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ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا

مقدمة

ّ
ونظمــت
الفئــات علــى أســاس إنســاني بالدرجــة األولــى،
أوضاعهــم وكفلــت حمايــة حقوقهــم كافــة بمــا ال يضــر
بالدولــة المســتضيفة ،ويحافــظ علــى اعتمــاد المعيــار

تتعــرض الحقــوق األساســية للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء

اإلنســاني كمحــدد أول لتعامــل الــدول وقوانينهــا مــع

حــد المســاس
فــي ليبيــا إلــى انتهــاكات جســيمة ،بلغــت ّ

المهاجريــن.

بحياتهــم وســامتهم البدنيــة والنفســية؛ بســبب عــدة

وفــي الوقــت الــذي تصــد فيــه الســلطات الليبيــة

عوامــل أبرزهــا تلــك المتعلقــة بممارســات الســلطات

المهاجريــن وطالبــي اللجــوء بعنــف قــد يصــل إلــى إنهــاء

الحاكمــة شــرقي وغربــي البــاد ،بمــا فــي ذلــك أســاليب

حياتهــم فــي بعــض األحيــان ،يســتمر االتحــاد األوروبــي

االعتــراض العنيفــة التــي تمارســها قــوات خفــر الســواحل

فــي تعزيــز دعمــه لخفــر الســواحل الليبــي لصــد وإرجــاع

الليبــي إلعادتهــم ،وأنمــاط االحتجــاز غيــر اإلنســانية التــي

المهاجريــن وطالبــي اللجــوء ومنعهــم مــن الوصــول إلــى

تســود الســجون ومراكز االحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة

أوروبــا رغــم حقيقــة اطالعــه علــى جميــع الممارســات غيــر

الهجــرة غيــر الشــرعية .وبشــكل عــام ،يواجــه المهاجــرون

القانونيــة التــي ترتكبهــا الســلطات الليبيــة ســواء أثنــاء

ظروفــا ال تُ حتمــل تدفعهــم للجــوء ألي
وطالبــو اللجــوء
ً

عمليــات الصــد واإلرجــاع ،أو فــي مرافــق االحتجــاز .إلــى

وســيلة للهــرب مــن بلدانهــم ،بمــا فــي ذلــك دفــع مبالــغ

جانــب ذلــك ،ال تبــدي الــدول التــي يخــرج منهــا المهاجــرون

والمهربيــن والعصابــات التــي
ماليــة كبيــرة عبــر السماســرة
ّ

وطالبــو اللجــوء تحــركات فاعلــة وجــادة لحمايــة رعاياهــا

تتاجــر بحياتهــم فــي كافــة مراحــل وجودهــم داخــل األراضــي

المحتجزيــن فــي ليبيــا أو حتــى متابعة أوضاعهــم القانونية.

الليبيــة .ويشــجعهم علــى ســلك تلــك الطــرق الخطــرة عــدم
وجــود طــرق أخــرى قانونيــة وآمنــة ،أو التعقيــدات التــي
تنطــوي علــى محــاوالت طلــب اللجــوء والهجــرة بشــكل
قانونــي فــي أوروبــا ودول أخــرى.
ينظــر القانــون الدولــي والقانونــي الدولــي اإلنســاني
واالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن إلــى
المهاجريــن وطالبــي اللجــوء بصفتهــم فئــات هشــة
دفعهــا عــدم اســتقرار الظــروف األمنيــة أو السياســية أو
االقتصاديــة إلــى تــرك البلــد األصلــي والبحــث عــن ملجــأ
جديــد .وعملــت تلــك االتفاقيــات علــى حمايــة حقــوق تلــك
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مهاجرون والجئون في مركز احتجاز بليبيا ..المصدرOverseas Development Institute :

منهجية التقرير

يعقــد التقريــر مقارنــة بيــن حقــوق المهاجريــن وطالبــي
اللجــوء التــي نصــت عليهــا المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة
ذات العالقــة ،ومــا يتــم تنفيــذه علــى أرض الواقــع ،كمــا

يســتعرض التقريــر االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا

يقــدم توصيــات مــن شــأنها المســاهمة فــي اســتعادة
ّ

المهاجــرون وطالبــو اللجــوء فــي ليبيــا ،ســواء أثنــاء عمليات

الكرامــة اإلنســانية وصيانــة الحقوق األساســية للمهاجرين

الصــد واإلرجــاع أو فــي الســجون ومراكــز االحتجــاز .يعتمــد

وطالبــي اللجــوء فــي ليبيــا.

التقريــر علــى أشــهر مــن التوثيــق الميدانــي ،شــملت

بجانــب المصــادر األوليــة ،اعتمــد فريــق المرصــد

مقابــات أجراهــا باحثــو المرصــد األورومتوســطي مــع

األورومتوســطي علــى مصــادر ثانويــة ،شــملت تقاريــر

عــدد مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء وذويهــم ،ومتابعــة

لجهــات دوليــة موثوقــة ،منهــا مجلــس حقــوق االنســان،

دقيقــة لســلوك األجهــزة الليبية المختلفة تجــاه المهاجرين

ومفوضيــة الالجئيــن – ليبيــا ،وكذلــك تصريحــات صــادرة

وطالبــي اللجــوء ،وفــي مقدمتهــا خفــر الســواحل ،وإدارات

عــن جهــات رســمية ليبيــة ومنظمــات دوليــة ذات عالقــة.

الســجون ،وقــوات األمــن ،كمــا يســتعرض طــرق التهريــب
المختلفــة ،وتحــركات الــدول المجــاورة لليبيــا فــي ملــف
الهجــرة واللجــوء.
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خلفية قانونية

يوفــر القانــون الدولــي حمايــة لمجموعــة مــن حقــوق
ويلــزم الــدول بكفالتهــا
المهاجريــن وطالبــي اللجــوءُ ،
للمهاجــر وطالــب اللجــوء ،كحــد أدنــى للتعامــل معــه

ـورا كبيـ ًـرا منــذ
شــهدت أوضــاع المهاجريــن فــي ليبيــا تدهـ ً

ً
إنســانا بالدرجــة األولــى.
باعتبــاره

مطلــع عــام  ،2021الســيما بعــد اإلجــراءات األمنيــة

كفــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة

المشــددة التــي اتخذتهــا قــوات خفــر الســواحل وإدارات

والسياســية تلــك الحقــوق بصــرف النظــر عــن الجنســية أو

أخيــرا.
الســجون ومراكــز االحتجــاز
ً

انعــدام الجنســية ،حيــث تنــص المــادة ( )1 / 2منــه علــى أن

أن حقــوق المهاجريــن وطالبــي اللجــوء تســتمد
وبمــا ّ

«تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق

قوتهــا وشــرعيتها مــن الحمايــة المفترضــة نتيجــة هشاشــة

المعتــرف بهــا فيــه ،وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفراد

أوضــاع هــذه الفئــات وتعرضهــا للخطــر أو االســتغالل

الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخليــن فــي واليتهــا ،دون أي

فــي دولهــا األصليــة ،وعــدم قدرتهــا علــى اللجــوء لســبل

تمييــز بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو

االنتصــاف المحليــة ،فقــد اعتنــى القانــون الدولــي بهــذه

الديــن ،أو الــرأي سياسـ ً
ـيا أو غيــر سياســي».

الفئــات بشــكل خــاص ،وأفــرد لهــا حمايــة خاصــة مــن خالل

وأولــت نصــوص القانــون الدولــي اهتمامـ ًـا خاصــة لحمايــة

عــدة مواثيــق واتفاقيــات مهمــة ،منهــا اإلعــان العالمــي

الحــق فــي الحيــاة ،وهــو الحــق األهــم الــذي تســتند إليــه

لحقــوق االنســان ،واالتفاقيــات التعاقديــة التــي تنظــم

باقــي الحقــوق ،حيــث أكــدت علــى أن الحــق فــي الحيــاة

أوضاعهــم وتحمــي حقوقهــم مــن االنتهــاك ،ومــن ذلــك

هــو حــق متأصــل يحميــه القانــون ،فــا يجــوز حرمــان أي

االتفاقيــة الدوليــة لعــام  1951الخاصــة بوضــع الالجــئ

إنســان مــن الحيــاة تعسـ ًـفا ،وللمهاجريــن غيــر النظامييــن

وبروتوكولهــا الملحــق لعــام  ،1967وإعــان نيويــورك

كذلــك الحــق فــي الحريــة وفــي األمــان علــى أشــخاصهم،

بشــأن الالجئيــن والمهاجريــن .2016

وقــد أكــدت الــدول األعضــاء ،فــي الفقــرة ( )10مــن إعــان

ونظــرا لخصوصيتهــا الجغرافيــة التــي تشــترك فــي حــدود
ً

نيويــورك ،تصميمهــا علــى إنقــاذ األرواح.

بحريــة مــع دول مالطــا وإيطاليــا ،شـ ّـكلت ليبيــا ممـ ًـرا لمئــات

تنــص المــادة السادســة مــن العهــد الدولــي الخــاص

آالف المهاجريــن وطالبــي اللجــوء للعبــور إلــى أوروبــا ،وهــذا

بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن الحــق فــي الحيــاة

يفســر ســبب وجود عدد كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء

حــق مــازم لــكل إنســان ،وهــذا الحــق منصــوص عليــه

فــي ليبيــا ،ومــا اســتتبع ذلك مــن تأزم ألوضاعهم اإلنســانية

صراحــة فــي المــادة ( )16 / 1مــن برتوكــول مكافحــة

نتيجــة عــدم مراعــاة الســلطات لحقوقهــم اإلنســانية بالدرجة

تهريــب المهاجريــن ،وال يشــمل ذلــك التدخــل فــي

األولــى بموجــب القوانيــن الدوليــة ذات العالقــة.
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الحــاالت التــي تكــون فيهــا حيــاة المهاجريــن غيــر النظاميين

التمييــز المنصــوص عليــه فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق

مهــددة فحســب ،بــل يمتــد أيضــا للمبــادرة إلــى حمايتهــم

اإلنســان  ،1948والمــادة ( )2-2مــن العهــد الدولــي

ومســاعدتهم لضمــان تمتعهــم اإليجابــي بحقوقهــم

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة

األساســية.

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.

وتؤكــد الفقــرة ( )11مــن إعــان نيويــورك بشــأن الالجئيــن

عــاوة علــى ذلــك ،فقــد أكــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق

والمهاجريــن ( ،)2016علــى حــق المهاجريــن فــي الحصــول

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بوضــوح أن الــدول

علــى حيــاة كريمــة ،حيــث ذكــرت المــادة ضــرورة التــزام

ملزمــة بضمــان إتاحــة فــرص متكافئــة لجميــع األشــخاص

الــدول باحتــرام حقــوق االنســان والحريــات األساســية

بمــا فــي ذلــك المهاجريــن ،للحصــول علــى الخدمــات

كامــا ،وشــددت
الواجبــة للمهاجريــن والالجئيــن احترامــا
ً

الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة والمســكن بصــرف النظــر

علــى أن يحيــا هــؤالء األشــخاص حياتهــم بأمــان وكرامــة.

