مجلة فصلية مستقلة ُتعنى بالدراسات حول ليبيا المعاصرة

العدد األول  -يوليو/جويلية 2016

الفهرس
االفتتاحية
•«شؤون ليبية» ...سلسلة جديدة من أجل ليبيا جديدة 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ملف العدد
•مالمح الهجرة غير النظامية في ليبيا بعد  17فبراير 2011
رشيد خشانة 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•الهجرة غير النظامية  :نتائج كارثية على الفرد والمجتمع
وفاء الوراجيني 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•خصوصيات ليبيا الحديثة في جيوبوليتيك حركة السكان بين ضفتي المتوسط
مولدي األحمر 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•األطر القانونية والتنظيمية لمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا
ياسين محمود الناجح 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•دراسة ميدانية عن الهجرة غير النظامية في ليبيا
هاني الترهوني36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•أزمة الدولة وسياسات الهجرة في ليبيا ما بعد القذافي
أنطونيو موروني 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•ليبيا  :من قطب للهجرة الوافدة الى قاعدة لتهريب المهاجرين واالتجار بالبشر
حسن بوبكري 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•ليبيا والهجرة غير النظامية
جمال المبروك علي 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

•توصيات المائدة المستديرة حول «الهجرة غير النظامية من ليبيا وإليها :
المسارات والمآالت» 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقاالت
•الجزائر  -تعددية إعالمية تحت السيطرة
رشيد خشانة 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•المشهد اإلعالمي الليبي بعد الثورة  :الفرص والتحديات وآفاق المأسسة
انتصار البرعصي 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وثيقة
•الفراغ السياسي في ليبيا والمشكل القبلي
عبد المنصف البوري 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معرض الكتب
•إصدارات عن ليبيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

•	 Crisi dello Stato e politiche migratorie nella Libia post-Gheddafi
Antonio M. Morone.............................................................................. 146
…”•	 Beyond the “Migrant crisis
the European Union’s deep and multifold crises
Barah Mikaïl .......................................................................................... 154

3

تُعد ليبيا حالة نموذجية اجتمعت فيها كل المتناقضات التي بمجرد أن انفجرت
دوى صوتها مباشرة في أعماق أمواج المتوسط وأثارت مخاوف وأطماع أوروبا من

جديد ،وفي الحال أصبح مفهوم «الهجرة غير الشرعية» في صلب العالقة بها وتحول
إلى آلية سياسة ذات أبعاد ال عالقة لها بالهجرة
د .مولدي األحمر

«شؤون ليبية» سلسلة جديدة
مجلة فصلية مستقلة ُتعنى بالدراسات حول ليبيا المعاصرة
يصدرها المركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا

رئيس التحرير  :رشيد خشانة
نبذة عن المركز

تأسس المركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا في يونيو/جوان  2015بتونس .يسعى المركز
إلى تعزيز قدرات العمل لدى مؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية المنتخبة
والنقابات ووسائل اإلعالم .يسهر على تشجيع الحوار بين مختلف التيارات الفكرية داخل
النخبة الليبية .يعمل على تطوير طريقة إجراء االستبيانات واستطالعات الرأي من أجل
قياس أدق التجاهات الرأي العام في ليبيا.
فعاليات المركز
كانت باكورة أعمال المركز مؤتمره السنوي األول عن «إسهام المجتمع المدني في
االنتقال الديمقراطي بليبيا» يومي  5و  6أكتوبر  2015بتونس بمشاركة نشطاء وأكاديميين
وإعالميين من ليبيا وتونس.
أقام المركز مائدة مستديرة يومي  26و 27أفريل  2016عن الهجرة غير النظامية من دول
الساحل إلى ليبيا ومن ليبيا إلى أوروبا ،من أجل معالجة تنموية لهذه الظاهرة واقتراح
بعض البدائل التي ترمي لفتح اآلفاق أمام الهجرة المُنظمة.
أقام مؤتمره السنوي الثاني عن «إسهام المجتمع المدني في االنتقال الديمقراطي بليبيا»
يومي  4و  5مايو/ماي  2016بتونس بمشاركة باحثين ومسؤولين عن منظمات أهلية
ليبية ،وكان محورُه «المجتمع المدني واالنتقال الديمقراطي في ليبيا  :أسبابُ التعثر
واستراتيجيات التدارك».
الموقع اإللكتروني :
www.newlibya.net
العنوان  :حدائق البحيرة  -تونس
البريد اإللكتروني :
libyastudies@gmail.com
Khe.rachid@gmail.com
الهاتف +(216) 24 937 650 :

تصميم وإخراج  :شركة سبكترا  -تونس
tsediri@gmail.com
طباعة :

© جميع الحقوق محفوظة
للمركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا 2016 -

االفتتاحية

«شؤون ليبية»...
سلسلة جديدة من أجل
ليبيا جديدة
ُيصد ُر املركز املغاربي لألبحاث حول ليبيا ،بعد مرور سنة واحدة على إنشائه ،العدد األول
من مجلته «شؤون ليبية» ،على أمل املساهمة في دراسة الواقع الليبي وتعزيز احلوار بني ُمكونات
النخبة الليبية ،في داخل البالد وخارجها ،حول خيارات املستقبل .وإذ يتوخى املركز املوضوعية
واملعايير األكادميية في تناوله للملفات والقضايا اجلوهرية ،فإنه يحرص في الوقت نفسه على أال
يغرق في سراديب املاضي ،بل يتصدى لدراسة تلك القضايا بروح استشرافية.
من هذا املنطلق جاء إصدار هذه املجلة الدورية كي تكون مطبخا لألفكار وبوتقة للحوار
ومنصة لنشر األعمال العلمية اجلادة ،بغض الطرف عن األلوان األيديولوجية .فليبيا اليوم حتتاج
إلى مراكز بحوث عديدة ،في تخصصات مختلفة ،ملقاربة الواقع ،الذي مازالت تلفه طبقات
سميكة حتول دون فهمه وسبر أغواره ،من أجل بناء رؤى دقيقة للمستقبل .وفي ظل الفراغ الكبير
على هذا الصعيد ،بسبب عقود من االستبداد ومحاربة الثقافة وجتميد الفكر ،ال نرى أنفسنا في
منافسة مع املراكز واملؤسسات البحثية املُماثلة ،وإمنا في تكامل معها ،إذ أن ليبيا في أمس احلاجة
اليوم إلى عشرات املراكز إلضاءة القليل من العتمة التي ظلت تلف واقعها االجتماعي والسياسي
واالقتصادي والسكاني.
ووصال للحاضر باملاضي القريب اقتبسنا اسم املجلة من جتربة نخبوية رائدة هي مجلة
«شؤون ليبية» ،التي لئن كانت ُتثل تيارا من املعارضة ،فإنها برهنت على وعي مبكر بأهمية
اجلهد الفكري وبفضيلة احلوار بني أبناء البلد الواحد ،انطالقا من وحدة املصير و ُمقتضيات العيش
املشترك.
على هذا األساس ُنصد ُر سلسلة جديدة من «شؤون ليبية» التي صدر العدد األول منها في
املهجر في يناير  ،1995بأقالم ثلة من السياسيني واألكادمييني واإلعالميني الليبيني ،فكانت إحدى
الشمعات املُضيئة في ليل اإلستبداد املديد .لقد كان شعار املجلة مثلما ورد في افتتاحيتها أنها
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«منبر للرأي واحلوار احلر ِحول مختلف القضايا والشؤون الليبية ،كما تهتم باملفاهيم الفكرية
ٌ
والثقافية التي تلتقي أو تتقاطع مع القضية الليبية واالنسان الليبي» .ومن هذا املنظور أتى عنوان
االفتتاحية األولى نفسه حامال رسالة واضحة الدالالت «إطا ٌر للحوار الوطني» ،بهذا املعنى جند
أنفسنا على اتفاق مع الدكتور عبد املنصف البوري ،رئيس حترير «شؤون ليبية» ،الذي بارك
مشكورا ُمبادرة بعث املجلة من جديد ،حني كتب في عددها األول أن احلافز على إصدارها لم
يكن سوى «إدراك احلاجة املاسة إلى إثراء وتطوير الفكر والبحث حول مختلف الشؤون واملسائل
املتصلة بالقضية الوطنية الليبية»،
تغترف «شؤون ليبية» في سلسلتها اجلديدة من الفعاليات التي ُيقيمها املركز املغاربي
قدمة في املائدة
لألبحاث حول ليبيا ،وقد خصصنا ملف هذا العدد لنشر األوراق البحثية امل ُ َ
املستديرة التي أقامها املركز في تونس يومي  26و 27أبريل  2016حول موضوع «الهجرة غير
النظامية من بلدان الساحل والصحراء نحو ليبيا ومن ليبيا إلى أوروبا» ،مبشاركة نخبة من الباحثني
واخلبراء الليبيني وغير الليبيني .واتخذ هذا امللف أبعادا جديدة مع إقفال مسار العبور عبر البلقان
يستمد راهنيته أيضا من وجود ما بني  800ألف
أمام املهاجرين وطالبي اللجوء على السواء .وهو
ُ
ومليون شخص يستعدون للعبور من السواحل الليبية إلى إيطاليا أو مالطا .وستضم األعداد املقبلة
من املجلة أوراقا بحثية مت تقدميها في فعاليات أخرى للمركز ،لكنها ستتضمن كذلك أبحاثا
ودراسات أخرى في مواضيع شتى .وسنحرص أيضا على إعادة نشر نصوص هامة من تراث احلركة
السياسية والثقافية الليبية ،وخاصة تلك املنشورة في السلسلة األولى من «شؤون ليبية» ،تعميما
للفائدة ووصال باإلرث اخلصيب للحركات السياسية في ليبيا املعاصرة.
أما لغة املجلة فهي العربية بالدرجة األولى ،لكننا سننشر بعض النصوص األخرى بثالث
لغات أجنبية هي االنكليزية والفرنسية واإليطالية ،أوال بحكم غزارة اإلنتاج البحثي عن ليبيا
بهذه اللغات ،وثانيا لتمكني القراء الذين ُيجيدونها من قراءة النصوص في أصولها ،مع سعينا قدر
املستطاع إلى تأمني ترجمة عربية لها في العدد نفسه.
إن «شؤون ليبية» مولود يافع يحتاج إلى دعمكم من أجل أن يستمر ُمنتصب القامة،
صلب العود ،السيما أنه مشروع مستقل ،ال ينحاز إلى أي طرف من الفئات املتصارعة وال يضع
ُنصب عينيه سوى املصلحة الوطنية الليبية ،في أفق املشروع املغاربي الذي ال مستقبل ملنطقتنا
خارج دائرته.
رئيس التحرير
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ملف العدد

مالمح الهجرة غير
النظامية في ليبيا بعد 17
فبراير 2011
رشيد خشانة 1

تحولت ليبيا بحكم موقعها الجغرافي إلى المعبر الرئيسي للمهاجرين األفارقة من
بلدان الساحل والصحراء نحو سواحل أوروبا الجنوبية خالل العقدين األخيرين.
وفي المقابل تزايدت بشكل واضح أعداد المهاجرين غير النظاميين اآلتين من ليبيا
الذين وصلوا إلى جنوب إيطاليا ،وبالتحديد إلى جزيرة المبيدوزا ،وهي الجزيرة
األقرب إلى سواحل ليبيا ،خالل النصف الثاني من العقد  .2010 - 2000وفي أواخر
تسعينات القرن الماضي شجع معمر القذافي العمال األفارقة على الهجرة إلى بلده،
الذي كانت ثرواته تُغريهم بمستوى عيش أفضل .واستدرج ندا ُء القذافي موجات
كثيفة من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ،الذين تدهورت أوضاع بلدانهم
مع بداية األلفية الحالية ،فاختار بعضهم اإلقامة والعمل في ليبيا ،فيما جنح قسم آخر
إلى الهجرة نحو سواحل إيطاليا وجزرها.

منحى تصاعدي
وبينما بلغ عدد هؤالء  20927مهاجر سنة  2006و 16482في السنة الموالية ،نلحظ
أن العدد تضاعف في  2008إذ وصل إلى  36900مهاجر من بينهم  31000نزلوا
1
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في المبيدوزا .ورغم ذلك عرفت سنة  2009انعطافا فبحسب اإلحصاءات التي
بثها جهاز «فرونتيكس» تراجع وصول المهاجرين غير النظاميين اآلتين عبر الحدود
البحرية األوروبية ،انطالقا من السواحل الجنوبية للمتوسط ،بـ 43في المئة بين 2008
و ،2009فقد انخفض عددهم من  84900في  2008إلى  48700في  ،2009ليقفز
بعد ثورات الربيع العربي إلى  60ألف مهاجر غادروا سواحل تونس وليبيا في .2011
ومنذ تلك السنة أي منذ بداية ثورات الربيع العربي ،وجد حوالي  3ماليين من
المهاجرين غير النظاميين ضالتهم في الهجرة عبر المتوسط .وفي كل دقيقة يترك 24
شخصا مواطنهم ويُهاجرون.
وسجل رقم قياسي جديد في  2012إذ عبر  70ألف مهاجر البحر المتوسط إلى
ُ
السواحل األوروبية ،ليرتفع العدد إلى  219ألفا في  ،2014ويزيد عن مليون مهاجر
في  .2015أما عدد الذين قضوا غرقا في البحر المتوسط لدى محاولتهم الوصول
إلى السواحل األوروبية منذ سنة ألفين فيتجاوز  22000بحسب إحصاءات «المنظمة
الدولية للهجرة» ،أي  1500غريق سنويا ،وغريق كل ساعتين.
الرابط:

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/20/en2015-un-migrant-meurt-toutes-les-deux-heures-en-moyenne-enmediterranee_4619379_4355770.html#fRjz6IshUg9axFCM.99.

وأدى هذا السيل البشري إلى إضعاف الدولة الليبية ،الهشة أصال ،وال ُمنهمكة في إقامة
المؤسسات االنتقالية ،مما جعلها عاجزة عن مواجهة متطلبات ذلك اإلقبال المكثف
للمهاجرين ،خصوصا على صعيد المؤسسات االستشفائية .ومن الصعب اليوم تقدير
حجم المهاجرين الموجودين داخل ليبيا ،ال سيما بعدما غادرتها غالبية المنظمات
غير الحكومية الدولية والسفارات ،بسبب المعارك الدائرة بين الجماعات المسلحة
المتنافسة ،فيما تتجدد الكوارث كل يوم في مياه المتوسط حاملة معها مئات الضحايا
الذين ينطلقون من ليبيا وتركيا.

مالمح الهجرة بعد  17فبراير
أدى سقوط النظام السابق وتفكك الدولة الليبية إلى تدهور أوضاع المهاجرين
األفارقة العابرين من ليبيا ،وسط احتداد المعارك بين الميليشيات واحتجاز بعضهم
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في مراكز تجميع غير إنسانية .ولذلك كان همهم األساسي هو ركوب البحر إلى
أوروبا بأي ثمن ،ما جعلهم ُعرضة البتزاز ال ُمهربين ،فيما توجه بعضهم إلى تونس
ال ُمجاورة .وإذا كان عدد المهاجرين األفارقة (من جنوب الصحراء) قارب  700ألف
مهاجر قبيل ثورة  17فبراير أي نحو  11في المئة من سكان ليبيا ،فينبغي النظر إلى هذا
يحتاجه من قوى بشرية
الرقم في ضوء عدد السكان الضئيل واتساع رقعة البلد وما
ُ
الستثمار ثرواته الطبيعية.
وشكلت سوق العمل الليبية المزدهرة في الماضي ُعنصر استقطاب للشباب العاطلين
عن العمل في بلدان جنوب الساحل والصحراء ،إذ كانت ليبيا أكبر بلد جاذب
للعمالة االفريقية غير النظامية في المغرب العربي .وذهب وزير الداخلية االيطالي في
 2004إلى القول بان ما بين  1.5مليون و 2مليوني مهاجر يوجدون في ليبيا بانتظار
عبور المتوسط إلى السواحل اإليطالية .لذا من المهم أن نعرف اليوم هل مازالت
ليبيا مقصدا يُهاجر إليه األفارقة بحثا عن فرص عمل ،أم أنها مجرد محطة عبور؟
وحاولت المائدة المستديرة التي أقامها المركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا يومي 26
و 27أبريل  2016في تونس ،اإلجابة على هذا السؤال مع التطرق إلى محاور أساسية
مرتبطة به يمكن تلخيصها على النحو التالي:
•ما هي تقديرات حجم المهاجرين من جنوب الصحراء األفريقية المقيمين في
ليبيا حاليا؟
•ماهي المعابر والطرق التي يسلكها هؤالء المهاجرون للوصول إلى الساحل
الجنوبي للمتوسط؟
•ما هو الموقع الذي تحتله ليبيا بين معابر الهجرة ال ُمتجهة من جنوب المتوسط
نحو الضفة الشمالية؟
•كيف يمكن أن تصبح تيارات الهجرة تلك عنصرا مساهما في تنفيذ مخططات
التنمية وإعادة اإلعمار في ليبيا؟
•ما هي آفاق إعادة هيكلة الهجرة االفريقية العابرة للمتوسط بُغية تنظيمها لكي
تستهدف مهاجرين تلقوا تدريبا مهنيا ودروسا في لغة بلد المقصد؟
انطالقا من هذه المحاور حاول الخبراء المساهمون في المائدة المستديرة تشخيص
الواقع الراهن للهجرة من جنوب الصحراء نحو ليبيا ،ومنها إلى أوروبا وتحليل
دينامياتها ومسالكها ،مع استشراف اآلفاق المستقبلية واقتراح بعض الحلول والبدائل.
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الهجرة غير النظامية :
نتائج كارثية على الفرد
والمجتمع
وفاء الوراجيني 1

تعرف الهجرة عموما على انها عملية االنتقال من بلد الى اخر بقصد العيش واإلقامة
ّ
فيه ألسباب ودوافع متنوعة .ورغم ان الهجرة هي حق من حقوق الفرد تنص عليه
المواثيق والمعاهدات الدولية اال ان ظاهرة الهجرة غير النظامية ما فتئت تغيب هذا
المفهوم حتى ان البعض أصبح يتكلم عن «آفة الهجرة».
المصنعة وبلدان العالم الثالث
تحتل قضية الهجرة مكانا بارزا في العالقة بين البلدان ُ
نظرا الرتباطها بالعديد من الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فتدهور
األوضاع السياسية واالقتصادية ،وكذلك االجتماعية ،يدفع االفراد للهجرة من بلدانهم
نحو أوروبا وخصوصا نحو المانيا .وتبعا لذلك ونظرا للتدفق غير المسبوق لالجئين
الى المانيا خالل هذه السنة فان مؤسسة هانس زايدل االلمانية ركزت مجال اهتمامها
على موضوع الهجرة حتى انها أقرت سنة « 2016سنة الهجرة».
وتشكل الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا االجتماعية ،التي ال تزال تؤرق المجتمع
الدولي ،وهي مشكلة شديدة الحساسية لكونها تمس جميع شرائح المجتمع بحيث
أصبحت الظاهرة ال تقتصر على الذكور بل شملت أيضا االناث لتتوسع إلى جميع
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ُممثلة مؤسسة هانس زايدل

فئات المجتمع .وللهجرة غير الشرعية العديد من االثار السلبية ،من بينها االثار األمنية
والسياسية .كما ان لها اثارا اقتصادية ،خاصة على الدول المصدرة للمهاجرين أكثر
مما هي على دول االستقبال.
وتعتبر ليبيا نقطة االنطالق للمهاجرين غير النظاميين في اغلب الحاالت فمنذ اندالع
احداث  2011وانهيار مؤسسات الدولة الليبية وانتشار الفوضى واالنفالت األمني،
أصبحت ليبيا مقصدا لراكبي قوارب الموت ووجهة مفضلة لطالبي الهجرة السرية
صوب اوروبا.
ورغم ما تسببه هذه الظاهرة من نتائج كارثية على الفرد والمجتمع ،اال انها ال تزال
الحلم الذي يراود الشباب بالخصوص ،معتقدين انها طوق النجاة الذي سينتشلهم
من الوضع الذي يعيشونه ،حالمين بحياة أفضل ،وهو ما جعل هذه الظاهرة تتفاقم
من سنة الى أخرى.
ومن هنا يأتي سعي «مؤسسة هانس زايدل» الى رصد تداعيات هذه الظاهرة بالنظر
إلى ان معالجة ملف الهجرة اليمكن ان تكون معالجة أمنية بالدرجة األولى ،بل يجب
ان تتوخى حوارا شامال قائما على أساس علمي .وما فتئت «مؤسسة هانس زايدل»
تعمل منذ سنوات على نشر ثقافة حقوق اإلنسان ،وهي تسعى من خالل هذه المائدة
المستديرة إلى دعم المجتمع المدني من أجل الوقوف على ظاهرة الهجرة في ليبيا
من جوانب مختلفة سواء منها االجتماعية ،االقتصادية أو السياسية وكذلك القانونية.
ولعل موضوع لقائنا اليوم جز ٌء من اإلجابة على ذلك.
وما فتئت «مؤسسة هانس زايدل» تعمل منذ سنوات على نشر ثقافة حقوق اإلنسان،
وهي تسعى من خالل دعم هذه المائدة المستديرة إلى مؤازرة المجتمع المدني من
أجل الوقوف على ظاهرة الهجرة في ليبيا من جوانب مختلفة سواء منها االجتماعية
أم االقتصادية أم السياسية وكذلك القانونية .ولعل موضوع هذه المائدة المستديرة
اليوم جز ٌء من اإلجابة على ذلك.
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خصوصيات ليبيا الحديثة
في جيوبوليتيك حركة
السكان بين ضفتي
المتوسط
د .مولدي األحمر 1

يتنــاول لقاؤنــا هــذا ظاهــرة مــا يســمى «الهجــرة غيــر
الشــرعية» إلــى ليبيــا ومــن ليبيــا إلــى أوروبــا .وكمــا يعــرف
اجلميــع هــذه الظاهــرة مهمــة جــدا ولكنهــا ليســت خاصــة
بليبيــا ،إذ أن األوضــاع احلاليــة فــي هــذا البلــد وتداعياتهــا
هــي التــي جلبــت التركيــز واالهتمــام إليــه.
والنظر والتحقيق في هذه الظاهرة يحتاج إلى نظرة عامة للموضوع تضع المسالة في
إطارها التاريخي والجيو استراتيجي الشامل ،ولذلك يمكن اعتبار ما سأقوله بمثابة
مقدمة نقدية للمسائل التي سنخوض فيها.
أريد أوال أن أتفحص اإلطار االبستيمولوجي ،الذي يعمل اآلن كخلفية ذهنية سميكة
ترسخت إلى حد ما في العقول واألشياء ،ويحدد زاوية النظر «الصحيحة والشرعية»
التي باتت كما لو أنه ينبغي علينا اعتمادها في معالجة الموضوع .ومضمون هذا إإلطار
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أستاذ بمعهد الدوحة للدراسات العليا

االبستيمولوجي حددته عبارة وكلمتان ال غير :عبارة «الهجرة غير الشرعية» وكلمتا
ليبيا وأوروبا .فعبارة «الهجرة غير الشرعية» تضعنا في إطار القوانين الدولية للهجرة،
وكلمتا ليبيا وأوروبا تحددان لنا الجغرافيا والعالقة بين الجنوب والشمال واتجاه
الهجرة الموصوفة بغير الشرعية.
قلت إن هذا اإلطار االبستيمولوجي سميك ويوجه كيفية تناولنا للمسألة .ولكي
ندرك ذلك علينا أن نسأل كيف تشكل مفهوم الهجرة غير الشرعية ،ومن الذي
يصنع القوانين الدولية التي تحاول انطالقا من هذا المفهوم التصدي للظاهرة؟ ما هو
المضمون االجتماعي – االقتصادي لهذا النوع من الهجرة وفي أي سياق تاريخي
تشكلت هذه الظاهرة؟ ولماذا يجري التركيز على تيار الهجرة المنطلق من جنوب
المتوسط باتجاه أوروبا أكثر من غيره؟
الخوض في هذه المسائل يفوق المشروع البسيط لهذه المقدمة ،ولكن يمكن مالحظة
أن اإلجابة التي اكتسبت اليوم صفة البداهة على هذه األسئلة ،ألنها صارت متمكنة
من العقول والسياسات ،توفرها مراكز البحث األوروبية التي تبحث عادة في هذا
الموضوع في عالقة بوزارات الخارجية واألمن األوروبية الممولة لها .وتقول هذه
اإلجابة بأن الهجرة غير الشرعية هي بكل بساطة الدخول إلى الفضاء األوروبي من
دون إذن.
تبدو المسألة فعال في غاية البساطة ،لكنها في الواقع في غاية الكثافة االجتماعية-
السياسية ،ذلك أن اإلذن يعني االنتقائية ،واالنتقائية تعني أن من ينتقي له سياسة انتقاء
توافق مصالحه وأهدافه ونظرته االستراتيجية إلى محيطه وكذلك ظروفه الداخلية
وموقعه في العالقات الدولية ،وأن زاوية النظر التي يتمثل منها ظاهرة الهجرة تتحدد
وفق هذه االعتبارات وبشكل سياقي ،بحيث يمكنه مثال أن يعتبر – في سياق محدد-
شخصا واحدا من بلدان جنوب المتوسط قد دخل إلى أوروبا من «دون إذن» من
أجل السياحة أو هربا من الفقر والبطالة واالستبداد السياسي والثقافي مهاجرا غير
شرعي ،فيحبسه أو يطرده ،وأن يقبل في نفس الوقت عشرات اآلالف من األشخاص
لهم نفس المواصفات ودخلوا أيضا من «دون إذن» لكن بتأويل مختلف وبتصنيف
ال يقل اختالفا للظاهرة.
لقد اصبحت زاوية النظر هذه ،بفعل القوة المادية والرمزية لمنتجيها ،قناعة مشتركة بين
بلدان الشمال والجنوب تمنع من مشاهدة حالة األوروبيين الذين ينتقلون للسياحة
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أو للعيش في جنوب المتوسط ،في أحيان كثيرة من دون إذن مسبق بالدخول (نقصد
أنه يُعطى لهم ٌ
إذن عا ٌم دون تخصيص ودون انتقائية) ،ظاهرة عادية و«شرعية» ال
تمثل خطرا أمنيا أو اجتماعيا أو ثقافيا على بلدان االستقبال .ويُبرر ذلك أيضا من
طرف بلدان الجنوب بالمصالح االقتصادية والسياسية مثلما تفعل أوروبا حين تقتضي
مصالحها أن تقبل بعض من يدخلون بدون إذن وترفض آخرين.
جعلت هذه الفكرة المنهجية مدخال لما سأقوله بشأن عالقة ليبيا بهذا الموضوع حتى
نعرف أنه يمكننا ،إذا ما حررنا زاوية نظرنا من هذا االطار االبستمولوجي ،أن نرى ما
يسمى «الهجرة غير الشرعية» بعيون مختلفة تتخطى ما قبليات هذا المفهوم وتتعامل
مع الظاهرة بكل أبعادها التي ال يمكن فهمها إال على أنها إحدى األسس التاريخية
التي قامت عليها حضارات المتوسط  ،ونعني بذلك حركة السكان الدائبة فيه على مر
الزمن ،جنوبا وشماال وشرقا وغربا ،بحسب السياق التاريخي والمبررات التي تساق
لتجعل من هذه الحركة تارة شرعية وتارة أخرى مرفوضة وممنوعة.
وبالفعل لم يكن البحر األبيض المتوسط ،طيلة تاريخه المزدحم بمغامرات البناء
والتهديم وإعادة البناء ،حتى بداية القرن  19فضاء يحتاج فيه المسافر نحو أي وجهة
كانت إلى تراخيص عبور صارمة .ثمة اعتبارات محددة كان البد للمسافر من أخذها
في الحسبان ،لكن البحر لم يكن مقسما بشكل قانوني دولي ،والموانئ لم تكن
مراقبة بالصرامة التي هي عليه اآلن ،والصناعة األوروبية لم تكن قد استوعبت بعد
فائض مجتمعاتها الفالحية والحرفية القديمة لتطلب المزيد من جنوب المتوسط،
والشرايين االقتصادية لبلدان الجنوب كانت تنبع من داخل إفريقيا .أما في العصر
الحديث فلم تزد حركة تنقل السكان في هذا البحر األسطوري إال نشاطا وتوهجا،
ولم تزد التحوالت االجتماعية العميقة التي عصفت بالبنى السكانية واالقتصادية
والسياسية للبلدان المحيطة به إال تشابكا للمصالح زاد من حتمية تنقل السكان بين
ضفافه األربع.
ليس هناك إذا إال حركة دائبة ودائمة للسكان تصبح شرعية او غير شرعية بحسب
السياق وبحسب قدرة الفاعلين فيها وبها على اختراع مفاهيمها وترسيخها أو تفكيكها
ونفيها وعكس تياراتها في هذا االتجاه أو ذاك.
هذا هو اإلطار التاريخي والذهني الذي ينبغي ،حسب رأيي ،أن نضع فيه ظاهرة
ما يعرف «بالهجرة غير الشرعية» ،لنرى أن األساس هو التنقل في هذا الفضاء ،وأن
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ما يوصف بالشرعي أو بغير الشرعي من الظاهرة يندرج في إطار عالقات التنافس
للهيمنة على هذا الفضاء والتحكم في أدفاقه الديمغرافية واالقتصادية ،وهو ما يكشف
ضيق أفق مفهوم «الهجرة غير الشرعية» في فهم هذه الظاهرة ،ووظيفته اإليديولوجية
التي تغطي على حقيقة جيو استراتيجية أوسع من ذلك ،متأصلة في المتوسط ،هي
حركة السكان الدائبة فيه .ومن هذا المنظور يمكن القول بأن الحالة الليبية تشكل
مخبرا مناسبا للبحث في تفاصيل المسألة.

دروس تاريخية :
نهاية القرصنة وميزان القوة اجلديد
في القرن  19وحركة السكان في املتوسط
قبل تطور العالقات الرأسمالية الحديثة كانت الموارد الخارجية للكيانات السياسية
المطلة على البحر المتوسط تأتي من التجارة ومن النهب (القرصنة) ومن المبالغ
المالية التي تدفعها الدول لبعضها لقاء المرور قريبا من شواطئها البحرية أو من داخل
أراضيها .في هذا السياق كانت ليبيا إحدى أكثر مناطق البحر المتوسط إثارة لالهتمام
التجاري والسياسي واألمني:
•سواحلها تمتد على أكثر من  1700كلم شرقا وغربا،
•اندفاع أراضيها إلى الجنوب ضمن منخفض جغرافي باتجاه دواخل الصحراء
الكبرى جعل منها بابا مشرعا نحو دواخل إفريقيا ،وتحديدا بالد السودان الكبرى
(السودان وتشاد والنيجر ومالي حاليا).
•قيام قسم من موارد الدولة فيها على القرصنة جعلها محط أنظار الدول الكبرى
منذ منتصف القرن  18وبداية القرن .19
في سنة  1816اجتمعت الدول األوربية لتحل بالقوة مشكلة القرصنة التي كانت
تمارسها هي أيضا فتفاعل باشاوات طرابلس وتونس مع التهديدات باإليجاب ،بينما
ُفرض األمر فرضا على الجزائر عبر الحملة البحرية اإلنكليزية الشهيرة ،وفي النهاية
توقفت القرصنة في حدود .1830
ما عالقة هذا بحركة السكان في المتوسط؟ لقد فتح هذا الحدث الكبير الباب على
مصراعيه لتتشكل صورة تاريخية جديدة لهذا البحر وللعالقة بين أوروبا والبالد
المغاربية تأسس بموجبها تيار جديد للهجرة من الشمال صوب الجنوب .وقد
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جرى ذلك بقوة الحراب وفي إطار استعماري .ودام تدفق السكان من الشمال باتجاه
الجنوب ،وفق وتيرة تتضاعف كلما احتُل بلد جديد من بلدان جنوب المتوسط
( ،)1912 - 1911 - 1881 - 1830قرنا كامال ومن «دون إذن» ،قبل أن تقلب حركات
التحرر الموازين من جديد ،ويعود سكان شمال المتوسط الذين استوطنوا في
الجنوب في حركة تنقل جديدة معاكسة باتجاه الشمال جالبة معها ،من «دون إذن»
أيضا أعدادا كبيرة من القوة العاملة كانت أوروبا تحتاجها .إن ما يحدث اليوم يتنزل
في هذا التاريخ طويل المدى ،ورغم أنه يجري في ظروف مختلفة ويطرح قضايا
جديدة إال أن آليات معالجته تكاد تكون قارة :الحرب أو التهديد بها ،واستغالل ذلك
إذا ما سنحت الفرصة لتحقيق أهداف تتجاوز المسائل التي تطرحها حركة السكان
في هذا الفضاء.

ليبيا  -أوروبا  :أوضاع هجرة متشابهة ومتعارضة
مفاجأة التاريخ الجديدة في المتوسط ،بعد قرن ونصف القرن من تاريخ فرض «السلم
البحرية» على بلدان الجنوب واستعمارها ،هي اكتشاف البترول بكميات هائلة في
البلدان التي كانت في الماضي تعيش أكثر من غيرها على األعمال الحربية البحرية:
ريع يكفي حاجاتها ويزيد،
ليبيا والجزائر .في غضون سنوات فقط أصبح لهذه الدول ٌ
ال يأتي من الضرائب التي تؤخذ من المواطنين ،وال يتولد عن نشاط اقتصادي إنتاجي
داخلي .في الحال تحولت هذه البلدان إلى ورشات ضخمة للبناء والتعمير جلبت
رؤوس األموال األوروبية واليد العاملة المجاورة ،خاصة من إفريقيا.
وفي هذا السياق تُعد ليبيا حالة نموذجية اجتمعت فيها كل المتناقضات التي بمجرد
أن انفجرت دوى صوتها مباشرة في أعماق أمواج المتوسط وأثارت مخاوف وأطماع
أوروبا من جديد ،وفي الحال أصبح مفهوم «الهجرة غير الشرعية» في صلب العالقة
بها وتحول إلى آلية سياسة ذات أبعاد ال عالقة لها بالهجرة .في هذه الحالة النموذجية
التي كشفت عن خصائص دخول ليبيا إلى العصر الحديث من بابه الريعي ،إن صح
التعبير ،تقابل في المتوسط نوعان من االقتصاد ومن النظم السياسية يختلفان تماما
ويرتبطان بحركة السكان في المتوسط بشكل مختلف:
اقتصاديا أصبحت ليبيا ،على عكس جيرانها في أوروبا الرأسمالية-الصناعية ،تعيش
على ريع النفط وتفتقد في ذات الوقت إلى الشركات االستثمارية الوطنية المدربة.
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أصبحت ليبيا مثلها مثل أوروبا تحتاج إلى اليد العاملة األجنبية ،لكن هذه اليد العاملة
غير تقنية في معظمها وال تخضع لالنتقاء وال تحتاج حتى لإلذن بالدخول .ولذلك
فإن مفهوم «الهجرة غير الشرعية» لم تكن له وظيفة بالنسبة لليبيا في تعاملها مع حركة
السكان ولم يكن يستخدم إال عرضا.
وفاء لتاريخها الصحراوي الضارب في القدم جلبت ليبيا إلى قطاعاتها الفالحية
والخدمية ،بكل أشكالها ،مئات اآلالف من العمال األفارقة والمغاربة سلكوا دروب
الصحراء والحدود المفتوحة وانخرطوا في شبكات نقل وتشغيل معقدة وشبه منفلتة
من المراقبة البيروقراطية.
سياسيا ،وعلى خالف جيرانها في الشمال والجنوب ،عاشت ليبيا خالل األربعين سنة
األخيرة تقريبا من دون دولة بالمعنى البيروقراطي الحديث ،وبسبب ذلك تحول الكم
الهائل من المهاجرين من أصول وثقافات مختلفة إلى كتلة مبهمة ال تؤطرها قوانين
صارمة .لكنها كانت في الوقت ذاته مخترقة ومستعملة ألغراض شتى من أجهزة
األمن الليبية المختلفة التنظيم والوالء .وقد استغل النظام السياسي القائم في ذلك
الوقت هذه الظاهرة لتوسيع تأثيره في دواخل إفريقيا وفي البالد المغاربية (حرب مع
مصر ،تدخل في تونس وفي الصحراء الغربية ،حرب مع تشاد.)...
وهكذا فإنه مثلما كانت ليبيا في الماضي صحراء تخترقها مسالك ودروب تطرقها
القوافل وتجار العبيد والعساكر وقطاع الطرق ،استمرت في عز فترة الطفرة البترولية
بالدا شاسعة ،مختلفة األعراق ،يصعب جدا التحكم في حدودها ،وتستغل هذا
الوضع القواعد األمنية والسياسية العديدة والمختلفة للنظام السابق (المؤسسات
العسكرية واألمنية الرسمية ،اللجان الثورية ،اللجان الشعبية ،حرس أبو منيار ،القيادات
الشعبية )....لتحقيق أهداف خاصة وتنفيذ مهمات غامضة ال عالقة لها بفكرة «الهجرة
غير الشرعية»

االنفجار العظيم
خالل هذه المسيرة كانت أوروبا تراقب ،وكان النظام الليبي يحاول جاهدا ،تفادي
تدهور عالقاته بشكل خطير مع أوروبا القريبة من بالده والمستورد األول لنفطه.
ولذلك كانت الحدود البحرية الشمالية مراقبة والتفاهمات مع أوروبا في هذا المجال
سهلة نسبيا وفقا لمفهوم «الهجرة غير الشرعية» بالمضمون األوروبي للعبارة .
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لكن االنفجار العظيم والمتوقع في جنوب المتوسط حصل سنة  ،2011وهنا حدث
شيء جديد هو مربط الفرس في هذا الموضوع وهو ذو عالقة بكيفية إدارة ظاهرة
حركة السكان المتأصلة في فضاء المتوسط بحسب السياق :فقد قبلت أوربا فجأة،
ألسباب داخلية متعلقة بالتجديد الديمغرافي والتنشيط االقتصادي لبلدانها ،عشرات
األلوف من الداخلين إلى أراضيها «من دون إذن» ال كمهاجرين «غير شرعيين» ،كما
تقضي بذلك قوانينها ،بل كالجئين ُمرحبا بهم ،مع االستعداد إلدماجهم نهائيا في
النسيج االجتماعي لبلد االستقبال ،شرط أن يتقدموا لها في شكل عائالت عندها،
على سبيل المثال ،أطفال ال تتجاوز أعمارهم  10سنوات ،وذلك من باب اإلنسانية
وحقوق االنسان .وقد كشف هذا الحدث الكبير إلى أي حد يمكن لمفهوم «الهجرة
غير الشرعية» والمتغيرات المستعملة في تحديد مضمونه أن يكون إيديولوجيا ،إذ
أن الداخل «من دون إذن» هربا من الفقر وخنق الحريات الفردية وبحثا عن الكرامة
اإلنسانية التي يحققها بالعمل يعتبر مهاجرا «غير شرعي» ألنه لم يخضع لعملية انتقاء
بحسب المصلحة.
لكن الحالة الليبية شكلت هنا مرة أخرى ،بالنسبة ألوروبا ،خصوصية استراتيجية
مميزة ،إذ أن فكرة الهجرة «غير الشرعية» ،التي رأينا أنها تشكل مفهوما إيديولوجيا
بامتياز أصبحت له استخدامات أصيلة في تاريخ التنافس على تأطير حركة السكان
في المتوسط .فبمجرد أن انطلقت الحرب األهلية في ليبيا تحطمت كل أبوابها
الخارجية التي كان يحرسها النظام السابق ويساوم بها ،وأصبحت مشرعة على البحر
والصحراء كما في بداية القرن  .19وفي خضم ذلك تحولت كتلة المهاجرين ودروبها
الصحراوية ،بشبكاتها الزبونية واختراقاتها األمنية واإليديولوجية ،إلى مشكلة تضاهي
في تعقيداتها مشكلة النظام الليبي في حد ذاته ،الذي سارع هو بدوره إلى استغاللها
في حربه ضد الثائرين على نظامه.

رعب الفراغ السياسي وتشعب متغيرات الهجرة
كان األمر الجديد في ظاهرة حركة السكان في المتوسط أن تشعبت واختلطت
متغيراتها :طلب النجاة من طاحونة الحرب األهلية ،طلب اللجوء ألسباب سياسية
حرجة ،البحث عن مورد رزق ،حب المغامرة ،تحقيق أهداف غامضة ذات عالقة
باإلرهاب .وقد كان هذا تحديا كبيرا ألوروبا التي صممت مفهومها «للهجرة غير
توسع ثقوب غربالها أو تضيقها بحسب
الشرعية» أخالقيا وسياسيا ليكون مصفاة
ُ
المصلحة .لقد عصفت ظروف الحرب في ليبيا ثم بعد ذلك في سوريا بكل مكونات
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هذه الرؤية ،وبدأت قوارب الموت تزدحم على شواطئها الجنوبية محملة بالصغار
والكبار والرجال والنساء والمتعلمين من ذوي الخبرات المهنية المطلوبة وغيرهم ممن
ال خبرة محددة لهم ،ومعهم الالجئون السياسيون وخليط من المذاهب والديانات
واللغات.
في هذا الملف لم يكن أخطر شيء في العالقات األوروبية الليبية يتعلق بموانئ
المدن الكبيرة التي يمكن مراقبتها في نهاية األمر ،بل في شواطئها الطويلة المنفتحة
مباشرة على دروب الصحراء ،حيث تشتعل في منابعها بمالي والنيجر والسودان وإلى
حد ما تشاد حروب عرقية ومذهبية محلية ليس أقلها شهرة حركة بوكو حرام.1
وعلى طول هذه الخطوط ،وفي تقاطعات شبكات التهريب الممتدة على كامل رقعة
الصحراء حتى المتوسط ،يجلس وسطاء مهربون ،اختزلوا في تجاربهم ومواردهم
ومصالحهم كل تاريخ تجارة القوافل العريقة ،حيث لم يمكن الوصول إلى منابع
المياه الضرورية للسفر وإلى أسواق الواحات الغنية الالزمة للتجارة إال بمرافقة أهل
البالد للحماية ولمعرفة الطريق بمقابل .من كان يراقب هذا الوضع في ظروف غياب
الدولة الليبية؟ ال أحد.

