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شريف الزيتوني
معمر القذافي ،ظهرت ما
منذ العام  ،2011وسقوط نظام العقيد ّ
المهجرين الليبيين التي كانت إشكاال محرجا سواء
يعرف بمشكلة
ّ
بالنسبة إلى السياسيين الجدد في الداخل الليبي الذين عجزوا عن
إيجاد حل لها رغم الوعود المتكررة بتسوية وضعياتهم ،تحت شعارات
مجرد جمل تسويقية من أجل طرح
المصالحة الشاملة التي بقيت
ّ
حسن النوايا ليس أكثر ،وسواء بالنسبة إلى الدول التي تستقبلهم
بالنظر إلى اإلشكاالت اإلدارية واالقتصادية وحتى األمنية التي وقعوا
فيها خالل كامل سنوات إقامتهم في عدد من الدول ومن بينها
تطوع فيها بعض المحامين من أجل مساعدتهم على
تونس ،التي
ّ
خاصة أن فيهم أيضا مساجين
حل العديد من مشاكلهم القانونية ّ
يحتاجون إلى من يتحمل مسؤولية الدفاع عنهم.

البشير الصيد:

،،

المهجرون في تونس وصمة

عار في تاريخ حركة النهضة
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المحامي التونسي البشير
الصيد من الذين تطوعوا للدفاع
عن قضايا المهجرين الليبيين وكان من
ضمن هيئة دولية تشكلت أيام سقوط
معمر القذافي ،من عدد من
نظام العقيد ّ
المحامين التونسيين واألجانب بهدف
تحمل تلك المسؤولية التي فرضها الواجب
األخالقي واإلنساني قبل أن يفرضها
الجانب المهني .فالمهجرون هم جزء من
النسيج المجتمعي الليبي .وجدوا أنفسهم
فجأة مطرودين من بالدهم فقط ألنهم
اختاروا أال يكونوا شهود زور على مشروع
وجرها إلى الفوضى ،أو كانوا
لتدمير البالد ّ
معلنين صراحة أنهم في صف العقيد
القذافي مؤمنين بالمشروع الثوري الذي
بدأه منذ سبعينات القرن الماضي .لكن
«الثوار» الجدد استهدفوهم في أرزاقهم
وعائالتهم وحتى في حياتهم ما فرض
على اآلالف منهم مغادرة بالدهم والبحث
عن مالجئ لهم في دول أخرى تضمن لهم
الحدود الدنيا من الحماية واألمان.
يقول الصيد إنهم كمحامين وجدوا
أنفسهم منذ انفالت األوضاع في ليبيا
أمام مسؤولية الدفاع عن مسؤولين
ومواطنين موالين للعقيد القذافي.
ففي تونس أشار إلى أن آالف الليبيين المهجرين موجودون منذ  2011ويعيشون
في مناطق مختلفة ،في ظروف صعبة خاصة في قانونية اإلقامة أو في الحالة
االجتماعية .وأ ّكد أنهم في اللجنة العالمية لمساندة المهجرين والمساجين
المضطهدين ،اجتهدوا من أجل المرافعة على الكثير منهم رغم التعقيدات
التي واجهوها من طرف الحكومات التونسية خاصة أيام الترويكا التي تعاملت مع
موضوع المهجرين بمنطق سياسي منحاز لألطراف الجديدة ،ولم تأخذ الموضوع
على أنها دولة مطالبة بتطبيق القانون وبمراعاة المسائل اإلنسانية في أوقات
األزمات والحروب.
ويضيف الصيد إن قصصا عديدة من معاناة المهجرين الليبيين ،في مواسم الدراسة
لعجز بعضهم عن تسجيل أبنائه في المدارس التونسية سواء ألسباب مادية أو ألسباب
إدارية تتعلق بالتسجيل أو اإلقامة .كما هناك إشكاالت في العالج حيث يعاني مهجرون من
أمراض مزمنة تستوجب توفر حدود دنيا من اإلمكانيات المادية وهو ما يعجز أغلبهم
عن توفيره بسبب البطالة التي يعيشونها وعدم قدرته على العودة إلى ليبيا خوفا من
المالحقات من طرف المحسوبين على الثورة ،لكن يستدرك الصيد أن هذه الممارسات
تقلصت في السنوات وأصبح هناك نوع من القبول خاصة مع مراجعة الكثير من الليبيين
لمواقفهم من مسار األحداث الذي بدأ في العام .2011
ومن بين القضايا التي بقيت جزءا من اإلخالالت القانونية والسياسية في عالقة
بالمهجرين الليبيين يقول البشير الصيد هي قصة البغدادي المحمودي التي يعتبر أنها
ستبقى وصمة عار في تاريخ حركة النهضة اإلسالمية الحاكمة في تلك الفترة ،حيث يعتبر
أنها كانت صفقة مكتملة الشروط بين حليفين سياسيين في البلدين كانا نافذين أيام
فترة تسليمه العام  ،2012حيث لم تتم مراعاة تاريخ الرجل وموقعه السياسيين ما قبل
 ،2011وال وجوده في تونس كالجئ تُفترض معاملته مثلما تتم معاملة كل الالجئين وهذا
ما لم تقم به الترويكا التونسية في تلك الفترة.
الصيد أكد أن الفترة التي أعقبت تسليم المحمودي كانت صعبة لكن في السنتين

الخميس  ٠٣مايو ٢٠١٨

العدد26 :

3

منذ العام  ،2011وسقوط
معمر القذافي،
نظام العقيد
ّ
ظهرت ما يعرف بمشكلة
المه ّجرين الليبيين التي كانت
إشكاال محرجا سواء بالنسبة
إلى السياسيين الجدد في
الداخل الليبي ،أو بالنسبة
إلى الدول التي تستقبلهم
بالنظر إلى اإلشكاالت اإلدارية
واالقتصادية وحتى األمنية
التي وقعوا فيها.

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

األخيرتين اختلفت المعاملة ،حيث تأ ّكدت اللجنة التي يرأسها من أن األطراف المسجون
لديها تتعامل بشكل أفضل وتوفر له ظروف سجن بكرامة واحترام ،لكنه أكد أن ذلك ال
يمنع المطالبة بضرورة إطالق سراحه بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية ،فسن الرجل
لم تعد تسمح له بالبقاء في السجن مهما كانت الظروف المتوفرة له فيه .مشيرا إلى أنهم
في اللجنة الدولة لمساندة المساجين والمضطهدين الليبيين ،مواصلون في إجراءات
المحاسبة للمسؤولين التونسيين الذين تسببوا في تسليم المحمودي ألنهم تجاوزوا
كل األعراف القانونية واألخالقية التونسية والدولية التي ّ
تحذر من تسليم المطلوبين في
فترات الحروب.
وال تختلف قصة المحمودي كثيرا عن وضع ّية ميالد أبوزتاية حسب البشير الصيد الذي
ُك ّلف بنيابته منذ إيقافه في تونس العام  ،2011حيث أشار الصيد أن تجاوزات كثيرة وقعت
في قضيته من بينها أن الرجل دخل تونس بطريقة شرعية ولم يتم التعامل معه كهارب
من جحيم التحارب األهلي الذي يهدد حياته وحياة عائلته ،وإنما بوضع السلطات نفسها
في موقع الخصم الذي تجاوز كل مفاهيم حقوق اإلنسان تجاه الهاربين من ظروف الحروب
والقتال األهلي .وقد تأكد بطالن إجراءات التوقيف من خالل إطالق سراحه في  ،2015بعد
التأكد من خلو ملفه من كل التهم التي نسبت إليه بمعنى أن قضى حوالي ثالث سنوات
باطلة ،وهذه حالة قد تكون مورست على آخرين غيره فقط بتهمة القرب من نظام العقيد
معمر القذافي.
ّ
يختم البشير الصيد حواره مع بوابة إفريقيا اإلخبارية ،إن تحملهم لمسؤولية الدفاع
عن المهجرين الليبيين فرضها الواجب اإلنساني واألخالقي واإليمان بأنهم وقعوا ضحية
لعبة سياسية تم من خاللها تصنيفهم على أنهم خصوم «للثورة الليبية» رغم أن مواقفهم
تثبت األيام بعد كل سنة تمر أنها كانت األصوب ألنهم يرفضون أي تغيير سياسي عن
طريق القوة الغاشمة واالعتداء على سيادة الدول .ويشير الصيد إلى أن تحمل مثل تلك
المسؤوليات يفرض عليهم مواصلة وضع تلك القض ّية ضمن أولوياتهم إلى أن تحل
مشكلتهم سواء داخل دول اإلقامة أو عبر حل سياسي في بالدهم يعيد األمور إلى وضعها
الطبيعي وإلى مصالحة شاملة تعطي الحق لكل الليبيين دون تصنيفات من أجل العيش في
بالدهم بكل حرية.

الخميس  ٠٣مايو ٢٠١٨

العدد26 :

4

المهجرون هم جزء من
المجتمعي
النسيج
الليبي .وجدوا أنفسهم
فــجــأة مــطــروديــن من
بــادهــم فقط ألنهم
اخـــتـــاروا أال يكونوا
شهود زور على مشروع
لتدمير الــبــاد وجرّها
إلـــى الــفــوضــى ،أو
كانوا معلنين صراحة
أنهم في صف العقيد
الــقــذافــي مؤمنين
بالمشروع الثوري الذي
بدأه منذ سبعينات القرن
الماضي.
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حوار /حسين مفتاح
المهجرون الليبيون بجمهورية مصر العربية يمثلون النسبة
األكبر من مجموع المتواجدين في بقية الدول ،وهم األكثر تفاعال
نظرا لتواجدهم بمختلف شرائحهم بما في ذلك القيادات السابقة،
وهو ما جعل الساحة المصرية األكثر حراكا ،ودعا السلطات في ليبيا
الستحداث خطة جديدة ضمن النسق الدبلوماسي تتمحور مهامها
في خدمة المهجرين ومتابعة وحل مشاكلهم ،والتي تمثلت في
الملحقية االجتماعية ،حيث قررت الحكومة المؤقتة في شهر سبتمبر
 2015استحداث صفة الملحق الثقافي لسفارتي ليبيا في كل من
مصر وتونس..

الملحق االجتماعي بالقاهرة
يفتح ملف المهجرين
الليبيين بمصر
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وحتى نقف على نشاط وبرامج عمل هذه الملحقيات كان لبوابة إفريقيا إفريقيا هذا
الحوار مع الدكتور حسين شفشة الملحق االجتماعي بسفارة ليبيا بالعاصمة المصرية
القاهرة ،والذي بدأ حواره مباشرة بالتعريف بالملحقية االجتماعية ونشاطها قائال:
وظيفة الملحق االجتماعي تم استحداثها من قبل الحكومة المؤقتة في شهر سبتمبر
سنة  2015وذلك للتعاطي مع ظروف المهجرين الليبيين في الخارج ،السيما في كل
من مصر وتونس ،وجاء ذلك بعد قيام بعض اللجان بعدة بزيارات وحاولت تقديم
مقترحات لوضع حلول لمشاكل المهاجرين ،إال أنها فشلت في مجملها ،وهذا ما جعل
وزارة الشؤون االجتماعية تتخذ قرارا بتقديم مقترح إلى رئاسة الوزراء الستحداث ملحقية
اجتماعية في بعض السفارات بالدول التي تتواجد بها أعداد كبيرة من الليبيين فتم
إقرار فتح ملحقيتين في كل من مصر وتونس .ومهام الملحقيات محددة في الوقوف
على شؤون النازحين والمهجرين ،وتقديم اإلعانات لهم وحل مشاكلهم ،وإعداد
التقارير عن مشاكل ومعاناة المهجرين ،وحصرهم ،وتنفيذ المسوح االجتماعية.

ما هي أدوات التواصل بين الملحقية والمهجرين؟

أنا أحد المهجرين في األساس منذ  2012وتم اختياري في هذه المهمة لهذا السبب
وذلك لمعرفتي بمشاكلهم ،واعتمد بشكل كبير على التواصل بشكل شخصي ،إضافة
إلى بعض الوسائل التقنية وعبر وسائل التواصل االجتماعي ،والمواقع الرسمية مثل
موقع السفارة ،عالوة على االستفادة من بعض اللجان كلجنة أولياء األمور بالمدرسة
الليبية وغيرها من التنظيمات الليبية على الساحة المصرية.

انقسام السفارة حد من نشاطنا
كانت لدينا مشاكل كبيرة بسبب انقسام عمل السفارة  وتعدد السفراء ،إال أننا تمكنا
من مباشرة العمل وفي عملية حصر المهجرين الذين تمكنا من جمع معلوماتهم
الموثقة ،حيث تضم المنظومة الحالية  5700عائلة في مصر ،إال أن هذا ليس العدد
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المهجرون الليبيون بجمهورية
مصر العربية يمثلون النسبة
األكبر من مجموع المتواجدين
في بقية الدول ،وهم األكثر
تفاعال نــظــرا لتواجدهم
بمختلف شرائحهم بما في
ذلك القيادات السابقة ،وهو
ما جعل الساحة المصرية
األكثر حراكا ،ودعا السلطات
في ليبيا الستحداث خطة
جـــديـــدة ضــمــن الــنــســق
الدبلوماسي تتمحور مهامها
في خدمة المهجرين ومتابعة
وحل مشاكلهم.
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اإلجمالي ألن هناك أعدادا كبيرة لم تقدم ببياناتها للملحقية والسفارة.

