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،،

شبكات التهريب 
واستنزاف االقتصاد الليبي

رمزي زائري

كشف تقرير لجنة مجلس األمن الدولي المعنية بالشأن الليبي مؤخرا، معلومات 
عن  تتم  التي  المكررة  النفطية  للمنتجات  المشروعة  غير  التصدير  عمليات  عن 
عمال  بليبيا  المعني  الخبراء  لفريق  المؤقت  التقرير  وأوضح  ليبيا.  في  البر  طريق 
النفطية  للمنتجات  المشروعة  غير  التصدير  عمليات  أن   ،»20١«١١973 بالقرار 
المكررة، تجرى براً في جميع أنحاء ليبيا على مستويات مختلفة، مبينًا أنه ورغم عدم 
غرب  في  أكبر  بشكل  متمرسة  التهريب  شبكات  فإن  الشأن،  هذا  في  أرقام  وجود 

البلد وجنوبه.
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وأضاف التقرير، أن الوقود ينقل في غرب ليبيا من الزاوية إلى زوارة وغيرها 
من القرى المجاورة، ومن هناك يعبر براً إلى تونس، مشيرا إلى أن المهربين 
يقومون بعبور الحدود بصورة غير قانونية على طول مسارات تقع جنوب رأس جدير 
وعلى مقربة من العسة، حيث تزاول شبكات التهريب األخرى أيضا أنشطتها غير 

المشروعة في منطقتي وزان، والذهبية الحدوديتين.
التشوهات  ناتج عن  ليبيا، وهو  تعانيه  المحروقات مشكال مزمنا  ويمثل تهريب 
الموجودة في االقتصاد وعلى ارتباط وثيق بدعم المحروقات، غير أن الظاهرة قد 
الحدود  على  األمني  االنفالت  مع  2011، خاصة  عام  بعد  كبيرة  تفاقمت وبصورة 
من  الكثير  منها  وترتزق  منظمة  التهريب  عمليات  وأصبحت  والبرية،  البحرية 
الجهات غير الشرعية والعصابات المنظمة في الدول األخرى األفريقية واألوروبية.

لوزارة  التابع  2018، فرض مكتب مراقبة األصول األجنبية  وفي منتصف مارس 
األمر  بموجب  سفن  و7  جهة  و24  أشخاص   6 ضّد  عقوبات  األمريكية  الخزانة 
خالل  من  ليبيا  في  واالستقرار  واألمن  السلم  تهديدها  بسبب   13726 التنفيذي 
أو  تصديره  أو  شرائه  أو  بيعه  أو  فيه  السمسرة  أو  تكريره  أو  الليبي  النفط  إنتاج 
تحت  مصّنفين  أشخاص  قبل  من  مشروع  غير  بشكل  عليه  السيطرة  أو  امتالكه 

طائلة العقوبات.
تفاقم  في  وُيسهم  السوداء  السوق  ويؤجج  ليبيا  سيادة  النفط  تهريب  ويقّوض 
حالة عدم االستقرار في المنطقة ويحرم السكان من الثروات التي هي حّق أصيل 

المشروع  غير  االستغالل  ويعتبر  لهم. 
للنفط الليبي أيضا عمال ُمدانا بموجب 
قراري مجلس األمن رقم 2146 )2014( 

والقرار المعّدل رقم 2362 )2017(. 
ونتيجة لإلجراءات المتخذة، يتم حظر 
ممتلكات  في  حصص  أو  ممتلكات  أي 
مكتب  الئحة  على  ومدرجة  مصّنفة 
تحت  وتقع  األجنبية  األصول  مراقبة 
المتحدة  للواليات  القضائية  الوالية 
ُيحظر  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األمريكية. 
عموما  األمريكيين  األشخاص  على 
األشخاص  مع  معامالت  في  الدخول 
المحظورين، بما في ذلك الكيانات التي 
األشخاص  عليها  يسيطر  أو  يمتلكها 

المدرجون على الالئحة. 
واالستخبارات  اإلرهاب  لشؤون  الخزانة  وزارة  وكيل  ماندلكر،  سيغال  صرح  وقد 
المالية، بالقول: “تقوم الخزانة باتخاذ إجراءات لكشف وإنهاء أعمال تهريب الوقود 
وغيرها من األنشطة غير المشروعة التي يقوم بها هؤالء الذين يستغلون النفط 
شخصية.  مكاسب  لتحقيق  األخرى  الطبيعية  والموارد  النفطية  والمنتجات  الليبي 
وأضاف قائال: “نحن نقوم بقطع هذا النشاط الالمشروع والمزعزع لالستقرار من 
النظام  عن  النفط  تهريب  في  الضالعين  والسفن  والشركات  األفراد  عزل  خالل 

المالي العالمي”.
 وصّنف مكتب مراقبة األصول األجنبية دارين ديبونو، غوردون ديبونو، رودريك 
ميكاليف  وتيرينس  عرفة،  أحمد  حسن  إبراهيم  أحمد  خليفة،  بن  فهمي  غريش، 
13726 وذلك لضلوعهم في تهريب المنتجات النفطية  وفقا لألمر التنفيذي رقم 

من ليبيا إلى أوروبا. 
وفي عام 2016، شّكل المواطنان المالطيان دارين وغوردون ديبونو اتحادا غير 
رسمي لتهريب الوقود غير المشروع من زوارة، ليبيا، إلى مالطا وإيطاليا في عملية 
يورو.  مليون   30 من  أكثر  بلغت  مكاسب  للمجموعة  حققت  أنها  التقارير  أفادت 
وتمّكن المواطن الليبي فهمي بن خليفة من إدارة الجانب الليبي من عملية تهريب 
الوقود، وقام المواطن المالطي رودريك غريش بنقل الوقود الليبي المنشأ من ليبيا 

أمريكي  دوالر  مليارات  ثالثة  من  أكثر  سنويا  ليبيا  تخسر 
الحكومة،  من  المدعوم  الوقود  تهريب  عمليات  نتيجة 
النائب  مكتب  في  التحقيقات  مدير  لتصريحات  وفقا 
يناير-كانون  في  أعلن  والذي  الصور  الصديق  العام 
المهربين  لضبط  قانونية  إجراءات  اتخاذ   20١7 الثاني 

محليا ودوليا.
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إلى الموانئ األوروبية حيث تم بيعه باستخدام شهادات وقود مزّورة من قبل 
به  أفادت  حسبما  عرفه  حسن  إبراهيم  أحمد  المصري-المالطي  المواطن 
التقارير، إلخفاء المنشأ الحقيقي للوقود. باإلضافة إلى ذلك، تولّى المواطن 
المالطي تيرينس ميكاليف إدارة شركة )شال( ومقّرها مالطا لبيع المنتجات النفطية 

المهّربة في أوروبا.
21 شركة لكونها مملوكة أو خاضعة   في المقابل يستهدف هذا اإلجراء أيضا 
في  لضلوعها  إضافية  شركات  وثالث  ديبونو،  وغوردون  دارين  من  كّل  لسيطرة 
االستغالل غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا، بما في 
ذلك إنتاج النفط الليبي وتكريره والسمسرة فيه وشرائه أو تصديره بشكل غير 

قانوني.
ومقّرها  المحدودة(  )بتروبالس  شركة  األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب  وصّنف 
مالطا وشركة )ذي بيزنيس سنتر المحدودة(، و)إينوفست المحدودة(، و)كاي-بي 
الينز المحدودة( و)موتورسايكل آرت المحدودة(، و)هاي-لو بروبيرتيز المحدودة(، 
هاندي  و)مستر  المحدودة(،  ديراكتوريز  و)مالطا  المحدودة(،  إيت  إيتي  و)إليفن 
المحدودة(  و)سيبراس  المحدودة(،  انفستمنتس  و)كاي-بي  المحدودة(،  مان 

و)تارا المحدودة( و)كراكرن المحدودة( 
و)أس-كيب  المحدودة(،  و)غورج 
و)بتروبارك  المحدودة(  تشارتر  ياخت 
وفقا  إيطاليا  ومقّرها  المحدودة( 
لكونها   13726 رقم  التنفيذي  لألمر 
غوردون  لسيطرة  خاضعة  أو  مملوكة 
مراقبة  مكتب  صّنف  كما  ديبونو. 
)سكوغليتي(  مطعم  األجنبية  األصول 
لورد  دي  )ماري  وشركة  مالطا  ومقّره 
فشيريز  واتر  و)وورد  المحدودة( 
المحدودة( و)أندريا مارتينا المحدودة( 
لسيطرة  خاضعة  أو  مملوكة  لكونها 

دارين ديبونو.
)أ.د.ج  شركتي  تصنيف  تم  وقد 
بلو  و)أوسيانو  المحدودة(  ترادينغ 
مالطا  ومقّرهما  المحدودة(  ترادينغ 
وشركة )تيوبودا أويل أند غاز سيرفيسز 
لألمر  وفقا  ليبيا،  ومقّرها  المحدودة( 

أي  أو  الخام  للنفط  المشروع  13726 لضلوعها في االستغالل غير  رقم  التنفيذي 
موارد طبيعية أخرى في ليبيا، بما في ذلك إنتاج النفط الليبي أو تكريره أو السمسرة 
فيه أو بيعه أو شرائه أو تصديره بصورة غير قانونية. كما أّن شركة )أ.د.ج. ترادينغ 
وأحمد  خليفة  بن  وفهمي  ديبونو  دارين  لسيطرة  خاضعة  أو  مملوكة  المحدودة( 

إبراهيم حسن عرفة.
كممتلكات  )ثيودوروس(  السفينة  األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب  حّدد  وأخيرا، 
زيوس،  )بروغريس،  والسفن  المحدودة(،  ترادينغ  )أ.د.ج.  لشركة  تابعة  محظورة 
والسفن  المحدودة(،  مارتينا  )أندريا  لشركة  تابعة  محظورة  كممتلكات   )5 وبونو 
)ماري دي لورد(، و)ماري دي لورد 1( و)ماري دي لورد 5( كممتلكات محظورة تابعة 

لشركة )وورد واتر فشيريز المحدودة(.
وفي أعقاب هذا التقرير أعلنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة »الوفاق الوطني«، 
ضبط ناقلة نفط، بالمياه اإلقليمية، يشتبه في استخدامها لتهريب الوقود، كانت 
على بعد 8 أميال بشمال جزيرة فروة، القريبة من مدينة زوارة، غربي البالد، حيث 

دخلت المياه اإلقليمية بدون إجراءات رسمية.
اسم  تحمل  الناقلة  أن  كشفت  األولية  المعلومات  أن  إلى  البحرية  وأشارت 
وجنسياتهم  أشخاص   8 من  طاقم  متنها  وعلى  »توغو«،  دولة  علم  وترفع  »المار«، 

على الطريق الرابط بين الجفرة وسرت صادرت الكتيبة 
١39 التابعه للقوات المسلحة كميات كبيرة من الوقود 
من  كيلومترا   20 بعد  على  الواقعة  الرواغة  بوابة  في 
السنوسي  ناصر  العقيد  أوضح  حين  في  ودان،  مدينة 
للتهريب  معدة  كانت  المصادرة  الكمية  أن  العربي 
من  لتر  الف  وعشرين  مائة  بلغت  الجنوب  منطقة  إلى 
تم  صهاريج  ثالثة  على  محملـة  والبنـزين  الديـزل  وقود 

التحفظ عليها.
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البالد.  داخل  من  الوقود  لتهريب  معدة  كانت  الناقلة  أن  وثبت   يونانية، 
بتهريب  تقومان  ناقلتين  الليبية،  البحرية  ضبطت   ،2017 أفريل   30 وفي 
وقود  من  طنًا   )3330( تحمل  وكانت  أوكرانيا،  علم  ترفع  األولي  الوقود، 
الوقود. ذات  من  طنًا   )1236( وتحمل  الكونغو،  علم  الثانية  ترفع  فيما   الديزل، 

الليبية  االزمة  من  مستفيدة  الخارجية  األطراف  عديد  أن  مؤخرا  دراسة  وكشفت 
بسبب الفوضى وتهريب النفط.