رجع صدى التاريخ
أصبح السؤال بالنسبة ألوروبا :هل هناك كيان سياسي موحد في ليبيا يمكن االتفاق
معه ،سواء بالتفاهم الودي عن طريق تقدير المصالح المتبادلة ،أو عن طريق الضغط
السياسي والتهديد بالقوة وحشد التحالف الدولي من أجل حل هذا المشكل الطارئ؟
هم أوروبا ،التي احتكرت
ويمكننا القول إنه طيلة الثالث سنوات األخيرة لم يكن ُ
تقريبا األمم المتحدة وسيلة لممارسة سياستها تجاه ليبيا ،سوى البحث عن حل تتوفر
بموجبه في هذا البلد حكومة تحظى بشرعية ما ،يمكن االستفادة منها في «إعادة
األمور إلى نصابها» وبالتالي إعادة المعنى والفعل لمفهوم «الهجرة غير الشرعية» .وقد
زاد من ارتباك أوروبا بشأن هذه المسألة تدفق الالجئين السوريين نحو ذات الوجهة
ولنفس األسباب ولكن من شرق المتوسط هذه المرة .وفي هذا اإلطار ،ومثلما حدث
ذلك مرات عديدة في التاريخ  ،بدأت أوروبا تحزم أمرها في التعامل مع األوضاع
المستجدة في جنوب المتوسط التي اصبحت تتجاوز بكثير موضوع «الهجرة غير
 - 1أنظر تعقيدات هذا الوضع كما يصفها آمر أحد أجهزة الهجرة في ليبيا (المنطقة الشرقية) في
الحوار الذي أجرته معه «أخبار ليبيا» يوم  20مايو 2015
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الشرعية» ،وخاصة األوضاع في ليبيا الغنية بالبترول وذات العالقة الوطيدة بإفريقيا،
وذلك بطريقتين خبرتهما كثيرا :الضغط الدبلوماسي والتهديد بالقوة الحربية.
من الناحية الدبلوماسية تحاول أوروبا اآلن الخروج بحل لليبيا يضرب عصفورين
بحجر واحد :خلق كيان سياسي موحد يمكن التفاوض والتعاون معه بشأن ملف
الهجرة ،وخلق استمرارية للدولة الليبية تخلق بدورها استمرارية قانونية بشأن العقود
التي أبرمتها مع النظام السابق في سنوات ترنحه األخيرة .لكن األوروبيين ليسوا
وحدهم المهتمين بهذا الشأن وبشروطه السياسية واإليديولوجية واالستراتيجية،
ولذلك تتقاذف القوى الدولية النخبة السياسية الليبية في كل االتجاهات.
أما من الناحية العسكرية فقد اتخذت أوروبا في شهر جوان/يوليو  ، 2015وبطريقة
أحادية الجانب ،قرارا من شقين يقضي بالمرور إلى الحل العسكري إذا لم يطرأ تطور
جدي في الملف الليبي :الشق األول منه يؤسس لشرعيته من باب فكرة «الهجرة غير
الشرعية» ،وهو يقضي بالشروع بشكل منظم في جمع المعلومات الجوية واألرضية
عن مسالك هذه الهجرة ووسائلها وأطرافها قصد التعامل معها حينما يصبح األمر
ممكنا .اما الشق الثاني فهو دبلوماسي ويهدف إلى محاولة الحصول على تفويض
دولي بالتدخل الحربي الفعلي من أجل حسم جميع ملفات ليبيا ،كما حاولت دائما
حسمها منذ نهاية القرن  19حينما قضت القوات الفرنسية على السنوسية في شمال
تشاد الحالي واحتلت إيطاليا بعد ذلك بأقل من  6سنوات طرابلس.

آفاق املستقبل
في الفترة األخيرة انضاف إلى هذا الملف شديد التعقيد عنصر جديد تمثل في وصول
تنظيم داعش إلى المنطقة ،وتحديدا إلى سرت معقل قدامى أنصار معمر القذافي.
ويمكن اعتبار مقاتلي داعش مكونا من مكونات موضوع «الهجرة غير الشرعية»
بالمفهوم األوروبي ،ولكن هذه المرة باتجاه ليبيا ،إذ ان المنتمين إلى هذا التنظيم
جاؤوا هم أيضا إلى هذا البلد من «دون إذن» (األلسنة الخبيثة تقول بإذن دولي)،
ولكنهم مهاجرون من نوع خاص ،فهم ليسوا الجئين أو هاربين من الحرب أو
باحثين عن العمل بل محاربين .وهذا التطور الجديد على شواطئ ليبيا عقد إلى أبعد
الحدود من وضع البلدان المجاورة لها وأفقد مفهوم «الهجرة غير الشرعية» بمضمونه
األوروبي الكالسيكي معناه.
22

خالصة القول :من الناحية التقنية توجد ليبيا في قلب أتون السياسة األوروبية لما
تسميه «الهجرة غير الشرعية» ،أما من الناحية الجيو استراتيجية فإن إدارة ظاهرة تنقل
السكان في المتوسط عبر مفهوم «الهجرة غير الشرعية» ال يختلف كثيرا عن إدارة
موضوع القرصنة في بداية القرن  ،19وإدارة موضوع العالقة بدواخل إفريقيا الذي
حسمته فرنسا سنة  1905بقتل شيخ الطريقة السنوسية في قارو بتشاد ،وبموضوع
إدارة اإلرهاب في زمننا الراهن .وعلى بلداننا أن تعي ذلك تماما من خالل إعادة بناء
نظرتها االستراتيجية تجاه محيطها الذي بدأت ثورات «الربيع العربي» تعيد اكتشاف
مكونه اإلفريقي الصحراوي التاريخي الذي غيبته العالقة القطبية مع أوروبا.
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األطر القانونية
والتنظيمية لمكافحة
الهجرة غير النظامية في
ليبيا
د .ياسين محمود الناجح

تعتبــر ظاهــرة الهجــرة غيــر املشــروعة ظاهــرة دوليــة ال
تقتصــر علــى دولــة بعينهــا وإن كان مصدرهــا الــدول
الناميــة ،إال أنهــا باتــت تــؤرق الــدول املتقدمــة بشــكل
ملحــوظ فــي اآلونــة األخيــرة ،نظــرا الطــراد تدفــق أعــداد
املهاجريــن بشــكل غيــر مســبوق مــن اجلنــوب إلــى الشــمال
هربــا مــن ويــات احلــروب وانعــدام االســتقرار والفقــر.
وهي أسباب مرتبطة باألساس بفشل الدول الكبرى في معالجة المشاكل العميقة
الناتجة عن الحقبة االستعمارية المتمثلة في تقسيم المجتمعات الواحدة إلى دويالت
صغيرة ،منها ما يتمتع بوفرة األراضي والمقدرات الطبيعية وأخرى ذات كثافة سكانية
عالية وندرة في الموارد ،مما جعل األولى مقصدا للعديد من موجات الهجرة .كما
أن استحواذ الجيش على الحكم بعد استقالل تلك الدول وتبنيها سياسات االستبداد
والتسلط في مواجهة المعارضة وتصفية رموزها جسديا في بعض األحيان ،عالوة
على توجيه االقتصاد لخدمة المؤسسة العسكرية ،وحرمان غالبية المواطنين من
التمتع بحياة كريمة ،دفع في اتجاه الهجرة بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة،
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ناهيك عن فشل حكومات الجيش في توطين التنمية المكانية في بلدانهم.
وتصنف دول العالم اليوم بالنظر إلى حركة الهجرة إلى ثالثة أنواع :األولى هي الدول
المصدرة للهجرة ،وأغلبها تقع في الدول النامية جنوب الصحراء ،والثانية هي بلدان
العبور وتقع شمال الصحراء أو دول الساحل ،أما األخيرة فهي الدول المستقبلة
للمهاجرين أي أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وكندا .وتمثل النيجر نقطة
انطالق رئيسية للمهاجرين إلى ليبيا ،وهي تستخدم باألخص من قبل المهاجرين من
دول وسط وغرب أفريقيا .ويمكن حصر أهم الطرق التي يسلكها المهاجرون إلى
ليبيا في السنوات األخيرة في التالية :
الطريق األول من أغاديس بالنيجر وعبر الصحراء بواسطة السيارات الصحراوية إلى
الحدود مع ليبيا ،ومن ثم إلى القطرون ،وتستغرق هذه الرحلة ما ال يقل عن أسبوعين.
والطريق الثاني من أغاديس إلى ارليت بالنيجر ،ثم مواصلة الرحلة حتى الوصول إلى
مدينة تمنراست ثم دجانيت بالجرائر ،ومنها يواصل المهاجرون الرحلة سيرا على
اإلقدام عبر سلسلة جبال تادرارت للوصول إلى مدينة غات في جنوب غرب ليبيا.
أما الطريق الثالث فهو طريق الجنوب الشرقي عبر مدينة الكفرة ويعتبر أهم الطرق
للمهاجرين من القرن اإلفريقي ويسلكه المهاجرون من الصومال واريتريا وإثيوبيا
والسودان .ونتيجة لغلق الحدود بين السودان وليبيا أصبح المهاجرون من القرن
اإلفريقي يسلكون طريق منطقة طينة بين دارفور وتشاد ثم عبر الصحراء إلى مدينة
الكفرة.
كما أن منفذ راس اجدير وغدامس يعتبران من أهم مسالك المهاجرين من الدول
المغاربية .أما منفذ مساعد فهو وجهة للمهاجرين من مصر .وبذلك تكون القطرون
وغات والكفرة من أهم نقاط استقبال المهاجرين من الجنوب الليبي ،ومنها تنطلق
المرحلة الثانية ،وهي األقل خطورة قاصدين نقاط االنطالق عبر المتوسط وأهمها
مدينة زوارة وطرابلس وزليتن .وأخيرا يمكن إجمال أهم العوامل التي تساهم في
اطراد أعداد المهاجرين إلى ليبيا في السنوات األخيرة في األتي :
•المساحة الجغرافية الكبيرة حيث تقترب مساحة ليبيا من  2مليون كيلومتر مربع
جلها أراض صحراوية مترامية خالية من السكان.
•ساحل طويل على البحر المتوسط يقارب  2000كم يمثل بوابة هامة على
أوروبا.
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•الكثافة السكانية المنخفضة وحاجة السوق الليبي لليد العاملة
•كثرة المنافذ البرية نحو دول جنوب الصحراء ،والتي يصل عددها إلى 10
منافذ برية معظمها يعتمد على أساليب عمل بدائية .وفي أغلب األحيان يسلك
المهاجرون طريق اإلبل عبر الصحراء لدخول األراضي الليبية بعيدا عن تلك
المنافذ.
•هشاشة مؤسسات الدولة وانحسار دورها في التعاطي بجدية مع ملف الهجرة
غير المشروعة
•غياب تنسيق وتعاون أمنيين بين ليبيا ودول الجوار في مجال مكافحة الهجرة
غير المشروعة.
وباإلضافة إلى كل تلك األسباب البد من اإلشارة إلى أن النظام السابق في ليبيا
عمل على استغالل ملف الهجرة غير المشروعة كورقة ضغط على دول كثيرة،
خصوصا األوروبية منها ،من أجل تقديم تنازالت تخدم مصالح النظام وعودته إلى
المنظومة الدولية بعد الحصار االقتصادي الذي فرض عليه أواخر القرن الماضي .أما
وقد زال النظام العسكري وانهارت مؤسساته فينبغي على الدولة الليبية أن تنخرط
في المنتظم الدولي وفق مقتضيات الدستور ،خصوصا أنها تمتلك من المقومات
الجغرافية و الطبيعية الهائلة التي تؤهلها ألن تكون دولة فاعلة ومحورية إقليميا
ودوليا .وفي هذه الورقة سأحاول التعرض بنوع من التركيز على سبل مكافحة الهجرة
غير المشروعة في ليبيا من خالل محورين أساسين وهما:
•األول  :اإلطار القانوني لمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا
•الثاني  :اإلطار التنظيمي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا

املبحث األول  :األطر القانونية
ملكافحة الهجرة غير املشروعة في ليبيا
بالرغم من أن أعداد المهاجرين أصبح يتزايد بشكل الفت منذ تسعينات القرن
الماضي ،حيث بدأت تنطلق قوارب المهاجرين عبر الساحل الليبي باتجاه ايطاليا.
إال أن ذلك لم يكن محل اهتمام السلطات الليبية ،وهو ما يعكس عدم وجود الرغبة
السياسية في التعامل بإيجابية مع ملف الهجرة غير المشروعة في تلك الفترة .وبعد
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مصادقة ليبيا على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة 1وبروتوكولها الخاص
بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين 2عن طريق البر والبحر والجو ،وأمام
الضغوط األوروبية المتزايدة صدر القانون رقم  19لسنة 2010م بشأن مكافحة
الهجرة غير المشروعة ما يعد حجر األساس في مكافحة الهجرة غير المشروعة.3

املطلب األول
مفهوم الهجرة غير المشروعة وتميزها عن المصطلحات المشابهة
تعطي كافة القوانين والمواثيق الدولية الحق لكل شخص في التنقل والسفر من دولة
إلى أخرى ولكنها في المقابل ال تعطيه الحق في الدخول إلى بلد آخر إال وفق
شروط تنظيمه قد تتباين من دولة إلى أخرى.
أوال مفهوم الهجرة غير المشروعة

يُستخدم مفهوم الهجرة غير المشروعة للداللة على حركة األفراد وتنقالتهم بين
الدول بالمخالفة للقوانين المنظمة .وهناك من يعرفها بأنها تلك الهجرة التي تتم
بطريقة غير قانونية نظرا لصعوبة السفر وصعوبة الهجرة الشرعية ،حيث تعقدت
إجراءات السفر وأصبحت الهجرة الشرعية مستحيلة .4أما المشرع الليبي فيعرف
الهجرة غير المشروعة بأنها كل من دخل أراضي الدولة الليبية أو أقام بها دون إذن
أو تصريح من الجهات المختصة بقصد االستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى. 5
من خالل التعريفات السابقة يتضح أن مناط التجريم هو مخالفة القوانين المنظمة
1

صادقت ليبيا على االتفاقية بتاريخ /18يونيو2004/م

3

سبقت صدور هذا القانون عدة قوانين ولوائح تنظم دخول وخروج األجانب إلى ليبيا وتحد من
الهجرة غير المشروعة أهمها القانون رقم  17لسنة 1962م بشأن دخول وإقامة األجانب إلى ليبيا.
ثم صدر القانون رقم  6لسنة 1987م و رغم أنه ألغى القانون رقم  17السابق إال أنه جاء متوافقا
معه في أغلب نصوصه ،غير أنه ضيق من مفهوم األجنبي حيث لم يعتبر مواطني الدول العربية
من األجانب وبذلك تم إعفاؤهم من شرط الحصول على التأشيرة .وبعد ذلك صدر القانون رقم 2
لسنة 2004م المعدل للقانون رقم  6لسنة 1987م حيث شدد بعض العقوبات ونص صراحة ألول
مرة على مصطلح تهريب المهاجرين.

2

4

5

بتاريخ  /24سبتمبر2004/م
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لحركة الدخول والخروج والتنقل بين الدول ،وليس فعل الهجرة في ذاته إذ هو حق
مشروع لكل إنسان.
ثانيا  :اإلقامة غير المشروعة

يختلف مفهوم اإلقامة غير المشروعة عن الهجرة غير المشروعة بحيث يكون دخول
الوافد إلى الدولة في الحالة األولى بطريقة قانونية ،إال إنه استمر في اإلقامة في بلد
االستقبال بعد انقضاء الفترة المصرح له بها .أما في حالة الهجرة غير المشروعة فإن
المهاجر دخل وأقام في الدولة بطريقة مخالفة للقانون.

ثالثا  :التسلل

التسلل هو دخول الشخص عبر حدود دولة ما بدون علم سلطاتها ،كما هو الحال
بالنسبة للهجرة غير المشروعة ،ولكن يختلف عنها في كون التسلل يتم بدوافع
وغايات سياسية أو أمنية استخباراتية في كثير من األحيان.

املطلب الثاني  :اجلرائم املرتبطة
بجرمية الهجرة غير املشروعة في القانون الليبي
أوردت المادة الثانية من القانون رقم  19لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير
المشروعة على سبيل الحصر األفعال التي ترتبط بشكل مباشر بالجريمة األصلية
المنصوص عليها في المادة األولى من نفس القانون على النحو التالي:
أ -إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا أو إخراجهم منها بأية وسيلة
ب -نقل أو تسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا مع العلم بعدم
شرعية وجودهم
ج  -إيواء المهاجرين غير الشرعيين أو إخراجهم أو إخفائهم أو حجب
معلومات عنهم لتمكينهم من اإلقامة في ليبيا أو الخروج منها.
د -إعداد وثائق سفر أو هوية مزورة للمهاجرين أو توفيرها أو حيازتها لهم
هـ  -تنظيم أو مساعدة أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل يسهل
األفعال المرتبطة بمراحل عمليات الهجرة غير المشروعة.
ز -تشغيل المهاجرين غير الشرعيين
وبذلك يكون المشرع الليبي قد جرم كافة األفعال التي تتم بها عملية الهجرة غير
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المشروعة وكذلك كل األفعال المرتبطة بالفعل األصلي.

املطلب الثالث  :عقوبة جرمية
الهجرة غير املشروعة في القانون الليبي
لم يخرج القانون رقم  19لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة على
النظام العقابي العام في القانون الجنائي الليبي ،حيث جمع بين العقوبات السالبة
للحرية والعقوبات المالية ،باإلضافة إلى ارتباط العقوبة بظروف التشديد واإلعفاء من
العقوبة والمصادرة كعقوبة تبعية.
أوال  :العقوبات السالبة للحرية

تختلف العقوبات المسطرة لجريمة الهجرة غير المشروعة والجرائم المرتبطة بها
باختالف السلوك محل التجريم وكذلك الظروف المحيطة بالفعل وفي هذا السياق
صنف القانون رقم  19لسنة 2010م العقوبات السالبة للحرية ما بين عقوبة الحبس
والسجن والسجن المؤبد 1فجاءت عقوبة األجنبي الذي يدخل األراضي الليبية
بطريقة غير مشروعة الحبس مع الشغل أو بغرامة ال تزيد عن ألف دينار .وفي
جميع األحوال يجب إبعاد األجنبي المحكوم عليه بمجرد قضائه للعقوبة .2كما
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحد وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار
وال تزيد على عشرة آالف دينار كل من يسعى للحصول لنفسه أو لغيره على منفعة
مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد األفعال المرتبطة بالهجرة غير
المشروعة 3والتي سبق اإلشارة إليها .وفي حالة ما إذا كان الجاني ينتمي إلى إحدى
العصابات المنظمة لتهريب المهاجرين فإن العقوبة تكون السجن مدة ال تقل عن
خمس سنوات وغرامة ال تقل عن خمسة عشر ألف دينار وال تزيد عن ثالثين ألف
ُ
ُضاعف العقوبة سالفة الذكر في حالة ما إذا كان الجاني الذي يرتكب أحد
دينار .وت
األفعال المرتبطة بجريمة الهجرة غير المشرعة من رجال السلطة العامة المكلفين
بحراسة المنافذ أو نقاط العبور أو الموانئ أو الحدود بصفة مباشرة أو غير مباشرة
1

عقوبة الحبس تراوح بين أربعة وعشرين ساعة في حدها األدنى وال تزيد عن ثالث سنوات كحد
أعلى ( م  22من القانون الجنائي الليبي) .أما عقوبة السجن فال تقل عن ثالث سنوات في حدها
األدنى وال تزيد عن خمس عشرة سنة (م  21ق.ج .ل).

3

المادة  4من القانون رقم  19لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

2

المادة  6من القانون رقم  19لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية
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أو بأعمال المراقبة .وإذا نتجت عن نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل البالد أو
خارجها عاهة مستديمة فإن العقوبة تكون السجن مع الغرامة التي ال تقل عن عشرين
ألف دينار وال تزيد عن خمسين ألف دينار وإذا ترتب عن الفعل حدوث الوفاة
للمهاجر فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد1
ثانيا  :الغرامة

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على ثالثة آالف دينار كل من
شغل مهاجرا غير شرعي.

ثالثا  :المصادرة

تحكم المحكمة بالتبعية بمصادرة كافة المبالغ المحصلة من جريمة الهجرة غير
المشروعة أو أحد صورها ،ولو موهت أو بدلت أو حولت إلى مصادر مشروعة.
كما تحكم بمصادرة وسائل النقل أو األشياء واألدوات المستعملة التي كانت معدة
لالستعمال في ارتكاب الجرائم وتودع كافة األموال المصادرة والغرامات في خزينة
الدولة.
رابعا  :اإلعفاء من العقوبة

يُعفى من العقوبة كل من بادر بإبالغ الجهات المختصة بمعلومات سهلت اكتشاف
الجريمة قبل تنفيذها أو أدت إلى الحد من آثارها أو اكتشاف مرتكبيها أو القبض
عليهم.

املبحث الثاني  :األطر التنظيمية
ملكافحة الهجرة غير املشروعة في ليبيا
بالرغم من الفراغ السياسي الذي تمر به ليبيا وبعيدا عن الخوض في أسبابه الحقيقية
يبقى العام 2011م نقطة فارقة في تاريخ ليبيا الحديث وبالتالي فإن إرساء الديمقراطية
ولو بعد حين سيساهم بشكل إيجابي في مكافحة الهجرة غير المشروعة وغيرها من
الجرائم العابرة للدول وذلك بالنظر إلى موقع ليبيا المهم جغرافيا والموارد الطبيعة
التي تزخر بها ،ما يؤهلها إلى أن تكون دولة فاعلة إقليميا ودوليا.

1
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المادة  5من القانون رقم  19لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

إن غياب الدستور ألكثر من أربعة عقود في ليبيا و انحسار دور المؤسسات أعطى
انطباعات سيئة عنها فقدت من خاللها ثقة المجتمع الدولي ،إال إن ذلك ال يعني
عدم وجود أطر تنظيمية بشكل كلي فالمؤسسات موجودة وإن كانت في السابق
بمسميات تختلف عن تلك المتداولة في األنظمة المقارنة ،فوزارة الداخلية (أمانة
اللجنة الشعبية لألمن العام سابقا حسبما هو وارد في القانون رقم  19لسنة 2010م)
تتولى ضبط جرائم الهجرة غير المشرعة وضبط األموال المحصلة من الجريمة
ووسائل النقل المستخدمة في التهريب وإحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية
ومراقبة المنافذ والحدود من خالل عدة أجهزة ومصالح وإدارات مركزية يأتي على
رأسها جهاز مكافحة الهجرة ومصلحة الجوازات والجنسية التي نستعرض مهامهما
وفق اآلتي:

أوال :جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
تم إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 386
بتاريخ /4يونيو2014/م مقره الرئيسي في طرابلس وله عدة فروع في باقي أقاليم
الدولة ،وهو يتبع وزارة الداخلية إال أنه يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية
المستقلة .ويختص الجهاز بالقيام بالمهام اآلتية:
1.1دراسة ووضع الخطط اإلستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير
الشرعية في ليبيا.
2.2ضبط المهاجرين غير الشرعيين بليبيا وضعهم بمراكز اإليواء ومتابعتهم واستكمال
اإلجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم األصلية.
3.3القيام بأعمال التحري عن تهريب األشخاص والتسلل عبر الصحراء والمناطق
الحدودية واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيالها.
 4.4اإلشراف المباشر على مراكز مكافحة التسلل والتهريب ونقاط التمركز الحدودي
وإعداد بيان تفصيلي وإحالته إلى الجهات المختصة
5.5توثيق القيود والبيانات الخاصة بالمتسللين والمهربين ومن انتهت تأشيرتهم
والذين يتم ضبط تواجدهم وإقامتهم داخل البالد بطريقة مخالفة للقانون.
6.6القيام بمباشرة أعمال شؤون خدمة مراكز مكافحة التسلل والتهريب وإيواء ما
يحال إليها من الجهات المختصة ممن يتواجدون داخل البالد بالطرق المخالفة
للتشريعات المنظمة لإلقامة والعمل.
7.7وضع االستمارات والبطاقات والنماذج من واقع معلومات االستبيان للمهربين
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والمتسللين وذوي الشأن الذين يتم ضبطهم في قضايا الهجرة غير المشروعة
واالتجار بالبشر والجريمة المنظمة وتفريغها وتحليلها للرجوع إليها عند االقتضاء.
8.8إعداد خطة تدريب سنوية لتدريب العناصر التابعين للجهاز محليا ودوليا.
9.9التنسيق مع األجهزة األمنية اإلقليمية والدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.
هذا ويمتلك جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مقرا رئيسيا مالئما الى حد كبير يتولى
القيام بالمهام االدارية والفنية .وانضم اليه كل رجال الشرطة النظاميين التابعين الدارة
مكافحة الهجرة قبل إنشاء الجهاز في سنة 2014م .وإدارة الجهاز تعمل على تنفيذ
مقترحات جديدة بإنشاء فروع رئيسية للجهاز في كل من المنطقة الغربية والمنطقة
الشرقية بمدينة بنغازي والمنطقة الجنوبية في مدينة سبها وفرع المنطقة الوسطى
بمدينة مصراتة وفرع منطقة الواحات بمدينة الكفرة في أقصى الجنوب وفرع غات
على الحدود الليبية الجزائرية ،وكذلك العمل على تطوير مراكز إيواء المهاجرين في
كل من مدينة سبها وطرابلس وبنغازي وغريان والزاوية ومصراتة والقطرون ،وكذلك
مراكز إيواء النساء في كل من القويعة وصرمان شرقي غرب طرابلس.

ثانيا :مصلحة اجلوازات واجلنسية
تعتبر مصلحة الجوازات والجنسية من المؤسسات العريقة في ليبيا حيث ارتبط
إنشاؤها بدولة االستقالل سنة 1951م ومرت بمراحل تطور عديدة آخرها سنة
2008م عندما تحولت اإلدارة العامة للجوازات إلى مصلحة الجوازات والجنسية
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  314لسنة 2008م ومقرها الرئيسي في طرابلس،
وهي تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة ولها فروع في كافة المدن
الليبية وتضطلع المصلحة بالمهام اآلتية:
 - 1إصدار ومنح جوازات السفر والبطاقات الوطنية وتنظيم الحصول عليها.
 - 2ضبط حركة الدخول والخروج إلى ليبيا عبر المنافذ المعتمدة.
 - 3إصدار الموافقات بمنح تأشيرات الدخول والمرور لألجانب عن طريق
القنصليات.
وتتبع المصلحة عدة إدارات لها عالقة مباشرة بمكافحة الهجرة غير المشروعة وعلى
رأسها إدارة مباحث الجوازات وتتولى أعمال البحث والتحري وضبط المخالفين
للقوانين المنظمة للدخول والخروج واإلقامة في األراضي الليبية .وكذلك إدارة المنافذ
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التي تتولى مراقبة الجوازات داخل المنافذ الرسمية الحدودية والبحرية والمطارات،
باإلضافة إلى مكتب شؤون األجانب وفروع مصلحة الجوازات المنتشرة في مختلف
المدن الليبية.
باإلضافة إلى ذلك توجد إطارات أخرى تهتم بشؤون الهجرة منها وزارة العمل
والتأهيل والتي تتولى اإلشراف على عملية حصر العمالة الوافدة في مختلف
المؤسسات في القطاعين العام والخاص ،كما أن وزارة الصحة تتولى منح الشهادات
الصحية التي هي شرط أساسي للحصول على اإلقامة أو العمل في القطاعين العام
والخاص.

اخلامتة
شهدت ليبيا خالل العقدين األخيرين والزالت تناميا غير مسبوق لظاهرة الهجرة
غير المشروعة نتجت عنه آثار سلبية باتت تهدد االستقرار والسلم االجتماعي على
المستويين الوطني واإلقليمي .ولعل عدم وجود اإلرادة السياسية في التصدي لهذه
الظاهرة كان في مقدمة األسباب التي زادت المشهد تعقيدا ،إال أن انضمام ليبيا
إلى اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة والمصادقة عليها وكذلك البروتوكول
الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين ،ومن ثم صدور القانون  19لسنة
2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة يعد من المرتكزات األساسية لتبني
استراتيجيا وطنية للتصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة والحد من آثارها السلبية
على ليبيا وغيرها من الدول.
إال إن اإلطار القانوني لن يكون ذا قيمة من الناحية العملية إذا لم تتوافر إطارات
أخرى مؤسساتية فعالة تتولى إنفاذه بكل حرفية وبما يضمن التوازن بين مكافحة
الجريمة واحترام حقوق المهاجرين الذين لوال قساوة العيش في بلدانهم لما أقدموا
على الهجرة.
وفي هذه الورقة حاولت التركيز على الجانب التشريعي والمؤسساتي ومدى فاعليتها
في التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة في ليبيا وقد خلصت إلى النتائج اآلتية:
 - 1إن اإلطار التشريعي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا متوافر ويكاد يتطابق
مع كل بنود اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ،السيما فيما يتعلق بالبروتوكول
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الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
 - 2أما فيما يخص الجانب اإلجرائي لمكافحة الهجرة غير المشروعة فيمكن القول
إن ليبيا خالل العقدين الماضيين لم تضع أية خطة إستراتيجية للتصدي لظاهرة
الهجرة غير المشروعة ،بل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك والقول بأن النظام
العسكري السابق في كثير من األحيان سهل عمليات الهجرة إلى أوروبا وبوسائل
مختلفة ،أقلها غض الطرف عن نقاط انطالق الزوارق البحرية التي تقل المهاجرين
من السواحل الليبية.
 - 3رغم وجود اإلمكانات المادية والبشرية والمتمثلة في المقرات األمنية ومراكز
إيواء المهاجرين واألعداد الكبيرة لمنتسبي هيئة الشرطة ،إال أنها تفتقد إلى المهنية
ومازالت تعتمد على وسائل وتقنيات بدائية ،خصوصا في المنافذ البرية.
 - 4عدم وجود أي تواصل أو تنسيق بين ليبيا ودول الجوار فيما يتعلق بتبادل
المعلومات.

التوصيات
 - 1يُعد توطين التنمية في الجنوب الليبي من أهم الحلول للحد من ظاهرة الهجرة
غير المشروعة في ليبيا وهو ما سيضمن حركة دخول العمال وخروجهم من ليبيا عبر
القنوات الرسمية واإلقامة فيها بشكل قانوني.
 - 2توفير التأهيل االحترافي المتقدم لرجال الشرطة واستخدام التقنيات الحديثة في
المنافذ الرسمية وأنظمة المراقبة اإللكترونية للحدود.
 - 3تفعيل االتفاقات اإلقليمية والثنائية بين ليبيا ودول الجوار في مجال مكافحة
الجريمة المنظمة وعلى رأسها االتفاقات المبرمة مع ايطاليا ودول المغرب العربي،
خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات ومراقبة الحدود المشتركة.
المراجع
 - 1عمران الصفراني وحسين جوان  :الهجرة الدولية إلى ليبيا .المنظمة الدولية للهجرة 2008م
 - 2سالم إبراهيم :جرائم االتجار بالبشر  .دار المتحدة للطباعة .طرابلس 2012م
 - 3عبد السالم الدويبي :الهجرة غير المشروعة إلى ليبيا .مركز البحوث والدراسات اإلفريقية طرابلس
2013م
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 - 4هاجر الغرياني :الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان المغرب العربي .المركز الليبي
للمحفوظات والدراسات التاريخية .طرابلس 2012م
 - 5سعد سالمة  :الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا وانعكاساتها على المنطقة الجنوبية .مجلة الجنوب
الليبي .العدد األول 2015م
 - 6كريمة أمشيري :قانون مكافحة الهجرة (الهجرة البسيطة) مجلة العلوم القانونية .العدد السادس.
السنة الثالثة 2015م
 - 7القانون  19لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة .الجريدة الرسمية العدد  10سنة
2010م
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دراسة ميدانية
عن الهجرة غير النظامية
في ليبيا
هاني الترهوني 1

نعــرض فــي هــذه الورقــة بعــض النتائــج املتحصــل عليهــا
مــن خــال مرحلـــة املســح امليدانــي ،الــذي شــمل 1500
مهاجــر غيــر شــرعي فــي مراكــز االيــواء بــوزارة الداخليــة
علــى مســتوى مناطــق ليبيــا.

مقدمـة
تأتي هذه الدراسة في سياق اهتمام المجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي
بالقضايا السكانية ،وأيضا في إطار سعي المجلس الدائم إلى تناول القضايا الحيوية
التي تشغل بال الليبيين ،بالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت ظاهرة الهجرة
بنوعيها الشرعية وغير الشرعية ،والتي تزخر بها أدبيات السكان ،سواء بالمؤسسات
والمراكز البحثية المتخصصة أو في أطروحات الماجستير والدكتوراه.
إال أن ما يميز هذه الدراسة ثالثة خصائص هي :

1
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مدير مكتب الدراسات والسياسات السكانية بالمجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي

 - 1تناولها لظاهرة العمالة الوافدة غير الشرعية على ليبيا ميدانيا ،حيث تعد هذه
الدراسة من الدراسات المسحية التي اعتمدت على منهج المسح االجتماعي بالعينة.
وتم اختيار مفردات العينة باستخدام العينة العمودية حيث أن حجم العينة كان 1500
مفردة على مستوى المناطق الغربية والشرقية والجنوبية .وتم جمع البيانات من عينة
بلغت ( )1027مهاجر غير شرعي ،والذي ّ
مكن من الوقوف على تفصيالت كثيرة
يندر الحصول عليها باالعتماد على البيانات الموجودة بالمؤسسات ذات العالقة
بهذه الظاهرة.
 - 2تضمنت الدراسة مقابالت صممت للعناصر األمنية المكلفة بمتابعة الهجرة غير
الشرعية ،وهذه المقابالت ساعدت بقدر كبير في التعرف على كثير من المعطيات
المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين وظروف التعامل معهم انطالقا من تجاربهم
العملية ،عالوة على اراء الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
 - 3حداثة الدراسة زمنيا ،فقد تزامنت مع الحراك السياسي واألمني الذي شهدته
ليبيا في السنوات القليلة الماضية ومازالت تشهده حتى اآلن ،وبالتالي الوقوف على
أهم المتغيرات التي تكمن وراء هذه الظاهرة واقعيا.
هذه الخصائص التي تميز هذه الدراسة تضفي عليها خصوصية بالغة في التعرف
على االبعاد األساسية التي تشكل ظاهرة العمالة الوافدة غير الشرعية في ليبيا ،ومن
ثم الوصول إلى مقاربة فاعلة في التعامل معها .وقد حددت األبعاد األساسية للدراسة
على النحو التالي:
•خصائص العمالة الوافدة غير الشرعية (الديموغرافية والصحية والمهنية).
•دوافع المهاجرين غير الشرعيين على الهجرة إلى ليبيا.
•أهداف العمالة الوافدة غير الشرعية في ليبيا.
•ممارسات العمالة الوافدة غير الشرعية في ليبيا.
•اتجاهات ومواقف المهاجرين غير الشرعيين من الهجرة.

أهداف الدراسة
تهدف دراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى ما يلي :
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1.1التعرف على واقع واتجاهات وخصائص وأسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية
إلى األراضي الليبية لالستقرار أو للعبور إلى أراضي مجتمعات أو دول أخرى
ألغراض اجتماعية او سياسية او اقتصادية.
2.2تطوير إطار معرفي مرجعي داعم آلليات التدخل التخطيطي واإلجرائي في
مسارات الهجرة وتدفقاتها
3.3تحليل المعطيات المرجعية للتفاعل الرسمي مع المهاجرين إلى األراضي الليبية
والعابرين منها من حيث النظم التشريعية واالتفاقيات الدولية.
وللمفاوض الليبي مع
4.4المساهمة في الدعم المعرفي المرجعي للموقف الرسمي ُ
دول الجوار ودول شمال المتوسط.
5.5إثراء التوجهات الرسمية لتفعيل القرارات المنظمة للهجرة.
6.6تحديد خيارات (سيناريوات) للتدخل في معطيات ومجريات تدافع الهجرات
إلى األراضي الليبية استقرارا أو عبورا.
7.7تحليل اإلمكانات والتوجهات والسياسات الوطنية بما يكفل توظيف المعطيات
الديموغرافية في عالقتها بمسألة الهجرة واألمن الديموغرافي الوصفي التشخيصي.
8.8التعرف على أخطار الهجرة غير الشرعية على المجتمع الليبي.
خريطة توضيحية لمراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

البيضاء
طبرق

المرج

اجدابيا

الكفرة
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عين زارة -ابو سليم
زليتن-الخمس-القوبعة
بنغازي

العفرة

سبها

القطرون

صبراتة -صرمان
الزاوية

مصراتة
غريان-الطويشة
وادي الشاطئ

•أوال  :الخصائص العامة للعينة :
( )1توزيع العينة على مناطق المسح الثالث:

املنطقة

النسبة إلجمالي افراد العينة

طرابلس

41.4

سبها

28.8

بنغازي

29.8

( )2التركيب العمري للعينة:
الفئة العمرية

النسبة ()%

23-18

32,7

17-12
29-24
35-30
+36

5,8

35,2
17,3
9,0
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( )3التوزيع النوعي للعينة
النوع

العدد

النسبة ()%

أنثى

٢٥٤

24,7

ذكر

٧٧٣

75,3

احلالة االجتماعية

النسبة ()%

متزوج

45.8

أرمل

1.0

أعزب
مطلق

50.9
2.3

( )5توزيع العينة حسب الجنسيات:
اجلنسية

عدد أفراد العينة

مصر

235

اريتريا

النيجر

145

تشاد

68

مالي

81

نيجيريا

64

صومال

30

باقي الدول

76

غانا

جامبيا

40

268

46
14

( )6املستوى التعليمي للعمالة الوافدة

النسبة ()%

ابتدائي

19.9

أمي

22.9

إعدادي

24.5

تعليم مهني

7.9

20.2

ثانوي

4.7

تعليم جامعي

•ثانيا – البعد االجتماعي للعينة
الدوافع االجتماعية للهجرة

وجود أقارب لك مقيمني في ليبيا

تشجيع األسرة لك للعمل في ليبيا

حتسن أوضاع من تعرفهم بعد سفرهم
والعمل في ليبيا وعادوا إلى بلدك

النسبة  %الدوافع االجتماعية للهجرة
30.1

27.8
21.2

تشجيع قريب لك كان يعمل في ليبيا 27.3

النسبة %

ارتكابك جلرمية قتل في بلدك

3.8

دين لم تستطيع تسديد ُه

18.3

الهروب من الثأر

6.7

لم تتحصل على عمل في بلدك 62.7

عدم قدرتك على اإلنفاق على 39.4
أسرتك
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•ثالثا – البعد االقتصادي للعينة
النسبة %

الدوافع االقتصادية للهجرة

40.3

سوء األحوال االقتصادية في بلدك

سمعت بسهولة احلصول على عمل في ليبيا

19.3

لغرض العبور إلى أوروبا

32.0

2.9

لغرض اإلقامة واالستقرار في ليبيا

لتحسني وضعك االقتصادي والعودة بعد ذلك إلى بلدك

11.7

بعض االعمال التي يجيدها المهاجر غير الشرعي من فئة العمالة ويرغب في مزاولتها

نوع العمـــل

النسبة ()%

نظافة

9.8

عامل يومي
مزارع

9.4

عامل محطة بنزين

5.6

مقاول

4.1

حداد

2.5

حالق
جنار

سباكة

كهربائي

4.5
2.5
2.4
2.1

خياط مالبس

2.0

سائق

1.9

طالء منازل
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36.2

2.0

عامل مقهى

1.9

ميكانيكي

1.4

مدرس

1.4

غسيل سيارات

1.4

نوع العمـــل

النسبة ()%

لياسة

1.1

راعي غنم
محاسب

1,2

1.0

طالء سيارات

0.9

موظف

0.6

عاملة منازل
حالق
ممرض

0.8
0.6
0.5

مرشد سياحي

0.4

غفير

0.3

مصور
بالط

موسيقي

0.3
0.2
0.2

بائع عطور

0.1

حرفي

0.1

خباز

0.1
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•رابعا  -البُعد الصحي للعينة
انواع االمراض املصاب به املهاجرون غير الشرعيني
من بلدهم

التهاب الوباء الكبدي
أمراض بالصدر
مرض القلب

النسبة ()%
38.3
15.0
6.7

مرض السكري

10.0

صرع

6.7

االيدز

فقر الدم

16.7
3.3

التوجهات املستقبلية
توجهات المهاجرين بعد دخولهم إلى ليبيا

هل تفكر في

العودة إلى بلدك بعد حتسن وضعك

56.7

العودة إلى ليبيا مرة أخرى بعد سفرك إلى بلدك

4.1

السفر إلى أوروبا
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النسبة ()%

37.5

تونس 10,1 :

مصر ٧٢,٨ :

السودان 36,9 :

الجزائر 32,9 :

ليبيا ٥,٣ :

تشاد 9,8 :

النيجر 13,0 :

مقارنة عدد السكان بين ليبيا ودول الجوار عام 2006

تونس 10,4 :

مصر 78,6 :

السودان 40,0 :

الجزائر 35,4 :

ليبيا 5,٥ :

تشاد 10,3 :

النيجر 15,3 :

مقارنة عدد السكان بين ليبيا ودول الجوار عام 2009
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تونس 10,8 :

مصر 82,3 :

السودان 42,5 :

الجزائر 37,4 :

ليبيا 6,3 :

تشاد 11,8 :

النيجر 16,3 :

مقارنة عدد السكان بين ليبيا ودول الجوار عام 2012

تونس 12,1 :

مصر 102,0 :

السودان 41,5 :

الجزائر 42,0 :

ليبيا 7,5 :

تشاد 16,4 :

النيجر 25,6 :

مقارنة عدد السكان المتوقع بين ليبيا ودول الجوار عام 2025
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أزمة الدولة وسياسات
الهجرة في ليبيا ما بعد
القذافي
أنطونيو موروني 1

معمــر القذافــي
اندلعــت االحتجاجــات األولــى ضــدّ نظــام ّ
بــن  15و  17فبراير/فيفــري  .2011واملعروفــة أكثــر هــي
مظاهــرات بنغــازي ،ثانــي كبــرى املــدن الليبيــة وعاصمــة
اإلقليــم الشــرقي ببرقــة ،بينمــا ال ُيعــرف إ ّال القليــل ،رغــم
أهم ّيتهــا فــي حســم املعركــة ،عــن االحتجاجــات التــي
اندلعــت فــي مدينــة الزنتــان فــي جبــل نفوســة ،فــي اإلقليــم
الغربــي لطرابلــس.
في ظرف بضعة أسابيع اتّخذت االحتجاجات ضدّ النظام منحى مختلفا كثيرا ع ّما كان
يحدث في مصر وتونس .في ليبيا ،انفصم الجيش بسرعة ،إلى جانب انهيار النظام
العا ّم .وأحدث القمع الشديد الذي مارسته الفرق التي بقيت موالية للقذافي ردود فعل
بأتم معنى
عسكريّة من قِبل الث ّوار :وهكذا تح ّول العصيان بسرعة إلى حرب أهليّة ّ
امتناع الواليات
الكلمة .في مصر وفي تونس كان حاسم ًا بالنسبة إلى تغيير النظام
ُ
1

أستاذ بجامعة بافيا  -ايطاليا
47

المتّحدة األمريكيّة وحلفائها الغربيّين عن مساندة حسني مبارك وزين العابدين بن
علي على عكس الوضع الليبي ،حيث جعل تص ّلب القذافي إزاء الحلفاء الغربيّين
ّ
كل محاولة من البلدان األوروبيّة والواليات المتّحدة إلقناع القذافي
بالتنحي لتجنّب
ّ
المواجهة ،محاولة محدود ًة وفي نهاية األمر عقيمة .إيطاليا ،التي كانت آنذاك الشريك
السياسي الرئيسي للقذافي في أوروبا ،لم تقدر على ممارسة ضغط كاف على طرابلس
لحمل القذافي على التراجع ،كما أن ّه لم يكن بوسع إيطاليا منع التدخّ ل الفرنسي
والبريطاني .أ ّما الوساطة التي قام بها االتحاد اإلفريقي ،الذي كان الوحيد الذي عارض
إلى آخر لحظة التدخل العسكري الدولي ،فإن ّها لم تثمر نتائج ملموسة ،خصوصا بعد
تم التصويت
أن أعطت الجامعة العربيّة الضوء األخضر للتدخل .والقرار  1973الذي ّ
عليه في مجلس األمن في  17مارس  ،2011منح اإلذن لتحالف المتدخّ لين «باتّخاذ
ّ
ّ
بالسكان المدنيّين المهدّ دين
كل التدابير الضروريّة لحماية المدنيّين والمناطق اآلهلة
بالهجوم» في ليبيا (البند  .)4في ذات السياق بدأ التدخل العسكري الدولي تحت
القيادة العمليّة للناتو لفرض منطقة للحظر الجوي .والهدف المعلن كان وقف القمع
الذي كانت تشنّه الكتائب الموالية للنظام في برقة ،ولكن بدا واضحا على الفور أنّ
الهدف الحقيقي هو اإلطاحة بالنظام.
إالّ أنّ مقتل القذافي في سرت في  20أكتوبر  2011ونهاية التدخل الدولي لم يكونا
كافييْن لحسم األزمة الليبيّة ،بل على العكس ساهما في خلق منطق نزاع شامل أ ّدى
بداية من صائفة  2014إلى مواجهة جديدة بين مختلف الجبهات الليبية ومرجعيّاتها
الخارجيّة سواء كانت حكومات ،أم جماعات مس ّلحة وذات سلطة عابرة للجنسيّات.
بعد خمس سنوات من بداية النزاع ،تأرجحت الوضعيّة بين محاوالت وساطة تحت
إشراف األمم المتحدة والتهديد بتدخل دولي جديد على األرجح بقيادة الناتو .وبدا
حجم تيّار الهجرة بالذات الذي ولّدته األزمة ،أي ذلك التدفّق المرتبط بطرق مختلفة
وفي اتّجاهات مختلفة بدائرة الحرب األهلية في ليبيا ،بدا باعتباره الذريعة بامتياز
برر فرضيّة التدخل الجديد .وإنّ سالمة المهاجرين واالعتبارات
التي من خاللها ستُ َّ
اإلنسانيّة التي تحتّم حمايتهم فتحت الطريق أمام فرضيّة تدخّ ل عسكري «هادف»
لتصفية عناصر وبنية تحتيّة متو ّرطة في المتاجرة باألشخاص وفي الجهاد العالمي .في
المعني هو قبل ّ
كل شيء األمن المتع ّلق بمصلحة البلدان األوروبيّة في
الواقع ،األمن
ّ
الحدّ من تدفّق هجرة تُعتبر ،عن صواب أو عن خطأ ،خطرا على الوضع السياسي
واالجتماعي للبلدان األوروبية .وعلى عكس ذلك ،كان يكفي أن تتغيّر تلك القواعد
التي تحدّ د اليوم الفارق بين الهجرة الشرعيّة والهجرة غير الشرعية ،أو القانونية وغير
القانونيّة ،وتُع ّوض بتيسير الدخول للفضاء األوروبي لمن يأتيه بحثا عن شغل أو
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ملجأ .والمثال الليبي ال يزال يدفع اليوم ثمن التناقض األساسي بين السياسة الدوليّة
وتيّارات الهجرة الدولية .فمن ناحية توجد االنتظارات المتزايدة للتن ّقل (وليس فقط
تمررها التمثيالت اإليجابيّة عبر قنوات التواصل لعالم معولم مستو َردة
الهجرة) ،التي ّ
من الغرب من خالل التلفزيون ،والشبكة وحكايات المهاجرين العائدين .ومن ناحية
أخرى نجد سياسات غلق متزايد للحدود وما يترتّب عليه من تزايد الهجرة غير
المنجرة عنها التي تهدّ د سالمة المهاجرين .فأوروبا بالنسبة إلى
الشرعية واألخطار
ّ
عديد األفارقة من شمال وجنوب الصحراء ليست فقط غاية لعمليّة التن ّقل المادي،
بل تمثّل بالخصوص الحاجة إلى وضعيّة متساوية في المجتمع المعولم من حيث
الحراك اإلجتماعي.