عــن المركــز القانونــي والوثائــق القانونيــة للمهاجــر.

(((

ووفقــا للمــادة رقــم ( )11مــن العهــد الدولــي الخــاص
ً
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لعــام
( ،)1966تتفــق الــدول األطــراف ،فــي العهــد علــى اإلقــرار
بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي كاف يوفــر مــا
يفــي بحاجتــه مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى ،وبحقــه فــي
تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية.
وفــي مجــال الحــق فــي الرعاية الصحية تشــجع الفقرة ()30
مــن إعــان نيويــورك  ،2016الــدول علــى تلبيــة احتياجــات
المهاجريــن المحــددة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة.
تقــر الــدول األطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،فــي المــادة ()12
منــه ،بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى يمكــن
بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة .وتطبيــق حــق
المهاجريــن فــي الصحــة مكفــول بمقتضــى مبــدأ عــدم

.الفقرة  30من التعليق العام رقم  ،20اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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الهجرة من سواحل ليبيا
إلى سواحل أوروبا
تمثــل ليبيــا محطــة عبــور لكثيــر مــن الراغبيــن بالوصــول
إلــى أوروبــا الشــتراكها الجغرافــي البحــري المباشــر مــع
دولــة إيطاليــا مــن خــال البحــر األبيــض المتوســط.
أن ليبيــا تعانــي مــن تراجــع فــي األوضــاع
وعلــى الرغــم مــن ّ
االقتصاديــة ،إال أنّ هــا تضــم أكثــر مــن  575,874مهاجــر
وطالــب لجــوء علــى أراضيهــا

(((

(حتــى فبرايــر ،)2021

ينحــدرون مــن جنســيات مختلفــة أغلبهــا أفريقيــة ،مثــل
مصــر ،والنيجــر ،والســودان ،وأثيوبيــا ،ونيجيريــا وتشــاد،
ودول المغــرب العربــي .وال يهــدف معظــم هــؤالء إلــى
االســتقرار فــي ليبيــا ،وإنّ مــا االنطــاق مــن الســواحل
الليبيــة إلــى الســواحل األوروبيــة مــن خــال عمليــات
التهريــب البحــري ،إذ تنشــط فــي هــذا المجــال شــبكات
تهريــب منظمــة تنقــل المهاجريــن وطالبــي اللجــوء مــن
ليبيــا إلــى ســواحل مالطــا وإيطاليــا ،وتنقســم العمليــة إلــى
عــدة مراحــل بدايــة مــن البحــث عــن سمســار التهريــب الــذي
ـاء بركــوب البحــر
يتمــم االتفــاق مقابــل مبلــغ مالــي ،وانتهـ ً
والتوجــه إلــى شــواطئ أوروبــا.
تنطــوي عمليــة التهريــب مــن ليبيــا علــى مخاطــر ســابقة
يتعــرض المهاجــر
لمخاطــر الرحلــة البحريــة نفســها ،فقــد
ّ

أنفســهم ،ثــم االحتجــاز مــن الســلطات الليبيــة أثنــاء
دخــول البــاد ،أو خــال تواجــده فيهــا ،أو قبيــل انطــاق
أيضــا لالختطــاف علــى يــد
رحــل الهجــرة ،وقــد يتعــرض ً
العصابــات المنتشــرة هنــاك بدافــع طلــب فديــة ماليــة
مــن أهلــه لإلفــراج عنــه ،وقــد يظــل عالقـ ًـا فــي ليبيــا دون
أوراق إقامــة رســمية أو عمــل يوفــر لــه قــوت يومــه.
تبــدأ عمليــة التهريــب البحــري باصطيــاد المهاجرين وطالبي
تروجهــا شــبكات التهريــب داخــل
اللجــوء بالدعايــة التــي ّ
ليبيــا أو خارجهــا ،ومــن ثــم تجميعهــم فــي مســتودعات
تنتشــر فــي مــدن ســاحلية كــزوارة وصبراتــة فــي الشــمال
الغربــي ،وســرت شــمال وســط البــاد ،وطبــرق والبيضــاء
شــمالي شــرقي البــاد ،ومــن ثــم يتــم تحديــد موعــد
الرحلــة البحريــة واالنطــاق بهــا عــادة دون مراعــاة ظــروف
الســامة المطلوبــة .وفــق اإلفــادات التــي جمعهــا فريــق
األورومتوســطي ،تنطلــق عــادةً رحالت يومية من ســواحل
ليبيــا إلــى أوروبــا ،تنقــل مجموعــات كبيــرة مــن المهاجريــن
وطالبــي اللجــوء علــى متــن قــوارب قديمــة وصغيــرة ال
غالبــا نصــف العــدد الــذي تحملــه ،وهــو مــا
تســتوعب
ً
ـزءا كبيـ ًـرا مــن حــوادث الغــرق التــي يتعـ ّـرض لهــا
يفســر جـ ً
المهاجــرون وطالبــو اللجــوء خــال الرحــات مــن ليبيــا إلــى
أوروبــا .يركــب المهاجــرون وطالبــو اللجــوء القــوارب دون
أن يكونــوا علــى درايــة بتفاصيــل الرحلــة أو مســارها ،أو
احتياطــات الســامة فــي حــاالت الطــوارئ.

أو طالــب اللجــوء إلــى المعاملــة الســيئة مــن المهربيــن
.اإلحصائية من تقرير ليبيا عن الهجرة فبراير  2021الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة – ليبيا
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فــي بعــض الحــاالت ،تبــدأ عمليــة التهريــب البحــري قبــل
وصــول المهاجــر أو طالــب اللجــوء إلــى األراضــي الليبيــة،
حيــث يتــم االتفــاق بيــن المهاجــر وسمســار التهريــب أو
المهــرب مباشــرة ،أثنــاء تواجــد المهاجــر فــي بلــده األصلــي
قبــل أن ينتقــل إلــى ليبيــا .وفــي هــذه الحــاالت يمــر
التهريــب بمرحلتيــن ،األولــى مرحلــة التهريــب البــري مــن
البلــد المجــاور لليبيــا ،ثــم المرحلــة الثانيــة ،وهــي التهريــب
البحــري مــن ليبيــا إلــى
ســواحل أوروبــا ،وقــد
ّ
تكلــف هــذه العمليــة
مبلغــا يتــراوح
المهاجــر
ً
()4,000-3,000

بيــن

دوالر أمريكــي ،فــي حين
تتــراوح تكلفــة التهريــب
عندمــا يكــون المهاجــر أو
متواجــدا
طالــب اللجــوء
ً

قــال «م.م» ،وهــو شــاب ســوري مــن مدينــة
درعــا حــاول طلــب اللجــوء فــي أوروبــا مــن
خــال المــرور عبــر ليبيــا« :فــي يونيــو /حزيــران
 ،2021خرجــت مــع بعــض أصدقائــي عــن
هربــا مــن جحيــم
طريــق مهربيــن إلــى لبنــان ً

الحــرب فــي ســوريا .حصلنــا علــى جــوازات

«[عنــد المهربيــن] كنــا نتلقــى وجبــة
يوميــا ال تكفـــي لســد الجــوع
واحــدة
ً

بالحــد األدنــى ،وتعرضــــــنا للضـــــرب
بالعصــي الحــــديديــــــة والخــــــــراطيم
البالســتيكية»

تبعــا لخصائــص الرحلــة وظــروف
يزيــد المبلــغ أو ينقــص ً
المهاجــر أو طالــب اللجــوء ومــكان تواجــده.
وتبــدأ معانــاة المهاجريــن وطالبــي اللجــوء قبــل حتــى أن
تبــدأ رحلــة الهجــرة ،إذ يحتجزهــم المهربــون قبــل أيــام أو
أراض زراعيــة،
أســابيع مــن اإلبحــار فــي مســتودعات أو
ٍ
وفــي ظــروف غيــر إنســانية ،تشــمل التعذيــب والحرمــان
مــن الطعــام والشــراب والرعايــة الطبيــة.

الســفارة الســورية
فــي لبنان ،وســافرنا
مــن خــال مكتــب
ســفر

«ج.س»

بشــكل

شــرعي

وقانونــي إلــى ليبيــا

م.م ،شاب سوري حاول طلب اللجوء في أوروبا

داخــل ليبيــا بيــن ( )4,000-1,500دوالر أمريكــي ،وقــد

ســفر رســمية مــن

بغيــة الوصــول إلــى
شــواطئ طرابلــس

لخــوض مغامــرة التهريــب إلــى شــواطئ
إيطاليــا .نزلنــا فــي مطــار بنغــازي ،وتفاجأنــا
بــأن وصولنــا إلــى طرابلــس يحتــاج إلــى
عمليــة تهريــب جديــدة داخــل األراضــي
الليبيــة ،وهــذا مــا قمنــا بــه بالتنســيق مــع
مهــرب يدعــى «ع.ج» الــذي تعهــد بإيصالنــا
ّ
ولكنــه احتجزنــا قبــل
إلــى أوروبــا بســام،
انطــاق رحلــة الهجــرة لعــدة أيــام فــي مزرعــة
فــي طرابلــس يحرســها عشــرات المســلحين.
تعرضنــا خاللهــا هــذه المــدة لمعاملــة
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يوميــا ال تكفــي لســد الجــوع بالحــد األدنــى،
ً

عندمــا وصلنــا لمدينــة زوراه غربــي ليبيــا،

وتعرضنــا للضــرب بالعصــي الحديديــة

التقينــا بالمهــرب الرئيســي «أ.ع» ،والــذي

والخراطيــم البالســتيكية ،حتــى أنّ نــا حاولنــا

تقاضــى مــن كل شــخص منــا  3,500يــورو

أكثــر مــن مــرة الخــروج مــن المــكان والتنــازل
عــن المبلــغ المالــي الــذي دفعنــاه ،ولكنــه

بحــرا إلــى
(نحــو  )4,000$مقابــل إيصالنــا
ً

شــواطئ إيطاليــا.

كان يرفــض حتــى مناقشــة الموضــوع».

