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اخلصوصيات احمللية للهجرة 
يف ليبيا: التحّديات واحللول

عبدالرمحن العريب1

ملخص تنفيذي
من غري املرجح أن تنجح السياسات احلالية الرامية إىل احلد من اهلجرة غري الشرعية 
الوفاق  التفاهم بني احلكومة اإليطالية وحكومة  ليبيا، مثل مذكرة  إىل أوروبــا عرب 
الوطين الليبية املوقعة أوائل 2017، خصوصاً من حيث االستدامة يف األجلني املتوسط   

العاصمة  الوطين ال تتمتع بسيطرة تذكر خارج حدود  الوفاق  والطويل. فحكومة 
الــســيــاســات يف مناطق تعترب أساسية  طــرابــلــس، ممــا يقلل مــن قــدرهتــا على فــرض 
لعمليات التهريب، خاصة جنوب ليبيا. عالوة على ذلك فإن السياسات احلالية 
ال تأخذ بعني االعتبار مصاحل وخماوف اجلهات الفاعلة احمللية وبالتايل فقد تكون 

هلا آثار سلبية.

عبدالرمحن العريب من مواليد طرابلس. هو ناشط جمتمعي مدين مهتم بقضايا اهلجرة والقوانني احمللية والدولية   .1
املتعلقة باهلجرة.

متت كتابة هذه الورقة يف مارس 2018  كجزء من أعمال “مبادرة ليبيا” يف إطار برنامج مسارات الشرق ا وسط، وتشتمل 
املبادرة على برنامج تدرييب لشباب الباحثني الليبيني.
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يشري التحليل امليداين لشبكات هتريب املهاجرين على املستوى احمللي إىل اختالفات واضحة يف طبيعة وتنظيم شبكات هتريب املهاجرين 
بني املناطق اجلنوبية والوسطى والساحلية يف ليبيا. ومن هنا فإن وضع سياسة واحدة جلميع احلاالت لن حيقق نتائج فعالة، بل قد يؤدي 
إىل نتائج عكسية. لذلك من الضروري تصميم خطط وسياسات فعالة تعاجل التحديات احملددة لكل منطقة على مستوى اجلهات الفاعلة 

العاملة يف هتريب املهاجرين وصلتها باجملتمع احمللي.

املنطقة اجلنوبية
تعترب املنطقة اجلنوبية أساسية لتهريب املهاجرين، حيث تشكل نقطة انطالق للتدفق املتجه   من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حنو البحر 
املتوسط، وهي منطقة ال تزال إىل حد كبري خارج نطاق السيطرة األمنية حلكومة الوفاق الوطين. كما أن مكافحة التهريب يف اجلنوب مسألة 
معقدة للغاية، حيث اختذت طابعاً سياسياً نتيجة الصراع على النفوذ بني خمتلف القبائل احمللية واألقليات غري العربية، ناهيك عن القضايا 

السياسية اهلامة جدا كتلك املتعلقة حبقوق املواطنة واجلنسية الليبية.

لذلك، على اخلطط والسياسات املعنية جبنوب ليبيا أن تضم وتشمل كافة اجلماعات املتنافسة على النفوذ يف املنطقة، وذلك لتفادي التأثري 
على توازن القوى احمللي )أو عدم الظهور مبظهر املتالعب به(. وعلى الرغم من أن األمن سيكون جزءاً من خطة االستجابة، إال أنه ينبغي 
على صانعي السياسات داخل وخارج ليبيا احلذر من دعم وبناء قدرات مجاعات مسلحة بعينها تبدو األقدر على وقف تدفقات املهاجرين.

من جهة أخرى يعترب أثر التهريب يف االقتصاد احمللي شديد األمهية يف اجلنوب. غالباً ما يقوم املهربون بإعادة استثمار أرباحهم حملياً، حيث 
شكلوا بدياًل للنظام املصريف املتهاوي واالفتقار العام للخدمات األساسية، منح ذلك املهربني نفوذاً خاصاً يف بعض املناطق. من هنا فإن 
على أي سياسة فعالة هتدف ملكافحة التهريب الفصل ما بني املهربني واجملتمعات احمللية عرب توفري اخلدمات اليومية، وحتفيز التجارة املشروعة، 

وتعزيز التنمية االقتصادية.

املنطقة الوسطى
ختتلف الرتكيبة االجتماعية لشبكات التهريب يف املنطقة الوسطى عن تلك املوجودة يف اجلنوب والساحل، حيث جند النسيج االجتماعي 
املتماسك واملتجانس يف املنطقة عموماً وذلك بسبب انتماء سكان كل مدينة أو منطقة قبيلة واحدة، ومع أن التماسك والتجانس وفرا ملهريب 
املنطقة حىت اآلن درجة كبرية من احلماية االجتماعية – حيث مييل زعماء القبائل إىل التغاضي عن أنشطتهم ملنع نشوب الصراعات – إال 

أهنما قد يوفران أيضاً مدخاًل لسياسات ناجحة ملكافحة اهلجرة غري الشرعية.

تتمتع اجملالس االجتماعية والبلدية احمللية عموماً مبستوى كبري من النفوذ والسيطرة على جمتمعاهتا. فإذا توصلت هذه اجملالس إىل قناعة بأن 
مكافحة التهريب أمر ضروري جدا الستقرار جمتمعاهتا فقد تصبح شريكاً فعااًل لكل من احلكومة الليبية وشركائها الدوليني. كما سيكون 
األثر الضعيف نسبياً للمهربني على االقتصاد احمللي يف هذه املنطقة رصيداً مثيناً هلذه الشراكة. لكن يبقى التحدي الرئيسي متمثاًل يف االنعزال 

املستمر لبعض اجملتمعات يف املنطقة الوسطى بعد عام 2011، فضاًل عن رفضها االعرتاف بالسلطات املركزية السياسية واألمنية.
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املنطقة الساحلية
اجلماعات املسلحة احمللية اليت تسيطر بشكل متزايد على عمليات هتريب املهاجرين يف املنطقة الساحلية تركز منذ عام 2014 على حتقيق 
أقصى قدر من األرباح، حيث يعترب تأثريها على االقتصاد احمللي حمدوداً للغاية. كما أن للحمالت األمنية اليت جتريها قوات الشرطة احمللية 
وحرس السواحل سجاًل حافاًل بالنجاح يف بعض املناطق، والسيما حني تستفيد من رفض اجملتمع احمللي ألنشطة املهربني ومن املنافسة بني 

شبكات التهريب.

من شأن املزيد من اجلهود الرامية إىل تعزيز قدرة األجهزة األمنية وحتفيز قوات الشرطة وحرس السواحل على مكافحة هتريب املهاجرين أن 
حيقق نتائج إجيابية. لكن لكي ال تؤدي هذه اجلهود إىل تقوية األجهزة األمنية احمللية على حساب احلكومة املركزية، البد من اهتمام أكرب 

بوضع آليات لتشجيع التنسيق والتعاون بني السلطات احمللية والسلطات الوطنية.

بصفة عامة، تكسب السياسات الرامية إىل احلد من هتريب املهاجرين املزيد من الفعالية إذا استفادت من الرفض املتزايد للتهريب من جانب 
اجملتمعات احمللية، ومن االهتمام املتزايد من جانب اجلهات السياسية واألمنية احمللية بإعالن التزامها مبكافحة التهريب. لكن ينبغي احلذر 
خصوصاً من عرض التعاون على بعض اجلماعات على حساب مجاعات أخرى، األمر الذي سيشعل فتيل التنافس بني الشبكات ويؤدي 

إىل املزيد من االضطراب.
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مقدمة
أصبحت السيطرة على تدفقات اهلجرة غري الشرعية من وإىل ليبيا حتتل مكانة متقدمة على أجندة حكومة الوفاق الوطين الليبية2 خالل العام 
املاضي. يرجع ذلك إىل الضغوط الكبرية اليت واجهتها هذه احلكومة من بلدان املقصد على الشاطئ الشمايل للبحر املتوسط، وال سيما 
من إيطاليا. إال أن اهلجرة أصبحت اآلن قضية حتظى باهتمام عام يف ليبيا، وخاصة منذ صدور الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شبكة سي إن 
إن يف نوفمرب 2017 حول “أسواق الرقيق” من املهاجرين األفارقة العابرين للبالد،3 وخالل األشهر املاضية، بدأ الليبيون يرون يف اهلجرة غري 

الشرعية وهتريب املهاجرين مشكلة وهتديداً حمتماًل الستقرار البالد، وهو أمر جديد نسبياً.

يشري االخنفاض يف عدد املهاجرين الذين حياولون مغادرة شواطئ ليبيا عرب البحر املتوسط منذ منتصف 20174 إىل أن مذكرة التفاهم املربمة 
بني حكومة الوفاق الوطين واحلكومة اإليطالية يف فرباير 2017 بدأت تؤيت مثارها. ومع ذلك مثة تساؤالت تتعلق مبحدوديتها وبعض آثارها 

السلبية اليت بدأت تظهر بالفعل،5 باإلضافة إىل مدى إمكانية استدامتها.

تعتمد اإلسرتاتيجية اليت تستند إليها مذكرة التفاهم إىل حد كبري على حكومة الوفاق الوطين واألجهزة األمنية التابعة هلا على املستوى احمللي. 
غري أن احلكومة ما تزال عاجزة عن بسط سيطرهتا على الكثري من األراضي الليبية، بل إن األجهزة األمنية واجلماعات املسلحة اليت تشكل 
رمسياً جزءاً من احلكومة غالباً ما تكون موالية هلا باالسم فقط إن مل تكن بعضها منخرطة بشكل مباشر يف اقتصاد التهريب البالغ حوايل 

500 مليون يورو سنوياً 6 .

إن تطور هتريب املهاجرين وحتوله إىل قطاع رئيسي من قطاعات االقتصاد وإىل مصدر دخل أساسي لكثري من الشباب واألسر يف بعض 
املناطق ما تزال مسألة غري مطروحة يف اخلطط والسياسيات احلالية. ومن غري الواضح أيضاً ما إذا كان اخنفاض عدد حاالت عبور البحر 
املتوسط يقابله اخنفاض يف عدد املهاجرين األفارقة الداخلني إىل ليبيا، ما يعين أن املخاوف الليبية بشأن التسوية الدائمة لوضع املهاجرين 

داخل البالد ما تزال دون حل.

من هنا ال بد من وضع إسرتاتيجية جديدة تأخذ يف االعتبار خماوف واضعي السياسات الليبيني واألوروبيني على حد سواء. حماولًة لإلسهام 
يف ذلك، تبحث هذه الورقة يف شبكات هتريب املهاجرين على املستوى احمللي، واجلهات الفاعلة املشاركة فيها وعالقاهتا باجملتمع احمللي. 
الفروق الواضحة بني املناطق اجلنوبية والوسطى والساحلية تعين أن سياسة واحدة تفرض بالطريقة نفسها على املناطق الثالث لن تؤدي إىل 
نتائج فعالة. بداًل من ذلك، ينبغي تصميم خطط وسياسات حسب التحديات اليت تواجهها كل منطقة على حدة، وذلك ضمن إطار عام 

يتمثل يف دعم وتعزيز قدرات سلطات الدولة املركزية.