ولكن هناك أرقام ضخمة يتم تداولها في األوساط اإلعالمية

حركة المهجرين ترتبط بعدة عوامل ومؤثرات .في بداية  2012العدد المعلن
من قبل السلطات المصرية تجاوز المليون ،ولكنه أصبح يتراجع نتيجة تغير الظروف
كغالء المعيشة في مصر ،وصعوبة الحصول على فرص الدراسة ،وبتحسن الظروف
بعد  2014في مدن المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب وبني وليد وغيرها اختار
األالف منهم العودة.

هل لديكم فرق مسح من اخصائيين اجتماعيين وغيرهم؟

لدينا موظفة واحدة تعمل كأخصائية اجتماعية ،ونحن نحتاج إلى عمل فريق ،ولكن
بسبب قفل الحساب الخاص بنا إلى حد اآلن لم نستطع تكليف فريق عمل للقيام
بهذه المهام على الرغم من أهميته ،ونحن نفكر في االتفاق مع بعض األخصائيين
االجتماعيين ويتم التعاقد معهم ولو بعقود عمل عارضة لتنفيذ مسوح اجتماعية
والتحقق من البيانات ،وتحديد المحتاجين بالفعل لإلعانات.

التعليم هاجسنا األول واألهم
ملف التعليم هو من أهم أولويات ،وأنا اعتقد أن ما يزيد عن  85%من مشاكل
المهجرين في مصر تمكن في إيجاد مدرسة ليبية عامة ،ألن الموجود اآلن مدرسة
ليبية خاصة ،رسوم الدراسة فيها مكلفة جدا وتصل إلى خمسة أضعاف نظيراتها
المصرية ،وهذا موضوع مجحف ،والمشكلة األكبر أنها تستحوذ على حق فتح مدرسة
ليبية أمام السلطات المصرية باعتبار االتفاق بين البلدين ال يسمح بفتح أكثر من
مدرستين.
وتبقى أمامنا مشكلة في فتح مدرسة عامة ،ألن المدرسة الحالية كانت مدرسة تابعة
للدولة وتم منحها للقطاع الخاص ،ولكن هذا ال يضير في فتح مدرسة عامة أخرى،

وظيفة الملحق االجتماعي تم
استحداثها من قبل الحكومة
المؤقتة في شهر سبتمبر
سنة  2015وذلك للتعاطي
مع ظروف المهجرين الليبيين
في الخارج ،السيما في كل
من مصر وتونس ،وجاء ذلك
بعد قيام بعض اللجان بعدة
بــزيــارات وحــاولــت تقديم
مــقــتــرحــات لــوضــع حلول
لمشاكل المهاجرين.
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وتبقى الخاصة لمن يريد تدريس أبنائه فيها .واآلن بعد قدوم السفير الجديد
(محمد عبدالعزيز) بدأ في محاولة حل مشاكل المهجرين والجالية الليبية في
مصر ،ويعتبر أن أولى أولوياته إيجاد مدرسة ليبية في مصر ،واإلجراءات تسير في
سبيل افتتاح مدرسة ليبية عامة.

وماذا عن الملف الصحي؟ وكيف تتعاملون مع بعض الحاالت الخاصة التي
ترتب على عالجها تكاليف كبيرة؟

نعم لدينا العديد من الحاالت المدرجة في قائمات األسر محدودة الدخل
وقمنا بوضعها أمام وزير المهجرين في زيارته األخيرة إلى لقاهرة قبل أيام،
ونحن نضع مثل هذه الحاالت تحت بند اإلعانات ،ويتم ذلك بتقديم طلب ألي
غرض سواء كان صحيا أو أي مشكلة أخرى ،ويتم تحويلها للسفير وبالتالي يتم
تسديدها ،على الرغم من صعوبة الوضع المالي للسفارة في الوقت الراهن،
ولكن الوزير أكد على ضرورة االهتمام بمثل هذه الحاالت خاصة الصحية منها،
أو الذين يرغبون في العودة للبالد ويحتاجون لتغطية مصاريف العودة وتسديد
ما عليهم من التزامات.

وماذا عن الغرامات المترتبة على إجراءات اإلقامة؟

منذ وصلتنا الشكاوى من المهجرين من تطبيق فرض الغرامات على التأخير في
اإلقامة على الليبيين بدأنا التواصل مع الجانب المصري ،وتمكننا من التوصل إلى حل
جزئي ،يتمثل في رفع المطالبة عن الفترة
قبل فرض القرار الجديد والمحاسبة
على ما بعد إقراره فقط ،ونحن على
حركة المهجرين ترتبط بعدة عوامل ومؤثرات .في
استعداد لمساعدة كل من يعاني من
بداية  2012العدد المعلن من قبل السلطات المصرية
مثل هذه المشاكل حتى لو اضطرت
السفارة للتكفل بدفع الغرامات ،وفي
تجاوز المليون ،ولكنه أصبح يتراجع نتيجة تغير الظروف
لقائنا مع وزيرة الهجرة المصرية خالل
كغالء المعيشة في مصر ،وصعوبة الحصول على
زيارة الوزير األخيرة ،صدر بيان مشترك،
فرص الدراسة ،وبتحسن الظروف بعد  2014في مدن
وأكدت الوزيرة المصرية بأنها ستتابع
هذا الملف مع السلطات المصرية لوضع
المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب وبني وليد
حلول نهائية لهذه االشكالية.

قبل أيام قام وزير المهجرين
يوسف جاللة بزيارة إلى القاهرة ،ما
تفاصيل تلك الزيارة؟

وغيرها اختار األالف منهم العودة.

هذه الزيارة الرابعة للوزير ،ولكن الزيارات السابقة كان وضع السفارة فيها غير
مستقر وتعاني من انقسام ،ولكن هذه الزيارة تختلف ألنها جاءت بتكليف رسمي
من رئيس المجلس الرئاسي ،لاللتقاء بكل شرائح الليبيين المتواجدين على الساحة
المصرية دون النظر النتماءاتهم وتوجهاتم السياسية ،إضافة إلى جملة من اللقاءات
التي عقدها مع المسؤولين المصريين من بينهم شيخ األزهر ،ووزيرة الهجرة ،وغيرها
من المحطات المهمة ،عالوة على لقائه بالسفير الليبي وتأكيده على ضرورة فتح
الحساب الخاص بالمهجرين وبدء الصرف منه على الحاالت المستعجلة ،وتقديم
المساعدات للمحتاجين.

قامت إحدى اللجان بتقديم مبالغ مالية في وقت سابق للمهجرين بواقع
 400دوالر لكل أسرة ،وواكبت عملها موجة من اللغط ،ما تقييمكم لعمل
تلك اللجنة؟
أنا كمواطن مهجر تعاملت مع هذه اللجنة واستلمت المخصص لي ،وأثناء زيارتي
سجلت جملة من المالحظات ،وكان انطباعي سيئ ،حيث كانت القائمة تضم تقريبا
 1574اسما وتم تسليم المبالغ المالية لجزء ،وانتقلت اللجنة لالسكندرية ،وبعدها
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عادت اللجنة إلى ليبيا ولم تعد مرة أخرى إلى مصر ،والمبلغ الذي تمت إحالته
يقدر بحوالي مليون و 400ألف دوالر لمصر ونفسه تم تحويله إلى تونس،
وهي مخصصة لتغطية مصاريف كل عائلة مهجرة ،واللجنة يفترض أن توزع وفقا
آللية واضحة تابعة للوزارة ،والحساب الذي فتح لمخصصاتها من المفترض أن يفتح
تحت إشراف السفارة والمراقب المالي لها ،ولكن ما حدث أن الحساب فتح دون علم
وال سيطرة السفارة ،ومن يوقع عليه هو رئيس اللجنة وعضو آخر جاء معه من ليبيا،
وتم صرف مبلغ  496ألف دوالر وهذا المبلغ عندما يقسم على  400دوالر المفترض
أنه منح لـ 1240عائلة ولكن بعد التفتيش لم نجد أي مستندات تثبت كيف تم صرف
هذا المبلغ ،وعندما كلفت بهذه المهمة قمت بالتفتيش على تفاصيل الصرف لم أجد
شيئا ،فطلبت من الوزير تجميد الحساب ،بالتعاون مع مدير المصرف العربي الدولي،
وتم اعتماد توقيع الملحق االجتماعي والسفير والمراقب المالي بالسفارة .وقمت كملحق
اجتماعي بطلب تفاصيل صرف المبلغ المخصص للمهجرين فتم منحنا بمعلومات عن
من تم الصرف لهم من قبل اللجنة ،فاتضح أن من اسلموا مبالغ مالية  254شخص
فقط ،وقمت بتحويل هذه اإلشكالية إلى ديوان المحاسبة وجهات االختصاص للتحقيق
في القضية.

كيف يمكن للمواطن المهجر من االستفادة من الخدمات التي تقدمها
الملحقية االجتماعية؟

المؤ ّكد أن معظم المهجرين يعرفون الملحقية ويستطيعون التواصل المباشر بها،
ونحن بكل بساطة لدينا ملفات مفتوحة،
ورصدنا العديد من الطلبات التي تحتوي
احتياجات لبعض المهجرين وبمجرد
اإلفراج عن الحساب سيتم توزيع مساعدات
معظم المهجرين يعرفون الملحقية ويستطيعون
وإعانات للعديد من الحاالت التي تستحق،
التواصل المباشر بها ،ونحن بكل بساطة لدينا
وتمكنا من مساعدة عدد من المهجرين
ملفات مفتوحة ،ورصدنا العديد من الطلبات التي
في العودة الطوعية لليبيا ،ونجحنا أيضا
في حل مشكلة المرتبات الموقوفة ،وذلك
تحتوي احتياجات لبعض المهجرين وبمجرد اإلفراج عن
بمراسلة الجهات المسؤولة ،وهنا أشكر
الحساب سيتم توزيع مساعدات وإعانات للعديد من
وزير التعليم التخاذه قرارا باإلفراج على
مرتبات المعلمين المهجرين ،وأدعو من
الحاالت التي تستحق ،وتمكنا من مساعدة عدد من
خالل هذا الحوار بقية الوزارات للحذو حذوه.
المهجرين في العودة الطوعية لليبيا،
ونحن دورنا إجرائي ومهم جدا في عملية
اإلفراج عن المرتبات وغيرها من الحقوق
ألننا من يحدد المهجر من غير المهجر،
وألننا نقوم بإعداد خطاب وفق سياق قانوني يشمل الرقم الوطني وجواز السفر وتاريخ
التهجير  ،ويتم توجيهه للجهات ذات االختصاص ،بمعنى أن اإلجراءات جميعها ال تتم
إال وفق سياق واضح ومحدد ويشمل الجميع دون استثناء ،ويتم فيه التعامل مع المواطن
مباشرة دون أي وسيط بما في ذلك الكيانات المنشورة اآلن.

نحن على أبواب شهر رمضان المبارك ،هل لديكم خطة محددة لهذا
الموسم؟

نحن في انتظار موافقة وزارة الخارجية لفتح الحساب ،وبمجرد تمكننا من ذلك ستكون
لدينا برامج جيدة لصالح المهجرين ،مثل السالت الغذائية ،واإلعانات النقدية لألسر
المتواجدة هنا في مصر ،وغيرها ،هذا إلى جانب صندوق التضامن الذي يعتمد
مساهمات رجال األعمال وبعض الشركات وغيرها من الممولين.

ماهي الرسالة التي ترغبون في توجيهها للمهجرين الليبيين في مصر؟

في الختام أود أن اتوجه برسالة واحدة مفادها أن السفارة خاصة اآلن في وجود سفير كفء
وعلى وعي كبير بمهامه ،واهتمامه بالمهجرين ،فإننا ندعو الجميع لزيارة السفارة مباشرة
ومكاتبنا مفتوحة للجميع دون استثناء ،والجميع سيجد الخدمة دون منة أو فضل من أحد.
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أغــراب في بلـدهــم
ــ

عبدالباسط غبارة
تعتبر الصراعات المسلحة وانتشار العنف ،من أبرز أسباب النزوح التي يتعرض لها السكان الذين
يهربون من الحروب في رحلة البحث مكان آمن ،وليبيا ليست استثناء في هذا .ففي ظل الصراع المحتدم
فيها ،اضطر اآلالف من الليبيين للنزوح بعيدا عن مساكنهم ومدنهم التي عاشوا فيها طويال ،ليجدوا
أنفسهم في رحلة بحث عن مكان آمن ،حيث تتقطع بهم السبل وسط أوضاع معيشية صعبة ،ليتحولوا
إلى غرباء داخل وطنهم.