أزمة الهجرة في سنة 2011
ال يوجد ّ
شك في أن التدهور السريع للوضع في ليبيا سنة  2011أ ّدى إلى تفاقم ظروف
اإلقامة واألمن بالنسبة إلى كامل األهالي المدنيّين ،وبالخصوص المقيمين األجانب
الذين توافدوا بعدد كبير منذ بداية األلفية الحالية التي عرفت فيها البالد تط ّورا
اقتصاديا ملحوظا .في األشهر األولى الندالع الحرب في ليبيا بلغ عدد األشخاص
الذين تركوا البالد ما يزيد عن  750ألفا ،في اتجاه بلدانهم األصلية أو بلد ثالث،
إضافة إلى  400ألف ليبي هربوا من النزاع والذين كانوا في الغالب متور ّطين مع
ّ
المنحل .وكانت وضعيّة المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء
النظام
(الساحل ،القرن اإلفريقي وبالخصوص إفريقيا الغربيّة) دون ّ
شك هي األصعب،
نظرا إلى أنّ «اإلشاعات المبالغة بخصوص وجود مرتزقة أفارقة ،جعلت المهاجرين
الذين كانوا حتى قبل ذلك ،الفئة الشعبيّة األكثر عرضة لقهر الدكتاتورية ،يصبحون
التعسفية والشنق في الساحات
أكباش فداء الثورة ،مستهدَ فين بالقتل واإليقافات
ّ
تعرض لها أولئك المهاجرون أنفسهم في
العموميّة التي تُذ ّكر بالمذابح التي كان ّ
ّ
ظل الدكتاتورية» (ابن سعد .)84 : 2012 ،إالّ أنّ مواطني إفريقيا جنوب الصحراء
لم يكونوا المك ّون الوحيد ألزمة الهجرة التي أحدثتها الحرب في ليبيا .ولع ّله لم
الكم إذا ما قابلناه بموجات المهاجرين
المتوسط
يكن على المدى
ّ
األهم من حيث ّ
ّ
القادمين من بلدان عربيّة أخرى مثل مصر وتونس وسوريا والسودان (شابندونك
 .)Schapendonk، 2013 : 9-10وينبغي أيضا اعتبار التدفّق المحدود من حيث
العدد ولكنه مع ذلك ها ّم للمهاجرين القادمين من البلدان اآلسيويّة مثل الصين
والباكستان وبنغالدش والفيليبين ،إضافة إلى تركيا.
49

المتوسط لبلوغ إيطاليا أو
من بين الخارجين من ليبيا يوجد جزء ضئيل شقّ البحر
ّ
سواحل مالطة ،منطلقين مباشرة من ليبيا أو مرورا بتونس .حسب المعطيات المتوافرة
يمثّل هؤالء  % 3,6من مجموع  768ألف خرجوا من ليبيا (.)MCP ، 2013: 3
صحيح أن ّه ينبغي أن نُضيف لهؤالء بضعة آالف من التونسيّين ،تقريبا  5آالف ،انتهزوا
(بيران
فراغ السلطة في بالدهم «وضعف المراقبة على الحدود» لإلبحار نحو المبيدوزا ّ
 .)Perrin، 2011 : 286ومع ذلك فإنّ األرقام الواقعيّة تبيّن فارقا ها ّما مع تلك األخبار
والتصريحات العموميّة التي نقلتها الصحافة اإليطالية والتي ضخّ مت أعداد المتدفّقين،
التوجهات نحو االنغالق
ومبررة
ّ
ّ
مرسخة فكرة هجرة جماعيّة نحو السواحل األوروبيّة ّ
ّ
صرح فرانكو فراتّيني []Franco Frattini
فقد
المهاجرين.
ي
ق
وتل
االنفتاح
بدل
ّ
الذي كان آنذاك وزير الخارجيّة في  23فبراير/فيفري  2011أنّ حوالي  200ألف
وربما  300ألف مهاجر قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء قد يصلون إلى السواحل
اإليطالية (آراكي  )Arachi، 2011؛ في الواقع كان العدد الجملي للمهاجرين الذين
استقبلتهم إيطاليا في إطار ما يعرف بـ «طوارئ شمال إفريقيا» بين  13أبريل/أفريل
 2011و  28ديسمبر  ،2012يبلغ حسب وزارة الداخليّة  28ألف نسمة قادمين من ليبيا
وتقريبا نفس العدد قادمين من تونس (وزارة الداخلية .)2013 ،كان الخطأ التأويلي
إذن مزدوجا  :أنّ ّ
متوجه نحو أوروبا وأنّ هذا التدفّق متك ّون في
جل التدفّق من ليبيا
ّ
معظمه من مواطني بلدان جنوب الصحراء .في الواقع لم يكن عدد المهاجرين الذين
ّ
نزلوا على السواحل األوروبيّة محدودا فحسب ،بل إنّ
«جل القادمين كانوا مصريّين
ومغاربة ،وهؤالء ال يدخلون ضمن فئة «األفارقة» في المصطلح األوروبي ،إضافة إلى
أشخاص قادمين من بلدان تشهد حروبا مثل الصومال أو السودان» أو من وضعيّة
أزمة بنيويّة مثل إريتريا ،والذين من األفضل بخصوصهم الحديث عن «اللجوء أكثر
(بيران.)300 :2011 ،
منه عن الهجرة غير الشرعيّة» ّ
مع نهاية التدخل العسكري الدولي واالنخفاض التدريجي لحدّ ة النزاع الداخلي في
البالد ،بداية من سنة  2012عاد تدفّق الهجرة بكثافة أكثر نحو ليبيا سواء من أشخاص
خرجوا من البالد في األشهر السابقة وعادوا إليها اآلن لمواصلة العمل فيها ،أو من
مهاجرين ُجدد ليست لهم تجربة سابقة في سوق العمل بليبيا ،أو أخيرا من أشخاص
رأوا في ليبيا فرصا أكبر من السابق لكي تكون ب ّوابة للعبور إلى أوروبا .حسب
المعطيات المج ّمعة والمح ّللة في دراسة للـ ( Danish Refugee Councilمجلس
اللجوء الدانماركي) ،في سنة  2014شمل نموذجا من حوالي ألف مهاجر مقيمين في
المستجوبين
صرح معظم
َ
طرابلس وسبها وجاؤوا منذ ما ال يزيد عن خمس سنواتّ ،
بأن ّهم «يريدون العمل وتحسين ظروف عيشهم في ليبيا» .وبخصوص اآلفاق
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صرح ّ
أقل من  15بالمائة فقط ،وهم في معظمهم إريتريّون وصوماليّون
المستقبليّة ّ
وسوريّون ،بأن ّهم يريدون مواصلة الرحلة نحو أوروبا ( .)DRC، 2014: 19وتظهر
األرقام المنشورة تواصال مباشرا مع فترة حكم القذافي حتى في تركيبة النموذج،
المتك ّونة في أغلبها من رجال يتن ّقلون بمفردهم وقادمين في معظمهم من تشاد
والنيجر ،تتبعهما إفريقيا الغربية (بوركينا فاسو ،السينغال ،نيجيريا ،غانا) والصومال
وإريتريا .فالحرب لم تغيّر إذن جذريّا نسق الهجرة الذي شهد بين نهاية التسعينات
وبداية هذه األلفية تدفقا إلى ليبيا تحت حكم القذافي لعدد أكبر فأكبر من مواطنين
قادمين من بلدان إفريقية أخرى من شمال ومن جنوب الصحراء .واالقتصاد الليبي،
مع ارتباطه دائما بدائرة االقتصاد الحربي ،ال يزال يمثّل بالفعل سوقا ها ّمة للشغل مع
أرقام ،حسب تقديرات صندوق النقد الدولي ،تشير إلى نم ّو اقتصادي في النصف
األ ّول من سنة  2012بـ  116بالمائة (مذكور في  .)St.John، 2013: 106تبقى أوروبا
في نهاية األمر ،بالرغم من رؤية قائمة على المركزية األوروبيّة ،هدفا لجزء ضئيل
نسبيا من المهاجرين الذين يقصدون ليبيا ،وغالبا ما تنضج فكرة الذهاب إليها أثناء
الرحلة وال تمثل بالضرورة مشروعا مسبق التخطيط لدى االنطالق من البلد األصلي.

الهجرة وسياسات االحتواء
بالرغم من أنّ عدد المهاجرين المتّجهين نحو أوروبا كان نسبيا ضئيال على المدى
والمتوسط بالمقارنة مع التدفّق نحو ليبيا ،فإنّ انهيار نظام المراقبة على
القصير
ّ
السواحل الليبية الذي وضعه نظام القذافي في السنوات األخيرة من الحكم ،أ ّدى
إلى ارتفاع بصفة مطلقة في عدد النازلين على السواحل اإليطالية .وقد ارتبط ارتفاع
التصرف في
التدفق باحتداد النزاع بين البلدان األعضاء في االتّحاد األوروبي حول
ّ
استقبال المهاجرين .والنتيجة األخيرة تمثّلت في استعادة واضحة من إيطاليا واالتّحاد
المتوسط وليبيا .فسياسة الصدّ في عرض البحر
األوروبي لسياسات مراقبة الهجرة عبر
ّ
التي وقع اعتمادها بالتوازي من طرف الحكومة اإليطالية ونظام القذافي بداية من
سنة  2009انتهت فعليّا في سنة  .2011إالّ أنّ اإلدانة التي ُمنيت بها إيطاليا من طرف
القضاة األوروبيّين للتعارض بين سياسة صدّ المهاجرين واحترام حقوق اإلنسان
وحق اللجوء بالخصوص (المجلس األوروبي ،األمانة العا ّمة )2012 ،هي وحدها
التي جعلت الحكومة اإليطالية برئاسة ماريو مونتي [ ]Mario Montiتعدل نهائيّا
في  20يونيو/جوان  2012عن هذه األداة المثيرة للجدل الحتواء تدفّق المهاجرين
(.)ANSAmed، 2012
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كانت إيطاليا في تلك الفترة ّ
تفكر ّ
بكل وضوح في العودة إلى نظام المراقبة القديم
بالرغم من أنّ وضعيّة عدم االستقرار السياسي في ليبيا ال يسمح بالرجوع فوريّا
إلى الممارسات القديمة .كانت الديبلوماسيّة اإليطالية تعمل منذ زمن إلعادة تفعيل
يخص ّ
ملف الهجرة والنتائج األولى لهذه الضغوط
التعاون مع السلطات الليبية في ما
ّ
السياسيّة والديبلوماسية سابقة لقرارات حكومة مونتي حول صدّ المهاجرين .أمضت
وزيرة الداخلية آن ّماريا كانتشيليري [ ]Annamaria Cancellieriمع نظيرها
الليبي خالل زيارتها إلى طرابلس في  21جانفي  ،2012مذ ّكرة نجد فيها من بين
مختلف التدابير التي من أجلها ُعبّر عن تجديد التعاون ،تدريب الشرطة وحرس
خفر السواحل الليبيّين ،إقامة بُنى تحتيّة هدفها إيواء المهاجرين ،وتنسيق البرامج
الهادفة للعودة الطوعيّة للمهاجرين إلى بلدانهم األصلية ،والهدف واضح وهو تكثيف
المراقبة المشتركة اإليطالية الليبية للحدود (.)FIDH، 2012: 36
في محاولتنا للفهم الكامل لالستعداد الكبير الذي أبدته السلطات الليبيّة الجديدة
للتعاون مع إيطاليا في موضوع سياسات الهجرة ،ينبغي دون ّ
شك اعتبار التبادل بين
مراقبة التدفّق من الجهة الليبيّة واالعتراف الدولي من الطرف اإليطالي (واألوروبي)
الذي تحتاجه سلطات طرابلس الجديدة أكثر م ّما كان يحتاجه مع ّمر القذافي .ومن
ناحية أخرى ال ينبغي أن ننسى أن ّه من وجهة النظر الليبيّة فإنّ الهجرة ،خصوصا غير
الشرعيّة ،تمثّل مشكلة ذات أبعاد سياسية واجتماعية ال تختلف كثيرا عن وضعيّة
إيطاليا أو بلدان أخرى في االتّحاد األوروبي .وقد أعلن مصطفى عبد الجليل عند
زيارته الرسميّة األولى إلى روما ،في  19أبريل/أفريل  ،2011باعتباره رئيس المجلس
الوطني االنتقالي ،استعداده الكامل للتعاون مع إيطاليا في مجال مراقبة الهجرة باعتبار
أنّ « 40بالمائة من الجرائم في ليبيا يرتكبها األفارقة من جنوب الصحراء أثناء
نتضرر منهم أكثر
عبورهم نحو أوروبا» وبالتالي «لن نقبل في المستقبل هؤالء ألن ّنا
ّ
تتضررون أنتم [اإليطاليون] من حضورهم؛ نحن نواجه أكثر صعوبات منكم في
م ّما
ّ
المهم مالحظة كيف أنّ
استقبال هؤالء المهاجرين» (وزارة الخارجية .)2011 ،من
ّ
عبد الجليل يؤ ّكد فكرة رسخت في العقدين األخيرين مفادها أن ليبيا تمثّل منطقة
متجه إلى
عبور ،بينما المعطيات التي لدينا أظهرت دائما أنّ الجزء الكبير من التدفّق ّ
ليبيا وليس نحو أوروبا .كان باألحرى نظام القذافي هو الذي يركب على مثل هذا
التمثيل لليبيا كبلد عبور ليستعمل مراقبة تدفق الهجرة أداة ضغط على إيطاليا وأوروبا
للحصول على العودة النهائيّة لليبيا إلى محفل السياسة العالميّة بعد سنوات الحظر
الدولي .ومن جهة أخرى لم ينس عبد الجليل لفت النظر إلى أنّ تدفقات الهجرة
تمثل بالنسبة إلى ليبيا مشكلة اجتماعية وأمنية شبيهة بما قد يوجد في إيطاليا أو
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في بلدان أخرى من اإلتحاد األوروبي .ويعني ذلك في نهاية األمر وضع ليبيا على
ّ
للشك في أنّ تصريحات
مستوى البلدان األوروبيّة في س ّلم السياسة الدولية .ال مجال
القيادي الليبي تشير إلى وضعية واقعية وإلى مشاغل سياسيّة لحكومته .وال يمكن
بأي حال إرجاعها إلى نوع من المراعاة لمصالح مخاطبيه اإليطاليّين .وال يُعتبر حتّى
ّ
ّ
حدثا منعزال كما يظهر بعد ذلك من المذكرة التي أمضيت سنة  2012والتصريحات
الالحقة لشخصيّات سياسيّة ليبيّة .وفي  13أكتوبر  2013كان على علي زيدان ،رئيس
الوزراء الليبي الجديد ،أن يطلب من االتحاد األوروبي أن يضع على ذ ّمة ليبيا أدوات
تحركات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا
استطالع قمريّة لمراقبة ّ
1
صرح الناطق الرسمي باسم
مرورا بالتراب الليبي  .وبعد أشهر قليلة فقط من ذلك ّ
ُضطر إلى تيسير مرور المهاجرين غير الشرعيّين
وزارة الداخلية الليبيّة بأنّ «ليبيا قد ت ّ
2
نحو أوروبا في حال لم توفّر القا ّرة البيضاء المساعدة لمواجهته» .
وتبعا لتجديد التعاون مع إيطاليا ،أمضت السلطات الليبيّة في سنة  2012اتّفاقات
في مجال األمن والمراقبة المشتركة للحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان:
كان الهدف المعلن من هذه االتفاقات هو مكافحة تهريب األسلحة وموا ّد أخرى
محظورة ،وأقحم فيها أيضا المهاجرون ( .)MCP، 2013: 7وقد شرعت السلطات
الليبيّة في العمل لفرض المراقبة على تدفّق المهاجرين إلى مدينة الخُ مس بليبيا،
شرقي طرابلس ،في نهاية سنة  ،2012على
التي تقع على بعد  110كلم على الساحل
ّ
محرر هذا المقال في المنطقة .وبعد وقت غير
أساس بعض المعطيات التي ّ
سجلها ّ
طويل من إمضاء المذ ّكرة مع الوزيرة كانشيليري [ ،]Cancellieriوقع فتح مخيّم
وتم
بالقرب من الخمس العتقال المهاجرين وترحيلهم الحقا إلى بلدانهم األصليّةّ .
البر ومنذ بداية  2013ج ّوا ،م ّما ّ
يدل على التوفّر المتزايد
ذلك في البداية عن طريق ّ
لألدوات وللوسائل .وجرى اكتشاف مخيّمات اعتقال من هذا النوع ،التي س ّمتها
ّ
األقل في بنغازي ،غريان ،مصراتة ،سبها،
السلطات الليبية « ،»holding centerعلى
طرابلس والزاوية ( .)FIDH، 2012وحسب شهادة أحد ضباط الشرطة الليبية الذي
يهتم في الخمس بالهجرة غير الشرعيّة منذ فترة حكم القذافي« ،فااللتزام بمكافحة
ّ
الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين يتوقّف على توافر االعتمادات» ،والتي
ّ
بكل احتمال وصلت بعد االتفاق مع إيطاليا سنة  2012إلى السلطات الليبيّة حتى
1
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من خالل التعاون الدولي .1وباالعتماد على المعطيات المتوافرة لدى منظمة العفو
الدولية ( ،)Amnesty International, 2013 : 6بين مايو  2012وأبريل ،2013
وقع نقل أكثر من  25ألف شخص إلى الحدود الجنوبية لليبيا وتُركوا حسب ّ
كل
احتمال بالقرب من القطرون ،على الحدود مع النيجر .ومن األرقام المنشورة في
والمستمدة من وزارة الداخليةّ ،
يتضح أن ّه وقع في سنة  2013صرف
الصحافة الليبية
َّ
 23مليون دينار ليبي (حوالي  15مليون يورو) «الستضافة» ما يزيد عن  36ألف مهاجر
ثم «ترحيلهم» .2وباإلضافة إلى سياسة الترحيل ،هناك عنصر
في مختلف المنشآت ّ
أي فضاء
تواصل آخر مع النظام السابق وهو أنّ طالبي اللجوء المحتملين لم يجدوا ّ
اعتراف بوضعيّتهم ،خصوصا أنّ المف ّوض السامي لهيئة األمم المتحدة لالجئين واصل
العمل داخل ليبيا الجديدة كما كان داخل ليبيا القديمة بدون اعتراف رسمي كامل
من السلطات الليبيّة .وهكذا بقي حبرا على ورق الفصل  10من االعالن الدستوري
المصادق عليه في  2011من المجلس الوطني االنتقالي الذي يشير بوضوح إلى
حماية حق اللجوء وإلى حظر الترحيل بالنسبة إلى الالجئين السياسيّين.
وتأكيدا الستعادة سياسات االحتواء لتدفق الهجرة في ليبيا ،باإلمكان اال ّطالع أيضا
قمت به ونُشر جزئيّا (موروني2015 ،أ )197 - 179 :تناول
على نتائج بحث نوعي ُ
فترة زمنيّة تشمل  3سنوات ،من  2012إلى  ،2014كان موضوعه منطقيّات االعتقال
والترحيل المرتبطة بما يُعرف بـ « »Holding centerفي غريان على جبال نفوسة
جنوب طرابلس .كان مخيّم غريان قد أن ِشئ على إثر االتفاقات اإليطاليّة-الليبية في
يوليو/جويلية  2003والتي بمقتضاها تع ّهدت إيطاليا بتوفير التكنولوجيات ،والمعدّ ات
واالعتمادات لـ «بناء مراكز هدفها مراقبة حركة المهاجرين» (باوليتيPaoletti ،
 .)2011: 141عمليا ،يتع ّلق األمر ببناء مخيّمات عبور يقع اعتقال المهاجرين فيها قبل
ترحيلهم إلى بلدانهم األصلية .عند تسليم ُمنشأة غريان إلى السلطات الليبية سنة
 ،2009لم يكن من قبيل الصدفة أن ّه بعد إمضاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة
بين إيطاليا وليبيا سنة  2008ودخولها حيّز التنفيذ ،صار المخيّم بصفة غير منتظرة
قاعدة لتدريب الشرطة الليبية بدعوى أنّ «المخيّم غير مالئم للمهاجرين بالنظر إلى
ق ّلة جودة البُنى الجاهزة وألنّ الجدران المحيطة به ليست باالرتفاع الكافي الحتواء
1
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حوار لضابط شرطة ليبيّة مجهول اإلسم مع مؤلف المقال ،في  20أفريل  : 2014كان الضابط
مك ّلفا بعمليات مراقبة المهاجرين بين الخمس وقصر غرابولي ،وهما نقطتان لركوب البحر على
سواحل منطقة طرابلس.
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المهاجرين» (باوليتي .)142 :2011 ،كان ذلك بطبيعة الحال تع ّلة الستحواذ الليبيّين
الظن مريحة أكثر من اللزوم بالنسبة إلى المهاجرين،
على منشأة اعتبروها في أغلب ّ
بحيث اتّخذوا منها إقامة للمنتدبين الجدد في الشرطة الليبية .أثناء الحرب ،هجمت
الميليشيات الثوريّة على هذه المنشأة لكونها صارت قاعدة لشرطة النظام .وهكذا لم
يعد المركز إلى الغاية التي أنشئ من أجلها إالّ في نهاية صائفة  :2011وهي أن يكون
معتقال للمهاجرين غير الشرعيّين.
خالل زياراتي الثالث إلى المخيّم ،في  18أكتوبر  13 ،2012يونيوجوان  2013و
 17أبريل/أفريل  ،2014أ ّكدت الحوارات التي أجريتها ،إضافة إلى تواصل الهجرة
في فترة ما بعد القذافي نحو ليبيا وعرضيّا فقط نحو أوروباّ ،
ومكنتني من معاينة
تدهور الظروف العا ّمة لالعتقال التي غالبا ما شملت أيضا مقيمين أجانب بحوزتهم
وثائق قانونية لإلقامة وللعمل في ليبيا (موروني2014 ،أ .)197 - 179 :عالوة على
ذلك ،وبالنظر إلى إدارة المخيّم خالل السنوات الثالث ،ظهرت بصفة واضحة نتائج
سياسات الهجرة التي مارستها تدريجيا الحكومة المركزية في طرابلس بالتعاون مع
إيطاليا واالتحاد األوروبي .وفي  2012كان المخيّم تحت إدارة الميليشية المحليّة
لغريان بصفة مستق ّلة تماما عن سلطات طرابلس .فقرار اعتقال ّ
كل األشخاص القادمين
من إفريقيا جنوب الصحراء ،في منشآت معدنية جاهزة ،من دون ماء الشربٍ  ،وفي
ظروف صحيّة ّ
مرتين في اليوم لألكل ،كان قد ات ِّخذ
هشة ومع إمكانية الخروج فقط ّ
من طرف المسؤولين العسكريّين المحليّين ضمن قرارات طارئة .وبحسب قول
تم اعتقال ّ
السود الذين اعتُبروا دون تمييز مرتزقة القذافي،
رئيس المخيّم ،عمادّ ،
كل ّ
ّ
عترف إال في وقت
«فورا بعد تحرير غريان ،في  12أغسطس/أوت  ،2011ولم يُ َ
متأخر للبعض منهم بوضع المهاجرين العاديّين غير الشرعيّين وبالتالي احتُفظ بهم
في المخيّم ،بينما نُقل اآلخرون جميعا إلى مكان آخر» . 1ومع مرور األشهر ،صار
صرح لي بأن ّه «مستعدّ
االعتناء بالمعتقلين دائما أكثر إشكاال ،حتى أنّ عماد نفسه ّ
تماما» لتسليم المخيّم للسلطات المركزية في طرابلس على شرط أن يحصل على
«تعويض» مقابل الوقت والجهد والمال الذي دفعه هو ورفاقه إلدارة المخيّم» .2وقد
قوبل هذا الطلب باإليجاب في األشهر التالية وعند زيارتي الثانية للمخيّم في 2013
كان المخيّم تحت إشراف السلطة المباشرة لطرابلس وبالتحديد تحت إشراف قسم
1
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حراس المخيّم،
مكافحة الهجرة غير الشرعيّة التابع لوزارة الداخلية .والعديد من ّ
زي الشرطة الليبية الجديدة ،اشتغلوا قبل ذلك في ميليشيا غريان.
الذين يرتدون اآلن ّ
ومن الواضح أنّ التغيير ،أو جزء من التغيير ،تمثّل في انتداب ودفع أجور حكومية
لمن عمل سابقا في المخيّم .أ ّما الظروف داخل ال ُمنشأة فقد بقيت ظاهريّا كما هي،
حتى وإن أصبحت التراتيب التي ّ
تنظم الدخول إليها أكثر صرامةّ ،
وكل من يدخل إلى
المخيّم يتعيّن عليه اإلدالء بهويّته وتسجيل اسمه في دفتر الزائرين .وبمناسبة زيارتي
األخيرة سنة  ،2014صار دخول المخيّم يتوقّف على إجراءات اعتماد من قبل وزارة
خاص حتّى أن ّني اضطرِرت إلى االقتصار
الداخليّة في طرابلس ،وتسليم جواز دخول
ّ
على تبادل وجيز للمعلومات مع حارس المدخل دون إمكانيّة الدخول .إضافة إلى
الصرامة في السماح بالدخول إلى المخيّم ،فإنّ المعطى الها ّم اآلخر هو أنّ المخيّم
بدخوله في حوزة سلطات طرابلس صار جزءا من نظام اعتقال المهاجرين الذي وقع
الحراس الذين وقع استجوابهم ،يتغيّر
تفعيله من جديد سنة  .2012وحسب قول
ّ
المعتقلون من فترة إلى أخرى ويقع نقلهم إلى مخيّمات أخرى وبعد ذلك إلى أماكن
خارج الحدود الليبية أو على حواشيها.

ليبيا غير مجدية ؟
في الجملة فإنّ المجهودات والضغوط التي مارستها إيطاليا وأوروبا على السلطات
الليبية الجديدة لوضع نظام ُمجد لمراقبة تدفق الهجرة على طول السواحل الليبية لم
تعط نتائج بالمقارنة مع الفترة السابقة لـ  .2011والسبب الرئيسي هو دون ّ
شك عدم
االستقرار المتواصل وتفاقم النزاعات في ليبيا .وإذ تبيّنت بالفعل استحالة توقيف
قررت الحكومة اإليطاليّة الشروع في «عمليّة بحرنا» [Operazione
الهجرة من ليبياّ ،
 ،]Mare Nostrumعلى خلفيّة األصداء العالميّة التي أحدثها هالك  366مهاجرا
عند غرق قاربهم قبالة سواحل المبيدوزا في  3أكتوبر  .2013وشهدت هذه العمليّة،
التي بدأت رسميّا يوم  18أكتوبر  ،2013تدخّ ال كبيرا ألشخاص ومعدّ ات للبحريّة
العسكريّة اإليطالية على الواجهتيْن ،أي المراقبة واإلنقاذ في البحر .وتتبيّن بوضوح
المنجزة ّبرا
عمليّة مراقبة التدفق في التنسيق بين العمليّات في عرض البحر وتلك
َ
المهربين .وعلى سبيل المثال ،في  12مايو 2014
لتحديد مناطق االنطالق وإيقاف
ّ
غرق أكثر من  400مهاجر ،انتشلت منهم البحريّة اإليطالية 200؛ وبعد بضع ساعات
من ذلك أعلنت الصحافة الليبية عن إيقاف  340مهاجرا كانوا يستعدّ ون لإلبحار من
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نقطة على الساحل بالقرب من الزاوية التي كان انطلق منها القارب الذي غرق .1وقد
حدّ ت كثيرا العمليّات التي كانت تقوم بها سفن البحرية اإليطالية في عرض السواحل
الليبية من عدد األموات في البحر ،حتى أنّ بعضهم قال إنّ السياسة اإليطالية ع ّوضت
الصدّ باإلنقاذ في عرض البحر .في الواقع فإنّ تغيّر الوجهة الذي حتّمته «عمليّة بحرنا»
الكم أكثر منه من حيث الكيف» (كوتّيتّا )Cuttitta ،2015 : 133
كان «من حيث ّ
بمعنى أنّ العمليّات التي ت ّمت «ليست أكثر إنسانيّة بكثير من األنشطة السابقة لخفر
السواحل في قنال صقليّة» (كوتّيتّا .)36 :2014 ،ومن جهة أخرى ينبغي التأكيد على
أنّ إيطاليا عدلت عن سياسة صدّ المهاجرين ،ولكنّها لم تضع موضع النقاش سياسة
الترحيل (أو بعبارة أفضل اإلبعاد) للمهاجرين الذين بعد إنقاذهم في البحر ونقلهم
إلى اليابسة ال يحصلون على حقّ اللجوء.
إنّ مفهوم األمن الذي يمثّل الوجه اآلخر للقيم اإلنسانيّة التي تل ّوح بها عديد التدخالت
والسياسات الدولية ينبغي فهمه بطبيعة الحال على أن ّه أمن أوروبا وإيطاليا المهدّ د من
األصح القول إنّ مسألة النزاع (وانعدام األمن) في
طرف المهاجرين ،بينما يكون من
ّ
ليبيا هي التي تمثّل بالفعل تهديدا قبل ّ
كل شيء لسالمة المهاجرين .ويتبيّن بوضوح
من جهة أخرى كيف أنّ الوقاية من الهجرة غير الشرعيّة صارت منذ زمن مسألة
مرتبطة دائما بأمن االتحاد األوروبي أكثر منها بسياسة حسن الجوار .لم يكن للشراكة
مرت على
األورو-
ّ
متوسطية والتفاقية برشلونة تأثير ها ّم على سياسات الهجرة التي ّ
عكس ذلك بواسطة العالقات الثنائيّة للدول األعضاء مع بلدان ثالثة في إطار سياسة
ّ
(تشيكورولّي
الجوار األوروبية أو الـ European Neighbourhood Policy
 .)Ceccorulli ،2014: 188-9وليس من قبيل الصدفة أنّ سياسات مراقبة الهجرة
التي وضعتها إيطاليا رافقها دائما أكثر التنسيق مع تدخّ الت مباشرة لالتحاد األوروبي.
وقد يمثّل هذا ربّما أكبر تجديد بالمقارنة مع الفترة السابقة على  .2011في سنة 2013
أعطى االتحاد األوروبي إشارة االنطالق لمه ّمة تدوم سنتيْن أطلق عليها إسم EU
 -BAM Libyaبغاية مساعدة السلطات الليبيّة الجديدة على مكافحة الهجرة غير
تقرر تقليص برنامج
الشرعيّة ،إالّ أن ّه في يوليو/جويلية  2014بعد التح ّول إلى تونس ّ
تدخّ لها بسبب تدهور األوضاع في ليبيا .وفي  2013دخل حيّز العمل نظام مراقبة
ّ
كل الحدود الجنوبيّة لالتحاد األوروبي المعهود به إلى الوكالة األوروبيّة لمراقبة
الحدود «فرونتكس» ( )FRONTEXوالذي اتخذ إسم «يوروسور» .Eurosur
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والهدف منه كان «مضاعفة قدرات الر ّد للحدود الخارجية» وبالتالي «تحديد الهجرة
ّ
المنظمة والوقاية منهما ومكافحتهما والمساهمة في ضمان
غير الشرعيّة والجريمة
الحماية والسالمة لحياة المهاجرين» ( .)EU،2013وأخيرا ،ال ينبغي إهمال الدور
المتزايد والعظيم الذي لعبه االتحاد األوروبي بداية من خريف  2014مع االنتقال من
المه ّمة البحرية اإليطالية «بحرنا»  Mare Nostrumإلى المه ّمة األوروبيّة «تريتون»
 Tritonالتي ح ّلت مكان األولى وع ّززت المه ّمتيْن السابقتيْن المنس ّقتيْن من طرف
المتوسط («إينياس»  Aeneasفي عرض سواحل كالبريا
«فرونتكس» في البحر
ّ
وبوليا و»هيرمس»  Hermesفي قنال صقليّة).
في أكتوبر  ،2014بعد سنة من انطالق «عمليّة بحرنا»  ،OMNأعلنت الحكومة
اإليطاليّة برئاسة ماتّيو رانتسي  Matteo Renziعن نيّتها في وضع حدّ لمه ّمة
البحرية العسكريّة اإليطالية .وكانت األسباب التي ُذكرت من أنواع مختلفة ،من
التكلفة الباهظة إلى بروز فكرة لدى بعض األوساط الحكوميّة مفادها أنّ عمليّات
االنقاذ في عرض البحر أ ّدت إلى تكوين عامل دفع  Pull factorمساهما في ازدياد
التدفّق ،وبالتالي انعكس جدواها من وجهة نظر مراقبة الهجرة .وبالفعل ،خالل سنة
 2014نزل على سواحل إيطاليا  170ألف مهاجر ،وهو عدد يفوق بكثير ما ُس ّجل من
قبل بالنسبة إلى السنة الواحدة ،واألغلبية الساحقة من المهاجرين وصلوا إلى إيطاليا
تم إنقاذهم في عرض البحر (كوتّيتّا .)131 :2015 ،لذا ،وبعيدا عن ّ
كل خطابة
بعد أن ّ
إنسانيّة ،فإنّ إنهاء عملية «بحرنا» ليست راجعة دون ّ
شك لكونها ال تنقذ العديد من
األرواح ،بل ألن ّها غير قادرة على تحقيق مراقبة ذات اعتبار لحركات التدفق عبر
البحر .وبالفعل فالمه ّمة األوروبيّة الجديدة ،التي بدأت رسميّا في األول من نوفمبر
 ،2014بتوظيف رجال وعتاد تابعين لـ 14دولة عضو تحت تنسيقيّة «فرونتكس»،
تملك ليس فقط ميزانيّة بـ  2,9مليون يورو ،وهو ثلث ميزانية «بحرنا» ،بل كانت
تفتقر أيضا لضوابط إنسانيّة دقيقة عالوة ،أخيرا ،على كونها تراقب منطقة من البحر
محدودة جدا بالمقارنة مع المنطقة التي كانت في عهدة «بحرنا» .وهكذا توقّفت فعليّا
عمليّات اإلنقاذ القريبة من السواحل في المياه اإلقليمية الليبية.
في الجملة يبدو واضحا أنّ إيطاليا نجحت بصفة معبّرة في جعل أجندتها بخصوص
الهجرة ومراقبة سواحلها تصبح أوروبيّة .ومن المحتمل أن تصبح دائما ذات طابع
أكثر أوروبيّة وذلك أيضا بالنظر للسياسة التي وضعتها إيطاليا وتبنّاها االتّحاد األوروبي
المتوسطية
والهادفة إلى توسيع أدوات المراقبة المستعملة منذ سنوات في المنطقة
ّ
(اتفاقات تعاون على مستوى الشرطة ،مالءمة التراتيب الداخليّة واتفاقات تجديد
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القبول) لتشمل بعض بلدان الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء التي يُعتقدُ أن ّها تلعب
دورا حاسما في مراقبة تدفق الهجرة نحو أوروبا :النيجر ،مالي ،السودان وإريتريا
بالخصوص (موروني 2015 ،ب) .وأزمة الهجرة التي سبَبتها األحداث السياسيّة سنة
 2011في شمال إفريقيا ،والتي تمادت في السنوات الالحقة أظهرت باإلضافة إلى
المتوسط تأثيرات قويّة في خلخلة التوازنات الداخلية
ذلك أنّ لها على المدى
ّ
ألوروبا وفي الحفاظ على «منطقة شنغن» .فقد شنّت بلدان أعضاء مثل فرنسا والنمسا
بأتم معنى الكلمة من أجل إعادة المراقبة على حدودها الداخليّة،
والدنمارك معركة ّ
متحصلة في نهاية األمر على إعادتها من جديد لفترات زمنية محدودة .وساهمت
ّ
دون ّ
شك في مثل هذا الحرص «ردود الفعل [السلبيّة] لفرنسا تجاه العدد الهائل من
التأشيرات الممنوحة لالجئين الجدد» والتي منحتها السلطات اإليطالية بقصد تخفيف
الضغط على آلية استقبال المهاجرين في إيطاليا (مولّر .)Müller ، 2014: 193وهكذا
وجدت المفوضيّة األوروبيّة نفسها تعمل من أجل تعزيز أكثر للحدود الخارجيّة،
المتوسط وفي إفريقيا ،للتخفيف
مثلما يُظهر التدخّ ل المتزايد لفرونتكس في البحر
ّ
من حدّ ة الضغط داخل منطقة شنغن .وكان ذلك بالنسبة إلى السياسة اإليطالية ،نجاحا
يدخل ضمن ما ُعرف بـ»ديبلوماسيّة الهجرة» ( Migration diplomacyغارسيا
أندرادي  ،)Garcìa Andrade، 2014: 52والتي كان فيها بالفعل إليطاليا وإلسبانيا
منذ نهاية التسعينات دور فاتح الطريق ،ولكن قطعا ليس بالنسبة إلى المهاجرين.
المتوسط ،بإمكاننا الخروج ببعض الخالصات.
وبالنظر إلى سياسات الهجرة عبر البحر
ّ
فقد مثّلت ليبيا بداية من نهاية التسعينات بلدا أساسيّا لمراقبة موجات الهجرة نحو
وج ّربت سياسات احتواء
أوروبا ولهذا السبب ،ففي ليبيا أو باالشتراك معها ُوضعت ُ
مختلفة :الترحيل ،الصدّ في عرض البحر ومخيّمات العبور .لم تالق على العكس
المتوسط تطبيق بنتائج لها
نجاحا في ليبيا سياسات كان لها في بلدان أخرى جنوب
ّ
بعض النجاح والتي كان من بين أهدافها إصالح القوانين الداخلية بحيث يمكن
أن تُنقل إليها إجراءات اللجوء إلى جانب المراقبة الخارجية للحدود .والسبب في
ذلك هو أنّ الظروف السياسيّة سواء قبل سقوط نظام القذافي أو بعده لم ّ
تمكن من
تحقيق ذلك :كانت ليبيا مستعدّ ة للتعاون في مجال مراقبة الهجرة للحصول على
شرعيّة سياسية دوليّة ،ولكنها لم تكن مستعدّ ة بتاتا لمراجعة تراتيبها الداخليّة .وهكذا
صارت ليبيا نوعا من األنموذج ،يمكن تصديره ،لسياسات احتواء ذات طابع أمني
بالخصوص .والمعطى الجملي الثاني ،بقطع النظر عن السياسات األحادية ،هو أنّ
ّ
مؤسساتي في إطار
كل التدخّ الت في ليبيا حثّت وساندت مسار بناء أو إعادة بناء ّ
ّ
محل
متسرعة بانهيار أو بإفالس الدولة .من جهة أخرى وفي
نُعت خطأ وبصفة
ّ
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ثالث ،وضعت عودة الحرب األهليّة في صائفة  2014في إطار أزمة الجهود الرامية
سلمي للسلطة في البالد وبالخصوص استعادة مراقبة تدفّق الهجرة على
إلى انتقال
ّ
طول السواحل الليبية .وكان من نتائجها استنساخ «األنموذج الليبي» في أماكن أخرى.
فقد جعل النزاع بطبيعة الحال ليبيا ّ
أقل جدوى ،إن لم نقل عديمة الجدوى ،في
مجال مراقبة ترابها وتدفّقات الهجرة م ّما أ ّدى إلى المراقبة الخارجية للحدود وإلى
اإلجراءات األمنيّة التي اتخذها االتحاد األوروبي أو دول أعضاء موجودة أكثر في
الجنوب.