مكثنــا أربعــة أســابيع كاملــة فــي قطعة أرض

تســتخدم شــبكات التهريــب البحــري قــوارب باليــة وصغيــرة

خاصــة بالمهــرب «أ.ع» ،تقطــن بهــا أســرته،

لنقــل أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء ،دون
اكتــراث للعوامــل المختلفــة كاألحــوال الجويــة وتأثيرهــا
علــى اتجــاه الريــاح والتيــارات البحريــة ،باإلضافــة إلــى
مالحقــة خفــر الســواحل الليبــي أو اإليطالــي أو المالطــي
للقــوارب بغيــة إعادتهــم للبــر الليبــي ،مــا يزيــد مــن فــرص
تعــرض القــارب للعطــب أو الغــرق.

يوميــا ،كانتــا عبــارة عــن
كنــا نتنــاول وجبتيــن
ً

خبــز يابــس وكــوب مــن الشــاي .وفــي شــهر
يوليــو  ،2021توجهنــا برفقــة المهــرب فــي
ـاء إلــى شــاطئ
تمــام الســاعة التاســعة مسـ ً

زوارة ،وركبنــا القــارب فــي حــدود الســاعة
 12:00منتصــف الليــل مــن ذات اليــوم.
ـخصا ،وركبنــا فــي
كان عددنــا حوالــي  20شـ ً

قــارب ال يتســع ألكثــر مــن  10أشــخاص

قــال

عامــا)،
«حمــزة بلعمــوري» (24
ً

وهــو شــاب مغربــي خــاض رحلــة الهجــرة
انطالقــا مــن ليبيــا،
بمراحلهــا المختلفــة
ً
لألورومتوســطي« :توجهــت فــي شــهر

بالحــد األقصــى ،وكان يقــوده شــاب مصــري
الجنســية .بعــد إبحارنــا بنحــو ســاعة فــي
ظــروف بحريــة غيــر مســتقرة ،طلبنــا مــن
القبطــان العــودة إلــى ليبيــا بســبب عــدم
ّ
ولكنــه رفــض
اســتقرار الظــروف الجويــة،

يونيــو  2021إلــى مدينــة وجــدة علــى

إن المهـ ّـرب الليبــي ســيقتله فــي حــال
وقــال ّ

أصدقائــي مــع مهــرب ليبــي علــى إدخالنــا

القــارب نتيجــة عــدم اســتقرار األوضــاع

الحــدود الجزائريــة ،حيــث اتفقــت واثنــان مــن
بــرا مقابــل مبلــغ  750يــورو (نحــو
الجزائــر ً

 )840$لــكل شــخص .وبالفعــل عبرنا الحدود
ووصلنــا الجزائــر ،وتنقلنــا بيــن المحافظــات
حتــى عبرنــا الحــدود الليبيــة.

العــودة .وبعــد عــدة دقائــق فقــط ،انقلــب
الجويــة .ســمعت صديقــاي واألشــخاص
اآلخريــن الذيــن كانــوا علــى متــن القــارب
يصرخــون ويســتنجدون إلنقاذهــم ،ولكــن
لألســف لــم يكــن بحوزتنــا ســترات نجــاة أو
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ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا

مهاجرون داخل أحد مراكز االحتجاز في ليبيا

معــدات إنقــاذ .انقطــع التواصــل فيمــا بيننــا

زوارة ،وصادفنــا  3أشــخاص يعملــون مــع

وفقدنــا التواصــل البصــري بالكامــل ،وبــات

جهــاز البحــث الجنائــي الليبــي ،حيــث بــادر

كل منــا ال يعــرف مصيــر اآلخــر .نجحــت مــع

أحدهــم باالتصــال بالشــرطة فــور رؤيتنــا،

ثالثــة مــن ركاب القــارب الغــارق -مغربــي

والتــي حضــرت بعــد وقــت قصيــر بســبع

معا،
وآخران من جنسيات أفريقية -بالتجمع ً

ســيارات مصفحــة ،واعتقلتنــي مــع الناجيــن

واســتخدمنا مهاراتنــا الجيــدة فــي الســباحة،

الثالثــة اآلخريــن ،ونقلتنــا إلــى أحــد الســجون

ّ
لكننــا لــم نكــن نعــرف االتجاهــات نتيجــة

داخــل المدينــة .بــدأت الشــرطة التحقيــق

الظــام الدامــس .وبعــد الســباحة لمــدة

معنــا بعــد  3ســاعات مــن وصولنــا ،دون

ثــاث ســاعات ونصــف ،رأينــا أحــد المبانــي

عرضنــا علــى طبيــب أو إجــراء أي فحــص

المضــاءة فــي مدينــة زوراه ،واسترشــدنا مــن

لالطمئنــان علــى صحتنــا.

خاللــه للوصــول إلــى الشــاطئ .فــي حوالــي
الســاعة الخامســة فجـ ًـرا وصلنــا إلــى شــاطئ
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وتابــع «بلعمــوري» فــي إفادتــه لفريــق المرصــد
األورومتوســطي« :بــدأ المحقــق بتوجيــه أســئلة تفصيليــة
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منظومة قمع واستغــالل متكامـــلة

ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا

عــن رحلــة التهريــب ،واســم المهــرب والوجهــة التــي

يومــا ،أصبــت
وتابــع« ،مكثــت فــي ســجن مليتــه ً 67

نقصدهــا ،وقــد علمــت بأنــه تــم القبــض علــى المهرب في

خاللهــا بفيــروس كورونــا وعانيــت مــن أعــراض مرضيــة

ذات اليــوم .وبعــد عــدة ســاعات ،تــم اســتدعائي لمشــرحة

شــديدة ،ورغــم ذلــك لــم يتــم تقديــم المســاعدة الطبيــة أو

مدينــة زوارة للتعــرف علــى بعــض جثــث المهاجريــن الذيــن

عرضــي علــى طبيــب بالرغــم مــن طلبــي ذلــك عــدة مــرات.

كانــوا علــى متــن القــارب ،وهنــا كانــت الفاجعــة األكبــر

وحكــم
بعــد ذلــك تــم عرضــي علــى محكمــة العجيــاتُ ،

لــي ،حيــث وجــدت جثــة صديقــاي اللذيــن خرجــا معــي مــن

علــي بغرامــة قدرهــا  1,500دينــار ليبــي (نحــو ،)325$
ّ

عامــا) ،و»حمــزة
المغــرب وهمــا« :حمــزة أيــت محنــد» (ً 25

دفعهــا والــدي عــن طريــق صديــق لــه يســكن مدينــة زواره،

عامــا)
قرشــال» (23
ً
داخــل ثالجــات الموتــى.
الشــاب:

وأضــاف

«تــم إحالتــي لســجن
مليتــه

فــي

مدينــة

زوارة ،وهنــاك بــدأت
حــرب مــن نــوع جديــد
مــع المهــرب الــذي

وقــد ُأطلــق ســراحي

«المهــرب الــذي كان يقبــع فــي زنزانة مجاورة
ـي بالضــرب المبــرح داخــل
جاءنــي واعتــدى علـ ّ

تحــرك مــن عناصــر الســجن،
الزنزانــة دون
ّ

وهددنــي بضــرورة تبديــل أقوالــي وتبرئتــه

بتاريــخ  15ســبتمبر
 .2021بعــد إطــاق
ســراحي كنــت أخشــى
مــن بطــش المهــرب
أو األشــخاص الذيــن

وإل ّ
فإنــه ســيقتلني داخــل ليبيــا»
ّ

يعملــون معــه ،لــذا

حمزة بلعموري ،مغربي حاول الهجرة عبر ليبيا

لجــأت لعائلــة صديقــة

كان يقبــع فــي زنزانــة

وبقيــت هنــاك فتــرة

مجــاورة ،إذ جاءنــي فــي اليــوم األول لوجــودي ،واعتــدى

شــهر ونصــف حتــى اســتطعت الحصــول علــى جــواز

تحــرك مــن
علــي بالضــرب المبــرح داخــل الزنزانــة دون
ّ
ّ

ســفري بفضــل والــدي الــذي ســافر إلــى تونــس وأرســله

عناصــر الســجن ،وهددنــي بضــرورة تبديــل أقوالــي وتبرئتــه

إلــي عــن طريــق شــخص عائــد إلــى ليبيــا».
ّ

وإل ّ
فإنــه ســيقتلني داخــل ليبيــا .كنــت أتعــرض للتهديــد
ّ

واختتــم «حمــزة بلعمــوري» إفادتــه بالقــول« :عــدت اآلن

اليومــي عبــر المهــرب ذاتــه أو أشــخاص يعملــون معــه

ّ
ولكنــي أحمــل ذكريــات ال يمكننــي تجاوزهــا.
إلــى المغــرب،

داخــل الســجن ،وقــد تعرضــت للتهديــد مــن مديــر الســجن

واجهــت المــوت ،وفقــدت أعــز أصدقائــي أمــام عينــي،

واســمه «جــال» ،حيــث طلــب منــي تغييــر أقوالــي وتبرئــة

تعرضــت فيهــا إلــى
ومــررت بتجربــة احتجــاز قاســيةّ ،

أن ذلــك مــن أجــل مصلحتــي،
المهــرب وكان يقــول لــي ّ

الضــرب واإلهانــة والتهديــد بالقتــل».

ّ
ولكنــي رفضــت ولــم أغيــر أقوالــي».
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ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا

سياسات أوروبية للحد
من وصول المهاجــرين
وطالبي اللجوء من ليبيا

ظهــرت بشــكل واضــح خــال عــام  2021نتائــج التعــاون
بيــن االتحــاد األوروبــي وليبيــا فــي صــد وإرجــاع المهاجريــن
وطالبــي اللجــوء ،إذ تظهــر بيانــات منظمــة الهجــرة الدوليــة
إرجــاع أكثــر مــن  23ألــف مهاجــر وطالــب لجــوء منــذ بدايــة
 2021وحتــى ســبتمبر /أيلــول مــن ذات العــام ،وهــو مــا
يمثــل نحــو ضعــف مجمــوع مــن تــم اعتراضهــم طــوال

ّ
تبنــى االتحــاد األوروبــي علــى مــدار الســنوات الماضيــة

عــام  2020بأكملــه ((( ،حيــث نقــل معظمهــم إلــى مراكــز

عقــدت مــن أوضــاع المهاجريــن وطالبــي اللجوء،
سياســات ّ

احتجــاز وســجون ال تلبــي المعاييــر اإلنســانية الدنيــا للعيش

وقيــدت طــرق الهجــرة واللجــوء إلــى أوروبــا بشــكل قانوني،
ّ

الكريــم.

األمــر الــذي ســاهم فــي فــي ظهــور مســارات جديــدة غيــر

هــذا التعــاون الثنائــي بيــن ليبيــا ودول االتحــاد األوروبــي

قانونيــة وخطــرة.