،،
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في أحدث تقرير لها ،أعلنت
المفوضية السامية لشؤون الالجئين
التابعة لألمم المتحدة ،أنه يوجد حالي ًا
 184،612نازحا و 368،583عائدا من النزوح
في ليبيا ،منهم  500أسرة عادوا إلى منطقة
القواليش في جبل نفوسه .وقالت المفوضية
في تدوينة لها بموقع «فيسبوك» إنها
قامت في األسبوع الماضي ،بزيارة لمنطقة
القواليش ،وبينت أن رئيس بعثة المفوضية،
روبيرتو منيوني اجتمع مع السلطات المحلية
لمناقشة احتياجاتهم ومن ضمنها تحسين
المرافق الطبية ،والمدارس ،والمنازل وتوفير
مياه الشرب» .وكانت المفوضية ،قد أعلنت
في تقريرها لشهر أبريل  ،2018أنها تنفذ
مشاريع سريعة التأثير في أرجاء ليبيا خالل
 ،2018لدعم النازحين داخل ًيا والعائدين
من النزوح والالجئين والمجتمعات المضيفة،
لخلق ظروف تضمن التعايش السلمي بينهم ،كما أنها تشجع على إشراك الالجئين وطالبي اللجوء
في المشاريع المختلفة .وأوضحت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،أن أكثر من
نازحا داخل ًيا.
1.1مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في ليبيا ،بينهم  165أل ًفا وً 478
وسط المعارك المتقطعة في الجنوب وعودة التوترات القبلية بين التبو والطوارق ،قد يتحول النزوح
إلى وضع طويل األمد نظ ًرا لعدم قدرة الكثير من النازحين داخلي ًا على العودة أو للعيش في ظروف
ال تُحتمل كما هي الحال في منطقة سبها التي تعيش منذ أشهر على وقع قتال عنيف أدى إلى تشريد
آالف المدنيين من مناطق النزاع إلى مناطق أكثر أمنا .ويبقى الوصول إلى جنوب ليبيا وإيصال مواد
اإلغاثة تحدي ًا صعب ًا بسبب النزاع وتعطل سالسل اإلمداد.
وكانت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،أكدت في أبريل  ،2018على الحاجة
الماسة لتوفير المساعدات اإلنسانية في المدن الجنوبية في ليبيا ،حيث أجبرت االشتباكات اليومية
بين الجماعات المسلحة داخل وحول مدينة سبها ،التي تبعد نحو  760كيلومترا من العاصمة
طرابلس ،نحو  1900أسرة على الهروب من منازلها .وقالت إن سكان الجنوب الليبي يحتاجون إلى
مأوى مناسب ومواد إعاشة أساسية ومستلزمات النظافة ووسائل النوم وأدوات المطبخ ،وأشارت إلى
أنه تم تقييد السفر إلى تلك المنطقة من ليبيا منذ عدة أسابيع ،ما جعل نقل المساعدات اإلنسانية
أمرا صعبا ،في وقت ال يزال الوضع فيه بالغ الخطورة األمر الذي دفع بالكثيرين إلى اللجوء للمدارس
والمستشفيات والمباني العامة األخرى.
ويمثل عنف التهجير معاناة جديدة لم يتعرض الليبيون لمثل قسوتها من قبل ،بما تشمله من
االستغالل وانعدام القدرة المالية وأبسط المقومات الحياتية من كهرباء ومسكن الئق وتعليم.
وأصبحت حياة النازحين في بلدهم صعبة وقاسية في ظل االشتباكات التي ال تتوقف .وقد قوض
النزاع في ليبيا أيض ًا أمن المدنيين وحال دون عودة النازحين داخلي ًا بأمان ،لتتصاعد بذلك المعاناة
التي باتت مشتركة بينهم والمجتمعات المضيفة في ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي عمقت
المأساة .وفي فبراير الماضي ،قال بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر في بيان صدر
عن اللجنة من مقرها في جنيف ،إن ليبيا تعيش مثلثا للمأساة يشمل العنف الحضري والنزوح الواسع
والهجرة الخطرة .وأشار إلى أن خطر النزاع المستمر يمنع الكثيرين من العودة إلى ديارهم وأنه
نتيجة لذلك تعاني ليبيا من أعلى مستويات النزوح للفرد في أفريقيا .ولفت ماورر إلى أن األرقام
المأساوية تؤكد الموقف الخطير للمتضررين من النزاع هناك وذكر أن حوالي  3.1مليون شخص
هم بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية بينما يقدر عدد النازحين داخليا بحوالي  200ألف شخص أي 3
 %من السكان في حين أن العديد من الليبيين قد فقدوا منازلهم بسبب الغارات الجوية واستخدام
المدفعية الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان.
ويعتبر أهالي مدينة تاورغاء الليبية ،أبرز مثال على «األزمة اإلنسانية» التي يعيشها أبناء ليبيا داخل
بالدهم .فمنذ العام  ،2011أجبرت الجماعات المسلحة التي سيطرت على المدينة ،نحو  40000من
أهالي تاورغاء ،على ترك منازلهم والخروج من مدينتهم التي تبعد نحو  250كلم شرق العاصمة
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في ظل الــصــراع المحتدم
فيها ،اضطر اآلالف من الليبيين
للنزوح بعيدا عن مساكنهم
ومدنهم التي عاشوا فيها
طويال ،ليجدوا أنفسهم في
رحلة بحث عن مكان آمن،
حيث تتقطع بهم السبل
وسط أوضاع معيشية صعبة،
ليتحولوا إلــى غرباء داخل
وطنهم.
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الليبية طرابلس .ومنذ ذلك الوقت
وحتى اآلن لم يتمكن األهالي من
العودة إلى ديارهم ،حيث يسكنون الصحراء،
في أوضاع معيشية صعبة ،يخفف عنهم حلم
مازال يراودهم بالعودة إلى ديارهم وإنهاء
المعاناة المستمرة منذ سبع سنوات.
ورغم الوعود الكثيرة التي أعلنت عنها
السلطات والحكومات المتعاقبة على ليبيا،
بجبر الضرر والعمل على عودة النازحين إلى
منازلهم كأولوية ،إال أن هذه التعهدات لم
تف ّعل بعد ،وكان آخرها ،بيان رئيس المجلس
الرئاسي الليبي فايز السراج ،نهاية العام
الماضي ،حيث قال وقتها إن «أهالي تاورغاء
سيعودون إلى منازلهم مطلع فبراير /شباط
 ،»2018إال أن االتفاق لم ينفذ ،وفشلت كل محاوالت الصلح ،في ظل تعنت المليشيات المسلحة التي
ترفض االنصياع ألوامر السلط التابعة لها.
ويؤثر تواصل الصراع في ليبيا بشكل كبير على المواطنين مع تصاعد األزمة االقتصادية وما
ينجر عنها من تضاعف أسعار المواد الغذائية ،وغياب السيولة المالية وتردي الخدمات العامة .وكانت
منظمة األغذية والزراعة العالمية «الفاو» أعلنت في أبريل  ،2017أن ليبيا تعتبر من الدول «الجائعة»،
حيث ذكر تقرير صادر عن خبرائها أن  400ألف ليبي يحتاجون إلى مساعدات عاجلة خاصة متساكني
مناطق الجنوب والشرق التي أشار التقرير إلى أنها تعاني نقصا حادا في المواد الغذائية الرئيسية
كالخبز والزيت والحليب.
وفي أبريل  ،2018وصف مدير قسم الشرق األوسط بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،أمين عوض في مؤتمر صحفي بتونس ،الوضع في ليبيا بـ»الحرج والسءي» بسبب تبعات
الحرب والنزاعات المستمرة في هذا البلد منذ نحو ثماني سنوات .وقال عوض «الوضع حرج في
ليبيا ليس فقط بالنسبة لالجئين او المهاجرين والنازحين داخل ليبيا وإنما الشعب الليبي» .وأضاف
المسؤول األممي «هناك حوالي 1ر 1مليون ليبي في حاجة لمساعدات انسانية .الخدمات العامة
والمعيشة تدهورت بشكل كبير وهناك مناطق ليس فيها خدمات» .وبحسب أرقام المنظمة هناك ما
يربو على  165ألف ليبي نزحوا داخل البالد وأكثر من  340ألفا من العائدين إلى مناطقهم وحوالي
 51ألفا من الالجئين المسجلين داخل ليبيا.
ورغم الحديث عن الجهود المبذولة إلعادة النازحين إلى مناطقهم ،فإن األوضاع األمنية المتردية
وتواصل حالة الصراع المسلح في عدة مناطق مازالت تهدد بتواصل هذه المأساة وتفاقمها .وكانت
المختصة بشؤون النازحين داخليا في ليبيا،
المقررة الخاصة لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة
ّ
توقعت خالل ندوة صحفية ،الجمعة  2فيفري  ،2018بتونس ارتفاع عدد النازحين في ليبيا نتيجة
العنف وانتهاك حقوق اإلنسان وتحركات المليشيات المسلحة هناك .وأوضحت أن النازحين من
ليبيا عانوا من مشاكل اقتصادية واجتماعية وتمييز قبلي ما دفعهم إلى مغادرتها،
مشددة على أنّ
ّ
الحكومة الليبية لن تكون قادرة بمفردها على مجابهة هذه «الكارثة اإلنسانية».
وتتفاقم األوضاع اإلنسانية المأساوية للنازحين الفارين والمهجرين من مناطق النزاع جراء
أحداث العنف ،وسط أوضاع إنسانية متردية للغاية ،مع غياب أبسط الحقوق الحياتية .وتتسبب الحياة
الصعبة التي يعيشها هؤالء النازحون في ظهور مشكالت صحية ونفسية بينهم؛ إذ أظهرت دراسة
أجراها مستشفى بنغازي ،في أكتوبر  ،2015أن  87%من النازحين يعانون االكتئاب والقلق والخوف
واالضطراب النفسي والكوابيس.
وفي ظل استمرار حالة االنقسام التي تعيشها ليبيا مع غياب حل سياسي ،تبقى األوضاع األمنية
المتردية العنوان األبرز للمشهد الليبي الذي تغيب فيه سلطة الدولة وسط انتشار الجماعات
المسلحة والتنظيمات اإلرهابية التي تمارس العنف ضد المواطنين دون رادع .وتبقى مسألة
النزوح مهددة بأن تتحول إلى وضع طويل األمد في ليبيا وهو ما سيزيد في تعقيد األزمة .ويعتبر
المراقبون أن التوترات السياسية الكامنة التي لم تعالج بعد هي التي ستحدد التوقيت المحتمل
لعودة الناس إلى ديارهم المهجورة ،ألنها تؤجج مشاعر العداء بين الجماعات المختلفة وتعيق
جهود المصالحة.
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التوترات السياسية الكامنة
التي لم تعالج بعد هي التي
ستحدد التوقيت المحتمل
لعودة الناس إلــى ديارهم
الــمــهــجــورة ،ألنــهــا تؤجج
مشاعر العداء بين الجماعات
جهود
وتعيق
المختلفة
المصالحة.
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أشواك الشك تحف
طريق العودة الى ليبيا
الحبيب األسود

