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راسة  األمنية اع األوض سببتها ترديوالتي  ،الشرعيةالهجرة غير لى التعرُّف على إهدفت هذه الد ِّ

 ،0212-0211 وأثرها على األمن القومي الليبي ،بسبب الحروب والصراعات ،السائدة في ليبياالقتصادية او 

راسة هذه  تتناول وقد ألمن القومي مكونات اوبينت  ومي،وأثرها على األمن الق الشرعية،الهجرة غير  أسبابالد ِّ

واستطالع الحلول للحد من تأثيرها على األمن القومي الليبي.اعتمدت  التحديات التي واجهها،، وأهم الليبي

لى تتبع التسلسل التاريخي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ع من خالل المنهج التاريخي التحليلي علىالدراسة 

رعية التي رة غير الشالوصفي التحليلي من خالل تحليل واقع ظاهرة الهج وكذلك المنهجالمستوى الليبي. 

هرة والقوانين التي أبرمت حول ظا أهم التشريعاتتشهدها ليبيا، والمنهج القانوني من خالل االطالع على 

 . الهجرة غير الشرعية

راسةلت توص  و  راسة  الد ِّ مفادها  تيالإلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وإثبات صحة فرضية الد ِّ

لة السلبي على األمن القومي في الدول المستقب واألثرأن هناك عالقة ارتباطيه بين الهجرة غير الشرعية "

التي بلغت و ، عداد كبيرة من الهجرات غير الشرعيةأ تدفق  أنوأثبتت الدراسة من خالل نتائجها  ،للمهاجرين

واقتصادية واجتماعية وسياسية على  أمنيةآثارًا لت شك  مهاجرًا غير شرعيًا، أالف ( 224) 0218في عام 

  .المجتمع الليبي

ألمن ومؤسسات ا ،بسط سيادتها على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الجيش على الدولة وأوصت بأن

 لتكون مؤسسات مركزية موحدة، والسعي بالتدريج لمنع وجود السالح خارج اإلطار القانوني. ،الوطني

 الشرعية، األمن القومي الليبي.الكلمات المفتاحية: الهجرة غير 
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Abstract 

This study aimed to identify the illegal emigration which its causes the deterioration 

of security and economic prevailing conditions in Libya because of the wars and the 

conflicts and their effect in Libyan National security (2011-2017). This study had 

addressed the reasons for this illegal emigration and its effect in the national security, it 

showed the components of the Libyan national security and the most important 

challenges, it had faced, surveying the solutions to limit their influence on the Libyan 

national security. The study depended on the historical analytical method following the 

historical sequence of the illegal emigration at the Libyan level, also the descriptive 

analytical method through analyzing the reality of the illegal emigration phenomenon that 

Libya state is witnessing, and the legal method through obtaining information about the 

most important legislations and law to endorse regarding the illegal emigration 

phenomenon.  

The study reached a group of results and recommendations proving the validity of 

the study hypothesis which states “there is a correlation between the illegal emigration 

and its negative effect on the national security in the countries receiving the emigrants, 

the study through its results proved that the flow of  great number of illegal emigrations 

which reached in year 2018 (704) thounsand illegal emigrants has established security, 

economic, social and political effects on the Libyan society.  

The study recommended that the necessity of conducting further research on the 

issue of illegal migration and link it with other fields. 

Keywords: Illegal immigration, Libyan national security.
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

  :المقدمة

فة. عرفتها المجتمعات المختل، وقد على األرض اإلنسان وجودُعرفت الهجرة منذ القدم مع بداية 

كانت الهجرة عبارة عن تنقل جماعات من مكان إلى آخر؛ ذلك لتوفير سبل العيش، أو تحقيق األمن و 

ر  إلا كان لها دور فيالمجتمعات بعضها باآلخر، و ومن خالل ذلك اختلطت الثقافات و  واالستقرار.

 الجتماعيةات الحاضر في الحياة االقتصادية و لكن ال يمكن إهمال تأثيرها السلبي في الوقالحضاري، و 

ن م لهجراتلما واألمنية في مختلف المجتمعات، ونخص بالذكر دول العبور عامة وليبيا خاصة، و 

 دولة عبور.راتيجي كذلك لما لها من موقع جغرافي استكبير على األمن القومي الليبي؛ و بشكل  تأثير

قد أدى الدولة الليبية ودول الجوار، ف ظاهرة الهجرة غير الشرعية خطرًا كبيرًا يهدد سالمةوتمثل 

 لعديد منهجرة ا، وعدم مراقبة الحدود الليبية إلى فيها تردي األوضاع األمنية في ليبيا وانعدام األمن

ي نفس وف أخرى، وذلك هربًا من تلك األوضاع،األفراد داخل ليبيا، وجعلها منطقة عبور لهم إلى دول 

 ةوالثقافي ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةالسياسي يا بالهجرة غير الشرعية من الجوانبالوقت تأثرت ليب

ماعات ودخول الج ،سبب انتشار الجريمة والنصب واالحتيال والتزوير األمر الذي، ةواألمني ةوالصحي

عمل تكما  ظاهرة التسولات و وانتشار المخدر  ،اإلرهابية داخل صفوف المهاجرين غير الشرعيين

األمن القومي ي فالمهاجرين يؤثرون  تبين أنتخريب المحطات  الكهربائية، وبناًء عليه العصابات على 

 (.02 :0213لليبيا )ابراهيم، 
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ات الدولية. والمنظملي قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي ترهق المجتمع الدو  وتعد  

 د منالعديمما أث ر في  ،ها المهاجرون ودول العبوريلإحدو  مشاكل للدول التي يسعى كما تسبب 

بائية. و من زيادة معدالت الجريمة واالتجار بالبشر وانتشار األمراض ال ؛الدول المعنية بهذه القضية

ر بخطر من القومي وينذوضربًا للنسيج االجتماعي، مما يهدد األ ،وتعد تهديدًا للتركيبة الديمقراطية

 (.0212انخراط بعض المهاجرين في الجماعات اإلرهابية )المهدي، استراتيجي، ويتمثل في 

ون من يهرباألفراد صراعات المسلحة التي جعلت الأسباب الهجرة غير الشرعية وجود ومن أهم 

ي من كافة أشكال العنف الت إلى الهرباألشخاص  أفضل، مما يضطربمستقبل  آملينالموت والدمار، 

 معاناتهم منبب بسالعيش الكريم في أوطانهم ألسلوب  بعد افتقادهم يمكن أن تصل إلى القتل والعبودية

والمردود  العمل الوفيرة للحلم بحياة أفضل حيث فرصأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متردية، 

عوامل تشكل العمل  صوفر  التي تتوافر فيهاُ سُبل العيش الكريمالغنية نسبيًا و  المالي الوفير، فالبيئات

 .(0216خضر، للمهاجرين )جذب 

القوانين  تفعيل وسواها لعدماألفريقي منطقة جذب للمهاجرين إليها من دول الجوار وتعد ليبيا 

ير تقرير البرية والبحرية، حيث يش للمهاجرين غير الشرعيين، ولصعوبة مراقبة حدودهاالليبية الرادعة 

 612222المقيمين فيها بصورة غير مشروعة يتجاوز األجانب المنظمة الدولية للهجرة إلى أن عدد 

، ومن أهم االسباب التي تجعل ليبيا منطقة جذب للمهاجرين إجمالي السكان من% 32نسمة وبنسبة 

 قع على سواحل: حيث أنها تالجغرافيهو الموقع منطقة عبور لهم والذين يعتبرون ليبيا  ،لشرعيينغير ا

يبلغ طول ، و كم 1122طول الساحل الليبي قرابة يبلغ  ، كما المتوسط شمال أفريقياالبحر األبيض 

كم  1352يبلغ طول حدودها مع تشاد والنيجر ، و كم 1432ة مع مصر والسودان قرابة حدودها الشرقي

تردي  ناهيك عن، كم 1015 يبلغ طول حدودها الغربية مع تونس والجزائرباإلضافة إلى أن  جنوبًا.
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 النفالتإلى ا، والتي أدت األوضاع االقتصادية واألمنية، خاصة بعد أحدا  الربيع العربي في ليبيا

 (. 1: 0218الديوبي، األمني وعدم مراقبة حدود الدولة مع دول الجوار )

 لة الدراسة:مشك

على األمن القومي الليبي، وذلك من  ، وأثرهامشكلة الدراسة حول الهجرة غير الشرعية تدور

انتشار معدل الجريمة واألوبئة والسرقة والخطف واالت جار بالبشر وانتشار األمراض التي لم تكن معروفة 

مشكالت ن ميتعلق بصالت الدول اإلقليمية مما تسبب لها  اإلقليميفي المجتمع الليبي، وعلى المستوى 

بسبب الهجمات اإلرهابية؛ ومثال على ذلك سرت وبنغازي وبعض مناطق الجنوب، ويتمثل ذلك بدخول 

ذلك بالدولي هو مستوى أعلى مما سبقه. إرهابيين من الدول االقليمية المجاورة لليبيا، على المستوى 

 لمي.امحيط العيتعلق بحراك الدولة ضمن ال

 فرضية الدراسة:

عالقة ارتباطية بين الهجرة غير الشرعية  هناكأن  مفادها:تنطلق هذه الدراسة من فرضية 

 للمهاجرين.القومي في الدول المستقبلة  وعدم استقرار األمن
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 :أسئلة الدراسة

 :األسئلة اآلتيةتحاول الدراسة اإلجابة عن  

 غير الشرعية وموقف القانون الدولي اإلنساني منها؟ما دوافع الهجرة السؤال األول: 

ية التي علهجرة غير الشر األمن القومي الليبي وتحديات ا الحاكمة لمكوناتما المبادئ السؤال الثاني: 

 تواجهه؟

 ما تأثير الهجرة غير الشرعية على واقع ومستقبل األمن القومي الليبي؟السؤال الثالث: 

 أهداف الدراسة:

 اسة لتحقيق األهداف اآلتية:تسعى الدر  

 تحديد دوافع الهجرة غير الشرعية وموقف القانون الدولي اإلنساني منها. الهدف األول:

ر تحديات الهجرة غية لمكونات األمن القومي الليبي و الوقوف على المبادئ الحاكم :الثانيالهدف 

 الشرعية التي تواجهه.

 الليبي. األمن القومي لومستقبرعية على واقع شتأثير الهجرة غير ال وتحليل: دراسة الهدف الثالث
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 أهمية الدراسة:

 أواًل: األهمية العلمية:

تبرز األهمية العلمية للدراسة من أهمية موضوعها والذي يرصد أكبر المشكالت التي تواجه 

تي تؤثر شرعية، والالليس فقط الدولة الليبية، وإنما الدول المجاورة لها، أال وهي مشكلة الهجرة غير 

هجرة لسلبًا على وضعها السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وتهدد استقرارها، إذ أحصت منظمة ا

كما تكمن أهمية .0218عام  خاللآالف مهاجر غير شرعي في ليبيا،  224من الدولية عبور أكثر 

، 0212-0211الدراسة في أنها تناولت موضوع أثر الهجرة غير الشرعية على األمن القومي الليبي 

لوم وطالب العمما يجعلها الدراسة األولى في حدود علم الباحث، ومن المؤمل رفد المكتبة العربية 

 هذا الميدان.، بمادة هامة وحديثة في السياسية

 ثانيًا: األهمية العلمية:

اكل يح طبيعة المشتأتي من محاولة الباحث في توضيح أسباب الهجرة غير الشرعية، وتوض    

 وتقديم الفائدة ألصحاب القرار السياسي واألمن القومي، ومحاولةاألمنية بسبب الهجرة غير الشرعية، 

 لمجال.االوصول إلى حلول جذرية واألخذ بها كمرجع يستفيد منه الباحثون في المستقبل بذات 

  



7 
 

 الدراسة: حدود

 .0212 إلى 0211 من: الزمنية الحدود

 .ليبيا: المكانية الحدود

 الليبي، الشعب أطياف وكافة الشرعيين غير نيالمهاجر  على الدراسة هذه تقوم حيث :البشرية الحدود

 .ليبيا في واألمنية السياسية والقيادة

 :الدراسة محددات

صعوبة جمع الدراسات والمراجع ، واجهت الباحث محددات عدة أثناء إعداد الرسالة ومنها

المحددات في صعوبة الحصول على  تتحددوالتي تناولت موضوع الدراسة والوصول إليها، كما 

 المعلومات من المصادر الرسمية ذات العالقة نظرًا للظروف واألوضاع السياسية واألمنية السائدة.