تستند هذه الورقة إىل حبث ميداين ومقابالت أجريت يف كل من املناطق الثالث املذكورة بني يونيو2017 وفرباير 2018، تضاف إليهما خربة 
املؤلف الطويلة يف هذا اجملال. تتناول الورقة فقط شبكات هتريب املهاجرين يف غرب ليبيا، حيث تشكل عمليات التهريب هناك معظم 
2.  يرأس حكومة الوفاق الوطين فايز السراج، وقد تأسست بعد توقيع االتفاق السياسي اللييب يف ديسمرب 2015 يف الصخريات باملغرب. حظي االتفاق مبشاركة ودعم بعثة األمم املتحدة للدعم يف 

ليبيا.
  http://www.bbc.com/news/world-africa-42038451               .3

 https://www.theguardian.com/world/2017/aug/11/number-of-migrants-arriving-in-italy-from-libya-falls-by-half-in-july                .4
 https://issafrica.org/research/north-africa-report/the-anti-human-smuggling-business-and-libyas-political-end-game              .5

6.  ملزيد من املعلومات: http://al-ahd.net/2017/08/15، ص2.

http://www.bbc.com/news/world-africa-42038451
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/11/number-of-migrants-arriving-in-italy-from-libya-falls-by-half-in-july
https://issafrica.org/research/north-africa-report/the-anti-human-smuggling-business-and-libyas-political-end-game
http://al-ahd.net/2017/08/15/
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تدفقات اهلجرة غري الشرعية من ليبيا باجتاه الشواطئ الشمالية للبحر املتوسط، كما تويل الورقة اهتماماً خاصاً جبنوب ليبيا، الذي يشكل 
حلقة وصل رئيسية لشبكات هتريب املهاجرين إىل وعرب ليبيا.

اجلنوب اللييب: صراع نفوذ يف ظل هشاشة أمنية وهتميش اقتصادي
تتسم املنطقة اجلنوبية اليت متتد من مدينة الكفرة7 شرقاً إىل غات8 غرباً وبراك الشاطئ مشااًل بكثرة وخصوصية مكوناهتا القبلية و اإلثنية، 

املختلفة سياسياً واملتصارعة على النفوذ مبا يف ذلك السيطرة على املوارد )حقول النفط، احلدود وطرق التهريب(.

ويعترب اهلاجس الرئيس أمام احلد من اهلجرة غري الشرعية يف اجلنوب اللييب تداخل عدة تطورات مهمة وارتباطها: أمهها تشظي وضعف 
سيطرة احلكومة املركزية على املشهد األمين احمللي؛ والصراع السياسي بني جمموعات حملية متنوعة؛ وكذلك التغري الدميوغرايف؛ وتردي األوضاع 

االقتصادية احمللية. مسحت كل هذه العوامل بتنامي شبكات التهريب وازدياد تأثريها على املستوى احمللي.

استطاع املهربون أن يعملوا بطرق أسهل وبوترية أسرع ما كان عليه احلال قبل سنة 2011، وذلك نتيجة لضعف دور األجهزة األمنية الرمسية 
)جهاز حرس احلدود التابع لوزارة الدفاع،9 وجهاز مكافحة اهلجرة غري الشرعية10 التابع لوزارة الداخلية( وحسب ما أكد أحد املسئولني يف 
7.               مدينة الكفرة هي كربى مدن اجلنوب الشرقي، وتقع جنوب شرق مدينة بنغازي على بعد 1,050كم قرب املثلث احلــدودي مع مصر والسودان وتشاد. وهي خط التهريب الرئيسي من 

السودان ودول القرن األفريقي لليبيا.
8.  تقع مدينة غات أقصى جنوب غرب ليبيا على بعد 550كم جنوب سبها، على حدود النيجر واجلزائر. وهي تعترب خط التهريب من مايل والنيجر.

9.  جهاز حرس احلدود يتبع لوزارة الدفاع وتتمثل مهمته الرئيسية يف مراقبة وتأمني احلدود. تأسس بقرار رقم 392 لسنة2000.للمزيد من املعلومات:
http://security-legislation.ly/ar/node/33856

https:// :10.  جهاز مكافحة اهلجرة غري الشرعية يتبع لوزارة الداخلية. تأسس بقرار رقم 386 لسنة2014. أهم مهامه إعداد وتنفيذ اخلطط األمنية ملكافحة جرائم هتريب البشر. للمزيد من املعلومات
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ينتقل املهاجرون جنوب ليبيا من املناطق احلدودية كالقطرون إىل مرزق ومنها إىل سبها ومن غات إىل أوباري وصواًل إىل براك الشاطئ، ومن الكفرة إىل أجدابيا مباشرًة.

http://security-legislation.ly/ar/node/33856
https://infographic.security-legislation.ly/ar/infographic
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وزارة الداخلية، قد تأيت ضعف هذه األجهزة من تبعيتها حلكومات منقسمة ضعيفة، إضافة إىل ضغوطات العمل يف ظل ظروف استثنائية 
نظراً لقدرات املهربني العسكرية. فاملهربون يتبعون جمموعات مسلحة توفر هلم ولتجارهتم احلماية األمر الذي أدى إىل أال يقوم جهازا حرس 
احلدود ومكافحة اهلجرة غري الشرعية مبهامهما تفادياً للوقوع يف مواجهات مسلحة مباشرة مع املهربني، حيث ال توجد قوة عسكرية حلماية 
العاملني هبذين اجلهازين. وقد تعرضت أكثر من دوريــة جلهاز مكافحة اهلجرة وحــرس احلــدود لعمليات إطــالق نار مباشر، خاصة بعد 
.201411 إضافة إىل ذلك، يعاين هذان اجلهازان من سرقة أغلب ممتلكاهتما ومعداهتما خالل السنوات األخرية، مثل سيارات الدفع الرباعي 
وأجهزة االتصاالت، ما أضعف عملهما، كما أن ضعف مرتبات املوظفني هبذين اجلهازين جيعل بعضهم يقبل التعامل مع املهربني بطريقة 

مباشرة مبقابل مايل؛ وبعضهم امتهن التهريب كعمل رمسي.12

وقد ساهم تسييس وعسكرة اجملتمع بعد 2014 إىل تطوير وانتشار ظاهرة هتريب املهاجرين، خاصة يف املناطق واملــدن اليت تتسم بنسيج 
اجتماعي معقد ومتنوع، وتعترب مدينة سبها13 عاصمة اجلنوب خري دليل على ذلك، حيث تتعدد التشكيالت القبلية والكتائب املسلحة 
واملسميات العسكرية فيها، واليت ختتلف من حيث أيديولوجياهتا وتوجهاهتا، وال يوجد قوة واضحة مسيطرة على املدينة اليت تعترب مزجياً معقداً 

من أغلب مدن وقبائل اجلنوب ذات التوجهات السياسية املختلفة.

األمــن حيث جند  البلدي ومديرية  على عمل جملسها  انعكست سلباً  مدينة سبها  املتنوعة يف  اجملموعات  بني  والتناقضات  االختالفات 
الصراعات واخلالفات بني أعضاء اجمللس مستمرة إىل اآلن رغم مرور أكثر من ثالث سنوات على انتخاهبم، يعين ذلك أن اجمللس البلدي 

خارج دائرة التأثري املباشر حلل املشاكل األمنية واإلدارية اليت تعاين منها سبها، واليت تعترب أخطر مدن اجلنوب أمنياً.14

تتغاضى التشكيالت املسلحة مبدينة سبها عن عمليات التهريب، وإن مل تكن تساهم فيها وتعتمد جزئياً عليها كدخل مــادي يف ظل 
الظروف االقتصادية املتعثرة مؤخراً، وذلك تفادياً للدخول يف صراعات ال مكاسب ذات أمهية هلا وأيضاً حفاظاً على تواجدها يف املدينة.

يف هذا السياق ومع أخذ كل ذلك يف عني االعتبار، ال ميكن ضمان نتائج دعم قوة معينة باملدينة ملكافحة اهلجرة، فنظراً ألن أغلب 
التشكيالت املسلحة باملدينة إما قبلية أو ذات توجهات سياسية متناقضة، قد تساهم مثل هذه السياسة يف تغيري توازن القوى فيما بينها 
سياسياً وعسكرياً، ويف إشعال صراعات جديدة. واألرجح أن مجيع هذه اجملموعات ستتنافس للحصول على أي دعم مقدم وعلى الشرعية 
اليت تصاحبه فقط من أجل بسط نفوذها وسيطرهتا على املدينة. وعالوة على ذلك، لن تسمح باقي القوي باملدينة بسلطة ونفوذ قبيلة 

واحدة أو تيار سياسي معني يسيطر على املدينة.

يف أماكن أخرى من املنطقة اجلنوبية، أصبح التغري الدميوغرايف هو ما يعرقل إجياد سياسيات فعالة حلد عمليات هتريب املهاجرين، حيث 
تعترب قضية التغيري الدميوغرايف من أكثر القضايا حساسية يف اجلنوب خالل الثالثة أعوام األخرية، خصوصاً بالنسبة للتبو15 والطوارق،16 
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11.  كمثال فقد تعرضت دورية جلهاز حرس احلدود مشال سبها إلطالق نار مباشر من جمموعة من املهربني يف سبتمرب 2014 أرغمتهم على تسليم املهاجرين املضبوطني لديهم.
12.  هذا يعود ملا قبل سنة 2011 حيث كان العديد من املوظفني يف جهاز حرس احلدود، خصوصاً باملناطق احلدودية النائية يتعاملون مع مهريب البشر بشكل رمسي، وذلك ضمن نشاطهم األمين 

للقبض على مهريب األسلحة واملخدرات.
13.  مدينة سبها تقع جنوب طرابلس على بعد 770كم على بعد 550كم من احلدود الليبية النيجرية، وهي كربى مدن اجلنوب وإحدى أكثر املدن الليبية انفالتاً من الناحية األمنية كما تنشط فيها 

عمليات هتريب البشر.
14.  حسب إحصائيات مديرية األمن الوطين سبها نظراً لعدد حاالت القتل والسرقة واخلطف.

15.  إحدى األقليات اإلثنية اليت تعيش جنوب ليبيا، وهلا خصوصية عرقية ولغوية.  
16.  إحدى األقليات اإلثنية اليت تعيش يف جنوب غرب ليبيا، وهلا عدة عادات وتقاليد وخصوصية عرقية ولغوية. 

https://infographic.security-legislation.ly/ar/infographic
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فهذه اإلثنيات تضم أعداداً من املواطنني غري الليبيني الذين يقيمون بليبيا منذ تسعينات القرن املاضي، ومل يتحصلوا على اجلنسية الليبية 
حىت اآلن. وخالل الثالثة أعوام األخرية هاجر عدد كبري من التبو من تشاد والنيجر إىل مناطق أم األرانب )130كم جنوب سبها( والقطرون 
)300كم جنوب سبها( ومرزق17 وكذلك بالنسبة للطوارق من اجلزائر ومايل والنيجر إىل منطقيت غات وأباري، وتشري بعض األرقام التقريبية 
)وهي ليست دقيقة( إىل أن أعدادهم تضاعفت أكثر من أربع مرات بعد سنة 2011، وهذه املعلومات من واقع املشاهدة على األرض هبذه 
املناطق. وقد أدى ذلك إىل هجرة هادئة لألهايل والسكان من أصول عربية ملناطق أخرى بسبب املضايقات اليت يتعرضون هلا من قبل التبو 

غري الليبيني خصوصاً.