للقوات  التابعه   139 الكتيبة  الجفرة وسرت صادرت  بين  الرابط  الطريق  و على 
المسلحه كميات كبيرة من الوقود في بوابة الرواغة الواقعة على بعد 20 كيلومترا 
الكمية  أن  العربي  السنوسي  ناصر  العقيد  أوضح  حين  في  ودان،  مدينة  من 
المصادرة كانت معدة للتهريب إلى منطقة الجنوب بلغت مائة وعشرين الف لتر 

من وقود الديزل والبنزين محملة على ثالثة صهاريج تم التحفظ عليها.
وبالتوازي مع ذلك أصدر مكتب النائب العام الصديق الصور أوامر قبض في حق 
تجاوز عددها  التي  التهريب  مالكي ومستخدمي جرافات  200 شخص متهم من 
ستين جرافة إضافة إلى مسؤولي 26 شركة متواطئة مع المهربين تعاونت معهم 

في تغيير مواصفات الوقود الليبي ونقله عبر 35 ناقلة من دول مختلفة.
الماضية أم محققين متهمون أجانب ُقبض عليهم في وقت  الفترة  ومثل خالل 
بيان  وحسب  الليبي،  الوقود  تهريب  تحاول  كانت  مالطية  ناقلة  متن  على  سابق 
األحد،  افتتحت،  »جلسة  فإن  الوفاق،  حكومة  في  العدل  وزارة  عن  صدر  مقتضب 

لمحاكمة  طرابلس،  المحاكم  بمجمع 
)لم  مختلفة  جنسيات  من  متهمين   5
تحددها(، بتهمة تهريب الوقود الليبي 
Sove� المالطية  الناقلة  متن  )على 

عن  الدفاع  محامي  وبحضور   ،)viGN M
»المحكمة  إن  الوزارة  قالت  المتهمين، 
يوم  إلى  )المحاكمة(  الدعوى  أجلت 
لعدم  2018؛  )نيسان(  أبريل   1 األحد، 

حضور مترجم عن أحد المتهمين«. 
 وأوضح بيان الوزارة أن »قوات البحرية 
على  قبضت  ليبيا  سواحل  قبالة  الليبية 
ذلك.  تاريخ  تحديد  دون  المتهمين«، 
البيان،  المحاكمة، حسب  وحضر جلسة 

ليبيا،  في  لبلده  الدبلوماسي  الممثل  كونه  مصر،  لدى  كرواتيا  جمهورية  »سفير 
نظرا لوجود متهم كرواتي من بين المتهمين«.

ويعتقد أن حوالي 80 مليون كيلوغرام من الوقود، بقيمة تقدر بـ30مليون يورو، 
تم شحنها إلى إيطاليا من ليبيا عبر مالطا في 30 رحلة صهريج.

ديبونو  دارين  يستخدمه  كان  مالطا  في   BNF بنك  أن  الصقلي  االدعاء  ويدعي 
وشريكه في »مافيا التهريب«، نيكوال روميو، لتلقي وتمرير األموال إلى بنك تونسي، 
قبل أن تصل إلى السيد خليفة، كما يزعم االدعاء في صقلية أن األموال كان يتم 
تمريرها إلى شركة محلية لغوردون ديبونو من خالل ساتابانك في مالطا. واعترضت 
السلطات الصقلية مكالمات هاتفية لدارين ديبونو على مدى عامين. وفي إحدى 
المكالمات، زعم ديبونو مع محدثه أنه قد تتم إزالة أجزاء من تقرير لألمم المتحدة 

تجرم حلقة تهريب الوقود، بمساعدة شخص قريب من وزير االقتصاد.
نفط  ناقالت  على  القبض  مرة  من  أكثر  أعلنت  قد  الليبية  األمن  قوات  وكانت 
أجنبية، تقوم بتهريب الوقود الليبي خارج البالد، وهي ظاهرة تكّلف الدولة الليبية 
الوقود  أزمة  لجنة  أعلنت  الماضي،  أبريل/نيسان  وفي  شهريا.  الدوالرات  ماليين 
»عاصفة  اسم  عليها  أطلقت  عملية  بدء  الوطني،  الوفاق  لحكومة  التابعة  والغاز 
البحرية  القوات  بمشاركة  البالد  سواحل  عبر  الوقود  تهريب  لمكافحة  المتوسط«؛ 

ومقاتالت سالح الجو.

السوق  ويؤجج  ليبيا  سيادة  النفط  تهريب  يقّوض 
في  االستقرار  عدم  حالة  تفاقم  في  ويُسهم  السوداء 
حّق  هي  التي  الثروات  من  السكان  ويحرم  المنطقة 
للنفط  المشروع  غير  االستغالل  ويعتبر  لهم.  أصيل 

الليبي أيضا عمال ُمدانا
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،،

ليبيا المسالمة
بين فكي الجريمة المنظمة

منور مليتي

أخذت أنواع الجرائم في ليبيا نسقا تصاعديا منذ العام 20١١. وهي تعتبر ظاهرة 
جديدة ومسقطة على مجتمع مرتهن لمنظومة ثقافية عربية إسالمية تقدس الحق 
في الحياة وترفض صناعة الموت مهما كانت الخلفيات واألهداف، إذ تشير التقارير 
ارتكابا  العربية  البلدان  أقل  من  القذافي  معمر  نظام  سقوط  قبل  ما  ليبيا  أن  إلى 

للجرائم.
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والقتل  االغتياالت  بانتشار   ،2011 العام  بداية  ليبيا  إلى  الجريمة  ثقافة  تسللت 
الميليشيات  بقيام  بدأت  المظاهر  وأولى  والرجال.  النساء  واغتصاب  والخطف 
المسلحة باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس إثر عملية اختطاف مازال الغموض يكتنفها إلى 
اليوم في ظل مؤشرات تدل عن تورط جهات إقليمية مرتبطة بدول أجنبية غالبا ما كانت 

عينها على ليبيا.
في  فقط  ال  الموت«  صناعة  »شرعية  الليبي،  المجتمع  هزت  التي  االغتيال  عملية  فتحت 
 396 مدينة بنغازي وإنما في باقي المدن والمناطق لتتم بعدها عمليات استهدفت نحو 

ضابطا وجندي وإعالمي ونشاط ومواطن من بينهم 100 ضابطا تابعين لسالح الجو. 
سويسي  محمد  العقيد  آنذاك  االغتيال  عمليات  طالتها  التي  العسكرية  القيادات  ومن 
ليبيا  العمروني مسؤول األمن بشركة  اللوش في مصراتة ومحمد  في طرابلس والطاهر 
عن  السامين  الضباط  كشف  هو  االغتيال  عمليات  بين  المشترك  والخيط  مشاي،  ومحمد 
ملفات خطيرة أمنية وعسكرية لذلك تمت تصفيتهم قبل كشف حقيقة ما يجري في ليبيا 

وفي مقدمة ذلك التغطية على األعمال اإلجرامية للتنظيمات اإلرهابية.
وتقول منظمة هيومن رايتش ووتش أنها تمتلك ملفات االغتياالت والمجرمين، لكن يبدو 
أن عالقتها بدول إقليمية ودولية وفي مقدمتها بريطانيا وقطر اللتين ما انفكتا تدعمان 
الميليشيات فارتأت أن تجعل من الملف الليبي ملفا لالرتزاق على كشف الحقيقة لذلك خفت 

صوتها طيلة ست سنوات. 
2016 وثقت عديد التقارير أكثر من  2011 إلى العام  وخالل الفترة الممتدة من العام 

االغتيال  بين  توزعت  اغتيال  عملية   1377
والتعذيب  واالختفاء  والخطف  بالرصاص 
الجسدية  والتصفيات  الموت  حتى 
والتفجيرات اإلرهابية ومذابح ضد مدنيين 
ظاهرة  إلى  ليبيا  في  الجريمة  لتتحول  عزل 

خطيرة تستهدف الجميع.
تحولت  و2013   2012 العامي  وخالل 
مؤرقة  اجتماعية  ظاهرة  إلى  الجريمة 
السالح  لغة  للمجتمع مستفيدة من سطوة 
واالختطاف  القتل  لعمليات  »شرع«  الذي 
رسمية  قوة  أي  غياب  ظل  في  بأنواعها 

ردعية.
القادة  اغتيال  عام   2013 العام  ويصنف 
العسكريين واألمنيين حيث تكشف التقارير 

أن أكثر من 120 ليبيا تم اغتيالهم في بنغازي من بينهم 90 من أبرز القيادات العسكرية 
واألمنية فيما طالت االغتياالت األخرى أئمة مساجد وشخصيات سياسية وإعالمية.