 مصطلحات الدراسة:

 الهجرة: 

عن  الَتخلي   ، أوعن المكان ومعناها الرحيل، الهجرة ُلغٌة لفٌظ مشتٌق من الكلمة الُثالثي ة ) َهَجَر(: لغة

وأيضًا ُتعرُف الهجرة: بأن ها انتقال األفراد من مكان إلى آخر بغرض االستقرار في المكان شيء ما، 

 .الجديد )معجم المعاني(

بحيث  صود،المقمن بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد الرحيل عن  عبارةاصطالحًا: 

 .(Bischoff & Kafehsy, 2010)ل ل البالد دون تأشيرة دخو يتم دخو 
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موافقات ون الحصول على البأنها عملية انتقال األفراد من بلد وإليه بطريقة غير قانونية دإجرائيًا: 

 ، ودون اللجوء إلى الطرق الرسمية.الرسمية

 األمن القومي: 

 ار علىواالستقر هو تحقيق السكينة والطمأنينة  واألمن:األمن في المعنى اللغوي ضد الخوف.  لغة:

 .مستوى الفرد والجماعة )معجم المعاني(

اخلية والخارجية واالقتصادي ة  لتتمث اصطالحًا: ولة لتأمين استمرار أساس القوة الد  بالقدرة التي تملكها الد 

اخل والخارج،  والعسكرية  في مناحي الحياة كافة، لمواجهة األخطار التي تشكل تهديدًا لها من الد 

ٍ سواء )حسين،  لم علىوالس  حالة الحرب  وتكون في  .(5 :0221حد 

بأنها القدرة التي تملكها الحكومة لتأمين االستقرار السياسي واالقتصادي والعسكري، والحفاظ  إجرائيًا:

 أن الهجرة من أكثر األخطار على الدول. على الدول من التهديدات التي تشكل خطورة، على اعتبار
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 :النظري  اإلطارأواًل: 

ثر عليه أ يكون لهاو  ،يتأثر األمن القومي بالعديد من القضايا التي تكون كمتغيرات مستقلة       

تأثير لهذه المتغيرات وفقًا للظروف من حالة إلى ويختلف حجم ال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

ما يتعلق يومن وقت إلى آخر، فال يمكن القول بأن كل الدول تواجه وتعاني نفس القضايا ف ،أخرى 

عية وكذلك اية واالقتصادية واألمنية واالجتمالسياسباألمن القومي وبنفس درجة التأثير، فاألوضاع 

ألمن القومي ل أولويةمتفاوتة من دولة ألخرى، وبالتالي فإن ما قد يشكل قضية ذات الموقع الجغرافي، 

 ألعداد كبيرة منومنطقة عبور يعد ضروريًا لدولة أخرى، ولقد أصبحت ليبيا مقصدًا ما لدولة 

ن م  الشرعيةالمهاجرين األفارقة منذ نحو ثالثة عقود، حيث تتعرض إلى موجات من الهجرة غير 

الدول األفريقية جنوب الصحراء إضافة إلى مصر والسودان والدول المغاربية. ومعظم هذه الموجات 

ة األحوال فإن لهذا النوع من الهجر أوروبا. وفي جميع  غير شرعية وجهتهامن الهجرة تعتبر هجرة 

تأثيرات على مناحي الحياة المختلفة في الدول المارة بها، وهي تأثيرات قد تتعلق باألمن  الشرعيةغير 

 .(51:1182، )المشاط القومي

ى أوروبا الهجرة غير الشرعية إلالسنوات الماضية ظاهرة تتمثل بمشكلة  ليبيا خاللظهرت في 

إيطاليا، حيث تقدر السلطات في إيطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من باألخص إلى سواحل و 

مليون مهاجر، معظمهم من دول الشمال اإلفريقي فضال  1.5بـ ماهيرية الليبية وحدها جالهجرة من ال

 عن الدول اإلفريقية األخرى، ال سيما من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا. )الصوفاني وجوان،

1:0221 ) 

ويأتي معظم هؤالء، خاصة األفارقة منهم، بعد تجميعهم في أماكن التقاء داخل كل دولة على        

ن عدة أسابيع وهناك ينتظرو  ،حدة، ثم تقوم عصابات التهريب بنقلهم عبر حافالت كبيرة إلى طرابلس
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وخفر  ،إلى أن تنتهي عصابات التهريب من استكمال عالقتها مع عدد من عناصر الشرطة الليبية

 السواحل باستخدام الرشاوي. 

ا العالم ، والتي يشهدهوتعد الهجرة غير الشرعية من الظواهر المنتشرة على المستوى العالمي        

ختلفة، حيث وأسباب معزل عن هذه الدول، وهي قديمة منذ قدم التاريخ، ولغايات مليبيا ليست ببأسره و 

القتل من الحرب و  اً خل، أو ألسباب أمنية وسياسية هربيبحثون عن مصادر أفضل للد إن المهاجرين

ة ونة األخيرة، ذات أبعاد مخيفالخرى، وأصبحت هذه الهجرة في اآلوالتخريب والعديد من األسباب ا

حيث  ،1151اهرة بدأت في ليبيا منذ عام في ظل تزايد أعداد المهاجرين، ويمكن القول بأن هذه الظ

ت مع مطلع السبعينات من القرن الماضي، وتحديدا  في ظل ظهور النفط د حديثة، ولكنها تزايدإنها تع

والبرامج التنموية. وأخذت هذه الظاهرة بالنمو مع تحول ليبيا من بين الدول الفقيرة التي كانت تعيش 

ة ر على المساعدات الخارجية إلى االستقالل لتصبح دولة منتجة ومصدرة للنفط، حيث إن ظاهرة الهج

 وفق العوامل الداخلية والخارجية الى جانب وغير الشرعيالشرعي  تطورت من الجانبين غير الشرعية

األثر الذي ولده النفط والحركة التنموية باعتباره عامال ساعد على جذب الهجرة الي ليبيا. 

 (131 :0212)الكوت،

لجوانب، ا ولد من آثار محتملة في العديد منتتشهده ليبيا منذ عقود سابقة، ولما  في ظل ماو 

مواقف وسياسات السلطات الرسمية داخل  غير الشرعية ستكون ذات تأثير على فإن ظاهرة الهجرة

لنظر ت في ليبيا إلعادة االيبيا، ومن جانب آخر فإن هذه المواقف ستعكس مدى إدراك صانعي القرار 

لليبي، لقومي االهجرة غير الشرعية التي تشهدها المنطقة،  وخاصة من حيث عالقتها باألمن افي 

وفي ظل ما تشهده ليبيا من تطورات سياسية فإن الهجرة غير الشرعية مرت بعدة مراحل، فاألولى 
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ية الحالسقوط الحكم الليبي، والثانية وهي محور الدراسة ب 0211انتهت عام و  1161ي عام بدأت ف

 .(8 :0212)الحوات، في ظل الحكم الجديد 0218حتى عام وتمتد  0211خالل الفترة من عام 

 نكان األمر عكسيا بأم بداية القالقل السياسة واآلمنة في ليبيا، و 0211شهد مطلع عام  

 لقذافي خاللاتمثل الموقف الليبي في المرحلة التي تلت سقوط نظام الهجرة من ليبيا الى الخارج، و 

، األمر الذي ت األمنيواالنفالحالة من عدم االستقرار الساسي  المنطقة شهدتهذا العام في أن 

انعكس على مجريات الهجرة غير الشرعية من خالل عدم قدرة السلطات الليبية على فرض سيطرتها 

البشر ب األسلحة واالتجارعديد من الظواهر كتجارة ال تعلى الوضع االمني، ونتيجة لذلك فقد ظهر 

 وارتفاع نسبة المهربين. 

ر العمل بجهد كبير على حظ0212وحتى  0211ة في منذ يالدولة الليبفي حين حاولت 

العمل على ترحيل من يتم اكتشاف دخوله الى ليبيا بطريقة غير دخول المهاجرين غير الشرعيين و 

نقص االمكانيات لدى السلطات األمنية ، إال أن حالة االنفالت األمني و شرعية الى بلده االصيل

أوروبا و ية تعد قضية أمنية بالنسبة إلى ليبيا حد من نجاح هذه الجهود. فقضية الهجرة غير الشرع

 :0212وت،)الك البحث عن حلول جذرية لهإغفاله و الظاهرة بالبعد االنساني الذي ال يمكن  وتتميز

132). 

 مفهوم الهجرة الدولية 

الطبيعية في جميع العصور واألمكنة، وهي ظاهرة  اإلنسانية األنشطة أحدتعد ظاهرة الهجرة 

وهي أحد أهم الظواهر التي ارتبطت بدايتها األولى بوجود اإلنسان على  ،اإلنسانية نفسهاقديمة قدم 
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األرض، وقد ساعدت الهجرات األولى على انتشار الجنس البشري في أرجاء األرض، ومن خالل 

 (.126 :1110، )القصير هذا االنتشار تشكلت المجتمعات والثقافات اإلنسانية المختلفة

اهيم الخاصة بالهجرة سواء كانت من منظور إنساني او قانوني او نفسي او قد تعددت المفو 

 اهمها:من االطالع على مجموعة من المفاهيم جغرافي، ومن خالل ذلك تم 

 :الهجرة الدولية -2

تقال هي عملية االن ،بوجه عام ،جنسون وديفيد هير على أن الهجرة يعرفها كل من جليفر

ذات دخل و  اقتصادياقوى أو الدول الغنية التي تكون ألى المناطق إمن المناطق الضعيفة اقتصاديا 

إذ يتمتع المهاجرون بفرص العمل الممنوحة لهم، فضال عن الجماعات التي تهاجر  فردي مرتفع.

 .(41: 1111،)زكريا و سياسيةأبدوافع دينية 

د داخل حدو  سواء كان ذلك ،مكان أخر األفراد من مكان ما إلى ويقصد كذلك بالهجرة انتقال

الهجرة خارج حدود الدولة وهو ما يطلق عليه الهجرة  أمالدولة، وهو ما يطلق عليه الهجرة الداخلية، 

قصودة إلى الدولة الم ينالدولية. وقد تتم الهجرة بشكل قانوني، أو قد تتم من خالل تسرب المهاجر 

 .(6: 0222)الدياسطي، بطرق غير شرعية

 مجموعة من األفراد باتخاذ قرار فعلي باالنتقال بأنها قيامُعر فت الهجرة  ،آخر تعريفوفي 

من موطنهم ومكان إقامتهم، تحت تأثير دوافع إما إجبارية أو اختيارية، والتو جه إلى مكان آخر لتحقيق 

ي الميثاق ف اويعتبر االنتقال حقًا من حقوق اإلنسان المنصوص عليه .الهدف الذي دفعهم لالنتقال

 (.0: 1216، )السهيل اإلنسانلعالمي لحقوق ا
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المكان  ىومن بين تعاريف الهجرة أنها " شكل من أشكال انتقال السكان من أرض تدع

ي ويتبع ذلك تغير ف ،مكان الوصول أو المكان المقصود ىتدع ى أخر  ىاألصلي أو مكان المغادرة إل

 (. 18 :1112)المحبوبي،  محل اإلقامة

قاموس الجغرافيا بأنها التغير الدائم أو شبه الدائم لمكان اإلقامة بغض في  وتعرف الهجرة

شأنها شأن حركة السكان الطبيعية.  ،مؤثرة بذلك على عدد السكان ،النظر عن المسافة المقطوعة

والمهاجر هو الشخص الذي يغير مقر سكناه المعتاد لفترة زمنية معقولة عابرا حدودا إدارية داخل 

 (14: 0224)لبيب، ة أو سياسية من دولة إلى أخرى الدولة الواحد

نه مع تزايدها وما تتركه من آثار سلبية ألذا فالهجرة ظاهرة يمارسها األفراد والجماعات إال 

لكال منطقتي األصل والوصول تصبح هذه الحركة والظاهرة مشكلة تجابهها المجتمعات والحكومات 

 (. 32: 0220)الكيتب،  ية واجتماعية وديمغرافيةلما يترتب عليها من آثار أو نتائج اقتصاد

 غير الشرعية  الهجرة-1

 ،، حيث مع نشأة الدوليظهر مفهوم الهجرة غير الشرعية بعد ظهور الدول والتنظيم الدول 

ظهرت الحدود الجغرافية والسياسية، وظهرت المعابر القانونية، وأصبح تجاوز الحدود من دولة الى 

نية تعد الهجرة السرية أو غير القانو لذا  .ألنظمة الدول وقوانينها اً غير شرعي ومخالف دولة أخرى عمالً 

 ،ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالواليات المتحدةة أو غير الشرعية أو غير النظامية الحديث

يركا وفي أم .آسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي في واالتحاد األوروبي أو في الدول النامية

الالتينية حيث أصبحت بعض الدول كاألرجنتين وفنزويال والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من 

وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن االستعمار ال تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل المجاورة  .دول مجاورة
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ولكن هذه الظاهرة  .ونيجيريا وجنوب أفريقياحواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج 

اكتست أهمية بالغة في حوض البحر األبيض المتوسط نظرا الهتمام وسائل اإلعالم بها، 

 (.42: 0213حافظ،  (الشاطئينتشكل رهانا أساسيا في العالقات بين  فأصبحت

على واقع الدول التنموي كبير  أثرمفهوم الهجرة غير الشرعية او السرية ل كانلقد  

تعريف  من هنا جاء، على الدولة المستضيفة ئاً الن الهجرات غير الشرعية تشكل عبصادي، واالقت

ول بطريقٍة  الهجرة غير المشروعة، او الهجرة السري ة، بأنها عملي ة انتقال األفراد والجماعات بين الد 

 إليه؛ حيث يدخلها الُمهاجر دون  اجرغير قانونية، وتكون خارقًة للقوانين واإلجراءات للبلد الُمه

يفة على البلد المستض اً او امني اً سواء كان اقتصادي اً ، مما يشكل اثر الحصولِّ على تأشيرة ُدخول

 (062 :0211)التميمي،

الهجرة غير الشرعية، باعتبارها وسيلة يتبعها األشخاص للوصول إلى دولة بعينها  كما عرفت

ن الغرض وغالبًا ما يكو  .الوثائق الرسمية، وبعيدًا عن ملفات الهجرةبطريقة غير رسمية، بعيدًا عن 

في الدولة المقصودة بطريقة غير رسمية  الهجرة للعمل من الهجرة غير الشرعية، هو اللجوء، أو

لذا فالهجرة السرية هي انتقال أفراد أو جماعة من  ومخالفة لألنظمة والقوانين بل واألعراف الدولية.