وتلعب عناصر من هذه اجملموعات الوافدة دوراً مهماً يف عمليات هتريب البشر والبضائع من دول اجلــوار إىل ليبيا، ما أدى إىل سيطرة 
هذه األقليات اإلثنية على خطوط التهريب يف مناطق عديدة من اجلنوب. وهذا األمر ليس باجلديد، فذلك يعود لفرتة حكم القذايف، غري 
أنه خالل تلك الفرتة كان النظام يستعملها خلدمته، وللسيطرة على احلدود وعمليات التهريب، أما اآلن فال يوجد من يسيطر على هذه 
اجملموعات. وأغلب املناطق احلدودية من غات وصواًل إىل الكفرة حتت سيطرهتم، وهي منقسمة من حيث التبعية؛ فهي تتعامل مع حكومة 

الوفاق بطرابلس واحلكومة املؤقتة بالبيضاء.

ولذلك فتهيمن هذه اجلماعات على التهريب فمعظم مناطق اجلنوب مما أثر على أداء ودور اإلدارة احمللية يف مكافحة هذه الظاهرة، فعندما 
املهربون وأعضاء اإلدارات احمللية هم من نفس القبائل، لذا فالتعامل مع قضية اهلجرة غري الشرعية ينطوي على صرف النظر من قبل اجلهات 
الرمسية. فعلى سبيل املثال تتكون شبكات املهربني مبدن القطرون وأم األرانب ومنطقة مرزق عموماً من أغلبية تباوية رغم من وجود عدد 
من املهربني من العرب كقبائل القذاذفة واملقارحة وغريهم معهم. وأغلب املؤسسات احلكومية كالبلديات واألجهزة األمنية يسيطر عليها 
التبو18 يف هذه املناطق، ولذلك تتغاضي عن أغلب عمليات التهريب بسبب العامل االجتماعي وأيضاً بسبب الظروف االقتصادية القاسية 
جداً هبذه املناطق،19 كما تكتفي هذه اجلهات بالرتكيز على اجلانب اإلجيايب هلذه الظاهرة واملتمثل يف توفري العمالة الزهيدة طوال العام هبذه 
املناطق النائية باجلنوب، واليت يصعب العمل فيها بعقود قانونية بالنسبة للعمالة الوافدة وذلك نتيجة لرتدي األوضاع األمنية فيها وتقوم هذه 

اجلهات ببعض عمليات القبض على املهربني من فرتة ألخرى وإن دون نتائج تذكر.20

كما أن منطقة أوباري وغات واليت يسكنها قبائل الطوارق كأغلبية تشهد عمليات هتريب ولكنها أقل نشاطاً مقارنة مبنطقة مرزق والقطرون 
مؤخراً. يبقى اهلاجس األكرب يف هذه املنطقة هو ارتباط عمليات هتريب البشر القليلة جداً من غات وأوباري بتهريب املخدرات من غرب 
أفريقيا إىل ليبيا وصواًل إىل مصر ودول الشرق األوسط، كما أن تبادل املصاحل الشخصية )مالياً، اجتماعياً( بني املهربني وبعض اجلهات 
كبعض أفراد جهاز حرس احلدود وبعض اجملموعات قّلص دور اجلهات األمنية واجملالس البلدية واالجتماعية كدوائر تأثري فاعلة مباشرة يف 

إجياد حلول هلذه الظاهرة باملنطقة اجلنوبية.

كذلك فإن عدم حل بعض القضايا السياسية املتعلقة بوضع األقليات اإلثنية يف الدولة الليبية أثر سلباً على ظاهرة اهلجرة غري الشرعية 
وكيفية التعامل معها من قبل اإلدارة احمللية. وهلذه األقليات مطالب سياسية معينة: كطلب نسبة متثيل ثابتة يف اجلهات التنفيذية والتشريعية 

17.  منطقة مرزق تقع 150كم إىل جنوب سبها. تعترب أكرب طرق هتريب البشر، وهي الرابط بني مدينة سبها واحلدود اجلنوبية وأهم مناطق التهريب فيها هي مدن مرزق املركز وأم األرانب والقطرون، 
وهي موضحة باخلريطة املرفقة.

18.  إن مل يسيطروا عليها فالقوة العسكرية لدى التبو منتشرة يف مجيع هذه املناطق.
19.  حسب ما ذكر أحد املسئولني مبنطقة القطرون.

20.  ومن خالل متابعة الكاتب لظروف عمل هذه األجهزة هبذه املناطق: ال يوجد إحصائيات واضحة بعد سنة 2011.
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والقضائية، وكذلك إدارياً خبصوص تقسيم احملافظات والبلديات والسيطرة على اإلدارات احلكومية مبناطق نفوذهم على املستوى الوطين،21 
واملطالبة بإصدار جنسيات لعدد من املهاجرين غري الليبيني والذين ميتلكون أوراق ثبوتية فقط دون اجلنسية الليبية، ما يدفعهم للضغط على 
احلكومات احلالية.22 أيضاً مما يثري خماوف سكان املنطقة نوايا بعض املتشددين من هذه األقليات اإلثنية للتمهيد للمطالبة حبق االنفصال 

وإقامة دولة مستقلة.

لذلك، ونظرا لطبيعة الدميوغرافيا السياسية يف منطقة اجلنوب، فإن أي دعم مايل وفين ألجهزة الدولة مثل جهاز حرس احلدود أو جهاز 
مكافحة اهلجرة باملنطقة اجلنوبية قد يؤدي إىل تغيري خطري يف توازن القوى باملنطقة وإىل حالة عدم استقرار. هذا الدعم قد يعترب دعماً غري 
مباشر لسياسات بعض اجملموعات لبسط نفوذها وحتقيق مطالبها وحىت السيطرة على اجلنوب بالكامل متهيداً لالنفصال، كذلك فقد يصل 
هذا الدعم إىل خصوم حكومة الوفاق الوطين يف اجلنوب )كالقبائل الداعمة لعملية الكرامة أو من يدعم عودة حكم نظام القذايف( لذا فإنه 

من املهم دعم أكثر من قوة باجلنوب للحفاظ على التوازن املوجود ولتجنب تطورات سياسية غري متوقعة.

كما أن البعد االقتصادي وارتباطه بالسياسة واجملتمع احمللي عنصر رئيسي فهم شبكات التهريب يف اجلنوب، فالوضع االقتصادي يف املنطقة 
مرتٍد خصوصاً بعد سنة 2014، حيث أصبح هناك تباين كبري جداً بني الدخل الشهري للمواطن وتكاليف احلياة اليومية، وتضاعفت أسعار 
أغلب االحتياجات اليومية خصوصاً لعدة أسباب أمهها: هبوط قيمة الدينار والنقص احلاد يف السيولة بالبنوك كذلك، مما أضطر أغلب 
الشباب للتوجه للعمل بالتهريب كبديل للعمل احلكومي أو ملواصلة التعليم، ففي التهريب هناك الكسب املادي املضمون والبالغ أضعاف 
مرتبات الدولة وأضعاف دخل جتار القطاع اخلاص وكل ذلك بكلفة أقل ووترية أسرع، فالكسب املادي من التهريب بشكل نقدي على 
عكس املرتبات احلكومية اليت يتم حتويلها إىل احلسابات املصرفية، ما يستلزم انتظار إجــراءات التحويل اليت تتأخر أحياناً وال سيما أثناء 

انتظار السيولة يف املصرف.

أصبح التهريب مصدر رزق رمسياً لعدد كبري من العائالت والشباب باجلنوب عموماً، ومبنطقة مرزق وسبها وبراك الشاطئ خصوصاً، كما أن 
عمليات التهريب أصبحت مصدر الدخل الوحيد لعدد من العسكريني التباويني من أصول تشادية ونيجرية23 ممن كان قد ستقطبهم نظام 
القذايف سابقاً للعمل بالكتائب األمنية اخلاصة به، قبل أن يتم إيقافهم عن العمل بعد سنة 2011 بسبب عدم استحقاقهم للمرتبات لعدم 

حصوهلم على اجلنسية الليبية وأغلبهم لديهم خربة بالطرق واملسالك الصحراوية ولديهم العالقات اليت تسهل عملهم بالتهريب.

ونظراً هلذا السياق، فإن التنمية املكانية وتوفري فرص عمل للشباب لن يكونا احلل الوحيد، بل جزءاً من عدة حلول ممكنة جيب أن تعمل 
عليها حكومة الوفاق الوطين واحلكومات اليت تليها ضمن خطط متوسطة وطويلة األجل، كما جيب الرتكيز على ضعف مستوى اخلدمات 
اليومية املقدمة للمواطنني يف مناطق اجلنوب اللييب خصوصاً خدمات الصحة والتعليم، واليت تعترب من األسباب اليت جتعل الشباب يسعى 

جلمع املال لتوفري احتياجاته بعيداً عن القطاعات احلكومية الفاشلة.

النقص يف اخلدمات العامة مسح للمهربني بربط أنفسهم باجملتمعات احمللية يف اجلنوب وبفرض وجودهم، فأصبح اجملتمع عاجزاً عن االستغناء 
عنهم، فقد استثمر املهربون يف اجلنوب يف االقتصاد احمللي، مما أدى إىل ارتباط وثيق بني بعض اخلدمات والنشاطات االقتصادية الشرعية 
وبني التهريب ورحبه، فنجد املهربني يوفرون أكثر من %50 من السيولة النقدية ببعض املناطق كما يف براك الشاطئ )60كم مشال مدينة سبها(، 

21.  كما ال ميكن التغاضي عن األصوات اليت تعالت مؤخراً وطالبت بتقسيم بلدية سبها إىل بلدييت سبها الشرقية وسبها الغربية، لينتج عن ذلك نفوذ جديد وسيطرة بلدية أخرى بعاصمة اجلنوب 
كنوع من بسط نفوذ من قبل هذه األقليات على أغلب اجلنوب اللييب وذلك للضغط على احلكومات يف الشمال لتحقيق مطالبهم.

22.  يف ذلك يستند على بعض عمليات التجنيس لبعض العائالت من قبائل عربية باجلنوب خالل فرتة حكم القذايف.
23.  مقابلة مباشرة مع أحد املهربني مبنطقة القطرون من أصول نيجرية، كان يعمل باللواء 32 معزز )أحد كتائب القذايف( قبل أن يتم إيقافه منذ سنة 2011.
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كما أن دخل التهريب يشكل حوايل %70 من الدخل العام يف بعض املناطق مثل القطرون، وكذلك يف مرزق وبراك الشاطئ وأم األرانب 
جند أغلب املهربني يستثمرون أموال التهريب يف بناء احملالت التجارية وإقامة شركات مقاوالت وشركات تدريب، وكذلك يف التنمية املكانية 
وتوفري اخلدمات اليومية للمواطنني خصوصاً يف قطاع الصحة،24 إضافة إىل بناء املنازل وبيعها وغريها من أنواع التجارات األخرى اليت تفتح 
أبواب رزق لغريهم، ولكن مل يقم مجيع املهربني بذلك، وهذا العمل يبدو منتشراً يف املنطقة اجلنوبية حيث جند )وفقاً لدراسة ميدانية أجريت 
مبدينة سبها(25 أن %68 من املهربني قاموا باستثمار أموال التهريب بأنواع جتارة خمتلفة، وذلك جُيرب السكان على التعامل معهم بشكل يومي 

ويغري نظرة بعضهم هلم حيث أصبح بعض املهربني من كبار التجار املعروفني يف مناطقهم.