نقله من االيطالية األستاذ أحمد الصمعي
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ليبيا  :من قطب للهجرة
الوافدة الى قاعدة
لتهريب المهاجرين
واالتجار بالبشر
حسن البوبكري 1

كانــت ليبيــا قبــل ســنة  2011أكبــر بلــد علــى الضفــة
الشــرقية واجلنوبيــة للمتوســط يقصــده املهاجــرون.
وكانــت الســلطات الليبيــة القائمــة قبــل  2011تقــدر عــدد
املهاجريــن األجانــب بحوالــي مليونــن الــى مليونــن ونصــف
شــخص ،ينحــدر أكثــر مــن ثلثيهــم مــن بلــدان الســاحل
والصحــراء.

ولم تكن الدولة الليبية قادرة في يوم ما على ضبط التدفقات الهائلة من المهاجرين
بسبب امتداد مساحة التراب الليبي من ناحية وطول حدودها البرية والبحرية من
ناحية أخرى ،دون أن نغفل دور العامل السياسي في ذلك.
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أستاذ الجغرافيا بجامعة سوسة (تونس) ،رئيس مركز تونس للهجرة واللجوء
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 .1ليبيا ،أكبر قطب للهجرة الوافدة جنوب املتوسط
وبالفعل لعبت عدة عوامل دورا حاسما في خصوصية الهجرة الدولية إلى ليبيا ،نذكر
منها:
•الطبيعة الريعية لالقتصاد الليبي الذي يعتمد على العائدات النفطية في تمويل
أنشطته ما يجعل من الحاجة لليد العاملة المهاجرة أحد ثوابت هذا االقتصاد
•العالقات االقتصادية و البشرية التاريخية التي تربط ليبيا بجوارها الجنوبي في
الساحل والصحراء :دور التجارة العابرة للصحراء أو تجارة القوافل منذ العصور
القديمة ،دور الطرق الدينية مثل «السنوسية»  ،دور العالقات التي نسجها الحقا
الالجئون الليبيون ،عقب االجتياح االيطالي سنة  ،1911مع شعوب وقبائل البلدان
التي لجئوا اليها على أطراف الصحراء مثل التشاد والنيجر والسودان ومالي ،وهو
ما س ّهل ،بعد استقالل ليبيا ،استقطاب مهاجرين أصيلي هذه البلدان للعمل في
مختلف األنشطة االقتصادية مثل البناء والزراعة والخدمات...
•العامل الجيوسياسي ،اذ كان العمق الصحراوي واالفريقي لليبيا أحد أهم
مرجعيات السياسة الخارجية الليبية في عالقاتها مع هذا الجوار ،وبالخصوص في
عالقاتها الصدامية مع الغرب عموما ،ومع الدول الكبرى حصريّا .ودفع الحصار
والعقوبات الغربية التي خضعت لها ليبيا لمدة  11سنة ( )2003 - 1992إثر ما
يس ّمى بـ»حادثة لوكربي» ،الدولة الليبية آنذاك الى انتهاج سياسة مهادنة وتقارب
وفتح ألبواب الهجرة مع الدول االفريقية ،لتحييد الجوار الجنوبي وتخفيف وقع
الحصار عليها ،خاصة أن الجوار العربي والمغاربي انخرط في هذا الحصار كليا.
وعليه يمكن التأكيد على أن هذا الظرف التاريخي مثّل «العصر الذهبي» للهجرة
االفريقية القادمة من جنوب الصحراء نحو ليبيا ،اذ دعا معمر القذافي منذ البداية
لفتح الحدود البرية أمام المهاجرين األفارقة امتنانا لعدم تطبيق عدد هام من
الدول االفريقية للحصار آنذاك.
أهم أدوات
•دور الهجرة غير القانونية .كما أشرنا أعاله ،كانت الهجرة دوما من ّ
السياسة الخارجية الليبية وأحد أهم وسائل الضغط على جواريها االفريقي
واألوروبي.
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فعلى المستوى االفريقي «عاقبت» ليبيا مرار و تكرارا البلدان المصدّ رة للعمالة اليها
(تونس ،مصر ،السودان ،المغرب ،نيجيريا ،تشاد ،النيجر )...بتضييق الخناق على
مواطنيها في ليبيا أو طردهم منها عندما لم «تنسجم» سياسات أو مواقف هذه البلدان
مع مصالح أو مواقف الدولة الليبية .أما على المستوى األوروبي ،فقد أغمضت ليبيا
أعينها عن تحول السواحل والموانئ الليبية شرق طرابلس (القارابولي ،الخمس،
زليتن) أو غربها حتى الحدود التونسية (جنزور ،الزاوية ،سبراطة وخاصة زوارة)
الى منصات النطالق قوارب المهاجرين غير النظاميين في ظل اغالق أبواب الهجرة
المنظمة اثر دخول نظام تأشيرة شينغن حيز التنفيذ في بداية تسعينات القرن الماضي.
وإلجبار الدول األوروبية على اعادة النظر في نظام الحصار والعقوبات الذي كانت
تحرك ساكنا للحد من
تفرضه على ليبيا ،لم تكن السلطات الليبية القائمة آنذاك ّ
تسر
هذه الهجرة غير الشرعية ،بل كانت تطفو على السطح آنذاك ايحاءات عديدة ّ
بانخراط أطراف أمنية وادارية قريبة من دوائر النظام في تنظيم عمليات الهجرة السرية
واالستفادة من عائداتها.
ونجحت ليبيا في بداية األلفية الجديدة في الدفع بأوروبا وخاصة منها ايطاليا ،البلد
األول الذي يقصده المهاجرون المنطلقون من ليبيا ،الى اعادة النظر في سياساتها
والوصول الى رفع الحصار سنة  2003بدفع وضغط قويين من رئيس الوزراء االيطالي
آنذاك سيلفيو برلوسكوني ،الذي تحول من خصم للقذافي الى حليف له ،فيما تح ّول
هذا األخير بدوره الى حليف ألوروبا في مكافحتها للهجرة غير النظامية (وسينقلب
برلوسكوني وبقية القادة األوروبيين ّمرة أخرى على القذافي وصوال الى االطاحة به
سنة .)2011

 .2رفع احلصار وعودة سياسات
«مكافحة» الهجرة غير القانونية
انطلقت االتصاالت غير المباشرة بين النظام الليبي والقادة األوروبيين للحد من
تدفق الهجرة غير النظامية انطالقا من ليبيا منذ نهاية تسعينات القرن الماضي اثر
تدهور األوضاع األمنية واالقتصادية وانفجار الصراعات العرقية والحروب األهلية في
العديد من دول أفريقيا الغربية والوسطى (حول البحيرات الكبرى) وصوال الى القرن
االفريقي.
وقد توصل الليبيون واألوروبيون الى اتفاق غير معلن يتم بمقتضاه رفع الحصار
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والعقوبات عن ليبيا مقابل عودتها لالنخراط في سياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية
وانفتاحها على المصالح االقتصادية الغربية (في مجال النفط بالخصوص) ...وت ّوج
هذا المسار بأن أطلق على ليبيا صفة «الحليف االستراتيجي» ألوروبا في مكافحة
الهجرة غير النظامية سنة  ،2004كما تم توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين ليبيا
وايطاليا سنة .2008
أهم مؤشرات هذا التحول في التعامل الليبي مع ملف الهجرة غير
ونذكر من بين ّ
النظامية قبول ليبيا بتسيير دوريات بحرية مشتركة مع ايطاليا لمنع انطالق القوارب من
ليبيا أو اعتراضها في المياه االقليمية الليبية أو في المياه الدولية .كما قبلت ليبيا بإعادة
قبول آالف المهاجرين األفارقة بالخصوص الذين انطلقوا من سواحلها باتجاه جزيرة
لمبيدوزا االيطالية بالخصوص .وفي سنة  2006أطلقت عدة منظمات دولية (العفو
الدولية ،هيومن رايتس واتش ،الفدرالية الدولية لحقوق االنسان  )...أو أمميّة (مثل
المفوضية السامية لشؤون الالجئين) حملة للتنديد بالسياسات الهجرية األوروبية
المنافية لحقوق االنسان وبالتعاون القائم بين هذه الدول والنظام الليبي بدعوى عدم
ّ
المنظمات النظام
احترامه لحقوق االنسان المهاجر وعدم حمايتها .كما اتهمت هذه
الليبي بانتهاكات صارخة لحقوق المهاجرين وسوء معاملتهم في السجون الى أن
وصل األمر الى ترحيل من كانوا مهددين في حرياتهم وفي حياتهم بمجرد اعادتهم
الى بلدانهم األصلية مثل اثيوبيا واريتريا والسودان الخ ....
ويمكن القول إن هذه المعادلة نجحت نسبيا من المنظور األوروبي اذ أن عدد
المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا يصلون سنويا الى الجزر الجنوبية االيطالية
(صقلية ولمبيدوزا وبنت ّليريا) قد انخفض من معدل سنوي يتراوح بين  25و 35ألفا
حتى  2008الى معدّ ل ال يزيد عن  5الى  10000مهاجر سنتي  2009و.2010
وبذلك ذهب في ظن الدول األوروبية ودول شمال افريقيا المتحالفة معها في هذه
«الحرب» على الهجرة غير النظامية (ليبيا ،تونس ،المغرب )...بأنها أصبحت قادرة
على مراقبة هذه األدفاق والتحكم فيها أو التنقيص منها .إال أن ما حدث بداية من
 2011قلب األوضاع من جديد .فقد نزل أكثر من ثالثين ألف تونسي على سواحل
الجزر االيطالية في ظرف ثالثة أشهر (يناير -مارس  )2011فيما وصل اليها أكثر من
هذا العدد بقليل من المهاجرين األفارقة الهاربين من الحرب في ليبيا بداية من شهر
مارس من نفس السنة.
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 .3من الهجرة غير النظامية الى «الرق الهجري»
لم تفتأ أوضاع المهاجرين في ليبيا في التدهور والتدحرج منذ اندالع الحرب األهلية
في هذا البلد انطالقا من سنة 2011
المهاجرون األفارقة بين سندان «الثوار» ومطرقة «الكتائب»

تعرض المهاجرون األفارقة في ليبيا منذ اندالع الصراع في نهاية شهر فبراير 2011
ّ
الى اتهامات وانتهاكات جسيمة من طرفي النزاع .فقد اتهمتهم القوى المناهضة للنظام
أو ما كان يس ّمى آنذاك بـ «الثوار» بالعمالة والقرصنة للنظام .وتفيد شهادات متطابقة
في شرق ليبيا كما في غربها بتنظيم حمالت تمشيط ومطاردات واسعة النطاق من
طرف «الثوار» واألهالي ضد المهاجرين األفارقة من سود البشرة وهو ما دفع بمئات
اآلالف منهم الى النزوح الى بلدان الجوار وال ّلجوء اليها .فقد استقبلت تونس 400
ألف فا ّر من ليبيا واستقبلت مصر  180ألفا والنيجر  100ألف ،اضافة الى عشرات
اآلالف اآلخرين الذي قصدوا بلدانا أخرى مجاورة لليبيا (الجزائر ،تشاد ،مالي...الخ).
وتراوحت االنتهاكات بين السلب واالعتداء بالعنف والحجز وصوال الى القتل.
عندما يئس النظام الليبي من عودة القوى الغربية عن التحالف ضده في نهاية شهر
حرك سياسته القديمة باعتماد الهجرة االفريقية كأداة للضغط على
مارس ّ ،2011
القوى الغربية وخاصة على الدول األوروبية بفتح أبواب االبحار نحو السواحل
االيطالية .ووصل األمر بالكتائب الى انتهاج سياسة السلب والتعنيف ضد المهاجرين
األفارقة وإركابهم وترحيلهم عنوة باتجاه ايطاليا .ولذلك بلغ عدد أألفارقة الذين
وطئوا السواحل االيطالية انطالقا من ليبيا الى ما يزيد عن  35ألف مهاجر في ظرف
أشهر قليلة.
بانهيار النظام وسيطرة المليشيات والكتائب المس ّلحة على الميدان برزت للعيان
ظاهرة أخرى خطيرة ما فتئت تتفاقم تداعياتها الى اليوم لتتحول الى معضلة انسانية،
حقوقية ،أمنية وحتى جيوسياسية .فحتى قبل انهيار النظام في أكتوبر 2011تحدثت
شهادات عن ممارسات االحتجاز الخارج عن القانون للمهاجرين وخاصة منهم النساء
والقاصرين ،الى جانب االستغالل وتهريب المهاجرين واالتجار بالبشر .وسرعان ما
تحولت هذه الممارسات الى أطراف أخرى كالبعض من أرباب العمل وأصحاب
المزارع وحتى الخواص كما يشهد به التقرير الصادر عن الشبكة األورومتوسطية
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لحقوق االنسان الصادر سنة  ،2012والذي يقدر الفضاءات والمواقع السالبة للحرية
بما يزيد عن  300فضاء ،في حين أن مراكز احتجاز المهاجرين وسجونهم لم
يكن يتجاوز عددها قبل الصراع  32مركزا .وفي السنوات الالحقة ()2016 - 2012
أصبحت لكل كتيبة أو جهة أمنية أو قوة محلية مراكز احتجاز خاصة بها يودع
تم ضبطهم من المهاجرين ممن يطلق عليهم بـ»غير الشرعيين» من دون
فيها من ّ
أية رقابة ادارية أو قضائية أو حقوقية ،وهو ما فتح الباب أمام انتهاكات جسيمة
للحقوق على أيدي بعض المنتسبين لهذه األطراف سواء تعلق األمر باالحتجاز أو
االستغالل الجنسي واغتصاب النساء أو باحتجاز العمال واستغاللهم في العمل دون
دفع مستحقاتهم أو دفع جزء منها فقط ،وصوال الى ظهور شبكات اجرامية محلية
وعابرة لألوطان لتهريب المهاجرين واالتجار بالبشر بغية الوصول بهم الى الشواطئ
األوروبية.
تفاقم الصراعات العرقية و الحروب األهلية الدافعة بالالجئين مقابل
غلق الحدود األوروبية و التضييق على الهجرة النظامية

تفاقمت األوضاع السياسية و األمنية في عدد كبير من بلدان الجوار الجنوبي لليبيا
منذ  .2012فقد أدت الحرب في مالي (كتبعة من تبعات النزاع في ليبيا) وسيطرة
الجماعات المتشددة على شمال البالد الى نزوح عشرات اآلالف الى وسط البالد
وباتجاه البلدان المجاورة مثل الجزائر والنيجر وموريتانيا أو بوركينا فاسو.
وتفاقم عدم االستقرار ودوائر العنف شمال شرق نيجيريا اذ مافتئت جماعة بوكو
توسع من مجاالت تحركاتها ومن هجوماتها الدموية التي تجاوزت الحدود
حرام ّ
الشمالية الشرقية لنيجيريا باتجاه المربع الحدودي حول بحيرة تشاد الذي يجمع
شمال شرق نيجيريا بجنوب النيجر وأقصى شمال الكاميرون وغرب تشاد .وتفيد
المهجرين والالجئين يتجاوز المائة ألف نازح يصعب
مصادر متعددة إلى أن عدد
ّ
على أغلبهم الرجوع الى مناطقهم األصلية في بؤر التوتر هذه ويجعلهم لقمة سائغة
لشبكات تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر.
كما انفجرت حرب أهلية في جمهورية افريقيا الوسطى بين المسيحيين والمسلمين
ما أدى الى نزوح مئات اآلالف من المواطنين الذين أحرقت ممتلكاتهم ودمرت
منازلهم .وفي السودان يتواصل النزاع في دارفور في حين انفجرت حرب أهلية
جديدة سنة  2014في جنوب السودان ،البلد الذي استقل سنة  ،2011وهي حرب
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أهلية شردت مئات اآلالف أكثر مما شردت الحرب األهلية السودانية بين الحكم
المركزي واقليم جنوب السودان .كما تتواصل الحرب في الصومال وتستمر موجات
اللجوء الناجمة عن القمع واالستبداد في كل من أرتريا وأثيوبيا.
واذ نسوق هذه األمثلة بهذا التفصيل فلكي نؤكد أنه بقدر ما تتفاقم األوضاع المعيشية
والمهجرين والالجئين ،وتتزايد المخاطر على أمنهم وسالمتهم
والمادية للنازحين
ّ
ّ
بقدر ما تتفاقم هشاشتهم ويصبحون عرضة للعصابات االجرامية المنظمة التي توقعهم
في شراكها في المناطق والنقاط التي نزحوا اليها وتح ّولهم على مراحل الى طرق
الهجرة ومفترقاتها حتى الوصول بهم الى المنافذ البحرية في ليبيا وتونس ومصر
باتجاه األراضي األوروبية.
وساهم انهيار مؤسسات الدولة من أمن وقضاء وهياكل رقابية أخرى مثل منظمات
المجتمع المدني في انفالت ال محدود تستغله المنظمات االجرامية العابرة للحدود
لتحقيق أرباح هائلة اذ أصبح تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر تجارة رابحة في ظل
انخرام األمن وشح السيولة اضطراب قنوات صرف األجور والمعاشات .وال يقتصر
األمر على المهاجرين بل طالت حوادث الخطف واالحتجاز والسلب المواطنين
الليبيين كذلك.
الوضع الليبي واالنتشار الواسع للشبكات االجرامية العابرة للحدود

يمكن القول إن ليبيا أصبحت اليوم أكبر قاعدة لتنظيم شكل جديد من أشكال الرق
يمكن أن نطلق عليه مصطلح «الرق الهجري» ،و يمكن حتى المجازفة بتسميته
بـ»سوق نخاسة المهاجرين» بحكم الدرجة العالية من العنف واالستغالل الذي
يتعرض له المهاجرون من طرف مهربين ومتاجرين بالبشر ليسوا ليبيين فقط بل نجد
من بينهم أيضا نيجريين وإرتريين.
وفي تقرير حديث طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية المعترف بها دوليا
(حكومة الوفاق) بـ«اتخاذ خطوات عاجلة الستعادة سيادة القانون وحماية حقوق
الالجئين والمهاجرين الذين يتعرضون لالنتهاك في كل مرحلة من مراحل الرحلة
منذ وصولهم الى ليبيا حتى بلوغهم ساحل البحر شماال ،من طرف العصابات المحلية
أو الشرطة أو الجماعات المسلحة أو على أيدي رجال خفر السواحل الليبيين وفي
مراكز االحتجاز »...وأشار التقرير ذاته الى األشكال العديدة من االنتهاكات مثل «العنف
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الجنسي والقتل والتعذيب واالضطهاد الديني» .ونقل التقرير عن عدد من المهاجرين
غير الشرعيين إنهم «تعرضوا للضرب أو االغتصاب أو التعذيب أو االستغالل من
جانب الميليشيات المسلحة التي احتجزتهم ثم باعتهم لعصابات تجار البشر»
كما نقل عن مهاجرين آخرين عدة حوادث مماثلة مثل رمي رجل ارتري معاق
حيّا من على متن شاحنة نقل المهاجرين ،أو احتجاز المهاجرين كرهائن ثم دفعهم
لالتصال بأهاليهم تحت الضرب كي يدفعوا عنهم الفدية مقابل اطالق سراحهم.
وحدث أن باعت عصابة أحد الرهائن لعصابة أخرى بعد أن دفع والد الرهينة الفدية
للعصابة األولى .ويجبر من ال يتمكن من الدفع على سداد الفدية بالعمل دون أجر
في المنازل وفي أعمال التنظيف دون توفير الحد األدنى من الغذاء والماء والظروف
الصحية للرهائن.
من االنتهاكات على البرّ الى مخاطر الموت في البحر

ال تقف معاناة المهاجرين عند حدود األراضي الليبية بل تتواصل على سواحلها حيث
تخصص العصابات االجرامية والجماعات المسلحة فضاءات عديدة (مستودعات،
ّ
مزارع ،منازل مهجورة الخ )...الحتجاز المهاجرين في نفس الظروف المر ّوعة
وتكديسهم في انتظار «شحنهم» بالمئات على قوارب مطاطية أو مراكب صيد خشبية
سرعان ما تتعطل محركاتها أو تتدهور حالتها بفعل الحمولة الزائدة أو حال البحر،
فا ّما أن تغرق وتعصف بحياة المئات منهم أو يتم انقاذهم على أيدي خفر السواحل
الليبيين أو من القطع البحرية األوروبية أو البواخر التجارية.
وللتذكير فان البحر المتوسط قد تحول الى أكبر مقبرة بحرية جماعية اذ زاد عدد
الغرقى والمفقودين فيه عن الثالثة آالف ضحية سنة  2015حسب المنظمة الدولية
للهجرة .وال ننسى أخيرا أن مسؤولية األوضاع التي يعاني منها المهاجرون ،وتح ّول
أكثرهم هشاشة الى بضاعة تتاجر بها العصابات االجرامية ،تتقاسمها بنفس القدر
الدول أألصلية والدول الغنية ،وخاصة األوروبية منها ،بفعل السياسات الهجرية
التضييقية التي تتبعها هذه األخيرة وبسبب الفروق الصارخة في الموارد والدخل بين
البلدان النامية والبلدان الغنية التي يقصدها المهاجرون.
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ليبيا والهجرة
غير النظامية
جمال المبروك علي 1

عرفــت ليبيــا عبــر تاريخهــا العريــق وكباقــي بقــاع األرض،
حــركات هجــرة ومهاجــرة ال تعــد وال حتصــى ،ولــكل منهــا
ظروفهــا وأســبابها اخلاصــة ،ومنهــا مــا تالشــت وذابــت
أثارهــا وانعكاســاتها  ،ومنهــا مــا ال تــزال تداعياتهــا وأثارهــا
واضحــة للعيــان وحاضــرة فــي الواقــع الليبــي املعيــش.
وقد وفد الى ليبيا اآلالف من مواطني الدول العربية ،وكانت حشود في أغلبها أمية
وال تتمتع بأي طاقات انتاجية مميزة ،وأغلبهم أصحاب مواقف مناهضة ألنظمة
بلدهم .وتوافد عشرات األالف من األفارقة األميين والمرضى ،والذين ال يحملون أي
مؤهالت وال يمكن تصنيفهم حتى ضمن خانة األيادي المنتجة وال العاملة ،فاخترلت
كل الضوابط القانونية والهياكل االدارية التي كانت الى درجة ما متحكمة وعلى دراية
وعلم بمؤشرات الهجرة واجراءاتها والمعنيين بها.

أوال  :موقع ليبيا اجلغرافي
تتمتع ليبيا بموقع جغرافي مميز ،فهي تقع في وسط الشمال األفريقي ،ويبلغ طول
ساحلها على البحر المتوسط  1955كلم .وتمتد رقعتها الشاسعة من وسط ساحل
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افريقيا الشمالي على البحر المتوسط حتى مرتفعات شمال وسط القارة األفريقية .تبلغ
مساحتها  1.760.000كيلومتر مربع .وتأتي في الترتيب الرابع من حيث المساحة
بين األقطار االفريقية .وتعتبر ليبيا جسرا مهما يربط بين افريقيا وأوروبا .وتعد موانيها
الصالحة الستقبال السفن على مدار السنة مثل بنغازي وطرابلس وغيرهما منافذ
جيدة لتجارة بعض موانئ األقطار االفريقية كالنيجر وتشاد ومالي مع العالم الخارجي.
كما أنها بموقعها هذا تعتبر حلقة اتصال مهمة بين مشرق الوطن العربي ومغربه.
ولهذا السبب يظهر فيها بوضوح التقاء وامتزاج التيارات الثقافية والحضارية العربية
واالسالمية فهذا الموقع الجغرافي المهم جعل تاريخ ليبيا السياسي يرتبط ارتباطا
وثيقا بالتاريخ العربي واالسالمي ،وكذلك بتاريخ أقطار شرق وجنوب البحر المتوسط
بصفة عامة.
وكان لها منذ أقدم العصور دور فعال في التطور السياسي لهذا الجزء من العالم .
بدأ اتصال الفينيقيين بسواحل شمال افريقيا مند فترة مبكرة  .بلغ الفينيقيون درجة
عالية من التقدم والرقي وسيطروا على البحر المتوسط واحتكروا تجارته وكانوا
عند عبورهم ذلك البحر بين شواطئ الشام واسبانيا ،التي كانوا يجلبون منها الفضة
والقصدير ،يبحرون بمحاذاة الساحل الغربي لليبيا وذلك ألنهم اعتادوا على عدم
االبتعاد كثيرا عن الشاطئ خوفا من اضطراب البحر .كانت سفنهم ترسو على شواطئ
ليبيا للتزود بما تحتاج اليه أثناء رحالتها البحرية الطويلة .وأسس الفينيقيون مراكز
ومحطات تجارية كثيرة على طول الطريق من موانئهم في الشرق الى اسبانيا في
الغرب .وعلى الرغم من كثرة هذه المراكز والمحطات التجارية فان المدن التي أنشأها
وأقام فيها الفينيقيون كانت قليلة وذلك ألنهم كانوا تجارا ال مستعمرين .أما السواحل
الشرقية من ليبيا ،فكانت من نصيب المستعمرين االغريق .ومثلت سواحل برقة
أحد أنسب المواقع التي يمكن أن ينشئ فيها المهاجرون االغريق مستعمراتهم ،فهي
ال تبعد كثيرا عن بالدهم ،باإلضافة اال ما كانوا يعرفونه من وفرة خيراتها وخصوبة
أراضيها وغنى مراعيها بالماشية واألغنام.

ثانيا  :ليبيا ما بعد  17فبراير
تواجه ليبيا بعد ثورة  17فبراير /شباط  2011وسقوط النظام السابق مشكالت معقدة
مثل العديد من البلدان التي مرت بمراحل انتقالية سواء في جوارها العربي أم في
مناطق أخرى من العالم .ويرتبط أغلب تلك المشكالت بتراث الدولة التسلطية وما
راكمته منذ انتصابها من العنف والقمع وغرس األحقاد وإحياء النعرات الجهوية
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القبلية .وبعد مرور أربع سنوات على قيام الثورة ،يبدو أن الوضع في ليبيا مازال يراوح
مكانه ،وال تزال المرحلة االنتقالية محفوفة بمخاطر جمة على رأسها التحدي األمني
واستعادة الدولة سيطرتها الكاملة على ترابها ومؤسساتها ومقدراتها االقتصادية.
ومن الواضح أن مالمح المسار الذي تتجه نحوه ليبيا مسار معقد و مركب ،فاألزمة
السياسية واألمنية طرحت الكثير من القضايا الشائكة ،منها  :قضية الفيدرالية خصوصا
أن الطرح الفيدرالي أخذ مسارات من أبرزها الطابع القبلي قبل أن تكون هناك
أحزاب تتبناه  .ولعل التعثر الذي طبع المسار الليبي خالل السنوات الثالث الماضية
ينبغي أن يفهم في السياق العام للوضع الليبي ،فالليبيون ظلوا غير مستوعبين لما
يحدث حولهم من تعثر مع أنه تداعيات طبيعية ،فسقوط نظام والدخول في مرحلة
انتقالية يطرح مشاكل ال مفر منها.
وتبقى الحاجة إلى رؤية واضحة للمستقبل وإلى وضع خطة لتجاوز هذه التعثرات
أبرز تحد امام الليبيين .ونذكر في هذا السياق إنشاء جهاز يختص بمكافحة الهجرة
غير الشرعية تحت مسمى «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية « ويتبع إلى وزارة
الداخلية .ومن ضمن مهام هذا الجهاز إنشاء و إدارة مراكز إليواء المهاجرين الذين
يتم ضبطهم في حال الشروع بالهجرة .وبلغ عدد مراكز االيواء حاليا تسعة عشر
مركزا ،خصص إثنان منها إليواء النساء .ويتراوح عدد الموجودين بهذه المراكز يوميا
بين  5000و  7000شخص إذ تقول مصادر «جهاز مكافحة الهجرة» بأنها تنفق
ما يعادل  15يورو في اليوم على كل شخص محتجز مقابل تقديم ثالث وجبات
غذائية وتوفير الفرش و الغطاء .كما ينفق الجهاز ما قيمته  32.400.000يورو في
السنة لمتوسط  6000شخص  .ويخضع المهاجرون غير النظاميين للقانون الخاص
بمكافحة الهجرة غير النظامية المعروف بالقانون رقم  19للعام . 2010

ثالثا  :ظاهرة الهجرة غير النظامية
تفاقمت ظاهرت الهجرة غير النظامية في ليبيا ما بعد ثورة  17فبراير ،فقد أصبحت
تشكل خطرا على األوضاع االقتصادية واألمنية للبالد ،إذ تمثل ليبيا حاليا منطقة
جذب للهجرة غير النظامية ،نظرا الى غياب الرقابة وحماية الحدود ،األمر الذي جعل
شبكات التهريب واإلتجار بالبشر تزيد من نشاطها ،فتدفق المهاجرون ويقدر أن ما
يقارب من  1.250.000مهاجر من الوطن العربي ومعظم الدول االفريقية يتجهون
إليها ،اضافة الى المهاجرين من باكستان وبنغالدش بحسب اخر احصاء للمنظمة
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الدولية للهجرة الذي أجري في ختام العام  . 2012وبلغت نسبة المهاجرين الذين
وصلوا إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية حتى  2014 / 09 / 30نسبة  ،% 94بوصول
حوالي  140الف مهاجر الى شواطئ اوروبا .أما عدد الذين فقدوا حياتهم حتى تاريخه
فقدر بحوالي  4000شخص .وهذا يؤكد أن ليبيا هي المعبر الرئيس واألمثل في نظر
المهاجرين للوصول إلى أوروبا ،في اتجاه جزيرة المبدوزا اإليطالية وجزيرة مالطا.
ويصعب على السلطات الليبية في الوقت الحالي السيطرة على نشاط الهجرة غير
النظامية أو تحديد أعدادها بدقة بسبب انتشار الميليشيات التي ساعدت على تفاقم
االزمة ،بالرغم من الجهود والمحاوالت المبذولة بغرض احكام السيطرة على النقاط
الحدودية.

رابعا  :االنعكاسات السلبية
للهجرة غير النظامية على ليبيا ودول اجلوار
إنّ تدهور األوضاع السياسية في ليبيا زاد من تفشي ظاهرة الهجرة السرية أو ما
يسمى بالهجرة غير النظامية التي كانت لها انعكاسات سلبية على جميع المستويات
االقتصادية واالجتماعية والصحية والبيئية واالمنية والسياسية ،إذ تنوعت الجريمة
وارتفعت نسبتها ،وهذا يؤكد أن الضرر الذي تلحقه الهجرة بدول العبور ضرر كبير
من الناحية الصحية واألخالقية واالجتماعية واالقتصادية .
كما تسببت الهجرة غير النظامية بشكل مباشر في انتشار ظواهر صحية واجتماعية
وأمنية خطرة جدا ،فانتشرت األوبئة و األمراض المزمنة والخطرة ،وتفشت الجريمة
والدعارة وتجارة المخدرات بأصنافها ،واكتظت المدن والقرى بأعداد هائلة من
األفارقة الوافدين .ومع عدم توفر عيش كريم وفي غياب كامل للمراجع القانونية
التي تؤطر وتنظم ذاك التوافد أو هذا االستقرار ،تحول المهاجرون غير النظاميين إلى
أعداد هائلة من الجوعى والمشردين ،فوقعت سلسلة من الجرائم والوقائع الشنيعة
غير المسبوقة في تاريخ المجتمع الليبي التي راح ضحيتها المواطنون وممتلكاتهم
وأمنهم.
ومن الطبيعي ،أمام هذا المد البشري الفوضوي ،أن بدأت تتشكل في البالد مافيات
محلية بل وإقليمية ودولية لالتجار بالبشر عبر الهجرة غير النظامية بواسطة قوارب
الموت إلى الضفة الشمالية للمتوسط ،وهي تجارة ظهرت منذ نهاية القرن العشرين،
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ففي ظل فوضى شاملة في تسيير شؤون البالد نتج عنها تفشي مهول للبطالة بين
الشباب الليبي المتعلم وغير المتعلم ،مع ندرة فرص الكسب والرزق المشروع سواء
للليبيين أو الوافدين األفارقة وغير األفارقة ،من الطبيعي أن نتحسر مفاهيم األخالق
والقيم اإلنسانية والمبادئ ،وأن ينفتح باب الكسب غير المشروع على مصراعيه كحل
أمثل لجموع اليائسين والبائسين على حد السواء.

خامسا  :موقف منظمة التعاون واإلغاثة العاملية
إن منظمة التعاون واإلغاثة العالمية كمنظمة غير حكومية تعمل في مجال الهجرة
غير النظامية ،تقوم بزيارات إلى مراكز االحتجاز ،وتطلع على األوضاع التي يوجد بها
المهاجرون ،وتساهم في تقديم الخدمات اإلنسانية لهم في مجال الرعاية الصحية و
اإليوائية ،وقد رصدت الكثير من المالحظات ،ولها توصيات متعددة ،منها الموجهة
إلى السلطات الليبية المختصة ،ومنها ما هو موجه إلى المنظمات الدولية و إلى دول
االتحاد األوروبي.
وباتباع منهجية المتابعة والرصد والتشخيص التي تعتمد على الزيارات الميدانية
لتقصي واقع وحال المهاجرين المتواجدين بالمراكز والوقوف على أوضاعهم والعمل
على محاولة إيجاد الحلول ،الحظنا اآلتي:
•اكتظاظ هذه المراكز خاصة أنها غير معدة أصال لهذا الغرض ن فهي تحتاج إلى
إعادة تهيئة.
•تدني البنية األساسية لهذه المراكز من إضاءة وشبكات ومياه صرف صحي فهي
جميعا ال تعمل بصورة جيدة.
•عدم وجود شرطة نسائية للمراكز الخاصة بالنساء
•عدم التمييز بين المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء ،واعتبار الجميع في حالة
هجرة غير شرعية.
•ضعف مستوى الرعاية الصحية وانتشار األمراض بين المهاجرين والالجئين.
كما نؤكد على ضرورة تفادي القصور في تأهيل وتوعية وتدريب الكوادر العاملة
بمراكز اإليواء من أجل حثهم على احترام المعايير الخاصة بحقوق اإلنسان فلم
تتوقف الشكوى من سوء الحالة والمعاملة السيئة التي يتلقاها المهاجر والالجئ
داخل هذه المراكز .وبالرغم من هذه المالحظات هناك مبادرات وجهود مكثفة
ومحاوالت جادة وصادقة تبذل لتحسين الظروف البيئية والمعيشية والصحية
للمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء من قبل مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في
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اإلدارة العامة لمكافحة الهجرة غير النظامية – وزارة الداخلية ،والتي قدرت في مرات
عديدة مالحظاتنا وأخذت بتوصياتنا.
وعلينا االعتراف بأن هناك تحديات وصعوبات كثيرة تعيق العمل ،منها أن ليبيا تقع
في قلب تحديات الهجرة ،فهي بلد عبور ومقصد مؤقت لغرض العمل مما جعلها
عرضة إلى تدفق األعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها البرية،
كما سبق أن ذكرنا في هذه الورقة .كما تفاقمت المشاكل واألخطار المترتبة عن
االنعكاسات السلبية األمنية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية للهجرة ،والتي من
بينها تسرب نشاط عصابات الجريمة المنظمة وعصابات اإلتجار بالبشر وتهريب
المخدرات والسالح ،بل والتهريب بأنواعه ،كما تساعد على إنتاج العنف و اإلرهاب
وانتقالهما إلى دول أخرى وباألخص دول جوار ليبيا.

سادسا  :كيف يتم التصدي لهذا اخلطر الداهم؟
ال تستطيع الدولة الليبية منفردة الحد من هذه الظاهرة العالمية ومقاومتها .ففي نطاق
هذه التحديات يجب تكثيف جهود كافة الدول والمنظمات الدولية وعلى رأسها دول
االتحاد األوروبي التي تطالها الهجرة .كما تقتضي الضرورة تفعيل العمل المشترك
لبناء البيئات التمكينية القوية القادرة على مكافحة الهجرة والتصدي ألخطارها ومراعاة
استحقاقات ليبيا في المساهمة المادية والفنية والتكنولوجية واألمنية والمتطلبات
الحديثة على مستوى الدولة في إطار احترام السيادة الوطنية.
أما على مستوى العمل األهلي ،فال بد من إسناد الدعم المالي والفني واإلداري
لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل في مجال الهجرة واللجوء أسوة
بالمنظمات الخارجية التي يشملها الدعم والتمويل من المفوضية السامية لشؤون
الالجئين التابعة لألمم المتحدة ومفوضية االتحاد األوروبي وغيرهما .وألن منهجية
العمل المؤسساتي لم تكن دائما يسيرة في غياب اإلطار القانوني المساند والداعم،
وألجل تحقيق حلول مجدية من خالل العمل المؤسساتي ،سعت منظمة التعاون و
اإلغاثة العالمية إلى تشكيل لجنة من القانونيين والخبراء لدراسة القوانين المحلية،
وأعدت مشروع قانون تشريعي وطني ،قدم إلى الجهات المسؤولة في الدولة.
وفي سياق حلقات عمل ونشاطات منظمة التعاون واإلغاثة العالمية وحرصها على مد
جسور الشراكة والتعاون بينها وبين نظرائها من المنظمات الوطنية والدولية وأنشطة
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حقوق اإلنسان ،عملت المنظمة على الدخول في شراكة استراتيجية داعمة لغرض
زيادة فعالية وتوسيع دائرة نشاطها في مجال متابعة ظاهرة الهجرة واللجوء.
من خالل ما تقدم توصي منظمة التعاون واإلغاثة العالمية بالتالي:

•ضرورة تطوير هيكلة إدارة الحدود وتجهيزها بالبنية األساسية الكافية لفك
شبكات التهريب واإلتجار بالبشر.

على مستوى دول االتحاد األوروبي والمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة
أوصت المنظمة بالتالي :

•ضرورة إسناد ميزانيات خاصة وكافية للدولة الليبية ووسائل فعالة للحد من
الهجرة غير الشرعية.
•تقديم المساعدات الضرورية لتأهيل وصيانة مراكز اإليواء وتوفير احتياجاتها
•التنسيق والمساعدة بتأهيل وتدريب العاملين في األجهزة األمنية المعنية بمكافحة
الهجرة غير الشرعية.
•توفير الدعم الفني والمالي للمنظمات غير الحكومية لتطوير بنائها المؤسسي،
وتعبئة قدراتها ومساعدتها على تنفيذ المشروعات والبرامج التي تساهم في
المساندة اإلنسانية للمهاجرين و الالجئين.
•العمل على تعاون جاد يجمع بين بلدان شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والدول
األوروبية من خالل إنشاء آلية إقليمية لرصد الهجرة في المنطقة إذ تشكل فجوة
البيانات واإلحصاءات عائقا جديا أمام الدارسين ومتخذي القرار.
•تدعو المنظمة االتحاد األوروبي في تعاونه بشأن الهجرة مع ليبيا إلى ضمان
حقوق المهاجرين و الالجئين وطالبي اللجوء.

وعلى المستوى المحلي أوصت المنظمة بالتالي :

•تصنيف المهاجرين قبل توزيعهم على مراكز اإليواء.
•التمييز بين المهاجر والالجئ و طالب اللجوء.
•وضع حد لعمليات احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء ألسباب تتعلق بالهجرة.
•تبني تشريع وطني بشأن اللجوء لضمان حماية الالجئين وطالبي اللجوء.
•توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئي ن �UN
 HCRلغرض إيجاد حلول الالجئين وطالبي اللجوء لمحتجين بمراكز اإليواء.
•أهمية وجود شرطة نسائية بالمراكز المخصصة إليواء النساء وتوفير الرعاية
الصحية الخاصة بهن وباألطفال المصاحبين لهن.
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•بذل المزيد من الجهود لتحسين الظروف البيئية والرعاية الصحية للمهاجرين.
•تأمين فرص العمل للمهاجرين المؤهلين وتشغيلهم في حدود الضوابط والقوانين
المعمول بها في البالد.
مقترحات منظمة اإلغاثة العالمية :

•ضرورة مواجهة الهجرة غير النظامية وتكثيف مراقبة الحدود الليبية مع دول
الجنوب.
•تفعيل االتفاقات مع كل من إيطاليا ومالطا ،بما يحقق األمن والسلم في المنطقة.