والسياسي  األمني  االستقطاب  حدة  بين  وثيقة  تزامنية  عالقة  هناك  فإن  خبراء  ووفق 
من جهة وبين تصاعد عمليات االغتيال وهم يربطون توتر األوضاع األمنية بالتسبب في 
اغتيال كل من الناشط الحقوقي والسياسي عبد السالم المسماري في يوليو 2013 إضافة 

إلى اغتيال شخصيتين اثنيين وقد أثارت عملية االغتيال سخط النشطاء الليبيين.
في شهر ديسمبر 2013 بلغت االغتياالت ذروتها في أعقاب إقفال الموانئ النفطية حيث 
قتل 23 ليبيا في بنغازي وحدها. لم تكن الجريمة سليلة الموروث االجتماعي الليبي بقدر 
المدفوعة بتأويالت خاطئة لإلسالم  التنظيمات اإلرهابية  ما كانت حالة ناجمة عن تمركز 
وبالكراهية لذلك واصلت جرائمها في العام 2015 حيث أقدمت على ذبح 21 شخصا من 

بينهم 20 مصريا قبطيا.
لم تقد الفوضى األمنية وسطوة الميليشيات المسلحة إلى االغتياالت السياسية الممنهجة 
لتصفية الخصوم المختلفين فكريا وسياسيا ومصلحيا والمرتبطين بجهات خارجية فقط، 
بل األخطر من ذلك أنها قادت البالد إلى الجريمة بشكل مفزع على الرغم من أنها ليست 

من سمات المجتمع.
جنائية  جريمة  ألف   55 الليبي  العامة  المباحث  جهاز  أحصى   2016 ديسمبر  شهر  وفي 
وقعت منذ 2011، تشمل القتل واالختطاف واالغتصاب على أن هذه اإلحصائية لم تشمل 

في  ذروتها  االغتياالت  بلغت   20١3 ديسمبر  شهر  في 
ليبيا   23 قتل  حيث  النفطية  الموانئ  إقفال  أعقاب 
الموروث  سليلة  الجريمة  تكن  لم  وحدها.  بنغازي  في 
عن  ناجمة  حالة  كانت  ما  بقدر  الليبي  االجتماعي 
خاطئة  بتأويالت  المدفوعة  اإلرهابية  التنظيمات  تمركز 

لإلسالم.
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سوى 35 مديرية في ليبيا فقط دون أن تشمل 20 مديرية أمن أخرى.
كل  في  شامل  بمسح  القيام  على  قدرتها  بعدم  المعنية  الليبية  الجهات  وتقر 
المناطق يوثق لمختلف الجرائم الجنائية لعدة اعتبارات منها غياب دولة مركزية ومؤسسات 
على  اإلرهابية  التنظيمات  سيطرة  أيضا  ومنها  اإلمكانيات  ومحدودية  ومتنفدة  قوية 

المناطق التي تشهد ارتفاعا في الجرائم بأنواعها.
ما يستوجب الدراسة فعال، وبقطع النظر عن االغتياالت السياسية وعمليات الذبح التي 
الجنائية  الجريمة  الخطير بشأن  النوعي  التحول  اإلرهابية، هو  التنظيمات  بها  تقوم  كانت 
ففي أواخر أكتوبر 2017 هزت المجتمع الليبي جريمة ذهب ضحيتها 36 شخصا على طريق 
17 ليبيا بينهم نساء وأطفال في  الكسارات بين مدينتي األبيار وبنغازي إضافة إلى مقتل 
الدفاع واألمن  لجنة  رئيس  المدنيين. حينها طالب  الليبيين  أثار سخط  ما  قصف مجهول 
القومي في مجلس النواب الليبي طالل الميهوب، النائب العام بـ«إظهار نتائج التحقيقات في 
مجازر غرغور، وبراك الشاطئ، والقربولي، وترهونة، وجريمة حرق مطار طرابلس الدولي«.

وجاءت العملية بعد مقتل 140 ليبيا  في شهر مايو 2016  خالل هجوم إرهابي استهدف مقر 
قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني الليبي في قاعدة براك الشاطئ )جنوب البالد(. اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان وصفت حينها الهجوم بأنه »مجزرة بشعة وجريمة حرب مكتملة 
األركان، شارك فيها مقاتلون أجانب من المعارضة التشادية وقوات سرايا الدفاع عن بنغازي 
التابعة لتنظيم القاعدة والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة اإلرهابي في ليبيا«، وحملت 
بقيادة خليفة  بها دوليًا  المعترف  اإلنقاذ غير  الوطني وحكومة  الوفاق  المسؤولية لحكومة 

 الغويل والمفتي السابق الصادق الغرياني.
الهيئة  عضو  المنصوري  ضو  خرج  وحينها 
من  الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية 
المروعة  »األحداث  أن  على  ليشدد  صمته 
التي ترتكب في ليبيا، ترقى إلى كونها جرائم 
»التحقيقات  أن  إلى  الفتا  اإلنسانية«  ضد 
الجرائم  هذه  مثل  في  تجري  التي  الخجولة 
تنتهج سياسة إسدال الستار، وال تهدف إلى 
 كشف الحقيقة، وتقديم الجناة إلى العدالة«.

ظاهرة  تفكيك  الصعب  من  كان  ولئن 
الجريمة في ليبيا نظرا للتعقيدات السياسية 
وابتزاز،  تصفيات  من  ترافقها  وما  واألمنية 
فإنه من الممكن تحسس مكامن خطورتها 
واختطاف  الناشطات  اغتيال  بشأن  خاصة 

امتداد  على  الليبيين  الفرقاء  بين  للمساومة  كرهائن  واستخدامهن  واغتصابهن  البنات 
سنوات من االنتهاكات ألبسط حقوق اإلنسان.

ويمكن أن يعد اغتيال الناشطة انتصار الحصائري في فيفري 2015 ذروة تأنيث الجريمة 
بقطع النظر عن الجهات التي نفذت العملية خاصة أن العملية جاءت بعد نسق تصاعدي 

اتخذته عمليات االغتصاب.
من  أكثر  الوطني  الوفاق  لحكومة  التابع  الجنائي  البحث  جهاز  أحصى   2017 بداية  ومع 
 100 تحرير  تم  وحدها  طرابلس  في  اختطاف  عملية   676 من  وأكثر  قتل  جريمة   1038
مختطف فيما قتل 74 على يد أطراف مجهولين، ووفق تقرير الجهاز ارتفعت جريمة السرقة 

في العام 2017 إلى 1233 جريمة وشملت بالخصوص سرقة السيارات.
وتبدو ظاهرة الجريمة المنظمة بشتى مظاهرها الذراع الميداني للتنظيمات السياسية 
سواء منها المسلحة أو غير المسلحة التي جعلت من نفسها غطاء لالغتيال والقتل والنهب 

واالختطاف واالغتصاب لتضفي عليها مشروعية القوة وتستخدمها للمساواة واالبتزاز.
تصنف ليبيا اليوم في المرتبة األولى على مستوى بلدان الشرق األوسط من حيث مؤشر 
المعنية  الليبية  السلطات  من  يستوجب  تصنيف  وهو  عالميا   22 المرتبة  وفي  الجريمة 
التعاطي معه بكل جدية وحزم ألنه ال يعكس طبيعة المجتمع الليبي بقدر ما يعكس تجربة 
ليبية  القانون ممثلة في دولة  السياسية واألمنية وغياب سلطة  الفوضى  سبع سنوات من 

قوية ومهابة قادرة على بسط نفوذها على كامل تراب البالد.

القيام  على  قدرتها  بعدم  المعنية  الليبية  الجهات  تقر 
الجرائم  لمختلف  يوثق  المناطق  كل  في  شامل  بمسح 
مركزية  دولــة  غياب  منها  اعتبارات  لعدة  الجنائية 
ومؤسسات قوية ومتنفدة ومحدودية اإلمكانيات ومنها 
التي  المناطق  على  اإلرهابية  التنظيمات  سيطرة  أيضا 

تشهد ارتفاعا في الجرائم بأنواعها.
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،،

لبيبا بعد 2011
األرض الخصبة لـ »مافيا« 

المخــــدرات
شريف زيتوني

بعد  ما  فترة  في  وتوزيعها  تجارتها  وحصر  ليبيا  في  المخدرات  عن  الحديث 
فالظاهرة  الحقيقة.  إنكار  من  نوع  هو   ،20١١ بعد  بها  مرت  التي  التحوالت 
كانت موجودة حتى قبل ذلك وبشكل محرج للسلطات التي حاولت منذ 
التسعينات مواجهتها سواء عبر المراقبة األمنية والقانونية أو عبر القيام 
بحمالت توعوية في وسائل اإلعالم من أجل الحد منها. لكن الذي وقع بعد 
20١١، هو أن الظاهرة شهدت انفالتا كبيرا مع غياب شبه كلي للدولة وتوفر 
الساحة  جعل  الذي  األمر  مريح،  بشكل  للنشاط  تهريبها  لمافيات  الظروف 
الليبية بيئة خصبة لتجارتها واستهالكها اللذين بلغا مستويات قياسية رغم 

غياب أرقام محددة لذلك عن جهات رسمية.
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يعتبر الكشف عن أكبر عملية تهريب مخدرات في ليبيا سنة 2013، دليال 
على أن شبكات تجارتها وجدت في البالد مساحة مناسبة لتكثيف نشاطاتها 
معمر  العقيد  بنظام  اإلطاحة  منذ  تعيشه  الذي  الصعب  األمني  الوضع  مستغلة 
لتهريب  محاولة  إحباط  عن  الليبية  البحرية  أعلنت   2013 فبراير  ففي  القذافي. 
كميات كبيرة من المخدرات في المياه اإلقليمية غير بعيد عن سواحل طرابلس، 
تعتبر األكبر على اإلطالق في تاريخ البالد، في عملية خطيرة لم يتم الكشف وقتها 
عن مالبساتها. وقالت السلطات إن الكمية المحجوزة على متن جرافة يشرف عليها 
مغربيان وتونسي وليبي ومصري، بلغت أكثر من ثالثين طنا، مضيفة أن تهريب 

مثل تلك الكمية يعني تخريبا حقيقيا للمجتمع الليبي وقضاء على مستقبل شبابه.
شبكة  عن  نقال  تقريرا  اإلخبارية،  إفريقيا  بوابة  نشرت   2018 يناير  شهر  في 
»مراسلون« عن ظاهرة المخدرات في بنغازي، أشارت فيه إلى انتشار الظاهرة بشكل 
كبير، بل إلى أنها أصبحت أقرب إلى التجارة الرسمية نظرا لتحرك تجارها بكل حرية 
دون وجود أي ضابط لردهم. التقرير جاء بعنوان »على عينك يا شرطي«، وهو عنوان 
يحيل إلى أن تلك التجارة تتم بحرية دون أن تتحمل السلطات األمنية في ذلك، رغم 
وأضافت  األخيرتين.  السنتين  في  تدريجيا  األمني  توازنها  استعادت  بنغازي  أن 
الشهادات التي ذكرت في التقرير أن التجار يمارسون نشاطاتهم منذ دون خوف 
القانون ويهددون كل من يفكر في  القانون، بل يعتبرون أنفسهم أقوى من  من 