مع كل ذلك فاالستثمار يف قطاعات أخرى مل يؤّد إىل تقليص عمليات التهريب، فال خيفى على أحد أن املبالغ الكبرية اليت جينيها املهربون 
من التهريب تبلغ أضعاف تلك اليت جينيها من االستثمار، األمر الذي جيعله يستمر يف عمله كمهرب طاملا ال يوجد هناك رادع أمين قوي 

وال تفعيل للقضاء وقانون العقوبات.

ونظراً لتعقيد الرتابط بني التهريب والشؤون احمللية السياسية واالقتصادية واألمنية واالجتماعية، فإن من األرجح أن على أية سياسة فعالة 
تستهدف احلد من هذه الظاهرة العمل على كل هذه املستويات، ومع كل اجلماعات املوجودة، واألرجح أن تستهدف السياسة الناجحة 

حتفيز التجارة الشرعية وتوفري اخلدمات، وكذلك فك الربط ما بني املهربني واجملتمع احمللي.

يعترب اجلانب األمين جزءاً من أي إسرتاتيجية للحد من اهلجرة غري الشرعية، لذلك فإن على صناع القرارات يف ليبيا وخارجها أن يكونوا 
حذرين من االعتماد على دعم جمموعات مسلحة معينة تظهر قادرة على تطبيق هذه األهداف كالقوة العسكرية التباوية املسماة “صقور 
الصحراء”26 مبنطقة مرزق مثاًل استنادا على جناح نسيب يف مكافحة التهريب لكتيبة “سبل السالم” يف منطقة الكفرة يف اجلنوب الشرقي27 
والتابعة ملا يسمى اجليش العريب اللييب )التابع للحكومة املؤقتة بالبيضاء(، فهذه من الصعب على حكومة الوفاق وحلفائها التعامل معها 
نظراً لعدم تبعيتها حلكومة الوفاق. وحىت وإن مت االتفاق مع هذه اجملموعات والكتائب املسلحة لضمها حتت شرعية وزاريت الداخلية والدفاع 

ضمن حكومة الوفاق الوطين، فإنه ال توجد ضمانات فعلية اللتزام هذه اجملموعات بأي اتفاق.

ومع ذلك، مثال قوة صقور الصحراء يدل على الدور اإلجيايب الذي قد تلعبه القيادات االجتماعية يف حل قضية اهلجرة غري الشرعية، حيث 
مت تشكيل صقور الصحراء مبباركة أعيان وحكماء ومشائخ قبائل التبو إلغالق احلدود مع تشاد وملكافحة اهلجرة وعمليات التهريب يف 
املناطق احلدودية مع تشاد والنيجر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود باملنطقة نتيجة هتريبها لدول اجلوار، إضافة إىل زيادة 
أعداد الشباب املتعاطني للمخدرات واملتاجرين هبا28  لذلك فإن القيادات االجتماعية قد تلعب دوراً بالتعاون مع فاعلني آخرين يف وضع 

إسرتاتيجية للحد من اهلجرة غري الشرعية يف اجلنوب اللييب، خصوصاً إذا كانت هذه اإلسرتاتيجية تصب يف مصلحة مجاعاهتم.

24.  فنجد أحد املهربني يستثمر أموال التهريب بإنشاء صيدلية ومركز خدمات بيطرية وآخر بعيادة وغريه بشراكة يف أحد املصحات الطبية.
25.  مشلت الدراسة إجراء مقابالت مباشرة مع عدد من املهربني مبدينة سبها يف الفرتة الواقعة بني فرباير حىت مايو 2017.

26.  قوة تشكلت يف أواخر أغسطس 2017 من أبناء قبائل التبو هبدف مكافحة التهريب باملنطقة احلدودية مع تشاد والنيجر.
27.  قوة عسكرية مت تشكيلها يف أكتوبر 2015 مبنطقة الكفرة ملكافحة هتريب البشر واملخدرات ولتأمني حدود مدينة الكفرة.

28.  مصدر املعلومة ناشط تباوي من مدينة مرزق بتاريخ 29 أكتوبر 2017، وقد أكد أن البيان غامض حىت اآلن.
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املنطقة الوسطى: غطاء اجتماعي وحسابات قبلية وأمنية
املنطقة الوسطى اليت تربط بني مدن اجلنوب ومدن الساحل، تلعب دور حمطات عبور بالدرجة األوىل، وأمهها مناطق الشويرف وبين وليد 
وغريان، وقد فرضت املنطقة الوسطى نفسها جغرافياً على شبكات التهريب حيث تستقبل املهاجرين من مدن درج غرباً وسبها وبراك 

الشاطئ جنوباً وصواًل إىل مناطق الساحل.

وختتلف سوسيولوجيا شبكات التهريب يف املنطقة الوسطى عنها يف اجلنوب والساحل بسبب البنية االجتماعية املتقاربة يف املناطق الوسطى، 
حيث جند سكان كل منطقة أو مدينة ينحدرون من قبيلة واحدة، ومع أن املهربني استفادوا من الغطاء االجتماعي الناتج عن هذه الطبيعة 
اجملتمعية بسبب تغاضي القبيلة عن عملهم تفادياً للصراعات املسلحة بني أبناء العمومة ومشاكل الثأر اليت قد تنتج عن ذلك، إال أن هذا 

الغطاء يعترب أيضاً مدخاًل لسياسة تستهدف احلد من هتريب املهاجرين.

كما أن االرتباط ضعيف جداً بني الوضع االقتصادي والتهريب يف املنطقة الوسطى مقارنة باملنطقة اجلنوبية ومع ذلك يعترب الوضع اهلش 
للحكومة واألجهزة األمنية الرمسية يف أماكن معينة من هذه املنطقة حاجزاً مهماً أمام صناع القرارات.

 املنطقة الوسطى هي حلقة الوصل بني مدن اجلنوب )سبها، براك الشاطئ( والساحل )صرباته، القره بوللي(، وأهم هذه املدن اليت تعمل بالتهريب هي الشويرف، وتقع على الطريق الرابط بني غريان وبين وليد 
مشااًل على بعد300كم، وسبها وبراك الشاطئ جنوباً على بعد 360كم، أما مدينة غريان فتقع على بعد 90كم جنوب طرابلس، إضافة إىل مدينة بين وليد على بعد 180كم جنوب طرابلس ودرج على 

بعد 550كم جنوب غرب طرابلس.

أصبحت منطقة بين وليد29 بعد سنة 2012 من أكرب مناطق جتمع املهاجرين غري الشرعيني 30 ومتثل املنطقة مثااًل عن الدور اإلجيايب والسليب 
الذي قد تلعبه القبائل خبصوص اهلجرة غري الشرعية، تسكن هذه املنطقة قبيلة ورفلة اليت مل تعرتف بأي جسم تشريعي أو حكومي بعد 
29.  منطقة بين وليد أكرب جتمع للمهاجرين باملنطقة الوسطى حيث االختالف الكامل عن باقي املدن يف التعامل مع هذه الظاهرة. وهي تعترب من املدن اليت جيب التعامل فيها حبذر حيث ال يزال 

أغلب سكان هذه املنطقة غري معرتفني بتغيري سنة 2011.
30.  وذلك حسب املعلومات اليت مجعت من املقابالت اليت أجريت مباشرة مع املهاجرين مبناطق الساحل. فقد وجدنا أن أكثر من %60 منهم وصلوا منطقة الساحل عن طريق بين وليد
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ثورة فرباير سنة 2011، كما أن اجمللس االجتماعي هبذه املنطقة واألجهزة األمنية التابعة له ال تتبع بشكل رمسي ألي من احلكومات املتعاقبة 
خالل السنوات املاضية، واليت اكتفت التعامل مع هذه املنطقة على أهنا مدينة ليبية جيب أن تكون ضمن اجملتمع.

أغلب هذه اجلماعات تنظيمها عائلي وقبلي بامتياز، وهي أيضا على خالف سياسي، مما يعين أهنا تعمل منفردة بعضها البعض، والعالقة 
بني املهربني داخل منطقة بين وليد ليست جيدة، أساس هذه اخلالفات هي عمليات التهريب والسيطرة على املسالك، ومع ذلك فثمة 
انقسام بني جمموعتني ذات توجهات سياسية خمتلفة: بعض املهربون مع ثورة 17 فرباير والبعض يأملون بعودة حكم القذايف. وصلت اخلالفات 
أحياناً للعداوة وملواجهات مسلحة مباشرة وعمليات قتل كما حدث سنة 31،2016 وبينما جنح اجمللس االجتماعي لبين وليد يف احلد منها 
كثرياً مؤخراً، إال أن اخلالفات بني أبناء قبيلة واحدة )ورفلة( تعرقل احلسابات القبلية مبنطقة بين وليد، لذا فإن اجمللس االجتماعي لبين وليد 

وسكان املنطقة بشكل عام يغضون النظر عن عمليات التهريب.

وقد استفاد املهربون من الغطاء االجتماعي احلذر الذي فرض نفسه كمظلة حامية لعملهم. كما استقطب املهربون عدداً من املهاجرين 
األفارقة للعمل معهم بالتهريب داخل املنطقة.

أكرب املهربني يف بين وليد استغلوا حالة االنفالت األمين باملنطقة وقاموا بشراء السالح وتشكيل جمموعات مسلحة، مما خيطر أي حماولة 
ملواجهتها من قبل القيادات االجتماعية. ورغم قيام السرية األمنية لبين وليد32 التابعة للمجلس االجتماعي لقبائل ورفلة بدوريات أمنية من 
وقت آلخر على طريق النهر الصناعي الرتايب، وهو خط التهريب الرئيسي الرابط بني بين وليد والشويرف جنوباً، إال أن املهربني يسلكون 
العديد من الطرق تفادياً للتصادم معهم–إال يف حاالت نادرة احلدوث كما حدث يف أبريل 2016 حيث قامت السرية بضبط سيارة مهربني 

على متنها 14 مهاجراً غري شرعي.33

السرية األمنية ببين وليد تتبع رمسياً اجمللس االجتماعي لبين وليد وليس هلا أي تبعية رمسية لوزارة الدفاع أو الداخلية بأي حكومة، وهي تضم 
جمموعة من الشباب املتطوعني الذين ال يتقاضون مرتبات رمسية من السرية؛ بعضهم عاطل عن العمل وبعضهم إما موظف حكومي أو 
عسكري. ويأيت متويلها بالكامل من اجمللس االجتماعي بين وليد وبعض رجال األعمال باملدينة، وتتمثل مهامها يف محاية مداخل وحدود 
منطقة بين وليد. السرية يف الوقت احلايل هي األقوى على األرض، وهي على تواصل حمدود جداً مبديرية األمن ومركز الشرطة يف بعض 
القضايا فقط، أما دور هذه السرية يف مكافحة اهلجرة والتهريب فبسيط جداً ويكاد ال يذكر، والسبب أن أغلب املهربني هلم أبناء عمومة 

يعملون هذه السرية، فنجد الغطاء االجتماعي يوفر هلم احلماية.34

مقارنة باملنطقة اجلنوبية، فإن لدى املهربني مبنطقة بين وليد بعض االستثمارات بأموال التهريب ولكن بنسبة أقل، فالقليل من أموال التهريب 
مت استثمارها داخل املدينة.35 وكذلك فليس ملهريب بين وليد شركات جتارة مهم مثل مهريب درج والقطرون. إن أموال التهريب ليست باملؤثرة 
31.  حادثة 5 فرباير 2016 اليت أدت إىل مقتل حممد ذياب النقراط، أحد رؤوس التهريب واحملسوب على كتيبة 82 مايو املوالية لثورة فرباير مع اثنني من معاونيه من اجلنوب، وذلك على طريق النهر 

الرابط بني بين وليد والشويرف وعلى يد حممد خمزوم السبيعي، وهو من بين وليد ومعارض لثورة فرباير، وقد عاونه مهرب من قبيلة املقارحة من براك الشاطئ بسبب خالف على منطقة نفوذ.
http://www.akhbarlibya.:32.  السرية األمنية بين وليد قوة مت تشكيلها من قبل اجمللس االجتماعي لقبائل ورفلة هناية سنة 2014 ملكافحة اجلرمية وتأمني حدود املدينة، للمزيد من املعلومات

net/libya-news/793101.html

33.  يف أبريل 2016 قام 14 مهاجراً مصرياً بقتل ثالث مهربني من بين وليد )محزة الفيتوري، التاورغي، حممد الزليب( جنوب بين وليد ألسباب غري معروفة. وقد قامت السرية األمنية ببين وليد بالقبض 
عليهم والتحفظ عليهم مبقر السرية ولكنهم لقوا حتفهم مجيعاً بالرماية املباشرة بالرصاص داخل مقر السرية على يد ابن عم حممد الزليب وذلك انتقاماً ملقتل ابن عمه.