ديد من فهي تشمل الع، كما هو متعارف عليه دوليا بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة مكان إلى آخر

أصناف المهاجرين مثل: المهاجرين الذين ينتهكون نظام الل جوء، والمهاجرين الذين يدخلون الدول 

االتجار  ابطريقة غير شرعية، ويعملون بطرق غير شرعية، وينتهكون قواعد الزيارة، ويصبحون ضحاي

 (.8: 0214)رؤوف، ريب المهاجرين كالسلع والبضائعتهبالبشر و 
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بأنها انتقال شخص أو مجموعة من األشخاص من  الشرعية او السريةغير وعرفت الهجرة  

مكان آلخر بطرق تخالف القوانين الخاصة بالهجرة المحلية والدولية، وُيعرف هذا النوع من الهجرة 

 (. 12 :0210)بركان،  ة، أو الهجرة غير الشرعيةباسم الهجرة غير القانوني

وُتعر ف الهجرة غير القانونية بأنها خروج أحد المواطنين من دولته بشكل غير مشروع، سواء 

كان الخروج من المنافذ غير المشروعة، أو من المنافذ المخصصة للخروج ولكن باستخدام طرق غير 

 (.5: 0211)شعبان، استعمال وثيقة سفر مزورةمشروعة تتمث ل في الخروج بالتخف ي أو 

بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أكثر الظواهر اإلنسانية  :بالقوله كل  يمكن تلخيص ذلك 

يفة، مما ثر على الدول المستضأ من لها ااتجاهاتها، ولمتعقيدا نظرا لتنوعها وتعدد دوافعها واختالف 

قانونية وشرعية، بحيث يكون للدولة القدرة والمعرفة لما يدخل طر أدعا الدول الى تقنين الهجرة ضمن 

 ،على الدول األخرى، لذلك سعت الدول اً واقتصادي اً امني ئاً لها من مهاجرين، الن ذلك يشكل عبدو 

ومن أشهر الهجرات غير الشرعية . المشاركة بتقنين الهجرة ، إلىوعن طريق المنظمات اإلنسانية

يتجهون عادة إلى أوروبا بحثا عن ظروف حياة ذين الاصة شمال إفريقيا من إفريقيا وخ المهاجرون 

 وغير ذلك.كريمة على المستوى المعيشي واألمني 

عوب وتعد ش. ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيالشهدت الدول المتقدمة إشكالية كبيرة وقد 

ن الماضي في بدايات القر وقد تنامت هذه الظاهرة  تعرضت للهجرة.دول العالم  أكثرالقارة اإلفريقية 

بفعل الفقر ونقص فرص العمل والقمع السياسي والديني والعنصري، ثم أتت العولمة لتفاقم حركة 

ع رقعة البلدان المعنية بهذه الظاهرة، حيث يوجد في بداية األلفية الثالثة مهاجر واحد من  البشر وتوس 

غيير اتجاهات الهجرة، فأصبحت بلدان مثل وقد دفعت العولمة االقتصادية إلى ت.مستقرا في بلده 35

سنغافورة وإندونيسيا محط أنظار الباحثين عن العمل من الهند والصين وباكستان، وأصبح المشرق 
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، مهاجرين من الفلبين وسريالنكا وغيرهما)أحمينقبل من  داً مقص -خاصة البلدان الخليجية-العربي 

0228 :4.) 

ـــــ ـــــة التعامـــــل مـــــع اإلنســـــان المهـــــاجر  وملـــــذلك تق ـــــر الشـــــرعية فـــــي كيفي إشـــــكالية الهجـــــرة غي

الشـــــرعي، الحقـــــوق القانونيــــة الممنوحـــــة للمهــــاجر الشـــــرعي او غيــــر  اإلنســـــانية، وكــــذلك مــــن إطــــار

الخاصـــــة باســـــتخدام ممارســـــات العبوديـــــة تجـــــاه المهـــــاجرين، ومـــــن ثـــــم اســـــتغاللهم فـــــي  تواإلجـــــراءا

للبيـــــع فـــــي  الســـــوريين المهـــــاجرين، حيـــــث تعـــــرض كثيـــــر مـــــن يةإنســـــاناللاأخالقيـــــة و الكـــــل األطـــــر ال

العبوديــــــة نمــــــط إنتــــــاج وعــــــيش فــــــي أوســــــاط عديــــــدة مــــــن  ظــــــاهرةمــــــا زالــــــت حيــــــث ســــــوق "العبيــــــد" 

 (. 4: 0212)مبروك،  لمجتمعاتنا العربية، يدعمها الثروة، والبترو 

الدول  سيادةومع تطور  لذلك نشأت ظاهرة التهريب البشري بعد الحرب العالمية الثانية،

وقد نشطت حركة التهريب البشري في الدول الفقيرة ذات  أراضيها ومعابرها البرية والبحرية. على

ية في الدول اإلفريقية وبعض الدول اآلسيو  األعداد السكانية المتزايدة وذات معدالت الفقر المرتفعة،

الدخول غير المشروع لشخص ما إلى  تالمهاجرين، وإجراءاويعني تهريب  ودول أمريكا الجنوبية.

أو  يقوم شخص بمفردهفي الدولة المستضيفة، حيث المقيمين الدائمين يتم من قبل دولة أخرى 

 أو الصعود في السفنمن المال  قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة مجموعات صغيرة باستخدام

 السفن لك على السباحة للتسلل إلىذي و التجارية بدون علم إدارة ومالحي السفن، معتمدين فاالبحرية 

المستودعات أو قوارب  داخلاو  ما يختفون داخل المخازن، وعادةً  ثناء عمليات الشحن والتفريغ،أ

مراكز التي تقل فيها نقاط و  يستخدم هؤالء األفراد الممرات البرية او عن طريق البر، حيث النجاة.

ل خال ، ومنطريق عصابات منظمة مهاجرين عنويتم تهربين ال المراقبة من قبل حرس الحدود.
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الهجرة والجنسية واإلقامة، ومن  خبرات في قوانين التي تضم أشخاص ذوشبكات التهريب العالمية 

 (.2: 0228المبارك، (النقل البري والبحري  عملوا في وكاالت السفر والسياحة وشركات

 :الدراسات السابقةثانيًا: 

 :الدراسات العربية -

"آثار الهجرة اإلفريقية غير الشرعية إلى أوروبا على بلدان  :(، بعنوان1122دراسة إبراهيم )       

هدفت الدراسة إلى توضيح آثار الهجرة اإلفريقية غير الشرعية إلى أوروبا على بلدان العبور العبور" 

سالمة  مخيفا يهدد حيث بينت الدراسة إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل هاجسا ليبيا نموذجا"،

الوطن والدول التي تستقبل المهاجرين الغير شرعيين، باعتبار أن ليبيا من دول العبور والتعرف على 

القيادات المحلية الليبية والدولية ، و كيفية عالج اآلثار السلبية ودوافعها، المجهود المبذول من قبل 

ية، و تهريب البشر و التجارة باألعضاء البشر انتشارا واضحا للعصابات و بينت الدراسة أن هناك وقد 

قطع الكهربائي و انتشارا لألمراض المعدي، و خلق سوق سوداء، أما دور القيادات المحلية الليبية 

فإن الجهود التي بذلوها غير كافية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإن بعض القرارات التي تم 

 مفعلة. اتخاذها من قبل هذه القيادات ليست

"الهجرة غير الشرعية بالمجتمع الليبي: الدراسة اجتماعية  :(، بعنوان1122دراسة المصراتي )     

لتعرف هدفت الدراسة إلى اميدانية على المهاجرين غير الشرعيين بمركز قنفودة بمدينة بنغازي" ، 

م وخبراتهم تجاربهعلى أهم خصائص المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين بمركز قنفودة بنغازي، و 

المتعلقة بالهجرة، ومعرفة العوامل التي دفعتهم إلى هجر مواطنهم، وتلك العوامل التي جعلتهم يقصدون 

ليبيا دون غيرها، ولتحقيق ذلك تمت مقابلة جميع المحتجزين فترة إجراء الدراسة )مسح شامل(، وبلغ 
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ادها أن الهجرة غير الشرعية في ليبيا ( مبحوثًا، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مف55إجمالي عددهم )

مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تتمثل في تدني أوضاع المهاجرين في بلدانهم األصلية، 

إضافة إلى توفر فرص عمل غير احترافي في ليبيا مثل الرعي، وأعمال البناء، والعمالة اليدوية، 

قصد ليبيا بحثا عن فرص عمل تلبي لهم طموحاتهم األمر الذي شجع الكثيرين من أفراد العينة ل

 وأهدافهم االجتماعية واالقتصادية .

"الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا غير بلدان المغرب العربي"،  :(، بعنوان1122دراسة الحوات )

هدفت الدراسة إلى استعراض نموذج من نماذج الهجرة غير الشرعية التي تتم بين ضفتي الصحراء 

في إفريقيا والضفة الشمالية للبحر المتوسط وخاصة إيطاليا عبر الشواطئ الليبية، وإلقاء الكبرى 

الضوء على الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا غبر الصحراء الكبرى لتعبر بشكل مؤقت إلى 

 ليبيا، ومن ثم المتابعة عبر البحر المتوسط إلى جنوب اوروبا وبشكل أساسي إلى جنوب إيطاليا.

ومن تحليل ما توفر للباحث من بيانات تبيت أن الهجرة غير الشرعية يدفعها ويحركها الفقر والبطالة 

بشكل أساسي، وكذلك انخفاض المستوى المعيشي في القارة اإلفريقية، والهجرة غير الشرعية تعبر 

لمتوسط الى االصحراء الكبرى لتستقر مؤقتًا في ليبيا، وتواصل تحركها بقوارب الموت عبر البحر 

جنوب ايطليا، ومشكلة الهجرة غير الشرعية تتطلب النظر إليها كمشكلة اجتماعية واقتصادية قبل 

النظر إليها بأنها مشكلة أمنية، وفي جميع األحوال فإن وضع الهجرة غير الشرعية اآلن يتطلب 

ن ليبيا وايطاليا ثنائي بي معالجتها على مستويين: األول إقليمي بين ليبيا واالتحاد األوروبي، والثاني

في شكل اتفاقية ليبية إيطالية للتعامل مع هذه الهجرة معلوماتيًا وعلميًا في عرض البحر المتوسط، 

وال بد أن تشارك بعض البلدان اإلفريقية خاصة المحيطة بليبيا في شروط وعناصر هذه االتفاقيات، 

 وما يترتب عليها من التزامات على كافة األطراف .
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 ."الهجرة غير القانونية إلى ليبيا وتأثيرها في األمن القومي الليبي"بعنوان:  (،1122اسة الكوت )در 

هدفت إلى دراسة ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى ليبيا، وتأثيرها في األمن القومي الليبي، ومن خالل 

اع ا تشهده األوضالتعرف على هذه الظاهرة من حيث الحجم والتطور واألبعاد المختلفة في ظل م

السياسية واألمنية من فوضى وانفالت أمني، وبينت الدراسة أن الهجرة غير القانونية إلى ليبيا تشهد 

تصاعدا مستمرا في ظل تردي األوضاع السياسية واألمنية، و أن هذه الظاهرة غير خاضعة إلى 

ي ي، وأن هناك تأثيرات فضبط من جانب السلطات الليبية أو دول المصدر أو دول االتحاد االوروب

السياسية لهذه الظاهرة ووجود جملة من التأثيرات االقتصادية في ليبيا؛ مما أوجد خلال أمنيا في 

 السياسة الداخلية، وأن لذلك ارتباطا مباشرا باألمن القومي من الجانب االقتصادي.

 :الدراسات االجنبية -

 Illegal migration as a major threat to :بعنوان  Attir(2014) دراسة       

Libya’s security  اقع دراسة و الدراسة الى  هدفتالليبي"،  لألمن"الهجرة الغير مشروعة كتهديد

رافية المنطقة ، حيث بينت الدراسة بان جغالشرعيةليبيا نتيجة الهجرة الغير تواجهه الذي التهديد األمني 

ة فيها، وقلة عدد سكانها، وارتفاع نسبة المنطقة الصحراوياع مساحتها اتسالليبية تجعلها فريدة نتيجة 

وارتباطها واتصالها مع الكثير من الدول االفريقية عبر شريطها الحدودي، فكان ذلك سببًا رئيسيًا 

 الى الدول المجاورة، وبعد اكتشاف النفط والعديد من الموارد الطبيعية الليبيينللهجرة والهرب من قبل 

في ليبيا  لشرعيةا، وبينت الدراسة بان الهجرة غير لتصبح ليبيا دولة مستقبلة للهجرةست الصورة انعك

 ليست ظاهرة جديدة بل انها قديمة.