واضحــا بعــد لقــاء وزيــرة الداخليــة اإليطاليــة «لوســيانا
بــدا
ً

منــذ عــام  ،2015قـ ّـدم االتحــاد األوروبــي نحــو  525مليــون

المورجيــس» برئيــس المجلــس الرئاســي الليبــي «محمــد

والحــد
دوالر إلــى ليبيــا بهــدف حمايــة حدودهــا الجنوبيــة
ّ
ووجــه
مــن وصــول المهاجريــن وطالبــي اللجــوء إليهــا (((،
ّ
نصيبــا كبيـ ًـرا مــن هــذا الدعــم لتعزيــز قــدرات خفر الســواحل
ً
الليبــي وتحديــث معداتــه وتدريــب كــوادره ،لصـ ّـد واعتراض
قــوارب المهاجريــن وطالبــي اللجــوء داخل الميــاه اإلقليمية

المنفــي» بتاريــخ  19أبريــل /نيســان  ،2021حيــث ذكــر
البيــان الصحفــي لــوزارة الداخليــة اإليطاليــة عقــب اللقــاء
وأن
بــأن «ملــف الهجــرة كان علــى رأس جــدول األعمــالّ ،
البلديــن ســيواصالن التعــاون مــن أجــل تعزيــز الوضــع
األمنــي فــي ليبيــا ومحاربــة الهجــرة غيــر النظاميــة».

الليبيــة وإعادتهــا للبــر الليبــي قبــل الوصــول إلــى الميــاه

وبحســب المعلومــات التــي جمعهــا األورومتوســطي،

الدوليــة ،دون األخــذ باالعتبــار الممارســات العنيفــة التــي

فــإن الدعــم األوروبــي ال يقتصــر علــى التمويــل والتدريــب،

يتبعهــا خفــر الســواحل الليبــي ضــد المهاجريــن وطالبــي

وإنمــا قــد يمتــد إلــى التنســيق الميدانــي بيــن خفــر

اللجــوء فــي عمليــات الصــد واإلرجــاع ،والتــي تتنــوع بيــن

الســواحل الليبــي والقــوات اإليطاليــة ،بمــا يفضــي إلــى

التعنيــف المباشــر لهــم ،أو إتــاف وإعطــاب قواربهــم

اعتــراض قــوارب المهاجريــن ،وتعريــض حياتهــم للخطــر

وإمكانيــة إغــراق مــن فيهــا.

المحقــق نتيجــة الســلوك العنيــف لقــوات خفــر الســواحل
الليبيــة.
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تعرضنــا
مينــاء طرابلــس ،وعندمــا وصلنــا ّ
لضــرب مبــرح وإهانــة كبيــرة ،ولــم يكــن

عامــا) -وهــو
أخبــر « حســن زكريــا عمــر» (ً 29

الجــئ ســوداني فــي ليبيــا حــاول أكثــر مــن

هنــاك تواجــد ألي مــن فــرق مفوضيــة
األمــم المتحــدة أو الصليــب األحمــر».

مــرة الهجــرة عبــر البحــر مــن ليبيا إلــى إيطاليا-

ال تتوقــف االنتهــاكات عنــد مرحلــة مالحقــة القــوارب علــى

فريــق المرصــد األورومتوســطي« :فــي أحــد

شــواطئ ليبيــا أو فــي نطاق مياهها اإلقليمية واإلمســاك

أيــام شــهر ديســمبر  ،2019انطلقــت مــع
مجموعــة مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء
فــي تمــام الســاعة  12:00منتصــف الليــل
مــن

منطقــة

القــره

بوللــي

الساحلية
غربــي

شــمال

البــاد ،قاصديــن
الشواطئ

بهــا ،بــل تبــدأ بعــد تلــك المرحلــة معانــاة جديــدة تتمثــل فــي
االحتجــاز غيــر اإلنســاني فــي مناطــق يطلق عليهــا بـ «نقاط
تجميــع المهاجريــن» فــي

«[خفر الســواحل الليبي] ترك  6أشــخاص
فــي القــارب دون أســباب ،ودون وســائل
فإن هؤالء الســتة
معيشــة ،وعلــى األرجح ّ

تتوفــر بهــا أي رعايــة صحيــة

فارقــوا الحيــاة ببــطء ألننــا لــم نســمع أي

األوروبيــة .أبحرنــا
متواصلــة ،وبعــد

حسن زكريا عمر ،الجئ سوداني

ذلــك

ال تراعــي أدنــى مقومــات
الكرامــة اإلنســانية ،وال

أخبــار عنهــم منــذ ذلــك الوقــت»

لمــدة  16ســاعة

ظــروف إنســانية صعبــة

ظهــرت

فــي الســماء طائــرة عســكرية -ليســت
ليبيــة -يبــدو أنّ هــا مخصصــة لالســتطالع
والتصويــر ،وبعــد مغادرتهــا األجــواء بنحــو
 6ســاعات ،وصلــت زوارق خفــر الســواحل
الليبــي وســيطرت علــى القــارب ونقلتنــا إلــى
أحــد الــزوارق التابعــة لهــاّ ،
محــرك
وفككــت
ّ

القــارب الــذي ّ
كنــا علــى متنــه وأطلقــت عليــه
الرصــاص الحــي .اقتادنــا خفــر الســواحل إلــى

للمهاجريــن
مــن

الرحلــة

المتضرريــن
البحريــة،

ليتــم بعــد ذلــك إيداعهــم
فــي الســجون التــي يقــع
معظمهــا علــى الجانــب

الغربــي لمدينــة طرابلــس ،بــدون محاكمــات قضائيــة أو
عــرض علــى النيابــة المختصــة.
ّ
تــورط خفــر
وثــق المرصــد األورومتوســطي كذلــك
ّ
الســواحل الليبــي فــي انتهــاكات خطيــرة خــال عمليــات
إرجــاع المهاجريــن وطالبــي اللجــوء ،وصــل بعضهــا إلــى
ارتــكاب أفعــال قــد تُ فضــي إلــى وفاتهــم أو فقدانهــم.
قــال الالجئ الســوداني «حســن زكريا عمــر» لفريق المرصد
األورومتوســطي« :فــي عــام  ،2020حاولــت مــرة أخــرى
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ركــوب البحــر والهجــرة إلــى أوروبــا ،وهــذه المــرة انطلقنــا

مصــري الجنســية ،واعتــدوا عليــه بالضــرب

الخمــس الســاحلية شــمال غربــي البــاد ،تحـ ّـرك
مــن مدينــة ُ

المبــرح أمامنا ثــم عـــــــــــــــــزلوه عــــــــــــــــــــــنا،

صباحــا ،وأبحرنــا لمــدة
القــارب فــي حوالــي الســاعة 2:00
ً
نحــو  10ســاعات .وفــي اليــوم التالــي عنــد الســاعة 2:00
ّ
تعطــل محـ ّـرك القــارب وعلقنــا فــي الميــاه ،ولــم
مســاء،
يكــن أمامنــا خيــار ســوى التواصــل مــع خفــر الســواحل
الليبــي إلنقاذنــا ،وبالفعــل وصلــت قــوارب خفــر الســواحل
ـن الصــادم ّأنهــا تركــت  6أشــخاص
وأجلتنــا مــن القــارب ،لكـ ّ
فــي القــارب دون أســباب ،ودون وســائل معيشــة ،وعلــى
ـإن هــؤالء الســتة فارقــوا الحيــاة ببــطء ألننــا لــم
األرجــح فـ ّ
نســمع أي أخبــار عنهــم منــذ ذلــك الوقــت».
وتؤكــد اإلفــادات التــي جمعهــا فريــق المرصــد
يتعمــد ضــرب
أن خفــر الســواحل الليبــي
األورومتوســطي ّ
ّ
وإهانــة المهاجريــن وطالبــي اللجــوء أثنــاء عمليــات الصــد
واإلرجــاع ،حيــث شــرح الشــاب الســوري «م.م» ،ضمــن
إفادتــه لفريــق المرصــد األورومتوســطي:

«أبــــحــــــــــــــرنا فــي الظــام علــى متــن
قــارب متهالــك ،وقــد كنــا حوالــي 65
مهاجــرا وطالــب لجــو كان معظمهــم مــن
ً

جنســيات أفريقيــة .وبعــد مــرور حوالــي 15

ســاعة اقتــرب زورق تابــع لخفــر الســواحل
مــن قاربنــا وأطلــق الرصــاص الحــي عليــه،
نــزل عناصــر خفــر الســواحل إلــى القــارب
وأوقفــوه واعتقلــوا القبطــان ،وهــو شــاب
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ثــم بــدأوا باالعتــداء علينــا بالضــرب واإلهانــة
والشــتائم واأللفــاظ النابيــة».
وعلــى الرغــم مــن علــم االتحــاد األوروبــي باالنتهــاكات
الخطيــرة التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون وطالبــو
أن البلــد ليــس آمنــا إلرجــاع
اللجــوء فــي ليبيــا ،وحقيقــة ّ
أن االتحــاد األوروبــي،
المهاجريــن وطالبــي اللجــوء إليــه ،إال ّ
وإيطاليــا علــى نحــو خــاص ،يســتمر فــي عقــد االتفاقــات
والصفقــات مــع الســلطات فــي ليبيــا بهــدف الحــد مــن
وصــول طالبــي اللجــوء والمهاجريــن إلــى أوروبــا .وفــي
غيــاب آليــات واضحــة وفعالــة لمراقبــة احتــرام الحقــوق
فــإن
اإلنســانية لطالبــي اللجــوء والمهاجريــن فــي ليبيــا،
ّ
هــذه السياســات أســهمت بصــورة مباشــرة فــي اســتمرار
وتصاعــد االنتهــاكات بحــق المهاجريــن وطالبــي اللجــوء
فــي الســجون ومراكــز االحتجــاز الليبيــة.
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واقع سجون ومراكز

تجميع واحتجاز المهاجرين
وطالبي اللجوء في ليبيا

تواصــل إدارة الســجون فــي العاصمــة الليبيــة طرابلــس
احتجــاز آالف المهاجريــن وطالبــي اللجــوء داخــل عــدة
ســجون وهي :ســجن غوط الشــعال ،ســجن الزاوية ،ســجن
عيــن زارة ،ســجن أبــو ســليم ،مركــز المبانــي ،فــي ظــروف
غيــر إنســانية ،ودون توجيــه تهــم أو إجــراء أي محاكمــات
لهــم أو عرضهــم علــى النيابــة المختصــة ،إذ يتــم إلقــاء
القبــض علــى المهاجريــن وطالبــي اللجــوء خــال تواجدهــم
داخــل البــاد أو أثنــاء رحــات التهريــب البحــري إلــى
شــواطئ أوروبــا ،ومــن ثــم يتــم اقتيادهــم لنقــاط تجميــع
المهاجريــن .ويتــم توزيعهــم بعــد ذلــك علــى الســجون
المذكــورة ،وهنــاك يتــم احتجازهــم لمــدد طويلــة بــدون أي
تواصــل مــع ذويهــم أو مــع محاميــن للدفــاع عنهــم ،وقــد
أظهــرت إفــادات متطابقــة حصــل عليهــا فريــق المرصــد
األورومتوســطي تعــرض المحتجزيــن للتعذيــب وغيــره مــن
ضــروب المعاملــة الســيئة ،باإلضافــة إلــى عمليــات ابتــزاز
مالــي مقابــل الحصــول علــى الحريــة.