34.  يف أواخر سنة 2017 مت تشكيل قوة جديدة داخل منطقة بين وليد بدعم من حكومة الوفاق حتت مسمى سرية اإلسناد والدعم املركزي، وهذه القوة مل جتد القبول حىت اآلن من أهايل بين وليد 
كوهنا متثل قبيلة معينة داخل املنطقة.

35.  على سبيل املثال ال احلصر، جند أحد املهربني يبين جممع جتاري اآلن باملدينة، وآخر ميتلك حمطات وقود، وغريه ميتلك معارض سيارات، ومنهم من يستثمر يف اجلانب الزراعي، وتقدر هذه 
االستثمارات باملاليني

http://www.akhbarlibya.net/libya-news/793101.html
http://www.akhbarlibya.net/libya-news/793101.html
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على الوضع االقتصادي باملدينة، بل إن أغلب االستفادة املالية هي من نصيب املهربني وعائالهتم بشكل مباشر، مما جيعل الرتابط بني 
املهربني واجملتمع أضعف مما هو يف املنطقة اجلنوبية.

وكما يف بين وليد، جند املهربني مبنطقة الشويرف يعملون يف منطقة قبلية بامتياز، حيث تقطنها أغلبية من قبائل املقارحة.36 أغلب مهريب 
الشويرف من أنصار نظام القذايف، ما يعين أن مفهوم بناء الدولة بعد سنة 2011 ال يعنيهم. ولديهم جمموعات مسلحة غري منضبطة تعمل 
على تأمني املنطقة، وهي أقوى من مديرية األمن، وتضم جمموعات من الشباب الذين يسيطرون حىت على عمليات التهريب، فمنهم من 
يعمل رمسياً بالتهريب ومنهم من يكتفي بالعمل ضمن اجملموعة حلماية املنطقة فقط، وال يوجد أي تعامل مباشر معهم من قبل اجلهات 

األمنية خوفاً على أنفسهم.

جيب الرتكيز على أن لكل جمموعة هتريب منطقة جغرافية وطرق معينة تعمل هبا، وذلك لعدة أسباب: أمهها تبادل املصلحة املادية واستمرار 
االنتفاع بينهم، وكذلك قدرهتم على حل املشاكل اليت قد يتعرضون هلا يف مناطقهم إما اجتماعياً أو عرب شراء الذمم باملال، قدرة اجمللس 
االجتماعي )واجمللس البلدي( على التأثري على املهربني هي األكثر بــروزاً، وتتجلى يف جمهوداهتما للحد من الصراع بني شبكات هتريب 
املتنافسة كما هو الوضع يف بين وليد، علماً أن الصراعات حتدث غالباً بني شبكات التهريب يف الشويرف وشبكات من مناطق أخرى وليس 

بني الشبكات داخل املنطقة إال يف حاالت نادرة جداً.

يصعب على مهريب الشويرف التعامل مع أي جهة أمنية أو كتائب مسلحة خارج مناطقهم إال بالتهديد باستعمال القوة، كما حدث بني 
جمموعة من املهربني يف طريق النهر الرابط بني الشويرف وبين وليد يف فرباير 2016 وأدى إىل مقتل ثالثة مهربني نتيجة تداخل عمل بعض 
املهربني مع مناطق عمل آخرين، ومنطقة الشويرف فرضت نفسها جغرافياً كوهنا الرابط األهم بني براك الشاطئ امتداد قبيلة املقارحة وسبها 
جنوباً وبين وليد وغريان مشااًل، لذلك جند املهربني من خمتلف املناطق يتعاملون مع املهربني مبنطقة الشويرف، ويف حال حدوث مشاكل 
كالقتل والنصب وغريها من املشاكل األخرى يتم حلها والتعامل معها عن طريق املهربني أنفسهم أو بتدخل اجملالس البلدية واالجتماعية 
بطرق اجتماعية يف أغلب احلاالت، ومل حتدث حلول أمنية رمسية على املستوى الوطين عن طريق وزارة الداخلية أو الدفاع أو جهاز مكافحة 
اهلجرة غري الشرعية، حيث تكتفي هذه اجلهات بالبيانات الرمسية واستالم التقارير واملتابعة فقط، من األمثلة على ذلك حادثة توقيف حافلة 
تابعة جلهاز مكافحة اهلجرة غري الشرعية كانت تقل عدداً من املهاجرين على الطريق الرابط بني الشويرف وسبها سنة 2016، حني أوقفتها 
مجاعة مسلحة وأرغمتها على تسليم مجيع املهاجرين املوجودين باحلافلة وكذلك ترحيل 400 مهاجر من مركز إيواء احلمراء مبدينة غريان مطلع 

سنة 2017 دون علم اإلدارة املركزية للجهاز يف طرابلس.

أما مدينة غريان اجلبلية واليت تعد أكرب مدن جبل نفوسة، فهي تقع على بعد 80كم جنوب طرابلس الرابط بني مناطق الساحل ومنطقة 
الشويرف باجلنوب، وتعترب من مناطق العبور وتضم عدداً من املهربني، غري أن أغلب املهاجرين ال يقيمون هبا لفرتات طويلة ويكتفون بالعبور 
منها إىل مناطق الساحل37 يوجد باملدينة عدد من اجلهات األمنية والتشكيالت املسلحة38 اليت تظهر قادرة للحد من عمليات التهريب، 
ومع ذلك ينشط فيها بعض املهربني. واملدينة كانت أكثر املدن أمناً يف اجلبل حىت عملية اغتيال العقيد عبد الرزاق الصادق اعميش مدير 

http://afrigatenews.net/node/67945:36.  قبيلة املقارحة تقيم مبنطقة الشويرف وبراك الشاطئ كأغلبية، حيث تعترب من كربى القبائل وأكثرها ترابطاً اجتماعياً يف ليبيا. للمزيد
37.  إال يف حاالت املهاجرين املوقوفني مبركز اإليواء باملدينة، والذين يقيمون لفرتات طويلة تصل إىل ستة أشهر وأكثر يف وسط ظروف صحية ومعيشية صعبة جداً.

38.  أمهها قوة الدرع التابعة لوزارة الدفاع حبكومة الوفاق، وهي متتلك القوة املالية والسالح؛ وأيضاً سرية املواجهة التابعة لوزارة الداخلية حبكومة الوفاق وهبا أكرب عدد من املنتسبني، ولكن القوتني 
قبليتان بنسبة كبرية وال تأثري اجتماعي عليهما وليس ألي منهما أي دور يف مكافحة اهلجرة أو جتارة املخدرات املنتشرة يف غريان. كما أهنما غري مقبولتني اجتماعياً داخل غريان؛ أخرياً توجد قوة باسم سرية 
املعلومات، وهي سرية تتبع املخابرات وهلا تعامل مع قوات الردع يف طرابلس، وقد نفذت مؤخراً عملية إلقاء القبض على صابر بن عيسى، أحد أكرب جتار املخدرات يف غريان، بداية يناير 2018 يف طرابلس 
كمؤشر على العمل املشرتك بني الطرفني. ومؤخراً بدأ يعلو صوت السلفيني املداخلة من خالل السيطرة على املساجد وتوزيع املناشري الدعوية. وما تبليغهم أواخر سنة 2017 عن وجود سيارة مفخخة مت 

تفكيكها قبل االنفجار إال دليل على تنسيقهم األمين ومؤشر على صعود لقوهتم العسكرية كما يف مدن زوارة وصرباته.

http://www.afrigatenews.net/node/67945
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مديرية أمن غريان39 يف يوليو 2017، واليت ألقت بظالهلا على عمل املديرية واألوضاع األمنية باملدينة. يضاف إىل ذلك عملية تكليف العقيد 
علي شقرون مؤخراً مبهام مديرية األمن يف غريان، وهو متهم جبرمية قتل يف طرابلس سابقاً وعملييت خطف، وقد ألقى التكليف بظالله على 
عمل اجمللس البلدي املنقسم حالياً وفتح الباب حول تساؤالت كثرية، أمهها من وراء هذه التوجهات املختلفة للقوى العسكرية مبدينة غريان 
خصوصاً مع ارتفاع األصوات املؤيدة لعملية الكرامة مؤخراً داخل املدينة ووجود جمموعات تعارض هذا التوجه بقوة.كل هذه التجاذبات 
والصراعات داخل مدينة غريان تؤكد أن املدينة ليس فيها من يؤمن على نفسه إذا ما مت اعتماد قرار مكافحة التهريب بالقوة داخل هذه 
املدينة، فقد ينجر أن أبناء املدينة إىل صراع مسلح ال أحد يريد احلديث عنه اآلن، وتعترب عمليات القبض السرية ونقل املهربني لسجون 

خارج املدينة من احللول املثالية مبدينة غريان.

أما منطقة درج على حدود ليبيا مع اجلزائر وتونس فالوضع فيها أشبه باملنطقة اجلنوبية من األماكن األخرى من منطقة الوسطى. يعمل 
املهربون مبزيج من تغاضي القبيلة وخوف األجهزة األمنية من عمليات التصدي للمهربني )بعد تعرض أكثر من دورية تابعة حلرس احلدود 
إلطالق نار مباشر من جمموعات املهربني(، كما أن بعض املهربني يسامهون يف حتسني الوضع االقتصادي املرتدي من خالل استثمار أموال 
التهريب باملنطقة وتوفري السيولة وكذلك عمل عدد كبري من الشباب املساعدين بالتهريب مبا حيسن أوضاعهم االقتصادية كعمل مومسي من 

وقت آلخر ال رمسي.