توقيف تجارتهم.
تعتبر الحدود البرية الليبية ممتدة 
إلى الدرجة التي من الصعب أن يقع 
ضبطها حتى في بلد آمن فما بالك 
والتقاتل األهلي  الحرب  ببلد نخرته 
فريسة  وأصبح  اإلرهاب،  وانتشار 
لها.  رادع  ال  التي  التهريب  لمافيات 
بكل  األمريكية  المتحدة  الواليات 
حدودها  ضبط  تستطع  لم  قوتها 
السنين  لعشرات  المكسيك  مع 
تمارس  المخدرات  عصابات  وكانت 
تجارتها بل كونت ثروات طائلة من 
بالشبكات  يعرف  ما  وتشكلت  ذلك 
آليات  كل  عجزت  التي  الضخمة 
لن  لذلك  ضبطها،  عن  المراقبة 
هذا  ومن  استثناء.  ليبيا  تكون 

هذا  حدودها،  في  تتحكم  أن  األمني  وضعها  كان  مهما  عليها  يصعب  المنطلق 
إذا لم تربط شبكات المخدرات أصال عالقاتها مع جهات رسمية في إطار إدخالها 
في«منظومتها« الربحية أو عبر رشى تكون في أغلب الحاالت مغرية. وتعتبر الحدود 
طبيعة  بالنظر  التجارة  تلك  في  نشاطا  األكثر  هي  والنيجر  التشاد  مع  الجنوبية 
المنطقة وسهولة العبور من طرف التجار، لكن الحدود مع تونس والجزائر ومصر 
تنشط فيها أيضا تلك العصابات حيث تضبط مصالح الجمارك في تلك الدول بين 

الفترة واألخرى كميات من المخدرات المزمع تمريرها إلى أو تهريبها من ليبيا.
الموضة الجديدة في تجارة المخدرات في ليبيا بعد 2011، هي دخول التنظيمات 
اإلرهابية على خط الغنائم، حيث اختارت التنظيمات الموجودة وأساسا داعش، السير 
إطار تمويل نشاطاتها  أفغانستان في  القاعدة في  على خطى استراتيجية تنظيم 
اللندنية  األوسط  الشرق  جريدة  نشرته  تقرير  ففي  المشروعة.  غير  التجارة  من 
اإليطالية  البحرية  المخدرات كشفتها  كبيرة من  2016، عن شحنات  في سبتمبر 
كانت متجهة إلى ليبيا، وبعد متابعات من فريق المحققين اإليطاليين تبّين أن تلك 
الشحنات تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش اإلرهابي في ليبيا. 
ورجح المحققون أن داعش يقوم بفرض ضرائب على التجار من أجل تسهيل عبور 
األوسط  الشرق  نشرت  الفترة  نفس  وفي  أخرى.  ودول  مناطق  إلى  الكميات  تلك 
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ــات  ــاع ــم ــج عــالقــة ال
بالمخدرات  اإلرهــابــيــة 
تجارية  لغايات  تكن  لم 
أن  أخبار  تشير  بل  فقط، 
يستقبل  ــان  ك ــش  داع
عبر  »ترامادول«  شحنات 
اإليطالية،  السواحل 

بهدف االستهالك

تقريرا مماثال بعنوان »المخدرات.. التجارة التي تبيض ذهًبا إلرهابيي ليبيا«، حيث 
الكبير  التدفق  عن  اإليطالية  المخدرات  مكافحة  وحدة  لمحققي  جهود  »كشفت 
ناقوس  عملياتها  بعض  ودقت  األوروبية،  السواحل  إلى  المخدرة  الحشيش  لمادة 
الخطر بخصوص استخدام التجارة في هذه المادة في تمويل نشاطات الجماعات 

اإلرهابية في ليبيا«.
تشير  بل  فقط،  تجارية  لغايات  تكن  لم  بالمخدرات  اإلرهابية  الجماعات  عالقة 
اإليطالية، بهدف  السواحل  عبر  »ترامادول«  كان يستقبل شحنات  داعش  أن  أخبار 
االستهالك نظرا ألن المخّدر المذكور كان يساعد الجرحى على تحمل اإلصابات 
وقلة  اإلرهاق  مواجهة  على  قدرته  إلى  باإلضافة  مقاتلوه،  لها  يتعرض  كان  التي 
النوم. وعن طرق مواجهة الظاهرة تقول اإلدارة العامة لمكافحة اإلرهاب أنها تجد 
من  لذلك  الضمانات  توفر  عدم  ومنها  األمني  منها  أسباب  لعدة  كبيرة  صعوبة 
بينها أن عناصر اإلدارة قد يهددوا في حياتهم من طرف تلك المافيات المتنفذة. 

وقد صرح أبو بكر عطية المدير في إدارة مكافحة اإلرهابي لموقع »دين فويس« 
5 بالمئة  2017، أن ما يتم ضبطه من كميات في ليبيا ال يتجاوز  في شهر فبراير 
واسع.  نطاق  على  الظاهرة  انتشار  يؤكد  ما  وهو  الموجودة،  الكميات  إجمالي  من 
كما أكدت مصادر أخرى أن حتى من يتم إمساكه ال يكون من الرؤوس الكبار في 
ال  والتجار  المروجين  فكبار  نفوذا،  يملكون  ال  الذين  الصغار  التجار  بل  الشبكات 
يمكن االقتراب منهم بسبب تواجدهم في مفاصل داخل الدولة تحميهم وتسهل 

لهم نشاطاتهم.
في التقرير المشار إليه في بداية المقال، أخذت شهادة عن أحد تجار المخدرات 
في ليبيا يقول فيها، »تجارتنا مستمرة..« والحمالت األمنية أو المداهمات أو الضبط 
ال تؤثر أبدا على تلك التجارة، ويختم قوله »ال تستغرب، فقد يكون بيع المخدرات 
على عينك يا شرطي«. من خالل تلك الشهادة نفهم أن إشكالية تجارة المخدرات 
في ليبيا بلغت درجة لم يعد من الممكن ضبطها في ظل غياب مؤسسات سياسية 
ثابتة وغياب مؤسسات أمنية لها الصالحيات الكاملة في مواجهة مثل تلك الظاهرة. 
لكن اإلشكال األكبر في كل ذلك هو نسبة اإلدمان التي وصلت داخل المجتمع الليبي 
النسبة  زيادة  األهلية من  المنظمات  أغلب  الشباب، حيث تشتكي  فئة  لدى  خاصة 

ومن غياب مراكز تأهيل وعالج قادرة على مواجهة تلك اآلفة.
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،،

االختطاف..
مصدر تمويل للجماعات 

المسلحة في ليبيا
عبدالباسط غبارة

دخلت ليبيا منذ سنوات في أتون الحروب، التي أفرزت عشرات الميلشيات والجماعات المسلحة ذات 
الخلفيات المختلفة، اإلجرامية والجهادية والسياسية، لكنها تستثمر في مجال واحد هو الموت والترهيب. 
وقد تحولت إلى واقع مرير تعيشه البالد. وتتشكل تلك الميليشيات على أسس دينية وطائفية أو على 

أسس سياسية، وكذلك يمكن أن تكون حرة الحركة والتوجه فتعمل لمن يمكن أن يدفع لها أكثر. 
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ويستدعي تكوين الجماعات المسلحة أمواال كثيرة لتأمين رواتب المقاتلين 
ومصاريف تفرغهم للقيام بمهامهم اإلجرامية، ولتوفير السالح والمعسكرات 
والقواعد. وتتنوع مصادر تمويلها بين السرقة والسطو والتهريب، إضافة إلى عمليات 
القانون  غياب  من  يعاني  بلد  في  طائلة  أمواال  توفر  والتي  الفدية  وطلب  االختطاف 

وتفشي الفوضى. 
مصير  حول  الشائعات  إثارة  ثم  المفاجئ،  باالختفاء  االختطاف  عملية  دورة  وتبدأ 
المخطوف، وطريقة التعامل معه، وأخيًرا االتصال لطلب فدية إلطالق سراحه، وغالًبا 
الطبقات  أبناء  الخطف  عمليات  طاولت  وقد  كبيرة.  مالية  مبالغ  إلى  الفدية  تصل  ما 

الميسورة مقابل الحصول على فدية مالية إلطالق سراحهم.
الحميد  عبد  األعمال  رجل  أبناء  من  أطفال  ثالثة  اختطاف  العمليات،  تلك  وأبرز 
الشرشاري من ضمنهم طفلة، في ديسمبر 2015، وذلك أمام المارة وفي شارع رئيسي 
بمدينة صرمان. وطالب المسلحون بفدية قدرها 20 مليون دينار. ورغم مرور حوالي 
ثالث سنوات على واقعة االختطاف، واعتقال عديد المشتبه بهم في الواقعة، والتحقيق 
ينتمي  التي  الجهات  أعيان  مع  األطفال  عائلة  ومساعي  أمنّية،  جهات  قبل  من  معهم، 
 إلى معرفة المكان الذي يوجد فيه األطفال 

ِ

إليها المشتبه بهم، إال أن كل ذلك لم يؤد
الثالثة.

وتزدهر عمليات االختطاف في ليبيا بشكل كبير، حيث تعتمد الكثير من المجموعات 
المسلحة على هذه الحرفة اإلجرامية من أجل تحصيل األموال عن طريق طلب الفدية 
والتي تكون بمبالغ طائلة. والمؤسف أن بعض حاالت االختطاف تنتهي بقتل الضحايا، 
الطفل  المال. على غرار ما حدث مع  األهل عن دفع  أطفال، عندما يعجز  بينهم  ومن 

إعدامه  تم  الذي  فرحات،  عبدالله  معاذ 
من طرف عصابة مسلحة بعد اختطافه، 
نتيجة عجز أسرته عن دفع الفدية المالية 
في   ،2017 أغسطس  في  طلبتها،  التي 

جريمة اهتزت لها ليبيا. 
في  االختطاف  حاالت  معظم  ويعقب 
ليبيا طلب الخاطفين فدية مالية ضخمة 
سراحه،  إطالق  مقابل  المخطوف،  لذوي 
إلطالق  فدية  طلبت  التي  األرقام  وبلغت 
حيث  خيالية،  أرقامًا  مخطوفين  سراح 
شركة  مسؤول  اختطاف  حالة  في  وصلت 

خاصة  أمنية  قوة  لكن  يورو،  ماليين   5 إلى  طرابلس،  في   2016 العام  مطلع  مالطية 
تمكنت من مداهمة وكر الخاطفين، وقامت بتحريره من قبضتهم. 

