الحالة االجتماعية في ليبيا
الحالة الليبية – يناير2017

برز في شهر يناير ملف تهريب الوقود على الساحة الليبية من جديد ،وهو أحد أهم امللفات التي عجزت
الحكومات املتعاقبة في البالد عن وضع حلول جذرية للحد من هذه الظاهرة.
ففي آخر أيام شهر يناير انتقلت اتهامات تهريب النفط من األوساط املحلية إلى دول أخر ٬،حيث طالب مكتب
النائب العام الليبي سلطات مالطا بالتعاون معه للقبض على ما قال إنها “مافيا مالطية” ،تعمل على تهريب
النفط من ليبيا ،وقبض على أشخاص يحملون جنسيات أجنبية وجه إليهم تهم تهريب النفط من
ليبيا،جنسياتهم مالطية وإيطالية وأوكرانية.
كما وجه االتهامات ملافيات من مالطا وإيطاليا و أشخاص ليبيين متورطين معهم ،بينهم مسؤولون ،أصدر في
حقهم أوامر اعتقال ،في ظل نفي الحكومة املالطية على لسان وزير خارجيهها علمها بذل..
وسبق أن أصدر رئيس املجلس الرئاس ي مطلع يناير أوامره للقوات البحرية الليبية بمصادرة أي سفينة تحاول
تهريب الوقود من البالد ،وجاء ذل .بعد أن أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط أنها ستالحق مهربي الوقود من
مصفاة النفط بمدينة الزاوية ومدينة زوارة غربي البالد في ديسمبر املاض ي .مههمة أيضا سرية تابعة لحرس
املنشأت النفطية في مصفاة الزاوية بههريب النفط.
ولم تقتصر ظاهرة الههريب في ليبيا على النفط فقط ٬بل امتدت لتطال الكتب املدرسية ،حيث أحبطت
محاولتان لههريب كتب مدرسية كانت ستخرج من البالد إلى تونس عبر معبر ذهيبة.
ونشطت عمليات تهريب السيارات إلى دول الجوار مؤخرا ،فقد قبضت الجهات األمنية في بنغازي على سوداني
يقوم تهريب السيارات إلى بالده .أعقبت ذل .بالقبض على ليبي مرتبط بشبكة تهريب السيارات للسودان وتشاد.
الحالة االجتماعية في ليبيا

1

وضبطت الجهات املختصة في منطقة مطروح بدولة مصر ستة آالف عبوة زيت محلية الصناعة كانت سههرب
إلى مصر.
وفي يناير تفاقمت حوادث القتل والخطف في بعض املدن الليبية ،ال سيما سبها التي تبرز فيها معدالت الجريمة
منذ فترة .فسجلت  22جريمة قتل ٬وخطف سبعة ٬كما سرقت فيها  15مقرا حكوميا تابع للدولة .ويعد العام
املاض ي في سبها األكثر توترا منذ ثورة  17فبراير عام  ٬ 2011إذ سجل في سبها أكثر من  280جريمة قتل و153
حالة خطف ٬و 624جريمة من جرائم الحرابة.
وتتفاوت أسباب العجز التام للجهات األمنية في الحد من الجرائم في املدينة ٬فمديرية األمن تطالب على الدوام
بتوفير اإلمكانيات الالزمة وتفعيل األجهزة التابعة لها ٬في حين أكد مركز شرطة املدينة في سبها أن تعداد
املنتسبين للشرطة في املدينة يبلغ خمسة آالف منتسب ٬ال يتجاوز عدد من يداومون منهم  200شرطي.
ولم تكن طرابلس في منأى عن االنفالت األمني وهي التي شهدت تفجيرا في محيط السفارة اإليطالية التي أعيد
افتتاحها مؤخرا٬وارتكبت فيها أكثر من حادثة قتل أبرزها مقتل إماراتي يههم بالجوسسة على يد فرد باملخابرات
املحتجزة تهريب
العامة داخل محبسه ٬وجاءت عملية القتل بحسب ناشطين بسبب نية أحد القياديين بالجهة
ِ
املههم.
االنفالت األمني في طرابلس امتد ليتمثل في عمليات أبرزها خطف الناشط السياس ي صالح البكوش ٬ونوري
أمبية ارحومة املسؤول في وزارة املالية بحكومة الوفاق ٬وعمر العاقل أحد قادة كتيبة الفرقان الذي اتضح
الحقا أنه محتجز عند قوة الردع الخاصة ٬التي قالت إنها تحقق معه في شبهات منسوبة إليه ٬كما شهدت
الخمس مقتل محمد اشتيوي عضو املجلس العسكري وسط املدينة.