،،

بعد أكثر من سبعة أعوام ،ال تزال مأساة المهجرين الليبيين في الخارج ،تبحث عن حل جذري ،في ظل
غياب الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة وتفعيل قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب
المنتخب ،وعجز سلطات المنطقة الغربية ،ومنها حكومة الوفاق ،عن حماية العائدين وخاصة ممن كانت
لهم مسؤوليات سياسية أو اجتماعية ،أو أمنية أو عسكرية في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
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وكشف مدير مكتب وزير المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني ،أحمد إسماعيل،
في تصريحات صحفية أن إحصاءات النازحين في تونس العام الماضي  2017تبلغ 1460
عائلة و 7695نازحا مسجلين لدى الملحق االجتماعي في السفارة بتونس ،بينما تشير
إحصائية النازحين في مصر إلى وجود  5700عائلة مسجلة لدى الملحق االجتماعي.
ويرجح مراقبون أن يكون عدد المهجرين الليبيين في الخارج حاليا  75ألفا ،موزعين
على مصر وتونس ودول عربية وإفريقية وأوروبية ،نسبة كبيرة منهم من الكفاءات
الوطنية في المجاالت األمنية والعسكرية واإلدارية واألكاديمية والسياسية ،إضافة الى
رجال أعمال وإعالميين وقيادات قبلية واجتماعية.
وفي  25أبريل  2018أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ،قراراً بتشكيل اللجنة
العليا لمتابعة شؤون المهجرين ،والتي ستقوم بالتواصل مع جميع المهجرين بالخارج من
أجل تأمين عودتهم واسترداد حقوقهم .وأكد المكتب اإلعالمي للمجلس الرئاسي ،أن
تشكيل اللجنة جاء وفق ًا للقرار ،رقم ( )489لسنة .2018
وبين المجلس أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار متابعة رئيس المجلس الرئاسي بحكومة
الوفاق الوطني ألحوال المهجرين في الخارج منذ عام  ،2011ودعوته لرجوعهم إلى أرض
الوطن ،والمساهمة في لم شمل الليبيين والمصالحة الوطنية الشاملة.
وكلف السراج وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جاللة رئيسا
للجنة ،وبعضوية  7أشخاص وهم وكالء الوزارات التالية «العدل والداخلية والصحة
والتعليم والخارجية» ومندوب عن جهاز المخابرات العامة ،موضحا بأن اللجنة تعمل تحت
اإلشراف المباشر له.
وأوصي السراج اللجنة بضرورة اتخاذ اإلجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع
المهاجرين والتي تتمثل في قبول طلبات وتظلمات المهجرين بالخصوص والمشاكل
التي تحول دون عودتهم ومباشرة أعمالهم والعمل على تذييل الصعوبات كافة بالتنسيق
مع الجهات المعنية ،داعيا الى قبول الطلبات ذات الطابع الخدمي وكذلك العمل على
ضمان التمتع بكامل الحقوق المدنية طبقا للتشريعات النافذة ومتابعة قضايا النازحين
بالداخل.
وشدد على ضرورة اجتماع اللجنة بشكل أسبوعي أو كلما دعت الحاجة على أن ترفع
تقارير دورية للمجلس عقب انتهاء تلك االجتماعات ،مضيفا بأنه يحق للجنة تسمية
مندوبين عنها بالسفارات والقنصليات التي تراها بالتنسيق في ذلك مع وزارة الخارجية
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يرجح مراقبون أن يكون عدد
المهجرين الليبيين في الخارج
حاليا  75ألف ،موزعين على
مصر وتونس ودول عربية
وإفريقية وأوروبــيــة ،نسبة
كبيرة منهم من الكفاءات
الــوطــنــيــة فــي الــمــجــاالت
األمنية والعسكرية واإلدارية
والسياسية،
واألكاديمية
إضــافــة الــى رجـــال أعمال
وإعالميين وقــيــادات قبلية
واجتماعية.

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

الخميس  ٠٣مايو ٢٠١٨

العدد26 :

15

بحيث يسند اليهم بعض المهام التي تتوالها اللجنة على أن تكون معاملتهم
ماليا وإداريا بإبرام عقود عمل خارجية معتمدة من وزارة الخارجية.
ودعا السراج الجهات التنفيذية المختصة بتقديم المساعدة الالزمة للجنة
المشكلة بهذا اللقرار ما يضمن تسهيل عودة المهجرين ألعمالهم وتسوية أوضاعهم
الوظيفية وحصولهم على المستندات الرسمية الخاصة بهم وطلب من رئيس اللجنة
اقتراح ميزانية تسييرية للجنة المشكلة ،مؤكدا على ضرورة العمل بالقرار منذ تاريخه .
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الثالثاء قرارا بتشكيل لجنة
عليا لمتابعة شؤون المهجرين ،برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين يوسف جاللة.
وبحسب القرار الذي نشرته إدارة التواصل واإلعالم في رئاسة مجلس الوزراء تتولى اللجنة
اتخاذ اإلجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع المهجرين وقبول طلبات وتظلمات
المهجرين بخصوص مشاكلهم التي تحول دون عودتهم إلى ديارهم.
ووفقا للقرار تباشر اللجنة عملها لتذليل تلك المصاعب والمشاكل بالتنسيق مع الجهات
المعنية في الدولة .وتعمل اللجنة على ضمان تمتع المهجرين بكامل حقوقهم المدنية
طبقا لألحكام والتشريعات ،وتتابع قضايا النازحين داخليا ،وستعمل على قبول طلبات
المهجرين والنازحين ذات الطابع الخدمي .وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني الليبية قد جدد على لسان الناطق باسمه “محمد السالك” خالل مؤتمر صحفي
دعوته إلى األطراف كافة لطي صفحة
الماضي ورأب الصدع وتنحية الخالفات
وتقديم التنازالت للخروج بليبيا من هذه
األزمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة
في  25أبريل  2018أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز
وبناء الدولة المدنية الديمقراطية
السراج ،قرار ًا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة شؤون
المنشودة ،كما جدد دعوته إلى المهجرين
المهجرين ،والتي ستقوم بالتواصل مع جميع المهجرين
في الخارج للعودة إلى بالدهم ،مشد ًدا على
أنه ال إقصاء ألحد ألن ليبيا تسع الجميع.
بالخارج من أجل تأمين عودتهم واسترداد حقوقهم.
لشؤون
الدولة
وزير
وكان
المهجرين والنازحين يوسف جاللة قد
ناقش الصعوبات التي تواجه الجالية
الليبية ،وخاصة شريحة المهجرين،
وإمكانية العمل علي عودتهم الطوعية ،كما ناقش الصعوبات التي تواجهها السفارة
الليبية بالقاهرة بالنسبة إلجراءات اإلقامة والتعليم والعالج والجوازات ،مؤكدا دعم حكومة
الوفاق الوطني لعمل السفارات لحل مشاكل المهجرين بالخارج.
كما وافق جاللة على ضرورة إسناد بطاقة مهجر لكل المهجرين بدل من بطاقة جالية،
وأن يتم توزيع المبلغ المجمد في حساب المهجرين كمساعدات لكل أسر المهجرين
وبالتساوي ،ومخاطبة حكومة الوفاق ووزارة التعليم بتنفيذ قرار تحمل الرسوم الدراسية،
وإصدار قرار المنح الدراسية لطالب الدراسة الجامعية ألبناء المهجرين .وأكد على
ضرورة البحث على كيفية مساعدة عالج حاالت األمراض المزمنة كاألورام والجرحى
والحاالت الطارئة المستعصية وحاالت الوالدة القيصرية وذلك من خالل تطبيق التأمين
الصحي او ايجاد لجنة بالسفارة لهذا االجراء
ووافق الوزير على مخاطبة الجهات ذات العالقة والتي بها موظفين مهجرين لصرف
مرتباتهم وتسوية إجراء إرجاعهم لسابق عملهم عند عودتهم حيث عدد منهم تم فصله
من عمله ،مع بحث موضوع االقامة والغرامات المفروضة عليها مع الجهات المختصة،
وتذليل الصعاب أمامهم بالتواصل بهم من خالل قنوات اتصال محددة للوقوف على كل
معاناتهم ومشاكلهم ومتطلباتهم.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم البحث في سبل عودة المهجرين ألرض الوطن واسترداد
ممتلكاتهم وتأمين عودتهم وفق ضمانات يتفق عليها وضرورة التعويض عن كل ما تم
إتالفه أو حرقه ،واعدا بالعمل على تحقيق كل المطالب وتخفيف معاناة المهجرين وقال
انهم جزء ال يتجزأ من ليبيا وهم ابناؤها ولن تبنى أو تنهض بدونهم وعلى الجميع تكثيف
الجهود من أجل ليبيا الوطن.
في األثناء ،كشفت رئيسة مجلس إدارة منظمة «نبض ليبيا للسالم والتنمية» ليلى
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سويسي ،تفاصيل مبادرة العودة اآلمنة للمهجرين خارج ليبيا ،التي جاءت كإحدى مخرجات
النقاش المجتمعي داخل الصالون الثقافي الذي دشنته المؤسسة مؤخراً ،الفتة إلى بدء
اإلجراءات الفعلية للعودة اآلمنة للمهجرين من خالل تشكيل لجنة عليا ولجان أخرى فرعية
تضطلع بمهام الحصر والتواصل مع الجهات الرسمية والسفارات والقنصليات لوضع
ترتيبات عاجلة لعودة الراغبين من الليبيين في الخارج.
وأشارت سويسي إلى أن منظمة «نبض ليبيا للسالم والتنمية» أسست صالون ًا ثقافياً
يضم نخبة من الليبيين في كافة المجاالت ،وبمختلف التوجهات األيديولوجية كخطوة
أولى لفتح باب الحوار وإشراك أكبر عدد من المثقفين والصحفيين واإلعالميين وشخصيات
سياسية ،وممثلين عن مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة ،وحكومة الوفاق ،باإلضافة
إلى قادة عسكريين.
وأضافت أن الصالون جرى تدشينه عبر تطبيق «فايبر» اإللكتروني ،بهدف تجميع
أكبر قدر من الليبيين رغم تباعد المسافات ،مشددة على أن التجمع الجديد يرفض
سياسة اإلقصاء ،ويقوم على مبدأ «مد اليد للجميع للمصافحة» ،الفتة إلى أن الصالون
حدد يومي الخميس والجمعة أسبوعي ًا للنقاش حول قضية مهمة بالنسبة لليبيين ،عبر
الغرفة اإللكترونية ،الفتة إلى أن النقاش بدأ بقضية المهجرين الليبيين في الخارج،
وهي القضية التي خصص لها أكثر من أربعة أسابيع متواصلة للحوار ألهميته الكبرى،
وتداخل بعض المهجرين خارج البالد ،الذين تحدثوا عن معاناتهم ألنهم أصدق من
يتحدث عن حالتهم دون وساطة .وتابعت أن الفعاليات السابقة أسفرت عن وجود فكرة
«الملتقى الوطني اإللكتروني» المنبثق من مؤسسة «نبض ليبيا للسالم والتنمية» ،الذي
تأسس من أجل ضمان عودة آمنة للمهجرين الليبيين في الخارج؛ ولضمان عودة طوعية
للمهجرين خارج الوطن ،وتابعت أن المشاركين في المؤسسة تبنوا عدة مبادرات عملية
تتجاوز المنصة اإللكترونية ،وإقرار نقاط تفصيلية على رأسها العودة اآلمنة للمهجرين،
حيث جرى االتفاق على أن تتولى السلطات المختصة حصر المهجرين بحسب الدول
الموجودين فيها حالي ًا ،والعمل على تسوية أوضاعهم الوظيفية ،حتى يتمكنوا من توفير
احتياجاتهم الحياتية االعتيادية.
كما تشمل اإلجراءات التي جرى االتفاق عليها أن تقوم األجهزة األمنية الرسمية بتسوية
أوضاع المهجرين األمنية إلزالة أي مخاوف لديهم ،والتنسيق مع البلديات والمجالس
االجتماعية لضمان عودة آمنة وسلسة ،والعناية الصحية بالمرضى غير القادرين على
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يرى المراقبون أن المنطقة
الشرقية ،استطاعت احتواء
األزمة عندما استقبلت أبناءها
المهجرين في ظل مناخ من
المصالحة ،كما أن أغلب قبائل
المنطقة الغربية والمنطقة
الوسطى ،والجنوب ،نجحت
في ذات المسعى ،ما ساهم
في عودة اآلالف من المهجرين
إلى بالدهم.
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تحمل نفقات العالج وعالجهم
على حساب الدولة ،واالهتمام
بالمسجونين «رجاال ونساء» في سجون
خارج ليبيا ،ودفع الغرامات التي تسبب
عدم تحديدها في إيداعهم في
السجون ،ونقلهم لقضاء عقوباتهم
في السجون الليبية وفق ًا لإلجراءات
المعهودة.
وأشارت إلى أنه جرى االتفاق على
تمكين التالميذ والطلبة الليبيين
المتواجدين خارج ليبيا من االنتظام
في المدارس وتحمل نفقات دراستهم،
وذلك بتسوية االلتزامات المالية
عليهم ،التي تحول دون انتظامهم في
الدراسة ،باإلضافة إلى التأكيد على
تفعيل اتفاقية الحريات األربع بين ليبيا
ودول الجوار «العمل واإلقامة والتنقل
والتملك» ،والتواصل مع بعثة األمم
المتحدة لتقوم بالمساهمة في توفير
الرعاية النفسية للمهجرين من خالل
المنظمات المتخصصة التي تدعمها
بالدول المتواجد بها مهجرون ليبيون.
وتضمنت البنود توفير غطاء أمني ونفسي وظروف مالئمة لعودة المهجرين ،خاصة
النساء واألطفال ،والتواصل مع التنظيمات االجتماعية المهتمة بالمصالحة ورأب الصدع
وحقهم على المساهمة في هذا العمل الوطني والمبادرة بتشجيع أبنائهم وبناتهم
للعودة وتمكينهم من بيوتهم وممتلكاتهم ،وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر ،والعمل
على إعادة تشكيل هيئة تقصي الحقائق وفق ًا ألحكام القانون رقم ( )29بشأن العدالة
االنتقالية والمصالحة الوطنية ودعمها بكوادر تتمتع بالكفاءة والرغبة في العمل في هذا
المشروع الوطني.
ولفتت إلى اقتراح تشكيل لجنة مختصة تضاف إلى لجنة تقصي الحقائق ،بعضوية كل
من عضو عن األجهزة األمنية من كل منطقة لها مهجرون بالخارج ،ورئيس لجنة الحوار
بمجلس النواب ،ورئيس لجنة الحوار بالمجلس األعلى للدولة ،ورئيس لجنة المهجرين
والنازحين بالمجلس الرئاسي ،وممثل عن وزارة المهجرين والنازحين ،وممثلين عن
جمعيات الصداقة مع الدول التي يتواجد بها مهجرون ليبيون ،وعضو ترشحه منظمة
«نبض ليبيا للسالم والتنمية» ،باإلضافة إلى عدد من الخبراء المختصين.
وأشارت إلى أن اللجنة العليا تضم رئيس اللجنة العليا إلعادة المهجرين بالمجلس
الرئاسي فاضل جبران ،ورئيس لجنة الحوار بالمجلس األعلى للدولة موسى فرج ،ورئيس
اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة المكلف حسن أونيس ،ورئيس لجنة الحوار بمجلس
النواب عبد السالم نصية ،ومستشار شؤون اإلعالم بالمجلس الرئاسي علي جبريل،
ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية واإلدارية حسام الحداد ،الفتة إلى أن تلك اللجنة
ستقوم بتشكيل لجنة فرعية ،تشمل في عضويتها الجمعيات والفعاليات والسفارات التي
تحتوي على مهجرين وتحديداً في ساحة مصر وتونس والمغرب كمرحله أولى.
وأضافت أن مهام اللجنة العليا لإلعادة اآلمنة للمهجرين واختصاصاتها ،تتمثل في
إعداد كافة الترتيبات المتعلقة بالمهجرين بالخارج وحصرهم بكامل فئاتهم ،واعتماد
آلية آمنة تنظيمية وتفعيلية لهم ،وتسعى المنظمة تمهيداً لعودتهم والتواصل عبر
الجهات األمنية بطرابلس ونواحيها ،باإلضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية وتحديد
مهامها واإلشراف عليها ،والتواصل مع المؤسسات والجهات االعتبارية داخل الدولة
لتذليل أي عقبات تعيق عودة المهجرين ،ومتابعة وتدليل كافة إجراءاتهم اإلدارية
والمادية والمعيشية واألمنية.
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تسعى حــكــومــة الــوفــاق
الوطني إلــى طي صفحة
الـــمـــاضـــي واســتــقــبــال
المهاجرين إال أن عجزها عن
ضبط األمن بالمدن الساحلية
الغربية ،يجعل الحالمين
بالعودة يختارون التأني في
انتظار عودة مؤسسات الدولة
الى بسط نفوذها في كامل
أرجاء البالد.
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وقالت إن منظمة «نبض ليبيا للسالم والتنمية» بدأت فعلي ًا التواصل مع عدد
من المهجرين ،كخطوة أولية بالموجودين في األراضي المصرية ،ممن لديهم
رغبة في العودة مع توفير ضمانات العودة اآلمنة ،وإعادة دمجهم في الحياة االجتماعية من
خالل تصفية أمورهم العالقة في أعمالهم األصلية واإلفراج عن رواتبهم المتوقفة خاصة،
وغيرها من الموضوعات ،وجا ٍر حاليا التنسيق مع كل الجهات المسؤولة ومنها األمنية،
الفتة إلى أن المهجرين ينقسمون إلى أكثر من مجموعة ،منهم المهجرون بعد ،2011
وآخرون مهجرون بعد ما يعرف بـ«عملية فجر ليبيا» أو ما يسمى بـ«عملية الكرامة».
وكانت مؤسسة العدالة ،أعلنت في يناير  2017أن لديها واجبا حقوقيا وإنسانيا تجاه
المهجرين الليبيين بالخارج ،كما كشفت المؤسسة إطالقها مبادرة إنسانية تحت شعار
«عودة المواطن للوطن» لحث وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والحكومية والشركات
الخاصة والعامة على االنخراط في هذا العمل الوطني حتى يتوج بإعادة أخر مهجر ألرض
الوطن.
وكشفت المؤسسة عبر بيان لها أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة العمل
والشئون االجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة ممثلة في الوزير الدكتور مسعود صوه
ومؤسسة العدالة أو ً
ال ممثلة في رئيس مجلس إدارتها حسن طاطاناكي وأشاد وزير العمل
والشئون االجتماعية بمبادرة عودة المواطن للوطن التي أطلقتها مؤسسة العدالة أو ً
ال،
داع ًيا في ذات الوقت المؤسسات األهلية والحكومية ،ورجال األعمال وأهل الخير ،لاللتحاق
بنهج العدالة أو ً
ال.
ووفق االتفاقية تتكفل مؤسسة العدالة
أو ً
ال بتوفير السكن الالئق وتأمين مبلغ
مالي شهري بقيمة (ألف دينار ليبي) لمدة
عام كامل فقط ،ابتدا ًء من دخول تلك
وقال بعض العائدين أن معاناتهم في الخارج هي سبب
العائالت إلي أرض الوطن ،في حين تتولي
مغامرتهم بالرجوع ،بينما ال يزال عدد من المهجرين
وزارة العمل والشئون االجتماعية دراسة
حالة كل أسرة اجتماعيا ،مع تأمين الخدمات
من مدن الساحل الغربي للبالد ،كطرابلس ومصراتة
الصحية والتعليمية لها والمساعدة في
والزاوية وزليتن وصرمان ،مقيمين في الخارج بسبب
اإلفراج عن المرتبات الموقوفة ،وتتولي
سيطرة الميلشيات المسلحة على تلك المدن.
الوزارة والمؤسسة التنسيق مع المشايخ
واألعيان للقبائل للمناطق المستضيفة
الحتضان هذه األسر ودعمها اجتماع ًيا.
ويرى المراقبون أن المنطقة الشرقية،
استطاعت احتواء األزمة عندما استقبلت
أبناءها المهجرين في ظل مناخ من المصالحة ،كما أن أغلب قبائل المنطقة الغربية
والمنطقة الوسطى ،والجنوب ،نجحت في ذات المسعى ،ما ساهم في عودة اآلالف من
المهجرين الى بالدهم ،وقد اختار بعض العائدين اإلقامة في مناطق غير مناطقهم
األصلية ،خشية التعرض للمالحقات أو لالعتداءات من قبل من قاموا بنهب أمالكهم
من المسلحين الذين سيطروا على البالد بعد اإلطاحة بالنظام السابق في العام
.2011
وقال بعض العائدين أن معاناتهم في الخارج هي سبب مغامرتهم بالرجوع ،بينما ال
يزال عدد من المهجرين من مدن الساحل الغربي للبالد ،كطرابلس ومصراتة والزاوية
وزليتن وصرمان ،مقيمين في الخارج بسبب سيطرة الميلشيات المسلحة على تلك
المدن ،مؤكدين أن أغلب من يعيشون في الخارج يواجهون ظروفا معيشية صعبة ،وأن
من يمتلكون اإلمكانيات المالية المجزية ال يقدمون أي مساعدات للفقراء.
وتسعى حكومة الوفاق الوطني إلى طي صفحة الماضي واستقبال المهاجرين إال أن
عجزها عن ضبط األمن بالمدن الساحلية الغربية ،يجعل الحالمين بالعودة يختارون
التأني في انتظار عودة مؤسسات الدولة الى بسط نفوذها في كامل أرجاء البالد ،ووفق
أحد المهجرين في تونس ،فإن طريق العودة الى ليبيا تحفها أشواك الشك ،وخاصة في
ظل استمرارية هيمنة الميلشيات الهارجة عن القانون ،وفي ظل تواصل العنف من قبل
قوى اإلسالم السياسي التي تعمل على اجتثاث كل من له صلة بالنظام السابق.
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الليبيون في تونس...
سواح
مهجرون برتبة ّ
رمزي زائري
تتضارب األرقام اإلحصائية الرسمية حول عدد الليبيين المقيمين في تونس لكن المنظمة الدولية
للهجرة تقول إنها في حدود  8800شخص وهو العدد الرسمي الذي يتطابق مع إحصائيات السفارة
المسجلين لديها رسميا ( 7207تضم  1256عائلة و 365أعزبا) ومع إحصائيات
الليبية إذ يبلغ عدد
ّ
يقدر عددهم بحوالي  8آالف.
المعهد الوطني لإلحصاء الذي ّ
بينما يؤكد متابعون للشأن الليبي ،أن العدد الجملي للمقيمين يتجاوز حاليا  100ألف شخص وهؤالء
ّ
ولعل اإلشكال في تضارب هذه األرقام
مسجلين لدى السلطات الليبية،
لم يشملهم اإلحصاء وهم غير
ّ
هام من الليبيين المتن ّقلين باستمرار والذين يزورون تونس
يكمن في التداخل بين المقيمين وجزء ّ
لفترات قصيرة قد ال تتجاوز الشهر .لذلك يبقى تعداد الليبيين المقيمين في تونس إقامة كاملة غير
دقيق.