المهاجــــرين وطالبــــــي اللجــوء فــي الســجون
ومراكــز االحتجــــــاز ومراكــز الهجــرة فــي ليبيــا
قــد يصــل إلــى  13ألــف محـــتجــــــز ،غالبيتـــهم
فــي ســجون غربــي البــاد.
وتنتهك إدارات السجون حقوق المحتجزين من المهاجرين
وطالبــي اللجــوء بإســاءة معاملتهــم ،مــن خــال منعهــم
مــن االتصــال بذويهــم أو توكيــل محامــي دفــاع ،ووضعهم
فــي ســجون مكتظــة ال توفــر االحتياجــات اإلنســانية
مــن مــاء وغــذاء وأدوات نظافــة شــخصية ،وتعريضهــم
للتعذيــب النفســي والجســدي بشــكل مســتمر ،وعــدم
توفيــر الرعايــة الصحيــة الالزمــة .كمــا تتعمــد الســلطات
إخفــاء األرقــام الحقيقيــة والبيانــات الخاصــة بالمحتجزيــن
أن سياســة عــدم
مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء ،ويبــدو ّ
الوضــوح هــذه مرتبطــة بشــكل مباشــر بحقيقــة األوضــاع
اإلنســانية التــي يعيشــها المحتجــزون ،وبحــاالت الفســاد
المالــي واإلداري التــي يتعـ ّـرض خاللهــا المحتجــزون لالبتزاز
المالــي واإلنســاني.
ّ
تعرض
وثــق فريــق المرصد األورومتوســطي عمليات ابتزاز ّ
لهــا المهاجــرون وطالبــو اللجــوء المحتجــزون لقــاء الحصــول
حريتهــم ،وتــورط فــي هــذه العمليــات ضبــاط ليبيــون
علــى ّ
ومســؤولون في الســجون ومراكز االحتجاز .وتكون أشــكال
مبلغــا
االبتــزاز فــي معظمهــا ماليــة ،إذ قــد يدفــع المحتجــز
ً

وتشــير تقــــــديرات خاصـــــــة حـــصـــــل عليهــا

يتــراوح بيــن ( )3,000-400دوالر أمريكــي لنيــل حريتــه،

المرصـــــد األورومتوسطـــــي مــن مســــــؤول

تبعــا الختــاف السمســار الوســيط وإدارة
ويختلــف المبلــغ ً

أن عـــدد المحتجزيــن مــن
حكومــي ليبـــــي إلــى ّ

الســجن المحتجــز فيــه المهاجــر أو طالــب اللجــوء.

15

اضطهاد ّ
مركب..

منظومة قمع واستغــالل متكامـــلة

ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا

وعلــى الرغــم مــن حالــة االنقســام الداخلــي بيــن الســلطات

أخبــر الشــاب الســوري «م.م» ،فريــق
المرصــد األورومتوســطي« :تــم ترحيلنــا
لســجن الزاويــة ووضعنــا فــي زنازيــن صغيــرة
بفتحــات تهويــة ال تتخطــى ( )20×20ســم
ظروفــا غيــر
مكتظــة بالمحتجزيــن .عايشــنا
ً

شــرقي وغربــي البــاد ،إال أنّ همــا تشــتركان في السياســات
التمييزيــة وغيــر اإلنســانية ضــد المهاجريــن وطالبــي
اللجــوء ،إذ تتشــابه إجــــــراءات المالحقـــــة ،واالحتجــاز
واإلهانــة فــي ســجون ومراكــز احتجــاز المهاجريــن وطالبــي
اللجــوء شــرقي وغربــي ليبيــا.

إنســانية هنــاك ،حيــث كان نحصــل علــى
وجبــة طعــام كل ( )20ســاعة ،تتكــون فقــط
مــن رغيــف خبــز صغيــر مــع قطعــة جبــن
صغيــرة وكميــة قليلــة مــن الميــاه المالحــة.
لــم يتــم تقديــم الرعايــة الصحيــة لألشــخاص
الذيــن أصيبــوا بــدوار
البحــر أو األشــخاص
المرضــــــــى ،وكـــــــــــان
أفــراد األمــن يكتفــون

يقيــم فــي مدينــة بنغــازي فريــق المرصــد
األورومتوســطي« :تحتجــز قــوات اللــواء
المتقاعــد خليفــة حفتــر المهاجريــن وطالبــي
اللجــوء فــي ســجن

«كـــان أفــــــــــراد السجــــــن يعــــــذبــــون
المحتجزيــن مــن خـــال الضــرب المبرح

بســكب الميــاه علــى

واإلهانة اللفظـــية»

فـــــــــقدوا الوعـــــــــــي

ج.ف ،شاب مصري في ليبيا

األشخــــــــــــــاص الذيــن

أبلــغ «ج .ف» ،وهــو شــاب مصــري الجنســية

إلفاقتهــم».
وأضــاف «بعــد عــدة أيــام ،زارنــا أشــخاص عرضــوا علينــا
االفــراج مقابــل مبالــغ ماليــة كانــت تخضــع لمفاوضــات
ونقــاش ولكنهــا كانــت تتــراوح بيــن ( )2,500-800دوالر
أمريكــي ،وبالفعــل تفاوضــت عائلتــي مــع أحــد هــؤالء
السماســرة ،واتفقــوا علــى مبلــغ مالــي تــم دفعــه لإلفــراج

قنفــودة فــي مدينــة
بنغــازي فــي ظــروف
غيــر إنســانية ،وقــد
رأيــت ذلــك مــن
خــال تواجــدي فــي
الســجن لإلفــراج عــن

صديــق مصــري حــاول الهجــرة ولكــن ُقبــض
ماليــا لإلفــراج عنــه ،وحينما
عليــه وتــم ابتــزازه ً

ذهبــت إليــه بعــد دفــع المبلــغ إلخراجــه مــن
الســجن ،شــاهدت ظــروف الســجن الســيئة

مــن حيــث الطعــام والنظافــة وغيرهــا مــن
ظروف االحتجاز الســيئة ،وكان أفراد الســجن

عنــي ،وقــد تــم إبالغــي بعــد ذلــك بأنــه ســيتم االفــراج عنــي

يعذبــون المحتجزيــن مــن خــال الضــرب

بشــرط عــدم محاولــة الهجــرة بعــد ذلــك».

المبــرح واإلهانــة اللفظيــة».
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ويتابــع الشــاب المصــري «هنــاك عشــرات مــن المهاجريــن

في أكتوبر /تشــرين أول  ،2021أصدرت البعثة المســتقلة

وطالبــي اللجــوء مــا يزالــون محتجزيــن فــي ســجن قنفــودة

لتقصــي الحقائــق بشــأن ليبيــا تقريـ ًـرا ناقشــت فــي جزء منه

بســبب عــدم قدرتهــم علــى دفــع المــال ،إذ يتواصــل

أوضــاع الســجون ومراكــز االحتجــاز فــي طرابلــس وبنغــازي،

السماســرة مــع أهالــي المحتجزيــن ويعرضــون اإلفــراج

كبيــرا مــن األشــخاص ُيحتجــزون فــي
عــددا
حيــث ّأكــد أن
ً
ً

عنهــم مقابــل مبالــغ ماليــة تتــراوح مــا بيــن ()1,000-300

الســجون بعــد اختطافهــم علــى نحــو غيــر قانونــي ،وال يتــم

تبعــا
دينــار ليبــي (نحــو  ،)220$ 65$-ويختلــف المبلــغ ً

توجيــه التهــم إلــى معظــم هــؤالء الســجناء ،أو إدانتهــم أو

للسمســار الوســيط وطبيعــة المفاوضــات بيــن األهــل

الحكــم عليهــم بالســجن بعد جلســة اســتماع عادلــة وعلنية.

والسمســار.

ويحتجــز الكثيــر منهــم مــع منــع االتصــال ،وبعضهــم فــي
ُ

وفــي بعــض الحــاالت ،يكــون ثمــن الحريــة عبــارة عــن

ً
أحيانــا لســنوات دون
ـميا،
ســجون ســرية غيــر موجــودة رسـ ً

يقدمهــا المحتجــزون إلــى الضبــاط الليبييــن ،مثــل
خدمــات ّ

أي احتمــال إلطــاق ســراحهم .وال يتــم إبــاغ عائــات

أعمــال البنــاء والتنظيــف وغيرهــا.

الســجناء بمصيــر أفــراد عائالتهــم .ويشــكل التعذيــب ســمة
ثابتــة فــي نظام الســجون .وتتميز ظــروف االحتجاز بانعدام
ـا عــن
النظافــة ،والغــذاء الكافــي ،والرعايــة الطبيــة ،فضـ ً

يقــول الالجــئ الســوداني «حســن زكريــا
عمــر»« :بعــد أســبوع مــن االحتجــاز فــي
ســجن السـ ّـكة بطرابلــس ،جــاء أحــد الضبــاط
إلــى الســجن وبحــث عــن ســودانيين بيــن
المحتجزيــن ،واختارنــي مــع ســبعة آخريــن
وأبلغنــا بأنّ ــه يريــد ّ
منــا تنظيــف بيتــه،
وبالفعــل نقلنــا مــن الســجن إلــى بيتــه

ّ
ونظفنــاه بالكامــل ،ليعــرض علينــا بعدهــا
إمــا أخــذ نقــود مقابــل تنظيــف البيــت
والعــودة إلــى الســجن ،أو عــدم أخــذ نقــود
وعــدم العــودة إلــى الســجن ،وبالتأكيــد اخترنــا

عــدم الفصــل بيــن األطفــال والبالغيــن .ووثــق التقريــر
بعــض حــاالت اإلعــدام التــي نفــذت بإجــراءات موجــزة،
والتعذيــب ،والتجويــع ،والظــروف غيــر الصحيــة ،والحرمــان
مــن الرعايــة الطبيــة .وانتشــار العنــف الجنســي ،وال ســيما
ـكال مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك
أثنــاء االســتجواب ،ويتّ خــذ أشـ ً
االغتصــاب أو التهديــد باالغتصــاب أو إكــراه الســجناء علــى
االنخــراط فــي االعتــداء الجنســي علــى ســجناء آخريــن.
وحســب مــا ذكــر التقريــر تُ عـ ّـد النســاء عرضــة للخطــر بشــكل
أن الرجــال ليســوا بمنــأى عــن
خــاص لتلــك األفعــال ،كمــا ّ
التعـ ّـرض للعنــف الجنســي»

(((

جميعــا عــدم العــودة إلــى الســجن».
ً
.تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا ،مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة الثامنة واألربعون2021 ،
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تجميع مهاجرين أمام مركز احتجاز في طرابلس ..المصدر :رويترز

حملة قرقاش األمنية نموذج

انتهاكـات منظـــمة ضـــد

المهاجرين وطالبي اللجوء
نفــذت قــوات
فــي بدايــة أكتوبــر /تشــرين أول ّ ،2021
األمــن الليبيــة حملــة ضخمــة اعتقلــت فيهــا آالف
المهاجريــن وطالبــي اللجــوء فــي منطقــة قرقــاش
بالعاصمــة طرابلــس ،إذ احتجــزت خــال أيــام أكثــر مــن

أهميــة لحمايــة ممتلكاتهــم بعــد اعتقالهــم ،إذ تعرضــت
المنــازل التــي كانــوا يقيمــون فيهــا للنهــب والســلب.