أما في غرب طرابلس وتحديدا علي الطريق الساحلي فال تزال حوادث القتل والخطف والسرقة للمارة من
مناطق ورشفانة مستمرة بسبب الهوية ٬إذ بلغ عدد املختطفين  90شخصا ٬إال أنه تم إخالء سبيل عدد من
املختطفين بعد أحداث إغالق خط الغاز املغذي لطرابلس.
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ولم تقل معدالت الجريمة في شرقي البالد في شهر يناير ٬بل ربما ازدادت في بعض املدن ٬إذ شهدت بنغازي
تفجيرين في حادثين منفصلين ٬أسفرا عن مقتل شخص وإصابة  16من املدنيين ،بينهم وزير الداخلية األسبق
عاشور شوايل ٬الذي يرى محللون أن حادثة التفجير التي أصيب فيها كانت تسههدف شوايل ٬وفي البيضاء
تعرض العميد فرج البرعص ي لحادث إطالق نار .وهو أحد أبرز من قادوا عملية الكرامة في وقت سابق.
وتعددت جرائم القتل في شرق البالد منها مقتل منتسبين لألجهزة األمنية في حادثين منفصلين بمدينتي الببيضاء
وبنغازي ٬بينما اختتمت الجرائم في طبرق لهذا الشهر بحادثة اختطاف عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة
جبريل أوحيدة الزوي ،من مقر إقامته.
كما استمرت ظاهرة إصابة املدنيين جراء األعيرة النارية العشوائية باملدينة جراء املشاجرات املسلحة ٬ومن بين
هؤالء املصابين في شهر يناير رضيعة عمرها تسعة أشهر ٬وكان مستشفى الجالء ببنغازي قد استقبل 3039
حالة من ضحايا املشاجرات والسطو املسلح خالل العام .2016
ً
وسجلت مدينة هون وسط البالد وفاة سبعة عمال أجانب اختناقا بمنزلهم ٬بعد إضرام النار فيه من قبل
مسلحين.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي القبض على متورطين في أعمال التخريب والسرقة التي تطال أعمدة ومحطات
الكهرباء في املنطقة الجنوبية ،حيث خربت وسرقت نحو  120برجا من أبراج الكهرباء .وشهد يناير كغيره من
أشهر السنة عدة أعمال تخريب وسرقة ملنشأت وأعمدة كهربائية معظمها في املنطقة الجنوبية.
وأغلق في طبرق مقر السلع التموينية بسبب سرقة  500كيس سكر من املخازن .واستبدلت بأكياس من امللح،
وفي البيضاء أعلنت مديرية األمن عن أنها تلقت  75بالغا عن عمليات سرقة سيارات جرت في املدينة وجوارها
خالل العام املاض ٬،كما ألقت الجهات األمنية القبض على عصابات سرقة في مدن بنغازي والبيضاء واملرج.
حادثة أخرى هي الوحيدة من نوعها في ينايرُ ،عثر فيها على أكثر من أربعة آالف ملف خاص بمنح الجنسية
الليبية بمكتب تسجيل األجانب العرب في مقر مصلحة األحوال املدنية فرع الجبل األخضر .كما ضبطت
ً
الجهات األمنية في املرج مصريا يحمل أوراقا ثبوتية ليبية كاملة بما فيها جواز سفر وبطاقة شخصية.
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ولم تخل مظاهر الجريمة كعادتها من انتشار االتجار باملخدرات والسرقة والتي ازدادت عن األشهر املاضية٬
وسجلت في مدن ومناطق شرقي البالد حاالت ضبط لكميات من املخدرات لعل أبرزها  1900كيلوجرام من
الحشيش ضبطت في طبرق.

في ظل استمرار عدم توفير الدعم الالزم للجهات األمنية في سبها واستمرار االنفالت األمني من املتوقع أن تزداد
معدالت الجريمة في املدينة وهي التي تتخذ نسقا تصاعديا منذ أشهر .أما في غرب البالد وخاصة في طرابلس فإن
احتدام االنقسام السياس ي وحدة االستقطاب أدى إلى جعل الخصومة تتخذ منحى آخر أكثر عنفا ،األمر الذي
يقود غالبا إلى مزيد من عمليات القتل السياس ي واالختطاف ملسؤولين وقادة كتائب عسكريين وأمنيين
ونشطاء ٬في حين يرجح أن تقل حوادث الخطف والقتل في مناطق ورشفانة بعد االتفاقات التي أبرمت مؤخرا
على األقل على املدى القريب.