،،
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من هم وأين يوجدون؟
تتمركز النسبة األكبر من الليبيين بمدن الجنوب التونسي كجربة وجرجيس ومدنين
وصفاقس حيث تعودوا قضاء عطلهم وتربطهم عالقات متينة بالعائالت التونسية التي
يستأجرون منها شققا ومنازل مفروشة بأسعار تتراوح بين ثالثين وسبعين دوالر في اليوم
الواحد .ويمكن تصنيف الليبيين المقيمين في تونس إلى ثالث مجموعات اختلفت أسباب
هجرتها االضطرارية وتمايز توقيت مغادرتها لوطنها.
الفئة األولى تك ّونت من الذين توجهوا إلى تونس خالل الفترة األولى التي أعقبت سقوط
التعرض لمضايقات أو عمليات انتقامية بسب
نظام العقيد الراحل معمر القذافي ،خشية
ّ
مشاركة أفراد من أسرهم أو من قبائلهم أو من المناطق التي ينتمون لها في دعم النظام
السابق ضد «الثوار الليبيين» ،أو خشية التعرض للمحاسبة الشعبية والقانونية على خلفية
أعمال النظام السابق.
تكونت تبع ًا لموجات نزوح متعددة ومتفرقة ومتباينة في الفترة الزمنية،
الفئة الثانية ّ
استمرت طيلة أمد حكم السلطات الليبية المتعاقبة خالل سنوات  2012-2015والتي
عجزت عن فرض سيطرتها على األرض .وقد ارتبط قرار هذه المجموعة في الهجرة بتطور
الوضع األمني بمناطقها .وتتك ّون هذه المجموعة من عائالت ليبية ليس لها عموم ًا عالقة
بالصراع السياسي ،إال أنها اختارت مغادرة وطنها بعدما عاينت عجز النظام الجديد عن
توفير األمن لها ،خاصة في حالة وقوع اعتداء أو انتهاكات في المناطق التي يقطنونها أو
رغبة منهم في البحث عن استقرار معيشي وأمني.
يعدون ثواراً أو مناصرين
كانوا
من
أسر
من
تكونت هي في مفارقة ذات داللة
ّ
الفئة الثالثة ّ
للثورة .فقد دفع انفالت الوضع األمني بليبيا وتطور نشاط الجماعات المسلحة فيها بمن
كانوا شركاء في انتصار الثورة الليبية إلى الهجرة ،تبع ًا لمحاولة اغتيال أو تهديد به أو
خوف من حصوله .وهذا ما دفع عدداً كبيراً من النشطاء والحقوقيين واإلعالميين وغيرهم
الختيار تونس كمالذ آمن باستطاعتهم العيش فيه واالستمرار في ممارسة أعمالهم بأمان،
وهم على مقربة من الداخل الليبي.
ومقربين
القذافي
نظام
من
بين
ومقر
ارا
وتج
أعمال
رجال
وتضم الجالية الليبية في تونس
ّ
ّ
ّ
ّ
من «ثوار» فبراير وطلبة وعائالت وأناسا عاديين يبحثون عن األمن واالستقرار ومتز ّوجين

تتضارب األرقــام اإلحصائية
الرسمية حول عدد الليبيين
المقيمين في تونس لكن
المنظمة الدولية للهجرة
تقول أنها في حــدود 8800
شخص وهو العدد الرسمي
الذي يتطابق مع إحصائيات
السفارة الليبية إذ يبلغ عدد
المس ّجلين لديها رسميا .7207
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من تونسيات ،وهناك جزء من النخبة الليبية المقيمة كالقضاة والمحامين واألطباء
والمهندسين واإلعالميين.