عامــا)،
أبلــغ «محمــد أحمــد الســراج» (ً 22
وهــو طالــب لجــوء ســوداني كان ضمــن

المعتقليــن فــي حملــة «قرقــاش» ،فريــق
«تعرضــت خــال
المرصــد األورومتوســطي:
ّ
عمليــة االعتقــال إلــى الضــرب واإلهانــة،
أن المنــزل
كمــا علمــت بعــد االعتقــال ّ

ّ
وتخلــل
 5,000منهــم ،بينهــم مئــات النســاء واألطفــال،
عمليــات المداهمــة واالعتقــال انتهــاكات جســيمة شــملت

تعــرض للنهــب،
الــذي كنــت أقيــم فيــه
ّ

وتــم ســرقة معظــم األجهــزة والمعــدات

الضــرب واإلهانــة وإطــاق الرصــاص داخــل المنــازل ،مــا

واألغــراض الثمينــة التــي كنــت أملكهــا،

تــول أي
أســفر عــن مقتــل أحــد طالبــي اللجــوء ،كمــا لــم
ِ

والتــي عملــت لوقــت طويــل حتــى جمعــت
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كدســت الســلطات آالف المحتجزيــن فــي حملــة قرقــاش
ّ

يتعرضــون فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى
وطالبــي اللجــوء
ّ

فــي مســاحات محــدودة داخــل مراكــز احتجــاز متعــددة فــي

عمليات نصب من مشــغليهم ،وال يســتطيعون الوصول

العاصمــة ،فــي ظــروف إنســانية بالغــة الســوء .وبعــد

إلــى ســبل االنتصــاف القانونيــة لنيــل حقوقهــم.

أســبوع ،شــهد مركــز احتجــاز «المبانــي» حالة هــروب جماعي
آلالف المهاجريــن وطالبــي اللجــوء المحتجزيــن فــي المركــز،
واســتخدمت قــوات األمــن القــوة المميتــة للتعامــل مــع
حادثــة الهــروب ،مــا أســفر عــن مقتــل  6مــن المهاجريــن
وطالبــي اللجــوء ،وإعــادة اعتقــال عــدد كبيــر منهــم.
وحينهــاّ ،أكــد رئيــس بعثــة المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي
ليبيــا« ،فيديريكــو ســودا»
أن مــا حــدث فــي حملــة
ّ
قرقــاش «اســتخدام مفــرط
للقــوة يــؤدي غالبــا إلــى
المــوت ،ووصفــه بأنّ ــه أمــر
شــائع فــي مراكــز االحتجــاز
أن
الليبيــة» ،كمــا أكــد ّ
«بعــض موظفينــا ممــن
شــهدوا هــذه الحادثــة،
وصفــوا مشــاهد لمهاجرين

أخبــر طالــب اللجــوء الســوداني «محمــد
أحمــد الســراج» ضمــن إفادتــه لفريــق
المرصــد األورومتوســطي« :عملــت لمــدة
 9شــهور عنــد أحــد الليبييــن ّ
لكنــه رفــض
إعطائــي مســتحقاتي الماليــة ،ولــم أجــد أي
مســــــــلك قانونــي

ّ
المشغل
«قد تصل األمــــور إلى أن يقتل
أصر على المطــالبـــــة
العامــــــل في حـــــال
ّ

بحقوقـــــه المالـــــية ،ويفعـــــــل ذلــك ألنّ ــه
وأن
أحدا سيحاســبهّ ،
ـاما ّ
أن ال ً
متأكد تمـــــ ً

المهاجرين وطالبي اللجــــــوء مـــجرد أرقام
بالنســـبة للسلطات»

مــن الدمــاء».
فــي ســياق متصــل ،شــجع التعامــل الرســمي التعســفي
مــع المهاجريــن وطالبــي اللجــوء بعــض أربــاب العمــل فــي

وإلزامــه بدفــــــــعها.
بيئــة العمــل هنــا
جــدا ،فقــد
خطــرة
ً

تصــل األمــور إلــى

المشــغل
أن يقتــل
ّ
العامــل فــي حــال
أصـ ّـر علــى المطالبــة

محمد أحمد السراج ،طالب لجوء سوداني في ليبيا

مصابيــن غارقيــن فــي بــرك

للمـطالـــــــــــــــبة بهــا

بحقوقــه الماليــة،
ويفعــل ذلــك ألنّ ــه

وأن
أن ال
متأكــد
أحــدا سيحاســبهّ ،
تمامــا ّ
ً
ً

المهاجريــن وطالبــي اللجــوء مجــرد أرقــام
بالنســبة للســلطات».

ليبيــا علــى اســتضعافهم وحرمانهــم مــن حقوقهــم ،إذ
أن المهاجريــن
تظهــر اإلفــادات التــي جمعهــا فريــق التقريــر ّ
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اإلعادة القسرية وبرنامج
العودة الطــوعية

ترحــل الســلطات الليبيــة المهاجريــن وطالبــي اللجــوء
ّ
عــن أرضهــا قسـ ًـرا فــي مخالفــة واضحــة ألحــكام القانــون
الدولــي وأحــكام اتفاقيــة عــام  1951الخاصــة بوضــع
الالجــئ وبروتوكولهــا لعــام .1967
ويعــد مبــدأ عــدم الــرد أو مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية مبــدأ
أساســيا فــي قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي
ً
اإلنســاني ،ويشــكل قاعــدة جوهريــة مــن قواعــد قانــون
الالجئيــن ،باعتبــاره أحــد الركائــز األساســية التــي تقــوم
عليهــا فكــرة اللجــوء ،بــل يوصــف بأنــه حجــر الزاويــة فــي
النظــام القانونــي الدولــي لحمايــة حقــوق الالجئيــن.
المرحلين قسـ ًـرا
وفيمــا ال تتوفــر بيانــات رســمية عــن أعــداد
ّ
قــدر تقاريــر مختلفــة
أو جنســياتهم أو آليــات ترحيلهــم ،تُ ّ
أعدادهــم بــاآلالف ،وتتــم عمليــات الترحيــل فــي الغالــب
فــي مناطــق شــرقي البــاد التــي تســيطر عليهــا قــوات
اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر ،وتكــون وجهــة الترحيــل
فــي العــادة دول الســودان والنيجــر وتشــاد والصومــال.
فــي أبريــل /نيســان  ،2020ذكــر بيــان لمفوضيــة األمــم

ـريا
المتحــدة لحقــوق اإلنســان ّ
رحلــت قسـ ً
أن قــوات حفتــر ّ
أكثــر مــن  1,400مهاجــر مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا
شــرقي ليبيــا (((.
ويحمــل مفهــوم اإلعــادة القســرية فــي حالــة ليبيــا أكثــر من

احتمــال ،فقــد تكــون الســلطات الليبيــة أعــادت المهاجــر أو
طالــب اللجــوء مــن أراضيهــا إلــى الحــدود أو بلــده األصلــي،
أن قــوات خفــر الســواحل الليبــي اعترضــت طريقــه فــي
أو ّ
البحــر وأعادتــه إلــى البــر الليبــي ليتــم احتجــازه فــي الســجون
ومراكــز االحتجــاز ســيئة الســمعة ،وفــي كلتــا الحالتيــن
تكــون الســلطات الليبيــة قــد انتهكــت حقــوق المهاجــر أو
طالــب اللجــوء وأجبرتــه علــى العــودة إلــى مــكان ال يرغــب
بالبقــاء فيــه لخطــر يتهــدد حياتــه أو انتهــاك يتعــرض لــه.
أمــا فيمــا يتعلــق ببرنامــج العــودة الطوعيــة ،فقــد أجبــرت
الظــروف الســيئة التــي يعيشــها آالف المهاجريــن وطالبــي
اللجــوء فــي الســجون ومراكــز االحتجــاز الليبيــة علــى طلــب
العــودة لبالدهــم فيمــا عــرف باســم «برنامــج العــودة
الطوعيــة» ،وهــو برنامــج تديــره منظمــة الهجــرة الدوليــة
التابعــة لألمــم المتحــدة ،ويختــص بمســاعدة المهاجريــن
وطالبــي اللجــوء الذيــن يقــررون العــودة طواعيــة إلــى
بلدانهــم األصليــة ،وهــو جزء من جهــود المنظمة بالتعاون
مــع االتحــاد األوروبــي وعــدد مــن الــدول األفريقيــة إلعــادة
الالجئيــن مــن ليبيــا إلــى أوطانهــم األصليــة.
يتطلــب االســتفادة مــن برنامــج العــودة الطوعيــة
اإلنســانية تواصــل المهاجــر أو طالــب اللجــوء مــع منظمــة
الهجــرة الدوليــة فــي ليبيــا المســؤولة عــن تنظيــم رحــات
العــودة الطوعيــة ،حيــث يتــم تحديــد موعــد مــع مفوضيــة
ـخصيا ،للمســاعدة
الالجئين في ليبيا إما عبر الهاتف أو شـ
ً
فــي إجــراءات العــودة ،وتكــون عــودة طوعيــة حصـ ًـرا ،مــع
https://bit.ly/3lGyqIE
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حارس يغلق باب خلية في مركز اعتقال أبو سليم بطرابلس ..المصدرGuillaume Binet/Myop :

اشــتراط المفوضيــة أال تســبب عــودة المهاجــر إلــى بلــده

الدوليــة للهجــرة للعــودة الطوعيــة اإلنســانية إلــى دول

األصلــي بــأي خطــر يتهــدد حياتــه.