اخلالصة
إن ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتبارها ظاهرة عالمية من غير المتوقع انحسارها في
وقت قريب ،لذا فإن مسؤولية معالجتها تقع على المجتمع الدولي بكامل مكوناته من
دول وحكومات ومنظمات دولية ومؤسسات اقتصادية وإنسانية وحقوقية ومجتمعات
مدنية ،بمعالجة األسباب الحقيقية المسببة لها وليس نتائجها حاليا.
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توصيات المائدة
المستديرة حول "الهجرة
غير النظامية من ليبيا
وإليها"

أقام المركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا مائدة مستديرة موضوعها «الهجرة غير
النظامية من بلدان الساحل والصحراء إلى ليبيا ومن ليبيا إلى أوروبا :المسارات
والمآالت» يومي الثالثاء  26واألربعاء  27أبريل  2016بفندق «الديبلوماسي» بتونس
العاصمة ،بدعم من مؤسسة هانس زايدل .وشارك في المائدة المستديرة على مدى
أربع جلسات خبراء من تونس وليبيا وإيطاليا واسبانيا ورؤساء جمعيات تُعنى
بالهجرة والنزوح ،باالضافة لمدير مكتب الدراسات والسياسات السكانية بالمجلس
الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي في ليبيا وممثل عن وزارة الخارجية الليبية.
وقدم المتحدثون صورة شاملة عن واقع الهجرة غير الشرعية وحجمها وآلياتها ودور
شبكات االتجار بالبشر في تغذيتها ،رغم كل المحاوالت الرامية للتصدي لها .كما
المتوغلة في قلب الصحراء الكبرى وطول
تطرقوا إلى اتساع رقعة األراضي الليبية ُ
سواحلها مما يجعل مراقبة الحدود البرية والبحرية أمرا صعبا ،خاصة في الظروف
الراهنة ،وأكدوا على ضرورة دعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية وتكثيف العمل
مع األطراف العربية والدولية في هذا المجال.
المقدمة في المائدة المستديرة أيضا السياسات األوروبية في مجال
وتناولت األوراق ُ
مكافحة الهجرة غير الشرعية ُمبرزة اختالفها وتناقضها .وأكدت على ضرورة مطالبة
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المتسببة في
االتحاد األوروبي بمراجعة سياساته بشكل يساهم في تسوية النزاعات ُ
عمليات الهجرة واللجوء ،وتحسين ظروف استقبال المهاجرين والالجئين وإيجاد
آليات أكثر تناسبا مع ممارسة حقهم في طلب اللجوء.
وفي هذا اإلطار انتهى المشاركون إلى وضع التوصيات التالية:
•ضرورة إجراء دراسات ميدانية لرصد واقع العمالة المهاجرة من أفريقيا جنوب
الصحراء إلى ليبيا ،واالستفادة من الدراسات التي أنجزت في هذا المجال على
غرار الدراسة التي قام بها المجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي في
ليبيا.
ُنظم ظاهرة الهجرة بشكل شامل وتفتح
•العمل على وضع تشريعات جديدة ت ُ
مجاالت العمل واالندماج أمام المهاجرين األفارقة الذين يحلون بليبيا
•مراجعة أوضاع المحتجزين األفارقة في مراكز اإليواء بليبيا وضمان توفير
احتياجاتهم ،مع إيجاد التجهيزات الالزمة داخل المراكز ،بما يتطابق مع المعايير
الدولية لحماية الالجئين والمهاجرين.
•وضع خطط لمكافحة عصابات اإلتجار بالبشر وتفكيك الشبكات التي تُغذي
هذه التجارة
•ضرورة تأمين التأهيل االحترافي لرجال الشرطة والدعم التقني لنقاط العبور
وتعزيز المراقبة االلكترونية للحدود.
•مطالبة مفوضية االتحاد األوروبي بزيادة دعمها لمنظمات المجتمع المدني العاملة
في مجال الهجرة واللجوء في ليبيا وفي شمال وجنوب المتوسط.
•دعوة دول الجوار الليبي إلى مراقبة وحماية حدودها للحد من تدفق المهاجرين
غير النظاميين إلى ليبيا.
•البحث عن حلول تنموية تساعد على إيجاد فرص عمل في البلدان االفريقية
المصدرة للعمالة المهاجرة ،وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،كي
ُ
تستقر في مواطنها األصلية.
•تطوير اآلليات والتقنيات التنفيذية للتشريعات الخاصة بمكافحة الهجرة غير
النظامية وفتح آفاق العمل أمام المهاجرين األفارقة
تونس  27أفريل 2016
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مقاالت

الجزائر  :تعددية إعالمية
تحت السيطرة
رشيد خشانة 1

مــع منــح وزارة االتصــال ترخيــص البــث لقنــاة
«اجلزائريــة» الفضائيــة مطلــع أبريــل  ،٢٠١٦اكتملــت
مالمح «إصالح»املشــهد اإلعالمــي فــي اجلزائــر الــذي أتــى
صــدى ملنــاخ «الربيــع العربــي» ،لكنــه أبقــى علــى وســائل
اإلعــام فــي قبضــة األجهــزة.
ما من شك في أن الجزائر بنخبها الحية وإرثها السياسي الخصيب لم تبق في منأى
عن تداعيات الربيع العربي  .ولم يتجل ذلك في الهبات الجماهيرية التي حركت
الشارع في مطلع  2011فقط وال في مطالبة النخب بإدخال إصالحات عميقة على
المنظمة للسلطات وحسب ،وإنما ظهرت أصداء ما يجري
الدستور وسائر القوانين ُ
في بلدان الجوار في مرآة اإلعالم الجزائري أيضا .وقد تعاطت األقالم المستقلة
باهتمام (وأحيانا بشغف) مع حركة التغيير الواسعة في العالم العربي ،غير أن مراكز
القوى كانت تدفع باتجاه تسفيهها وتشويه مطالبها والسخرية من رموزهاُ ،متعمدة
استذكار الفترة الحالكة التي مرت بها البالد في تسعينات القرن الماضي للتخويف من
تداعيات رياح الديمقراطية التي هبت على محيط الجزائر.
لكن ما كان للجزائر ،بموقعها الجغرافي الوسطي وعراقة ثقافة الحرية المتأصلة

1

إعالمي
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في نخبها والمتجذرة في تاريخها ،أال تتأثر بنسائم الديمقراطية العابقة في محيطها،
خاصة في ظل انغالق إعالمي قضى على كثير من مساحات النقد وحرية التعبير في
السنوات األخيرة.
من هنا كانت السلطات مضطرة للبحث عن تحسينات تجعل المشهد اإلعالمي
العبوس يصبح أقل وجوما وأكثر قربا من أجواء الحرية السائدة في المنطقة ،فأعلن
رئيس الحكومة األسبق أحمد اويحيى لدى افتتاح الدورة البرلمانية في  2011عن
قرب سن قانون للسماح للقطاع الخاص بإنشاء قنوات تليفزيونية إلى جانب القنوات
العمومية الخمس .وأكد أويحيى أن القانون الجديد لن يتضمن أية قيود على حرية
التعبير ،كما قال إن اإلجراءات القانونية لتسجيل المطبوعات الجديدة لن تتم لدى
وزارة العدل وإنما لدى «هيأة عليا للصحافة المكتوبة».
وأتى ذلك االعالن (الذي بقي حبرا على ورق) بدافع االستجابة لمطالب النخب أوال
وكذلك لتفادي إعطاء تنازالت في مجاالت أخرى حساسة مثل حق التظاهر وحرية
عقد االجتماعات ،التي يمكن أن تخرج عن السيطرة .من هذه الزاوية نفهم كالم وزير
االتصال السابق ناصر مهل عن ضرورة «رد االعتبار للتليفزيون الوطني (العمومي) من
أجل تكريس المصالحة بين وسيلة اإلعالم هذه والجمهور (الجزائري) بما يُمكن من
مواجهة استحقاقات االنفتاح اإلعالمي الوشيك».1
وقد اندرج االتجاه إلى إصالح اإلعالم في إطار خطة االحتواء التي اتبعتها السلطات
لتمييع تفاعل المجتمع الجزائري ،وخاصة نخبه المواكبة لما يجري حولها ،مع
شعارات الثورات العربية وأفكارها التحررية .وفي سياق هذا المنحى االحتوائي أتت
مشاريع إصالح اإلعالم لترفع شعار التغيير وتضع داخله ضوابط وموانع تُفرغه من
مضمونه الديمقراطي .وعلى هذا األساس أتى إقرار التعددية في القنوات التليفزيونية
استنساخا للمشهد الصحفي الذي تتحكم برقبته األجهزة المختلفة القابضة على مركز
القرار .فاالنتقال إلى مرحلة التعددية ال يعني إطالق حرية إنشاء القنوات التليفزيونية
مثلما يتبادر إلى الذهن ،ومثلما هو مألوف في تجارب االنتقال الديمقراطي سواء
في أوروبا الشرقية بعد انهيار جدار برلين أم في أمريكا الالتينية بعد سقوط األنظمة
االستبدادية .وقصر مشروع القانون حق إطالق القنوات بالصحف القائمة ،وهي
1
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خاضعة لرقابة مباشرة وغير مباشرة من السلطات ،إذ تلخصت «التعددية» في دائرة
مقفلة شملت «الشروق» و»النهار» وأخيرا «الجزائرية» ،1التي حصلت على الترخيص
الرسمي  من وزارة االتصال (االعالم) في بداية أبريل  .2013وتسري هذه االعتمادات
لمدة سنة فقط أي إلى أواخر  ،2013لكي تبقى تلك القنوات تحت رحمة من يمنح
الترخيص ومن يحجبه .بيد أن الحصول على االعتماد أتاح الثنتين من تلك القنوات
(الثالثة لم تكن قد حصلت بعدُ على الترخيص) تغطية أطوار عملية خطف الرهائن
في حقل «تينغورين» جنوب غرب الجزائر مطلع العام الجاري ،وهو أمر ما كان
ليتحقق قبل ظهور هذا النوع من القنوات.
وحمل هذا المنحى االحتوائي بعض أركان النظام ومن بينهم وزير االتصال والثقافة
األسبق عبد العزيز رحابي على وصف عملية التحول نحو التعددية االعالمية بكونها
نوعا من النفاق ،ألنها اعتمدت على «أنصاف الحلول» 2ويمكن اختزال المآخذ
الجوهرية على آلية منح التراخيص للمحطات التليفزيونية الخاصة بالنقاط اآلتية    :
أوال تمت معاملة هذه القنوات بوصفها قنوات أجنبية حصلت على اعتماد للعمل في
الجزائر ،وبالتالي فإن مركزها الرئيسي في أوروبا أو األردن بينما ال تملك في بلدها
الجزائر سوى مكتب فرعي ،مع أن العاملين فيها جزائريون وبرامجها موجهة إلى
الجمهور الجزائري ،وغالبية برامجها يتم إنتاجها في البلد.
ثانيا حصلت تلك القنوات على الترخيص من وزارة االتصال أي من السلطة السياسية
وليس من الهيئة التعديلية لإلعالم ،التي يكون الصحافيون عادة ممثلين فيها ،أسوة
بما يحدث في المجتمعات الديمقراطية مثل بريطانيا واسبانيا وفرنسا حيث تملك
الهيئات المشرفة على قطاع اإلعالم استقاللية كاملة عن السلطات الحاكمة.
ثالثا يتم التحكم في مضمون الخطاب اإلعالمي للفضائيات من خالل القنوات المرئية
والمخفية التي تدير األجهزة بواسطتها الصحافة المكتوبة بعد اعتالء الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة سدة الرئاسة في  .1999وعلى هذا األساس اعتبر الوزير السابق
رحابي أن السلطات ال تملك اإلرادة السياسية لتكريس التعددية الحقيقية وتوجيه
1
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البلد في طريق االنتقال الديمقراطي ،مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة لن يقبل أبدا بإطالق
التعددية اإلعالمية ولن يسمح بانتقاد أعماله أو مطالبته بجردة حساب ،انطالقا من
اعتقاده أن وسائل اإلعالم المرئية واإلذاعية ليست سوى لعبة تنعكس على مرآتها
فضائل السلطة .1وبالنتيجة تبقى المحطات اإلذاعية والتليفزيونية ،وإن تعددت ،أداة
للمحافظة على الحكم.
في المقابل أثبتت الكفاءات اإلعالمية الجزائرية من خالل لحظات الحرية النادرة التي
استنشقتها قدرة كبيرة على صنع إعالم يحظى بالمصداقية والمهنية .أكثر من ذلك
أظهر أداء اإلعالميات واإلعالميين الجزائريين في وسائل اإلعالم الخارجية أن تلك
الطيور المهاجرة نهلت من معدن محلي خصيب ،أعطاها مهارة في السيطرة على
الحرفة إذاعة وتليفزيونا ووكالة وصحيفة ...ولو توافرت اليوم اإلرادة السياسية لنقل
اإلعالم الجزائري إلى مرحلة التعددية الحقيقية ألبلى الصحافيون الجزائريون البالء
الحسن في إطار خط تحريري مهني ال غبار عليه.
لكن المشروع الذي أعدته الحكومة تمهيدا لعرضه على «المجلس الشعبي الوطني»
(البرلمان) للتصديق عليه في غضون األسابيع المقبلة ،يضع قطاع اإلعالم مجددا في
بيت الطاعة بعدما تحرر منها نسبيا طيلة عشر سنوات ( .)1999 – 1989ويقضي
المشروع بتشكيل «سلطة تعديل اإلعالم السمعي والبصري» L’Autorité de
 régulation de l’audiovisuel ARAVالتي ستوكل لها مهمة تنظيم القطاع،
وهي هيأة ال تنبثق من اإلعالميين وإنما ستكون معيّنة بالكامل 2ويُسمي أعضاءها
كبار المسؤولين في الدولة ،وهو ما ينزع عنها المصداقية ويجعلها أداة لتنفيذ مشيئة
السلطات .وكان الفتا أن وزير االتصال الحالي محمد السعيد أكد أن القنوات االذاعية
والتليفزيونية ستكون خاضعة في سنة  2014لهذا القانون الجديد ،ما يعني انتهاء
الوضع االنتقالي الراهن.
وبموجب هذا المشروع تتألف سلطة تعديل اإلعالم السمعي بصري من أحد عشر
عضوا يعيّنون بمرسوم رئاسي ،خمسة منهم يختارهم الرئيس ،وإثنان يختارهم رئيس
مجلس األمة ،وعضوان آخران يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني ،وعضوان
1
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مصدر مذكور

صحيفة «الشروق» الجزائرية

آخران يختارهما رئيس المجلس الدستوري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة ،على أال يكونوا منتخبين .ويمكن القول إن المشروع تأسس على فلسفة
التضييق والمنع وليس على فكر الحرية واإلباحة ،إذ أقر عقوبات صارمة على كل من
يخرق بنوده بعد التصديق عليه ،وتصل العقوبة إلى  500مليون سنتيم بالنسبة لكل
من يمتلك أكثر من  30بالمئة من الرأسمال االجتماعي أو حقوق التصويت ،كما
سيدفع كل من يبث من دون ترخيص غرامة مالية تصل إلى مليار سنتيم ،إضافة إلى
مصادرة وسائل البث ومنشآته المتصلة بالنشاط السمعي والبصري.
صحيح أن المشروع ينص على «ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي
بكل الوسائل المالئمة في برامج البث اإلذاعي والتلفزيوني ،ال سيما خالل حصص
اإلعالم السياسي والعام» ،لكنه نسف هذا الركن عندما منح الهيأة «جميع الصالحيات
التي تسمح لها بمراقبة المطابقة القانونية لمختلف أشكال ممارسة النشاط السمعي
بصري ،من خالل بسط سلطتها الضبطية بصفتها الحارس والضامن في آن واحد
لهذه الحرية» ،مثلما جاء في نص المشروع .كما فوض المشرع للهيئة دراسة طلبات
إنشاء خدمات االتصال السمعي والبصري والبت فيها ،وتحديد القواعد المتعلقة
بشروط اإلنتاج والبرمجة ،وبث البرامج المخصصة للتشكيالت السياسية والمنظمات
الوطنية والنقابية والمهنية المعتمدة ،باإلضافة لتحديد الشروط التي تسمح لبرامج
االتصال السمعي والبصري باستخدام اإلشهار (اإلعالن) المقنع للمنتوجات ،أو بث
حصص االقتناء عبر التلفزيون ،وبث البيانات ذات المنفعة العامة» ،وهذا يعني أن
الهيأة ستمسك بكامل المشهد اإلعالمي في قبضتها ،سواء تعلق األمر بالموافقة على
إطالق محطات إذاعية وتليفزيونية جديدة أم مراقبة األخبار السياسية وسائر البرامج
األخرى في القنوات العاملة .أكثر من ذلك جعل القانون إطالق قناة تليفزيونية
أمرا يكاد يكون مستحيال 1بالنظر لقسوة الشروط ،اللهم إال إذا تعلق األمر بقنوات
متخصصة ،وهذا النوع من القنوات ال يمكن أن يستمر ألنه ال يحقق التوازن المالي
الضروري لبقاء القناة.
ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن المشروع أرسى آلية ُمخاتلة لتكريس رقابة تسمح
للدولة من خالل أجهزتها بالتحكم في القنوات ومنع «زيغها» عن المسار المرسوم
لها ،إذ يمنع المشروع أي مساهم من أن «يمتلك أكثر من ثالثين في المئة من رأس
1

صحيفة «لوكوتيديان دورون» Le Quotidien d’Oran
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المال االجتماعي ،أومن حقوق التصويت لنفس الشخص المعنوي الحائز على رخصة
استغالل خدمة البث اإلذاعي والتلفزيوني» .وبرر المشروع هذا الشرط المجحف في
الديباجة ،بـ«االحتياط من أخطار الضغوط التي يمكن أن تشكلها التكتالت المصلحية
في توجيه البرامج على حساب مقتضيات الخدمة العمومية» ،وهذا يعني عمليا أن
أجهزة خفية يمكن أن تؤثر على باقي المساهمين لتكتيلهم ضد أي مساهم متمرد أو
حتى لشراء حصصه والتخلص منه عند اإلقتضاء.
بهذا المشروع تسعى السلطات لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة ،التي تخيم
عليها أجواء الحرية التي أشاعها الربيع العربي ،والتي تشمل من بين ما تشمله من
محطات سياسية في الجزائر ،االنتخابات الرئاسية المقررة للسنة المقبلة .لكن الهاجس
الرئيسي في التعاطي مع تلك االستحقاقات هو ضمان استمرار سيطرة الحكم على
وسائل اإلعالم بثوب قانوني جديد.
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المشهد اإلعالمي
الليبي بعد الثورة :
الفرص والتحديات وآفاق
المأسسة
انتصار البرعصي *

ابتــدأ اإلعــام بعــد ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر ،2011
بصحافــة املواطــن ،التــي لــم تكــن تنتمــي ملــدارس اإلعــام
احملترفــة ،وإمنــا اعتمــدت آليــة نقــل األحــداث وتوثيقهــا
ونشــرها بــأدوات مختلفــة ،وقادهــا الزخــم الشــعبي بعاطفــة
انتمائــه للحــدث والقضيــة.
واقتصر تفاعل صحافة المواطن مع األحداث في األيام األولى على الورقي والمطبوع،
بسبب انقطاع خدمات اإلنترنت ،أو محدودية توافرها مثلما كان الوضع في السابق.
وتمثلت وسائل اإلعالم في دوريات ومنشورات بسيطة التصميم ،يتم إنجازها في
مكاتب خدمات الطباعة والتصوير ،وأغلبها جاءت من أجل دعم الثورة بخطابات
حماسية وعاطفية منحازة بشكل كامل إلى الثورة ،لكنها بعيدة كل البعد عن اإلخبار
أو التحليل .ولذلك سرعان ما اختفتُ ،مخلفة وراءها سلوكا جديدا لدى المتتبع تمثل
في اقتناء ومتابعة الصحف الورقية في المرحلة الموالية.
وبما أن أغلب الصحف الرسمية في عهد القذافي كانت تصدر من طرابلس باستثناء
بعض الصحف المحلية ،فقد ظهرت الصحف المستقلة في فترة ثورة السابع عشر
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من فبراير كبديل لها .ووصل عدد المطبوعات إلى أكثر من  100مطبوعة في األشهر
األولى بعد الثورة ،لكن سرعان ما اختفى أغلبها العتمادها على شباب تطوعوا
مدفوعين بحماسهم للثورة في األشهر األولى ،في وقت كانت الدراسة فيه متوقفة،
والذين تركوا التطوع مع عودة الحياة لوضعها المعتاد ،وإن بشكل جزئي .كما أن
التمويل كان أحد أهم أسباب توقف أغلب الصحف عن الصدور ،إذ دعم رجال
األعمال الصحف في البدء ،لكن مع الوقت بدأ هذا الدعم باالنحسار ،ما أجبر كثيرا
من الصحف على التوقف .وبقي عدد بسيط منها ،وهي التي كانت األفضل واألكثر
مهنية نسبيا.
في المجمل كان المستوى اإلعالمي والمهني لوسائل اإلعالم الجديدة الداعمة للثورة
متدنيا وغير ملتزم بمعايير المهنة وأخالقياتها ،بسبب اعتمادها على المتطوعين الذين
مارسوا العمل الصحفي من دون تدريب أو خبرة أو معرفة ،فقد تورط بعضها في
نقل أخبار كاذبة والترويج إلشاعات عن الوضع الميداني العسكري كأداة من أدوات
الحرب ،وارتكب أغلبها انتهاكات ألخالقيات المهنة مثل نشر الصور بشعة المنظر،
وغيرها من التجاوزات.

 - 1اإلعالم املضاد للثورة
مر اإلعالم المضاد بذات مرحلة اإلرتباك لدى تعاطيه مع
في األيام األولى للثورة ّ
الوضع السياسي الذي عرفته البالد ،إذ حافظ على النمط الذي أتاح لنظام القذافي
السيطرة على وسائل اإلعالم ،والتي وظفها للعمل ضد الثورة من دون مهنية أو
مصداقية.
وكانت التغطيات اإلعالمية في تلك المرحلة خاضعة لظروف إعالم مناطق النزاع
التي يصعب على الصحفي في كال الجانبين أن يكون محايدا فيها ،ولهذا السبب
فإن مستوى حرية التعبير لم يرتفع كثيرا ،على الرغم من غزارة اإلنتاج الصحفي
واإلعالمي ،إذ فرض كل طرف من أطراف النزاع أجندته وموقفه في النطاق الجغرافي
الذي يسيطر عليه ،رافضا أي خطاب يتعارض مع الخطاب الداعم لموقفه .وكان
باإلمكان الهروب من هذا المأزق بأن ينتقل الصحفي من نقطة الحياد إلى اإللتزام
بمعايير صدق األخبار وتحري دقتها واحترام أخالقيات المهنة ،لكن وسائل اإلعالم
عند كال طرفي النزاع فشلت في أن تحقق هذه المعادلة الصعبة.
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كما لعبت اإلذاعات المحلية التي ساندت وأعلنت الثورة في المناطق الشرقية دورا
مهما في نقل أخبار جبهات القتال ،وإيصال م ِد الثورة إلى المناطق والمدن في الجزء
الغربي من ليبيا ،حيث تحولت محطات اإلذاعة الرسمية التابعة لنظام القذافي إلى
وسائل إعالمية داعمة للثورة ،بعضها كان يبث على موجات اإلف إم (القصيرة)،
والبعض اآلخر كان يبث على موجات أي إم (الطويلة) التي يغطي مداها كامل ليبيا.
وكانت إذاعتان تبثان على الموجة الطويلة ،التي تعد أكثر تأثيرا ألن بثها يصل إلى
مسافات بعيدة ،إحداهما في مدينة البيضاء واألخرى في بنغازي ،في الوقت الذي
فرض فيه نظام القذافي حصارا إعالميا وإخباريا على المناطق التي لم تصلها الثورة
كالعاصمة طرابلس ،إذ تم قمع االعالميين هناك بمنعهم من تداول أخبار الثورة أو
الحديث عنها أو متابعتها.
في الطرف اآلخر أي المنطقة الغربية ،واصل اإلعالم التابع لنظام القذافي عمله
ُمو ِجها خطابه لمحاربة الثورة ودعم المقاتلين التابعين له ،باستثناء مدينتي الزاوية
ومصراتة اللتين أعلنتا انضمامهما للثورة من أول أيامها .واتسم بكونه إعالما خطابيا،
عاطفيا ،ترهيبيا ،بعيدا كل البعد عن المهنية أو اإلحتراف ،اعتمد في أساسه على نشر
اإلشاعات واألخبار المغلوطة .مع ذلك تفوق اإلعالم الموالي لنظام القذافي على
اإلعالم المناصر للثورة في تلك الفترة بفضل امتالكه قنوات تلفزيونية.

 - 2بدايات اإلعالم البديل
دفع هذا الفراغ اإلعالمي المناصرين للثورة باتجاه إطالق عدد من القنوات الخاصة،
فكانت قناة «ليبيا لكل األحرار» التي انطلق بثها في  25مارس /آذار  2011أولى تلك
القنوات التلفزيونية ،وبثت من قطر و ُعرفت آنذاك بقناة الثورة ،وهي تُصنف كقناة
إخبارية .وقد اعتمدت بشكل أساسي في بثها على النقل المباشر وإنتاج برامج
حوارية مباشرة .وفي العام نفسه أطلق عدد من القنوات األخرى منها قناة «ليبيا
تي في» ،وهي تبث من مصر لتكون ثاني قناة إخبارية خاصة ،باإلضافة لقناة «ليبيا
أوال» التي بدأت بثها في شهر مارس /آذار من العاصمة المصرية القاهرة ،وقناة
«ليبيا الحرة» ،التي كانت تبث من مدينة بنغازي ،وقناة «العاصمة» التي انطلقت من
العاصمة طرابلس .كما أطلقت قناة «النبأ» بثها من العاصمة طرابلس في  20أغسطس/
آب  .2013ومثلت هذه القنوات القطاع التلفزيوني الخاص ،باإلضافة لعدد آخر من
الم ِ
المتتب ِ ُع عند البحث عن القنوات الليبية عبر
حصلة سيجد ُ
القنوات التجارية .وفي ُ
األطباق الفضائية ،أن بعض تلك القنوات ذو توجه مناطقي ،إلى جانب قنوات أخرى
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ترفيهية هد ُفها تجاري ،تعتمد على الرسائل النصية ،مع بث متواصل ألغان في أغلبها
شعبية ليبية ،وبث بعض إعالنات البيع ،وهي موجهة لجمهور الشباب بشكل أساسي.
كما استمر عدد ضئيل جدا من الصحف الخاصة بالصدور ،لكن بإمكانات بسيطة .أما
في المجال الرقمي فكانت المواقع اإلخبارية المحترفة قليلة وأقد ُمها بوابة «الوسط»،
وهو موقع إخباري يُدار من مصر ،وكذلك الموقع اإلخباري «أجواء البالد» ،وراديو
«أجواء إف إم» ببنغازي ،الذي تعرض مقره لإلعتداء والتخريب والنهب في أكتوبر/
تشرين األول  ،2014وتمت مضايقة ُصحفييه في المنطقة الشرقية ،األمر الذي اضطره
للبث من خالل فرعه بطرابلس عبر الموقع اإللكتروني فقط.
بعد التحرير وقيام أول حكومة لمرحلة ما بعد القذافي في طرابلس ،تم تحويل
القنوات الرسمية التابعة للنظام السابق ،إلى قنوات تابعة للسلطة االنتقالية .وقد ُسميت
إحداها بـ «القناة الرسمية» ،ما يشير بشكل واضح إلى قصور في فهم المصطلحات
المتعلقة باستقالل اإلعالم عن الحكومة وضرورة تعزيز حرية التعبير ،اللذين كانا من
أهم شعارات الثورة .وقد تمت دسترة تلك االستقاللية في اإلعالن الدستوري بعد
الثورة .ومن الواضح أن تبعية تلك القنوات للحكومة تجعلها غير قادرة على نقد
األداء الحكومي وطرح القضايا بجرأة .وتمثلت بقية القنوات الرسمية في قناة الوطنية
األولى والثانية وليبيا الرياضية األولى والثانية ،وليبيا الهداية ،وليبيا الشبابية ،وليبيا
األطفال ،وليبيا التعليمية

 - 3خطوط حمراء ورقابة ُمشددة
لعل السرد التاريخي لمسار اإلعالم في ليبيا سيوضح السبب وراء التأخر في فهم
مدلول حرية التعبير ،والمهنية اإلعالمية وضعف البنية الصحفية قبل الثورة ،إذ لم
تشهد ليبيا تطورا متدرجا للممارسة الديمقراطية ،بل عانت من انتكاس واضح في
عهد القذافي ،أي طوال أكثر من أربعة عقود ،األمر الذي تسبب في نشوء جيلين
من الصحفيين المكبلين بالخطوط الحمراء تحت رقابة متشددة .وهذا أدى بدوره
إلى حدوث شرخ بل قطيعة بين ممارسي مهنة الصحافة من الصحفيين الذي نشئوا
ومارسوا المهنة بعد الثورة ،والكوادر الصحفية السابقة ،خصوصا أن بعضهم شعر بأنه
قد تم إقصاؤ ُه بسبب ممارسته مهنة الصحافة في ظل النظام السابق .إال أن محاولة
دمجهم كان البد أن تتم عبر تطويرهم وتدريبهم ،لكن غالبيتهم لم يتمكنوا من
المحرج
تجاوز الشعور بأن سنوات العمل الطويلة التي قضوها كصحفيين تجعل من ُ
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بالنسبة لهم البد ُء بتعلم أساسيات المهنة من جديد .وقد تسبب وجود هذا الجيل
من الصحفيين غير المؤهلين في جعل المشهد أقل احترافا ،وأكثر حساسية تجاه
محاوالت تطوير المهارات الصحفية.
وللصحفيين الليبيين قصة طويلة مع الرقابة تعود إلى أكثر من قرن ونصف القرن،
فالصحافة الليبية بدأت مسيرتها في العهد العثماني منتصف القرن التاسع عشر ،إذ
صدر في تلك الفترة عدد من الصحف منها صحيفة «طرابلس الغرب» عام 1866
وصحيفة «الترقي» ، 1897التي كانت توجه قسما من تغطياتها لدور المجاهدين في
التخلص من االستعمار .وكانت تلك الصحف تتعرض لرقابة جزئية من االحتالل
اإليطالي ،إال أنها لم تمنع من الصدور ،في حين وصل عدد المطبوعات اإلعالمية
في العهد الملكي ،الذي امتد  17عاما ،وهي فترة حكم الملك إدريس السنوسي (من
 24ديسمبر  1951إلى  31أغسطس  )1969إلى أكثر من  35صحيفة ومجلة بين يوميّة
وأسبوعيّة .1
أما إنشاء أول إذاعة في ليبيا فيعود إلى عام  1957حيث قامت الحكومة االتحادية
آنذاك بطلب استشارة من أحد مهندسي هيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطاني لدراسة
مشروع إطالق محطات إذاعية .وبسبب اتساع الرقعة الجغرافية كان المقترح بأن
تُنشأ محطتان إذاعيتان ،إحداهما في طرابلس واألخرى في بنغازي ويمتد بثهما
بواسطة الموجات المتوسطة للمناطق الساحلية وبواسطة الموجات القصيرة للمناطق
الجنوبية .وفي نفس العام  1957تم تأسيس مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون الليبية وتم
افتتاح أول قناة تلفزيونية ليبية عام . 19682
في عام  1969بعد اإلنقالب الذي قام به معمر القذافي وتغيير نظام الحكم من
ملكي إلى «جماهيري شعبي اشتراكي» كما كان يسميه ،اتخذت الصحافة واإلعالم
منحى جديدا وفقا لسياسة القذافي الخاصة ،وفي اتجاه ُمناقض لما حمله خطاب
النظام السياسي الجديد من شعارات براقة عن امتالك الشعب للحرية المطلقة
المتمثلة في السلطة والثروة والسالح ،فكانت الهيئة ال ُمكلفة باإلعالم تابعة بشكل
مباشر لمكتب القيادة الذي يتواصل مع القذافي ومستشاريه ،ومنها تتم مراقبة كل
1
2

مقال للكاتب عبد السالم الزغيبي “الصحافة الليبية بين عهدين” ،نشر على موقع المنارة بتاريخ
 29يوليوhttp://almanaramedia.blogspot.qa/2011/07/blog-post_29.html .2011،
صحيفة «برقة الجديدة» العدد الصادرة في  11فبراير .1955
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ما يُنشر ويُبث عبر الصحف واإلذاعات والمحطات التلفزيونية .وتمثلت الصحف
الليبية آنذاك في الصحف اليومية الرسمية «الفجر الجديد» و»الشمس» و»الجماهيرية»
و»الزحف األخضر» .كما أصدرت اللجان الثورية المحلية عددا من المطبوعات.
و ُعرفت وكالة األنباء الرسمية بـ»وكالة أنباء الجماهيرية» (جانا) ،فيما تم تغيير اسم
اإلذاعة الدولية الليبية ،التي واكبت نظام القذافي من «صوت الوطن العربي الكبير» إلى
«صوت إفريقيا» في أكتوبر/تشرين األول  .1998وعكست تلك النقلة تغييرا في توجه
السياسة الخارجية لليبيا في تلك الفترة ،إذ تجاوزت شعارات المرحلة التي سبقتها
من دعم لإلتحاد المغاربي والقضية القومية ،إلى السعي لتشكيل جسم سياسي جديد
متمثل في اإلتحاد اإلفريقي .ولهذا السبب كانت إذاعة «صوت أفريقيا» تبث باللغات
العربية واإلنكليزية والفرنسية.
وال يمكن إغفال دور االذاعات المحلية التي أنشئت في عهد القذافي لدعم الهويات
المحلية ،وكانت توجه تغطياتها وبرامجها للجمهور المحلي داخل المدن ،فقد كانت
من أهم الوسائل التي دعمت الثورة في بداياتها ،والتي تميزت بمستوى مهني جيد
ضمن محاوالتها إنتاج برامج منوعة في نمط يختلف عن اإلذاعة الدولية ،التي كانت
تخصص معظم ساعات البث للبرامج السياسية والنشرات اإلخبارية ،لكنها لم تكن
على مستوى االحتراف ،إذ اعتمدت في أغلب كوادرها على متطوعين غير محترفين
انخرطوا في المجال اإلذاعي ،وطوروا قدراتهم بمجهوداتهم الفردية .لكنها تمكنت
في تغطياتها قبل الثورة من فتح مواضيع تتعلق بضعف الخدمات وسوء البنية التحتية
والبطالة وغيرها من القضايا المتعلقة بحياة الناس ومعاشهم ،وكانت تمول بشكل غير
منتظم وال مدروس في أغلب المدن من هيئة إذاعات الجماهيرية العظمى.
أما ُ
التلفزيوني فكان من خالل تلفزيون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
البث
ُ
اإلشتراكية ،وقناة «الجماهيرية» الفضائية .وكالهما كانت تُدار من قبل الدولة .فكانت
الدولة تملك وسائل اإلعالم وتسيطر عليها ،وتمنع نشر أي وجهة نظر مخالفة
تراقب المطبوعات األجنبية ،وتسمح لبعضها
لسياستها .وكانت األجهزة األمنية
ُ
بالدخول إلى ليبيا .كما كانت تمنع تركيب أطباق استقبال البث الفضائي ،التي لم
تنتشر في ليبيا بشكل واسع إال مع أواخر تسعينات القرن الماضي ،ما ساهم في عزل
البالد عما يحدث خارجها طوال الفترة التي سبقت ذلك.
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 - 4اإلعالم ومشروع اإلصالح
استمرت ملكية الدولة لوسائل اإلعالم طوال فترة حكم القذافي ،فلم تكن هنالك
وسائل إعالم خاصة حتى ظهور مشروع «ليبيا الغد» اإلصالحي عام  2006الذي رعاه
وموله سيف اإلسالم القذافي ُ
نجل معمر القذافي ،والذي امتلك «شركة الغد للخدمات
َ
التوجه المغاربي ،التي تحولت
ذات
اإلعالمية» ُبمكوناتها :قنا ُة «المتوسط» الفضائية ُ
ُ
فيما بعد إلى قناة «الليبية الفضائية» ،وقنا ُة «الليبية المسموعة» ،وقنا ُة «اإليمان» ذات
التوجه الديني ،وصحيفتا «أويا» و»قورينا» اليوميتان ،ومطبع ُة الغد ،ووكالة ليبيا برس
ومواقع إلكترونية ،وهي السلفيوم
اإلخبارية ،إضافة لوكالة ليبيا لألخبار الرياضية،
ُ
واإلجدابي والصياد وجليانة وفيالدلفيا.
وتمركز الخط التحريري لهذه المكونات حول محاربة الفساد ودعم مشاريع الشباب
وحرية التعبير .وقد كان من شأن تلك المرحلة تغيير المشهد اإلعالمي وتطويره،
فقد تحصلت صحيفة «قورينا» عام  ،2010على الترتيب األول على مستوى ليبيا،
والترتيب  14ضمن قائمة «فوربس – الشرق األوسط» ألقوى  50صحيفة مطبوعة
حضورا ً على اإلنترنت في العالم العربي.
وقد تم إيقاف بعض هذه المكونات إثر صراع بين القذافي ومشروع اإلصالح الذي
تبنته بعض مكونات مشروع «ليبيا الغد» ،الذي لم ُ
يخل من الفساد .كما أن كثيرا من
المشروع للشباب تأخرت ُمخيبة بذلك آمال من دعمه ومن
تلك الوعود التي أطلقها
ُ
انتظر نتائجه .ثم قام نظام القذافي بنقل تبعية كل ما له عالقة بمشروع سيف اإلسالم
اإلصالحي إلى الدولة بشكل تدريجي وبموجب قرار من «اللجنة الشعبية العامة»،
ضمها أواخر عام  2010تحت مسمى «المركز الوطني
التي تمثل رئاسة الوزراء ،فتم ُ
للخدمات اإلعالمية» ،الذي يتبع اللجنة الشعبية العامة آنذاك (رئاسة الوزراء).
اإلعالمي من المشروع في بناء قاعدة لإلعالم المستقل ما
مع ذلك ساهم الجز ُء
ُ
بعد الثورة ،خصوصا أنه إعالم اهتم بحرية التعبير وتخطى بعض الخطوط الحمراء
وناقش بجرأة قضايا الفساد وحقوق اإلنسان ،ونقد فشل الحكومة في حل بعض
الملفات ،ما ساهم في تخريج جيل جديد من الصحفيين المتحررين غير الملتزمين
بالرقابة والخطوط الحمراء ،وهو ما تسبب في وقت الحق في حدوث شرخ بينهم
وبين الصحفيين الذين يعانون من الرقابة الذاتية ،والذين عملوا في وسائل إعالم
رسمية طوال عقود ،بأدوات تقليدية وأنظمة غير متطورة.
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جديد لإلعالم بعد إسقاط النظام
 - 5دو ٌر
ٌ
بعد التحرير وسقوط نظام القذافي أصبح لإلعالم دو ٌر جديدٌ في مواكبة التحول
الديمقراطي ،وطرح القضايا المتعلقة به ،كاالنتخابات ونقد عمل الحكومة وقضايا
حقوق اإلنسان وكذلك متابعة األخبار والتطورات .وتمثل التحدي األكبر في تلك
المرحلة في االلتزام بمعايير الصحافة المهنية وفي مقدمتها المصداقية والتوازن وطرح
كل وجهات النظر.
وبما أن رأس المال الذي يمول وسائل اإلعالم كان هو من يحدد الخط التحريري
ُ
المال
وتوج َه الوسيلة اإلعالمية ،فإن النتيجة المتوقعة من وسائل اإلعالم التي يُمولها
ُ
السياسي ،أو األشخاص الساعون للسلطة ،أنها لن تكون محايدة أو موضوعية ،وهكذا
ُ
امتلك كل طرف ترسانته اإلعالمية .ومع تفاقم الخالفات بين األطراف الليبية ،التي
باتت تتزايد في كل مرحلة من مراحل الصراع ،ساهمت وسائل اإلعالم في زيادة
حدة االستقطاب بانحياز كل وسيلة للرأي الذي تمثله وتتبنا ُه ،ولم يكن هناك مكان
لآلخر.
ومن ال ُمفيد االشارة في هذا السياق إلى أن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوﻕ
اإلنساﻥ أصدرت في عام  2014تقريرا ألقت فيه نظرة عامة على انتهاكات القانون
الدولي لحقوق االنسان والقانون اإلنساني أثناء العنف المستمر في ليبيا ،وذكرت فيه
أن ﻭسائل ﺍإلعالﻡ تداخلت بصورة متزاﯾدة في ﺍلصراﻉ ،إذ دعمت ُ
بعض المحطاﺕ
ُعتبر
علنا أحد األﻁراﻑ ،ﺃو تعرضت للضغط للقيام بذلك ،وبثت دعايات ومواد ت ُ
تحريضية من وجهة نظر خصومها ،وأشار التقرير إلى إيقاف الحكومة الليبية المؤقتة
التابعة لمجلس النواب ،والتي مقرها طبرق في أقصى الشرق الليبي ،بث قنوات
تلفزيون الوطنية والرسمية المملوكتين للدولة في عام  .2014واتهمت الحكومة أحد
الفصائل المشاركة في الصراع باالستيالء على هذه المحطات لبث برامج منحازة .1
كما أعلنت الشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات) ،بعد إيقاف بث هاتين
 1تحدیث حول انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني أثناء العنف
المستمر في لیبیا  23ديسمبر http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/. 2014.
UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_23.12.14_AR.pdf
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القناتين ،إيقاف بث القنوات الليبية التابعة للدولة ،بناء على طلب تقدمت به الحكومة
المؤقتة بطبرق للشركة ،بُغية قفل قنوات تبث من العاصمة طرابلس .وتضم قائمة
القنوات التي تم إيقاف بثها قنوات «ليبيا الوطنية» األولى والثانية و«ليبيا الرسمية»
و«ليبيا الرياضية» األولى والثانية و«ليبيا الهداية» ،و«ليبيا الشبابية» ،و«ليبيا األطفال»
و«ليبيا التعليمية» . 1
كما خلصت دراسة إعالمية صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات في العام ،2014
ناقشت دور الفضائيات الليبية في الصراع العسكري السياسي ،إلى انحياز القنوات
الفضائية الليبية ألحد أطراف األزمة .وأظهرت الدراسة أن جميع القنوات الفضائية
الليبية التي شملتها الدراسة منحازة ألحد أطراف الصراع .وصنفت الدراس ُة القنوات
المنحازة إلى الحكومة االنتقالية والبرلمان بطبرق ُمرتبة ترتيبًا تنازل ًّيا حسب نسبة
ُ
التصنيف :قناة الكرامة ،قناة ليبيا أوالً ،قناة ليبيا الدولية ،قناة صوت
انحيازها؛ وشمل
القبائل ،قناة ليبيا  ،24قناة ليبيا  ،TVقناة بنغازي ،TVقناة الدردنيل.
كما رتبت الدراسة القنوات المنحازة إلى حكومة اإلنقاذ والمؤتمر الوطني بطرابلس
ترتيبًا تنازل ًّيا بحسب نسبة انحيازها كالتالي :قناة مصراتة ،قناة النبأ ،قناة توباكتس،
قناة ليبيا لكل األحرار ،قناة  17فبراير ،قناة التناصح ،قناة فزان ،TVقناة بانوراما ،ما
يُبي ِ ُن حالة االستقطاب الحاد التي تعانيها وسائل اإلعالم الخاصة ،والذي يُف ِسر بشكل
واضح عالقة التمويل بتوجيه التغطيات اإلعالمية والخط التحريري للقنوات ،التي
تحولت إلى قنوات منحازة وغير موضوعية .2

 - 6الوج ُه اآلخر لدسترة حرية اإلعالم
من ضمن مواد اإلعالن الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني االنتقالي في
أغسطس/آب عام  ،2011المادة  14التي ضمنت فيها الدولة حرية التعبير الفردي
والجماعي وحرية الصحافة ووسائل اإلعالم والطباعة والنشر ،والتي منحت الحق
ألي مواطن في امتالك وسائل إعالميةُ ،معززا بذلك حرية التعبير .ومنذ ذلك الوقت
1
2

خبر منشور بموقع الوسط اإلخباري /http://alwasat.ly/ar/news/libya/33535

الفضائيات الليبية ودورها في الصراع السياسي العسكريhttp://studies.aljazeera.net/ar/ .
mediastudies/2015/02/201528113223744200.html
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بدأت المجالس المحلية التي انبثقت عن المجلس االنتقالي بمنح أذون إلنشاء وسائل
إعالم لكن من دون أن يكون عملها ُمنظما .ففي عهد القذافي أصدرت الحكومة
القانون ( )76لعام  1972الخاص بالمطبوعات والذي ينص في مادته الخامسة على
أنه ال يجوز ألي إنسان إصدار صحيفة أو إنشاء مطبوعة «ما لم يكن مؤمنا بالثورة
وأهدافها» .ولم تصدر أية صحيفة خاصة منذ أن ُس َن ذلك القانون .إال أن الحال كان
مختلفا أشد االختالف في فترة الحكم الملكي وفق المادة  23من الدستور الذي صدر
عام  ،1951فحرية الصحافة والمطبوعات كانت مكفولة في حدود القانون .واشتمل
القانون األساسي العثماني الصادر باآلستانة عام  ،1876الذي كان ُملزما لكل واليات
الدولة العثمانية (وكانت من ضمنها طرابلس وبرقة وإقليم فزان) ،على المادة  12التي
نصت على أن المطبوعات ُحرة ضمن دائرة القانون .1
وعلى الرغم من دسترة المجلس الوطني االنتقالي لحرية التعبير ،فإن الحكومة
االنتقالية المؤقتة األولى لليبيا أصدرت القانون رقم  37لسنة  2012بشأن تجريم
تمجيد الطاغية ،والذي شكل انتهاكا خطرا لحرية التعبير .ونص هذا القانون على
عقوبة بالسجن لكل من أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات بما فيها “الثناء على معمر
محمد عبد السالم أبومنيار القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأوالده وتمجيدهم» .وكان
من شأن ذلك «إلقاء الرعب بين الناس أو إلضعاف الروح المعنوية للمواطنين» في
أوقات الحرب .كما نص القانون أيضا على عقوبة بالسجن المؤبد إذا نتج عن تلك
جرم القانون أيضا
األخبار أو البيانات أو اإلشاعات أو الدعايات «ضر ٌر للبالد» .كما َ
كل من صدر عنه ما يشكل «مساسا بثورة السابع عشر من فبراير» ونص على عقابه
بالسجن .ويشكل النطاق الواسع للقانون رقم  ،37باإلضافة إلى العقوبات الشديدة
ُ
يفرضها ،قيودا على حرية التعبير ،وخاصة حرية الصحافة .وعلى الرغم من أن
التي
المحكمة العليا في ليبيا توصلت بعد المراجعة القضائية لهذا القانون إلى اعتباره غير
دستوري ،إال أنه حدد مسار الهيئة التشريعية في ليبيا التي استمرت في قمع حرية
الصحافة عبر إقرار تشريعات أخرى.
كما صدر القانون رقم  15لسنة  2012الذي ال يُجيز مناقشة الفتاوى الصادرة عن دار
اإلفتاء في وسائل اإلعالم .وتم أيضا تعديل القانون رقم  5لسنة  2014المادة 195
1
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سالم الكبتي  -الدستور فيي ليبيا  -تاريخ وتطورات  -الطبعة األولى -ربيع  2012دار الكتب
الوطنية  -بنغازي  -ليبيا