كيف يعيش الليبيون في تونس؟
مدخراتهم لكن لما
اعتمد أغلب الليبيين في معيشتهم في تونس بصفة كبيرة على ّ
المدخرات أصبحوا يعتمدون على اإلعانات المتأتّية من عائالتهم في ليبيا ومن
نفذت تلك ّ
المسجل لديها
ر
للمهج
إعانة
تونس
في
الليبية
السفارة
م
تقد
اإلطار
هذا
خارج ليبيا ،وفي
ّ
ّ
ّ
وذلك حسب اإلمكانيات المتاحة لها.
ّ
بالتوازي مع ذلك خ ّير البعض منهم العمل ولو مؤقتا في مشاريع صغيرة أنشأوها
بالمناسبة كالمقاهي والمطاعم وتقديم خدمات للقادمين للعالج واالستيراد والتصدير،
خاص بفئة
ويعتمد البعض اآلخر على إيرادات إيجار العقارات التي اقتنوها في تونس وهذا
ّ
مرفهة من الليبيين الذين استثمروا أموالهم في هذا المجال بعد أن سمح القانون لليبيين
بامتالك عقارات في تـــونــس وتسجيل عقود الشراء منذ سنة .2016
وقد كشفت “اللجنة التونسية للتحاليل المالية” التّابعة للبنك المركزي التونسي ،أن عدد
المساكن التي اشتراها الليبيون في تونس قارب  200ألف مسكن وذلك حتى سنة ،2015
أي ما يعادل نحو  6بالمائة من إجمالي عدد المساكن في الجمهورية التونسية.
وقالت اللجنة في تقرير بعنوان “التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب”
إن “عدد أمالك الليبيين في تونس ُي َقدَّ ُر بحوالي  200ألف مسكن في  2015أي ما يقارب
 6بالمائة من عدد المساكن الجملي” .ولم ّ
توضح اللجنة الفترة الزمنية التي ابتاع خاللها
الليبيون هذا الرصيد العقاري الهائل ،وال التوزيع الجغرافي للمساكن التي اشتروها في
تونس .وأشارت لجنة التحاليل المالية إلى «أهم ّية استعمال النقد في المعامالت (عمليات بيع
العقارات السكنية في تونس) بين الوكالء العقاريين وحرفائهم ،ال سيما األجانب والليبيين
على وجه الخصوص».
وحسب محام تونسي ،بيعت بعض الشقق السكنية (بعد  ) 2011لمواطنين ليبيين
«بأسعار خيال ّية تتجاوز قيمتها الحقيقية بكثير» (سعر الشقة الواحدة فاق نصف مليار من
المشترون الثمن نقدا .وقد أثار القرار الحكومي بتمكين الليبيين من
المليمات) ،ودفع ُ
شراء عقارات في تونس ردود أفعال غاضبة من جانب التونسيين ،وخشيتهم من تداعيات
هذا القرار على أسعار العقارات في ظل ارتفاع أثمانها منذ سنوات.

تضم الجالية الليبية في
ّ
جارا
تونس رجــال أعمال وت ّ
ومقرّبين من نظام القذافي
ومقرّبين من «ثــوار» فبراير
وطلبة وعائالت وأناسا عاديين
يبحثون عن األمن واالستقرار
ومتز ّوجين من تونسيات،
وهــنــاك جــزء مــن النخبة
الليبية المقيمة كالقضاة
والــمــحــامــيــن واألطـــبـــاء
والمهندسين واإلعالميين.
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فمع إعالن الحكومة التونسية ،عن قرار تمكين الليبيين من شراء عقارات في تونس من
دون طلب ترخيص الوالية ،شريطة أال يشمل اإلعفاء العقارات المخصصة للزراعة .ويشمل
القرار أيضا المغاربة والجزائريين والموريتانيين ،كثيرا من الجدل في تونس .بيد أن أكثر
ما يخشاه التونسيون هو أن يقلص هذا القرار من فرص توفير مساكن وعقارات تتواءم
مع قدراتهم الشرائية في ظل وضع اقتصادي هش تمر به البالد منذ سنوات .فيما يرى
آخرون هذا القرار الحكومي محاولة لدفع عجلة االقتصاد المتعثرة ،وال يرون فيه خطرا
على السيادة الوطنية .ويقدر خبراء عقاريون ارتفاع أسعار العقارات بتونس خالل السنوات
الماضية بنسب تتراوح بين  20و ،30%ما جعل الحصول على مسكن بالنسبة إلى الطبقات
الوسطى أمرا شبه مستحيل.

وضع قانوني هش
يمثل الليبيون في تونس شريحة اجتماعية ذات خصوصية يصعب توصيفهم كـ”الجئين”
بما أن األغلبية القاطنة بتونس لم تبحث عن اللجوء القانوني في تونس كما هو الشأن مثال
للسوريين الذين فروا من أتون الحرب األهلية والذي يقدر عددهم ببضع آالف والذين تم
تسجيلهم كالجئين سواء لدى منظمات اإلغاثة العالمية أو السلطات التونسية.
ومن جهة أخرى ال يعتبر الليبيون مهاجرين بل إن حالتهم تتأرجح بين من هم في المنفى
واللجوء االقتصادي بما أن األغلبية شبه الساحقة منهم يعيلون أنفسهم ويساهمون بصفة
مباشرة وغير مباشرة في الحركة االقتصادية للبالد .الكثير منهم يعيش وضعية “البرزخ”
وكأنهم “تحت المراقبة” يفضلون أن يكونوا بعيدا عن األنظار وخاصة السلطات التونسية
اإلعالم وتوجسهم منهم.
فالفصل  9من القانون المنظم لحالة األجانب بالبالد التونسية ،يلزم األجنبي
الذي يقيم بتونس مدة تتجاوز الثالثة أشهر مستمرة أو مدة ستة أشهر متقطعة
خالل سنة واحدة «أن يتحصل على تأشيرة وبطاقة إقامة مؤقتة» .فيما ينص الفصل
 23من القانون ذاته على عقوبة قد تصل إلى سنة سجنا لألجنبي الذي ال يطلب
تأشيرة إقامة ضمن األجل القانوني .كما يلزم التشريع التونسي من يستعمل سيارة
أجنبية بتونس لمدة تفوق الثالثة أشهر بإخضاع سيارته لنظام التوريد الوقتي.
ويالحظ أن الليبيين المقيمين بتونس لم ُيمنحوا إقامات قانونية رغم تقديمهم طلبات
رسمية وفق ًا لإلجراءات المتبعة ورغم أن مدد إقاماتهم تجاوزت التحديد القانوني «للزيارات
السياحية» .وظلوا يستعملون سيارات تحمل لوحات مرقمة ليبية في مخالفة يمكن
مالحظتها بسهولة للقوانين التونسية.

كشفت “اللجنة التونسية
للتحاليل المالية” التّابعة
للبنك المركزي التونسي ،أن
عدد المساكن التي اشتراها
الليبيون في تونس قارب
 200ألف مسكن وذلك حتى
سنة  ،2015أي ما يعادل نحو
 6بالمائة من إجمالي عدد
المساكن في الجمهورية
التونسية.
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ويبدو للوهلة األولى تجاهل السلطات التونسية إلنفاذ قوانين اإلقامة وتوريد
العربات في حق الليبيين تسامح ًا منها تجاههم يندرج في إطار توفير حسن
الضيافة لليبيين .إال أن تجاوز ظاهر األمر والبحث في آثاره يبين أن إهمال تسوية
الوضعية القانونية لليبيين بتونس يجعل منهم في وضعيات هشة قانوني ًا تمنعهم من
المطالبة بأي حق وقد تدفعهم للخضوع لكل عمليات االبتزاز التي قد يتعرضون لها .وقد
يكون أقل هذه العمليات طلبات االرتشاء ممن يراقبون قوانين الجوالن واإلقامة والذي
أصبح عادة يومية يعاني منها الليبيون المقيمون بتونس.
فما إن تسير بسيارة ليبية في شوارع تونس حتى تتعرض لإليقاف المتكرر من قبل
رجال األمن .وتبدو هشاشة الوضعية القانونية للمهجرين الليبيين بتونس أكثر حدة في
حالة من يصنفون في خانة أنصار نظام العقيد معمر القذافي .فالتصريحات اإلعالمية
لديبلوماسيين ليبيين تؤكد أن هذه الفئة تتحاشى االتصال بالمصالح الدبلوماسية
الليبية بتونس خوف ًا من حجز وثائقها ،األمر الذي قد يؤدي إلى حرمانهم من تجديد
وثائقهم اإلدارية.
وهذا األمر المرجح حصوله بالنسبة الى العديد من األشخاص سيؤدي مع
طول إقامة الجانب األكبر منهم إلى حرمانهم من حقهم األصلي والطبيعي
يحولهم إلى رهائن بالبالد التونسية ليس بوسعهم مغادرتها.
في التنقل ،بما
ّ
كما لم يتمتع الليبيون النازحون لتونس بمعاملة إدارية تمكنهم من إقامة قانونية وتضمن
تالؤم وضعهم مع القوانين السارية .كما قصرت الحكومات التونسية المتعاقبة في إرساء
نظام تشريعي ينظم الحق في اللجوء السياسي واإلنساني ،بل عجزت السلطات الرسمية
في إصدار تشريع ينظم وضعية اإلقامة القانونية تُراعى فيه خصوصية هذه الفئة وطبيعة
المرحلة االنتقالية التي تعاني منها ليبيا.
وأدى هذا التقصير الى حرمان من كانوا في وضعيات لجوء سياسي فعلي من التمتع
بحقوق الالجئين ليستمر وصفهم في الخطاب الرسمي باإلخوة والضيوف .وبالواقع ،تحولت
لتوجه سياسي بترك الملف الليبي
هذه الضيافة إلى قيد على «الحق في اللجوء» وباتت غطا ًء ّ
في تونس من دون معالجة قانونية ،ليتسنى توجيهه بما يتالءم مع تطورات الوضع الليبي
مستقب ً
ال .وما يزيد األمر تعقيداً هو ضعف مؤسسات الدولة الرسمية في ليبيا وعدم
قدرتها على متابعة جاليتها المقيمة في تونس والضغط على الجانب التونسي القتراح
معالجات وحلول وتفعيل االتفاقية الثنائية لإلقامة بين البلدين الموقعة في طرابلس
سنة  1961والتي تحتج تونس دائم ًا بمبدأ المعاملة بالمثل فيها وإهمال ليبيا لها لعدم
تنفيذها .ويضاف الى ذلك عدم قدرة السفارة الليبية بتونس على ّ
حل مثل هذه األزمات.

مستقبل غامض
ويبقى المستقبل غامضا للعديد من الليبيين في تونس كغموض المشهد السياسي
في ليبيا إذ يبقى الهاجس األمني الحاجز األكبر لرجوع السواد األعظم منهم .وقد خ ّير
البعض منهم االستقرار في تونس وحتى العمل ولو مؤقتا في اعمال مختلفة حرة كالبناء
المطاعم إلعالة أنفسهم .كما تجد بعض األسر الليبية صعوبة خاصة مع من لديها أطفال
يدرسون في مدارس ليبية وقد لجأ البعض منهم إلى تسجيل أبنائها في مدارس تونسية
لعدم القدرة على دفع رسوم المدارس الليبية الخاصة.
ويبقى أغلب الليبيين في تونس معتمدين بصفة كبيرة على مدخراتهم واإلعانات
المتأتية من عائالتهم في ليبيا وخارج ليبيا .كما تقلص دور السفارة الليبية في تونس في
السنة األخيرة ،فلم تعد تقدم الخدمات المطلوبة للمقيمين كما كان الشأن بعيد «الثورة
الليبية» وهو ما يعكس األزمة التي تمر بها سفارات البالد في الخارج في ظل االنقسام
السياسي.
وتجد الحكومة التونسية نفسها أمام استحقاق أساسي وهو معالجة ملف إقامة الليبيين
معالج ًة قانونية ورسمية تُراعى فيه خصوصية العالقة بين البلدين والعالقات االجتماعية
واالقتصادية المتشابكة بينهما ،بما يوفر حماية قانونية لهم تحول دون استغاللهم
والتمييز السلبي في معاملتهم في الدوائر الرسمية .وهذا استحقاق يجب أن يكون من
ضمن أولويات الحكومة التونسية الجديدة حتى ال تتفاجأ يوم ًا ما بانفجار مشكلة قد
تصعب معالجتها.
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تقلص دور السفارة
الليبية في تونس في
السنة األخــيــرة ،فلم
تعد تقدم الخدمات
المطلوبة للمقيمين
كما كان الشأن بعيد
«الثورة الليبية» وهو ما
يعكس األزمة التي تمر
بها سفارات البالد في
الخارج في ظل االنقسام
السياسي في ليبيا.
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البزنس بنكهة إيديولوجية

محمد بالطيب

،،

أبدا دعمها وتأييدها للجماعات اإلسالم ّية في العالم العربي وعلى رأسها جماعة اإلخوان
ال تخفي تركيا ً
يقدم نفسه على أنه «حزب إسالمي» وزعيمه ورئيس البالد
المسلمين ،فحزب العدالة والتنمية الحاكم في البالد ّ
رجب طيب أردوغان يحرص على تقديم نفسه كزعيم عثماني يريد إعادة أمجاد اإلمبراطورية العثمانية اآلفلة.
سياسة تركيا الخارج ّية ً
أيضا ال تخفي انحيازها إلى هذه الجماعات في كل معاركها وحروبها ضد دولها أو
الكيانات السياسية المخالفة لها ،فمن وقوفها إلى جانب الجماعات اإلسالم ّية في ليبيا ودعمها لها في حرب
محمد مرسي وجماعة
الدولة ليبية ،وصوال إلى إعالنها دعم للرئيس المصري األسبق
العام  2011ضد ّ
ّ
اإلخوان المسلمين في مصر ،والى دعمها للجماعات الجهادية في سوريا بل ومشاركتها العسكرية المباشرة
الدائرة هناك منذ أكثر من سبع سنوات ،ترتسم السياسة الترك ّية في المنطقة بشكل واضح وج ّلي
في الحرب ّ
يع ّبر عن تحالف قائم بينها وبين جماعات اإلسالم السياسي والجهادي في العالم العربي.