 :Migrations Through and From Libya:(، بعنوان1122) Toaldo دراسة

AMediterranean Challenge’  تحدي البحر االبيض المتوسط، –"الهجرة عبر ليبيا ومنها
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الى البحث في ديناميات الهجرة من ليبيا وإليها، مع تركيز على اقتصاديات وسياسات الدراسة  هدفت

االتجار غير المشروع، حيث بحثت في سياسات االتحاد األوروبي وسياسات الدول األعضاء لمعالجة 

ع الخارجي ينت النتائج إن إضفاء الطابالهجرة في البحر األبيض التوسط وتخفيضها عبر ليبيا، وب

على عمليات الهجرة غير الشرعية، وأكدت الدراسة على ضرورة البحث في مجال السياسة العامة، 

فاقترحت إجراء إصالح شامل للنظام الحالي بهدف إقامة شراكات مع الجهات الفاعلة المحلية 

 هجرة إلى أوروبا.والمؤسسات المتعددة األطراف مع إنشاء ممرات قانونية لل

 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

من خالل االطالع على الدراسات السابقة؛ لوحظ بأن أغلب الدراسات كانت تتمحور حول 

بها كتحدي  واألخذطرح ليبيا كنموذج للدراسة، الشرعية باعتبارها قضية دولية، و ظاهرة الهجرة غير 

 استقرارها.يواجه الدولة ويهدد أمنها و 

التركيز على دراسة العديد من اآلثار السياسية واالقتصادية  فقد حاولتأما الدراسة الحالية     

العالقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية على دولة ليبيا، وتحديد طبيعة اآلثار المترتبة  واالجتماعية ذات

على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافة، خالل الفترة 

 .(2011-2017)من 

لشرعية رة غير اواتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تناولت موضوع الهج 

من وإلى ليبيا، كما أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة في المنهجية التي تم اعتمادها، إذ 

 اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المنهج التاريخي والتحليلي الوصفي.

وأثرها  ةوتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها موضوع الهجرة غير الشرعي

 (. وهو ما جعلها الدراسة األولى في حدود علم الباحث.0212-0211على األمن القومي الليبي )
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 الدراسة: منهجية

 من المناهج في الدراسة الحالية على النحو اآلتي:            اً عدداستخدمت الدراسة       

ة الهجرة تتبع التسلسل التاريخي لظاهر بخالل هذا المنهج  نالباحث مقام المنهج التاريخي التحليلي: 

 األزمات التي شهدتها المنطقة خالل هذهمن حيث التطورات و  الليبي،ستوى غير الشرعية على الم

 التسلسل.

التي تشهدها  يةليل لواقع ظاهرة الهجرة غير الشرعالباحث بإجراء تح قامالمنهج الوصفي التحليلي: 

 طبيعة االثار المترتبة عليها.رة، و دولة ليبيا، وتحليل أسباب هذه الظاه

هجرة غير حول ظاهرة الالقوانين التي أبرمت لباحث باللجوء الى التشريعات و قام االمنهج القانوني: 

 خاصة المحددة في القضية الليبية.الشرعية، و 
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 الثاني الفصل

 الهجرة غير الشرعية من منظور القانون الدولي اإلنساني

 مقدمة:

يانات باستثناء بعض الك" الدولة"تعد ظاهرة الهجرة من الظواهر القديمة في ظل غياب مفهوم 

 التي ترتبط بروابط مشتركة من اإلطار التاريخي، والتقارب في العادات والتقاليد، او روابط الدم،

بحثا  لوقد كان لغياب الحدود دور كبير في التنقل واالنتقال والترحا .وروابط طائفية او أثنية او لغوية

لهجرة والتأكيد على ا ظهرت بوادر تقنين الهجرات،" الدولة"عن الكأل والماء. اال انه ومع قيام مفهوم 

 (331: 0225، بموجب األنظمة والقوانين، ورفض الهجرات غير الشرعية )أنطوني

ير الشرعية من منظور القانون الدولي اإلنساني من خالل ويتناول هذا الفصل الهجرة غ

 :المبحثين اآلتيين

 الهجرة غير الشرعية.ع فوادالمبحث االول: 

 .موقف القانون الدولي اإلنساني من الهجرة غير الشرعيةالمبحث الثاني: 
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 المبحث األول

 واقع الهجرة غير الشرعية

والجغرافية ومناطق العبور القانونية، اتخذت الدول التدابير مع ظهور الدولة والحدود السياسية  

ة وقد شكلت ظاهرة الهجرة غير القانونية أبعادًا خطير  .لتقنين الهجرة ضمن قوانين وأنظمة خاصة بها

مما تطلب تكثيف الجهود بين دول اإلرسال والعبور واالستقبال للمهاجرين غير  داخل المجتمعات،

بين الدول من خالل اتفاقيات وذلك من أجل  ةؤولية اتخاذ تدابير مشتركالشرعيين، مع تحمل مس

األمنية  المعالجة ورغم أن .وقد كانت الحلول الجزئية غير فعالة .إيجاد الحلول المالئمة لهذه الظاهرة

ساهمت في تخفيض عدد المهاجرين غير القانونيين إال أنها لم تعد وحدها كافية نظرا لمحدوديتها، 

اعية من تدابير جم واتخاذمن الضروري محاولة إيجاد التوافق بين البعد األمني واالجتماعي، وأصبح 

أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي للبلدان المرسلة للمهاجرين عن طريق معالجة األسباب العميقة 

 (5: 0215، )احمد والحقيقية لهذه الهجرة غير القانونية

 بعدت إشكاليات وهي: مراحل ارتبطت ةبعد  مرت الهجرات وقد 

 نوبمن الج القادمةالماسة للعمالة  الدول األوروبية : وهي إشكالية مرتبطة بحاجةاإلشكالية األولى

حيث كانت الدول األوروبية نفسها هي المتحكمة بحركة والتي يقصد بها العمالة من دول افريقيا، 

د ان استقر . وبعلعائلي. او عبر مكاتب غير شرعيةتدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع ا

 حكومية،دخول المدارس الإشكالية المطالبة بحقوقهم، مثل حق ابنائهم برزت هؤالء المهاجرين أوروبا، 

 ن الكثير منويبدو أ ين.وتعد تلك اإلشكالية بداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر  وحقوق التأمين،
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ة األنظمة األمنية األوروبية في هذه المرحلة بالذات. وذلك يعود الى غياب استفاد من غفل المهاجرين

 (.11: 0215)دياب،الحقا  أدركوهاالتي والعمل وإجراءات األنظمة والقوانين التي تضبط الية الدخول 

هذه  روقد بدأ ظهو  الخدمات كافة.على : مزاحمة المهاجرين أبناء البلد األصليين اإلشكالية الثانية

اإلشكالية االكتفاء وعدم الحاجة  هد أبرزت هذق( و 1115-1185)خالل الفترة ما بين  االشكالية

لوجود فائض من المهاجرين غير الشرعيين مما أدى الى ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين 

أبناء  ةوفي مقابل هذا الوضع االحترازي تزايدت رغب األصليين،الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد 

الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال ما أدى إلى إغالق الحدود. في تلك الظروف وقعت اتفاقية 

الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ هذه االتفاقية ومع دخول  1115/حزيران  11شنغن في 

 0212ر، الطاهوهولندا حيز التنفيذ سمح بحرية تنقل األشخاص المنتمين إلى الفضاء األوروبي )

:2.) 

المهاجرين غير الشرعيين على امن بلدان اوروبا، مما استدعى  أثروهي إشكالية  الثالثة:اإلشكالية 

الدول األوروبية والغنية اتخاذ إجراءات أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد للهجرة" والذي 

ب عائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنو يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع ال

. يةما من الهجرات غير الشرعشيئًا حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. هذه االجراءات خففت 

على عملية  التوكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف اآلن بالهجرة غير الشرعية/السرية والتي تح

 (.4: 0211، )السيد االلتحاق بالدول األوروبية بدون وجه قانوني

لقــــــد شــــــكلت الهجــــــرة  المســــــلحة:ظهــــــور الهجــــــرة االجباريــــــة بســــــب النزاعــــــات  :الرابعككككككةاإلشكككككككالية 

علـــــى الـــــدول المتقدمـــــة كونهـــــا كانـــــت هجـــــرة اقتصـــــادية لمهـــــاجرين  اً اقتصـــــادي عبئـــــاً غيـــــر النظاميـــــة 

فــــــي بدايــــــة األمــــــر، لكــــــن الهجــــــرات الحاليــــــة هــــــي " الفــــــردوس األوروبــــــييبحثــــــون عمــــــا يعــــــرف بـــــــ "
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هجــــــــرات ناتجــــــــة عــــــــن النزاعــــــــات السياســــــــية  ااإلجبــــــــاري، ألنهــــــــهجــــــــرات تأخــــــــذ طــــــــابع التهجيــــــــر 

، 0211 العــــــام العربيــــــة فــــــي الثــــــوراتفمنــــــذ شــــــهدها بعــــــض دول العــــــالم الثالــــــث. تالمســــــلحة التــــــي 

ات كبيـــــــرة مـــــــن موجـــــــ ىأدت االضــــــطرابات والقالقـــــــل التـــــــي شـــــــهدتها منطقـــــــة الشــــــرق األوســـــــط إلـــــــ

ـــــىالمهـــــاجرين  ـــــة،  إل ـــــاة أفضـــــل، وهربـــــا مـــــن الحـــــروب األهلي ـــــا عـــــن حي والمجاعـــــات، أوروبـــــا، بحث

ـــــر.  ـــــة والفق ـــــة بالمخـــــاطرلكـــــن هـــــذه الرحل ـــــا مـــــا تكـــــون محفوف ـــــتج عن ،غالب ـــــات  هـــــاممـــــا ن ـــــل مئ مقت

 ســــــواحل شـــــمال البحــــــر المتوســــــط إلــــــىغــــــرق ســـــفن أو قــــــوارب قبــــــل وصـــــولها المهـــــاجرين بســــــبب 

 (.13: 0215)دياب،

ن دول أوروبا تدرك التحول في أتطور ظاهرة جريمة االتجار بالبشر، حيث  :الخامسةاإلشكالية 

ا وأمنا أكثر ربحظاهرة الجريمة المنظمة في منطقة المتوسط، وقد أصبحت ظاهرة اإلتجار بالبشر 

حل بية الدول االوروب تبدألم  وإذا، ألوروبامن هنا، تشكل هذه الظاهرة معضلة  المخدرات.من تهريب 

 (.13: 0215عنتر،  )بن شكل جريمة في حق اإلنسانيةتهذه المعضلة ست

 من قبل ةأمني اتإشكالي ،خاص لاألوروبي، بشكلعالم إلى االهجرة غير الشرعية  سببتلقد  

 .على المواطنين األصليين ون المهاجر 

ل ي توسيع الفجوة بين الدو األحدا  المتالحقة والمتسارعة المرافقة للعولمة فقد ساهمت و 

" و"دار يروبينمن انفجاري " اءً الثالث المتخلفة اقتصاديا ابتد الغربية المتقدمة اقتصاديا، ودول العالم

من سبتمبر وما تبعها من عمليات إرهابية وصوال إلى أحدا  "الضواحي  11السالم" مرورا بأحدا  

ضية الهجرة قإثارة على  األوروبيينفي فرنسا، فإن كل هذه الوقائع قد حفزت صناع القرار  1الباريسية"

                                                           
ا هو فرار ، وسببهاالخرى  باريس وبعض المدنالفرنسية  موجة من المظاهرات التي اجتاحت العاصمة يالضواحي الباريسية ه1

اثنين من فتيان الضواحي الباريسية من مطاردة الشرطة لهم اوقعهم في حقل كهربائي وبالتالي كانت النتيجة المحتومة الموت 
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رعية ان الهجرة غير الش باعتبار والمهاجرين من جديد، ووضع االجراءات الخانقة على منافذ الهجرة،

ومن  .تعاظم في أحضان الهجرة نفسهاتيكمن داخلها خطر اإلرهاب والجريمة المنظمة، التي تنمو و 

 (.5: 0212الداه، ) المنطق بدا وكأن الغرب سيحارب الهجرة ألسباب أمنية موضوعية فقط هذا

 أسباب ودوافع الهجرة غير الشرعية

ها القضاء علي الىتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تسعى غالبية حكومات الدول 

والتصدي لها خاصة بعد انتشار سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين يعملون على تجميع المهاجرين 

وتعريض حياة المسافرين للخطر  ،رغم عدم قانونية هذا السفر طائلةمقابل الحصول على مبالغ 

نات في القرن فترة الستيظاهرة الهجرة غير الشرعية حديثة العهد، بل بدأت منذ  لم تكن .هالمؤكد حدوث

الماضي، وهي ظاهرة تشكل جريمة على بلدان الدول األوروبية التي تعد المكان المناسب للمهاجرين 

 لتلبية حاجاتهم والهروب من الفقر.

