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حتى وقت كتابة هذا املقال، ما زالت السلطة مرهونة بيد الكتائب املسلحة بفعل األمر 

املواقع واملرافق  العديد من  الفعلية عىل  الكتائب تفرض سيطرتها  تلك  الواقع، وما زالت 

واملنشآت. فعىل سبيل املثال، فإن مراكز اعتقال املهاجرين التي يزيد عددها عىل عرشين 

مركزاً والتي أقيمت يف ليبيا قبل الثورة جميعها اآلن تحت سيطرة الكتائب املختلفة التي 

تسيطر أيضاً عىل العديد من املرافق األخرى غري الرسمية العتقال املهاجرين. وأغلبه تلك 

املراكز ال تتلقى أي توجيه رسمي أو دعم مايل. وبغياب الدعم املايل، يتم احتجاز املهاجرين 

يف املرافق غري املناسبة، مام يثري القلق بشأن إمكانية حصول املحتجزين فيها عىل الطعام 

عن  مسؤولة  األخرى  الكتائب  وتبقى  لالستغالل.  العامل  تعرض  واحتامل  والصحة  واملياه 

بعض النقاط الحدودية واملوانئ واملرافق األخرى، حيث ُيحتجز املهاجرون. وإىل أن يندمج 

أعضاء الكتائب ممن مثلوا دوراً حيوياً يف إنجاح الثورة يف القوات الوطنية أو لحني تفكيك 

تلك الكتائب سيبقى رسم سياسات الهجرة عملية المركزية وغري منظمة للغاية.

املهاجرين،  لبعض  الوضع  تطبيع  يف  ساعد  قد  باالنتعاش  بدأ  الذي  االقتصاد  أنَّ  حني  ويف 

الحكومية  للوزارات  وبالنسبة  واالحتجاز.  االعتقال  مخاطر  تواجه  الكبرية  األعداد  تزال  ال 

النزاع بالتوجهات  التدريجية للحياة الطبيعية بعد  والكتائب عىل حد سواء، رافق العودة 

الصارمة للسيطرة عىل الهجرة، مع الرتكيز عىل اعتقال املهاجرين غري النظاميني والعودة أو 

القانوين املناسب لحامية حقوق  الرتحيل. وتظل هناك الحاجة لضامن وجود إطار للعمل 

املهاجرين من دول جنوب الصحراء يف أفريقيا بصورة خاصة ويجب عىل ذلك اإلطار القانوين 

أن مييز بني وضع الهجرة غري النظامية من جهة والشكوك بأن هؤالء املهاجرين من املرتزقة 

املحلية حول طرق  للكتائب  العملية  اإلرشادات  تقديم  من  أيضاً  بد  وال  أخرى،  من جهة 

املراجعة  وإجراء  الرقابة  مستوى  رفع  ذلك  يف  مبا  النظاميني  غري  املهاجرين  مع  تعاملهم 

القانونية املناسبة واملساءلة. 

لكيفية  املراحل األوىل  االنتقالية ما بعد الرصاع وقتاً طوياًل، لكن هذه  املرحلة  ستستغرق 

تعامل ليبيا ما بعد الثورة مع األجانب قد متثل سابقة للهجرة املستقبلية وسياسات اللجوء 

لضامن  السابق  بالنظام  الخاصة  واملامرسات  السياسات  مراجعة  يتم  وحيث  البالد.  يف 

واملقرّة  للحامية  املراعية  الهجرة  سياسة  لتطوير  الجديدة  الفرص  توجد  للتطبيق،  قابليتها 

ينشده  حل  الطوعية  العودة  أنَّ  ومع  اللجوء.  وطالبي  للمهاجرين  الخاصة  باالحتياجات 

بعض املهاجرين، فليس ذلك بالحل الشامل ملن تقدر أعدادهم باملاليني أو للمهاجرين غري 

النظاميني املوجودين يف ليبيا والذين يرغب العديد منهم يف البقاء هناك أو يخشون العودة 

ألوطانهم. وقد أوىص املجتمع الدويل بالبدائل املمكنة لالعتقال املتكرر مثل خطة التسجيل 

التي تقدم الوثائق املؤقتة لألجانب مبوجب العفو املؤقت عن املهاجرين. فالتسجيل وليس 

والتخطيط  الالجئني  وضع  استقرار  برتسيخ  الليبية  للسلطات  سيسمح  الذي  هو  االعتقال 

بشكل أفضل للقرارات عىل املدى الطويل بخصوص سياسات الهجرة وإنفاذها. 

صموئيل تشيونغ cheung@unhcr.org هو مسؤول رئييس للحامية يف املفوضية العليا 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ليبيا. 