سبق ذلك، إطالق سراح المواطن البريطاني ديفيد بوالم، الذي كان يعمل مدرًسا، 
في إطار صفقة قدَّرت بعشرة ماليين دوالر، في أكتوبر 2017، بحسب ما نقلت وكالة 
أنباء رويترز عن )بي بي سي(. وقد أعلنت حينها وزارة الخارجية البريطانية، أّن إسالميين 
متشّددين أطلقوا سراح المواطن بعدما احتجزوه رهينة، بينما رفضت التعقيب على 

تقرير )بي بي سي( بشأن الفدية.
وفي سبتمبر 2017، اختطف مسلحون في ليبيا 5 مصريين أثناء سفرهم من مصر 
من خالل الطريق البري، من قرية »شاوة« مركز المنصورة بالدقهلية. واضطر أهالي 
100 ألف جنيه لكل فرد. وعقب ذلك  500 ألف جنيه فدية، بواقع  الضحايا لجمع مبلغ 
قيامهم  بعد  ابنائهم  سراح  أطلقت  الليبية  الميليشيات  أن  المختطفين  أهالى  أعلن 

بدفع الفدية، بحسب ما نقلت وسائل إعالمية.
وفي حاالت أخرى، ال يغني استالم المسلحين لمبلغ الفدية عن قيامهم بقتل الضحية، 
على غرار ما حدث للشاب الليبي فاروق صالح الفتحلي، الذى اختطف من أمام منزله 
مليون   »1,250,000« فدية  خاطفوه  وطلب   .2016 العام  في  رمضان،  شهر  خالل 
به. وبحسب  أذى  أي  إلحاق  آلف دينار، مقابل إطالق سراحه وعدم  ومائتان وخمسون 
وسائل إعالمية فقد دفعت العائلة مبلغ الفدية ولكن العصابة لم تف بوعدها وقتلته. 

األنشطة  بتمويل  تقوم  أنها  إلى  ليبيا  في  االختطاف  ظاهرة  تنامي  سبب  ويعود 

تبدأ دورة عملية االختطاف باالختفاء المفاجئ، ثم إثارة 
التعامل  وطريقة  المخطوف،  مصير  حول  الشائعات 
معه، وأخيًرا االتصال لطلب فدية إلطالق سراحه، وغالًبا 

ما تصل الفدية إلى مبالغ مالية كبيرة.
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ذوي  من  عليها  الحصول  يتم  التي  الفدية  أموال  من  للفواعل  اإلجرامية 
وشراء  والتدريب  التجنيد  عمليات  معظم  تمويل  يتم  حيث  المخطوفين، 
التنظيمات  لعمليات  الرئيسية  التمويل  مصادر  أحد  االختطاف  صار  فقد  األسلحة. 
اإلرهابية، وبحسب الخبراء فإن اختطاف الرهائن هو غنيمة سهلة وتجارة مربحة، حيث 
يسهم في دعم الهياكل المالية الفاعلة في تمويل اقتصاديات اإلرهاب والميليشيات 

المسلحة. 
»تكتيكًا  الخطف  عمليات  من  جعلت  اإلرهابية  التنظيمات  أن  إلى  الخبراء  ويشير 
جوهريًا للحصول على اإليرادات«، وقد نجحت في جني أموال طائلة من هذه العمليات. 
العام  خالل  دوالر  مليون   45 بنحو  تقدر  مداخيل  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  حقق  فقد 

2014، من الفديات التي يحصل عليها جراء عمليات الخطف، بحسب تقرير أممي. 
اعتبار عمليات االختطاف إحدى أشد  الليبيون على  الناشطون والصحفيون  ويتفق 
المعضالت المروعة التي تترك بصمتها على الحياة اليومية في ليبيا اليوم. فمنذ العام 
2014، زادت بصورة حادة أعداد حاالت اختطاف المدنيين من قبل الميليشيات، طلبًا 
للفدية في كثير من األحيان، وال سيما في غرب البالد، حيث ال يزال مئات األشخاص في 
عداد المفقودين، وغدت عمليات االختطاف جزءاً ال يتجزأ من الحياة اليومية لألهالي. 

بطرابلس«-وزارة  الجنائية  التحريات  »قسم  عن  إعالمية  تقارير  نقلته  لما  وطبقًا 
ديسمبر/  15 بين  ما  اختطاف  عملية   293 عن  يقل  ال  ما  وقع  فقد  الليبية،  الداخلية 
العائالت  من  العديد  وتفضِّل   .2017 الثاني  يناير/كانون  و31   2016 األول  كانون 

عدم اإلبالغ عن عمليات االختطاف خشية 
لذلك  ونتيجة  انتقامية،  ألعمال  التعرض 
ال يجري توثيق العديد من هذه الحاالت. 
ومؤخرا، قال أحمد عبد الحكيم حمزة، 
مقرر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في 
واالعتقال  االختطاف  عمليات  إن  ليبيا، 
ليبيا  في  القسري  واالختفاء  التعسفي 
في  كبير  بشكل  وظاهرة  شائعة  باتت 
البالد. وأكد حمزة في تصريحات  عموم 
الضحايا  »أعداد  أن  لـ«سبوتنيك«،  خاصة 
بعموم البالد، خالل عام 2017، بلغت 186 
حالة اختطاف و143 حالة اعتقال تعسفي، 
اإلنسان  لحقوق  السنوي  للتقرير  وفقا 

واألوضاع اإلنسانية في ليبيا، الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا«. 
وفي احتجاج عن عمليات االختطاف هذه، دشن عدد من الشخصيات العامة والكتاب 
والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين واإلعالميين واألدباء، مطلع مارس 
يحمل  مشترك،  بيان  إصدار  وأعقبها  شخصا،   122 ضمت  توقيعات  حملة  الماضي، 
التي  والخطف  القسرى  االختفاء  وقائع  مسؤولية  الرئاسي،  المجلس  وأعضاء  رئيس 
السراج،  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  أصدر  فيما  ليبيا.  في  حدثت 
ليبيا،  القسري في  واالختفاء  االختطاف  أهالي ضحايا عمليات  بالتواصل مع  تعليماته 

وكلف وزيري العدل والداخلية والنائب العام باالهتمام المباشر بمتابعة هذا الملف. 
يمكن القول إذن بأن االختطاف للحصول على فدية يجلب أمواال طائلة، بما يسهم 
في  واالستثمار  المقاتلين،  مرتبات  ودفع  إرهابية،  عمليات  وتمويل  أسلحة،  شراء  في 
ويرى  المسلحة.  للجماعات  متكاملة  اقتصادية  دورة  يعكس  ما  وهو  أموال،  تبييض 
مراقبون أن ما يحدث من عمليات خطف يتم وفقا ألجندة تعمل على تحديد المكاسب 
من وراء الشخص المخطوف، فلم يعد األمر مقتصرا على عمليات خطف عشوائية على 
أساس الهوية، إنما صار الخطف من أجل تحقيق مكاسب مالية تصل أحيانا إلى ماليين. 
خطف  عمليات  ليبيا  مدن  جل  شهدت   ،2011 العام  ومنذ  السابقة  األعوام  وطيلة 
واحتجاز لرهائن، تنفذها الجماعات المسلحة التي تغلغلت في البالد. وتبقى مسألة تضييق 
أجهزتها،  وصراع  الدولة،  مؤسسات  ضعف  ظل  في  متعثرة  الخطف،  عمليات  على  الخناق 

وانقسام نخبتها، التي تساهم بشكل كبير في غياب القانون وإرساء الفوضى.

يعود سبب تنامي ظاهرة االختطاف في ليبيا إلى أنها 
أموال  من  للفواعل  اإلجرامية  األنشطة  بتمويل  تقوم 
الفدية التي يتم الحصول عليها من ذوي المخطوفين، 
والتدريب  التجنيد  عمليات  معظم  تمويل  يتم  حيث 
وشراء األسلحة. فقد صار االختطاف أحد مصادر التمويل 

الرئيسية لعمليات التنظيمات اإلرهابية.
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الغرب الليبي..
سبع سنوات من الفوضى 

وحكم المليشيات 
محمد بالطيب

مع انهيار الّدولة الليبية في العام 20١١، وتفّكك أجهزة األمن واالستخبارات والمؤسسة العسكرية، 
انتشرت في مختلف المناطق المليشيات المسلحة وبسطت نفوذها على معظم نواحي الحياة في البالد 
اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، فتحّولت البالد إلى ساحة كبيرة للفوضى والجريمة المنظمة وسطوة السالح، 
العسكرّية، وكيف يحترق كرسّي  الكتائب  العالم كّله كيف تمر قوانين برلمانّية تحت تهديد  وشاهد 
رئيس البرلمان بعد اقتحامه من طرف الميليشيات، وشوهد رئيس وزراء يختطف من بيته ويصّور في 

،،تحقيق مهين وهو في جلباب الّنوم!.
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كما  »العمو”  أو  الدبّاشي 
سنوات  في  قفز  الذي  يسّمى 
ــة مــن حــّمــال في  ــل ــوي ط
زعماء  أكبر  أحد  إلى  صبراتة 
الميليشيات في البالد، تمّكن 
ليبي  مشهد  ــط  وس أيــًضــا، 
الميليشيات،  عليه  تسيطر 
إلى  “العمل  إلى  التحّول  من 
تهريب  مكافحة  شرطة  جانب 
والتعامل  بامتياز،  المهاجرين 
مع حكومة طرابلس، بل وحتى 

مع السلطات اإليطالية«.

انهيار كامل للّدولة حولها إلى مرتع مريح للعصابات التي ال تنضبط ألي قانون أو أعراف 
والمال،  الثروة  ومنابع  القّوة  ومراكز  النفوذ  مراكز  على  بينها  ما  في  تتصارع  اجتماعية، 
الفدية  وطلب  فالخطف  منها،  وتتمّعش  وتحميها  الجرائم  أنواع  لكل  المشروعّية  وتعطي 
وتجارة المخدرات وتجارة العملة وبيع البشر والتهريب والهجرة »أزهرت« كّلها مجتمعة في 

وقت واحد في »ربيع« ليبي طالما بّشر بالعدالة واألمن والرخاء والحرّية ودولة القانون. 