لحروب ا واشتعالن قضية الهجرة مرتبطة بكثير من األسباب والدوافع كالفقر، إلذلك ف

الحريات العامة، وتردي األوضاع  ى مستو  وانحداروالنزاعات المسلحة، وقيام األزمات السياسية، 

ة المتغيرات افرازات العولمة وخاص فإن كذلك .السياسية واالقتصادية في الكثير من بلدان العالم الثالث

، ينهابفقربت المسافات  لها على مجتمعات العالم الثالثالعلمية والتكنولوجية جميعها رمت بظال

يشبه مجتمع القرية الصغيرة بكل ما فيه من متناقضات، كما أفرزت عوامل عدة أدت وجعلت العالم 

                                                           

امش المدن واخذوا في حرق وتدمير كل ما استطاعوا ان يصلوا صعقا بالكهرباء، وبعدها انطلق البركان من شتى الضواحي وهو 
ميتهم ما يصطلح على تس وإليه من ممتلكات وسيارات ومبان، واألشخاص الفارين كانوا من أصول عربية مغاربية وأفارقة وه

شوا داخل د ولدوا وعاالذين اخذوا يشكلون قطاعا ال بأس به من شرائح المجتمع الفرنسي، فق« بالجيل الثالث من المهاجرين»
 فرنسا وامتلكوا هويتها.
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الصايغ، ) األفضلالحياة البحث عن بتخلخل سكاني هائل، مما استوجب قيام المهاجرين وجود إلى 

0212 :2.) 

 التالية:عية الظروف ومن األسباب التي دعت الى قيام هذه الهجرات غير الشر 

دوس ن اوروبا ستكون جنة الفر أفي خيالهم  يقومحيث  الوردية:تحقيق أحالمهم لسعي الشباب  -1

 اً وأحالم اً من خالل العصابات والسماسرة المختصين في رسم االحالم والذين يقدمون وعود

اح الدول انفتحيث ان  والجوع،، والخالص من الفقر زمن قصيراثرياء في  اللشباب ليصبحو 

علي بعضها البعض من خالل االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي جعلت الشاب يحلم 

 (. 1: 0216عبد المنعم، )مصيرهم بجمع المال، اال ان الغرق والموت في اغلب االحيان هو 

 بسب التباين في المستوى االقتصادي بين دول العالم الثالث ودول أوروبا، االقتصادية:العوامل  -0

ما يسمى بمفهوم الدول الطاردة والدول المستقبلة. هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية  او

ين وهما على الفالحة والتعد اقتصاداتهافي بلدان العالم الثالث التي الزالت تعتمد أساسا في 

ل السوق واقطاعان ال يضمنان استقرارا في التنمية نظرا الرتباط األول باألمطار والثاني بأح

بالمقابل دول اوروبا دول صناعية  .الدولية وهو ما له انعكاسات سلبية على مستوى سوق العمل

 للتحفيز كذلك عامال ،في األجور اً يشكل هذا التباين فارقوذات دخل مرتفع واقتصاد قوي، لذلك 

مرات المستوى الموجود في دول العالم  5إلى  3 على الهجرة حيث الحد األدنى لألجور يفوق بـ

 (.13: 0225)الخشاني، الثالث

الشعور باالضطهاد وعدم االستقرار، والخوف من المصير المجهول،  ان الضطرابات السياسية:ا -3

وعدم توفر الحريات، كلها أمور تدفع بالكثير من األفراد والجماعات إلى الهجرة السرية، مما 

 اً الستقرار لإلفراد والمجتمعات. كذلك تعد الحروب األهلية والدولية سببيشكل حالة من عدم ا
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للظاهرة حيث يقصد المهاجرون السريون المناطق األكثر أمانا ومن بعد ذلك يطلبون ما  اً رئيسي

جرة السرية بسب للهتصديراً  األكثر األوسطوتعد افريقيا ومنطقة الشرق  يعرف باللجوء السياسي.

 (.15: 0221)معمر،  تعيشهارابات السياسية التي واالضط األزمات

العامل الجغرافي: يساهم عامل القرب الجغرافي بصورة مباشرة في انتشار هذه الظاهرة، ويتضح  -4

مثال تقدر  اوأروب، حيث ان المسافة القصيرة بين إفريقيا البحريةذلك بصورة جلية في الحدود 

 عملية الهجرة السرية إلى سواحل أوروبا.كيلومترا فقط، عامل يسهل  14بأربعة عشر 

ثورة االتصاالت واإلعالم الجديد: لقد كان لثورة التكنولوجيا والمعلومات دور في فكر شباب دول  -5

ما ب ومقارنتهاالعالم الثالث، من خالل االطالع على أنماط العيش في المجتمعات المتقدمة، 

يكابدونه في بلدانهم، ومن ثم تتزايد داخلهم الرغبة في الهجرة، السيما في ظل القرب الجغرافي 

ان في السكعدد ألوروبا من أفريقيا، وكذلك ما يعلمه الراغبون في الهجرة عن ظاهرة تناقص 

يها لالقارة العجوز، ووجود أعمال هامشية في الفالحة والتشييد والبناء والخدمات ال يقبل ع

 .ناألوروبيون، وتبقى فرصًا متاحة أمام المهاجري

لذلك فأن اغلب دول العالم ، أسباب أمنية: تعد األسباب األمنية من أسباب الهجرة الدولية  -6

الثالث تتشابه في أنظمتها وسياساتها واقتصادياتها، فضعف دور السلطة الرسمية واألجهزة 

يدفع إلى التسلل من اجل أن يحمي المتسلل نفسه  األمنية في ضبط األمن في الدولة الطاردة،

 .وذويه، وقيام المتسلل بارتكاب جريمة في بلده، فيهرب من األجهزة األمنية أو من األعداء

كذلك تعد البطالة المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة فهي تمس عددا كبيرًا من السكان وخاصة فئة 

ي تمثل الهجرة الطريق الوحيد للحصول على الشباب والحاصلين على مؤهالت جامعية وبالتال

 .(6: 0218عادل، )فرص عمل جيدة وبدائل أفضل في دول أكثر تقدمًا 
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يعد سوء األوضاع االجتماعية من أسباب الهجرة غير المشروعة، حيث  االجتماعية:األوضاع   -2

خل دول سري دان ضعف الروابط االجتماعية، وانعدام القيم والتقاليد االجتماعية، والتفكك األأ

العالم الثالث، وكذلك التفرقة الطائفية والفئوية وعدم التوافق مع عادات وتقاليد البلد المصدر 

للهجرة غير المشروعة، ووجود أقارب في البلد المستقبل للهجرة غير المشروعة، كلها تشكل 

 ودوافع للهجرة عير الشرعية. اً أسباب

ي للبشرية، وان المساس به يؤثر على النفس اإلنسانية يعد الدين الغذاء الروح دينية:أسباب   -8

وتفكيرها، لذلك فأن االضطهاد الديني والسعي لفرض الفكر المذهبي أو البحث عن بيئة أكثر 

ميات تبحث من القو  اً كثير  فإن ، لذلكأمانا لنشر المذهب الديني إلى تعزيز الهجرة غير المشروعة

عن دول تحترم الطقوس الدينية وال تشكل اي نوع من اإلكراه في الممارسات الدينية )يونس، 

0210 :51.) 

ـــــى مســـــاحة وقـــــد  ـــــدة عل ـــــا الممت ـــــة لليبي ـــــة والبري ـــــة عـــــدم ضـــــبط الحـــــدود البحري شـــــكلت عملي

 غيــــــــر الشــــــــرعيين فــــــــي الهجــــــــرة للمهــــــــاجرينواســـــــعة والقريبــــــــة مــــــــن الشــــــــواطئ األوروبيــــــــة فرصــــــــة 

لــــدخول ليبيـــــا  اً واســــع مجــــاالً  0211. وقــــد كــــان لســــقوط النظـــــام السياســــي فــــي ليبيــــا عـــــام ألوروبــــا

 بــــين ليبيــــا وإيطاليــــا والتــــي يــــتم بموجبهــــا تفاقيــــة الموقعــــةالــــى الســــواحل االيطاليــــة رغــــم اال واالنتقــــال

ـــــا،  يجـــــب ـــــى ليبي ـــــى ارتفـــــاع موجـــــات إعـــــادة المهـــــاجرين إل ـــــي ســـــاعد عل ـــــار النظـــــام الليب اال ان انهي

 .(0213الهجرة غير الشرعية الى ليبيا )جود، 

سباب هم األأ والسياسية واالجتماعية  االستراتيجيةألسباب ( ل33: 0214)كما أشار أبو خشيم 

 اآلتية:التي أدت الى اندفاع المهاجرين الى ليبيا والتي تعود لألسباب 
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السواحل األوروبية  اة بمحاذ المرتبطة بموقع ليبيا االستراتيجيةتعد األسباب  :االستراتيجية اوال: األسباب

 تية: اآلهم أسباب الهجرة غير الشرعية والموضحة باألسباب أ  ،بشكل خاص ،وااليطالية

موقع ليبيا االستراتيجي القريب من السواحل  يمك نحيث  االيطالية:قرب ليبيا من السواحل  -1

 التوجه الى ليبيا لالنتقال الى اوروبا. الشرعيين منااليطالية المهاجرين غير 

االنفالت االمني في ليبيا: حيث ان الفوضى االمنية وعدم سيطرة الحكومة الليبية على حدودها   -0

قال الى الى ليبيا واالنت المرورشجع ذلك المهاجرين غير الشرعيين كمجال حيوي وغير منضبط 

 أوروبا.

قال والقوانين شجع دخول المهاجرين ليبيا وسهولة االنت غياب السلطة الليبية التي تطبق األنظمة  -3

كثير لل سببتغير النظاميين والتي  البحارةمن قبل  للقرصنةرغم صعوبة الرحلة التي تتعرض 

 الموت.و منهم الغرق 

ة لليبيا، غير الشرعي ةلهجر االسباب المهمة ل تعد االسباب االجتماعية من االجتماعية:ثانيا األسباب 

 (:33: 0214)أبو خشيم  يأتيويمكن حصرها كما 

نحو  فقد شكلت البطالة والفقر االندفاع افريقيا:الفقر والبطالة لدول العالم الثالث وخاصة دول  -1

 البحث عن العمل لتحسين أوضاعهم االجتماعية.

قتصادية سب تراجع التنمية االصعوبة الحياة في الدول المتخلفة وخاصة الدول اإلفريقية: وذلك ب  -0

 وفقدان خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. ،وتدهور أساليب الزراعة ،بسب الجفاف

ثير من غير منظم دفع بك اً سكاني اً حيث تعيش الدول االفريقية نمو  المضطرب:النمو السكاني   -3

 أعمال تقيهم خطر الفقر. عنالبحث  الى الشباب
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الهجرة غير الشرعية بأغلبية شباب يملكون البنية الجسدية التي تجعلهم  تدفع الشباب:هجرة   -4

 .المميتةيصارعون العوائق والتحديات التي تشكلها أمواج البحار 

غياب المنظومة الديمقراطية المرتبطة ب ترتبط األسباب السياسية بغياب :السياسيةاألسباب  ثالثا:

اب واالنتقال االنتخعملية  لغياب ممارسةوذلك سلطة لل التشاركيةالممارسة وغياب  ،المشاركة السياسية

فقد شكل االضطهاد السياسي والتباين العرقي والطائفي اهم االسباب السياسية لهجرة  السلمي للسلطة.

 :يأتييمكن اختصارها كما  االسباب والتيوهذه  بلدانهم، منكثير من الشباب األفارقة 

ا يشكل مم ،بليقالنسيج االجتماعي لدول افريقيا هو نسيج  إن اغلب الصراعات الداخلية: -1

 مجاال للصراع بين القبائل والبحث عن االمن والسالم من خالل الهجرة الى اوروبا.

 وتفشي الفساد االداري والمالي، وانعدام األمن،، ن انتشار الفوضىإ األمان: الفوضى وعدم  -0

الثورات  ةوارتفاع نسبة االعتقاالت، وارتفاع نسب حكم.الوسيطرة األنظمة الديكتاتورية على 

رار والهجرة الف الى دفعت بكثير من الناس أساساً  واالنقالبات العسكرية، شكلت هذه الظروف

 وترك بلدانهم.