ال تزال الهجرة غري النظامية واملختلطة شغاًل شاغاًل يف ليبيا ما بعد الثورة وقد أصبحت تلك الهجرة أكرث تعقيداً مع إضفاء الصفة األمنية عىل قضايا 
السيطرة عىل الحدود ومع التحديات الضمنية التي تواجه حكومة مؤقتة تعمل عىل ترسيخ نفوذها وتعزيز سلطتها. 

الحامية للمهاجرين بعد الثورة الليبية  
صموئيل تشيونغ

بعد نصف قرن تقريباً من الحكم الشمويل واالنعزال، أضحت ليبيا عرضة ألن ترث عن 

نظام الحكم السابق اإلخفاقات يف مجال حقوق اإلنسان يف الحقوق الدولية للمهاجرين 

عىل العموم وحقوق الالجئني عىل وجه الخصوص. فقد كانت تلك الحقوق مهملة إهامالً 

كاماًل بل غالباً ما كانت تتعرض لالنتهاكات أثناء حكم القذايف. وقد كشفت أحداث عام 

التي تتطلب  النزوح  أزمة  بينها  التجاهل ومن  التي ال تحتمل  القضايا  من  ٢٠١١ عدداً 

استجابات عادلة ومستدامة بشأنها.

النزوح  ومع  للنازحني  اإلنسان  مع حقوق  للتعامل  امللحة  الحاجة  الظروف  أبرزت  لقد 

التي تدفقت عرب شامل أفريقيا. وقد حددت هذه  الداخيل يف أفواج الهجرة املختلطة 

األمم  نظمتها مفوضية  كاملني  يومني  دامت  أعامل ورشة عمل مشرتكة  القضايا جدول 

املتحدة السامية لالجئني وجامعة طرابلس يف بداية شهر أيار/ مايو٢٠١٢ وقد استقطبت 

تلك الورشة طالباً وأكادمييني باإلضافة اىل ممثلني عن املجتمع املدين واملنظامت الدولية 

واملجتمع الدبلومايس.

لت ورشة العمل أول فعالية عامة  وبالنسبة ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني، شكَّ

تنظمها يف ليبيا منذ عودتها بعد الثورة، أما بالنسبة لجامعة طرابلس فقد كانت ورشة 

العمل تلك من ضمن أوىل الفرص التي أتيحت لها لتمكني الحوار املنفتح مع مجموعة 

كبرية من املتحدثني داخلياً وخارجياً عىل حد سواء.

وأثناء ورشة العمل، ركزت مداخالت املشاركني املحليني عىل التعقيدات التي تتسم بها 

التحديات التي تواجه ليبيا الجديدة إزاء تلبيتها واستجابتها اللتزاماتها الدولية من جهة 

ومواءمة تلك االستجابات مع األولويات الوطنية من جهة أخرى. ويف الوقت نفسه، أبدى 

املشاركون أيضاً بوادر االنفتاح بشأن االعرتاف بأهمية الحامية الدولية ودور ليبيا يف هذا 

املجال. أما الطالب املشاركون فقد أبدوا اهتامماً باإلسهام يف بناء فضاء حقيقي للجوء يف 

ليبيا وتصميم السياسات العادلة وتنفيذها نحَو حل أزمة النزوح الداخيل .

النقاب عن عدد من املفهومات الخاطئة فقد بينت  ويف حني أن ورشة العمل كشفت 

القضايا متعددة الجوانب ضمن  ملعالجة تلك  يف الوقت نفسه وجود حامس كبري جداً 

اإلطار العام لحقوق االنسان وهذه املشكالت تتطلب حلوالً محلية بدعم خارجي وفقاً 

للمعايري الدولية املدروسة.

بالتعاون مع  التزاماً  فقد قدم  العمل  مثلناه يف ورشة  الذي  الالجئني  أما مركز دراسات 

جامعة طرابلس وبالرشاكة مع مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وسيصمم برنامج 

مشرتك للنشاطات بهدف الرتويج لثقافة حقوق االنسان والبحوث يف هذا املجال يف ليبيا 

الجديدة .

جان فرانسوا ديوريو jean-francois.durieux@qeh.ox.ac.uk محاض يف حقوق 

اإلنسان الدولية وقانون اللجوء يف مركز دراسات الالجئني.

فيوليتا مورينو الكس violeta.morenolax@qeh.ox.ac.uk محاضة يف القانون 

يف كلية سانت هيلدا ويف كلية الحقوق وهي أستاذة زميلة زائرة يف مركز دراسات 

الالجئني يف جامعة أكسفورد.

مارينا شارب marina.sharpe@law.ox.ac.uk مرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف كلية 

الحقوق يف جامعة أكسفورد.

هل من ربيع للجوء يف ليبيا الجديدة؟

جان فرانسوا دوريو وفيوليتا مورينو الكس ومارينا شارب