خبصوص االسرتاتيجيات لتقليص عمليات هتريب املهاجرين يف املنطقة الوسطى، من املهم التعاون مع اجملالس االجتماعية والبلدية يف معظم 
األماكن نظراً لقدرهتا على لعب دور حموري وفعال ملكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية بسبب الطبيعة القبلية على احلكم احمللي يف هذه 
املناطق وعدم اعرتاف بعضها باحلكومات املركزية بعد 2011، مل تساهم اجملالس االجتماعية والبلدية يف تنفيذ هذه السياسات إال نادراً. وهذا 
رغم تأثريها اجليد جداً لعبها دوراً إجيابياً يف إجياد حلول للمشاكل اليت حتدث من وقت آلخر بني املهربني يف مناطقهم، وكذلك يف تأمني 
استقرار املنطقة الوسطى أمنياً وعسكرياً خالل السنوات املاضية، كما أن العمل مع اجملالس االجتماعية والبلدية باملناطق اليت يقوى فيها 
الرابط االجتماعي مهم جداً ألننا حنتاج إىل تدخل ومساندة من قبل أصحاب النفوذ االجتماعي، حيث سيساهم إشراك هؤالء الشخصيات 
يف تصميم سياسات تتأقلم خلصوصيات املنطقة يف خفض الضرر وتدارك األخطاء اليت قد حتدث أثناء تنفيذ احللول واملعاجلات – خصوصاً 
احللول العسكرية واألمنية أو عمليات القبض– وهذا خبالف املنطقة اجلنوبية حيث ال جند ما يقابل هذا الدور القوي للمجالس االجتماعية 

والبلدية بسبب هشاشة النسيج االجتماعي وعدم جتانسه.

من املهم االعرتاف بغياب دور للمجتمع الدويل والدول الشريكة لليبيا يف معاجلة هذا امللف، مبا يف ذلك املنظمات الدولية، حيث تعاين 
املنطقة من قلة اإلمكانيات وجتد صعوبة حىت يف دفن بعض جثث املهاجرين الذين يلقون حتفهم من وقت آلخر على الطريق،أو نقل 
املهاجرين إىل مراكز اإليواء مبدن الساحل، إضافة إىل ذلك، ال يوجد دعم قوي لربامج التوعية من خماطر هذه الظاهرة على هذه املناطق،40 
وكذلك برامج لدعم املشاريع االستثمارية للشباب ودعم اخلدمات هبذه املناطق، يف الوقت الذي نسمع فيه وزير خارجية إيطاليا أجنيلينو 
ألفانو يتحدث عن ختصيص إيطاليا ملبلغ 10 ماليني يورو للصندوق االئتماين إلفريقيا لتعزيز محاية حدود ليبيا اجلنوبية ، وكذلك 18 مليون 

يورو للمنظمة الدولية للهجرة لدعم العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إىل بلداهنم.

39.  اغتيال العقيد عبد الرزاق الصادق اعميش فجر يوم األحد املوافق 9 يوليو 2017 أمام منزله على يد جمهولني أثار شكوكاً كبرية حول قدرة األجهزة األمنية على التعامل بالقوة مع املهربني.
40.  كحمالت التوعية يف املدارس للحد من استمرار اجنرار الشباب يف هذا العمل، والتوعية مبخاطر اهلجرة كالعقوبات القانونية وخماطر احلياة نفسها كالتعرض للنصب أو القتل وغريها، وأخرياً توعية 

املهاجرين أنفسهم مبراكز اإليواء حول الظروف األمنية يف ليبيا وإمكانية تعرضهم لالجتار والسرقة واالبتزاز من عصابات التهريب. توجد عمليات توعية قليلة يف بعض املناطق مثل سبها وصرباته.
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مناطق الساحل: حذر أمين ومنفعة بتكاليف عالية
منطقة الساحل اليت تنشط فيها عمليات هتريب البشر متتد من مدينة مصراته 220 كم شرق العاصمة طرابلس إىل أقصى غرب ليبيا حيث 
مدينة زوارة على بعد 120كم غرب طرابلس. وأهم نقاط التهريب على الساحل اللييب هي مدن مصراته وزلينت واخلمس والقره بوللي شرق 
الزاوية وصرمان وصرباته وزوارة غرب طرابلس؛ إضافة إىل العاصمة طرابلس.وتستقبل هذه املناطق أغلبية املهاجرين من  طرابلس؛ ومدن 

منطقيت بين وليد وغريان.

استغل املهربون الظروف األمنية اهلشة يف املنطقة الساحلية بسبب تنافس اجلماعات املسلحة ضمن الصراعات السياسية ونفوذ األحزاب 
باملنطقة الغربية للحصول على مكاسب مادية وثقل أكرب على األرض نتيجة لالنقسام السياسي سنة 2014. كما تعاين أغلب املناطق من 
سوء عالقتها باإلدارة املركزية بطرابلس بسبب احلسابات السياسية واملناطقية،41 هذه الكتائب كانت تتلقى الدعم من اجلهات احلكومية 
ممثلة بوزاريت الدفاع والداخلية حلكوميت اإلنقاذ واحلكومة املؤقتة وقتها، إال أهنا مؤخراً عانت مما تعانيه كل قطاعات الدولة من قلة املوارد، مع 
وضع اقتصادي أفضل قلياًل من وضع اجلنوب. دفع ذلك بعض أفراد هذه اجلماعات للعمل بالتهريب لتلبية احتياجاهتم، أو لتكوين قوى أو 
جمموعات مسلحة توفر محاية للمهربني أو تعمل بالتهريب كما يف مدينة صرباته وصرمان. على املستوى الشخصي دوافع العمل بالتهريب 

هبذه املنطقة ختتلف عن جنوب ووسط ليبيا، حيث جند مجع األموال الطائلة يف فرتات قصرية هو الدافع األكرب.

جنحت إىل حد ما احلمالت األمنية يف مدن معينة من منطقة الساحل يف احلد من عمليات التهريب، ملا متتعت بتأييد الرأي العام، إال أنه ال 
توجد أي آليات تستخدم كضمانة للقوى اليت تقوم مبثل هذه احلمالت، مؤخراً اقتصر التهريب على مدينيت صرباته42 والقره بوللي )65كم 

شرق طرابلس( حيث جند أكثر من %70 من عمليات التهريب تتم عن طريق ساحل مدينة صرباته.

وقد كان أمحد الدباشي )امللقب بالعمو( املسؤول األول عن التهريب باملدينة مع جمموعته املسلحة، األقوى يف املدينة، ولكن االتفاق األخري 
بني قائد هذه اجملموعة واحلكومة االيطالية وحكومة الوفاق الوطين خبصوص بدء العمل املشرتك ملكافحة التهريب يف أغسطس 2017 لقي 

41.  حرب املطار كما مسيت سنة 2014 بني قوات فجر ليبيا التابعة للمؤمتر الوطين العام وقوات الكرامة التابعة جمللس النواب بطربق يف مطار طرابلس العاملي وامتدادها وصواًل إىل منطقة الوطية 
جنوب زوارة، حيث شاركت فيها أغلب التشكيالت املسلحة باملنطقة الغربية من مصراته شرقاً إىل زوارة غرباً.

42.  مدينة صرباته مدينة الساحلية تقع على بعد 80كم غرب طرابلس وكانت أكرب نقطة جتمع وهتريب للمهاجرين من الساحل اللييب.
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معارضة كبرية من قبل أهايل صرباته وبعض املسئولني باملدينة دون إظهار موقف علين بذلك، ما أدي إىل فقدان الدباشي مساندة ثالثة من 
أكرب وأبرز املهربني الذين يعملون معه خلالفهم معه حول اتفاقه األخري ملكافحة التهريب دون علمهم، ما سرع وترية الصراع املسلح املباشر 

بينهم يف سبتمرب 2017 وقد حاربوا ضده وأخرجوه وجمموعته من املدينة.

ولكن حىت هذه اللحظة ال أحد يضمن مدى مصداقية معارضي الدباشي ممن كانوا يعملون معه بالتهريب يف حرهبم ضده “مكافحًة 
للتهريب” أم أهنا فقط لتبديل األدوار، فقد نشهد عودة لعمليات التهريب من قبل رفقاء الدباشي بعد فرتة انطالقاً من سواحل صرباته، أو 

انتقال عمليات التهريب ملدن أخرى مثل الزاوية )30كم شرق صرباته( أو القره بوللي واخلمس.

شهدنا منطاً متشاهباً من األحداث يف مدينة زوارة43 حيث لعب الرأي العام السائد دوراً مهماً يف التحريض على املهربني. وبعد الضجة 
اإلعالمية يف أكتوبر 2015 واحلراك اجملتمعي الذي ندد باالجتار بالبشر بعد غرق العديد من املهاجرين يف البحر ووصول جثتهم لسواحل 
املدينة، مت القضاء نسبياً على عمليات التهريب من داخل املدينة، يرجع الفضل يف ذلك للقبضة األمنية اليت فرضتها فرقة التدخل اخلاصة 
“املقنعني”،44 بعد ذلك أصبح بعض املهربني من مدينة زوارة يعملون مع املهربني من مدينة صرباته، حيث يسود االنفالت األمين بسبب 

سيطرة جمموعة الدباشي )العمو( أمنياً وعسكرياً على املدينة، ما سهل عملهم بالتهريب.45

كما أن تعاون سكان املدينة وأجهزهتا األمنية يف عملية القبض األخرية يف شهر أغسطس 2017 على فهمي سليم بن خليفة )الشهري بـ”ملك 
التهريب”(46 والذي حيمل اجلنسية املالطية وتستبدل بالدرجة أن اشتهر ميناء زوارة البحري بامسه )“ميناء فهمي”( لكثرة عمليات التهريب 
اخلاصة به من هذا امليناء، كان بن خليفة حمكوماً بـ15 سنة سجن يف عهد نظام القذايف بتهمة جتارة املخدرات، وقد جرى نقله بعد القبض 

األخري عليه إىل سجن بطرابلس تأكيداً لرفض وجود املهربني باملدينة.

يدل مثاال صرباته وزوارة على أن االنفالت األمين هو السبب الرئيسي لزيادة عمليات التهريب يف املنطقة الساحلية، واملهربون ال يعولون 
على الغطاء االجتماعي كثرياً يف أغلب املدن الساحلية. ويدالن أيضا أنه ميكن استغالل التشظي واملنافسة بني شبكات التهريب من قبل 
صناع القرار إلضعاف هذه الشبكات، خاصة يف ظل ظروف اجتماعية وأمنية ضعيفة. كما تشري التطورات األخرية يف املدينتني إىل أن 
املعارضة الشعبية والتحريك اجملتمعي يؤثران على قدرات شبكات التهريب، ما قد يؤخذ يف عني االعتبار يف تصميم سياسات ملكافحة 
هتريب املهاجرين. وهلذا فإن الوضع يف مدن الساحل خيتلف عنه يف املنطقتني اجلنوبية والوسطى واللتني تعتمد فيهما شبكات التهريب على 

التغاضي أو الغطاء االجتماعي.

جتدر اإلشارة إىل مشاركة الشباب السلفيني )املداخلة كما يُطلق عليهم يف ليبيا( باحلرب ضد املهربني يف كل من زوارة وصرباته. حتتاج هذه 
الظاهرة إىل البحث أكثر. مثة أيضاً تساؤل مهم حول عالقة كل من أمحد الدباشي )العمو( وفهمي بن سليم )ملك التهريب( مبجموعات 
التهريب يف دول مشال املتوسط ودورهم يف عمليات التهريب، كما نضع عالمة استفهام أخرى على جتارهتم ببيع الوقود يف نفس أمكنة 

وأزمنة هتريبهم للبشر مع شركائهم يف أوروبا.