تجارة البشر.. حين تستفيد العصابات من السلطة

أوروبا،  نحو  الّشرعّية  غير  الهجرة  معابر  أهم  أحد  إلى  األخيرة  السنوات  في  تحّولها  مع 
في  انتعشت  الطويلة،  والبحرّية  البرّية  حدودها  ضبط  عن  وعجزها  الّدولة  ضعف  بسبب 
البالد تجارة البشر والتهريب وعصابات الهجرة غير الّشرعّية. فقد انتشرت العام الماضي 
قّصة صحفّية نشرتها »سي أن أن” األمريكّية عن عملية بيع المهاجرين في الغرب الليبي 
الضوء عن هذه  الذي سّلط  المشهد  األفارقة«، وهو  المهاجرين  لـ«بيع  أّنه  قيل  في سوق 
الوضعية في ليبيا وكشف الغطاء أمام العالم عن نشاط العصابات اإلجرامّية التي تنشط 

في البالد بحماية وتعاون مع الميليشيات المسلحة المنتشرة في مختلف المدن.
الليبي في بسط سيطرتها على مساحات واسعة من الشرق  ولئن نجحت قّوات الجيش 
البحرية الشرقّية وتقّلصت بالتالي مساحات نفوذ  الليبي، وفرضت السيطرة على الحدود 
الوطني  الوفاق  حكومة  ضعف  ظل  وفي  الليبي،  الغرب  فإن  والهجرة،  التهريب  عصابات 
برئاسة فائز السراج، مازال يشهد نشاطا كثيفا لهذه العصابات التي تتشابك في خيوط 

متداخلة من الميليشيات واألفراد والشبكات الممتدة من جنوب البالد إلى شمالها.
سواحل  إلى  إفريقيا  من  المهاجرين  عبور  بوابات  أهم  من  واحدا  الليبي،  الجنوب  يعتبر 
حالة  مستغلة  الجنسيات،  مختلف  من  الّدولّية  التهريب  عصابات  تنشط  حيث  المتوّسط، 
كامل  عاجز  ظل  في  الجنوبية  البرّية  للحدود  الّطويل  واالمتداد  الكبير،  األمني  االنفالت 

للّدولة عن ضبطها ومراقبتها.
إدخال  فمن  واألدوار،  المراحل  من  مترابطة  سلسلة  شكل  في  تعمل  كاملة  شبكات 
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إلى مدن  الطويلة  البرية  المسالك  بترحيلهم عبر  الحدود، مرورا  المهاجرين عبر 
الشمال الغربي الساحلّية، وصوال لتجميعهم في مراكز خاصة ومن ثّمة تسفيرهم 
تدر  كاملة  تجارة  تزدهر  أوروبا،  نحو  بحرّية  قوارب  في  الشرعية  غير  الهجرة  رحالت  في 
ذاتها، حيث  الّدولة  أو حّتى بشرعّية  السالح  بقّوة  الدوالرات على عصابات محمية  ماليين 
كشفت تقارير أممية أن بعض هذه العصابات محسوبة على داخلّية حكومة الوفاق الوطني 

التي تعترف بها األمم المتحدة.
أولئك  »وأحد  عاما،  عشرين  العمر  من  يبلغ  حّماال   ،2010 عام  في  الدّباشي  أحمد  كان 
الذين يعملون لساعات طوال.. يحمل صناديق الفاكهة، ويقوم بتفريغ الشاحنات، ويساعد 
أيضا عمليات اإلزالة، فيما يعمل والده في مكتب بريد صبراتة، وأشقاؤه الذين يصغرونه 
يلهون بالبالونات في الشارع”، يروي لمراسل »كوريري” اإليطالية في تقرير ترجمته بوابة 

إفريقيا اإلخبارية العام الماضي.
الدّباشي أو »العمو” كما يسّمى الذي قفز في سنوات طويلة من حّمال في صبراتة إلى 
عليه  تسيطر  ليبي  مشهد  وسط  أيًضا،  تمّكن  البالد،  في  الميليشيات  زعماء  أكبر  أحد 
الميليشيات، من التحّول إلى “العمل إلى جانب شرطة مكافحة تهريب المهاجرين بامتياز، 

والتعامل مع حكومة طرابلس، بل وحتى مع السلطات اإليطالية« وفق تقرير الصحيفة.
قّصة أحمد الدّباشي الذي عمل تحت حكومة الوفاق الوطني ووّقع اتفاقا مع إيطاليا )نعم( 

مقاومة  مشروع  إطار  في  الدوالرات  بماليين 
الحدود  وحماية  الشرعية  الغير  الهجرة 
أكبر  أحد  كان  الذي  وهو  لليبيا،  البحرية 
هي  صحفية-  تقارير  -وفق  البشر  مهرّبي 
الخيوط  تداخل  على  وضوحا  األكثر  المثال 

بين الميليشيات والعصابات في ليبيا.

التهريب.. جزء آخر

من مشهد الخراب الليبي
في  الغارقة  ليبيا  قصص  من  أخرى  قّصة 
التهريب”  لـ”ملك  السالح،  وسلطة  الفوضى 
الساحلّية  زوارة  في  خليفة،  بن  سليم  فهمي 
الواسع  نفوذه  يبسط  كان  حيث  البالد،  غرب 
فمن  النفط،  تهريب  نشاط  في  وبحرا  برا 
عهد  في  والبنزين  للبضائع  صغير  مهّرب 
القّذافي محكوما بـ15 سجنا، أصبح بن خليفة 
في  النفط  ويهّرب  كامل  ميناء  على  يسيطر 
باخرات إلى مالطا، ويتشابك مع خيوط كاملة 

من المليشيات والمافيا المحلّية والّدولّية في دوائر متداخلة من عمليات معّقدة وكبيرة.
المسلحة  الميلشيات  دعم  في  قّوة  بكل  ساهم  قد  كان  يسّمى،  كما  التهريب”  “ملك 
التي قاتلت ضد الجيش الليبي في العام ،2011 وكان أحد أكبر المستفيدين من سقوط 
المهربين  أهم  أحد  إلى  والعسكرّية، وتحّول  األمنية  الّدولة ومؤسساتها  وانهيار  الّنظام 
منهية  الماضي،  العام  القبض  الّردع«  »قّوة  عليه  تلقي  أن  قبل  ودوليا،  محليا  المطلوبين 
فصال صغيرا جدا من فصول قّصة الخراب الليبي ونفوذ الميلشيات والعصابات المتناسلة 

في البالد.
التضييق  أجل  أمنية من  الماضي حملة  العام  أطلقت  الوطني قد  الوفاق  وكانت حكومة 
على نشاط عصابات تهريب الوقود، وفي أبريل2017، أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة 
لحكومة الوفاق الوطني، بدء عملية أطلقت عليها اسم »عاصفة المتوسط«، وذلك لمكافحة 

ظاهرة تهريب الوقود عبر سواحل البالد التي تكلف الدولة ماليين الدوالرات شهريا.
تعاني ليبيا منذ سبع سنوات من انفالت غير مسبوق في األوضاع وضعف كبير لألجهزة 
البرّية والبحرّية، ما حّولها إلى أحد أكبر »بؤر«  األمنية وعجز شبه كامل عن ضبط الحدود 

التهريب والجريمة في البحر المتوّسط.

“ملك التهريب” كما يسّمى، كان قد ساهم بكل قّوة في 
دعم الميلشيات المسلحة التي قاتلت ضد الجيش الليبي 
في العام ،20١١ وكان أحد أكبر المستفيدين من سقوط 
والعسكريّة،  األمنية  ومؤسساتها  الّدولة  وانهيار  النّظام 
ودوليا،  محليا  المطلوبين  المهربين  أهم  أحد  إلى  وتحّول 
الماضي،  العام  القبض  الرّدع«  »قّوة  عليه  تلقي  أن  قبل 
الليبي  الخراب  قّصة  فصول  من  جدا  صغيرا  فصال  منهية 

ونفوذ الميلشيات والعصابات المتناسلة في البالد.
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ظاهرة االختطاف 
ترهب طرابلس

الحبيب األسود 

تعتبر جريمة االختطاف من أبرز الظواهر التي تؤرق المجتمع الليبي في ظل االنفالت 
األمني واالنقسام المجتمعي واألزمة االقتصادية الطاحنة التي ال تزال البالد تعانيها منذ 

أكثر من سبع سنوات.
ففي العام 20١7، سجل جهاز البحث الجنائي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية 
وقوع ١03٨ جريمة قتل، إضافة إلى خطف ٦7٦ شخصًا في طرابلس وضواحيها. وقال 
 ١00 تحرير  جرى  شخصًا،   ٦7٦ خطف  المنقضي،  العام  خالل  تم  إنه  حكومي  تقرير 
مختطف منهم، لكن 74 قتلوا على يد خاطفيهم، وال يزال مصير باقي المختطفين 

،،مجهواًل.
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عن  صـــادر  تقرير  »بحسب 
الداخلية  بوزارة  التحرى  مكتب 
تسجيل  تم  بطرابلس،  الليبية 
جريمة  مابين  حالة   ١400
بالعاصمة  وسطو  خطف 
مـا  الفترة  ــالل  خ طرابلس 
حتى   20١٦ ديسمبر   ١5 بـيـن 

3١ يناير 20١7«.

»عــــــادة مـــا يــســتــهــدف 
مسؤولين  المختطفون 
وتجارا  أعمال  ورجال  محليين 
ونساء  وأطفاال  وناشطين 
إما  حكوميين،  وموظفين 
أو  الــفــدى  على  للحصول 
السياسية  الحسابات  لتصفية 

واالجتماعية«

الليبية بطرابلس، تم تسجيل  الداخلية  بوزارة  التحرى  تقرير صادر عن مكتب  وبحسب 
15 ديسمبر  1400 مابين جريمة خطف وسطو بالعاصمة طرابلس خالل الفترة مـا بـيـن 
الـتى تعرض لها المواطنون  2017. كما بلغ عدد جرائم االختطاف  31 يناير  2016 حتى 
21 جريمة اختطاف  11 حالة اختطاف لسـيدات مـتزوجات وعدد  293 جريمة خطف مـنها 
لفتيات. وعادة ما يستهدف المختطفون مسؤولين محليين ورجال أعمال وتجارا وناشطين 
الحسابات  لتصفية  أو  الفدى  على  للحصول  إما  حكوميين،  وموظفين  ونساء  وأطفاال 
اختطاف  عمليات  ثالث  مؤخرا  طرابلس  العاصمة  شهدت  وقد  واالجتماعية  السياسية 
لشخصيات اعتبارية مرموقة، وهم: عبدالرؤوف بيت المال عميد بلدية طرابلس، ومسعود 
رجل  األسطى  وجمعة  السراج،  فائز  الوفاق  حكومة  لرئيس  العسكري  المستشار  ارحومه 

األعمال والمالك إلحدى الفضائيات الليبية.
دون  المحتجزين  عن  الفوري  باإلفراج  الليبي  النواب  مجلس  طالب  ذاته،  السياق  وفي 
يتستر  أو  األعمال  هذه  وراء  يقف  من  بيان،  في  المجلس  وحمل  القانون،  سلطة  خارج  حق 
المترتبة على مثل هذه األعمال.  القانونية واألخالقية  المسؤولية  عليها واألجهزة األمنية 
وندد بعمليات الخطف واإلخفاء القسري الخارجة عن سلطة القانون والقضاء التي تحدث 
في العاصمة الليبية طرابلس، محذرا من مخاطر تنامي حاالت االختطاف المتكررة بشكل 

