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الالجئني أنفسهم مجربين عىل الرتكيز األكرب عىل الحفاظ عىل الحقوق األساسية (كحق منع
اإلعادة القرسية) بدالً من توسيع نطاق حقوق الالجئني.

أما السياسات الحكومية الجديدة ومامرستها إزاء الالجئني ومواقف الشارع املرصي فستكون
واحدة من املؤرشات األوىل عىل مدى التحقيق الفعيل للحرية والدمج اللذان ُوعد بهام
الثوار يف ميدان التحرير.

لقد أدت الفوىض مع الغموض الذي حاق بالثورة والتمييز الذي تبعها إىل زيادة انتهاكات
حقوق اإلنسان الخاصة بالالجئني وجعلت جميع الالجئني مستضعفني .وعالمة عىل الخوف
الذي كان الالجئون يشعرون به ،هناك أعداد متزايدة منهم وقت كتابة هذه املقالة ينظمون
اعتصاماً عاماً (بدأ يف مارس/آذار  )2012أمام مكاتب مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
يف القاهرة يطالبون فيه بإعادة التوطني أو بتأمني السكن املنفصل( .واملفارقة أ َّنه بالنسبة
لواحد من املواقع التجريبية ضمن سياسة املفوضية الجديدة بشأن الالجئني يف الحرض ،فقد
جعلت الثورة الالجئني منارصين لسياسة توسيع املخيامت الحرضية).

مارتن جونز  martin.jones@york.ac.ukهو نائب رئيس املؤسسة املرصية لحقوق
الالجئني ومحارض يف مركز حقوق اإلنسان التطبيقية يف جامعة يورك (اململكة املتحدة).

الخالصة

شارك يف إعداد هذه املقالة ُ
كل من محمد بيومي وأحمد بدوي وسارة صادق ،وهم
جميعاً يعملون لدى املؤسسة املرصية لحقوق الالجئني www.efrr-eg.com

فقدان امللكية والنُّزوح يف ليبيا

رودري س .وليمز

تشكل انعدام القدرة عىل الوصول إىل املساكن واألرايض واملمتلكات التي كانت تعود للنازحني قبل نزوحهم عائقاً ال يستهان به أمام تحقيق الحلول
املستدامة ملعظم النازحني يف ليبيا ،فالنُّزوح وفقدان امللكية ال ميكن فصلهام عن اإلرث الذي خلفته حقبة القذايف.
من وجهة نظر معايري مرحلة ما بعد النزاع ميكن القول َّإن يف ليبيا عدداً قلي ًال نسبياً من
النازحني ،لكن كثرياً من هؤالء النازحني مبن فيهم مجتمعات هُ ِّج َرت بأكملها يواجهون
احتامل وقوعهم يف مأزق النُّزوح املطول .فبالنسبة لألرس التي ما زالت نازحة يف مدنها
وبلداتها بعد أن دمرت الحرب مساكنها َّ
فإن الحلول املستدامة تعتمد اعتامداً كبرياً عىل
ً
َّ
إعادة اإلعامر .أ َّما بالنسبة للنازحني الذين هُ ِّجروا بعيدا عن مواطنهم االصلية ،فإن عدم
قدرتهم عىل الوصول إىل مساكنهم وممتلكاتهم التي كانت تعود اليهم قبل الحرب إمنا هي
مظهر من املظاهر الكبرية لحالة انعدام األمن التي ميكن القول بأنها سدت جميع الطرق
للعودة حتى يومنا هذا .ويف معظم الحاالت يواجه النازحون أيضاً انعدام األمن الكبري من
جهة المتالكهم األماكن التي يعيشون فيها يف مواقعهم الحالية.

لقد أ َّمم نظام القذايف املمتلكات األجنبية وأعاد توزيع املمتلكات التي كان ميلكها ليبيون.
فعىل سبيل املثال ،نص القانون رقم  4لسنة  1978عىل تحويل جميع املستأجرين إىل مالكني
للبيوت واألرايض التي كانوا مستأجرين لها .ويف فرتة الحقة بذلت الجهود لتنظيم ذلك
اإلجراء وإنفاذه ومن ذلك عىل سبيل املثال إحراق قيود تسجيل املمتلكات عام  1986يف
الساحات الرئيسية للمدن الليبية وبعدها ظهرت جهود معاكسة جزئياً لتلك السياسة حيث
سعت إىل إعادة الحقوق ألصحابها وتعويض األشخاص عن ممتلكاتهم املصادرة وكانت تلك
الجهود مستمرة إىل حني اندالع االنتفاضة الشعبية .أما عالقات املمتلكات يف عهد القذايف
فقد كانت إشارة إىل مشكلة اضمحالل الدولة وتقويض حكم القانون وكان محصلة أثر ذلك
انعدام الثقة يف حكم القانون واملؤسسات الحكومية العامة.