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

التوسع واستقطاب الرساميل
**
ّ
بمحامل إيديولوج ّية:
بغض ال ّنظر عن أنّ تركيبة
النظام التركي ذاته وكذلك حزب العدالة
والتنمية يقومان في عمود فقري قوامه رجال
األعمال ،فإنّ ما يم ّيز تركيا في سياساتها
الدائم
الخارج ّية (واالقتصادية) هو سعيها ّ
للتوسع في األسواق الخارج ّية من خالل
ّ
التجارة ،وهي تسعى منذ سنوات طويلة إلى
فتح أسواق جديدة في دول العالم الثالث
خاصة ،مدفوعة بعقل ّية رأس المال المجبولة
التوسع والربح.
دوما على مزيد
ّ
وتبدو إفريقيا كأحد أهم األسواق التي
تستهدفها األطماع الترك ّية ،وال يمكن
الدور التركي في ليبيا منذ العام
قراءة ّ
 2011خارج اعتبارين اثنين وهما ال ّرغبة
في االستثمار في ليبيا (وخاصة مشاريع
إعادة اإلعمار) وثان ًيا (وخاصة) إزاحة أحد
معمر
أهم العقبات في القارة وهو العقيد ّ
ّ
القذافي صاحب النفوذ الكبير في إفريقيا.
التوسع ّية كانت دو ًما (وعبر التاريخ) تحتاج لمحامل إيديولوج ّية ليسهل
هذه المشاريع
ّ
تمريرها ،فكان ال ّرهان التركي على «اإلسالم» وتراثها العثماني القديم ،عازفة على أوتار
اإلسالم السني ودعم الجماعات اإلسالم ّية لتسهيل تمرير مشاريعها التوسع ّية (االقتصاد ّية
في جوهرها).
هذه ال ّنزعة التوسع ّية توازيها نزعة استقطاب كبير للرسمايل واالستثمارات إلى األسواق
الترك ّية لتقوية االقتصاد المح ّلي ،غير أنّ هذا ً
أيضا لم يخرج عن دوائر اإليديولوجيا حيث
تح ّولت تركيا ،ضمن نفس السياسة ،إلى عاصمة لرجال األعمال اإلخوان واإلسالميين،
يخزنون فيها أموالهم ضخمة من العمالت الصعبة ،ويستثمرون فيها المليارات من
الدوالرات في مختلف المجاالت.
ّ
الدور التركي في ليبيا ،خارج استثمارها المالي في الخراب
بهذا المعنى ال يمكن قراءة ّ
الليبي ،إ ّما في اتجاه بحثها عن األسواق وإعادة اإلعمار ودخول إفريقيا ،أو باستقطابها
للرساميل اإلخوانية والجهاد ّية وتدوير المال الليبي المه ّرب في إقتصادها المح ّلي ،حيث
تم ّثل تركيا أحد أهم الوجهات التي يح ّبذها اإلسالميون في ليبيا الستثمار أموالهم الكبيرة
التي غنموها من الحرب الطويلة المستعرة منذ  7سنوات ،شركات كبرى ومؤسسات إعالم ّية
كبيرة وماليين الدوالرات التي تُخ ّزن في البنوك التركية.

ليبيون في تركيا ...البزنس والسياسة
في يوليو من العام  2016نشر موقع ويكيليكس وثيقة تكشف عن دور تركي في نقل
أموال الليبي عبد الحكيم بلحاج المسؤول السابق للجماعة الليبية المقاتلة حيث كشف الموقع
عن رسالة صادرة عبر البريد اإللكتروني من عبد الحكيم بلحاج سنة  2013جاء فيها «أنا
عبدالحكيم بالحاج ،قائد المجلس العسكري ،حصلت على عنوان التواصل معك عبر صديق
سري من غرفة التجارة والصناعة ،ال يشك في قدرتك على التعامل مع التحويالت المالية».
ويتابع عبد الحكيم بلحاج في رسالته المؤرخة بتاريخ نهاية آب/أغسطس  2013بالقول:
«بعد اقتحام الثوار لباب العزيزية وجدنا خزنة معدنية تحوي مبلغ  75مليون دوالر ،قمنا
بتوزيعها فيما بيننا ،ونجحت في إخراج حصتي البالغة  15مليون دوالر إلى شركة مالية
بمساعدة شركة خاصة في ليبيا ،الصفقة كانت ناجحة تمام ًا».
هذه العينة من الوثائق تكشف بشكل جلي عن تقاطع المصالح بين تركيا وإسالميي
ليبيا ،حيث يتم تبادل المنافع االقتصادية داخل لعبة اإليديولوجيا المتمثلة في توفير الغطاء
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تبدو افريقيا كأحد أهم األسواق
التي تستهدفها األطماع
التركيّة ،وال يمكن قراءة ال ّدور
التركي في ليبيا منذ العام
 2011خارج اعتبارين اثنين وهما
الرّغبة في االستثمار في ليبيا
(وخاصة مشاريع إعادة اإلعمار)
وثان ًيا (وخاصة) إزاحة أحد أهم
العقبات في الــقــارة وهو
معمر الق ّذافي صاحب
العقيد
ّ
النفوذ الكبير في إفريقيا.

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

يسهل
السياسي للجماعة اإلسالم ّية بشكل الذي يجعلها مصد ًرا للر ّبح المالي التركي وما
ّ
لها هي نفسها تهريب أموالها واستثمارها في مناخ آمن بعيدا عن الفوضى الليبية التي
ساهمت فيها تركيا نفسها ،وبعيدا عن معاناة االقتصادي الليبي المح ّلي المنهار ،وعن
معاناة المواطن الليبي الواقف لساعات طويلة في طوابير المصارف والبنزين والخبز.
ً
وأيضا (وخاصة)
وتتن ّوع االستثمارات الليبية في تركيا بين شركات الخدمات والسياحة
المؤسسات اإلعالم ّية ،حيث تستفيد
المؤسسات اإلعالم ّية ذات الخط
الدعم
اإلخواني واإلسالمي عموما من ّ
السياسي الكبير الذي تحظى به هذه
الدولة الترك ّية
الجماعات من قبل ّ
لتركيز مؤسساتها اإلعالم ّية بعيدا
عن الصراعات والمعارك في ليبيا،
الموجه
وحيث يمكنها تقديم خطابها
ّ
بعيدا عن كل ضوابط القوانين
المحل ّية ،وبطريقة تحريض ّية (غالبا)،
مرة أخرى المصالح بين
حيث تتقاطع ّ
ّ
الطرفين ،فهذه الجماعات التي ضاق
عليها الخناق كثيرا في البالد ،تبحث
عن مكان يو ّفر لها األمان لمواصلة
ّ
الموجه ،بينما تبحث تركيا
بث خطابها
ّ
عن شركاء محليين يدعمون مشروعها
في ليبيا ،كما أ ّنهم يستثمرون تلك
الدوالرات في
الماليين الكبيرة من ّ
بنوك ترك ّية تعود في النهاية بالفائدة
على اقتصادها المح ّلي وتو ّفر لها
الصعبة،
عائدات ضخمة من العملة ّ
في وقت ال يجد فيه المواطن الليبي
البسيط دوالرات قليلة في مصارف
البالد.
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تمثّل تركيا أحد أهم الوجهات
التي يحبّذها اإلسالميون
في ليبيا الستثمار أموالهم
الكبيرة التي غنموها من
الحرب الطويلة المستعرة
منذ  7سنوات ،شركات كبرى
ومؤسسات إعالميّة كبيرة
وماليين الدوالرات التي تُخزّن
في البنوك التركية.
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؟

كيف تعايش التونسيون
مع المهجرين الليبيين

منور مليتي
في أعقاب سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام  2011وما رافقته من تداعيات سلبية وفي مقدمتها
الفوضى األمنية وسطوة الفصائل المسلحة على الشأن المحلي تحولت تونس إلى وجهة جذابة لآلالف من
استقرت في العديد من المدن باحثة عن األمن
العائالت الليبية هروبا من أعمال العنف والقتل الممنهج حيث
ّ
لتتعايش مع التونسيين تعايش شعبين مجاورين يتقاسمان تاريخا عريقا ووحدة الهوية دون أن ينفي ذلك
العديد من الصعوبات االجتماعية والتعقيدات اإلدارية واألمنية.

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

لم تكن تونس قبل
ما يسمى بالربيع
العربي بغريبة على
الليبيين ْ
إذ أن اآلالف منهم
يعرفون مدنها وبلداتها
معرفة جيدة أكثر حتى من
بعض التونسيين أنفسهم
سواء من خالل قدومهم
للسياحة خاصة في فصل
الصيف أو للعالج أو لزيارة
عائالت تربطهم بها عالقات
قرابة ومصاهرة ،غير أن
عملية التهجير واضطرار
الليبيين لإلقامة لمدة طويلة
في تونس ،زجت بهم في
العديد من المشكالت لتطرح
ألول مرة مسألة التعايش
مع مجتمع يشهد هو اآلخر
أوضاعا اقتصادية واجتماعية
وسياسية وأمنية تغلب عليها
حالة من الهشاشة العامة.
بدأت ظاهرة التهجير
القسري قبل سقوط النظام
الليبي بأسابيع لتأخذ نسقا
تصاعديا الفتا العام 2011
وتبلغ ذروتها العامي 2014
و 2015إثر استفحال الفوضى
األمنية وعمليات االختطاف
واالغتياالت والقتل في ظل تفجر الحرب بين الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على
غالبية التراب الليبي وأصبحت تونس مالذا لجالية ليبية هامة لم تكن تونس تتوقعها
ولم تتخذ من االستعدادات أو اإلجراءات ما يخفف عنها وطأة التهجير ما تسبب في بعض
التعقيدات خاصة اإلدارية غير أن تلك التعقيدات لم تحل دون أن يتمكن التونسيون مع
إخوانهم الليبيين من تأمين الحد المقبول من التعايش.
وككل عملية تعايش كانت لتعايش التونسيين مع المهجرين الليبيين كلفته االقتصادية
واالجتماعية واألمنية وحتى السياسية سواء بالنسبة إلى التونسيين الذين غرقوا في أزمة
هيكلية حادة وسط أجواء من االحتقان والضغط االجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية
نتيجة غالء األسعار في ظل اقتصاد منكمش ال تتجاوز نسبة نموه  0.8بالمئة ونسبة فقر
تصل إلى أكثر من  15بالمئة أو بالنسبة إلى المهجرين الليبيين الذين واجهوا تعقيدات
بشأن اإلقامة اإلدارية القانونية والسكن والتكيف مع مجتمع أكثر انفتاحا ولبرالية.
عوامل التعايش
ساهمت عديد العوامل في تعايش التونسيين مع المهجرين وفي مقدمة تلك العوامل
التشابك االجتماعي بين الشعبين وحركة سياحة الليبيين ومعرفتهم بطبيعة الشخصية
التونسية وأنماط عيشها وكيفية نظرتها إلى غيرها وأيضا طبيعة الشخصية الليبية
الموسومة بطابع المحافظة إضافة إلى أن غالبية الشعب التونسي تنظر إلى المهجرين
كجزء منهم تفرض عليهم قيم الثقافة العربية اإلسالمية التعامل معهم كضيوف الذوا
إليهم حماية ألرواحهم وأموالهم وأعراضهم كما أن السلطات التونسية تعاملت هي
األخرى بنوع من المرونة الممنهجة ولم تجعل من ملف التهجير قضية مؤرقة رغم أنها لم
توله األهمية الالزمة خاصة على صعيد اإلجراءات اإلدارية.
تغذت عملية التعايش كثيرا من نسيج اجتماعي متشابك يمتلك من العراقة والمتانة ما
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بــــدأت ظــاهــرة التهجير
القسري قبل سقوط النظام
الليبي بأسابيع لتأخذ نسقا
تصاعديا الفتا العام 2011
وتبلغ ذروتها العامي  2014و
 2015إثر استفحال الفوضى
األمنية وعمليات االختطاف
واالغتياالت والقتل في ظل
تفجر الحرب بين الفصائل
المسلحة وبسط سيطرتها
على غالبية التراب الليبي.