مريب في البالد.
الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات، عن قلقله تجاه ازدياد وتنامي  كما أعرب المرصد 
ظاهرة االختطاف المتكررة في اآلونة األخيرة بشكل مريب ما يدل على أن أعداء االستقرار 
للحقوق والحريات قد رفعوا من سقف نشاطهم. وأدان المرصد خالل البيان، حادثة اختطاف 
المحامي عبدالله معتوق زبيده، والمدعي العام مسعود ارحومة وحجز حريتهم، معتبراً هذه 
أو فعله ضد من يحاربون قيام دولة  الواضحة لمن يجهر بصوته  الرسالة  األفعال بمثابة 
القانون. وشدد على ضرورة الحراك السلمي للحد من تلك االنتهاكات التي يتعرض لها 
أفراد الشعب الليبي، مطالبًا بحرية المعتقلين القابعين خلف القضبان واإلفصاح عن أماكن 
والمنظمات  المؤسسات  كافة  بيانه،  في  المرصد  ناشد  كما  عنهم.  واإلفراج  تواجدهم 
الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق اإلنسان بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه الملف الليبي، 
وحشد الجهود لوضع آلية تضمن حماية الحقوق وتدافع عن الحريات وتكافح الجريمة طبقًا 

للقانون.
قبل  من  المدنيين  اختطاف  حاالت  حادة  بصورة  زادت  الدولية  العفو  منظمة   ووفق 

األطفال ضحايا االختطاف



20 الخميس  ٠٥   أبريل  ٢٠١٨             العدد: ٢٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

طلبًا   ،2014 العام  منذ  الميليشيات 
وال  األحيان،  من  الكثير  في  للفدية 
مئات  يزال  ال  حيث  البالد،  غرب  في  سيما 
وغدت  المفقودين،  عداد  في  األشخاص 
الحياة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  االختطاف  عمليات 
اليومية لألهالي. وقالت المنظمة أنه »يتعين 
التدابير  جميع  تتخذ  أن  السلطات  على 
وحالة  المفرغة،  العنف  حلقة  إلنهاء  الالزمة 
وطأتها  تحت  المدنيون  يعيش  التي  الترويع 
فعالة  تحقيقات  بإجراء  وذلك  اليوم،  ليبيا  في 
في مثل هذه الجرائم، وتقديم المشتبه بهم 

إلى ساحة العدالة«.
لحقوق  الوطنية  اللجنة  أعربت  من جانبها، 
اإلنسان بليبيا، عن قلقها البالغ والكبير حيال 
ما تشهده هذه االيام العاصمة طرابلس من 
تصاعد لجرائم االختطاف واالعتقال القسري 
والجريمة  الجريمة  عصابات  بها  تقوم  الذ 
بحق  مسلحة،  وتشكيالت  وكتائب  المنظمة 

واجتماعية،  سياسية  وبدوافع  المالي  االبتزاز  بدوافع  طرابلس  مدينة  بداخل  المواطنين 
وطالبت كال من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية ومكتب النائب 
في  المواطنين  بحق  ترتكب  التي  والممارسات  الجرائم  لهذه  حد  وضع  بضرورة  العام، 
األطراف  وتحديد  وجاد  شامل  تحقيق  وفتح  عاجل  بشكل  ووقفها  طرابلس،  مدينة  داخل 
المتورطة في هذه الجرائم واالنتهاكات والممارسات المشينة وضمان محاسبة المتورطين 
وتقديمهم للعدالة، وكشف مصير المختطفين، فال يمكن بأي حال من األحوال تبرير هذه 

الجرائم و االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وغض الطرف والصمت عنها.
وكانت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا صرحت سابقا بأن المجموعات المسلحة في 
أو  أصولهم  بسبب  القصر  ذلك  في  بما  المدنيين  اختطاف  عن  مسؤولة  ليبيا  أنحاء  جميع 
آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة، حيث يتعرض المختطفون 
وقد  بعائالتهم.  االتصال  من  يحرمون  ما  وكثيراً  السيئة  والمعاملة  التعذيب  لخطر  عادة 

توفي بعضهم أثناء االحتجاز، وقد يتم اإلعدام دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت.
واألزمة  المستمر  االقتتال  خلفية  على  ترتكب  المدنيين  اختطاف  جرائم  إن  البعثة  وقالت 
المجموعات  من  وغيره  بداعش  يعرف  ما  وانتشار  اإلرهابية  والهجمات  العميقة  السياسية 
سباًل  والعائالت  للضحايا  يترك  مما  الجنائية  العدالة  نظام  وانهيار  والفوضى،  المتطرفة 

الرهائن  احتجاز  معتبرة  الضرر،  لجبر  قليلة 
والتعذيب والقتل من جرائم الحرب. ويتحمل 
أو  الجرائم  هذه  ارتكاب  عن  المسؤولون 
منعها  في  اإلخفاق  أو  بارتكابها  أوامر  توجيه 
المسؤولية  بذلك،  وضعهم  يسمح  عندما 
الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية 
الدولية. كما أكدت البعثة على التزام أطراف 
قضية  بمعالجة  الليبي  السياسي  الحوار 
والمفقودين  قانوني  غير  بشكل  المحتجزين 
أن  إلى  وأشارت  الثقة،  بناء  تدابير  من  كجزء 
جرى  قد  األسرى  تبادل  عمليات  من  عدداً 
من  كل  داعية  األخيرة،  واأليام  األشهر  في 
عن  لالمتناع  األرض  على  فاعلة  سيطرة  لديه 
اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي، 
واإلفراج الفوري عن المحتجزين لهذه األسباب 

وضمان سالمة كل من حرم من حريته.

المدعي العام العسكري 
مسعود رحومة تم اختطافه 

جمعة األسطى
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آفة المخدرات

تعصف بالمجتمع الليبي 
بوابة إفريقيا اإلخبارية

كشفت إحدى الورقات البحثية الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات، عن تصدر مخدر الترامادول 
السوق الليبي، متفوًقا على الحشيش والهيروين والكوكايين، وانتشار األقراص المهلوسة التي 

وصفتها بـ»الطامة الكبرى« التي تفوق بقية أنواع المخدرات.
“ليبيا ما بين األمن والجريمة.. الصعوبات  التي ُعرضت خالل فعاليات مؤتمر  الورقة،  وبينت 
والحلول” تحت شعار أمن المواطن أوال والمقام في فندق المهاري في العاصمة طرابلس، أن حبة 

الترامادول في ليبيا يصل سعرها إلى دينار ونصف الدينار.

مخدرات تم ضبطها
في زاوية الدهماني
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ليبية  أمنية  لتقارير  وفًقا 
أن  لوحظ  مصرفيين،  وُخبراء 
تدير  التي  القيادات  غالبية 
ــدوالرات  وال المخدرات  تجارة 
ــى عــالقــة  ــل ــة ع ــف ــزي ــم ال
باألسلحة،  مدججة  بميليشيات 
محسوبة  ميليشيات  بينها 
»داعش«  مثل  تنظيمات  على 
و»الــقــاعــدة« و»اإلخــــوان 

المسلمين«.

 وظهرت في البالد أنواع أخرى من الحبوب المهلوسة أشد خطورة من الحشيش 
والهيروين والكوكايين، تعرف شعبًيا بأسماء »مراد علمدار« نسبة إلى بطل مسلسل 
»وادي الذئاب« التركي، كذلك نوع »دورني بعد أسبوع«. والالفت أن األنواع السابقة 

من الحبوب ليست مدرجة ضمن المواد المخدرة التي يحرمها القانون الليبي.
وبينت الورقة أنه في عام 2010 تم ضبط حوالي 98 مليون لتر من الخمور، فيما 
حتى   2010 من  أنه  ولوحظ   ،2017 عام  الحشيش  من  قنطاًرا   34641 ضبط  تم 
 15 ضبط  تم   ،2000 سنة  في  أنه  مضيفة  الحشيش،  مخدر  انتشار  ارتفع   2017
141 كيلوجراما، ثم يتراجع  2010 إلى  كيلوجراما من الهيروين، ليرتفع الرقم في 
مخدر  إلى  بالنسبة  أنه  كشفت  كما  كيلوجرامات.   3 إلى  و2013،   2011 في  الرقم 
الكوكايين فقد تم ضبط 20.8 كيلوجراما العام 2000، وفي 2007 تم ضبط 7.69 
بأرقام مختلفة. وطبًقا لمركز  االرتفاع واالنخفاض  النسبة في  كيلوجراما، وتستمر 
والنزالء كانت  المخدرات  أكبر نسبة لمتعاطي  المدمنين فإن  عالج ورعاية وتأهيل 

في سنة 2010 للحشيش واألقراص المهلوسة بجميع أنواعها.
وأظهرت دراسة أعدها المجلس الوطني للتطوير االقتصادي واالجتماعي بالتعاون 
المتحدة أن نسبة اإلصابة باإليدز  التخطيط واليونسكو وصندوق األمم  مع وزارة 
أن  وأضافت  بالمنطقة،  األعلى  وهي   ،87% تبلغ  ليبيا  في  المخدرات  متعاطي  بين 
نسبة المدخنين للفئة العمرية ما بين )20–29(، تبلغ %11، وتنخفض إلى 3.9% 

للفئة العمرية )15–19(.
من  انتهى  واالجتماعي  االقتصادي  للتطوير  الوطني  المجلس  أن  يذكر 
الدولي  األمن  مجلس  قرار  مع  اعتماًدا  الشباب  لحالة  وطنية  دراسة  على  العمل 
وتدعيم  الشباب  قدرات  وتعزيز  دعم  بشأن   2015 ديسمبر  في   2250 رقم 
 مشاركتهم المدنية والسياسية وتمكينهم في المجاالت االقتصادية واالجتماعية.
آخر  من  الكيلوغرام  ثمن  أن  اللندنية   » األوسط  الشرق   « لصحيفة  تحقيق  وفي 
ُشحنة حشيش اسمه »المعجون األفغاني«، وصلت إلى سواحل بلدة زوارة المجاورة، 

مٔوتمر ليبيا بين األمن والجريمة 
ناقش قضية المخدرات.
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ورعاية  عالج  لمركز  »وطبًقا 
أكبر  فإن  المدمنين  وتأهيل 
المخدرات  لمتعاطي  نسبة 
سنة  ــي  ف كــانــت  ــزالء  ــن وال
ــراص  واألق للحشيش   20١0

المهلوسة بجميع أنواعها«.