عدم القدرة عىل العودة تعني عدم القدرة عىل البقاء

خالل االنتفاضة الشعبية ،لحق بعض املدن والبلدات دمار كبري ،كام تعرضت مجتمعات
بأكملها إىل التهجري الجامعي .وعموماً َّ
فإن النازحني إما أ َّنهم الذين نزحوا مؤقتاً ضمن
مجتمعاتهم نتيجة الدمار الذي لحق بيوتهم أثناء الحرب ،أو مجموعات كبرية أو مجتمعات
هُ ِّجروا وفقدوا القدرة عىل العودة نتيجة املعارضة من مجتمعات مواطنهم األصلية التي كانت
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وهناك وراء كل من حالة انعدام األمن التي يواجهها النازحون واملصاعب التي يعانون
منها يف الوصول إىل ممتلكاتهم ما قبل الحرب أسئلة تثار حول قضايا أوسع نطاقاً تشتمل
تحديداً عىل إعادة التوزيعات الكاسحة للممتلكات التي نفذها نظام القذايف من خالل
إطالق موجات من املصادرة للممتلكات وتقديم التعويضات الجزئية .ومع َّأن املجلس
فإن هناك إقراراً
االنتقايل الوطني الليبي ينظر اىل تلك الترصفات عىل أنها غري مرشوعة َّ
واسع النطاق بأن أي محاولة سابقة أوانها إللغاء تلك الترصفات سوف تعرض البالد لخطر
اهتزاز استقرارها .ويف حني َّأن النازحني وبعض الالجئني يف ليبيا قد يكونوا من أكرث الفئات
تأثراً مبارشة بقضايا املمتلكات التي تعود اىل الحقبة املاضية َّ
فإن كل قاعدة شعبية يف البالد
وكثرياً من املهجرين يف الشتات لهم مصلحة يف تسوية تلك القضايا.

متخوفة من أن تجد نفسها معرضة لخطر الوقوع يف مشكلة النُّزوح املطول .ومع َّأن قضايا
امللكية ما زالت مصدراً ثانوياً للقلق مقارنة بالرغبة يف تحقيق األمن األسايس َّ
فإن النازحني
الذين حصلوا عىل بيوتهم مبوجب القانون رقم  4يخشون فقدان حقوقهم القانونية نتيجة
غيابهم يف النُّزوح .ويف غضون ذلك
َّ
فإن أكرث املشكالت وضوحاً تتعلق
ُ
مبخيامت النازحني التي أقيمت
عموماً يف مواقع املرشوعات
اإلنشائية نصف املكتملة ،واملباين
الحكومية وقرى املنتجعاتَّ .
وإن
انعدام وجود أساس قانوين واضح
إلش��غ��ال ه��ذه امل��واق��ع يشكل
جملة من املخاطر الواضحة عىل
السكان خاصة إذا ُأخذ باالعتبار
َّأن مثل هذه املواقع قد ُيقدَّم بها
مطالبات من الرشكات األجنبية
العائدة إىل ليبيا .ونتيجة غياب
أمن امللكية ذاك ،يبقى النازحون
شارع طرابلس ،مرصاتة
عاجزين عن إج��راء التحسينات
األساسية الالزمة ليضمنوا ألنفسهم ظروفاً من الكفاية األساسية .عدا عن ذلك فقد تعرضوا
إىل تهديدات بالطرد واإلخالء وقد نفذت هذه التهديدات يف بعض الحاالت.
هناك آخرون من النازحني ُيعتقد أنهم يعيشون يف إسكانات خاصة إما مع العائالت أو
االصدقاء أو باألجرة .أما التجارب يف البيئات األخرى فتشري إىل أنه ما مل يكن النازحون
يف املساكن الخاصة قادرين عىل االندماج و إيجاد وظائف للعمل فمن املحتمل جداً أن
يستنزفوا كل ما لديهم من موارد وسمعة ثم يجدوا أنفسهم عرضة للطرد من سكنهم الحايل
دون أن يكون لهم خيار واضح للعودة إىل ما كانوا عليه.
وأياً كان التضافر بني العودة واإلسرتاتيجيات املحلية التي يدفعها االندماج لحل النُّزوح يف
ليبيا ،البد من التنسيق بني تلبية حقوق النازحني يف االنتصاف نتيجة خسارتهم ملمتلكاتهم
من جهة مع الجهود األوسع نطاقا واملبذولة للتعامل مع اإلرث الذي تركه نظام القذايف
بخصوص العالقات املمتلكة املتنازع عليها من جهة أخرى.
رودري س .وليمز  rcw200@yahoo.comمستشار لحقوق االنسان يف استكهومل/
السويد وهو مؤلف ملدونة تريانوليوس http://terra0nullius.wordpress.com
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