وفي شرق البالد وعلى الرغم من سيطرة الجيش التابع ملجلس النواب على مساحات ومناطق جديدة وفرضه
اإلدارة العسكرية في عدد من البلديات .إال أن القبضة األمنية ال تزال ضعيفة وهذا ما يجعل التوقع يتجهه إلى
احتمال ارتفاع معدالت الجريمة بأنواعها.

تركزت جهود املصالحة املحلية االجتماعية في شهر يناير على قضيتين أساسيين ٬أولهما قضية املختطفين من
الزاوية واملناطق املجاورة لها في ورشفانة ٬والثانية هي قضية املدنيين من العائالت والعمال الوافدين العالقين
في منطقة قنفودة غربي بنغازي.
وتكللت الجهود في مدينة الزاوية بالنجاح ٬حيث نجح عدد من الوجهاء واملشايخ واألعيان بالتعاون مع مجلس
حكماء وأعيان الزاوية في إنجاح املفاوضات التي كانت قائمة لفتح خط الغاز بمنطقة بئر ترفاس ٬املغذي ملحطة
توليد الكهرباء الذي يمد العاصمة طرابلس بالكهرباء ٬وهي التي عاشت في ظالم لفترات استمرت أحيانا لثالثة
أيام بسبب انقطاع الكهرباء عنها.
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وأطلق سراح  18شخصا من مدينة الزاوية بفدية مالية ٬تبعهم  19آخرون كانوا جميعهم محتجزين على الهوية
في مناطق ورشفانة ٬على خلفية إيقاف كتائب من الزاوية لشاحنة تحمل التبغ تخص أشخاصا من ورشفانة٬
وفي قضية أخرى فتح املجلس االجتماعي لقبائل ورفلة خط مفاوضات مع القوات املسلحة التابعة ملجلس
النواب في بنغازي ٬من أجل إيجاد مخرج آمن للمدنيين من العائالت والعمال الوافدين العالقين في منطقة
قنفودة غربي املدينة ٬والتي تشهد اشتباكات عنيفة لم تنته حتى اآلن .وتسري املفاوضات أيضا على السجناء من
عناصر ورموز النظام السابق املسجونين لدى مجلس شورى ثوار بنغازي.
ومن بين األحداث التي تدخلت فيها الوساطات االجتماعية االشتباكات التي وقعت بين مسلحين من ترهونة
والقره بوللي ٬والتي تدخل إلنهائها أعيان من قبائل مدن ومناطق طرابلس الكبرى وورشفانة ٬وتوصلوا من خاللها
إلى وقف إطالق النار من الجهتين ٬وفتح الطرق الرئيسية ٬في انتظار عقد اجتماع صلح نهائي بين الطرفين.

على الرغم من أن جهود األعيان واملشايخ كللت بالنجاح في مدينة الزاوية إال أنه من املتوقع أن تشهد املنطقة
الغربية أحداثا عسكرية في نقاط جديدة ٬ما يحتم على املشايخ لعب دور أكبر ٬خاصة في العاصمة طرابلس وما
جاورها ٬فهي تشهد احتقانا وسخطا من قبل املواطنين نتيجة ازدياد سوء الوضع املعيش ي وغالء األسعار
وانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات ٬واستمرار االستقطاب الحاد للمواطن البسيط من قبل التيارات املتصارعة.
غير أنه ثبت أن وساطات األعيان واملشايخ غير الرسمية تحقق نجاحا أكثر من تل .التي تطغى عليها املسميات
والصفات الرسمية ٬ما يقود إلى ضرورة دعم هذا املنحى قصد توسيع املصالحات املحلية بين املناطق والقبائل.

لم تكن أحداث شهر يناير عادية بالنسبة للنازحين واملهجرين داخل البالد وخارجها ٬وإنما شهد تطورات مهمة٬
بعضها يحدث ألول مرة منذ عام  .2011إذ يمكن القول إن أبرز ما ميز هذا الشهر هو عودة عدد من العائالت
املهجرة والنازحة في مصر إلى ليبيا ٬وعودة أعداد كبيرة من نازحي بعض أحياء مدينة سرت التي تحررت مؤخرا
من قبضة تنظيم الدولة.