43.  مدينة زوارة الساحلية تقع على بعد 120كم غرب طرابلس و40كم غريب صرباته، وهي املدينة األهم واألكثر تصديراً لقوارب املهاجرين ألوروبا حىت سنة 2015.
44.  تأسست سنة 2013 مبباركة اجمللس احمللي لزواره، ومت ضمها رمسياً إىل قسم البحث اجلنائي بوزارة الداخلية وانضم إليها عدد من الشباب السلفيني الرافضني لعمليات التهريب.

45.  لعل أبرز دليل على ذلك تضاعف أعداد املهاجرين من منطقة صرباته مثانية أضعاف بعد توقف التهريب من مدينة زوارة أواخر سنة 2015.
46.  مل يكن اسم فهمي غائباً عن األوساط الدولية، فقد سبق وذُكر امسه يف تقرير حول ليبيا لفريق اخلرباء باألمم املتحدة احملال يف أغسطس من العام املاضي جمللس األمن، واصفاً إياه بـ”املسؤول 

األول عن أنشطة التهريب”.
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هذا وتعترب عمليات التهريب من مدن غرب طرابلس األخرى كالزاوية وصرمان47 قليلة، ألن األوضاع األمنية فيهما ليست مالئمة للمهربني 
بشكل عام. فأحد أهم الظروف املالئمة للتهريب هي ضعف األجهزة األمنية بالدرجة األوىل، كما يف صرباته مثاًل. كذلك احلال يف بعض 
املدن اليت تتميز حبضور أمين قوي وإن بتوجهات خمتلفة، كما يف مدينة الزاوية وصرمان مثاًل واليت ال ختضع قواهتا لسيطرة احلكومة املركزية 
بطرابلس، ما جيعل األوضاع غري مناسبة لعمل املهربني وجمموعاهتم املسلحة خوفاً من االشتباك مع اجملموعات املسلحة األخرى باملدينة. 
على سبيل املثال داخل مدينة الزاوية تكثر الكتائب املسلحة اليت ال يوجد بينها توافق، وغالباً ما كانت تدخل يف اشتباكات مسلحة من 

وقت آلخر داخل املدينة.48

من جهة أخرى، مثة فرع نشط جلهاز خفر السواحل باملدينة يقوم بعمليات إنقاذ داخل البحر بشكل مستمر. هذا األمر يُفقد املهربني 
املصداقية مع املهاجرين ومع املهربني من مناطق أخــرى–ألن لديهم عالقات ببعضهم البعض من باب املصلحة املادية الستقطاب أكرب 
عدد من املهاجرين– لذلك يتفادى أغلب املهربني العمل يف هذه املناطق، لكن رغم ذلك تتم منها عمليات هتريب من وقت آلخر. غري 

أن األحداث األخرية مبدينة صرباته قد جتعل نشاط التهريب ينتقل جزئياً إىل مدينة الزاوية أو منطقة غرب الزاوية )احلرشة ومطرد(.

أما مدينة صرمان فثمة توازن بني القوى العسكرية املوجودة فيها سابقاً، ومها قوة البحث اجلنائي اليت حتاول أن تكافح التهريب ومظاهر 
الفساد األخرى باملدينة كاخلطف وهتريب الوقود وغريها، وهي القوة املقبولة اجتماعياً باملدينة، ويقابلها جمموعة العقيب املسلحة واليت كانت 
تسيطر على أغلب املدينة سابقاً وتدير مركز إيواء املهاجرين أيضاً، ويعمل بعض أفرادها بالتهريب. ونتيجة هلذا التوازن حدثت مواجهات 
مسلحة بينهما أكثر من مرة خالل السنوات املاضية، ما جعل املهربني يتعاملون مع أمحد الدباشي مبدينة صرباته تفادياً للمشاكل واملواجهات 
املسلحة داخل هذه املدينة، ولكن مؤخراً وبعد أن مت طرد جمموعة أمحد الدباشي من صرباته جرى التعامل مع جمموعات التهريب يف صرمان 

أيضاً، وهي جمموعة العقيب. لذا من املستبعد نقل عمليات التهريب ملدينة صرمان مستقباًل.

كذلك أثر الوضع األمين بشكل كبري على عمليات التهريب يف مدن شرق طرابلس، فمدينة القره بوللي49 مثاًل هي من املدن الساحلية 
اليت تشهد عمليات هتريب منظمة جداً منذ سنوات طويلة، وهي من املدن اليت مت اعتقال رؤوس التهريب فيها سنة 2009، لكن سرعان ما 
عادوا إىل نشاطهم بعد 50،2011 ففي السنوات الثالث األخرية أصبح املهربون يتجهون إىل مدينة صرباته لقرهبا من مدينة زوارة، اليت تعترب 
أكرب منطقة هتريب يف ليبيا، وأيضاً بسبب تغري الظروف األمنية مبنطقة القره بوللي خصوصاً بعد أحداث يونيو 51،2016 كانت جمموعة 
مسلحة من مدينة مصراته تسيطر على مركز إيواء املهاجرين بالقره بوللي وتقوم بتأمني الطريق الرئيسي بني طرابلس واخلمس، وهذه اجملموعة 
مل تكن تتصدي لعمليات التهريب باملدينة طيلة السنوات السابقة، بل بالعكس كان بعض أفرادها متورطني بشكل مباشر بعمليات التهريب 
وإطالق سراح مهاجرين موقوفني داخل مركز اإليواء دون إجراءات رمسية لبيعهم إىل مهربني أو كعّمال.  كما أن قرب مدينة القره بوللي من 
فرع جهاز خفر السواحل، الواقع مبنطقة تاجوراء شرق طرابلس والذي ينشط بشكل ملحوظ وكبري باملنطقة املمتدة من طرابلس حىت مدينة 

اخلمس،  جعل املهربني فيها يعملون حبذر أكرب.

47.  الزاوية تقع على بعد 50كم غريب طرابلس، وصرمان 70كم غريب طرابلس، وكالمها من املدن اليت يعمل هبا املهربون ولكن بوترية أقل من مدن صرباته والقره بوللي.
48.  كان آخرها خالل سنة 2017 بني جمموعة أحنيش و اخلضراوي. هذا االشتباكات غالباً ما تستمر أليام وتتسبب يف إغالق وسط املدينة بالكامل وتؤثر على اخلدمات داخل املدينة خصوصاً 
املستشفى واجلامعة وغريها, وأغلب جمموعات التهريب ال تعمل باملناطق اليت توجد هبا مشاكل أمنية من وقت آلخر كما حدث يف الكفرة سابقاً وسرت وبنغازي أيضاً حيث توقفت عمليات التهريب هبذه 

املدن نتيجة لسوء األوضاع األمنية.
مدينة القره بوللي تقع شرقي العاصمة طرابلس على بعد 65كم،إحدى أهم نقاط جتميع وهتريب البشر عرب سواحل ليبيا.  .49

50.  أبرز املهربني مبنطقة القره بوللي أبو عبد اهلل الذي اعتقل سنة 2009 بتهمة التهريب وخرج من السجن سنة 2011 وعاد لنشاط التهريب منذ انتهاء أحداث ثورة17 فرباير وحىت اآلن.
51.  شهدت مدينة القره بوللي يف يونيو 2016 اشتباكات مسلحة بني شباب املدينة وبعض املسلحني من مدينة مصراته ممن يسيطرون على الطريق الساحلي وعلى مركز إيواء القويعة اخلاص بالنساء 

يف املنطقة، وقد مت طردهم بعد مواجهات دامية ليومني قتل فيها 26 شاب من منطقة القره بويل.
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مدن اخلمس وزلينت ومصراته52 تتم منها عمليات هتريب من وقت آلخر ولكنها ليست بالكبرية. إال أننا قد نشهد نشاطاً هبذه املنطقة، 
خصوصاً مدينة اخلمس األقرب ملدن القره بوللي وبين وليد، يف حال تغري تعامل املهربني من مناطق بين وليد وغريان كبديل عن مدن غرب 
طرابلس )صرباته وزوارة( باجتاه مدن شرقي طرابلس. ومع ذلك فإنه ميكن العمل والتنسيق مع األجهزة األمنية هبذه املدن إليقاف عمليات 
التهريب بنسبة كبرية. أما مدينة طرابلس فقد كانت تتم منها عمليات هتريب قليلة من وقت آلخر، إال أننا خالل سنة 2017 ونتيجة لتحسن 
األوضاع األمنية باملدينة مل نشهد حاالت هتريب من سواحل العاصمة طرابلس، واليت كانت سابقاً تضم العديد من اجملموعات املسلحة 
غري املنضبطة واليت وإن مل تساهم يف عمليات التهريب إال أهنا مل حتارهبا. أما اآلن وخالل سنة 2017 فإن الوضع األمين قد حتسن بشكل 
ملحوظ يف طرابلس وتوقفت عمليات هتريب البشر بشكل شبه هنائي، كما اخنفضت عمليات السرقة واخلطف بشكل ملحوظ مقارنة 

بسنيت 2015 و2016.

إضافًة إىل كل ما سبق، فإن املهربني مبدن الساحل يف حالة حذر وترقب دائم لألوضاع األمنية، سواء بالنسبة لعملياهتم أو ما يفعلون 
برحبهم، فنجد بعضهم يقوم بتحويل أمواله خارج ليبيا كبعض املهربني مبدينة زوارة وصرباته مثاًل، وبعضهم يستثمرها بعيداً عن مناطقهم، 
وبعضهم يعمل مبنطقته ويقوم حبماية جتارته بشراء ذمم اجملموعات املسلحة مبنطقته لتأمني محاية له ودخل مادي هلم كتبادل منفعة. على 
سبيل املثال فهمي بن سليم كان يتكفل بعالج بعض جرحى مدينة زوارة خالل السنوات املاضية، وهو ما يشبه ما فعله أمحد الدباشي من 

شراء لكميات من األسلحة والذخرية وتكوين قوة عسكرية سيطرت على مدينة صرباته قرابة الثالث سنوات.

بالتوازي مع اختالفات البيئة اليت ينشط فيها املهربون  والظروف اليت جتعل عملياهتم ناجحة أم ال، ختتلف أيضاً شبكات التهريب يف منطقة 
الساحل عن مناطق أخرى من حيث األعضاء. على سبيل املثال يف القره بوللي، أغلب الشباب الذين يساعدون املهربني ال يستمرون 
بالعمل فرتات طويلة خوفاً من أن يتم القبض عليهم يف أي وقت بشكل مفاجئ، فيكتفون جبمع بعض املال يف وقت قصري مث يتوقفون 

عن العمل.

