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ثورتهم،  اندالع  بعد  شتاتهم  التونسيون  مللم  عام ٢٠١١،  ومارس/آذار من  فرباير/شباط  يف 

فاملؤسسات الحكومية كانت قيد التعليق واألمن والرشطة كانا غائبني يف جنوب رشق تونس، 

الرسمية  غري  املجتمعية  الجهود  لعبت  كام  الغربية،  ليبيا  لحدود  املتاخمة  املنطقة  وهي 

والفاعلة يف تونس دوراً مهاًم يف ضامن املرور اآلمن آلالف األشخاص الهاربني من ليبيا مع 

إيجاد املساكن لهم، بعيداً عن رعاية املؤسسات الوطنية والدولية. وبصورة مبدئية، وحيث 

نظم  جربة،  جزيرة  عىل  املطار  إىل  الطريق  تونس  إىل  املهاجرين  العامل  جامعات  ت  عربَّ

املجتمعية  املراكز  يف  املهمة  بهذه  معاً  الرجال  قيام  مع  للطهي  فرقاً  التونسيون  القرويون 

وكانت النساء يطهني مبفردهن يف املنازل، وأخذوا هذا الطعام إىل املطار، حيث كان مواطنو 

دولة ثالثة يف انتظار رحلة العودة للوطن التي قام املجتمع الدويل بسداد تكلفتها. 

الحدود  عرب  التدفق  يف  الليبية  العائالت  بدأت  املهاجرين،  العامل  هؤالء  مغادرة  وفور 

مثانية  إىل  خمسة  من  تراوحت  ملدة  بالبقاء  األمر  بهم  وانتهى  اآلمن،  املأوى  عن  للبحث 

أشهر. فهذا رجل يف جربة تحدث بطريقة بالغية: “لقد ساعدنا املرصيني وساعدنا الصينيني 

قائاًل:  آخر  وتحدث  إلينا؟”  جاءوا  وقد  أيضاً  الليبيني  نساعد  ال  مل  البنغالديشيني،  وساعدنا 

الليبية.  التونسية. ونتعامل مع مشكالتنا، وها هي اآلن املشكلة  “نحن مشغولون بالثورة 

لقد جاء أحد األصدقاء عرب الحدود وقال إنَّ هناك مجموعات من الجوعى املقّدر عددهم 

من  املساعدة  طلبت  لذلك  املساعدة؟  ميكنني  فيكف  شخص،   4٠٠٠٠ بحوايل  األقل  عىل 

واألفرشة  األطفال  وحفاضات  الطعام  واشرتينا  األموال  وجمعنا  اجتامعاً  وعقدنا  أصدقايئ 

وحّملنا عرشين شاحنة واتجهنا إىل الحدود لتقديم هذه األشياء. بعد ذلك، ذهبنا إىل حيث 

األمازيغ،  إنهم من  ]الرببر[.  األمازيغ  والجميع هناك من  نفوسة.  األشخاص من جبل  جاء 

نحن من األمازيغ.”

ومن بني مئات األلوف من الليبيني الفارين من العنف يف بلداهم إىل تونس كان معظمهم 

من األمازيغ من جبل نفوسة، وكان أقرب مأوى آمن لهم فور دخولهم األرايض التونسية عن 

طريق معرب دهيبة الحدودي هو مخيم يديره اإلماراتيون، عىل مسافة ال تزيد عىل ١3 كم 

من الحدود. وتطوع التونسيون يف التنظيم هناك أيضاً، ومنهم شابة رائدة يف األعامل اسمها 

"إنصاف" التي بدأت العمل مع النساء الليبيات واألطفال يف املخيم لتقييم احتياجاتهم ثم 

التي  املخيم  أنشطة  عن  املسؤولني  والليبيني  اإلماراتيني  للرجال  بالربامج  مقرتحات  مت  قدَّ

تراعي الفصل بني الجنسني. وبعد وقت قصري، أقامت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني مخياًم يف الشامل يف رمادة وأقامت قطر مخياًم آخر شامالً خارج العاصمة اإلقليمية 

تطاوين .

إلقامة  بالرتتيب  اإلنسانية  املساعدة  مجال  يف  سابقة  خربة  ميلكون  ال  ممن  األشخاص  قام 

العديد من الليبيني الذين تراوحت أعدادهم ما بني 6٠٠٠٠ و8٠٠٠٠، ممن استوطنوا جنوب 

رشق تونس. كام قام الليبيون األغنياء باستئجار غرف فندقية أو سعوا إىل االستئجار بعيداً 

عن رعاية هؤالء املنظمني املجتمعيني، بدالً من قبول اإلحسان. لكن أغلب األرس كانت يف 

حاجة للمساعدة.