 بولو في ظل الفقر، فقد كان سب هم متطلبات اإلنسانأ البحث عن الحرية: تعد الحرية من   -3

 وذلك للهروب من بحث عن الحرية الدينية والسياسية،لا المواطنين هي حركاتبعض ت

من أنظمتهم، وخاصة االقليات العرقية والدينية والفكرية، وعدم  يواجهونهاالتي  االضطهادات

 إلى الهجرة غير الشرعية. أدت ممارسة شعائرهم الدينية، هذه األسبابالسماح لهم ب

لت إلى مشكلة دولية، وحرب مفتوحة بين  :يمكن القولو  إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحو 

المهاجرين المغامرين ومافيا التهريب من جهة، وبين أوروبا وحلفائها من الدول اإلفريقية التي يقدم 
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أصبح من الواضح أنها أكبر حجمًا من أن تواجهها  حيث منها المهاجرون، أو يمرون عبر أراضيها،

 لملف الهجرة السرية. الى إيجاد حلول لذلك يحتاج األمر أمنية،ترسانة 
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 المبحث الثاني

 موقف القانون الدولي اإلنساني من الهجرة غير الشرعية

ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة التي تواجه المجتمعات  بعد ان أصبحت

بشكل غير شرعي أو غير نظامي، سعت  ودخول األشخاص إلى دولة أخرى غير دولتهم في العالم،

كثير من الدول المتقدمة التخوف من تلك الهجرات، كون هذه الهجرات لم تقتصر على البحث عن 

العمل األفضل بل أصبحت تحمل في طياتها ظواهر سلبية تشكل خطورة على المجتمعات المتقدمة، 

اع معدل ارتفو االتجار بالبشر والترويج آلفة المخدرات و من المهاجرين  اً لذلك أصبح اإلرهاب جزء

ن خالل االتفاقيات والمعاهدات لتقني منكل هذه الظواهر استدعت ان تبذل الجهود الدولية  .الجريمة

 (. 18: 0212ظاهرة الهجرة غير الشرعية )هشام، 

 الهجرة غير القانونية في تشريعات دول أوروبا 

ل السلبية على الدول المتقدمة وخاصة دو  الظواهرمن  اً المشروعة كثير لقد شكلت الهجرة غير 

 أوروبا بحيث قامت هذه الدول باتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات واألساليب التي تخفف من اثار

 رعتهاشالهجرة. ومن خالل ذلك تم االطالع على بعض التشريعات واإلجراءات والتدابير التي  هذه

ببذل كثير من الجهود للحد من  ن دول االتحاد األوروبي، حيث قامت تلك الدولضم دول أوروبا

 (.82: 0212،)عيدعقد مجموعة من االتفاقيات اهمها  عن طريقالهجرة غير المشروعة وذلك 

 

شخصية بادل المعلومات المن ثالثين دولة وتم من خاللها تأكثر وقد وقع عليها  نغاتفاقية شن -1

 .واألمنية
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هدف ت أمنية مشتركة ثنائية وجماعية بين الدول الواقعة على ضفتي البحر المتوسط،اتفاقيات  -0

تقديم الدعم المادي واللوجستي لحكومات دول شمال افريقيا وإلى تشديد الرقابة على الحدود الى 

 تعقب المهربين والمهاجرين أنفسهم. علىوإلى زيادة قدرات الحراسة 

فريقي، وقد ركزت معظم المشروعات حكومات دول الشمال اإلاألوروبي و  اتفاقية بين االتحاد  -3

المشتركة على منع المهاجرين غير الشرعيين بالقوة من التسلل الى أوروبا سواء بإنشاء 

 من خالل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. ممعسكرات احتجاز أ

ت التدابير واإلجراءااما التشريعات الوطنية فقد قامت مجموعة من الدول األوروبية بوضع 

والتشريعات ضمن مجموعة من القوانين الوطنية الداخلية بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

 (:2: 0215، )ايهاب ومن اهمها الدول التالية

يستهدف وضع قيود صارمة على المواطنين، في التعامل مع  اً اقترحت قانونوالتي  ايطاليا: -1

من خالل وضع تدابير قاسية ضد من يؤجر مساكن للمهاجرين المهاجرين غير الشرعيين، 

ألنشطة اإليطاليين الذين يتعاملون مع  اً دائم اً غير الشرعيين أو يوظفهم، وتشمل "إغالق

المهاجرين غير الشرعيين، والترحيل الفوري للمهاجرين من البالد، والتحقق من جميع 

 ."المصرفية وتحويل األموال األصول المالية للمهاجرين، بما في ذلك الحسابات

 

إسبانيا: اقترحت اسبانيا اتخاذ العديد من اإلجراءات األمنية لتشديد الحراسة على طول   -0

وهو جدار مجهز  أمتار، 6سواحلها، من خالل بناء جدار حدودي يصل ارتفاعه نحو 

باألشعة و برادار للمسافات البعيدة وبكاميرات الصور الحرارية، وأجهزة للرؤية في الظالم 

 تشعاراستحت الحمراء. باإلضافة الى إنشاء مراكز للمراقبة اإللكترونية، مجهزة بوسائل 
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ليلي ورادارات، إضافة إلى مشروع إطالق قمر صناعي، أطلق عليه اسم "شبكة الحصان 

 0212عيد،) البحري"، لمراقبة عمليات الهجرة السرية ببوغاز جبل طارق بين إفريقيا وأوروبا

:88). 

ة"، هدفت "محاربة الهجرة غير الشرعي النمسا: اقترحت النمسا قانونا يتعلق بتشديد القوانين لـ -3

حبس المهربين والمتاجرين بالمهاجرين غير الشرعيين، ومصادرة وسائل نقل ب الى التشديد

 .(02: 0212)هشام،  المهاجرين

 اً قانون يين، وقد اقترحتأقر  برلمان المجر، تشريعات مناهضة للمهاجرين غير الشرع المجر: -4

ز احتمال انتشار الجيش على الحدود، ومعاقبة من يحاول الهجرة بطريقة غير شرعية،  يعز 

 (88: 0212،سنوات. )عيد 3بالسجن مدة تصل إلى 

مزيد  على بذل دول االتحاد األوروبيعلى اقتراح األمم المتحدة، فقد اقترحت األمم المتحدة   -5

المهاجرين غير الشرعيين، الذين تتعرض حياتهم للخطر أثناء من الجهود لمعالجة أزمة 

عبورهم مياه البحر المتوسط، والمطالبة بإعطاء األولوية لحماية الحياة البشرية وكرامة 

 (.2: 0215، )ايهاب اإلنسان في تعاملها مع أزمة المهاجرين

 

: للواليات المتحدة دور في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، الواليات المتحدة األمريكية  -6

 ثرأ سبتمبرفقد كان ألحدا  الحادي عشر من . الوجهات على مستوى العالم أكثر كونها

في التشديد على الهجرة، فقد شددت من خالل قوانين الهجرة واإلقامة األمريكية على منع 

سية اإلبعاد الفوري لمن يحاول الدخول عن سيا وإتباع دخول المهاجرين غير الشرعيين،

لطة كما أن قوانينها تقلل من س طريق االحتيال أو التسلل أو بموجب وثائق ثبوتية مزورة.

االدعاء العام في العفو وتوقف منح اإلعانات للمهاجرين غير الشرعيين وتغرم بغرامات 
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ت األمريكية المختصة كما قامت السلطا األعمال.قبل أصحاب مشددة باستخدامهمٍ  من 

بتجنيد األجهزة وتزويدها باإلمكانات البشرية والفنية والتقنية والمادية لمواجهة عصابات 

المهاجرين. وقام االتحاد  وتهريبباألشخاص  االتجارالجريمة المنظمة وخاصة عصابات 

األمريكي بوضع برنامج إلصالح نظام الهجرة وإضفاء طابع التشدد والقسوة في معاملة 

 0226 في عامقانونًا المهاجرين وفي هذا السياق فقد أصدرت الواليات المتحدة األمريكية 

 0210، )يونس وذلك للحد من الهجرة غير المشروعة وخاصة القادمين من العالم اإلسالمي

:02 .) 

كلم على الحدود 1022المكسيك بناء جدار بطول  علىكذلك اقترحت الواليات المتحدة  -2

ووضع قانون للحد من الهجرة غير  ،0226كلم عام 3362والبالغ طولها  معهاالمشتركة 

المشروعة يشمل الكثير من المهاجرين القادمين من دول أمريكا الالتينية وإفريقيا وآسيا الذين 

األمريكية  انوباإلضافة إلى ذلك فقد وقعت الحكومت .دون المكسيك في بداية رحلتهميقص

 (.8: 0212، )فتحي والمكسيكية خطة شراكة لحماية حدودهما تدعى الشراكة الذكية
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 المساعدات المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين 

، السيما الميةلعاإلقليمية وااخذت المسائل المتعلقة بالهجرة أهمية بالغة في األجندات الوطنية، 

األخيرة، وحظيت األخطار واآلثار الوخيمة ذات الصلة بحركات الهجرة في شقيها  ثالثةفي العقود ال

النظامي وغير النظامي باألولوية في اهتمامات وأعمال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 

 ية للتداول السياسي والعالمي في الوقت الحالالتي تعنى بحقوق اإلنسان، كما أنها أصبحت مادة دسم

 (.52: 0220عبد المالك، (

بالرغم خطورة الهجرة غير الشرعية وما تشكله من أعباء أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية 

اال ان المهاجرين هم بشر وال بد من التعامل معهم بكل إنسانية، فقد شددت المنظمات اإلنسانية على 

بعدد  نالمهاجري، وتقديم المساعدات لهم. والتزاما بذلك أقرت األمم المتحدة على حماية حسن المعاملة

وأفراد أسرهم، منها النصوص ذات الصلة الموضوعة في  هممن المبادئ والمعايير لحماية جميع حقوق

تفاقية (، واال22إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة االتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل )رقم 

المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية، والمساواة في معاملة العمال المهاجرين والتوصية بشأن الهجرة 

من أجل العمل، والتوصية بشأن العمال المهاجرين، واالتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري، 

 (.0: 0213)شيبوط،  واالتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة

ة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة بقرار وتعتبر االتفاقي

أهم اتفاقية تعترف بحقوق المهاجرين  1112 كانون األول 18المؤرخ يوم  45/158الجمعية العامة 

راد وهي تنطبق على جميع العمال المهاجرين وأف ،وأسرهم، وتضع آليات لحماية دولية مناسبة لحقوقهم

دون تمييز من أي نوع. وبناء على اإلجراءات المقدمة لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين أسرهم 

االتحاد األوروبي بضرورة  صادق البرلمان األوروبي على قانون غير ملزم يطالب الدول األعضاء في



38 
 

، ةئيال تخضع ألية عقوبات جنا للمهاجرين غير الشرعيين التأكد من أن المساعدات اإلنسانية المقدمة

لمن هم في حاجة إليها، كعمليات اإلنقاذ في البحر أو على  المساعدات اإلنسانية مؤكدا على تقديم

 األرواح في البحر، وتقديم المساعدة على األرض على إنقاذالمنظمات غير الحكومية وحث  اليابسة.

 (.6: 0218)فهمي،

والذي يسعى الى مساعدة التنمية والعالقات مع الدول الواقعة  2إن برنامج ستوكهولم

االتحاد األوروبي الخاصة بالهجرة، فقد خطى خطوات هامة بخصوص إدماج البعد القائم على  خارج

حقوق اإلنسان في السياسة العامة للهجرة، وأعطى البرنامج أولويات التطبيق الصارم للقوانين واألنظمة 

باإلضافة كذلك إلى االحترام التام للتدابير التي من شأنها حماية الحقوق اإلنسانية التي يتم تبنيها، 

وقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان التي تحمي المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، وربط 

لبرلمان ابرنامج ستوكهولم نجاح السياسة األوروبية المتبعة بااللتزام بتطبيق هذين البعدين، وقد تبنى 

توصية دعت الدول األوروبية إلى بذل جهود إضافية من أجل استقبال  الوقتاألوروبي في نفس 

تفادة من االس المهاجرين وطالبي اللجوء، وتمكين المهاجرين غير النظاميين من اللجوء إلى العدالة،

 (.06: 0215)عبدالقادر،  التربية والسكن ؛الخدمات الصحية

 اً قائم اً فقد تبني نظام  األوربي سياسات إنسانية للتعامل مع المهاجرين،لقد وضع االتحاد 

على الحقوق واإلجراءات والتدابير لحفظ كرامة إنسانية اإلنسان المهاجر، من مجموعة من عناصر 

                                                           
يهدف إلى بناء قارة أوروبية ذات  0214إلى  0221لتطوير سياسة الهجرة لالتحاد األوروبي خالل الفترة من  وهو خارطة طريق ستوكهولم2

ك ع برنامج ستوكهولم على التماسيشجو "مسؤولية وتضامن وشراكة في مجال الهجرة واللجوء" من خالل "سياسة هجرة ديناميكية وشاملة". 
االتحاد  بين سياسة الهجرة وجوانب سياسة االتحاد األوروبي األخرى الوثيقة الصلة، مثل مساعدة التنمية والعالقات مع الدول الواقعة خارج

 األوروبي.
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األوروبي، تمثل ذلك من خالل إيجاد نظام قانوني  الشراكة والتعاون بين الدول األعضاء في االتحاد

حماية هامة لحقوق المهاجرين، إضافة إلى الترسانة القانونية التي وضعها اإلتحاد في  وطني يوفر

مجال حقوق اإلنسان المهاجر، باعتبارها مكملة للقوانين الوطنية للدول األعضاء، والقانون الدولي 

األوروبي  كل هذه اإلجراءات ضمن إطار النظام اإلقليميوقد جاءت لحقوق اإلنسان بشكل عام، 

 (.150: 0215ومتطور )عبدالقادر،  بشكل فعال لمتمثل بحماية حقوق اإلنسان المهاجرا

 آليات الحماية للهجرة غير الشرعية

اد ن غير الشرعيين وانطالقا من حق األفر و بسب الظروف المأساوية التي يتعرض لها المهاجر 

قابل ذلك حق م تشريعات الوطنية،في االنتقال المكفول في المواثيق الدولية والبروتوكوالت الدولية وال

الدولة في بسط قوانينها على إقليمها ومنع كل من ال ترغب في الدخول لها، اهتمت المجموعة الدولية 

اإلقليمية والوطنية لوضع تسهيالت لحل مشكلة الهجرة غير الدولية، في إطار حق احترام الحقوق 

يمية والوطنية اآلليات الخاصة لمعالجة الهجرة والحريات اإلنسانية، وضعت المجموعة الدولية اإلقل

ذلك تم  بسبو  غير الشرعية، وأكدت من خالل هذه اآلليات على احترام الحريات والحقوق اإلنسانية.