من قانون العقوبات بحيث أصبحت تنص على أن «يُعاقب بالسجن كل من يصد ُر
عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير ،ويُعاقب بذات العقوبة كل من
أهان عالنية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء
تأديته وظيفته أو بسببها أو من أهان شعار الدولة أو علمها».
وانتقد المركز الليبي لحرية الصحافة  -وهو منظمة ليبية مستقلة تأسست على يد
مجموعة من الصحافيين المدافعين عن حرية الصحافة واإلعالم  -ما قدمه القانون
رقم  38لسنة  2012من عفو عام على «ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من
تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها»،
ورأى المركز أن هذا القانون ّ
يشكل عائقا في وجه سيادة حكم القانون وحماية
حقوق اإلعالميين في ليبيا ،كونه يسمح لمرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان باالستمرار
بتلك األعمال باسم الثورة  .1كما أصدر المرك ُز توصيات متعلقة باألوضاع الميدانية
التي يعانيها الصحافيون من خطف واعتداء واغتيال ،وما تعرضت له المؤسسات
اإلعالمية من تخريب وتدميرُ ،متهما الدولة بالتقصير ،ألنها لم تقم بإجراء التحقيقات
بالمقصرة العتمادها على الجهات المسلحة
الالزمة ولم تالحق ُ
الجناة ،كما وصفها ُ
غير المنتمية للدولة لتحقيق األمن في البالد.
وبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش» أخفق «المؤتمر الوطني العام» السابق في
تعديل قانون العقوبات الذي يخالف القانون الدولي ،وأقر بدالً من ذلك ،تدابير
قمعية جديدة ،منها القرار الصادر في  22يناير/كانون الثاني  ،2014القاضي بحظر
البث عن المحطات التليفزيونية الفضائية التي تنتقد الحكومة وثورة .20112

 - 7مؤشرات انتهاك حرية اإلعالم
بحسب مؤشر الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة ُ 2015صنفت ليبيا في المرتبة
 154من أصل  180دولةُ ،مسجلة تراجع ًا عن المرتبة  131التي كانت تحتلها في عام
1
2

صوتي  :التقرير  -حرية التعبير في ليبيا  :حرية اإلعالم http://www.libyanjustice.org/.
downloads/center-for-freedom-of-press--libya-upr--arabic.pdf

التقرير العالمي  :2015ليبيا  -أحداث عام https://www.hrw.org/ar/world-re� .2014
port/2015/country-chapters/268190
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 .2013كما صنفت مؤسسة «فريدوم هاوس» األمريكية في تقاريرها السنوية مستوى حرية
اإلعالم في ليبيا عام  2012 2011-على أنه لم يتغير عن مستوياته في عهد القذافي ،فهي
لم تعتبر غزارة النشر الصحفي مؤشرا على حرية التعبير ،كون ذلك اإلعالم مثل وجهة
نظر واحدة ألحد األطراف فقط ،ولم يُتح الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم .لكن التقويم
سجل ارتفاعا طفيفا ،وذلك لتعدد المطبوعات وكثرتها دون وضع قيود على تملكها،
وأيضا إلقرار قانون المجلس الوطني االنتقالي في أغسطس/آب عام  ،2011مادة من ضمن
مواد اإلعالن الدستوري تنُص على دستورية حرية اإلعالم ،والذي بموجبه صار بإمكان
أي مواطن امتالك أي وسيلة إعالم .ومنذ ذلك الوقت بدأت المجالس المحلية التي
انبثقت عن المجلس االنتقالي بمنح أذون إلنشاء وسائل إعالم ،لكن دون أن يكون عملها
ُمنظما ،ودون وضع أي ضوابط لتأطيره .1
وقد بدأت االعتداءات على الصحفيين منذ األيام األولى للثورة ،فقد تعرض في شهر
مارس/آذار من عام 2011الصحفي محمد نبوس لالغتيال في مدينة بنغازي ،بعد قيامه
بافتتاح محطة فضائية تنقل للخارج األحداث التي تجري في إطار الثورة الليبية في أول
أيامها .وانطلق بث قناة «ليبيا الحرة» في  19فبراير/شباط ،عن طريق موقع اليف ستريم
عبر اإلنترنت .كما تعرض لالغتيال في نفس الفترة رسام الكاريكاتير قيس الهاللي ،الذي
شارك في االنتفاضة برسومه الكاريكاتيرية التي تؤيد الثورة في الصحف وعلى جدران
الشوارع .واغتيل أيضا مصور قناة «الجزيرة» علي حسن الجابر أثناء تأدية عمله في بنغازي
في أول أيام الثورة في مارس/آذار .2011
ومن أبرز االنتهاكات في العام الماضي ما حدث في شهر أبريل/نيسان  ،2015حيث تم
العثور على جثث خمسة أفراد من طاقم قناة «برقة» التلفزيونية خارج مدينة البيضاء بعد
ثمانية أشهر من اختطافهم .وكانت االتصاالت مع الصحفيين قد انقطعت في أغسطس/آب
 .2014وقبل أيام من العثور على جثث الصحفيين الخمسة ،اغتيل اإلعالمي الليبي مفتاح
القطراني رمي ًا بالرصاص في مكاتب شركته اإلعالمية ببنغازي .2
Freedom in The World - Libya 2011
1
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/libya

تقرير 2014 :األسوأ في وضع الحريات االعالمية على اإلطالق
2
http://lcfp.org.ly/wp-content/uploads/2015/04/2014-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%
88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B
1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%
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واعتبرت «منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا» في أحد تقاريرها أن هذه االعتداءات
واالنتهاكات لحقوق اإلنسان تنفذ وسط حصانة تامة ل ُمرتكبيها ،إذ لم تتخذ الدولة الليبية
الجناة لمحاسبتهم على
حتى اليوم أي إجراء للتحقيق في هذه الجرائم ،ولم تالحق ُ
أعمالهم .وساهمت هذه األوضاع في إشاعة بيئة من العدائية تجاه العاملين في مجال
حرية التعبير ،فالتجأ الكثير منهم إلى خارج البالد طلبا للحماية .أما من بقي منهم في ليبيا
فيخضع للضغوط المتزايدة التي تُحتم عليه تطبيق الرقابة الذاتية ،أو تعديل سلوكه وأعماله
ليُحافظ على سالمته.
أما المركز الليبي لحرية الصحافة فوثق في عام  10 ،2014حاالت وفاة ،منها مقتل رئيس
تحرير صحيفة «برنيق» مفتاح أبو زيد في مايو/أيار  2014رميا بالرصاص .وتم توثيق 65
حالة شملت محاوالت اغتيال وأعمال اختطاف وتعذيب .وجرى اختطاف رئيس تحرير
جريدة «الوطن» الليبية عصام العول ،الذي أخضع للتعذيب خالل األسر قبل أن يتم
إطالقه .وتعرضت في عام  2014الصحافية نصيب كرنافة للقتل في مدينة سبها جنوبي
ليبيا وعثر على آثار تعذيب على جثتها .كما وثقت المنظمة أيضا  20حالة احتجاز ،و90
حالة مضايقة كلها ُموجهة نحو اإلعالميين .وباإلضافة إلى ذلكُ ،سجلت  27حالة نهب
تعرضت لها محطات تلفزيونية وإذاعية وثقها المركز الليبي لحرية الصحافة في الفترة
الزمنية نفسها .1
وطالب المركز في أحد تقاريره الدولة الليبية باتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمة
ٌ
إخالل بالتزاماتها الدولية ،بموجب العهد
اإلعالميين ،واصفا إحجامها عن التدخل بأنه
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الذي ينص على أن «من حق كل شخص أن
يحميه القانون».
كما أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» مازالت تتساءل عن مصير الصحفيين التونسيين
سفيان الشورابي ونذير القطاري ،اللذين ُفقدا في سبتمبر/أيلول  2014أثناء أدائهما مهمة
في ليبيا ،وما زال مصير ُهما غير واضح .وعلى الرغم من تبني جماعات مرتبطة بـ»داعش»
قتلهما ،إال أن هذا لم يتم التأكد منه حتى اآلن .وانتقدت المنظمة أيضا ما وجهه أفراد النيابة

1

D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8
%A7%D9%82-..pdf
التقرير العالمي  :2016ليبيا  -أحداث عام https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/ . 2016
country-chapters/285661
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غيابي
حكم
من تهم تشهير جنائي إلى عديد الصحفيين والمحللين السياسيين ،إذ صدر
ٌ
ٌ
بالسجن لمدة  5سنوات على عمارة الخطابي مدير تحرير صحيفة «األمة» ،بعد اتهامه
بالتشهير بأعضاء في السلطة القضائية .وواجه سامي الشريف وهو ُمقدم برامج إذاعية
المحلل
اتهامات لتشهيره المزعوم بأحد مسؤولي مجلس محلي في أحد برامجه؛ وقام ُ
السياسي جمال الحاجي ،باستئناف حكم المحكمة الجنائية بسجنه لمدة  8أشهر لتشهيره
المزعوم برجال أعمال وسياسيين.
وبحسب «منظمة فريدوم هاوس» األمريكية فإن جماعات الدفاع عن حرية وسائل اإلعالم
قد أقرت بارتفاع القيود على تأشيرات الدخول وحظر التصوير واالعتقاالت التعسفية
وترحيل الصحفيين األجانب من ليبيا ،في األشهر التي تلت انتخابات المؤتمر الوطني
العام في يوليو/تموز  ،2012وبعد حادثة الهجوم على القنصلية األمريكية في بنغازي في
عام .2013

 - 8النقابات واملؤسسات املهنية
المدافعة عن حرية التعبير بضرورة الطعن
وهنا يأتي دور نقابات الصحافيين والمراكز ُ
في القوانين التي صدرت قبل الثورة ،والتي تقيد المنشورات اإلعالمية ،وهي تتمثل في
القانون رقم  76لسنة  1972بشأن المطبوعات ،وال ُمعدل بموجب القانون رقم  120لسنة
 ،1972والقانون رقم  75لسنة  1973باعتبارها تتعارض مع المادة الدستورية التي وردت
في اإلعالن الدستوري الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي ،كي تأخذ األمور المسار
القوانين لصالح الصحفيين ،وبشكل
اإلجرائي القانوني السليم ،والذي بموجبه تُعدل
ُ
قانوني يحترم مؤسسات الدولة ،إذ أن انتقادات النقابات والمؤسسات المدافعة عن حقوق
الصحفيين وحدها ال تكفي.

أ /هيكلية ُمتغيرة
ُوجدت قبل ثورة السابع عشر من فبراير نقابة للصحفيين الليبيين ،لكن هذه النقابة أنشئت
في وقت لم يوجد فيه العمل الصحفي بمعناه الحقيقي ،فمحتوى القوالب الصحفية الرسمي
أي دور ،لذلك
والذي يُمثل النظام ،كان قالبا جاهزا ال مجال فيه للخطأ ،ولم يكن للنقابة ُ
ُ
القول إن النقابة بعد الثورة استأنفت عمال سابقا عليها ،بل كان عليها البدء من
ال يمكن
الصفر.
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وقد تنبه الصحافيون والمؤسسات الصحفية ألهمية تنظيم اإلعالم عندما تم اإلعالن عن
أول تشكيل وزاري بعد الثورة واشتمل على حقيبة لإلعالم .ومن هنا وخوفا من تبعية
وسائل اإلعالم للدولة وتحولها إلعالم رسمي ،بدأت النقاشات حول كيفية المحافظة على
استقالل اإلعالم ،وهذا ما دفع الصحفيين لعقد لقاءات مشتركة لتحديد الوسيلة والجسم
الذي يُم ِكن الصحافة من ممارسة عملها من دون أي ضغوط أو قيود ،فاجتمع اإلعالميون
في ملتقيات ضمت صحفيين من كل مدن ليبيا ،للتوصل لرأي يتفق عليه الجميع ويُنظم
العمل اإلعالمي ضمن ميثاق شرف.
وسعت الدولة إلى إدخال إصالحات على تنظيم اإلعالم ،فأصدر المجلس الوطني
االنتقالي القرار رقم ( )44لسنة  2012بشأن إنشاء المجلس األعلى لإلعالم مكلفا المجلس
بتنظيم شؤون اإلعالم بدل وزارة الثقافة والمجتمع المدني ،على أن يختص بأمور من
بينها «وضع اللوائح ومشاريع القوانين المنظمة للعمل اإلعالمي» ،و»إصدار ميثاق الشرف
اإلعالمي» ،و»منح التراخيص الالزمة للمؤسسات اإلعالمية بكافة أنواعها» ،و»إعداد تصور
لكيفية انتخاب رئيس وأعضاء المجلس األعلى لإلعالم» ،و»النظر في شكاوى األفراد ضد
المؤسسات اإلعالمية».
إال أن المنظمات الليبية المدافعة عن حقوق الصحفيين اعتبرت عدم التشاور مع الصحافيين
الليبيين أمرا ُمقلقا .وفي شهر فبراير /شباط من العام  ،2013تخلى المؤتمر الوطني العام عن
المجلس األعلى لإلعالم ،وتم استحداث وزارة لإلعالم من جديد .وال يزال دو ُر الوزارة
وصالحياتُها وتركيبتُها غير واضحة حتى اليوم.1

ب /املهنية املفقود ُة
يرتبط مستوى حرية اإلعالم بدرجة اإلحتراف التي تتمتع بها المؤسسات اإلعالمية ،إذ أن
االلتزام بمعايير مهنة الصحافة يضمن حرية التعبير ،ويُتيح المجال لجميع األطراف لطرح
وجهات نظرها .كما أن تحري صدق األخبار ودقتها ،وعدم توجيهها يتيحان الفرصة
للمتلقي للثقة في وسائل اإلعالم ومتابعتها ،على أن تحترم أخالقيات المهنة وال تلجأ
للتحريض ،بما يشيع السلم االجتماعي ،خصوصا في فترات النزاع  .
 1صوتي  :التقرير  -حرية التعبير في ليبيا  :حرية اإلعالم
http://www.libyanjustice.org/downloads/Publications/sawti-report-3-(ar).pdf
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وقد انطلقت القنوات الخاصة في ليبيا واستمرت في البث لفترات ،لكن دون أن تبث
بشكل متواصل أو محترف ،ودون أن تلتزم بخارطة برامج واضحة ،ولم تعتمد في
بثها على انتاج األخبار أو البرامج بشكل دائم .ويعود السبب في هذا إلى قلة المهنية
لدى العاملين في أغلب القنوات.
وقد واجهت ُ
بعض القنوات التي تحاول أن تكون ُمحترفة ُمشكالت فرضها النزاع
القائم ،إذ أن العنف وانتشار السالح واالستقطاب الحاد أدى إلى عزوف أغلب النخب
ُ
عن المشاركة في وسائل اإلعالم بصفتهم محللين وبحاثة ،فقد طالت االغتياالت
عددا من النشطاء بعد ظهورهم في التليفزيون ،مثلما حدث للصحفي مفتاح بوزيد
والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص عام .2014
كما أن النشطاء أصحاب الرأي المخالف للطرف المسيطر على المنطقة التي يعيشون
التعبير عن آرائهم ،خوفا على حياتهم وسالمة أهاليهم وأسرهم .وقد
فيها ،ال يُمكنهم
ُ
تسبب االنحياز الخطر لوسائل اإلعالم في فقدان مهنيتها وتشويه الرسالة المنوطة بها
تجاه الجمهور ،حتى ظن المتلقي أن وسائل اإلعالم يجب أن تتبنى موقفا متطرفا
وتقصي اآلخر ،كي تكون وسائل إعالم وفية لجمهور أحد األطراف ،وبذلك أفرغ
االنحيا ُز وسائل اإلعالم من دورها األساسي في التحليل والنقد الموضوعي ،الذي يُعد
المسميات
في مقدمة أدوار اإلعالم .كما أن اعتراض األطراف الرسمية المتنازعة على ُ
التي تستخدمها وسائل االعالم في سياساتها التحريرية ،ساهم في اإلخالل بشرط
التوازن وأسقط الوسائل اإلعالمية في شرك االنحياز.
ويبقى التمويل أحد أهم عوامل استمرار العمل اإلعالمي بشكل احترافي ،بالنظر
ُ
تشغيل المؤسسات اإلعالمية ،وضعف المردود المالي لها
للتكلفة الباهظة التي يتطلبها
إذا لم تكن تجارية في األصل ،وهذا ما جعل وسائل اإلعالم غير ُمستقلة وال ُمحايدة،
تعكس وجهة نظر صاحب المال الذي يُمولها وت ُ
ُنفذ أجندته.
إذ أنها باتت
ُ
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وثيقة

الفراغ السياسي
في ليبيا والمشكل
القبلي
د .عبد المنصف البوري

مهمــا مقتبســا
تنشــر «شــؤون ليبيــة» فــي كل عــدد مقــاال ّ
مــن املقــاالت والدراســات املنشــورة فــي مجلــة «شــؤون
ليبيــة» الصــادرة فــي املهجــر بــن  ١٩٩٥و  ١٩٩٧وذلــك
الرتباطهــا بالواقــع الراهــن ومــن بــاب تعميــم الفائــدة
والوصــل بــاإلرث اخلصيــب للحــركات السياســية فــي ليبيــا
املعاصــرة.

إن من مستلزمات الخوض في مسألة الفراغ السياسي البحث في كل مناقشة داخلية
أو مراجعة ذاتية جادة عن األسباب الموضوعية والملموسة لإلخفاق السياسي في ليبيا
ومحاولة تبين مالمح الممارسة السياسية الممكنة والمطلوبة الن ذلك وحده يفسح
المجال امام استجالء المستقبل .كما ان الحديث عن الفراغ السياسي في ليبيا وما
انطوى عليه من مخاطر في الماضي وما ينطوي عليه في الحاضر وربما في المستقبل
ال يعني أنه لدينا منطقا خاصا قائما على توظيف أو حتى إعادة توظيف المفاهيم
والقيم والرموز والدالالت العملية وغير العملية واستخدامها بما يفيد االنحياز أو
االنتصار لهذا الرأي ورفض حجة الرأي االخر ،ولكنها محاولة للبحث في مسألة
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أعتقد أنها هامة وضرورية لمسيرة المجتمع الليبي السياسية بل إنها ضرورية الستقراره
وأمنه السياسي .كما أن ذلك ييسر محاولة تحليل التاريخ واالنتقال بالمجتمع النقلة
الحضارية التي يرجوها حاضرا ومستقبال.
وفي خضم تحليلنا «للفراغ السياسي والمشكل القبلي» تصارعنا أسئلة عديدة
وتتجاذبنا استفسارات جمة قد نستطيع اإلجابة عن بعضها جزئيا أو كليا ،وقد ال
نستطيع اإلجابة عن بعضها االخر ،إال بعد خوض معركة استقراء التاريخ والتعامل مع
الوقائع واالحداث لنعرف مدى قدرة المجتمع الليبي على خلق نظام ديمقراطي يقوم
على التوازن واالعتدال ويستفيد من اإلرث التاريخي لتجربة التعددية السياسية التي
عايشها لفترة قصيرة قبيل ميالد الدولة الليبية ،وهل بإمكان هذا المجتمع أن يتخلص
من الجوانب السلبية للدور القبلي وتأثيره في المستقبل؟
عندما نتحدث عن مسألة الفراغ السياسي في ليبيا فإننا نقصد غياب القوى السياسية
الحركية والمؤثرة والفاعلة في المجتمع ،فضال عن غياب القوى النقابية (المهنية
والعمالية والطالبية) أو تهميش أدوارها كي ال تساهم في الحياة السياسية بصورة
تحقق فكرة التوازن واالعتدال وتلبي حاجات المجتمع ككل في المشاركة السياسية
الفعلية.
وبتعبير اخر ،فإن الفراغ السياسي أدى إلى عدم قيام مجتمع المؤسسات سواء
سواء أكانت أحزابا أم منظمات سياسية أم نقابية في إطار ملموس من المشروعية
والشرعية ،بحيث تتمكن من االسهام في بلورة حاجات ومتطلبات واراء وأفكار
المجتمع وافراده بمختلف توجهاتهم .وترتب على هذا االمر شبه عجز في عملية
التنشئة السياسية واالجتماعية التي تخلق الشعور والوعي السياسي الالزم والعام
والقوي لدى المجتمع.
كما منعت حالة الفراغ السياسي في ليبيا من إرساء أي تقاليد سياسية راسخة بصورة
أو أخرى بحيث يمكن على أساسها بناء مؤسسات المجتمع المدني ،فعجزت الدولة
عن بناء مؤسساتها السياسية وغير السياسية ،ليس لممارسة الحكم فحسب ،بل حتى
لبناء هياكل العمل التحتية للمجتمع ،وكانت النتيجة عدم اكتمال التنظيم العام للدولة
والتمزق البنيوي في إطارها.
ومن جهة أخرى أوجدت حالة الفراغ السياسي ما يمكن تسميته بالمشكل القبلي
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الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الدور القبلي في العمل السياسي وتأثيره في ما
بعد في مجريات الحياة السياسية في ليبيا ،والتي يمكن أن نلمس بعض مالمحها
البسيطة في العهد الملكي ،وتصدمنا بشكل واضح في عهد السلطة العسكرية.
ببساطة شديدة يمكن القول إن الفراغ السياسي ربما نشأ أصال من شعور السلطة
الحاكمة في ليبيا بعجزها عن اإلمساك بالواقع أو الخوف من عدم التحكم فيه ،األمر
الذي انعكس من خالل المواقف الذاتية للسلطة منذ أن ولدت الدولة الليبية حثى
االن ،أكثر مما هو معاينة للواقع الليبي وفهمه وتحليل عناصره وقواه .وفي هذا السياق
سوف نتوقف عند محطات تاريخية ثالث تلقي كل منها بظاللها وتأثيراتها على
المسيرة السياسية لليبيا.

احملطة التاريخية االولى  :عهد اإلدارة العسكرية األجنبية :
نشأة األحزاب والقوى السياسية في ليبيا
تعتبر هذه الفترة من أبرز الفترات في التاريخ الليبي الحديث من حيث تبلور
الوعي السياسي على مستويين :مستوى العمل السياسي ،بمعنى تبني القضية الوطنية
والنضال السياسي من أجلها ،ومستوى بناء التنظيمات السياسية ،أي العمل من خالل
األطر المؤسسية األمر الذي كان يعبر عن اتجاهات وتحوالت لمرحلة تاريخية مهمة،
واستعداد نفسية جديدة يعززها ويعبر عنها .ولو قدر لهذه الفقرة التي عرفت البعد
المؤسسي للمشاركة السياسية أن تستمر بكل سلبياتها وإيجاباتها ،لفترة ما لكان وضع
ليبيا دولة وشعبا مختلفا تمام االختالف عما هو عليه الحال االن.
بدأ النشاط السياسي بين اوساط المهاجرين الليبيين في الخارج بصورة بسيطة صغيرة
إبان الفترة األخيرة من حكم االستعمار اإليطالي لليبيا .ورغم أن هجرة الليبيين
توزعت على عدد من دول المنطقة مثل مصر وتونس والسودان وتشاد وفلسطين
وسوريا وتركيا وعدد آخر من البلدان ،إال أن النشاط السياسي تركز إلى حد كبير بين
الليبيين المهاجرين إلى مصر بحكم ظروف قربها الجغرافي من ليبيا ولجوء عدد من
القادة والزعماء السياسيين اليها بعد توقف حركة الجهاد المسلح في البالد ،فضال عن
وجود عدد ال بأس به من طالب العلم الليبيين في الجامعات المصري (.)1
وازداد حماس الليبيين لقضية بالدهم قبل اندالع الحرب العالمية الثانية واثناءها
حيث جرى تأسيس «الجيش السنوسي» الذي ضم اآلالف من المتطوعين الليبيين
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الذين خاضوا غمار المعارك إلى جانب القوات اإلنجليزية وقوات الحلفاء لدحر
إيطاليا من ليبيا.
وقى سنة  1941م بدأ العمل إلبراز فكرة إنشاء «جمعية عمر المختار» بتظافر جهود
الشباب الليبي في مصر حيث تبنى األستاذان أسد بن عمران ومصطفى بن عامر
قيام «الجمعية « التي اعتمد قانونها في  31يناير  1942م بالقاهرة .ولم تمض عدة
شهور حتى انهزمت القوات اإليطالية في ليبيا ورجع عدد كبير من الليبيين للبالد
وتم تأسيس الجمعية في مدينة بنغازي في الرابع من أبريل عام  1943م وذلك
بعد الحصول على إذن رسمي من السلطات البريطانية .وجرى اقرار قانون الجمعية
األساسي في أبريل سنة  1944م (.)2
ومن المالحظ أنه على الرغم من خضوع كل من طرابلس وبرقة آنذاك لإلدارة
العسكرية البريطانية وفزان لإلدارة الفرنسية ،إال أن ظروف العمل السياسي كانت
تتميز باالنفتاح النسبي لالنخراط في بعض األنشطة السياسية.
وقد شهدت البالد في الفترة من سنة  1943م وحتى أواخر سنة 1948م نشاطا
سياسيا حركيا متميزا لم تعرف ليبيا مثيال له في أي فترة الحقة حتى االن ،إذ بمجرد
أن سنحت الفرصة لعودة المهاجرين الليبيين في ظل اإلدارة األجنبية حتى واصلت
القوى والجماعات السياسية ،سواء تلك نشأت في الخارج أو التي قامت وتأسست
مباشرة في البالد بعد هزيمة القوات اإليطالية ودحرها ،واصلت التحرك في معظم
المدن الليبية الكبيرة وعلى وجه الخصوص مدينتي طرابلس وبنغازي .فنشأ في
طرابلس «الحزب الوطني» سنة 1944م وجرى االعتراف به رسميا في سنة 1942م
و«الكتلة الوطنية الحرة» في  30مايو 1947م و«حزب االتحاد المصري/الطرابلسي»
في  16ديسمبر 1946م و«هيئة تحرير ليبيا» في مارس 1947م و«حزب العمال» في
سبتمبر 1947م و«حزب االحرار» في مارس 1948م ثم «حزب االستقالل» وأخيرا
«المؤتمر الوطني الطرابلسي» في مايو 1949م ( .)3وفي برقة تأسست «الجبهة الوطنية
البرقاوية» في سنة 1942م .أما في فزان فإن اإلدارة العسكرية الفرنسية لم تسمح بقيام
أي تنظيمات سياسية خوفا من تأثير ذلك علي بقية مستعمراتها في إفريقيا (.)5
ودون الخوض في برامج وأطروحات هذه القوى السياسية ومدى اختالفها أو تطابقها
يمكن القول إن هناك ثالثة محاور أو قضايا أساسية ورئيسة كانت أساس نشاطها
وعملها ،وهذه القضايا هي أوال االستقالل التام للبالد وثانيا وحدة األراضي الليبية
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بأقاليمها الثالثة :برقة وطرابلس وفزان ،وثالثا االمارة السنوسية.
وفي الوقت الذي اتفقت فيه كافة القوى واألحزاب السياسية بالكامل حول القضية
األولى (االستقالل) اختلفت وجهات نظرها في ما يتعلق بمعالجة القضيتين الثانية
والثالثة (أي وحدة ليبيا واالمارة السنوسية) .ويمكن التأكيد على أنه كان ألنشطة هذه
القوى واألحزاب السياسية انعكاسات واثار كبيرة وهامة على الرأي العام الليبي حيث
تميزت تلك المرحلة بسعي كل القوى السياسية لتحقيق المطالب الشعبية في المناداة
باالستقالل التام والحرية ،كما لعبت هذه القوى واألحزاب دورا بالغ األهمية على
المستويين المحلي و الدولي .ففي اإلطار المحلي ساهمت جميع القوى في توعية
المواطنين بقضيتهم وبلورت مطالبهم في برامجها وبياناتها ونشراتها .كما ساهمت
في تحريك الشارع الليبي وفي قيادة الجماهير في اضراباتها ومظاهراتها طوال حكم
اإلدارة العسكرية األجنبية (.)6
وفي اإلطار الدولي كان جهد هذه القوى متسما بالعمل المستمر والدؤوب إلبراز
القضية للرأي العام العالمي وبيان تضحيات الليبيين وجهادهم للتخلص من االستعمار
اإليطالي .وكانت االتصاالت السياسية بالدول والوفود العربية واألجنبية في المحافل
الدولية نشطة للغاية فضال عن إعداد المذكرات التي تبرز القضية الليبية وتشرح
مطالب الشعب الليبي آنذاك (.)7
إن هذه الفترة التي اتسمت بالبعد المؤسسي والمشاركة السياسية تعتبر من أخصب
وأبرز فترات التاريخ الليبي لكونها:
أوال :تنحاز إلى ما يمكن أن نطلق عليه اسم «الهندسة االجتماعية» أو هندسة المجتمع.
وجوهر هذه الفرضية يقوم على أن التغيير يتم ابتداء في األطر والمنظمات الرسمية
ومن خاللها ،وهي القوى واألحزاب السياسية التي اعترفت اإلدارة العسكرية األجنبية
بحقها في الوجود والعمل السياسي المنظم.
يثبت حق
وعندما نتحدث عن المشاركة السياسية فإننا نقصد المعنى العام الذي
ُ
المشاركة ألفراد الشعب من خالل األطر او التنظيمات التي يختارونها للمساهمة في
صنع السياسة العامة للبالد وحق المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات المصرية،
وهذا ما تم تحقيقه من خالل تظافر جهود القوى واألحزاب السياسية وحشدها
للجماهير في نضالها السياسي لتحقيق االستقالل والوحدة الوطنية.
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ثانيا :رغم أن المظاهر السلبية للمجتمع الليبي الممثلة في الحساسيات اإلقليمية
والنزعات القبلية التي كانت تبرز من حين آلخر على السطح في بعض الممارسات
العملية ،إال أن تغليب مفهوم المصلحة الوطنية والمصيرية كان يطغى على ما عداه
من المظاهر السلبية األمر الذي كان يشكل قناعة راسخة لدى غالبية القوى واألحزاب
السياسية ويمثل وعيا ونضجا سياسيا رائدا ورائعا في تلك الفترة الزمنية.
ثالثا :إن القوى واألحزاب السياسية التي قامت في تلك المرحلة أصبحت رغم قلة
الخبرة واإلمكانات والفترة الزمنية القصيرة نسبيا ذات قيمة ومعنى في المجتمع الليبي
بما يتضمنه ذلك من تفاعالت بين هذه القوى والبيئة الليبية ،وبالتالي فإن هذه الفترة
التاريخية لم تعرف الفراغ السياسي الذي عرفته البالد في العهد الملكي وتحت حكم
االنقالب العسكري لسلطة سبتمبر.

احملطة التاريخية الثانية :
العهد امللكي  :نهاية نشاط األحزاب والقوى السياسية
وبداية مرحلة الفراغ السياسي
إن التعامل مع هذه المرحلة التاريخية ال يعني بأي حال من األحوال البحث عن
مبررات لها أو الحكم عليها بقدر ما هي محاولة للكشف عن عالقتها بالواقع
السياسي بغية إدراكه ومعرفة كيفية التعامل معه التعامل الصحيح .لقد ولدت الدولة
الليبية الحديثة في ظل ظروف نتعرف بأنها صعبة للغاية بعد مناورات وصراعات
دولية عديدة إما لتقسيم البالد والفوز بأجزاء منها أو لفرض الوصاية األجنبية عليها
من جديد ،أو إلعادة احتاللها بطريقة غير مباشرة ،مع أن أجواء مرحلة التكالب
االستعماري قد انتهت أو أوشكت على االنتهاء .ولقد كشف ميالد الدولة عما يلي:
•أنها قامت على أساس «فيدرالي» يعترف بالموقع الجغرافي الذي يعترف
باإلقليمية ولكينه يتعامل معها من منطلق الوضع الراهن من دون أن يهدف إلى
تكريسها
•غلبة التركيبة القبلية في المجتمع.
• الفقر المدقع للدولة والمجتمع ككل وقلة الخبرة واإلمكانات.
وفي ظل هذه الظروف كان االجتهاد السياسي آنذاك يسعى لتحقيق ما يعرف باسم
«النموذج الذاتي» الذي يعبر عن مثالية االجتهاد وانفصامه عن واقع المجتمع موضوعيا
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وعن اإلمكانات التي يمكن أن يفرزها أيضا .فالنموذج الذاتي يريد للمجتمع الليبي
أن يصبح مجتمعا مسالما يقوم على التجانس الديني والفكري إلى حد كبير ويخلو
من كل مظاهر التعصب السياسي ،حتى لو كان في شكل قوى وأحزاب سياسية .وال
شك أن تأثير الحركة  /الدعوة السنوسية ذات الصبغة الصوفية لم يكن غائبا عن هذا
النموذج الذاتي .ففي ظل هذا النموذج كانت الحجة المبررة لقيام هذا النظام السياسي
بإيقاف نشاط القوى واألحزاب السياسية هو الخوف من انقسام المجتمع الليبي
وتفككه .ولكن يبقى في نظر بعض المحللين أن إيقاف نشاط األحزاب والقوى
السياسية وحلها تحت مبرر الخوف من انقسام المجتمع وتفككه فحسب أمر غير
كاف إذ ال بد من البحث عن االبعاد الكامنة وراء ذلك والتي ربما يكون الخوف من
انقسام المجتمع وتفككه احد ابعادها.
في هذا االطار يمكن النظر في الظرف التاريخي والبعد الجغرافي واالجتماعي
والسياسي .فمن ناحية الظرف التاريخي نظر النظام السياسي لوجود األحزاب والقوى
السياسية في تلك المرحلة المبكرة من والدة الدولة الليبية على أنها سوف تشكل
عبئا ثقيال ال يستطيع النظام السياسي التعامل معها ،مع اعتبار نقص الخبرة والوعي
السياسي ،وبالتالي فإن االصطدام باالحزاب سيكون احتماال قائما باستمرار ،مما قد
يخلق انعكاسات سلبية على مجمل الحياة السياسية في بداية نشأة الدولة.
ومن ناحية البعد الجغرافي كان اإلقرار بأن تباعد أقاليم البالد عن بعضها البعض
عامال هاما في خلق هوة بين األقاليم والمناطق ،لذا فإن قيام قوى سياسية أو حتى
حزب سياسي قوي في إقليم معين قد يعتبر بمثابة تهديد لكيان الدولة ووحدة
أراضيها ويخشى منه أن يؤدي إلى تفكيك البالد.
وأما عن البعد االجتماعي فبما أن الصفة الغالبة على المجتمع الليبي تتمثل في سيادة
الطابع القبلي واعطائه األولوية للوالء القبلي ،فقد نظر النظام السياسي إلى قيام أحزاب
أو قوى سياسية نظرة توجس خوفا من أن تتمحور حول شيوخ وقادة القبائل أكثر
مما تتمحور حول البرامج واألهداف الوطنية.
أما بالنسبة للبعد السياسي فلعله يعود إلى االحداث والمخاض السياسي الذي دار بين
الليبيين في الهجرة منذ توقف الجهاد المسلح و اختالف االطروحات واالجتهادات
السياسية تجاه القضية الليبية .وتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى تجربة الملك
محمد ادريس السنوسي الشخصية وانطباعاته السياسية في مصر في الفترة التي قضاها
مهاجرا هناك .لقد كانت النتيجة الطبيعية إليقاف وحل األحزاب والقوى السياسية أن
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التجربة التعددية برمتها ولدت بمعزل عن الممارسة الفعلية للعمل السياسي والتداول
السلمي على السلطة ،ففقد المجتمع الليبي فرصة ثمينة لبناء مؤسسات سياسية في
شكل تيارات أو أحزب سياسية كان بإمكانها أن تمأل الفراغ السياسي وتخلق الوعي
الالزم وتحقق االستقرار السياسي وتجنب البالد مخاطر االنقالبات العسكرية .ورغم
اختفاء األحزاب و القوى السياسية من مسرح الحياة السياسية مع ميالد الدولة الليبية
إال أن العديد من القيادات أو العناصر الفاعلة فيها بقيت نشطة وحركية في الميدان
السياسي ( .)8وقد برزت أدوار هذه القيادات والعناصر في الحياة البرلمانية التي
عرفتها البالد فأعطت مع غيرها من العناصر الوطنية للتجربة نكهة الديمقراطية ومذاق
الحرية ،رغم قصورها.

التجربة البرملانية
قام البرلمان الليبي على مجلسي الشيوخ والنواب ففي حين كان جزء من أعضاء
مجلس الشيوخ يتم تعيينه من الملك كان الجزء االخر يتم عن طريق االنتخاب .أما
مجلس النواب فإن الترشح يتم من خالل الدوائر االنتخابية التي قسمت إليها البالد
ويجري باالقتراع السري الختيار ممثلي الشعب في المجلس .ولعله يهمنا هنا إبداء
جملة من المالحظات حول التجربة البرلمانية.
المالحظة األولى

وتتعلق بالمشاركة في االنتخابات حيث شهدت ليبيا ممارسة حقيقة للحمالت
االنتخابية بكل ما تعنيه من تنافس سياسي في أحيان وتنافس قبلي في بعض
مظاهره األخرى .لقد كان الوعي السياسي لدى الغالبية من سكان المدن قد ترسخ
بشكل كبير حيث كان اتجاه التصويت يرتبط بالمترشحين الذين يتبنون القضايا
الوطنية والقومية ،فضال عن تبني مشكالت الجماهير المعيشية والحياتية .وتركز هذا
االتجاه لدى العناصر التي كانت نشطة في األحزاب السياسية والقوى السياسية التي
ولدت قبل االستقالل باإلضافة إلى عدد أخر من العناصر الوطنية الواعية من الجيل
الثاني ،في حين كانت المظاهر القبلية أكثر وضوحا وبروزا في المناطق والمدن
الصغيرة ،دون أن تخلو منها حتى الكبيرة مثل طرابلس و بنغازي .فالوالء القبلي كان
عنصرا مهما في تجمع أبناء القبيلة الختيار مرشح قد يخدم المصالح القبلية قبل
المصالح الوطنية أو قبل المصلحة العامة بمعنى أصح ( .)9وفي ظل هذه المظاهر
طفحت على السطح مظاهر سيئة أخرى لعل أهمها المتاجرة باألصوات االنتخابية
لصالح هذا المترشح أو ذاك
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المالحظة الثانية

عرفت جلسات البرلمان رغم كل ما تخللها من سلبيات ،صورا من الحوار والنقاش
والصراع الديموقراطي قلما وجد مثيل لها في المنطقة العربية آنذاك .وكشفت عن
عالقات تنافسية بين النظام السياسي ممثال في الحكومة وعناصر المعارضة البرلمانية
دارت في أغلبها حول قضايا ومواقف تتعلق بالسياسات العامة وطرق تنفيذها و
باالتجاهات السياسية للنظام وعالقاته الدولية ،االمر الذي كان يعبر عن حالة من
«الديناميكية» والفاعلية للنظام البرلماني .فعلى سبيل المثال وليس الحصر دارت
مناقشات عديدة حول القواعد األجنبية وطريق فزان وصفقة األسلحة مع ببريطانيا،
باإلضافة إلى القضايا المتعلقة بكيفية تنفيذ السياسات العامة في مجاالت الخدمات
والتعليم والمواصالت ،ووصل األمر في بعض األحيان الي طلب سحب الثقة من
الحكومة القائمة (.)10
المالحظة الثالثة

وقعت عدة تجاوزات من قبل السلطة سواء تلك المتعلقة بالتدخل في سير
االنتخابات لفرض مرشحين معينين (مرشحو الحكومة كما كان يطلق عليهم) ،أو
بتزوير االنتخابات في بعض الدوائر االنتخابية أو عرقلة سير الحمالت االنتخابية
لبعض المرشحين غير المرغوب فيهم من قبل الحكومة أو عن طريق منع بعض
المرشحين من التقدم للترشيح من خالل اعتقالهم أو ايقافهم في مراكز الشرطة.
المالحظة الرابعة

تعتبر المشاركة في االنتخابات بالصورة الفردية التي كانت تتم ،أي عبر التصويت أو
االقتراع السري من قبل أفراد المجتمع ،من أضعف صور المشاركة السياسية المطلوبة
في العملية السياسية وأقلها تأثيرا في سير عالقات السلطة النقطاع عالقة المواطن
بالعمل السياسي بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة .وفي ظل غياب األحزاب
والتجمعات السياسية التي بإمكانها متابعة القضايا التي يراد تحقيقها وخوض المعارك
السياسية حولها ومن أجلها ،ال شك أن الحياة البرلمانية تبقى قاصرة بدون القوى
الفعالة والمؤثرة في المجتمع .وذلك ال يعود الى صعوبة تمثيل اتجاهات الرأي العام
فحسب بل يعود أيضا الى غياب الرقابة الشعبية على العمل التنفيذي .ان االثار التي
سببها غياب األحزاب والقوى السياسية من ميدان العمل السياسي في ليبيا انعكست
في خلق حالة من الفراغ السياسي .و مع االعتراف بنزاهة الملك ادريس السنوسي
والكثيرين ممن عملوا في مواقع ومراكز مختلفة تحت راية النظام الملكي ،لم يستطع
النظام بحكوماته المتتالية أن يستوعب الشارع السياسي ،في ظل حالة الفراغ السياسي،
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على نحو يكسبه شعبية تمنع وقوع أي مغامرة عسكرية تنتهي باالستيالء على
السلطة واستالب االرادة الشعبية للمجتمع.
من جهة أخرى على الرغم من هامش الحرية الذي تمتع به المجتمع الليبي في عهد
النظام الملكي ،والذي تمثل في الحرية النسبية للصحافة والثقافة وضمان حق العمل
االقتصادي الحر وحق السفر واالنتقال والهجرة وكفالة االمن وتحقيق االمان وحماية
حقوق االفراد الشخصية والقانونية ونزاهة القضاء (الى حد كبير) .اال أن حالة الفراغ
السياسي كانت تتجه بالبالد نحو االبتعاد عن البناء المؤسسي تحت أي شكل أو
صورة ،ولعل المشكالت والخالفات التي واجهت النقابات العمالية واتحاد الطلبة
ليست ببعيدة عن االذهان.
كما أدى حرمان المجتمع من بناء مؤسساته السياسية الرسمية و العلنية الى ظهور
جماعات سياسية سرية تعمل في الخفاء مثل حركة القوميين العرب وحزب البعث
ومجموعات أخرى يسارية واسالمية .وقد اكتشف أمر بعضها وجرى تقديم عناصرها
الى المحاكمة ،ومع أن األحكام التي صدرت ضد هذه العناصر النشطة سياسيا كانت
مختلفة اال أن االتجاه العام الذي تأكد بصورة قاطعة كان يتمثل في رفض النظام ألي
شكل من أشكال العمل السياسي الشعبي المنظم ( ،)11مما فتح الباب أمام احالل
القبائل محل األحزاب في الحياة السياسية.