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فقد عادت  26عائلة ليبية نازحة ومهجرة ونازحة في مصر منذ نحو ست سنوات إلى ليبيا وتحديدا مدينة طبرق،
ضمن أولى خطوات تنفيذ اتفاقية موقعة بين “مؤسسة العدالة أوال” التي يرأسها رجل األعمال الليبي حسونة
طاطاناكي ٬ووزارة العمل والشؤون االجتماعية بالحكومة املوقتة التابعة ملجلس النواب في طبرق.
وتقوم االتفاقية التي تبنهها “مؤسسة العدالة أوال” على رجوع أكثر من  100عائلة ليبية مهجرة ونازحة في الخارج٬
وتقديم املساعدات لهم ودمجهم في املجتمع .ووزعت العائالت الـ  26على مساكن مخصصة لها ٬تكفلت
“العدالة أوال” بدفع ثمن إيجارها ٬وتعهدت بتقديم  1000دينار لكل أسرة كمنحة شهرية ملدة عام كامل.
وأقيمت في طبرق احتفالية بعودة عدد من العائالت النازحة واملهجرة حظرها الطيب الصافي أحد رموز نظام
القذافي ٬والذي أشاد فيها بدور أبناء املنطقة في تضميد جراح الوطن ولم الشمل ودرء الفتنة.
وأعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية بالحكومة املؤقتة عن مبادرة أخرى تحت مسمى “التكافل االجتماعي”٬
تتمثل في تبني كل وزير ووكيل وزاررة مصاريف إحدى العائالت الليبية النازحة من حسابه الخاص ملدة عام
كامل.
ولطاملا كان هناك تضارب حول أعداد املهجرين والنازحين خارج البالد ٬إال أن إجمالي العائالت املهجرة والنازحة
املوجودة في دولة مصر ال يتجاوز  5200بحسب إحصاء وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالحكومة املؤقتة٬
التي أكدت أنها أحصت جميع العائالت بالتعاون مع السفارة والقنصلية الليبية في مصر ٬وعدد من مؤسسات
املجتمع املدني التي تنشط في هذا املجال.
واستثنت الوزارة في إحصائها عددا من العائالت التي رفضت التسجيل لديها ٬وهي ال تتعدى  %15من العدد
املسجل ٬كما أن هناك نحو  650عائلة ليبية مهجرة ونازحة في تونس ٬بحسب ما تم تقييده في سجالت الوزارة.
وبشأن تعداد العائالت النازحة في بنغازي أعلنت الهيئة الليبية لإلغاثة واملساعدات اإلنسانية أن عدد العائالت
املسجلة لديها بلغ نحو  19,9600عائلة نازحة ،تتباين في أماكن إقامهها ٬بين منازل أقاربهم وذويهم أو منحت لهم٬
وبين املدارس واملخيمات املخصصة للنازحين.
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ومن بين األحداث املهمة أيضا بخصوص النازحين استمرت حركة عودة النازحين من مدينة سرت بعد تحريرها
في ديسمبر املاض ي إلى منازلهم التي تركهها منذ نحو عام.
فقد عادت  150عائلة كانت نازحة من منطقتي الثالثين والقبيبة غرب سرت إلى منازلها ٬وعاد عدد كبير من
العائالت إلى من منازلها في وادي الغربيات ومشروع تالل الزراعي ،كما سمحت غرفة العمليات امليدانية بسرت
لسكان خمسة أحياء بالعودة إلى منازلهم بعد االنههاء من تأمينها وإزالة مخلفات الحرب منها ٬وهي الزعفران٬
وطريق الكويري و  ٬ 101وحي الـ 700وحدة سكنية ٬وحي جزيرة السواوة.
وباستثناء سكان الجيزة البحرية وعمارات  656وحي القصور التي لها خصوصية أمنية ٬فقد ُسمح لجميع سكان
املدينة بتفقد منازلهم ٬والدخول إلى مناطقهم والخروج منها بشكل يومي.