سياسة الجوار األوربي اتجاه الهجرة غير الشرعية، ومظاهر التعاون األوروبي في  االطالع على

واهم االتفاقيات والمواثيق الدولية لمكافحة الهجرة غير التخفيف من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 

 (.2: 0215)حجاج، المشروعة

  



41 
 

 االتحاد األوربي نحو الهجرة غير الشرعية استراتيجيات

نقطة سوداء في حق اإلنسانية وبكل معطياتها السياسية  0221سبتمبر  11لقد شكلت أحدا  

ى جعل أدت الو واالقتصادية واالجتماعية، بل كان لها األثر على الهجرة غير الشرعية في أوروبا، 

الهجرات الدولية، وبذلك فقد أصبح اإلتحاد األوروبي ينظر إلى ظاهرة تدفق  بشأنتشدد تالدول 

ر كل دلمهاجرين غير الشرعيين من الضفة الجنوبية إلى الشمالية للبحر المتوسط على أنها مصا

وهذا ادى إلى انتشار وتفاقم ظواهر أخرى مثل: الجريمة  ألمن األوروبي،لالمخاطر وتشكل تهديدا 

 اتواألمن والتوتر  االستقرارمما شكل حاالت  التطرف الديني والعرقي، المنظمة، تجارة المخدرات،

 (.0212، واالستراتيجيةالموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية )

ر إطا تشكيللقد اعتمد االتحاد األوربي في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية من خالل 

 عيةغير الشر حدودها وأفرادها من الهجرة  حمايةفي العمل الجماعي بين الدول من اجل  استراتيجي

، من اآلليات لمحاربة هذه الظاهرة العابرة الحدود العديدأنشئت  بحيثالتي تأتي من جنوب المتوسط 

التي واالقتصادي والسياسي و  وقد نظمت تلك الدول مجموعة من االستراتيجيات على المستوى األمني

 األتية: يمكن توضيحها ضمن االستراتيجيات 

وروبا من اهم اآلليات التب اتخذتها دول ا األمنيةتراتيجية االساألمنية: تعد االستراتيجية أوال: 

رة األدوات األمنية لمحاربة الهج تكثيفركزت الدول على  بحيثفي مكافحة الهجرة غير الشرعية 

 0224متخصصة انشأها االتحاد االوروبي عام  هيئةاألدوات وكالة فرونتكس وهي  بينمن  السرية

 مايتهاغير الشرعية وحللحد من الهجرة  األوروبيةلحدود والشواطئ الحراسة على ا تشديدوتهدف الى 

 (. 32: 0215في حالة الطوارئ )مطاوع، 
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بحرا و  التدخل برا، يمكنهاباإلضافة الى إنشاء قوات األوروفورس وهي عبارة عن قوة خاصة 

ض المطلة على حو ة األربع ين الدول األوروببقرار م 1116ة، تشكلت عام ية وإنسانيالعتبارات أمن

 1112-1185نغن: ا، كذلك اتفاقية شيا، البرتغال، اسبانيطاليا فرنسا، المتوسط:ض يالبحر األب

التفاقية اوقعت على  .ايلى الحدود مع كل من فرنسا والمانرة في لكسمبورغ عيوشنغن هي بلدة صغ

ئها صبح عدد اعضايل ذيلتنفا زيح ةيدخلت االتفاق 0225كا وهولندا وفي يالدول الثالثة إضافة الى بلج

ن األمنية تسعى وتعمل على تقني من االتحاد األوربي. كل هذه اآلليات اً بلد 00منها  اً أوروبي اً بلد  26

الى اتخاذ اإلجراءات االمنية الفورية للحفاظ على  باإلضافةالهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود 

النسيج االجتماعي االوروبي من الجنسيات والتباينات العرقية القادمة الى اوروبا بشكل غير شرعي 

 (.18: 0215ندر، ي)ب

لهجرة جدا للحد من مخاطر ا اآلليات السياسية ضروريةتعد  السياسية: االستراتيجية ثانيا:

وضعت دول االتحاد األوروبي مجموعة من اآلليات تتكاتف جهودها لحل مشكلة  ، وقدغير الشرعية

 (.18: 0214ن، يالحس) التالية اآلليات أبرزهاالهجرة غير الشرعية وكان من 

 ا،يطاليا ،ليبياكل فرنسا، جزائر، تونس،  اوشارك فيه 1112روما عام في انعقدت  5+5حوار  -أ

جرة مسائل الهبالمغرب ويهدف الحوار الى ايجاد خطة شاملة لمعالجة المشاكل التي تتعلق 

وذلك  ،نشرعييغير الها المهاجرون يإل نتسبية التي يقيبالتنسيق مع الدول اإلفر  ةيالشرع ريغ

طة موافقة دول العبور، ومعاقبة يإلى أوطانهم شر  نغير الشرعيي نيمن خالل إرجاع المهاجر 

ن يلى عشر أشهر إ ةن ثالثيبالسجن لمدة تتراوح ب ةغير شرعيا بطريقة هاجرو الذين  األشخاص

 .مالية متفاوتةالى عقوبات اخرى تتعلق بغرامات  باإلضافة عاما،
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دولة اوروبية وافريقية، وكان الهدف  62، وقد شارك في هذا البيان 0226اتفاقية الرباط عام   -ب

وافق قة شاملة ومتوازنة تتيمن هذا البيان معالجة مشكلة الهجرات غير الشرعية وتناولها بطر 

 لهم، ةوتوفير الحماي ينإنسانية تتمثل في احترام حقوق االنسان، وكرامة المهاجر  مع أسس

ت ة ضد االتجار بالبشر وشبكايعملت على المطالبة بتعاون الشرطة والسلطات القضائ كما

 .ةغير الشرعيمة التي تعمل في مسارات الهجرة يالجر 

على  اً كبير  اً اقتصادي ئاً شكلت الهجرة بكل أنواعها عب داالقتصادية: لقثالثا : اإلستراتيجية 

آلية لمعالجة هذه الظاهرة، وقد تمثل ذلك من خالل وضع إلى الدول المستضيفة، مما دعا تلك الدول 

وربي اال يث بدا التعاون االقتصاديبح ةيمتوسطال-بيةاليات التعاون ما يسمى الشراكة االورو 

 منطقة تجارة حرة انشئتوبذلك  ةالعربية المتوسطيمع الدول  1112المتوسطي بمعاهدة برشلونة في 

في  ةاقتصادية عميقام بإصالحات يتسعى للق اتيجيةاستر  توضعو ، 0212ن تلك الدول بحلول يب

 يفع دعم االستثمار األجنبي األوروبي ية مستدامة، وتشجيتنم ذيوتنف نيالدول المصدرة للمهاجر 

 (. 4: 0212ني، يشي)الش ةيالمنطقة المتوسط

لدول ا اندفعتوفي ظل احدا  ثورات الربيع العربي  .ةير المبادالت التجار يوكذلك تحر  

غير الشرعيين، وعدم السماح لهم بالنفاذ إلى  ضد المهاجريناالوروبية الى اتخاذ اجراءات صارمة 

باإلضافة  مة.يالسل ريل ذوي األوراق غيمة، وترحيمتلكون جوازات سفر سليإال لمن  ةاألراضي األوروبي

م وبسب عد .ن الى ايطالياوالتي ترتبط بازدياد اعداد المهاجري 0214ة دبلن المعدلة في يالى اتفاق

األمر الذي  .وطالبي حق اللجوء للمهاجرين مةيوكر  ةيإنسان لظروف استقبار يتوفعلى قدرة ايطاليا 

 (.12: 0212، بةيطع) األوروبية إليطالياص المساعدات يبتقل ديإلى التهد ةالمفوضية األوروبيدفع 

 المشروعةلمكافحة الهجرة غير  االتفاقيات والمواثيق الدولية
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لقد وضعت الدول األوروبية والدول المتقدمة مجموعة من االتفاقيات والمواثيق الدولية لمكافحة 

ونظرًا ألن الهجرة غير الشرعية تتعدى حدود الدولة، بل قد يكون لها أطراف . الهجرة غير المشروعة

( ترانزيت)لهم ودولة ثالثة  ثالثة هي: الدولة المصدرة لهؤالء النوع من المهاجرين والدولة المستقبلة

من األولى للثانية، لذا فإن معالجة هذه الظاهرة ومكافحتها ال يقتصر فقط على اإلجراءات  بهايمرون 

، لشيشينياالوطنية بل يتطلب األمر معالجة دولية عن طريق المعاهدات والوثائق والتفاهمات الدولية )

0212 :2). 

بروتوكوالت المتعلقة بظروف المهاجرين غير الشرعيين فقد أكدت االتفاقيات والمؤسسات وال

حماية  لىع مستقرا، فقد نصت االتفاقيات الدولية أمبالظروف اإلنسانية لإلنسان سواء كان مهاجرا 

حقوق اإلنسان المهاجر واحترام كرامته، ومن أهم االتفاقيات والمؤسسات والبروتوكوالت التي أكدت 

 (8: 0216، )احمد :يأتيعلى ذلك ما 

 1148اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: وقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  -1

ن أ ، وأكدت المواثيق علىمراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية واحترامها اضطرادضمان 

الحقوق الواردة في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان بالعمال المهاجرين لهم حق التمتع 

انطالقا من مبدأ المساواة بين الجميع ومنع أي تمييز بسبب الجنس او اللون او العرق كافة 

 او الدين.

.ومن اهم أنشـطتها يتمثل في مجاالت 0221المنظمة الدولية للهجرة: وقد تم تأسيسها عام  -0

ء امتعددة أهمها: متابعة تحركـات المـهاجرين؛ ومسـاعدة العائدين؛ والمساعدة التقنية وبن

 .القدرات؛ والحمالت اإلعالميـة؛ ومكافحـة عمليـات االتجـار بالمهاجرين؛ والخدمات الطبية

 الذي دور بالدفاع عن العمال ومصالحهم وتنظير شروط العمل لمنظمة العمل الدوليةفكذلك 



44 
 

لم يكن يتم بمعزل عن اهتمامها بفئة من العمال المهاجرين األكثر تعرضا لالستغالل والتمييز، 

قواعد تحمي العمال المهاجرين وخاصة االتفاقية  نحو وضعلهذا وجهت المنظمة عنايتها 

وعلى العموم فقد احتلت هذه االتفاقية أهمية . 1141 لعامالمتعلقة بالهجرة من أجل العمل 

 0212يشيني،الش)ا تبيان الحقوق والواجبات لصالحه، و ليد العاملة األجنبيةاواضحة في تنظيم 

:11) 

نصت وقد  .1112 عامفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم االت  -3

حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واحترام حقوق  على حمايةهذه االتفاقية الدولية 

المهاجرين وضمان حمايتهم. كما نصت االتفاقية على مجموعة من المعايير الدولية الملزمة 

لها على  ينز ين على الوثائق الرسمية والمهاجرين غير الحائز لتناول معاملة المهاجرين الحائ

 السواء.

وقد أكدت جميع االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية  :يةاتفاقيات منظمة العمل الدول -4

تفاقيات ا وقد ركزت بينهم. الهادفة إلى حماية حقوق العمال المهاجرين وعدم التمييز والمساواة 

المنظمة على العامل المهاجر الشرعي وتستثني أفراد اسر العمال المهاجرين بشكل غير 

 نظامي.

 نيلمهاجر، اعتمدت منظمة األمم المتحدة في الجلسة الثانية والعشر بروتوكول حقوق اإلنسان ا -5

 على الحقوق  هذا الميثاق حتوى اوقد  .يختص بحقوق اإلنسان المهاجر اً ميثاق 0228لعام 

ويشدد هذا البروتوكول على مظاهر وأعمال  .الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

العنصرية والتمييز العنصري، ويحث الدول على تطبيق القوانين القائمة عند حدو  أفعال أو 

مظاهر أو استخدام عبارات ضد المهاجرين تدل على كره األجانب أو التعصب ضد 
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وحماية حقوق طلب من الدول إن تقوم على نحو فعال بتعزيز الويؤكد على  المهاجرين،

 اإلنسان والحريات األساسية لجميع المهاجرين، وال سيما حقوق النساء واألطفال.