االحالل السياسي في ظل غياب األحزاب والقوى السياسية
في خضم غياب المؤسسات السياسية المؤطرة والمنظمة العاملة في النظام السياسي
كان االحالل الطبيعي لملء الفراغ السياسي يتمثل في بروز دور القبائل في العمل
السياسي .فالبديل الذي يمكن أن يحل محل المؤسسات دون الحاجة الى هياكل
تنظيمية وبرامج واطروحات فكرية  ،انحصر في وجود القبائل التي شكلت تركيبة
المجتمع قبل أن يقفز صغار الضباط في المؤسسة العسكرية لالستيالء على السلطة.
ولعل من الممكن تحليل مفهوم البناء االجتماعي السائد الذي يلقي الضوء على
طبيعة النظام السياسي من جانب ويحدد شبكة العالقات والتحالفات أو حتى
الصراعات من جانب اخر .ففي هذا الصدد يمكن القول بأن خريطة البناء االجتماعي
للمجتمع الليبي تقع في نهج االطار القبلي ،فاالنتماء القبلي يعين القسمات الواضحة
والمتمايزة لألفراد احيانا ،مع صعوبة التحديد الدقيق لخطوط االرتباط أو االنفصال
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بحكم التداخل في التركيبة القبلية في أحيان أخرى .كما ان االنتماء القبلي يشكل
مصدرا إلشباع حاجات متنوعة وتلبية مطالب عديدة ،حيث المعامالت تأخذ صفة
االتصاالت الشخصية مع االفتقار للحواجز والقيود الرسمية ،فضال عن االعتماد
على الطابع العرفي في تنظيم العالقات والمعامالت والجزاءات وادارة بعض األمور
العامة .ومن خالل هذه الوضعية كانت الطريق ممهدة لبعض القبائل لممارسة نفوذها
وتأثيرها على النظام السياسي ،فكانت تشكيلة مجلس الوزراء رغم تغييرها المستمر
تعكس بصورة أو بأخرى التركيبة القبلية أو الجهوية.
اال أنه ينبغي أيضا االشارة الى جملة من التطورات و التغيرات التي طرأت على
المجتمع الليبي خالل العهد الملكي والتي يمكن حصر بعض مالمحها في العوامل
التالية:
 /1انتشار التعليم الذي صاحب انتشار المدارس والمعاهد ثم تأسيس الجامعة الليبية
وارسال البعثات الدراسية الى الخارج.
 /2اكتشاف النفط وزيادة ثروة البالد وانتعاش الحالة االقتصادية للسكان وبداية مرحلة
االزدهار والرواج التجاري في المدن.
 /3زيادة الهجرة من الدواخل الى المدن وبصفة خاصة الى مدينتي طرابلس وبنغازي.
هذه التغييرات أحدثت بال شك بعض التخلخل أو اضعفت التركيبة القبلية للمجتمع
نسبيا ،فقد بدأ يتنامى الشعور المعادي للوضعية والعقلية القبلية في العمل السياسي،
خاصة في أوساط المثقفين والمتعلمين وسكان المدن .وبعد عودة عدد من التكنوقراط
والدارسين بالخارج ،حيث بدأ االحالل التدريجي لهم في وظائف ومراكز الدولة
المختلفة دون مراعاة لالنتماء القبلي.
ومع ذلك ظل النظام السياسي يستند الى حد ما على تأييد ودعم القبائل كما بقيت
التركيبة القبلية والجهوية ظاهرة في التشكيلة الحكومية.
ان التخلخل في البناء االجتماعي على المستوى القبلي بفعل المتغيرات التي واكبت
المجتمع في نهاية الخمسينات وبداية الستينات كان على وشك انضاج الظروف
الموضوعية للقناعة بأهمية البعد المؤسسي في الحياة السياسية ،وربما لو قدر للعهد
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الملكي أن يستمر لبضع سنوات أخرى قبل أن يسقط على يد صغار الضباط لكان
التطور الطبيعي للمجتمع كفيال بإفراز المؤسسات السياسية المطلوبة.

احملطة التاريخية الثالثة  :عهد السلطة العسكرية :
تأسيس وترسيخ احلكم القبلي
كان االنقالب العسكري سببا في قطع مرحلة التراكم المدني وعرقلة التطور االقتصادي
والسياسي التدريجي للمجتمع .لقد كانت أماني غالبية الشعب الليبي معلقة باستمرار
على التغيير دون االدراك المسبق لنوعية التغيير القادم .وعندما وقع التغيير وجدت
الجماهير في بداية االنقالب مجاال رحبا لعقد امال عريضة على تطوير األوضاع
السياسية القائمة في البالد بما يسمح بتنشيط كافة أوجه الحياة السياسية والنقابية
وذلك من خالل قيام المؤسسات المدنية الفاعلة .غير أن واقع الممارسة كان يثبت
يوما بعد يوم عكس تلك االماني واآلمال.
والسؤال المطروح في هذا السياق هو لماذا رفض قادة االنقالب اطالق حرية العمل
السياسي لألحزاب والقوى السياسية والنقابية؟
وال شك أن تتبع المرحلة التاريخية التي نشأ في ظلها قادة االنقالب واالرهاصات
الوطنية والقومية التي كانت تعج بها تلك الفترة كفيلة الى حد كبير باالجابة على هذا
السؤال.
واقعيا ليس من السهل على قادة االنقالب بحكم صغر سنهم وقلة خبرتهم وانعدام
تجربتهم ،تجاوز محدودية ثقافتهم الخاصة وقصورهم العلمي وال مشاعرهم الشخصية
نحو فكرة القومية العربية بالصورة العاطفية غير الموضوعية ،وال من اليسير عليهم
تجاوز أوهام المرحلة أو الحقبة التي تتأجج بالفكر القومي السائد في جوانبه العاطفية
الجياشة لالرتفاع برؤيتهم التاريخية والعلمية والواقعية.
ومن ناحية أخرى شكلت الناصرية ممثلة في شخص جمال عبد الناصر وأفكاره
وأساليب حكمه وأجهزته وتنظيمه السياسي ،التي تشكلت مقوالتها عبر اذاعة صوت
العرب ،األساس والمنهاج الذي اتبعه قادة االنقالب إلدارة أمور البالد وتجاهلوا
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بالكامل كل ما طرح من قبل اتجاهات الرأي العام الليبي حول اطالق حرية العمل
السياسي على المستويين الفكري والتنظيمي.
وباإلضافة الى ذلك انعكست تجربة عبد الناصر الشخصية في رفض االحزاب والقوى
السياسية المنظمة وتعدد منابر الفكر والرأي ،انعكست بدورها لتصوغ الطريقة التي
يفكر بها قادة االنقالب وتشكل رؤيتهم السياسية في رفض مبدإ التعددية ورفع شعار
«من تحزب خان».
ولم تمض سوى سنوات قليلة جدا حتى بدأ القذافي في البحث عن صيغة لنظامه
السياسي مع ثقافته المحدودة وقلة خبرته وتجربته القائمة على الخلط بين ادراكه
الخاص وفهمه الشخصي لجملة المفاهيم السياسية وبين الواقع الليبي بكل أبعاده ،مما
حرمه من امكانية فهم تطور المجتمع السياسي محليا ودوليا فهما موضوعيا ،فجاءت
أفكاره مجرد انعكاسات فورية لمعطيات شخصية انفرادية من جانب ،وخيالية من
جانب اخر دون أن يكون للوعي السياسي واإلدراك الموضوعي والعلني مكان فيها.
وكانت حصيلة ذلك التمهيد مزيدٌ من الفراغ السياسي واالنفراد الكامل بالسلطة
دون وجود أي عوائق أو محددات أو ضوابط على مستوى الدولة دستوريا وقانونيا،
او على مستوى المجتمع من خالل القوى السياسية والنقابية الفاعلة أو حتى على
مستوى االفراد من قبل أصحاب االنتماءات الفكرية والسياسية.
ولعل استعراض هذه المرحلة يبرز الكيفية التي تمت بها عملية االنفراد بالسلطة
من أجل تبين حالة الفراغ السياسي واالعتراف غير المباشر بفشل التنظيم السياسي
األحادي المعروض باسم االتحاد االشتراكي وبداية تأسيس وترسيخ السيطرة القبلية.

مرحلة االنفراد بالسلطة
قد يصعب فى هذا الفقرة تحديد الهواجس التي دارت بفكر أو عقل القذافي وال
حتى معرفة حقيقة المخاطر التي كان يخشاها شخصيا أو تهدد نظامه ،ولكن يمكن
التأكيد على وجه الدقة أنه كان يتجه نحو االنفراد الكامل بالسلطة كما يمكن التأكيد
ايضا على أنه كان مصمما على إلغاء وازالة أية قيود تحول بينه وبين تحقيق هذا
الهدف الشخصي.
وقد فاجأ القذافي زمالءه من أعضاء مجلس قيادة الثورة (بعد أن أكد لهم أنه مقبل
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على تقديم استقالته واعتزال العمل العام) بإلقاء خطاب في مدينة زوارة في 15
أبريل 1973م نادى فيه بتعطيل العمل بكافة القوانين وتطهير البلد من جميع المرضى
واعالن ما يسمى الثورة الثقافية واالدارية وتشكيل «اللجان الشعبية» وقد كشف هذا
األمر عن عدد من الحقائق:
الحقيقة األولى

هي رغبة القذافي في التحلل من أية محددات أو عوائق دستورية أو قانونية أو
إجرائية أو إدارية قد تمنعه من تركيز كامل السلطة فى يده والتصرف فيها بالطريقة
والكيفية التي يريدها.
الحقيقة الثانية

أن رأس السلطة ال يريد إبقاء البالد في حالة من الفراغ السياسي فحسب بل يريد
تطهيرها من أي معارض أو رافض لنظامه او لطريقة ادارته الحياة السياسية في
البالد ،واعتبر مجرد االنتماء الفكري ألي توجه سياسي أو أيديولوجي بمثابة الخيانة
والمرض الذي ينبغي تطهير البالد منه.

الحقيقة الثالثة

تتعلق بالشعارات التي أطلقها النظام على مستوى الدعاية السياسية دون أن يكون
لها أي مصداقية على المستوى التطبيقي ،فالتالعب بالمشاعر عبر رفع مقولة «الحرية
كل الحرية للجماهير الكادحة وليس للمترفعين عليها» ال تعني أكثر من شعار لم
تتم ممارسته على أرض الواقع ،بل هو شعار مشاع لتثبيت حالة الفراغ السياسي،
فالجماهير «الكادحة» التي ال تستطيع أن تنتمي إلى اتجاه سياسي أو فكري أو
تنظيمي اليمكن أن تكون حرة.
الحقيقة الرابعة

ان ما يسمى بـ «الثورة االدارية» رغم عدم عالقته المباشرة بالفراغ السياسي اال أنه
يصب في مجرى العداء للبعد المؤسسي في الدولة ،فقد سعى القذافي بواسطته
لتحطيم الجهاز االداري خوفا من ان يشكل هذا الجهاز بشكله المنظم وهياكله
وتقاليده واجراءاته اإلدارية أداة تعرقل تركز السلطة في يد الحاكم ،أو أن الجهاز
اإلداري قد يرفض او يماطل تمرير أي عمل يرى فيه تعارضا مع المصلحة الوطنية
أو مصلحة الجماهير على وجه العموم.
114

الحقيقة الخامسة

توضح دون أي لبس الرفض التام والقاطع للثقافة على علتها وللتنوع واالختالف
الثقافي بل انها توضح على وجه الدقة بأن الثورة الثقافية قصد بها الغاء واقصاء
ورفض أية ثقافة مخالفة لثقافة السلطة أو ثقافة الحاكم .وكان حرق الكتب ومصادرة
العديد منها من المكتبات العامة والخاصة ومحالت الكتب والمجالت في كل ركن
من أركان البالد ،وتحطيم مكتبة الجامعة اإلسالمية بمدينة البيضاء في عام 73/1974م
وتوجيه تهمة الخيانة لمن يقتني الكتب الدينية أو اإليدلوجية تعبيرا صارخا على
إغالق أبواب الثقافة والفكر أمام المجتمع ،وتدجينا واقعيا لمسار الحياة السياسية
في ظل حالة الفراغ السياسي ،فالمجتمع أصبح كما يقول د .برهان غليون «بدون
مقاييس ،أي بدون قواعد معقولة ومنظمة ومقبولة سواء أكانت مقاييس روحية أو
عقلية أو مادية( ،وأصبح) المقياس الوحيد هو القوة المجردة أي البطش ،الذي
ينظم عالقات األفراد والجماعات فيما بينهم في األسرة والمدرسة والدولة والجامعة
والمجتمع والذي تحركه غريزة التسلط او الخوف أو العدوان بديال للمبادرة إلى
اإلبداع واالنجاز والمواهب العقلية ،وتتحكم به نفسيا وواقعيا ،قوى ال يستطيع وال
يعرف السيطرة عليها» (.)12
وهكذا أصبحت مرحلة االنفراد بالسلطة تدشينا للممارسة السياسية بمعزل عن اي
مشاركة شعبية حقيقية ،بل من خالل تبدل مراكز القوى والسيطرة القائمة على العناصر
واالنتماءات القبلية والجهوية األمر الذي حجب قوانين التغيير الثقافي واالجتماعي و
بناء مجتمع المؤسسات المدني وشكل بداية تأسيس وترسيخ للحكم القبلي.

تأسيس السيطرة القبلية وترسيخها
في هذا االطار يأتي مفهوم العصبية والسيطرة القبلية كمفصل اساسي في قراءتنا
لواقع الممانعة لفكرة قيام قوى وتيارات وأحزاب سياسية ذات اطر وهياكل وبرامج،
وتأكيدا الستمرار حالة الفراغ السياسي بحيث يمكن القول بأن ممارسات السلطة
تُبنى على توازنات القوى القبلية المرتبطة بالحاكم ،فالقذافي يقرر تحالفاته مع هذه
القبيلة أو تلك طبقا لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة المجتمع الليبي فسيادة
الروح والممارسة القبلية هي التي تمنع المجتمع من تحديد أدواته واختياراته
التنظيمية النابعة من واقع التجربة السياسية.
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تعود بدايات تأسيس السيطرة القبلية الى الدعوات والنداءات األولية غير المعلنة التي
وجهها القذافي وجلود الى أبناء وعناصر قبيلتيهما ،بغض النظر عن الشعارات الوطنية
والقومية التي رفعت عشية وقوع االنقالب بضرورة اإلسراع في االنضمام الى صفوف
القوات المسلحة الليبية ،مما يعبرعن االستخدام االنتهازي للمسألة القبلية ويطرح
أمامنا جملة من األسئلة منها:
•لماذا التجأ القذافي وجلود منذ األيام األولى لالنقالب لتوجيه الدعوة البناء
قبيلتيهما لالنضمام الى القوات المسلحة؟
•كيف تم التحالف بين القذاذفة والمقارحة وورفلة؟ وما مدى قوة هذا التحالف
القبلي؟
لإلجابة على السؤال األول قد ال نبتعد كثيرا عن الصواب إذا قلنا بهيمنة العقلية القبلية
في صورتها السلبية على تفكير وسلوك القذافي والى حد ما عند عبدالسالم جلود.
ولعل عملية التنشئة غير الطبيعية التي عاشها القذافي في طفولته وصباه كانت ومازالت
تلقي بتأثيراتها عليه ،فالحياة غير اآلمنة التي عرفها انعكست بدورها في الشعور بعدم
األمن وتنامي الهاجس األمني لديه طوال فترة حكمه على امتداد  25سنة.
ولقد برزت مشاعر الخوف وعدم األمن منذ األيام األولى لالنقالب عندما قرر القذافي
بأن الوسيلة الوحيدة التي تعطيه بعض األمن تكمن في اإلقامة الدائمة داخل الثكنات
العسكرية المحاطة بالحراسة .ثم كان المحك االول لتصاعد الهاجس االمني والخوف
من فقدان السلطة والسيطرة بعد شهور قليلة من وقوع االنقالب في ديسمبر ١٩٦٩
وذلك في المحاولة التي قادها آدم الحواز وموسى أحمد وعدد كبير من رفاقهم
ضد القذافي مما أشعره بضرورة االعتماد المباشر على الوالء القبلي لحمايته شخصيا
وضمان سيطرته على السلطة.
وهكذا كرست عالقة الدم االنتماء القبلي لتكون األساس الذي يعتمد عليه النظام
والحصن الذي يحميه .ومن هنا برزت أسماء أمثال حسن اشكال وعمر اشكال
وخليفة احنيش وسيد وأحمد قذاف الدم وعبداهلل السنوسي والكثير غيرهم .وجاءت
بعد ذلك المحاولة الثانية وعرفت بمحاولة فزان ،وضمت عناصر عسكرية ومدنية
وكان من أقطابها الحاج غيث عبد المجيد سيف النصر ،ثم المحاولة الكبيرة األخرى
التي تزعمها عمر المحيشي وعبد المنعم الهوني وبشير هوادي من أعضاء مجلس
قيادة الثورة وعدد من رفاقهم لكي تضاعف من عملية اعتماد القذافي على أبناء قبيلته
116

وعشيرته وابناء عمومته واصهاره بصورة كبيرة ومحاولة الزج بهم في جميع مراكز
السلطة والقرار في البالد لضمان سيطرته.
وهذا يعني ببساطة شديدة أنه في لحظات تأزم الوضع السياسي او تعرض الحاكم
للتهديد أو الخطر تزول عندئذ قشرة الشعارات والدعاوى السياسية الهشة واذ بالعقلية
القبلية الراسخة تظهر باعتبارها الحاكمة والمؤثرة في السلوك السياسي.
أما فيما يتعلق بدعوة القذافي وجلود غير المعلنة الى قبيلتيهما لالنضمام لصفوف
القوات المسلحة الليبية فهي تعود الى شعورهما بأن الجيش هو القوة الوحيدة القائمة
في ليبيا وبالتالي فإن زيادة عدد من المنتمين اليه من قبيلتيهما يدعم من مركز كل
منهما في السيطرة على المصدر الوحيد للقوة في ليبيا .لذلك عمل القذافي بشتى
الطرق لالحتفاظ بالجيش من خالل ما أسماه بـ»اللجان الثورية» داخل الجيش وهو
التنظيم الموازي للجان الثورية المدنية كمصدر للقوة وأداة للهيمنة على المجتمع
الليبي وتثبيت السيطرة عليه.
وفي التعامل مع السؤال الثاني المتعلق بالتحالف بين «القذاذفة» «والمقارحة»
و»ورفلة» فيمكن القول بان تعاون القذاذفة والمقارحة للسيطرة والهيمنة على اجهزة
الدولة بدأ منذ بداية االنقالب سواء في المؤسسة العسكرية أو في بقية القطاعات
اإلدارية واالقتصادية والشركات البترولية واإلنتاجية حتى أصبحت الصفقات التجارية
والصناعية والزراعية ال يمكن تمريرها إال من خالل القذاذفة والمقارحة .وبالنسبة
لقبيلة «ورفلة» فقد كان االندفاع لتأييد إجراءات وتغييرات القذافي منذ خطاب
«زواره» غير محدود وأخذت مشاركة قبيلة ورفلة تتزايد في المؤسسة العسكرية
وفي بقية «األطر السياسية» التي أقامها «النظام» كاللجان والمؤتمرات الشعبية واللجان
الثورية وفي الشركات واألجهزة األمنية حتى أصبحت القبائل الثالث وما يتفرع عنها
من فروع قبلية أخرى شركاء في حكم البالد بالطريقة والعقلية القبلية فوق كل شيء.
لكن ما مدى قوة التحالف بين هذه القبائل الثالث؟ ال شك أن التنافس بين هذه
القبائل للحصول على أكبر قدر من المنفعة واالستفادة قائم بنفس الدرجة التي قام
بها التعاون بينها للسيطرة .وفي حالة التنافس فإن خطوط االحتكاك والتماس تقع
باستمرار ،وفي حاالت كثيرة يقع االصطدام ففي سنوات  86و 87و 89و 1991م
وقع أكثر من صدام مسلح بين عناصر من «القذاذفة» و«المقارحة» وصل في بعض
الحاالت إلى سقوط بعض القتلى .وإذا كان عدد كبير من أبناء «القذاذفة» يملكون
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مختلف أنواع األسلحة الخفيفة والثقيلة فإن عبد السالم جلود قام بأكثر من محاولة
لتسليح أبناء «المقارحة».
والتحالف القبلي المصلحي النفعي يتعرض من آن الخر لالختالل واالهتزاز
والضعف وربما االنهيار .ولقد أوضحت عملية أكتوبر العسكرية ضد القذافي سنة
 1993م التي قام بها عدد من ضباط القوات المسلحة الذين ينتمي أغلبهم إلى قبيلة
«ورفلة» إمكانية حدوث مثل هذا األمر ،فبعد فشلت العملية أخذ القذافي في تصفية
غالبية مراكز القوى والنفوذ العسكرية والمدنية التي تحتلها عناصر من قبيلة «ورفلة».
فالتحالف بين القبائل الثالثة «القذاذفة» و«المقارحة» و«ورفلة» هو إذا تحالف مرتبط
بدوام المصلحة أو المنفعة ويفقد معناه عند االحتكاك المباشر بين أطرافه .ولترسيخ
سيطرة قبيلة القذاذفة و ما يتفرع عنها وتفضيلها على غيرها من القبائل الليبية التي
تشكل المجتمع الليبي قام القذافي:
أوال  :بتحويل مدينة سرت التي تتركز حولها قبيلة القذاذفة إلى أهم منطقة في ليبيا
من خالل إنفاق مئات الماليين على شكل مشروعات وإنشاءات مدنية وعسكرية قد
ال تكون مدينة سرت بحاجة إليها بحكم موقعها الجغرافي أو وضعها االقتصادي مثل
حاجة المدن و المناطق الليبية األخرى.
ثانيا  :أصبحت االمتيازات التي يحصل عليها سكان مدينة سرت من قبيلة القذاذفة
سواء تلك المتعلقة بالسكن أو الحصول على األراضي أو المباني والعقارات أو
الملبس أو تلك الخاصة بتوفير األغذية والحاجات األساسية ،فضال عن توفير األجهزة
المنزلية والكهربائية أو الحصول على السيارات ووسائل النقل العام والخاصة أو شغر
الوظائف والمراكز الحكومية وفي الشركات والقطاع العام أو الحصول على البعثات
التعليمية والدراسية والتدريبية من الخارج ،وهي امتيازات ال يمكن مقارنتها إطالقا
بتلك التي يحصل عليها بقية سكان ليبيا ...بمشقة.
ثالثا :حول منطقة سرت التي أطلق عليها اسم المنطقة الوسطى إلى أكبر ترسانة
لتخزين السالح والعتاد الحربى بمختلف أنواعه.

مستقبل العمل السياسي
من الواضح لدينا بعد هذا العرض تمكن رأس الحكم من ترسيخ سيطرة وهيمنة
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قبيلة القذاذفة وفروعها ومن يتحالف معها على مقاليد األمور في البالد في ظل
استمرار حالة الفراغ السياسي وبما يصطدم مع مبدأ المشاركة السياسية .فحين يصبح
االنتماء القبلي في ليبيا بحسب قربه أو بعده من القذافي مصدرا للسيطرة والتمايز
وحين تصبح العقلية «القبلية» تمد جذورها في األوساط الحاكمة لكي توجد السلوك
السياسي للمجتمع وحين تعمل السيطرة القبلية على اخضاع المواطنين للتكييف
وفق اآللية القبلية في التعامل المدني والسياسي ،فهل يمكن للمجتمع الليبي أن
ينهض ويتجاوز هذه الوضعية في المستقبل باعتبارها تمثل استثناء يخرج عن المسار
الطبيعي لتطور الشعوب والمجتمعات ،أم أن «الذهنية» القبلية قد ضربت بجذورها
في أعماق المجتمع وترسخت مفهومها وسلوكا ؟
وهل باستطاعة الشعب الليبي بعد كل هذه السنوات الطويلة للعهدين الملكي
والعسكري أن يعود لكي يستفيد من «االرث التاريخي» لتجربة العمل السياسي
المنظم التي عاشها في مرحلة ما قبل االستقالل ،أم أن «القبلية» سوف تبقى باستمرار
فاعلة ومؤثرة في العمل السياسي وفي الحياة السياسية في ليبيا عموما؟
االجابة على هذه التساؤالت ليست باألمر اليسير وتحتاج الى مساهمة المهتمين
بالشؤون الليبية ،وقد تكون محل دراسة قادمة .ومن المفيد االشارة الى بعض النقاط
في هذا الخصوص :
أوال  :ان البحث والتعامل من مسألتي الفراغ السياسي والمشكل القبلي ال يمكن أن
يتما بمعزل عن بقية العناصر األخرى ذات التأثير السلبي في المجتمع التي لم يتم
تناولها في هذا الموضوع .
ثانيا  :ينبغي أن يدرك المجتمع الليبي ويقبل بأن المستقبل ال يتضمن بالضرورة
حلوال جاهزة للفراغ السياسي وال للمشكل القبلي بصفة نهائية ،فالحلول ال تأتي من
فراغ ولكنها تنبع من المجتمع ذاته ،الذي يتولى في كل حقبة صياغتها من خالل
التعرف على المشكالت التي تواجهه ،ثم في تشخيصها وايجاد العالج لها ،أما اذا فقد
المجتمع قدرته على ذلك فانه يفقد قدرته على ايجاد الحلول.
ثالثا :ضرورة استمرار المجتمع بكافة قواه االجتماعية والسياسية الرافضة في الكفاح
والعمل من أجل ازالة وانهاء حالة الفراغ السياسي ،وتوجيه المفاهيم والسلوك القبلي
نحو المسار واالتجاه الصحيحين اللذين يخدمان الصالح العام.
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رابعا :أهمية ادراك وضعية وامكانات واتجاهات هذه المرحلة والتنبيه الى كيفية
االستفادة من التجربة التاريخية قبل فوات األوان ،فيستطيع العمل السياسي المستقبلي
أن يصحح هذه الوضعية ويضبط االمكانات واالتجاهات ،وأن يعمل على تطويعها
لخدمة المصلحة الوطنية .
اننا نريد للمجتمع الليبي أن يتغير على قاعدة من التوازن واالعتدال السياسي والبرامج
والمسؤوليات المتباينة في جو من التنافس السلمي ،وأن يصبح تحديد المسؤوليات
هو أساس كل مراجعة تسعى الى عملية التغيير واالصالح بمنهج علمي ،وتعمل على
بناء ممارسة جديدة تستفيد من التجربة الماضية وتتجاوزها .والبد لهذه الممارسة
الجديدة أن تقوم على قوى اجتماعية وسياسية ممثلة التجاهات الرأي العام الليبي،
وأقدر على تحقيق المهمات الصعبة التي سوف تواجهها ،وعلى عالقات وتوازنات
أسلم من العالقات والتوازنات القبلية والجهوية على صعيد العمل السياسي.
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الحديثة  ،ترجمة نقوال زيادة  ،بيروت دار الثقافة  ،1966ص  8وما بعدها .
المغربي  ،المرجع السابق  ،نفس الصفحة
خذوري  ،مرجع سابق ص .197
المغيربي  ،مرجع سابق ص 53
د .رجب حراز  ،األحزاب السياسية وقضايا االستقالل ،مجلة البحوث و الدراسات العربية،
جامعة الدول العربية القاهرة ،العدد السادس  ،1975ص . 23-56
د .محمد فؤاد شكري ،السنوسية دين و دولة ،القاهرة ،دار الفكر العربي  1948ص 393، 390
تقرير لجة التحقيق الرباعية ،منشورات جامعة الدول العربية بالقاهرة  1948ص 21
حول نشاط األحزاب والتيارات السياسية في فترة ما قبل االستقالل أنظر مقالة الباحث «النشاط

السياسي والتيارات السياسية في فترة ما قبل االستقالل» ،مجلة االنقاذ ،الجبهة الوطنية النقاذ
ليبيا العدد السابع  ، 1984،ص  -55 50وحول المظاهرات التي قامت في طرابلس وبنغازي ودرنه
ضد مشروع بيون اسفورزا أنظر المغيربي مرجع سابق ص 103-105
 9مصطفى أحمد بن حليم ،صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي  1992ص 106
 10المغيربي ،مرجع سابق ص 37
 11نفس المرجع السابق ص 408
 12مجيد خذوري ،مرجع سابق ص( 40انظر بن حلِم مرجع سابق ص )516-526
مجيد خذوري ،مرجع سابق ،ص  40أنظر بن حليم  ،مرجع سابق ،ص 516 ،526
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معرض الكتب

إصدارات عن ليبيا
كتاب جديد عن جذور االنتفاضة الليبية
المؤلف  :رافع طبيب « :ناقة الله وسُقياها...
في جذور الفوضى الليبية» .2016
Rafaa Tabib : La chamelle d’Allah : Aux sources du chaos libyen
Le parchemin bleu - Tunis 2016

يُركز الباحث التونسي الخبير في الشؤون الليبية رافع
طبيب في القسم األول من كتابه الجديد «ناقة اهلل
وسقياها ...في جذور الفوضى الليبية» على إبراز مقت
ُ
معمر القذافي ألية محاولة لمأسسة الدولة في ليبيا أو
تحديث المجتمع .ويسعى المؤلف إلى قراءة األسباب
االجتماعية والسياسية التي قادت إلى انتفاضة شاملة بعد
 42عاما من الحكم المطلق الذي كتم أنفاس المجتمع
باسم «الثورة»ُ ،مستعينا بالخبرة الميدانية التي راكمها على
مدى عشرين سنة منذ إعداد رسالة الدكتورا التي كتبها
عن منطقة جفارة ،الواقعة على الحدود بين تونس وليبيا.
يُفكك رافع طبيب في الكتاب الصادر مؤخرا بالفرنسية ( 155صفحة) النظام السياسي
والمعتمد باألساس على الدولة الريعية ،أي استخدام عائدات
الذي أقامه القذافي ُ
النفط والغاز لضخ الرشوة السياسية التي تضمن الوالء للسلطة القائمة .ويُوضح كيف
قضى على الدور السياسي التقليدي للقبائل وقوض نسيجها االجتماعي ،ليُحولها إلى
أداة إلدارة الصراعات ومجرد وسيط بين النظام والشعب .وبذلك أحدث ما يمكن
تسميته بـ»أزمة مؤسسات» دائمة و ُمركبة حالت دون تحقيق أي نوع من التحديث
اإلجتماعي أو السياسي .فقد كان رؤساء القبائل هم المسؤولون عن تصرفات أبناء
القبيلة ،يُراقبون حركاتهم ويسهرون على أال ينضموا إلى صفوف المعارضة .وعلى
عكس القبائل المقربة كانت القبائل األخرى ُعرضة للتضييقات واالستفزازات من
«اللجان الثورية» .ولم ينتبه القذافي ،بحسب طبيب ،إلى التحوالت التي غزت المجتمع
الليبي بفعل تيارات العولمة التي كانت تهب عليها ،ما جعل القبيلة تبدو ،مع بواكير
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الحصن األخير الذي يُحافظ على الجماعة والفرد في آن معا.
هذه األلفية ،كما لو أنها
ُ
ويعتقد المؤلف أن المحافظة على الهويات القبلية كانت مفيدة ألولئك الذين نجحوا،
بفضل التحالف مع «القائد» ،في تحصيل قسم من العطايا والهبات ،ولكن استفاد منها
أيضا أولئك الذين كانوا يُعانون من التهميش .ففي الوقت الذي قصر فيه القذافي
توزيع الريع النفطي على الشبكات القبلية الموالية له ،اضطرت قطاعات واسعة من
المستبعدين من العطاء إلى االلتحاق بشبكات التجارة الموازية ،حيث برزوا
الليبيين ُ
بحنكتهم في التهريب وكل أنواع التحايل على القوانين.
واستطاع القذافي خالل العقود الثالثة األولى من حكمه ( )2011 - 1969بفضل الريع
النفطي ،أن يُحصي أنفاس المجتمع ويستخدم العنف ضد خصومه ،من دون أن يُثير
ذلك التسلط انتقادات أو مقاومة للنظام .غير أن استمرار تلك القبضة الحديدية بعد
رفع العقوبات الدولية عن ليبيا في مطلع األلفية الحالية ،وترسيخ احتكاره لمصادر
الثروة وللقوة القاهرة ،ولَدا انتفاضات ُمجهضة وأحقادا قبلية ونزوعا إلى الثأر األعمى،
المستبعدة
مع تضخم الفساد على نطاق واسع .وفي هذا المناخ استطاع أبناء القبائل ُ
من سخاء «القائد» أن تنشئ فضاءات اقتصادية شبه مستقلة بعيدا عن مجال تدخل
المهمشة اندلع
السلطات ،تقع في األحياء الحزامية الفقيرة ،ومن عمق تلك الفضاءات ُ
التمرد السياسي في سنة  ،2011الذي قاد إلى اإلطاحة بالجماهيرية.
«الحقيقة حول حربنا في ليبيا»
المؤلف :جان كريستوف نوتان .دار فايار 584 .صفحة.باريس 2012
»Jean-Christophe Notin «La vérité sur notre guerre en Libye
584 pages, Fayard 2012

اعتبر بعض المعلقين أن هذا الكتاب هو «األشمل واألكثر
تفصيال عن االلتزام الفرنسي بالمشاركة في الحرب ضد
القذافي» .ويقول مؤلف الكتاب «في يوم  17مارس 2011
ابتدع مجلس األمن الدولي المعادلة الليبية وهي أن
يُخول المجلس للدول األعضاء فيه اتخاذ جميع
اإلجراءات لحماية السكان المدنيين» .واعتمد مؤلف
الكتاب ،وهو مؤرخ فرنسي شاب ،على إجراء مقابالت
مع عسكريين فرنسيين وبدرجة أقل على ديبلوماسيين
ممن اشتغلوا على الملف الليبي ،ثم عرض المعلومات
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التي حصدها والتي تُكشف ألول مرة منها .وقد أثبت في نهاية الكتاب قائمة
بالشخصيات التي استجوبها .وفي أثناء ذلك رد المؤلف على الفيلسوف العنصري
برنار هنري ليفي ،مع التقليل من الدور الذي لعبه هذا األخير في االنتفاضة الليبية.
ويصف الكتاب بدقة الضربات األولى التي وجهتها طائرات ميراج ورفال الفرنسية
«المعقدة» مع كل من
للقوات الليبية وخاصة في بنغازي ،كما تطرق إلى العالقات ُ
الحلف األطلسي وبريطانيا.
المرحلين في ليبيا»
«أزمة ُ
Libya’s Displacement Crisis -Georgetown University Press - 2016
المؤلفون :ميغان برادلي  -ابراهيم فريحات  -هدى مزيودات .جامعة جورجتاون
االمريكية .2016 -

يُعتبر كتاب «أزمة ال ُمرحلين في ليبيا» الصادر مؤخرا
باالنكليزية عن مطابع جامعة جورجتاون في واشنطن
أهم عمل متكامل عن أوضاع السكان «الذين اقتلعتهم
الثورة والحرب األهلية من مناطقهم» في هذا البلد الذي
انهارت فيه مؤسسات الدولة في أعقاب اإلطاحة بالطاغية
السابق معمر القذافي .ويُشكل الكتاب جزءا من عمل
بحثي أوسع قام به المؤلفون الثالثة وهم ميغان برادلي
األستاذ المساعد بجامعة ماكجيل وابراهيم فريحات
األستاذ بجامعة جورجتاون في الدوحة وهدى مزيودات
اإلعالمية والباحثة التونسية المتخصصة بالشؤون الليبية ،مع مركز بروكنغز الدوحة ثم
جرى تحويله إلى كتاب بالتعاون مع نشرية جامعة جورجتاون االمريكية ،يشتمل
الكتاب على مقدمة وأربعة فصول هي نظام منهار :الخصم والحكم ،وأزمة متفاقمة :
المرحلون في شمال
الهجرة الداخلية في ليبيا ما بعد القذافي ،واللجوء الهش :الليبيون ُ
أفريقيا ،والحلول المستدامة :العوائق واآلفاق ،إضافة إلى خاتمة وتوصيات لألمدين
القصير والطويل.
واعتبر المؤلفون أنه رغم أن الترحيل ليس غريبا عن تاريخ الليبيين الحافل بالنكبات،
فإن موجات الهجرة الداخلية والخارجية التي حدثت إبان ثورة  17فبراير/شباط 2011
غير مسبوقة .ويستدلون على ذلك بأن  550ألف ليبي من العدد اإلجمالي للسكان
المقدر بـ 6.2ماليين هاموا على وجوههم في أرجاء البالد ،إبان االنتفاضة على نظام
ُ
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القذافي ،بينما هاجر  660ألف ليبي إلى دول الجوار .وفي الوقت نفسه غادر البلد
في  2011حوالي  670000عامل أجنبي كانوا يعملون في ليبيا فرارا من الصراع
الذي أنهى ُحكما استبداديا استمر  42عاما .وبفضل الجمع بين المساعدات االنسانية
المدخرات ،استطاع الليبيون أن
واإلعتماد على تقاليد التكافل األسري وشيء من ُ
يحلوا القسم األكبر من مشاكل اللجوء خاصة بعدما عادت األكثرية إلى بيوتها في
أعقاب سقوط النظام.
غير أن الحرب األهلية التي اندلعت في  2014أجبرت قسما من الليبيين على حمل
عصا الترحال ُمجددا ومغادرة بيوتهم إلى مناطق آمنة نسبيا داخل ليبيا ،وكان عدد
هؤالء يُقدر بمئة ألف نازح ،وارتفع في السنة الموالية إلى  400ألف نازح .كما غادر
قسم آخر البلد إلى بلدان الجوار ،في نفس الوقت الذي غادره أيضا العمال األجانب
بفعل العنف المتصاعد.
ليبيا القديمة :
دن ضائعة من االمبراطورية الرومانية.
ُم ٌ
La Libye antique : Cités perdues de l’Empire romain- Antonino Di VitaLidiano Bacchielli- Ginette Di Vita-Évrard - Editions Place des VictoiresParis 2005
المؤلفون :أنتونينو دي فيتا وليديانو باكيللي وجينتي دي فيتا إفرار .نشر دار
«بالس دي فيكتوار» باريس .2005