قرية  كل  يف  األشخاص  أحد  توىل  ذلك،  عالوة عىل  تونسية.  أرس  مع  األرس  بعض  وعاشت 

من  وغريها  الصيفية  املغرتبني  ومساكن  املهجورة  املنازل  مفاتيح  جمع  مسؤولية  ومدينة 

املنازل الشاغرة. وقام القرويون معاً بتنظيف هذه املنازل وإعادة تأثيثها وتزويدها باملواقد 

عند  واملياه  الكهرباء  إمدادات  إليها  أعادوا  كام  األحيان،  بعض  يف  والغساالت  والثالجات 

الرضورة. وقد اتبعت عملية التوطني منطاً خاصاً. فكانت أرسة أو أرستان ليبيتان تأيت أول 

األمر مع منّظم من جبل نفوسة الذي كان لديه علم بجغرافيا وتقاليد األرس يف جنوب رشق 

تونس، ثم كان يذهب مبارشة إىل القرى ويسأل الرجال املحليني عام إذا كانت هناك منازل 

لهذه األرس ورمبا لآلخرين. ثم أطلع املنظمون من جزيرة جربة أرباب العائالت الليبية عىل 

“تأجريي”  بأنه  التوطني  وضع  األهايل  ووصف  منها.  املناسب  عىل  وتعرفوا  املتاحة  املنازل 

واستخدمت إحصائيات املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني نفس املصطلح، لكن 

قلياًل ما غريت النقود النفوس. حتى مسؤولو املساعدة املتمرسني قالوا إنَّهم مل يشهدوا من 

قبل مثل هذا االستقبال من ِقبل دول مضيفة خالل أزمات الالجئني. 

وقد سهلت اللغة املشرتكة والعادات املشابهة من اندماج الليبني يف القرى واملدن الصغرية 

التونسية. وحيث إنَّ األطفال الليبني يف عمر ما قبل املدرسة يف جبل نفوسة مل يتحدثوا سوى 

اللغة األمازيغية، شعرت النساء الليبيات بالطأمنينة بعيشهن وسط املتحدثني بهذه اللغة. 

الجنسني.  بني  بالفصل  يتعلق  فيام  املحافظ  االتجاه  الجامعات  اتبعت  ذلك،  إىل  باإلضافة 

زوجاتهم  ترك  إمكانية  ضامن  إىل  احتاجوا  املتمردين  لقتال  يومياً  ذهبوا  الذين  والرجال 

وبناتهم لدى املجتمعات التونسية املضيفة، رغم أنهم أثناء وجودهم يف تونس، تطلب األمر 

من العديد من النساء الليبيات أن يتخذن األدوار التي ُخصصت من قبل للرجال، كاصطحاب 

األطفال إىل الطبيب أو إحضار الحصص الغذائية.

التضامن ومظاهر االستياء
يف أوائل منتصف عام ٢٠١١، روى الليبيون والتونسيون قصصاً حول التضامن. وعرب الشارع 

العربية:  باللغة  تقول  اليد  بخط  مكتوبة  الفتة  ُعلقت  السوقية،  تطاوين   مبدينة  الرئييس 

“مرحباً بإخوتنا الليبيني”. وقد كان هذا الدعم من حسن حظ الليبيني بعد أنَّ أدى وجودهم 

الليبيات  النساء  املدينة من 4٠٠٠٠ إىل 8٠٠٠٠. وأظهرت إحدى  إىل مضاعفة عدد سكان 

يف دويرات  يديها التي ُخضبت بالحناء من ِقبل امرأة تونسية التي قدمت لها الشاي عىل 

الطريق إىل معسكر التوطني. كام تحدثت أيضاً عن الزواج املنتظر بني شابة ليبية يف مخيم 

دهيبة وعامل إغاثة تونيس. وحىك الناس وقائع مثل هذه كدليل عىل العالقة الجيدة بني 

رين، والتي  التونسيني والليبني يف خضم األزمة، مام يشري إىل طبيعة اندماج السكان امُلهجَّ

تكون ممكنة عندما تتقاسم املجتمعات القيم. 

لكن بحلول رمضان يف أغسطس/آب ٢٠١١، حّل اإلحباط والتوتر، فاختفت الالفتات الرتحيبية 

العامة وأخذت السلع األساسية مثل الحليب والتمر والوقود بالنفاد. ومع سقوط طرابلس يف 

يد املجلس االنتقايل الوطني، تدفقت األعداد املتزايدة من مؤيدي نظام القذايف واملنشقني 

عن الجيش إىل تونس. وأصبح من الصعب تحديد موقف هؤالء الالجئني من الرصاع، لكن 

استمرت العائالت التونسية املضيفة يف اتخاذ املوقف الحيادي للجامعات اإلنسانية، حيث 

قدموا الطعام والسكن ملن احتاجوه.  
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لقد قاد الشعب التونيس، وليس حكومته، االستجابة لألزمة اإلنسانية عندما أطلق الليبيون ثورتهم وبدأوا يف عرب الحدود.
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سكن للشباب يف دويرات بتونس وقد ُحّول ملضافة تستقبل عائالت الالجئني الليبيني