إفريقيــة وآســيوية.

وتتواصــل منظمــة الهجــرة مــع الســفارات وممثلــي

تتمثــل واليــة المفوضيــة فــي توفيــر الحمايــة والمســاعدة

مختلــف المجموعــات فــي ليبيــا وفــي بلــد المهاجــر

لالجئيــن وطالبــي اللجــوء ،بينمــا تتعامــل منظمــة الهجــرة

األصلــي ،فــي ســبيل تســهيل عودتــه الطوعيــة.

الدوليــة مــع المهاجريــن وحــركات الهجــرة .يقــدم مكتــب

فــي حــال كان المهاجــر أو طالــب اللجــوء محتجــزً ا داخــل

المفوضيــة فــي ليبيــا جلســات استشــارية ،بالشــراكة مــع

الســجن ،فيتــم طلــب العــودة الطوعيــة من فــرق المنظمة

منظمــة الهجــرة الدوليــة ،لألفــراد القادميــن مــن مناطــق

التــي تــزور الســجون علــى نحــو دوري أو االتصــال الهاتفــي

النــزاع والذيــن يرغبــون فــي العــودة إلــى هنــاك [بالدهــم].

فــي حــاالت توفــر الهاتــف.

بالنســبة لطالبــي اللجوء/الالجئيــن المســجلين لــدى

منــذ بــدأ العمــل ببرنامــج العــودة الطوعيــة فــي ليبيــا فــي

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن

عــام  ،2015تــم إعــادة أكثــر مــن خمســة وخمســين ألــف

والذيــن يعربــون عــن اهتمامهــم بالعــودة إلــى بلدانهــم

مهاجــر وطالــب لجــوء مــن ليبيــا عبــر برنامــج المنظمــة

األصليــة (والذيــن ال ينحــدرون مــن مناطــق النــزاع) ،تقــدم
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وحــدة الحلــول الدائمــة التابعــة للمفوضيــة استشــارات

ضمــن إطــار االلتــزام بتطبيــق أحــكام القانــون الدولــي،

العــودة الفرديــة .وبعــد تقديمهــم الموافقــة علــى العــودة،

واالعتمــاد علــى فهــم مكنــون االتفاقيــات الدوليــة ذات

تتــم إحالــة األفــراد إلــى منظمــة الهجــرة الدوليــة لتســهيل

العالقــة الحاميــة لحقــوق المهاجــر وطالــب اللجــوء والدولة

إجــراءات المغــادرة.

المســتضيفة علــى حــد ســواء.

وفــي عــام  2020وحــده ،أعلنــت وزارة الداخليــة فــي

تــزداد أعــداد المهاجريــن المســجلين فــي برنامــج العــودة

مهاجــرا
الحكومــة الليبيــة فــي طرابلــس ترحيــل 5360
ً

نظرا للظروف غير اإلنســانية
الطوعيــة علــى نحو مضطردً ،

وطالــب لجــوء بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة ضمــن برامــج

التي يعيشــونها في مدن وســجون ليبيا ،وحتى تســجيلهم

إجــاء إنســاني وإعــادة توطيــن ،وبرنامــج العــودة الطوعيــة

فــي هــذا البرنامــج ال يعنــي خالصهــم مــن تلــك الظــروف،

رحليــن (((.
الم ّ
الــذي اســتفاد منــه معظــم ُ

أول انتظــار انطبــاق معاييــر األولويــة عليهــم
فعليهــم
ً

وتوقــف العمــل بالبرنامــج لعــدة شــهور بســبب التوتــر

أن أعــداد المهاجريــن
علمــا ّ
ليتــم ترحيلهــم إلــى بالدهــمً ،

األمنــي فــي ليبيــا وتفشــي فيــروس كورونــا ،وأعيــد تفعيــل

وطالبــي اللجــوء الذيــن ينتظــرون االســتفادة مــن رحــات

أخيــرا ،حيــث أعلــن المكتــب اإلعالمــي لمركــز
العمــل بــه
ً

العــودة الطوعيــة فــي المرحلــة الحاليــة يتجــاوز 1000

إيــواء طرابلــس التابــع لجهــاز مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية

مهاجــر وطالــب لجــوء ،وســتبقى األعــداد فــي ازديــاد مــع

فــي  2نوفمبــر /تشــرين الثانــي  2021عــن ترحيــل 163

تمســك الحكومــة الليبيــة وإدارة مراكــز اللجــوء واالحتجــاز

نيجيريــا بينهــم نســاء وأطفــال إلــى بالدهــم عبــر
مهاجــرا
ً
ً

بممارســة انتهــاكات حقــوق المهاجريــن وامتهــان كرامتهــم

مطــار معيتيقــة الدولــي ضمــن إجــراءات العــودة الطوعيــة.

اإلنســانية.

ونظــرا لألعــداد الكبيــرة مــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء
ً

وعلــى الرغــم مــن اختــاف الترحيــل القســري عــن العــودة

فــي ليبيــا ،والظــروف اإلنســانية والسياســية واألمنيــة

الطوعيــة فــي طريقــة إعــادة الالجــئ إلــى وطنــه األصلــي،

فــي البلــدان التــي خرجــوا منهــا ،يبقــى برنامــج اإلعــادة

أن األمــران يشــتركان فــي النتيجــة ،وفــي مجمــوع
إال ّ

المعقــد،
الطوعيــة محــدود التأثيــر فــي ظــل هــذا الواقــع
ّ

الظــروف القاســية التــي يمــر بهــا طالــب اللجــوء أو المهاجــر

وفــي بعــض الحــاالت ،قــد يســهم البرنامــج بشــكل ســلبي

علــى األراضــي الليبيــة منــذ وصولــه وحتــى ترحيلــه قسـ ًـرا،

مــن خــال تطبيــع الحلــول المرحليــة ،واالكتفــاء بهــا فــي

أو إجبــار ظروفــه لــه علــى التســجيل للعــودة إلــى بــاده

التعامــل مــع أزمــة بهــذا الحجــم ،والتــي تحتــاج لحلــول

طوعــا.
ً

جذريــة تشــارك فيهــا جميــع األطــراف المحليــة والدوليــة،

https://bit.ly/3DrpFIE
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تعامــل الدول المجـاورة مع
أزمة المهــاجــرين وطالــــبي
اللجـــــوء في ليبيـــــا

ال تتوقــف مســؤولية المعانــاة التــي يعيشــها المهاجــرون
وطالبــو اللجــوء فــي ليبيــا علــى الســلطات الليبيــة فقــط،
أيضا مســؤولية حماية
فالــدول التــي ينتمــون إليهــا تتحمل ً
حقــوق مواطنيهــا ورعايــة أوضاعهــم حيثمــا كانــوا ،غيــر أنّ ــه
فــي معظــم الحــاالت ،ال تقــوم تلــك الــدول بتحــركات
جــادة لــدى الســلطات الليبيــة لحمايــة حقــوق مواطنيهــا،

واإلفــراج عنهــم أو حتــى تحســين ظــروف احتجازهــم.
وتبعــا للفوضــى التــي تشــهدها ليبيــا منــذ عــام ،2011
ً
فــإن قدرتهــا علــى ضبــط حدودهــا مــع الــدول المجــاورة
ّ
محــدودو للغايــة ،فــي ظــل وجــود شــبكات التهريــب التــي
ـكاال منظمــة فــي غالبهــا ،والتــي تشــارك فيهــا
تتخــذ أشـ ً
أحيانـ ًـا أطــراف رســمية لتحقيــق عوائــد ماليــة ضخمــة مــن
تجــارة التهريــب.
تشــترك ليبيــا فــي حــدود بريــة تصــل إلــى نحــو ( )4348كم،
مــع ســت دول هــي :مصــر ،الســودان ،تشــاد ،تونــس،
ـإن الســيطرة علــى
الجزائــر ،النيجــر .وفــي ظــل الفوضــى ،فـ ّ
تلــك الحــدود شــبه مســتحيل ،ويزيــد مــن صعوبــة األمــر
تنظيــم التهريــب ضمــن عصابــات وتشــكيالت منظمــة
تســتغل تواطــؤ بعــض أفــراد األمــن الذيــن يعملــون علــى
الحــدود لتســهيل مهمــة عبــور المهاجريــن مقابــل مبالــغ
ماليــة أو مصالــح نفعيــة يتــم تقديمهــا لهــم.

التهريب من مصر إلى ليبيا
بتســليط الضــوء علــى بــؤر التهريــب النشــطة علــى حــدود
ليبيــا نجــد أن مدينــة الســلوم علــى حــدود مصــر تعتبــر مــن
أكثــر المنافــذ التــي تســتخدم للولــوج إلــى ليبيــا كخطــوة
أولــى فــي رحلــة التهريــب .وعلــى الرغــم مــن أن منفــذ
الســلوم هــو المنفــذ البــري الوحيــد بيــن مصــر وليبيــا ،إال
أن اإلفــادات التــي جمعهــا فريــق المرصد األورومتوســطي
ّ
طرقــا بديلــة،
تظهــر ســلوك المهاجريــن وطالبــي اللجــوء
ً
وذلــك باالنتقــال مــن مصــر للســودان ثــم ليبيــا مــن خــال
محافظــة الفيــوم والتــي تمتــد حدودهــا إلــى األراضــي
الليبيــة مــن خــال الصحــراء الغربيــة شــمال غربــي مصــر.
أن هــذه الطــرق هــي األكثــر صعوبــة ووعــورةّ ،
لكنهــا
ورغــم ّ
األكثــر أمانـ ًـا فيمــا يتعلــق بالمالحقــات األمنيــة.
كذلــك يتــم اســتخدام طريــق أخــر مــن خــال المــرور مــن
محافظــة أســوان ،والطــرق الصحراويــة المشــتركة بيــن
مصــر والســودان ،وهــي ذاتهــا التــي اشــتهرت خــال
الســنوات الماضيــة بمــرور المهاجريــن وطالبــي اللجــوء
الســوريين منهــا إلــى الســودان ،ومــن الســودان يتــم
وصــول إلــى صحــراء «الكفــرة».
العبــور إلــى ليبيــا
ً
وفــي ظــل التشــديدات األمنيــة علــى المنافــذ البريــة
الليبيــة ذهــب المهاجــرون بترتيــب مســبق مــن المهربيــن
والسماســرة إلــى طــرق أخــرى أكثــر وعــورة ،ال يقــع عليهــا
أي نقــاط أمنيــة ،وبهــذه الطــرق يتــم التعــاون بيــن عناصــر
مصريــة وليبيــة يتقاســمون المــال ،حيــث تعتبر واحة ســيوة
مــن أهــم الطــرق بالنســبة للمهربيــن فــي الوقــت الراهــن.
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وعلــى الرغــم مــن وجــود جاليــة مصريــة كبيــرة فــي ليبيــا

مســتوى التنســيق مــع الســلطات الليبيــة لمتابعــة أوضــاع

تقــدر بأكثــر مــن  200ألــف مصــري فــي ليبيــا ،إال أن طــرق

المهاجريــن وطالبــي اللجــوء المصرييــن المحتجزيــن هنــاك

الهجــرة البريــة بيــن مصــر وليبيــا ال تســتخدم فقــط لتهريــب

وصــول إلــى إطــاق ســراحهم وإنهــاء
قانونيــا
ودعمهــم
ً
ً

المواطنيــن المصرييــن بــل يمــر مــن خاللهــا مهاجريــن مــن

معاناتهــم.