احللول يف مناطق الساحل أمنية بالدرجة األوىل، لذا فإن سياسة استعمال القوة يف املناطق الساحلية، رغم أهنا قد ال تقضي هنائياً على 
عمليات التهريب، إال أهنا مؤثرة جداً وهلا نتائج جيدة أمهها تقليص عمليات التهريب، كما حدث يف زوارة وصرباته وطرابلس، وحىت وإن 
مت نقل بعض عمليات التهريب ملناطق أخرى فهي مل تبق بنفس الوترية واحلجم. كما أننا الحظنا اخنفاض عدد املهاجرين الذين يصلون 
سواحل أوروبا مؤخراً وهذا مؤشر إجيايب. ولكن من املهم أيضاً العمل والتعاون مع اجملالس البلدية، ألن لديها سلطة اختاذ القرارات مبناطقها، 
خصوصاً تكليف مدراء األجهزة األمنية ومديريات األمن وكذلك فروع جهاز خفر السواحل وجهاز مكافحة اهلجرة غري الشرعية يف كل 
منطقة. فدور اجملالس البلدية يف مناطق الساحل أكرب ألن أغلبها يتمتع بثقل جمتمعي ويعمل بتنسيق أكرب مع اجلهات األمنية مبناطقها، 
كما أهنا على تواصل وتنسيق أكرب مع احلكومة املركزية يف طرابلس، ومن املمكن مراقبتها مباشرة من خالل شركاء ليبيا يف هذا امللف ومن 
خالل وضع آليات معينة لتقدمي الدعم هلذا امللف، ورغم ذلك فإن تطبيق سياسات أمنية يف منطقة الساحل ينطوي على حتديات كثرية، 
واألصوب أن يبتدئ من املستوى احمللي وذلك ألن قدرة اإلدارة املركزية بطرابلس على السيطرة الكاملة حىت على األجهزة األمنية القريبة من 
العاصمة طرابلس ضعيفة نسبيا. هذه احلالة من عدم السيطرة وعدم الرتابط بني األجهزة اليت تعمل على ملف اهلجرة هي بالدرجة األوىل 

نتيجة غياب االستقرار اإلداري على مستوى األجهزة األمنية املختلفة بعد سنة53.2011

52.  اخلمس تقع على بعد 120كم شرقي طرابلس، تليها زلينت على بعد 160كم مث مصراته على بعد 210كم،وهي مدن ساحلية تتم منها عمليات هتريب من وقت آلخر ومجيعها تضم مراكز 
إليواء املهاجرين تتبع جلهاز مكافحة اهلجرة غري الشرعية.

53.  ما يؤكد ذلك هو فرض مسئول بوزارة الداخلية إصدار قرار اعتماد مركز إليواء املهاجرين بأحد املدن الساحلية يف مطلع سنة 2016 رغم رفض إدارة جهاز مكافحة اهلجرة هلذا القرار، لذا فإن 
االستقرار اإلداري مهم جداً هبذه األجهزة.



18 ■  Robert Schuman Centre | March 2018

خامتة
تشكل عمليات التهريب واهلجرة غري الشرعية حتديات كثرية أمام حكومة الوفاق الوطين يف ليبيا، واليت تتعرض لضغوط متزايدة من كل 
من الدول األوروبية وأيضاً عموم الليبيني يف اآلونة األخرية، من أجل احلد من تدفقات املهاجرين. وبينما جتمع السياسات احلالية ملكافحة 
هتريب املهاجرين على حنو متزايد بني االستجابات األمنية والدعم التنموي واملساعدات اإلنسانية، إال أن احلضور احملدود حلكومة الوفاق 
الوطين خارج طرابلس، واضطراب الوضع األمين، وتدهور األوضاع االقتصادية، قّللت مبجملها من فعالية هذه اخلطط والسياسات املوحدة 

وإن كانت متعددة املستويات.

ال ميكن اعتبار الوضع األمين واالقتصادي بنفسه يف مجيع مناطق ليبيا. وقد أدى هذا التفاوت إىل جانب تباين الرتكيب االجتماعي ملكونات 
كل منطقة إىل اختالفات على مستوى طريقة عمل شبكات هتريب املهاجرين على الصعيد احمللي. فالفوارق الكبرية بني مناطق ليبيا اجلنوبية 
والوسطى والساحلية تتعلق بالروابط بني املهربني واجملتمع احمللي، وبإمكانات احلكومة احمللية للتأثري على املهربني، ومبستوى التنافس بني 
اجلهات األمنية الفاعلة. األرجح أن من شأن العمل على خطط وسياسات خمتلفة ومرتابطة حبسب كل منطقة أن يشكل إسرتاتيجية أجنع 

للحد من هتريب املهاجرين يف ليبيا.

ومع ذلك، ورغم أمهية فهم السياقات احمللية وهوية اجلهات الفاعلة اليت ميكن دعمها بأقصى قدر من الفعالية يف كل منطقة، إال أنه من 
أجل حتقيق استقرار طويل األمد وإدارة تدفقات املهاجرين بشكل مستدام، من املهم بالقدر نفسه أن يتم تنفيذ أي خطط وسياسات ضمن 
األطر القانونية واحلكومية احلالية يف ليبيا. ينبغي أيضاً أن يتم تصميمها هبدف حتسني العالقة بني احلكومة املركزية واجلهات احلكومية واألمنية 
الفاعلة حملياً، بداًل من متكني اجلهات احمللية على حساب السلطات املركزية، ويف هذا السياق سيكون من املهم تعديل مواد القانون 19 
لعام 2010 ملكافحة اهلجرة غري الشرعية اليت ال تتناسب مع الوضع الراهن يف ليبيا. ينبغي تركيز اهتمام خاص باملواد املتعلقة باالجتار بالبشر 

والغرامات وأحكام السجن املرتبطة باجلرمية.

البحر املتوسط   من أفريقيا جنوب الصحراء  التدفق حنو  تعترب املنطقة اجلنوبية أساسية لعمليات هتريب املهاجرين، حيث تشكل منطلق 
الكربى. ومع ذلك فإن التصدي لتلك العمليات يف هذه املنطقة ينطوي على صعوبة خاصة، حيث ما تزال هذه املنطقة خارج السيطرة 
األمنية حلكومة الوفاق الوطين، وهي موطن لعدد من القبائل واألقليات غري العربية، واليت تفاقمت املنافسة بينها بسبب التغيري الدميوغرايف 

خصوصا بعد عام 2011.

ولذلك ينبغي احلرص على جتنب اللجوء إىل سياسات أمنية قائمة على دعم مجاعات مسلحة حملية تشكل ضغطاً على احلكومة الوطنية، 
أو زيادة نفوذ جمموعة معينة على حساب جمموعات األخرى مما يؤدي إىل املزيد من زعزعة االستقرار.

وعلى الرغم من عدم امتالك اجملالس االجتماعية والبلديات يف املنطقة اجلنوبية نفوذ قوي على املشاركني يف عمليات التهريب، إال أن من 
املهم إشراكها يف املناقشات املتعلقة بتصميم السياسات. ميكن أن يشكل الدعم األمين   للهيئات الرمسية مثل حرس احلدود ومديريات األمن 
العاملة حتت رعاية اجملالس االجتماعية والبلدية جزءاً من خطط وسياسات ناجحة، لكن ينبغي تنفيذ ذلك حبذر وكجزء من إسرتاتيجية 

أوسع نطاقاً.

سيتعني على خطط وسياسات احلكومة العمل على عدة جبهات، من توفري اخلدمات اليومية للمواطنني إىل إجياد وتنفيذ إطار دستوري 
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ملسألة حقوق اجلنسية واملواطنة الليبية. من شأن ذلك أن يساعد على ثين الناس عن االخنراط يف التهريب وعلى كسر الروابط بني مهريب 
املهاجرين واجملتمعات احمللية. من املهم جداً أيضا أن تشمل اإلسرتاتيجية تنمية االقتصاد احمللي وإنشاء فرص عمل للشباب، وذلك استناداً 

إىل حتليل شامل للسياق والفرص املتاحة مبختلف مناطق اجلنوب.

ومع أخذ مجيع هذه العناصر يف االعتبار، من املرجح أن حتتاج أية إسرتاتيجية فعالة ومستدامة للمنطقة اجلنوبية إىل عدة مراحل للتنفيذ، 
وإىل قدر كبري من االستثمار. سيكون من املهم التفكري بشكل عام يف أنواع اجلهات الفاعلة اليت ميكنها متويل وتنفيذ تلك اإلجراءات، مبا 

يف ذلك القطاع اخلاص والشركات األجنبية اليت هلا مصاحل يف املنطقة.

على  انفتاحاً  املنطقة إىل سياسات مكافحة هتريب أكثر  أواًل وقبل كل شــيء، حتتاج هذه  فتتطلب مقاربة خمتلفة،  الوسطى  املنطقة  أما 
السكان، مبا يكسر العزلة السياسية النسبية اليت عاشتها بعض  املناطق منذ عام 2011. من املهم أيضا العمل مباشرة مع اجملالس البلدية 
واالجتماعية، واليت تتمتع بالنفوذ على األرض وبالتايل بالقدرة على تنفيذ السياسات. ومن شأن جتانس النسيج االجتماعي ملدن املنطقة 
الوسطى - حيث يغلب على السكان االنتماء إىل قبيلة واحدة– أن ميكن هذه اجملالس من ممارسة نفوذ أكرب من نظرائها يف املنطقة اجلنوبية. 
ومع ذلك، ومبا أن جمالس كثرية ال تعرتف بسلطة حكومة الوفاق الوطنية، من املهم أن يستمر العمل على تعديل االتفاق السياسي اللييب 
لتسهيل التنسيق بني حكومة الوفاق الوطين وإدارات احلكم احمللي يف املنطقة الوسطى. كما ميكن للمنظمات الدولية أيضاً أن تضطلع بدور 
أكرب يف هذه املنطقة، والسيما على مستوى تقدمي املساعدة اإلنسانية للمهاجرين وتوعية اجملتمعات احمللية باآلثار السلبية لتجارة هتريب 

املهاجرين على اجملتمع واالقتصاد احملليني.

على النقيض من ذلك، متثل طبيعة املنطقة الساحلية وهيكل شبكات هتريب املهاجرين فيها مؤشراً على ضرورة الرتكيز بدرجة أكرب على 
اخلطط والسياسات األمنية. على هذه اخلطط والسياسات أن تشمل آليات وحوافز لتحسني التنسيق والتعاون بني وزاريت الداخلية والدفاع 
التابعة حلكومة الوفاق الوطين، من جهة ومديريات األمن احمللية وجهاز مكافحة اهلجرة غري الشرعية من جهة أخرى.  البلدية  واجملالس 
يستغل املهربون يف املنطقة الساحلية عموماً التشرذم يف الدوائر األمنية، أي من الضروري ضمان أال تؤدي تدابري تعزيز القدرات األمنية إىل 
نشوء منافسة بني اجلماعات احمللية املتناحرة وإثارة املزيد من االضطراب األمين. كما تظهر التطورات األخرية جناح احلمالت األمنية يف مدن 
املنطقة الساحلية ومتتعها بالدعم الشعيب. ومن مث ميكن للرفض اجملتمعي املتزايد لتهريب املهاجرين أن يشكل رصيداً مثيناً لتنفيذ سياسات 

مكافحة هتريب املهاجرين، على صناع القرارات االعرتاف به وتشجيعه.

أخرياً ميكن تقدمي الدعم ملنظمات اجملتمع املدين يف كافة أحناء ليبيا لتنفيذ برامج توعية، ال سيما بني األطفال والشباب، لثنيهم عن االخنراط 
يف جتارة التهريب. كما ينبغي إشراك وسائل اإلعالم احمللية وتشجيعها على القيام بدور إجيايب يف مكافحة ومعاجلة حتديات اهلجرة غري 

الشرعية وعمليات هتريب املهاجرين، وهو ما مل يقم به اإلعالم اللييب بالشكل املطلوب حىت اآلن.
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