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

جعل من البلدين ال يتقاسمان فقط عالقة القرابة والمصاهرة بل أيضا يتقاسمان
نفس األسر حيث تعود أصول العشرات من العائالت التونسية إلى قبائل ليبية
منها قبائل ورفلة والمصراتي والغرياني والطرابلسية والطرهوني والغدامسي
والورشفاني والزليطي .وتكاد تلك األسر التونسية أن تتقاسم نفس عادات وتقاليد
القبائل الليبية التي تنحدر منها بل تكاد تتقاسم المالمح العامة لمنظومة القيم االجتماعية
والثقافية مقارنة ببقية األسر التونسية األخرى بما فيها المفردات اللغوية واللكنة وتبدو
أكثر محافظة وأقل لبرالية.
أما من يزور الجنوب التونسي المحاذي للشريط الحدودي الليبي فإنه يكتشف ما يمكن
أن نسميه مجتمعا تونسيا ـ ليبيا بأتم معنى المفهوم ،سواء لجهة األطر الفكرية المرجعية
أو لجهة قيم التوجيه المحافظة بلغة علماء االجتماع أو لجهة اللهجة المحلية التي تتشابه
كثيرا ،إذ لعبت العوامل الجغراجتماعية في نحت مالمح «شخصية تونسية ملولبة» كثيرا ما
تغذت من نفس النسيج االجتماعي وعمقها النشاط التجاري.
وإضافة إلى العوامل االجتماعية والثقافية بمعناها األنثروبولوجي ساعدت المرونة
النسبية التي انتهجتها الدولة التونسية تجاه ملف المهجرين في تخفيف أي شكل من
أشكال الضغوط ولم تفرض عليهم
تأشيرة الدخول خالفا لما قامت به
بعض البلدان األخرى ونأت عن
التعامل معه كمشكلة بل تعاطت
معه كظاهرة عادية حتى أن جزءا من
اتجاهات الرأي العام في تونس وفي
ليبيا وجه انتقادات الذعة لتونس بناء
على أنها تنظر إلى المهجرين كسياح
ال كحالة اجتماعية.

جغرافيا التعايش
قادت ثقافة التعايش التي يتبناها
غالبية التونسيين والمهجرين الليبيين
إلى رسم نوع من الخارطة الجغرافية
التي يتقاسم فيها الجميع المعيش
اليومي الذي ال يخلو من متاعب ألقت
بضاللها على كل المحافظات التونسية
وعلى المهجرين األكثر هشاشة في
مواجهة تلك الصعوبات.
وتظهر خارطة جغرافية التعايش أن
المهجرين أقاموا في  30منطقة وفق
إحصائيات السفارة الليبية وتشمل تلك المناطق غالبية المحافظات ،كل حسب إمكانياته
المادية ،فالميسورون منهم سكنوا في األحياء الراقية بتونس فيما سكنت الطبقة الوسطى
والضعيفة منهم في أحياء متوسطة وشعبية من أجل مجابهة تكاليف الحياة اليومية.
وتشمل الخارطة أيضا مدنا أخرى مثل مدينة سوسة السياحية والحمامات وصفاقس
العاصمة االقتصادية لتونس وقابس والمهدية والمنستير إضافة إلى مدن الجنوب
الحضن الدافئ لهم اجتماعيا وجغرافيا الذي يخفف عنهم الشعور بالغربة ومتاعب التنقل
بين تونس وليبيا نتيجة القرب.

تعايش بين جميع الفئات
مثلما رسمت عملية التجهير خارطة جغرافية موزعة على كامل تراب تونس رسمت
خارطة تعايش بين جميع الفئات االجتماعية وفي مقدمتها الفئات المتوسطة خاصة وأن
غالبية المهجرين ينحدرون من تلك الفئات التي تكاد تتقاسم نفس المقدرة الشرائية
واألنماط السلوكية واألطر الفكرية وحتى نفس األكالت إلى درجة أن المالحظ في بعض
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المدن مثال ال يكاد يفرق بين العائالت التونسية والعائالت الليبية.
وفي الشارع الذي يربط بين العوينة وبين مدينة سكرة المحاذية لها قاد
التعايش إلى فتح مطعم ليبي تونسي وهو مطعم «النجع» الذي يعد أكالت ليبية
وتونسية لزبائنه األوفياء من التونسيين والليبيين على حد سواء في ما يشبه الفضاء
االجتماعي الذي يجسد عملية التعايش بما يستبطنه ذلك من رمزية من خالل اقتسام
لقمة العيش وأيضا فضاء للتواصل بين أنماط االستهالك المنفتحة والمتفاعلة في ما
بينها .وتشمل ظاهرة المهجرين مختلف الفئات االجتماعية منه نخبة من الميسورين
ورجال أعمال وتجار وموظفين سامين وقضاة ومحامين وأطباء ومهندسين وإعالميين
وطلبة جامعات وتالميذ معاهد ثانوية كما تشمل فئة هشة اجتماعيا وهي األكثر عرضة
لصعوبات مواجهة غالء األسعار إضافة طبعا للفئة الوسطى التي تمثل الغالبية .واختار
عدد من رجال األعمال اإلقامة في تونس رفقة عائالتهم وإدارة مؤسساتهم في ليبيا سواء
عبر استخدام وسائل االتصال الحديثة أو عبر التنقل بين البلدين .ووفق الخبراء ينقسم
المهجرون إلى ثالث دفعات أساسية ،تتكون األولى من المحسوبين على نظام القذافي
ولجأت إلى تونس ما بين العام  2011والعام  2012خوفا من أي عمليات انتقامية ،وتشمل
الثانية مهجرين ما بين العام  2012و 2015في اعقاب األحداث التي طالت مطار بنغازي
وطرابلس وأحداث ورشفانة فيما تضم الدفعة الثالثة مهجرين في أعقاب استفحال نشاط
الجماعات المسلحة.

تعايش أنعش الحركية
االقتصادية

ساهمت عديد العوامل في تعايش التونسيين مع
المهجرين وفي مقدمة تلك العوامل التشابك االجتماعي
بين الشعبين وحركة سياحة الليبيين ومعرفتهم بطبيعة
الشخصية التونسية وأنماط عيشها وكيفية نظرتها إلى
غيرها وأيضا طبيعة الشخصية الليبية الموسومة بطابع
المحافظة.

يحسب للمهجرين خالل األعوام
الخمس التي تلت سقوط نظام
القذافي أنهم ساهموا بشكل
كبير في إنعاش الحركية التجارية
واالقتصادية عامة في ظل األزمة
الهيكلية التي تشهدها تونس
من خالل دورهم في ارتفاع نسق
االستهالك نظرا لالرتفاع النسبي
لمقدرتهم الشرائية بالمقارنة مع
تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين،
وهو ما يشدد عليه الخبراء في علم اجتماع التنمية حيث يقود تزايد االستهالك إلى
الرفع من إنتاجية المؤسسات الصناعية وفي مقدمتها مصانع مواد التغذية والتنظيف
التي استفادت كثيرا من نفقات المهجرين استفادة ال ينكرها أحد.
وجسدت تلك الحركية جانبا من التعايش يمكن أن نسميه بـ»التعايش االقتصادي
المنتج» حيث تظهر بيانات حكومية تونسية أن المبادالت التجارية ارتفعت نتيجة
ارتفاع الواردات ويعترف التونسيون أن تلك الفترة أنعشت ما يعرف بالمشاريع
الصغرى مثل محالت بيع المواد الغذائية والجزارة ومواد التنظيف إضافة طبعا إلى
إنعاش المشاريع ذات الطابع السياحي مثل المنتجعات والفنادق والمطاعم والمقاهي
كما يقر التجار بأنه بمجرد عودة اآلالف من المهجرين ونفاذ مدخراتهم تسلل
الكساد إلى مشاريعهم.
أما من اضطر للبقاء في تونس من المهجرين الذين نفدت مدخراتهم فلم يجد من
حل سوى االلتجاء لمساعدات متأتية من األقارب ومن األصدقاء وحتى بعض التونسيين،
فيما التجأ البعض إلى امتهان مهن غالبيتها وضيعة مثل العمل في المقاهي والمطاعم
نظرا لغياب فرص عمل أفضل في بلد تصل فيه نسبة البطالة العامة إلى أكثر من 15
بالمئة وتصل في بعض القرى والبلدات إلى نحو  47بالمئة.
غير أن جزءا من التونسيين وخاصة الفئات الهشة والتي تغلب عليها األمية رأت في
الحركية التجارية التي أدخلها المهجرون تمت على حساب مقدرتهم حتى أن البعض ذهب
إلى حد القول بأن الليبيين تسببوا في ندرة بعض المواد وفي غالء األسعار وهو موقف على
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إجحافه يعكس في الواقع تدهور أوضاع الفئات الهشة التي باتت تبحث عن أي رأي
مهما كان مأتاه قد يحاول إقناعها بتدهور مقدرتها الشرائية بنسبة  50بالمئة
وفق المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك.
وإضافة إلى التعايش االجتماعي والتعايش االقتصادي يمكن أن نذكر التعايش التربوي
إذ تمكن عدد من الليبيين من إدماج أبنائهم التالميذ في المدارس التونسية وإن واجهوا
في الواقع صعوبات ال بسبب موقف رسمي أو شعبي وإنما بسبب اكتظاظ الفصول إذ يفوق
عدد التالميذ التونسيين في الفصول  30تلميذا.

هنات التعايش
تقر السلطات التونسية بالمشكالت التي واجهها ويواجها المهجرون الليبيون ،وهي
مشكالت تتعلق وفق تصريحات كمال الجندوبي الوزير السابق المكلف بالعالقات مع
الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بإدماج التالميذ في التعليم وأيضا بشأن التنقل عبر
معبر رأس جدير نظرا لنشاط الجماعات اإلرهابية وما فرضته السلطات من رقابة مشددة
إضافة إلى سلوكيات اإلدارة البيروقراطية التي لم يتذمر منها المهجرون فقط بل تذمر
ويتذمر منها التونسيون حيث يجاهر عدد من المهجرين إلى أنهم يتعرضون إلى نوع من
التمييز السلبي وإلى معامالت ال تليق بشعبين شقيقين.
ويمثل السكن إحدى أهم المشكالت التي عانى ويعاني منها المهجرون لسببين
أولهما موضوعي ،يتعلق بارتفاع
أسعار العقارات في تونس وتكاليف
اإليجار خاصة في المدن الكبرى
وثانيهما أخالقي إذ من اإلجحاف
قادت ثقافة التعايش التي يتبناها غالبية التونسيين
تجاهل تعرض عدد من المهجرين
والمهجرين الليبيين إلى رسم نوع من الخارطة الجغرافية
إلى حاالت ابتزاز من خالل استغالل
حاجتهم للسكن إما لمضاعفة معلوم
التي يتقاسم فيها الجميع المعيش اليومي الذي ال
اإليجار الشهري أو إلى أساليب أخرى
يخلو من متاعب ألقت بضاللها على كل المحافظات
مثل فرض الكراء بالليلة الواحدة
التونسية وعلى المهجرين األكثر هشاشة في مواجهة
التي وصلت في بعض الحاالت إلى
 50دوالرا مما عمق األزمة المالية
تلك الصعوبات.
للمهجرين وعجل بنفاد مدخراتهم
إضافة إلى السلوكيات لبعض التجار
وأصحاب المطاعم والمقاهي الذين
يرفعون في األسعار كلما تعرفوا على أن الزبون هو من المهجرين الليبيين .غير أن
تلك السلوكيات الالأخالقية كثيرا ما تستفز التونسيين أكثر من الليبيين وال يرون فيها
سوى مساس بكرامتهم وانتهاك صارخ لقيمهم قبل أن يرون فيها ابتزازا وتمييزا
سلبيا للمهجرين ولنا أن نستحضر هنا أكثر من حالة شجار بين تونسي وتاجر أو صاحب
مقهى تفطن إلى أنه تعمد رفع السعر على خلفية أن الحريف هو ليبي.
وفي شهر سبتمبر العام  2011الذ البغدادي المحمودي رئيس الوزراء في نظام العقيد
معمر القذافي بتونس في مسعى للحفاظ على حياته من أي عملية انتقامية أو اغتيال لكن
حكومة الترويكا بقيادة النهضة التي كانت تحكم تونس آنذاك اختارت اعتقال الرجل بدل
احتضانه وهو الشخصية السياسية البارزة في مرحلة أولى لتسلمه في مرحلة ثانية لليبيا،
بناء ،وفق ما تسرب من أخبار وتقارير استخباراتية ،على صفقة سياسية مالية بين حركة
النهضة اإلسالمية وإخوان ليبيا ،ومثل قرار تسليم المحمودي ،نقطة سوداء في تجربة
التعايش.
وعلى المستوى الرسمي تبقى المشكلة اإلدارية والقانونية تتصدر قائمة هنات
التعايش خاصة بشأن اإلقامة حيث يضطر المهجر كل ثالثة أشهر إما إلى التنقل
إلى ليبيا أو إلى الجزائر ليعود إلى تونس كما لو أنه دخلها ألول مرة ما جعل وضعية
المهجرين غير واضحة فال هم بالالجئين وال هم بالمهاجرين الشرعيين وال هم بالسياح
وال هم بالمقيمين.
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