25 ألف دينار )18 ألف  وصل إلى 
الرسمي(،  بالسعر  تقريًبا  دوالر 
من  الكيلوجرام  سعر  بلغ  بينما 
ُهنا  التُّجار  عليه  ويطلق  الهيروين، 
دينار.  ألف   100 البيضاء«،  »الغبرة  اسم 
وانتشرت تجارة الدوالرات المزيفة على 
المزيف  الدوالر  سعر  وبلغ  واسع،  نطاق 
»الصيني«  عليه  يطلق  الذي  النوع  من 
دينارين ليبيين، بينما النوع اإلسرائيلي 
دينار.   1.3 نحو  إلى  وصل  جودة،  األقل 
التي  الوطني،  الوفاق  حكومة  وتكافح 
على  للسيطرة  السراج،  فايز  يرأسها 

البالد، لكّن الُمهمة تبدو صعبة.
ويبلغ السعر الرسمي للدوالر األميركي 
في المصارف الليبية 1.4 دينار، لكن من 
المصاعب  بسبب  عليه  الحصول  النادر 
سعر  ويزيد  والسياسية.  االقتصادية 
 6 على  السوداء  السوق  في  الدوالر 
دنانير. ووفًقا لتقارير أمنية ليبية وُخبراء 
القيادات  غالبية  أن  لوحظ  مصرفيين، 
والدوالرات  المخدرات  تجارة  تدير  التي 
المزيفة على عالقة بميليشيات مدججة 
محسوبة  ميليشيات  بينها  باألسلحة، 
و»القاعدة«  »داعش«  مثل  تنظيمات  على 
عمرو  ويقول  المسلمين«.  و»اإلخوان 
الليبي  االقتصادي  الخبير  فركاش، 
والمصرفي اإلقليمي: »حين يكون هناك 

متطرفون، يزداد مثل هذا النشاط«.
ويؤكد الرائد محمد حجازي، وهو خبير أمني وعسكري ليبي، وكان ناطًقا لبعض 
الوضع في بالده أصبح مأساوًيا،  أن  للجيش،  التابعة  الكرامة«  »عملية  باسم  الوقت 
طريق  عن  وغيره  نفط  تهريب  هناك  بالتأكيد  مصراعيها..  على  مفتوحة  »ألنها 
مافيات، لكن ال أستطيع أن أحدد أنواعها«. وأضاف: »الخالصة أن ليبيا تحولت إلى 
األمنية في  »األوضاع  إلى  وعزا ذلك  المافيات«.  الكيانات، خصوًصا  لكل هذه  مرتع 
الشرقية فُتعد  المنطقة  أمَّا  الجنوبية والغربية.  المنطقة  ليبيا، خصوًصا في  عموم 

أكثر أماًنا، نظًرا لوجود مؤسسة عسكرية فيها«.
شريف  مصري،  أصل  من  األميركي  االقتصادي  المحلل  عن  الصحيفة  ونقلت 
الحلوة، قوله عن التسريبات الخاصة بجمع إدارة ترمب معلومات عن قادة ميليشيات 
على  الموجودون  هم  من  معرفة  »ُتحاول  الجديدة  األميركية  اإلدارة  إن  ليبيا،  في 
الميليشيات  معظم  ألن  الشرعية،  غير  والهجرة  اإلرهاب  وراء  يقف  ومن  األرض. 
لها دور في تسهيل هذه العمليات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إدارة ترمب 
تسعى إلى معرفة َمْن يتحكم في ماذا داخل ليبيا، وماذا يفعل«. وفي المقابل، يؤكد 
المصدر األمني وجود مئات الطلبات من ميليشيات تريد صرف رواتب لمقاتليها، 
لكنها ما زالت معطلة منذ أكثر من شهرين، »ألنه، أواًل ال توجد أموال كافية، وثانًيا 
دولًيا«. وال  محلًيا  ال  مقبواًل،  الميليشيات  على  السلطة  اعتماد  استمرار  يعد   لم 
من  كثير  اتجه  للميليشيات،  الرئيسي  التمويل  مصدر  في  الشُّح  هذا  ومع 
التي  القوات  عقد  ينفرط  ال  حتى  سريعة  مالية  مكاسب  عن  البحث  إلى  زعمائها 
الحالة  الدولية،  المافيا  من  لألموال  متعطشة  عناصر  واستغلت  أيديها.  تحت 
كل  في  تتاجر  أصبحت  التي  »الَخْلَطة«  هذه  عن  فركاش  ويقول  الجديدة.  الليبية 
اإليطالية  المافيا  »نشاط  إن  كيلومتر،  ألفي  نحو  طولها  يبلغ  سواحل  على  شءي، 

تم  الهلوسة  حبوب  من  كميات 
حجزها في بنغازي.



24 الخميس  ٠٥   أبريل  ٢٠١٨             العدد: ٢٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الفضول  أن  الدراسة  أوضحت 
هو السبب الرئيسي في تورط 
المخدرات،  بتعاطي  التالميذ 
جربوا  من  نسبة  بلغت  حيث 
تتراوح   %١٨ المخدرة  المواد 
أعمارهم بين 8 سنوات إلى 16 

سنة.

به  وأقصد  ليبيا،  في  المقابل  الطرف  ألن  متوقع،  أمر  المتوسط  البحر  وسماسرة 
على  للحصول  المزيفة  والعمالت  المخدرات  تجارة  إلى  بقوة  اتجه  الميليشيات، 
جانب  من  عليها  التضييق  بعد  خصوًصا  الميليشيات،  هذه  نفقات  تغطي  أموال 
طرابلس«. غرب  سواحل  من  الشرعية  غير  الهجرة  نشاط  وتراجع  ليبية،   مصارف 

بالمتطابقة   وصفتها  مصادر  عن  الجزائرية  »الشروق«،  صحيفة  لنقلت    ، ذلك  الى 
التي  األموال  في  يستثمر  ليبيا،  فرع  »داعش«،  المسمى  اإلرهابي  التنظيم  أن 
الليبية  الخيرات  ونهب  األسلحة،  وتجارة  المخدرات  تهريب  من  عليها  يتحصل 
وتونس  ليبيا  من  خاصة  بالمال،  وإغرائهم  صفوفه  في  مقاتلين  لتجنيد  والبنوك، 
بهم. للتغرير  والحاجة  والفقر  المزرية  االجتماعية  الظروف  مستغال  إفريقية،   ودول 
القنب  لتهريب  جديد  درب  ظهور  إلى  أممي   تقرير  أشار   2018 مارس  وفي 
في  الناشئ  التهريب  ويزداد  للعبور،  رئيسيا  مركزا  ليبيا  باستخدام  الهندي  
إلى  هناك  ومن  إيطاليا،  إلى  وأساسا  المتوسط،  األبيض  البحر  عبر  المغرب 
إلى  يذهب  زال  ما  المغرب،  يغادر  الذي  القنب  أن  بيد  مختلفة،  أخرى  وجهات 
ليبيا. طريق  عبر  أو  مباشرة  إما  إيطاليا،  إلى  صغيرة  كميات  ذهاب  مع   إسبانيا، 
عبور  منافذ  عبر  ليبيا  الى  بسهولة  طريقها  تجد  الهلوسة  حبوب  باتت  بينما 
باإلدارة  أبو بكر عطية، مدير  العقيد  ، ويعتبر  المسلحة  الميلشيات  تسيطر عليها 
 5 إال  األحوال  أفضل  في  يمثل  ال  ضبطه  يتم  المخدرات،أن«ما  لمكافحة  العامة 
لتعاطيه.  أو  لبيعه  أو  آخر  بلد  إلى  لتهريبه  سواء  للبلد  جلبه  يتم  ما  جملة  من   % 
بنغازي  المخدرات  مكافحة  بفرع  التحريات  أعضاء  ألقى   2018 مارس   28 وفي 
وبيعها  “ترامادول”  نوع  الهلوسة  حبوب  بجلب  يقومان  شخصين  على  القبض 
الجناة  على  القبض  عملية  إن  نجم  طارق  عقيد  الفرع  رئيس  وقال  للمواطنين، 
 جاءت عقب ورود معلومات مصدرية مفادها قيامهما باالتجار باألقراص المخدرة .
وأوضح نجم – في تصريح خاص لوكالة األنباء الليبية –  أن الجناة هم شخص يدعي 
“ع.س.أ” من سكان منطقة الوحيشي وهو من أصحاب السوابق وعليه العديد من 

للتوعية  ليبية  حمالت 
من مخاطر المخدرات
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األميركية  اإلدارة  »تــحــاول 
الموجودون  هم  من  معرفة 
وراء  يقف  ومن  األرض.  على 
اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، 
الميليشيات  معظم  ألن 
هذه  تسهيل  فــي  دور  لها 
بشكل  ســواء  العمليات، 

مباشر أو غير مباشر«.

ويعاونه  بمنطقته،  البيع  مهام  له  ينجز  عصابًيا  تشكياًل  يقود  أنه  أبرزها  القضايا، 
الثاني المدعو “ف.ع.أ” من سكن منطقة القوارشة، في نقل األقراص وبيعها، وذكر 
المشهود  بالجرم  متلبسين  عليهم  والقبض  للجناة،  محكم  كمين  إعداد  تم  أنه 
وبحوزتهم كمية من الحبوب والمواد المخدرة. وأشار نجم إلى أن كمية المضبوطات 
“35,750” دينار تقريبًا، منوهًا  بـ  “14,300” قرص، ويقدر ثمنها  مع الجناة بلغت 
إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم، وتمت إحالتهم إلى الجهات 

المختصة.
بجهاز  واإلحصاء  البحوث  قسم  أجراها  دراسة  في  جاء  ذاته،  الصعيد  وعلى 
حجم  أن   ،2016 عام  بطرابلس  األساسي  التعليم  مدارس  في  المخدرات  مكافحة 
 17 إلى  سنة   12 بين  أعمارهم  تتراوح  وطالبة  طالبا   229 نحو  شملتها  التي  العينة 
ومن   1% الحشيش  يدخنون  ومن   2% الكحول  تناولوا  من  نسبة  أن  سنة،أثبتت 
.  1% )الترامادول(  الهلوسة  وحبوب   0% والكوكايين   0% الهيروين   يتعاطون 
وأوضحت الدراسة أن الفضول هو السبب الرئيسي في تورط التالميذ بتعاطي المخدرات، 
 حيث بلغت نسبة من جربوا المواد المخدرة %18 تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات إلى 16 سنة.
لمكافحة  الوطني  بالمركز  اإليدز  مكافحة  إدارة  بها  قامت  أخرى  دراسة  توضح  بينما 
مدرسة،   113 شملت   2013  –  2012 عام  وضواحيها  طرابلس  بمدينة  األمراض 
 18 إلى   14 بين  تتراوح  أعمارهم   ،1% واإلناث  الذكور16%  من  المتعاطين  نسبة  أن 
الذكور واإلناث هي  التي يتعاطاها  المخدرات  أنواع  أكثر  أن  إلى  الدراسة  سنة، وأشارت 
األقراص ومنها “حبة الفراولة” ومخدر “إكستافي” المعروف  بـ)إكس تي( باإلضافة إلى 

مخدر الحشيش للذكور.

الطفولة مستهدفة
من  بارونات المخدرات
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