جنســيات أخــرى يأتــون إلــى مصــر بشــكل شــرعي أو غيــر

التهريب من الجزائر لليبيا

شــرعي للوصــول لتــك المنافــذ.

الحــدود الجزائريــة الليبيــة كانــت ومــا تــزال وجهــة رئيســية

وفــي ظــل حملــة الســلطات الليبيــة علــى المهاجريــن

للدخــول إلــى ليبيــا عبــر شــبكات التهريــب .وعلــى الرغــم

عــددا غيــر محــدد مــن المهاجريــن
فــإن
وطالبــي اللجــوء،
ّ
ً

مــن التوتــر السياســي الحاصــل بيــن البلديــن والذي تســبب

وطالبــي اللجــوء المصرييــن محتجــزون داخــل الســجون

بإغــاق الحــدود لفتــرات طويلــة ،إال أن هــذا االغــاق لــم

ولكــن الجهــود الرســمية
ومراكــز االحتجــاز فــي ليبيــا،
ّ

يحــول دون اســتمرار عصابــات وشــبكات التهريــب مــن

لمتابعــة أوضاعهــم واإلفــراج عنهــم مــا تــزال متواضعــة،

مواصلــة أعمالهــا بتهريــب الشــبان وذلــك مــن خــال

بالنظــر إلــى األوضــاع القاســية التــي يعانيهــا المحتجــزون

الرحلــة التــي تبــدأ مــن مدينــة زوارة التــي تشــتهر بأنهــا

ً
تحــركا أكثــر فاعليــة
فــي الســجون ،والتــي تتطلــب

ممــر التهريــب األكبــر مــن الجزائــر إلــى ليبيــا عبــر الحــدود

إلنقاذهــم.

المشــتركة.

فــي  12ســبتمبر /أيلــول  ،2021أعلنــت الخارجيــة المصرية

وتعــد مدينــة «غدامــس» الليبيــة الواقعــة علــى الحــدود

نجــاح جهودهــا فــي إعــادة  53مواطنــا إلــى القاهــرة بعــد

الجزائريــة المنفــذ الرئيســي للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء

اإلفــراج عنهــم فــي ليبيــا ،كانــوا قــد اعتقلــوا علــى خلفيــة

القادميــن مــن دول المغــرب العربــي وعلــى وجــه

محاولتهــم الهجــرة عبــر البحــر.

الخصــوص الجزائــر والمغــرب ،وقــد اســتخدمها آالف

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه خطــوة إيجابيــة علــى طريــق

الســوريين للهــرب مــن الحــرب الدائــرة فــي ســوريا ،مــن

تخفيــف معانــاة المحتجزيــن المصرييــن داخــل الســجون

خــال الســفر جـ ً
ـوا إلــى الجزائــر أو المغــرب مــن ثــم التوجــه

الليبيــة إلــى أنهــا غيــر كافيــة ،حيــث يجــب علــى مصــر

بـ ًـرا إلــى المــدن الجزائريــة القريبــة مــن الحــدود الليبية ،حيث

تكثيــف جهودهــا لمحاربــة ظاهــرة عصابــات التهريــب التــي

يبحــث المهاجــرون وطالبــو اللجــوء هنــاك عــن سماســرة

تعمــل مــن داخــل حدودهــا والتــي يقــع ضحيــة أعمالهــا

لالتفــاق علــى دخــول ليبيــا عبــر مدينــة غدامــس ومنهــا إلــى

كثيــر مــن الشــباب والعائــات الطامحــة للهجــرة واللجــوء

المــدن الليبيــة الســاحلية ،ومــن ثــم إكمــال رحلــة الهجــرة

إلــى أوروبــا ،كمــا ينبغــي عليهــا بــذل جهــود أكبــر علــى

البحريــة إلــى أوروبــا.
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وقــد طفــت علــى الســطح خــال األشــهر األخيــرة أزمــة
احتجــاز مئــات الشــبان المغربييــن داخــل الســجون الليبيــة،
ـعيا للهجــرة إلــى
والذيــن عبــروا الحــدود عبــر ذلــك المنفــذ سـ ً
أوروبــا.
ووثــق المرصــد األورومتوســطي فــي  14ســبتمبر /أيلــول
 ،2021احتجــاز الســلطات الليبيــة مئــات مــن المهاجريــن
مســوغات
وطالبــي اللجــوء المغاربــة منــذ أشــهر دون
ّ
قانونيــة ،وفــي ظــروف احتجــاز غيــر إنســانية ،وقــد أظهــرت
المعلومــات التــي تلقاهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي
أن المهاجريــن المغاربــة المحتجزيــن فــي ليبيــا يتوزعــون
ّ
علــى عــدة مراكــز احتجــاز غربــي البــاد ،منهــا مركــز الــدرج
بالقــرب مــن منطقــة غدامــس ،وســجني عيــن زاره ،وغــوط
الشــعال ،فــي المناطــق الغربيــة لمدينــة طرابلــس ،حيــث
يعانــون مــن ظــروف صحيــة صعبــة ،خاصــة مــع إصابــة
عــدد كبيــر مــن المحتجزيــن فــي مركــز الــدرج بفيــروس
كورونــا ،وســط انعــدام للرعايــة الصحيــة.
وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي أعلنــت عنهــا وزارة
الخارجيــة المغربيــة إلعــادة المحتجزيــن داخــل الســجون
أن المرصــد األورومتوســطي وبمتابعتــه مــع
الليبيــة ،إال ّ
ذوي المحتجزيــن قــد علــم أن تلــك الجهــود تتســم بالبــطء
الشــديد ،إذ اكتفــت –حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر-
الســفارة المغربيــة فــي ليبيــا بأخــذ بصمــات عــدد كبيــر
مــن المحتجزيــن داخــل الســجون الليبيــة ،وتوقــف األمــر
عنــد هــذه النقطــة ،دون أن يحــدث أي تقــدم فــي عمليــة
إعادتهــم إلــى المغــرب.
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التوصيات
بنــاء علــى المعطيــات الســابقة ،والبيانــات والشــهادات
ً

6 .6إدراج بيانــات المحتجزيــن لــدى إدارة الســجون واإلعالن

التــي جمعهــا المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان،

عنهــا لمفوضيــة الالجئيــن وللمنظمــات الحقوقيــة

فإنــه يوصــي بالتالــي:

ولحكومــات المهاجريــن وطالبــي اللجــوء المحتجزيــن؛

الحكومة الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر:

ً
وفقــا
وضمــان إمكانيــة مراجعــة احتجــاز الســجناء

1 .1إطــاق ســراح جميــع المهاجريــن وطالبــي اللجــوء

للقانــون؛ والســماح لهــم بتوكيــل محامــي دفــاع

تعســفيا داخــل مراكــز اإليــواء والســجون
المحتجزيــن
ً

واتبــاع اإلجــراءات القانونيــة فــي التوقيــف المحاكمــة.

الليبيــة بشــكل فــوري.

فعالــة للضحايــا ،بمــا فــي ذلــك
7 .7توفيــر ســبل انتصــاف ّ

2 .2وقــف جميــع الممارســات العنيفــة لخفــر الســواحل

التعويضــات عــن التعذيــب والمخالفــات القانونيــة،

الليبــي ضــد المهاجريــن وطالبــي اللجــوء قبالة ســواحل

وضمــان محاكمــة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق االنســان

قســريا،
ليبيــا ،ووقــف عمليــات ترحيلهــم لبلدانهــم
ً

أثنــاء االحتجــاز ،وفــي مراكــز اإليواء والســجون ،وكذلك

ومراعــاة أحــكام االتفاقيــات الدوليــة ونصــوص
القانــون الدولــي فــي إجالئهــم والتعامــل معهــم.

تتبــع عمليــات االبتــزاز المالــي ومحاكمــة المتورطيــن
مــن السماســرة وإدارات الســجون.

3 .3تعديــل القوانيــن الليبيــة الوطنيــة التــي تجــرم الدخــول

8 .8اتخــاذ خطــوات للمصادقــة علــى اتفاقيــة االختفــاء

واإلقامــة غيــر الشــرعية ،واالهتــداء بنصــوص اتفاقيــة

القســري للعــام  ،2010واتفاقيــة الالجئيــن للعــام

عــام  1951الخاصــة بوضــع الالجــئ وبروتوكولهــا

 ،1951ونظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة

لعــام .1967

الدوليــة؛ والتأكــد مــن موائمــة التشــريعات الوطنيــة

4 .4توفيــر ظــروف كريمــة للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء
المحتجزيــن وحمايتهــم مــن العنــف واالبتــزاز ووقــف
جميــع أشــكال العنــف الجســدي والنفســي الممارســة
ضدهــم.
5 .5وقــف الحمــات األمنيــة ضــد المهاجريــن وطالبــي
وخصوصــا فــي
اللجــوء فــي مناطــق ســكناهم
ً
العاصمــة طرابلــس.
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االتحاد األوروبي:
1 .1ودعــا المرصــد األورومتوســطي االتحــاد األوروبــي إلــى
أن الدعــم المالــي
اســتحداث آليــات رقابيــة للتأكــد مــن ّ
واللوجســتي المقــدم لخفــر الســواحل الليبــي لــن
يســهم فــي تمكينــه مــن انتهــاك حقــوق المهاجريــن
وطالبــي اللجــوء.
ٍ
كاف مــن
2 .2إنشــاء آليــة تعــاون أوروبيــة ليبيــة لنشــر عــدد
مراكــب البحــث واإلنقــاذ البحــري علــى طــول الطــرق
البحريــة ،وضمــان التعامــل اإلنســاني مــع مــن يتــم
انقاذهــم وإيوائهــم فــي أماكــن الئقــة.
3 .3حــث دول جنســيات المهاجريــن وطالبــي اللجــوء
المحتجزيــن علــى أخــذ دورهــا الطبيعــي بتوفيــر الحماية
المطلوبــة لرعاياهــم والتأكــد مــن ســامة أوضاعهــم
اإلنســانية.
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