يُحيي هذا الكتاب عددا من المدائن الكبيرة التي كانت
منتشرة على الساحل الليبي ،الغربي كما الشرقي (سواحل
برقة) ،فعلى جانبي مدينة سرت تقوم سلسلتان من
المدن الرومانية التي كانت مزدهرة في العصر القديم،
وكانت تتبع إداريا إلى واليتين متجاورتين من واليات
اإلمبراطورية الرومانية .وتُعتبر هذه المدن مواقع لحفريات
هامة ترفع النقاب عن مدن هي عبارة عن نماذج متنوعة
من المعالم التقليدية في العالم االغريقي الروماني،
المعجونة ببيئة افريقية ،ومعظمها مازال سليما .لكننا
نحتاج لمعرفة التطورات التي حدثت خالل السنوات الخمس األخيرة بعد عمليات
النهب واإلتجار في اآلثار التي أعقبت الثورة الليبية.
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alterni e con l’obiettivo di riformare la legislazione interna in modo da
delocalizzare le pratiche di asilo insieme all’esternalizzazione dei confini. La ragione è che le condizioni politiche sia prima che dopo la caduta
del regime di Gheddafi non lo hanno permesso: la Libia era disposta
a collaborare al controllo dei flussi per ottenere legittimazione politica
internazionale, ma non era certo pronta a rivedere i suoi ordinamenti
interni. La Libia è così diventata una sorta di modello, eventualmente
esportabile, per quelle politiche di contenimento più marcatamente sicuritarie. Il secondo dato d’insieme, al di là delle singole politiche, è che
tutti gli interventi in Libia nel complesso hanno stimolato e sostenuto
un processo di costruzione o ricostruzione istituzionale in un quadro
che a torto viene sbrigativamente liquidato nei termini di collasso o fallimento dello Stato. D’altra parte e in terzo luogo, la ripresa della guerra
civile nell’estate del 2014 ha messo in crisi gli sforzi fatti per una transizione ordinata del paese e in particolare per una ripresa del controllo dei
flussi lungo le coste libiche con l’effetto di spingere alla replicazione del
“modello Libia” altrove. Il conflitto ha reso evidentemente meno utile, se
non proprio inutile, la Libia al fine del controllo del territorio e dei flussi
migratori con la conseguente esternalizzazione del confine e delle pratiche sicuritarie dell’Unione europea o di singoli Stati membri sempre
più a Sud.
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normative interne e accordi di riammissione) ad alcuni paesi del Shael
e dell’Africa sub-sahariana che si ritiene abbiano un ruolo chiave nel
controllo dei flussi migratori diretti verso l’Europa: Niger, Mali, Sudan
ed Eritrea in particolare (Morone, 2015b). La crisi migratoria scatenata dagli eventi politici del 2011 in Nord Africa e protrattasi negli anni
successivi ha dimostrato inoltre di avere nel medio periodo una portata fortemente destabilizzante per gli stessi equilibri interni all’Europa
e per la tenuta dello “spazio Schengen”. Paesi membri come la Francia,
l’Austria e la Danimarca hanno fatto una vera e propria battaglia in favore della reintroduzione dei controlli alle frontiere interne, ottenendone infine la reintroduzione per periodi di tempo definiti. Sicuramente
hanno contribuito a una simile determinazione «le reazioni [negative]
della Francia al considerevole numero di visti per i rifugiati appena arrivati» che sono stati rilasciati dalla autorità italiane per alleggerire la
pressione sulla macchina dell’accoglienza in Italia (Müller, 2014: 193).
La Commissione europea si è così trovata a lavorare per un maggiore rafforzamento delle frontiere esterne, come dimostra il crescente impegno
di FRONTEX nel Mediterraneo e in Africa, per alleggerire la tensione
interna all’area Schengen. Non certo per i migranti, ma sicuramente per
la politica italiana, si tratta di un successo che si inscrive in quella che è
stata definita «migration diplomacy» (Garcìa Andrade, 2014: 52), nella
quale proprio l’Italia e la Spagna hanno svolto fin dalla fine degli anni
Novanta un ruolo di apripista.
Osservando le politiche migratorie attraverso il Mediterraneo, si possono tracciare alcune considerazioni conclusive. La Libia ha rappresentato
a partire dalla fine degli anni Novanta un paese chiave per il controllo
dei flussi migratori verso l’Europa e per questo in Libia o con la collaborazione della Libia sono state elaborate e messe alla prova diverse politiche di contenimento: deportazioni, respingimenti in alto mare e campi
di transito. Non hanno invece avuto fortuna in Libia le politiche che in
altri paesi dell’arco Sud del Mediterraneo sono state realizzate con esiti
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due precedenti missioni coordinate da FRONTEX nel Mediterraneo
(Aeneas al largo di Calabria e Puglia e Hermes nel canale di Sicilia).
Nell’ottobre del 2014, a un anno dall’inizio dell’Operazione Mare Nostrum, il governo italiano guidato da Matteo Renzi annunciò l’intenzione
di porre termine alla missione della Marina militare italiana. Le ragioni
addotte erano diverse, dai costi eccessivi al fatto che in alcuni ambienti
governativi si fosse fatta strada l’idea che i salvataggi in mare avessero finito per costituire un certo pull factor nel contribuire alla crescita
dei flussi e dunque finissero per essere controproduttivi nell’ottica del
controllo. Nel corso del 2014 approdarono infatti in Italia 170 mila persone, di gran lunga il numero più alto mai registrato in un anno e la
stragrande maggioranza era arrivata dopo essere stata salvata in mare
(Cuttitta, 2015: 131). Al di là dunque di ogni retorica umanitaria, Mare
Nostrum venne chiuso non certo perché non salvava abbastanza vite, ma
perché non era in grado di realizzare un controllo significativo dei flussi
in transito nel Mediterraneo. La conseguenza che ne derivò fu l’immediato aumento delle morti in mare. Infatti la nuova missione europea,
partita ufficialmente il 1 novembre 2014, con la mobilitazione di uomini
e mezzi di 14 Stati membri sotto il coordinamento di FRONTEX, aveva
non solo un budget di 2,9 milioni, un terzo di quello di Mare Nostrum,
ma mancava anche di un preciso mandato umanitario oltre al fatto, infine, che la zona di mare pattugliata era molto più limitata rispetto a
quella di competenza di Mare Nostrum. Cessarono così nei fatti le operazioni di salvataggio sottocosta nelle acque territoriali libiche.
Nel complesso è evidente come l’Italia sia riuscita a europeizzare in
modo significativo la propria agenda migratoria e il controllo delle proprie coste. E probabilmente lo sarà sempre di più anche in ragione della
politica promossa dall’Italia e fatta propria dall’Unione europea volta
a estendere gli strumenti di controllo utilizzati da anni nella regione
mediterranea (accordi di cooperazione di polizia, adeguamento delle
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Il concetto di sicurezza che rappresenta il rovescio della medaglia
dell’umanitarismo sbandierato da tanti interventi e politiche internazionali è ovviamente inteso come la sicurezza dell’Europa e dell’Italia
nei confronti della minaccia rappresentata dai migranti, mentre sarebbe
più corretto rilevare come è proprio la questione del conflitto (e della
insicurezza) in Libia a costituire una minaccia prima di tutto proprio
per l’incolumità dei migranti. D’altra parte è evidente come da tempo la
prevenzione dell’immigrazione irregolare sia divenuta sempre più una
questione legata alla sicurezza dell’Unione europea più che alla politica
di buon vicinato. Il partenariato euro-mediterraneo e il processo di Barcellona non hanno avuto un significativo impatto sulle politiche migratorie che invece sono transitate attraverso le relazioni bilaterali degli Stati membri con paesi terzi e nel quadro della European Neighbourhood
Policy (Ceccorulli, 2014: 188-9). Non a caso le politiche di controllo
delle migrazioni promosse dall’Italia si sono sempre più coordinate e
affiancate con interventi diretti dell’Unione Europea e questa forse rappresenta la maggiore novità rispetto al periodo precedente al 2011. Nel
2013 l’Unione Europea ha inaugurato la missione biennale EU-BAM
Libya con la finalità di assistenza alle nuove autorità libiche contro le
migrazioni irregolari, salvo poi trasferirsi nel luglio 2014 a Tunisi e ridurre il programma di intervento a causa del deterioramento della situazione in Libia. Nel 2013 è inoltre entrato in funzione il sistema di
controllo di tutte le frontiere meridionali dell’Unione europea gestito
dall’Agenzia europea per il controllo delle frontiere (FRONTEX) che ha
preso il nome di Eurosur. L’impegno è quello di «aumentare la capacità
di reazione alle frontiere esterne» e conseguentemente di «individuare,
prevenire e combattere l’immigrazione clandestina e la criminalità organizzata e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita
dei migranti» (EU, 2013). Infine, non può passare inosservato il considerevole e accresciuto ruolo che l’Unione Europea ha iniziato a giocare
nell’autunno del 2014 con il passaggio dalla missione navale italiana
Mare Nostrum a quella europea Triton che prese il posto e rafforzò le
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di controllo dei flussi lungo le coste libiche non furono tuttavia in grado di assicurare risultati comparabili a quelli del periodo precedente al
2011. La ragione principale sta sicuramente nella costante instabilità e
crescente conflittualità libica. Proprio dalla constatazione dell’impossibilità di fermare i migranti in Libia, il governo italiano diede il via all’
“Operazione Mare Nostrum” sull’onda della grande eco internazionale
che suscitò la morte di 366 migranti nel naufragio al largo delle coste di
Lampedusa il 3 ottobre 2013. L’Operazione, che prendeva ufficialmente
il via il 18 ottobre 2013, vide un impegno massiccio di uomini e risorse
della marina militare italiana sul doppio fronte del controllo e del salvataggio in mare. L’impegno nel controllo dei flussi emerge chiaramente
dal coordinamento tra le operazioni in mare e quelle in corso a terra per
individuare le zone di partenza e bloccare i contrabbandieri. A titolo di
esempio, il 12 maggio 2014 vi fu un naufragio di oltre 400 migranti, 200
dei quali tratti in salvo dalla Marina italiana; poche ore dopo la stampa
libica dava la notizia dell’arresto di 340 migranti pronti a partire da un
punto della costa vicino alla città di Zawiya da dove era partita anche
l’imbarcazione poi naufragata1. Operando praticamente sottocosta in
Libia, le navi militari italiane hanno drasticamente diminuito il numero delle morti in mare tanto da far dire ad alcuni che la politica italiana sostituì ai respingimenti i salvataggi in alto mare. In realtà la svolta
impressa con Mare Nostrum «è stata più quantitativa che qualitativa»
(Cuttitta, 2015: 133) nel senso che le azioni intraprese «non sono state
molto più umanitarie delle precedenti attività di pattugliamento messe
in atto nel Canale di Sicilia» (Cuttitta, 2014: 36). Per altro va sottolineato
che l’Italia ha rinunciato ai respingimenti, ma non ha affatto messo in
discussione la politica dei rimpatri (o meglio sarebbe dire deportazioni)
dei migranti che una volta salvati dal mare e portati sulla terraferma non
accedono all’asilo.
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«Libya al-Mustaqbal», 12 maggio 2014.

fatica e i soldi spesi da lui e dai suoi compagni nella gestione del campo1.
Questa richiesta fu in effetti assolta nei mesi successivi e al momento
della mia seconda visita nel 2013 il campo era sotto l’autorità diretta
di Tripoli e in specifico del Dipartimento per la lotta all’immigrazione
irregolare del Ministero dell’Interno. Molte delle guardie, ora con la divisa della nuova Polizia libica, avevano precedentemente servito nella
milizia di Gharyan. Evidentemente lo scambio, o parte dello scambio, fu
proprio quello di assumere e remunerare con un salario statale chi aveva
gestito in precedenza il campo. Le condizioni all’interno della struttura
erano apparentemente immutate, anche se erano sicuramente diventate
più rigide le misure che ne regolavano l’accesso e chiunque entrava era
tenuto a declinare le proprie generalità e iscriversi su un registro visite.
In occasione della mia ultima missione nel 2014, l’ingresso al campo
era subordinato a una procedura di accreditamento presso il Ministero dell’Interno a Tripoli e al rilascio di un apposito lasciapassare tanto
che fui costretto a limitarmi a un breve scambio di informazioni con la
guardia all’ingresso senza possibilità di entrare. Oltre all’irrigidimento
delle condizioni di accesso al campo, l’altro dato importante è che con il
passaggio alle autorità di Tripoli il campo entrò a far parte di quel sistema di deportazione dei migranti rimesso in funzione nel corso del 2012
A detta delle guardie intervistate, i detenuti cambiavano di periodo in
periodo e venivano trasportati in altri campi e poi verso destinazioni al
di fuori dei confini libici o ai loro margini.

Una Libia inutile?
Nel complesso gli sforzi e le pressioni messe in atto dall’Italia e dall’Europa sulle nuove autorità libiche al fine di restaurare un efficiente regime
1

Ibidem
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ta una base delle forze di Polizia del regime. Fu così che solo alla fine
dell’estate del 2011 il campo acquisì la destinazione d’uso per la quale era
stato concepito: una prigione per migranti irregolari.
Durante le mie tre visite al campo, il 18 ottobre 2012, il 13 giugno 2013 e
il 17 aprile 2014, le interviste realizzate, oltre a confermare la continuità
nell’epoca post-Gheddafi dei flussi diretti verso la Libia e solo marginalmente verso l’Europa, hanno permesso di rilevare un deterioramento
delle generali condizioni di internamento che spesso hanno coinvolto
anche residenti stranieri in possesso di un regolare titolo di soggiorno
e di lavoro nel paese (Morone, 2015a: 179-197). Inoltre, guardando alla
gestione del campo sull’arco dei tre anni si riscontrano in modo evidente gli effetti delle politiche migratorie progressivamente realizzate
dal governo centrale di Tripoli in collaborazione con l’Italia e l’Unione
europea. Nel 2012 il campo era gestito dalla locale milizia di Gharyan
in completa autonomia dalle autorità di Tripoli. La decisione di rinchiudere le persone, tutte provenienti da paesi dell’Africa sub-sahariana, in
prefabbricati metallici, senza acqua corrente, in precarie condizioni sanitarie e con la possibilità di uscire solo due volte al giorno per mangiare, era stata presa dai responsabili militari locali sull’onda di decisioni contingenti. A detta del capo del campo, ‘Imad, «appena dopo la
liberazione di Gharyan, il 12 agosto 2011, nel campo furono rinchiusi
tutti i neri che senza distinzione erano considerati mercenari di Gheddafi, solo dopo alcuni di loro furono riconosciuti come semplici migranti illegali e trattenuti di conseguenza nel campo, mentre tutti gli
altri furono portati altrove»1. Con il passare dei mesi, la gestione dei
detenuti divenne sempre più problematica, tanto che fu sempre ‘Imad a
dirmi come fosse «assolutamente pronto» a cedere il campo alle autorità
centrali di Tripoli a patto di avere «qualcosa in cambio» per il tempo, la
1
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Intervista dell’autore con ‘Imad ‘Ali Seghar, campo di detenzione di Gharyan, 18
ottobre 2012.

passato regime fu che i possibili richiedenti asilo non trovarono alcuno
spazio di riconoscimento del loro status, tanto più che l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha continuato ad agire nella
nuova come nella vecchia Libia senza un pieno riconoscimento ufficiale
da parte delle autorità. Rimase così lettera morta l’articolo 10 della dichiarazione costituzionale promulgata nel 2011 dal Consiglio nazionale
di transizione che faceva esplicito riferimento alla protezione del diritto
d’asilo e al divieto di estradare i rifugiati politici.
A conforto della ripresa delle politiche di contenimento dei flussi migratori in Libia, è possibile considerare anche i risultati di una mia ricerca
qualitativa, in parte già pubblicata (Morone, 2015a: 179-197), e condotta su un arco temporale di 3 anni, dal 2012 al 2014, che ha avuto per
oggetto le logiche di internamento e deportazione legate al cosiddetto
holding center di Gharyan sulle montagne del Nefusa a Sud di Tripoli. Il
campo di Gharyan venne costruito a seguito degli accordi italo-libici del
luglio 2003 in base ai quali si prevedeva che l’Italia fornisse tecnologie,
materiali e capitali per la «costruzione di centri con lo scopo di controllare il movimento dei migranti» (Paoletti, 2011: 141). In pratica, si trattava di costruire dei campi di transito nei quali trattenere i migranti
prima di deportarli nei loro paesi d’origine. Al momento della consegna
della struttura di Gharyan alle autorità libiche nel 2009, non a caso dopo
la firma ed entrata in vigore del Trattato di amicizia, cooperazione e
partenariato tra Italia e Libia del 2008, il campo divenne inaspettatamente una base per l’addestramento della Polizia libica con la scusa che
«il campo non era appropriato per i migranti a causa della scarsa qualità
delle strutture prefabbricate e le mura di cinta non erano abbastanza alte
per contenere i migranti» (Paoletti, 2011: 142). Si trattava ovviamente
di un pretesto per destinare ai libici una struttura che venne verosimilmente ritenuta fin troppo confortevole per i migranti, tanto da poterci
far risiedere le reclute della Polizia libica. Durante la guerra, la struttura
venne attaccata dalle milizie rivoluzionarie proprio per essere diventa136

avevano come scopo dichiarato quello di combattere il contrabbando
di armi e altri generi illegali nei quali finivano per essere inclusi anche
i migranti (MCP, 2013: 7). Sulla base di alcuni dati registrati da chi
scrive in Libia a Khums, 110 chilometri sulla costa a Est di Tripoli, sul
finire del 2012 le autorità libiche iniziarono a lavorare per riassumere
il controllo sui flussi migratori nella regione. Non molto dopo la firma
del Memorandum con il ministro Cancellieri, venne infatti aperto nei
pressi di Khums un campo per la detenzione e il successivo trasferimento dei migranti nei propri paesi d’origine che avvenne prima via
terra e poi dall’inizio del 2013 anche via aerea a testimonianza di un
incremento nei mezzi e nelle risorse disponibili. Prigioni simili, definite dalle autorità libiche “holding center”, sono state individuate per
lo meno a Bengasi, Gharyan, Misurata, Sabha, Tripoli e Zawiya (FIDH,
2012). Secondo la testimonianza di un ufficiale della Polizia libica che a
Khums si occupava di immigrazione irregolare già nel periodo di Gheddafi, «l’impegno nella lotta contro i migranti illegali e il loro rimpatrio
dipende dalla disponibilità dei fondi» che verosimilmente dopo l’accordo con l’Italia del 2012 arrivarono alle autorità libiche anche attraverso
la cooperazione internazionale1. Sulla base dei dati forniti da Amnesty
International (Amnesty International, 2013: 6), tra il maggio 2012 e l’
aprile 2013, più di 25 mila persone furono condotte al confine meridionale libico e probabilmente lasciate nei pressi di Gatron, vicino al
confine con il Niger. Dai dati pubblicati sulla stampa libica e ripresi dal
ministero dell’Interno, risulterebbe che nel 2013 furono spesi 23 milioni
di dinari libici (circa 15 milioni di euro) per «ospitare» nelle diverse
strutture e successivamente «rimpatriare» oltre 36 mila migranti2. Oltre
alle politiche di deportazione, un altro elemento in continuità con il
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Intervista anonima di un ufficiale della Polizia libica con l’autore, 20 aprile 2014.
L’ufficiare era impegnato nelle operazioni di controllo dei migranti tra Khoms e Gasr
Garabulli, due siti di partenza lungo la costa della Tripolitania.
«Bawaba al-Wasat», 13 maggio 2014.

Era stato piuttosto il regime di Gheddafi a cavalcare convenientemente
una simile rappresentazione della Libia come paese di transito per meglio utilizzare il controllo dei flussi come leva di pressione sull’Italia e
sull’Europa per ottenere il definitivo reinserimento della Libia nel salotto buono della politica internazionale dopo gli anni dell’embargo internazionale. D’altra parte Jalil non rinunciò a mettere in evidenza come
le migrazioni rappresentavano per la Libia un problema sociale e di ordine pubblico simile a quello che potevano essere per l’Italia o altri paesi
membri dell’Unione europea: si trattava in definitiva di porre la Libia
al livello dei paesi europei nella gerarchia della politica internazionale.
Non c’è motivo di dubitare che le dichiarazioni del leader libico facessero riferimento a una reale posizione e preoccupazione politica del suo
governo e non potevano certo essere ridotte a una sorta di compiacimento a vantaggio degli interlocutori italiani. Neppure si trattò di un
fatto isolato come dimostrò poi la firma del Memorandum del 2012 e
le successive dichiarazioni di esponenti politici libici. Il 13 ottobre 2013
fu ‘Ali Zidan, il nuovo primo ministro libico, a domandare all’Unione
europea di mettere a disposizione della Libia strumenti di rilevamento satellitare per sorvegliare i movimenti dei migranti che cercavano di
arrivare in Europa passando attraverso la Libia1. Solo qualche mese più
tardi era il portavoce del ministro dell’Interno libico a dichiarare come
«la Libia potrebbe essere costretta a facilitare il flusso dei migranti clandestini verso l’Europa nel caso in cui il continente bianco non darà aiuto
per affrontarli»2.
Sulla scia di una rinnovata cooperazione con l’Italia, nel 2012 le autorità
libiche siglarono accordi in materia di sicurezza e controllo congiunto dei confini con l’Algeria, il Niger, il Chad e il Sudan: questi accordi
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«Libya al Mostaqbal», 14 gennaio 2014.
«Bawaba al-Wasat», 13 maggio 2014.
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autorità libiche in tema di migrazioni e i primi frutti di questa pressione
politica e diplomatica sono anteriori le decisioni del governo Monti sui
respingimenti. Durante la sua visita a Tripoli il 21 gennaio 2012, il ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri siglò con la controparte libica
un Memorandum dove tra le varie misure per le quali si esprimeva l’intento di rinnovare la collaborazione – addestramento della Polizia e della Guardia costiera libica, costruzione di infrastrutture intese a detenere
i migranti, coordinare programmi di ritorno volontario dei migranti nei
loro paesi d’origine – vi era l’obiettivo esplicito di rafforzare il controllo
congiunto italo-libico dei confini (FIDH, 2012: 36).
Nel tentativo di comprendere fino in fondo la considerevole disponibilità delle nuove autorità libiche a collaborare con l’Italia in tema di politiche migratorie va sicuramente considerato lo scambio tra il controllo
dei flussi da parte libica e il riconoscimento internazionale da parte italiana (ed europea) del quale le nuove autorità di Tripoli avevano ancora
più bisogno di quanto ne poteva aver avuto bisogno Gheddafi. Inoltre
non va sottovalutato come nella visione delle autorità libiche le migrazioni, specie quelle irregolari, rappresentano un problema dai contorni
politici e sociali non così differente dal caso dell’Italia o di altri paesi
dell’Unione Europea. Nella sua prima visita ufficiale a Roma, il 19 aprile
2011, come presidente del Consiglio nazionale di transizione, Mustafa
Abdel Jalil dichiarò la sua piena disponibilità a cooperare con l’Italia nel
campo del controllo delle migrazioni dal momento che «il 40 per cento
dei crimini in Libia sono commessi da africani sub-sahariani in transito
verso l’Europa» e dunque «in futuro non accoglieremo queste persone
perché forse noi soffriamo molto più di voi [italiani] per la loro presenza; noi abbiamo molte più difficoltà di voi per accogliere questi migranti» (Ministero degli Esteri, 2011). Da un lato è rilevante come Jalil
reiteri l’idea fortemente sedimentata negli ultimi due decenni di una Libia come terra di passaggio, mentre i dati hanno sempre dimostrato che
la maggior parte dei flussi erano diretti in Libia e non verso l’Europa.
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Monetario Internazionale, indicavano la crescita economica nella prima
parte del 2012 al 116 per cento (cit. in St. John, 2013: 106). Nonostante
una consolidata rappresentazione eurocentrica dei flussi Sud-Nord,
l’Europa rimane in conclusione un obiettivo solo per una frazione relativamente piccola dei migranti che si recano in Libia e spesso l’idea di
raggiungerla matura strada facendo e non necessariamente costituisce
un piano preordinato fin dalla partenza dal proprio contesto d’origine.
Migrazioni e politiche di contenimento
Nonostante i migranti diretti verso l’Europa siano stati relativamente
pochi nel breve e medio periodo rispetto al complesso dei flussi in Libia, il collasso del sistema di controllo delle coste libiche messo in atto
durante gli ultimi anni del regime di Gheddafi determinò l’aumento in
termini assoluti degli approdi sulle coste italiane. L’aumento dei flussi
andò collegandosi a una conseguente crescita della conflittualità tra i
paesi membri dell’Unione europea per la gestione dell’accoglienza dei
migranti. L’effetto ultimo è stato così una ripresa sempre più evidente da
parte dell’Italia e dell’Unione europea delle politiche di controllo migratorio attraverso il Mediterraneo e la Libia. La politica dei respingimenti
in alto mare messa in atto congiuntamente dal governo italiano e dal regime di Gheddafi a partire dal 2009 era di fatto venuta a cadere nel 2011.
Solo però a seguito della condanna inflitta all’Italia dai giudici europei
per l’incompatibilità tra respingimenti e tutela dei diritti umani e d’asilo
in particolare (Conseil de l’Europe, Secrétariat général, 2012), il governo
italiano guidato da Mario Monti rinunciò definitivamente il 20 giugno
2012 a queto controverso strumento di contenimento dei flussi (ANSAmed, 2012). Evidentemente, fino a quel momento l’Italia aveva coltivato
e in parte perseguito l’idea di ripristinare il vecchio sistema di controlli
nonostante la contingenza dell’instabilità politica in Libia non permettesse di riprendere immediatamente le vecchie pratiche. La diplomazia
italiana era infatti da tempo al lavoro per riattivare la cooperazione con le
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maghrebini – che nella terminologia europea non rientrano nella categoria di “africani” – e da persone provenienti da paesi in guerra come
Somalia o Sudan» oppure da contesti di crisi strutturale come l’Eritrea,
per i quali sarebbe più opportuno «reveler davantage de l’asile que de la
migration irrégulière » (Perrin, 2011: 300).
Con la fine dell’intervento militare internazionale e una crescente diminuzione della conflittualità interna al paese, a partire dall’inizio del 2012
ripresero con sempre maggiore intensità i flussi migratori diretti verso
la Libia sia da parte di persone che erano uscite dal paese nei mesi precedenti e ora cercavano di ritornarvi a lavorare, sia da parte di nuovi migranti che non avevano una precedente esperienza di lavoro nel paese,
sia infine da parte di chi intravedeva le nuove aumentate potenzialità
della Libia come porta di ingresso dell’Europa. Secondo i dati raccolti
ed elaborati in uno studio pubblicato dal Danish Refugee Council nel
2014 su un campione di circa mille migranti residenti a Tripoli e Sabha e
arrivati dall’Africa sub-sahariana da non più di cinque anni, la maggior
parte degli intervistati dichiarava di «voler trovare lavoro e migliorare la
propria condizione di vita in Libia» e rispetto ai piani futuri solo poco
più del 15 per cento, in maggioranza eritrei, somali e siriani, rispondeva
di voler continuare il viaggio verso l’Europa (DRC, 2014:19). I dati pubblicati mostrano una continuità diretta con il periodo di Gheddafi anche
nella composizione del campione, per la maggior parte fatto di uomini
che si spostavano soli e provenivano in maniera consistente da Chad
e Niger, seguiti da Africa occidentale (Burkina Faso, Senegal, Nigeria
e Ghana), Somalia ed Eritrea. La guerra non ha dunque radicalmente
cambiato quel sistema migratorio che tra la fine degli anni Novanta
e l’inizio degli anni Duemila ha visto arrivare nella Libia di Gheddafi
un numero crescente di cittadini provenienti da altri paesi dell’Africa a
Nord e a Sud del Sahara. L’economia libica, seppur sempre più agganciata al ciclo economico della guerra, ha continuato infatti a costituire un
importante mercato del lavoro con dati che, secondo le stime del Fondo
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ca e non riuscirono a guadagnare un riparo sicuro oltreconfine, come
d’altra parte altrettanto limitati sono i dati relativi a coloro che decisero
volontariamente di rimanere nel paese nonostante tutto. Sicuramente si
trattò in quest’ultimo caso di quei migranti economicamente più integrati nel sistema libico e magari residenti nel paese da lungo tempo con
la loro famiglia.
Tra tutti i flussi in uscita dal paese, solo una piccola parte si spinse attraverso il Mediterraneo e approdò in Italia o lungo le coste maltesi,
partendo direttamente dalla Libia o passando per la Tunisia. Secondo i
dati disponibili si trattò del 3,6 per cento del totale dei 768 mila in uscita dal paese (MCP, 2013: 3). È vero che a queste migliaia va aggiunto
qualche altro migliaio di tunisini, forse 5 mila, che approfittarono del
vuoto di potere nel loro paese e di un « baisse de vigilance aux frontières
» per imbarcarsi verso Lampedusa (Perrin, 2011: 286). Tuttavia le cifre
reali segnano uno scarto importante rispetto a quelle notizie e dichiarazioni pubbliche veicolate dalla stampa italiana che ingigantirono la portata dei flussi, sedimentando l’idea di un esodo di massa diretto verso
le coste europee e giustificando un atteggiamento di chiusura piuttosto
che di apertura e accoglienza verso i migranti. L’allora ministro degli
Esteri, Franco Frattini dichiarò il 23 febbraio 2011 che 200 mila forse
300 mila migranti provenienti dall’Africa sub-shariana sarebbero potuti
sbarcare sulle coste italiane (Arachi, 2011); in realtà il numero totale dei
migranti ospitati in Italia nell’ambito della cosiddetta “Emergenza Nord
Africa” dal 13 aprile 2011 al 28 dicembre 2012 fu, secondo i dati del Viminale, nell’ordine delle 28 mila persone provenienti dalla Libia e circa
altrettante provenienti dalla Tunisia (Ministero dell’Interno, 2013). L’errore interpretativo è stato dunque duplice: che la maggioranza dei flussi
in uscita dalla Libia fosse diretta verso l’Europa e che questi fossero per
lo più costituiti da cittadini di paesi dell’Africa a Sud del Sahara. In realtà
non solo furono relativamente pochi i migranti ad approdare sulle coste
europee, ma «la gran parte degli arrivi furono composti da egiziani e
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primissimi mesi di guerra in Libia si è calcolato che furono oltre 750
mila persone a lasciare il paese in direzione dei propri paesi d’origine o
di paesi terzi, oltre a 400 mila libici che fuggirono dal conflitto spesso
perché compromessi con il regime in fase di disfacimento. La situazione
dei migranti che provenivano da paesi dell’Africa sub-sahariana (Sahel,
Corno d’Africa e Africa occidentale in particolare) fu sicuramente la
peggiore perché, in ragione delle «rumeurs amplifiées sur la présence
de mercenaires africains, les migrants qui étaient déjà la catégorie de
population la plus soumise à l’arbitraire de la dictature, devenaient les
victimes expiatoires de la rébellion, subissant lynchages, arrestations arbitraires, meurtres et pendaisons publiques rappelant certains pogroms
subis par ces mêmes migrants sous la dictature» (Bensaad, 2012: 84). I
cittadini di paesi dell’Africa sub-sahariana non furono però la sola componente della crisi migratoria innescata dalla guerra in Libia e probabilmente nel medio periodo neppure quella quantitativamente più importante se la si raffronta con i flussi che ebbero come protagonisti cittadini
di altri paesi arabi come Egitto, Tunisia, Siria e Sudan (Schapendonk,
2013: 9-10). Vanno poi considerati anche i flussi numericamente più
limitati, ma in ogni caso significativi dei migranti provenienti da paesi
asiatici quali Cina, Pakistan, Bangladesh e Filippine, oltre alla Turchia.
Tra i paesi maggiormente coinvolti dai flussi in uscita dalla Libia vi furono l’Egitto, la Tunisia, il Chad e il Niger. Altri flussi infine arrivarono a
interessare l’intera regione saheliana e l’Africa occidentale. Sicuramente
le persone in uscita dal paese non generarono solo un aggravio per le
economie dei paesi riceventi, ma determinarono anche una drastica riduzione degli scambi commerciali e soprattutto delle rimesse del lavoro in Libia. Occorre poi considerare come la guerra in Libia ebbe un
impatto su altri circuiti e rotte migratorie, determinando in particolare
un aumento dei flussi diretti verso paesi come il Marocco, la Tunisia,
l’Egitto e soprattutto Israele. Sono invece molto frammentarie le fonti
che riguardano quei migranti che rimasero intrappolati nella crisi libi143

to la strada all’ipotesi di un intervento militare “mirato” per mettere
fuori gioco uomini e infrastrutture coinvolte nel traffico illegale di esseri umani e nel jihad internazionale. In realtà la sicurezza in gioco è
prima di tutto quella che fa riferimento agli interessi dei paesi europei
nell’arginare un flusso migratorio che, a torto o a ragione, viene considerato come pericoloso per la tenuta politica e sociale dei paesi europei.
Viceversa, sarebbe sufficiente cambiare quelle regole che oggi definiscono il discrimine tra migrazione regolare e irregolare, o legale e illegale, rendendo più facilmente accessibile lo spazio europeo a quanti vi
si recano in cerca di lavoro o di asilo. Il caso della Libia continua oggi a
scontare una contraddizione di fondo per quel che concerne il nesso tra
politica internazionale e migrazioni internazionali. Da un lato ci sono le
crescenti aspettative di mobilità (non semplicemente migrazione), veicolate dalla rappresentazione mediaticamente positiva del mondo globale che viene importata dall’Occidente attraverso la televisione, la rete
o i racconti dei migranti di ritorno. Dall’altra parte ci sono le politiche
di crescente chiusura dei confini con il conseguente aumento dell’immigrazione irregolare e dei rischi che ne derivano per la sicurezza dei
migranti. L’Europa per tanti africani a Nord e a Sud del Sahara non è
tanto o solo una meta in un processo di movimento fisico, ma rappresenta soprattutto la richiesta di uno status paritario nella società globale
in termini di mobilità sociale.

La crisi migratoria del 2011
È fuor di dubbio che nel 2011 il rapido deteriorarsi della situazione in
Libia portò a un significativo peggioramento delle condizioni di residenza e di sicurezza per l’intera popolazione civile e in particolare per
i residenti stranieri che erano arrivati in gran numero fin dall’inizio degli anni Duemila sull’onda di un vero e proprio boom economico. Nei
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mitata e in definitiva insufficiente la capacità dei paesi europei e degli
Stati Uniti di indurre il leader libico a farsi da parte evitando lo scontro.
L’Italia, che allora era il principale partner politico di Gheddafi in Europa, non ebbe la capacità di esercitare una pressione sufficiente su Tripoli
per suscitare un passo indietro di Gheddafi, né tanto meno l’Italia fu
in grado di trattenere l’interventismo francese e inglese. La mediazione
in extremis dell’Unione africana, che da sola si oppose fino all’ultimo
all’intervento militare internazionale, non ottenne risultati concreti,
specie dopo che la Lega araba aveva dato il suo via libera all’intervento.
La risoluzione 1973, votata al Consiglio di Sicurezza il 17 marzo 2011,
autorizzò la coalizione dei volenterosi «a tutte le misure necessarie per
proteggere i civili e le aree popolate da civili sotto la minaccia di attacco»
in Libia (art.4). Contestualmente iniziò l’intervento militare internazionale sotto il comando operativo della NATO per imporre una zona di
non sorvolo. L’obiettivo dichiarato era di fermare la repressione delle
truppe lealiste nella Cirenaica, ma presto fu chiaro che il vero obiettivo
era il cambio di regime.
L’uccisione il 20 ottobre 2011 di Gheddafi a Sirte e la conclusione dell’intervento internazionale non furono tuttavia decisivi per risolvere la crisi
libica, ma al contrario contribuirono a radicare una logica di conflittualità diffusa che a partire dall’estate del 2014 portò a un nuovo scontro
tra i diversi fronti libici e i loro referenti esterni, fossero questi governi
sovrani, oppure gruppi militari e di potere transnazionali. A cinque anni
di distanza dall’inizio del conflitto, la situazione oscilla tra i tentativi di
mediazione sotto l’egida delle Nazioni Uniti e le minacce di un nuovo intervento internazionale verosimilmente sotto il comando della NATO.
Proprio la dimensione migratoria della crisi, ossia quella dei flussi legati
in vario modo e in varie direzioni al ciclo della guerra civile in Libia,
ha finito per assurgere ad argomento per eccellenza attraverso il quale
giustificare l’ipotesi di un nuovo intervento nel paese. La sicurezza dei
migranti e le ragioni umanitarie per una loro protezione hanno aper145

Crisi dello Stato e
politiche migratorie
nella Libia postGheddafi
di Antonio M. Morone

Le prime proteste contro il regime di Muammar Gheddafi scoppiarono
tra il 15 e il 17 febbraio 2011. Sono note le manifestazioni di Bengasi, la
seconda città del paese e capoluogo della provincia orientale della Cirenaica, mentre sono meno note, ma altrettanto determinanti per l’esito
del conflitto, le dimostrazioni che si svolsero nella cittadina di Zintan
sulle montagne del Nefusa, nella provincia occidentale della Tripolitania. Nel giro di poche settimane la protesta contro il regime prese una
piega molto differente da quanto stava avvenendo in Egitto e Tunisia.
In Libia, l’esercito si sfaldò rapidamente insieme all’ordine pubblico.
Alla dura repressione messa in atto dai reparti rimasti fedeli a Gheddafi, si contrapposero le azioni militari dei rivoluzionari: la rivolta così
si tramutò rapidamente in una vera e propria guerra civile. In Egitto e
in Tunisia si era rivelata determinante per il cambio di regime la revoca del sostegno a Hosni Mubarak e a Zine al Abidine Ben Ali da parte
degli Stati Uniti e degli alleati occidentali. Al contrario nel caso libico,
l’eccentricità di Gheddafi rispetto alle alleanze occidentali rese molto li146

in perspective easily makes us aware of the fact that the EU is going
through a multifold crisis, which includes an identity crisis. The future
of the EU is in jeopardy and nobody knows what this ensemble will look
like by five or ten years.
Nevertheless the issues and problems that concern refugees are way
more important for the time being, especially since they interact with
the EU’s own set of crises. The human and the humanitarian drama
that millions of Syrians live today have an origin that deserves to be
faced and solved. Syria is experimenting indeed an unbearable situation
where an authoritarian rule is exerting fierce and violent policies against
its population; at the same time many of the local actors and opponents
to this same rule are also acting in a way that may qualify them one day
for accusations of “crimes against humanity”.
Facing realities requires us to say that while we hate the idea that the
hundreds of thousands of victims of the Syrian conflict would have paid
such a high price “for nothing”, the priority that stands goes to a stabilisation of this country. There is no easy or quick way for achieving this,
and the price for trying and bring more stability for Syria will also most
likely require us to go for concessions that contradict the EU’s proclaimed “core values”. But after all, if easy and efficient alternatives to this
sad assessment existed, they would have been applied already and we
wouldn’t be standing where we are.
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Turkey to Greece by allowing this latter to send back to Turkey all new
migrants that tried to reach the Greek soil after the 20th of March 2016.
In exchange, next to considerable financial incentives to the benefit of
Turkey, EU member states would commit to three main conditions: the
resettlement, on a “one to one basis”, in the EU of Syrian refugees that
are in Turkey; an acceleration of visa liberalisation for Turkish nationals
as well as a “re-energisation” of Turkey’s bid to join the EU.
The problem with this deal – if confirmed – is that it gives the image
of a European subordination to Turkey’s conditions. Indeed, while the
EU has been resisting for years the idea of giving Turkey serious hopes
for joining the EU, everything looks now as if Europeans would stand
ready to dismiss their initial reluctance on the matter as long as this
would save them any kind of commitment towards refugees and asylum
seekers. Add to that the fact that the “one to one basis” resettlement
would concern 72,000 persons, leaving unsolved the question of what
would happen with the “additional numbers”. Last but not least, while
this “deal” does not take into consideration Turkey’s responsibility in
allowing migrants and asylum seekers to leave its shores freely, it leaves
the door open for further complications in the future. Indeed, what
would happen if the EU failed to fulfill one or several of the conditions
mentioned in this agreement? Most likely, this would leave the door
open to a new and voluntary Turkish “liberalisation” of the movements
of people that leave its shores towards the EU, getting us back to square
one.

There are no easy solutions…
Pandora’s Box is open, and a lot of time will be needed before we end
up solving – at least in part – the current refugee dramas. Putting things
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people from many other national belongings have tried to follow the
same path: Afghans, Iraqis, Kosovars, Albanians, Pakistanis, etc.
This “crisis” came at a moment when the EU was facing many other
crises of its own: financial and economic slowdown, rise of unemployment rates in many EU countries (especially countries of Southern
Europe), crises of political leadership (Greece, Italy…) as well as the
growing of movements of social contestation (Greece, Spain…). Furthermore, the important number of people that managed to reach the
European soil after long and risky journeys, and the emotion that has
been provoked by the drowning of thousands of migrants in the Mediterranean, brought to the attention to the depth of the crisis. The image
of Aylan Kurdi, a young Syrian boy found dead on Turkish shores, got
European governments stuck. While they could hardly dismiss the wave
of popular emotion that had been created by this powerful image, they
still had to find a way to cope with human migrations that organised
towards their soil, especially at a moment when the rise of ISIS and the
terrorist attacks that targeted European countries (France, Belgium…)
further revealed the extent of the problem.
The rigid and harsh policies favoured by some countries towards migration issues (starting with Hungary), the refusal (Austria) or the difficulties (Germany) some countries found into coping with the phenomenon, had to give birth to a solution. This is how the EU decided to
consider a deal with Turkey, the Syrian refugees’ first destination that
also happens to be the origin for many of the boats that are used by refugees and asylum seekers to try and reach the EU.
The problem with the so-called “EU-Turkey deal” – which still has to
be confirmed at this stage - is that it seems to create more problems
than solutions. Indeed, the terms of this agreement are clear: it aims at
limiting the movements of migrants and asylum seekers traveling from
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a better political and social order. Nevertheless, so far, the EU has not
really proven that it was capable of achieving seriously any of its two
official objectives: “encourage political and economic reform in each
individual country in due respect for its specificities” and “encourage
regional cooperation among the countries of the region themselves and
with the European Union”.

When human migrations reflect the
EU’s contradictions
The EU started facing issues linked to human migrations a long time
ago. But the tendency grew significantly with the “Arab Spring” in general, and with the evolutions of the Syrian conflict in particular.
The EU – or at least some of its members – cannot pretend that they
are completely innocent towards Syrians and the reasons why they are
fleeing war in their country. While the development by the Syrian regime of fierce, violent and unjustified policies against its opponents
makes no doubt, two European countries in particular – France and the
UK – have backed some of the “Syrian conflict”’s actors believing that
they could contribute creating a new situation. As a result, the situation
in Syria shifted from an internal conflict to a proxy war between several
actors and their regional and international backers. Five years after, Syria has become a black hole where no solutions are foreseeable.
Many Syrians ended up becoming refugees in neighbouring countries
while others tried to reach the EU to benefit from what they believed
would be decent conditions of living. But Syrians are not the only population to be willing to benefit from the myth of a “European welfare”.
While they do constitute the majority of asylum seekers in the EU,
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ter on, starting from 1995, the launching of the Barcelona Process also
sounded accurate since it was based on the idea of accompanying the
MENA’s development at the condition for the region’s governments to
commit to a series of reforms that would benefit political, economic and
social perspectives. On the other hand, one can also be critic towards the
Barcelona Process. While it was created at a moment when European
believed that giving money to their Southern neighbours would keep
them sage from Southern-originated movements of migration and terrorism, the way relations went on between Europeans and their MENA
counterparts revealed many mistakes. One of them was the fact that the
EU – and its members – preferred abided by the will of the rulers and
their very limited – if any – introduction of serious reforms to their own
system. This reality got the EU to earn the unfortunate reputation of
being “a payer but not a player”. Neither the European Neighbourhood
Policy (2004 onwards) nor the Union for the Mediterranean (UfM, 2008
onwards) compensated the EU’s weaknesses and awkward approach to
a complex region. Indeed, the UfM that was initially promoted by the
French president Nicolas Sarkozy, was based on the idea that by developing economic perspectives, MENA countries would end up making
peace. This led to a further neglecting of regional conflicts and their
impact on the MENA stability, while not solving the region’s macro and
microeconomic issues and their impact on societies. The result was the
outburst of the so-called “Arab Spring”.
The EU tried to bring an answer to the “Arab Spring”, but to a large
extent, it failed so far to find one. Ideas for changing the EU’s attitude
towards the MENA region were there (such as with the SPRING Program that was launched in September 2011) but its aim – supporting
countries of the Southern Mediterranean region in their transition to
democracy – proved ambitious. The EU remains engaged towards the
MENA region, and it puts a lot of efforts and money in projects that
are meant to allow civil society empowerment and the consolidation of
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join the “European Union” afterwards also shared a strong common belief: their opposition to the USSR – hence, their rejection of the forms
of communism that reflected the Soviet system. Similarly to the U.S.
and what culminated in 1845 under the idea of the “Manifest Destiny”,
Europeans believed that they were united by democracy and the respect for human rights and the rule of law and that these same principles
had to benefit both them and the countries they would deal with. This
contributed to the creation of a myth that made “Europeans” fierce defenders of noble values and principles. But while it would be unfair to
accuse countries of the EU of being willing to contradict these same
principles, it is also clear that many of the trends that we have witnessed
within countries of the EU these last years indicate that authoritarian
trends and/or temptations are part of several governmental approaches
to contemporary crises. The “European model” still exists, but it also
experimented several alarming cracks over the past months and years.

The EU’s little understanding of its
close neighbourhood(s)
The EU does care about finding accurate tools that allow it to deal efficiently with its close neighbours, both eastwards and southwards.
Nevertheless, Europeans failed up to now in defining these same tools.
While they got aware early of the strategic importance of the Middle
East and North Africa (MENA) region, they kept in the back comparing to other international powers (namely, the U. S. and, for some time,
USSR). Among what can be put at the credit of the Europeans, we find
approaches and statements such as the Euro-Arab Dialogue (1970, then
1973 onwards) and the Venice Declaration (1980) that acknowledged at
that time the Palestinians’ right to self-government and the Palestinian
Liberation Organisation’s right to be included in peace initiatives. La152

The EU as an (alleged) model
Understanding the essence of the “European project” requires first to go
back to the origins of the “European idea”. Following the end of World
War II (1939-1945), many European countries decided that the creation of a “European body” was required so that demons of the past remain part of the past. In 1951, the European Coal and Steel Community
(ECSC) was created among six founding members (Belgium, France,
Germany, Italy, Luxemburg, Netherlands); this model of an economic
integration was meant to allow economic perspectives to contribute to
peace. Six years later, both the European Economic Community and the
European Atomic Energy Community followed; they were also meant
to prove that through regional integration, countries would dedicate
their efforts to development rather than peace. Through the years that
followed, these treaties/structures were extended progressively to new
members. The European dream was becoming a reality, though problems were never totally absent. The main objectives of “the Europeans”
were clear, as they were based on the (Robert) “Schuman Declaration”.
In 1950, France’s minister of Foreign Affairs made an infamous speech
where he mentioned ambitions and ideas that would pave the way for
creating what has now become “the European Union”. Schuman considered at that time that “the first concrete foundation of a European Federation” was “indispensable to the preservation of peace”. He wanted
war between France and Germany to become “merely unthinkable” and
“materially impossible”. This is how he suggested the creation of a community (to be understood as a body) that would facilitate the integration
of the coal and steel industries of Europe, both elements being necessary
to make weapons of war.
However good these intentions were, they should not make us forget
that the “European project” was also, in part, an ideological project. Indeed, the six founding members as well as all of the members that will
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Beyond the “Migrant
crisis”… the European
Union’s deep and
multifold crises
Barah Mikaïl 1

Since it was officially set in the 1950s, the “European project” aimed
at developing tools and practices that would contribute to leaving wars
and tragedies behind. While it expanded gradually, jumping from its six
original members to a total of twenty-eight countries today, what has
now become the European Union developed a myriad of policies and
tools that were also meant to favour good relations with its neighboring
countries. Nevertheless, the post-“Arab Spring” context highlighted the
EU’s many contradictions. The institution that was meant to be human,
helpful, non-opportunistic and efficient ultimately favoured decisions
and behaviours that contradicted its official ambitions. Looking at the
way the EU has reacted so far to the so-called “migrant crisis”, it is easy
to notice that Europeans have been defending decades long leitmotivs
that sound now meaningless – and hypocritical.
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