وفي ذات الوقت استمرت العائالت النازحة من سرت في تسلم املساعدات الغذائية والطبية التي تقدمها
مؤسسات خيرية أهلية وحكومية ومنظمات دولية ٬حيث وزعت العديد منها على العائالت النازحة في مناطق
سرت وضواحيها ٬ومناطق ومدن الجفرة ٬وبني وليد ٬وبلديات طرابلس الكبرى ٬وزليتن ٬وترهونة ٬وأبو قرين٬
والوشكة ٬ومدن ومناطق الهالل النفطي وصوال إلى أجدابيا.
كما وزعت املساعدات اإلنسانية على النازحين من مدن أخرى غير سرت في مناطق ومدن ترهونة ٬ومصراتة٬
وبنغازي ٬وبني وليد ٬وسبها.
وقدمت معظم املساعدات خالل يناير من قبل جمعية أيادي الخير لألعمال الخيرية ٬ومؤسسة الطاهر الزاوي
لألعمال الخيرية ٬والهالل األحمر الليبي ٬وبرنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة ٬والهيئة الطبية الدولية٬
واليونيسيف ٬في ظل غياب للدعم الحكومي الرسمي ٬باستثناء مساعدات قدمت لنازحين في بنغازي من الهيئة
ّ
الليبية لإلغاثة ٬ومساعدات ُسلمت من لجنة مكلفة من بلدية بنغازي.
وإسهاما منه في دعم تعزيز التنسيق بشأن حماية النازحين بين الجهات الدولية واملحلية واملدنية العاملة في
ليبيا ٬أجرى مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين بليبيا دورة تدريبية شارك فيها أكثر من 35
مشاركا من جهات مختلفة ومتطوعين.
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وسيزور خبراء دوليين من األمم املتحدة في مطلع فبراير مقر حكومة الوفاق الوطني وعدة مؤسسات معنية
ً
داخليا ٬كما سيتم تقييم شامل للبيانات املتاحة بشأن النازحين ٬ووضع خطة
لتقييم قواعد بيانات النازحين
شاملة بين املؤسسات املحلية والدولية ٬خالل ورشة عمل سنتعقد في تونس في الـ  20من فبراير ٬بإدارة خبراء
من برنامج جيبس بجينيف.

قد يشهد شهر فبراير انفراجة في ملف النازحين بانههاء عودة عدد كبير آخر من العائالت النازحة من مدينة
سرت ٬خصوصا بعد السماح لسكان عدد من املناطق بتفقد منازلهم ٬وانههاء جزء كبير من عمليات التمشيط
وإزالة مخلفات الحرب واأللغام في عدد من املناطق ٬كما يرجح أن تتواصل املساعدات اإلنسانية ملن تبقى من
نازحي سرت في مدن مختلفة ٬إضافة إلي النازحين من تاورغاء ومثلهم من بنغازي وككلة وورشفانة ٬إضافة إلى
املهجرين من بعض مناطق طرابلس إلي مدن الجبل الغربي ٬ويبقى تقديم املساعدات مقتصرا على املؤسسات
األهلية الخيرية واملنظمات الدولية ٬لعجز الدولة وعدم وجود أي ميزانيات تسييرية ملعالجة مشاكل النازحين.
كما أنه من املرجح عودة عدد آخر من العائالت النازحة واملهجرة خارج ليبيا في مصر وتونس ٬خصوصا وأن
مؤسسة العدالة أوال أعلنت أنها ستسههدف  100عائلة ٬كما أن هناك مبادرة أطلقهها وزارة العمل والشؤون
االجتماعية بالحكومة املؤقتة قد تدخل حيز التنفيذ.
ويستمر نزوح وتهجير العائالت من بنغازي والتي خرجت أعقاب إطالق عملية الكرامة نظرا الستمرار القتال في
بعض مناطق املدينة ٬وفقدان العديد من العائالت ملنازلها ٬فضال عن عدم قدرة كثير منها علي العودة إلى
املدينة بسبب الشرخ االجتماعي الحاصل هناك.
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 .50الجيش الليبي  -مأزق املاضوية وتحدي إعادة البناء.
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نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر
 2014في طرابلس ليبيا ,و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير . 2015تقوم املنظمة بإجراء
األبحاث و الدراسات التي تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى
سياسات فعالة و ناجحة و كذل .من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكرس املنظمة جهدها من أجل
تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي .تهدف املنظمة كذل.
إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات
ً
الليبية .و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من
خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية .تقوم املنظمة كذل .بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و
منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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