صدر هذا البروتوكول  د. وقوالجو والبحر البر طريق عن المهاجرين تهريب مكافحة بروتوكول -6

في الدورة الخامسة والخمسين بتاريخ  05بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ال مج، ويهدف القانون إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في 0222كانون ثاني عام 12

رورة ض ويهدف كذلك الى، الدولية والتنمية من أجل معالجة األسباب الجذرية للهجرة الهجرة

معاملة المهاجرين معاملة إنسانية، وحماية حقوقهم اإلنسانية حماية تامة، ومحاربة أنشطة 

 (.10: 0216،)احمدالجماعات اإلجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين 

المجلس األوروبي أكثر المنظمات فعالية من بين المنظمات اإلقليمية في  يعد: مجلس أوروبا -2

 في توفير حماية دولية حقيقية اً ريادي اً ان، ويلعب المجلس األوروبي دور مجال حقوق اإلنس

كما أقر مجلس أوروبا حقوقا  لإلنسان بشكل عام وحماية حقوق المهاجرين بشكل خاص.

محددة تحمي العمال المهاجرين كاالتفاقية األوروبية حول الوضعية القانونية للعمال المهاجرين 

، 1161أكتوبر  18ورينو بتاريخ تماعي األوروبي المعتمد في والميثاق االجت ،1122لسنة 

حيث ركز هذا األخير على حق العمل وحق الضمان االجتماعي وحق المساعدة الطبية 

واالجتماعية وحق الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية للعائلة وحق حماية ومساعدة 

 (. 10: 0224، )العربي العمال المهاجرين وأسرهم

سب ب على المستوى العربي: فقد تم عقد مجموعة من االتفاقيات المتعلقة بالهجرة الدولية وذلك -8

وتعد المملكة المغربية اول الدول  انتقال األيدي العاملة بين الدول العربية والدول االخرى،

حيث أكدت  1112عاممن صادق على االتفاقية الدولية للعمال المهاجرين الصادرة العربية 
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المتعلقة بدخول وإقامة األجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية  ة اإلجراءاتاالتفاقي

 (.8: 0216)احمد،

 الهجرة غير الشرعية من والى ليبيا

آثارها  انعكاس دول نتيجةالحالة من القلق في العديد من  شكلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية

 مرعب، مما يستدعي وضع استراتيجيات تعاون بين الدول المجاورةوتداعياتها وتسارع وتيرتها بشكل 

ومن  ،للدولة للحد من استفحالها، ولما تحمله هذه الهجرات من نقل لإلمراض المعدية وانتشار األوبئة

 االجتماعية.نقل لحاالت الفوضى واإلرهاب، واالنهيار األمني، وتضرر االقتصاد والحالة 

ية وااللتزام الليبي المعالجة القانونية الدول  

 ،اً غير شرعي ام حرصت الدول والمنظمات الدولية على حماية المهاجر سواء كان شرعياً  

كانون أول  18في  اعتبار ان الهجرة ذات اعتبارات إنسانية، ولذلك قامت منظمة األمم المتحدةعلى 

فاقية حيث تؤكد هذه االت ،نالمهاجري العمال جميع حقوق  لحماية الدولية االتفاقيةإبرام ب 1112عام 

لمهاجرين ضرورة احترام حقوق المهاجرين وضمان لالدولية رسميًا مسؤولية الدول المستضيفة 

لى عوقد عالجت االتفاقية كذلك المعايير الدولية الملزمة لتناول معالجة المهاجرين الحائزين  .حمايتهم

اجرون المهوثائق الالزمة، ومكافحة عمليات استغالل وانتهاك حقوق اإلنسان التي يتعرض لها ال

 (.0222، لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية األمم المتحدة)

، والقانون وليالقانون الدمقتضياتها المتمثلة بو  ،توكوالت الدوليةو لقد أكدت التشريعات والبر  

اتخاذ كل التدابير المناسبة لصون وحماية حقوق المهاجرين، خاصة حقوقهم الدولي اإلنساني على 

من أشكال المعامالت أو من التعرض الى أي  في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب، أو
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تتعرض  ن الذينالعقوبات الالإنسانية أو المهينة، بل البد من تقديم المساعدات المناسبة للمهاجري

تعين على كل ي ،وفي حالة احتجاز المهاجرين المه ربين. حياتهم أو سالمتهم للخطر بسبب تهريبهم

ية باطالع ينا للعالقات القنصلية القاضيدولة طرف أن تتقيد بالتزاماتها الدولية بمقتضى اتفاقية ف

يين واالتصال بهم الشخص المعني دون إبطاء األحكام المتعلقة بإبالغ الموظفين القنصل

 .(0222توكول مكافحة تهريب المهاجرين،و بر  من 16 )المادة

شرعية توكوالت لمكافحة الهجرة غير الو من الدول العربية التي وقعت اتفاقيات وبر هي ليبيا  ان

ا إرهابية من خالي هن تحتويأما يمكن  أموالجرائم المرتبطة بها سواء كانت مرتبطة بتجارة البشر، 

المهاجرون. حيث في ظل عدم وجود    التي يحملها باألمراضألسباب صحية ترتبط  او نائمة،

عدم حمل الالجئ او المهاجر غير الشرعي لألمراض المعدية، لذلك سوف نقوم بين تإجراءات طبية 

 اوضيحها وكموالتي يمكن تها ليبيا فيشاركت اهم االتفاقيات والبروتوكوالت التي هنا بالتطرق الى 

 :يلي

 بي،و األور  االتحاد قبل من الحدود إلدارة متخصصة وكالة وهي :الحدود إلدارة بيةو األور  الوكالة -1

 والتين 0221و 0222 عامي بين والثانية األولى دبالن اتفاقية خالل من االتحاد هذا شكل وقد

 مراكز ءإنشا حول التفاوض تم وقد .اللجوء ميدان في األطراف بين المسؤولية بتقاسم تااقر  

 همأ  ومن .أوروبا خارج األولى الحاضنة هي ليبيا وكانت ،باو أور  خارج المبعدين المهاجرين

 ىعل الموقعة لألطراف الخارجية الحدود على العملي التعاون  آليات تعزيز المنظمة وظائف

 التي رالعبو  الدول سواحل أو األصلية، البلدان نحو المهاجرين إعادة على العمل بقصد االتفاق

 نالمهاجري حركة وقف بغرض االطراف، تلك مع مبرمة أمنية اتفاقات خالل من منها، انطلقوا
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 عن للكشف نيالتق بالعتاد وتجهيزها للرقابة بحرية، بدوريات السواحل وتدعيم الشرعيين، غير

 .التنقل حركة

 العربي المغرب دول ويشمل ،1112 عام االتفاق هذا عن أعلن: خمسة + خمسة تفاقا  -0

 لمتوسطا األبيض البحر شمال ودول جهة، من وليبيا( موريتانيا المغرب، الجزائر )تونس، الخمس

 محاور ةثالث االتفاق هذا ويناقش .أخرى  جهة من ومالطا( البرتغال اسبانيا، إيطاليا، )فرنسا،

 :(021: 0212، )شريف وهي رئيسة

 تذا واألمنية السياسية للقضايا حلول عن البحث على المحور هذا ويركز :األمني المحور -أ

 ثتح فقد عمليا ماأ .الشرعية غير الهجرة ظاهرة من الحد على والعمل المشتركة، المصلحة

 االتحاد دولو  العربي، المغرب دول مستوى  على الرقابة لتعزيز أمنية فرق  إنشاء على االتفاقية

 رصدل البحرية والمراكب والسيارات االتصال وسائل بأحد  مجهزة تكون  بحيث االوروبي،

 ومالحقتهم. أوطانهم من الفارين

 ةالتنمي قضايا في التوازن  معالجة ضرورة على المحور هذا يؤكد حيث :االقتصادي المحور -ب

 من الكثير رتخس الليبية الدولة نفإ األمني، واالنفالت الفوضى ظل يوف لليبيا. االقتصادية

 تعد لتيوا الرسوم من الكثير ستخسر انها ذلك يعني مما الجمارك، ورسوم اإلفراد، دخول رسوم

 الحدود. ضبط عدم بسب للدولة اً اقتصادي اً مردود

 صالواالت والتكوين والتربية الهجرة مجال على االتفاقية ركزت :والثقافي ياالجتماع المحور -ج

 .الترا  وحماية

ويعد من االتفاقيات  ،1115ما يسمى بمسار برشلونة لعام أو : اتفاق الشراكة األورومتوسطي -3

ألمن ا سياسية وامنية مرتبطة بتحقيق؛محاور ةالذي اكد على ثالثو التي شملت المغرب العربي 

الثالث و  وتطوير الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ومحور اقتصادي مرتبط بالسوق الحرة، واالستقرار
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والذي يتمخض عنه قضايا المهاجرين والهجرات غير  ،قضايا حقوق اإلنسانباجتماعي مختص 

، يبيامنها ل من منطقة الشرق األوسط ةدول ةي عشر تاألوروبي اثن االتحادويضم دول  الشرعية،

وهي: الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، األردن، فلسطين، لبنان، قبرص، تركيا، سوريا، 

  (.41: 0120ماهر، ) إسرائيل

 0222عام وليبيا إيطاليا بين موقعة اتفاقية عن عبارة وهي :طياألورومتوس الجوار اتفاقية -4

 نوبج في المجاورة الدول من باعتبارها الشرعية غير الهجرة موضوع حول االتفاقية وتدور

 ضباط إعداد اتفاقية الليبية اإليطالية الشراكة شملت 0224و 0223 عامي وفي المتوسط.

 غير اجرينالمه احتجاز لبرامج إيطالي وتمويل ،وتدريبها الليبي الحدود وحرس الليبية الشرطة

 مدى والبروتوكوالت االتفاقيات خالل من يالحظ وهكذا توطينهم. وإعادة ليبيا إلى النظاميين

دول المغرب و  بالتعاون مع دول االتحاد االوروبية الشرعية غير الهجرة مكافحةب هاوالتزام هااهتمام

 (.6: 0212 ،)دندان العربي المجاورة

ويرى الباحث أن القانون الدولي في تناوله موضوع هجرة األفراد من دولة إلى أخرى فإنه قد 

في أن يدخل  ه الحقعن بلده، ولكن في المقابل لم يعطأعطى األحقية لذلك الفرد في هجرته ورحيله 

بلدًا أخر ال يتمتع فيه بحق المواطن، أو حق اإلقامة القانونية، فلحكومة كل بلد الحق السيادي الكامل 

في تقرير الذين تسمح لهم بدخول أراضيها من غير مواطنها، وكل دولة تضع سياسات ونظم الهجرة 

 .القانونية إليها
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 الفصل الثالث

 وتحديات الهجرة غير الشرعيةاألمن القومي الليبي 

 مقدمة

أن الهجرة ظاهرة طبيعية منذ بدء الخليقة وأنها ساهمت في توزيع البشر على  بالرغم من

كوكب األرض وإعمارهم لها، ورغم أن انتقال األفارقة تحديدًا لكل من أوروبا وأمريكا عبر قرون الرق 

تى أن أمرًا طبيعيًا ومرغوبًا حيعد ون خلت واإلتجار بالبشر، وأن استعباد األبيض لألسود كان لقر 

 .ى الشمال شكلت مصدر ثروة لكثيرينعائدات تجارة الرق من أدغال أفريقيا إلى أقص

لدولة اتحديات أمنية وصحية واجتماعية وثقافية واقتصادية على  تفرض الهجرة غير الشرعيةو 

، ويدق ناقوس الخطر 0211فيها عام اندالع الربيع العربي التي تئن تحت ظروفها الصعبة الليبية 

أمام كل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا والمعنية بالشأن اإلنساني والذي يقع ملف الهجرة غير 

الشرعية في نطاقه وذلك لتكثيف الجهود الحقيقية والفاعلة ألجل إنهاء األزمة بما يخدم كل األطراف 

اته ى والتدخالت المختلفة في شؤونه بما يعمق مأسوليس على حساب الطرف الليبي المنهك بالفوض

 أكثر.

 ولمزيد من التوضيح سيتم تناول هذا الموضع من خالل المبحثين اآلتيين:

 المبحث األول: مكونات األمن القومي الليبي.

 المبحث الثاني: تحديات األمن القومي الليبي.
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 األول المبحث

 مكونات األمن القومي الليبي

األمن القومي بعد الحرب العالمية الثانية، وشكلت حقبة الحرب الباردة اإلطار شاع مصطلح 

 برزت محاوالت لوضع أطر مؤسساتية وصواًل إلى استخدام تعبير والمناخ اللذين من خاللهما

وقد كان لسياسات الردع واالحتواء والتعايش السلمي دور في البحث عن  ".األمن القومي "استراتيجية

، الدولة إرادةسد البحث عن قوة تج   وبرزت الحاجة الى، تحقيق األمن والسلم وتجنب الحروب المدمرة

نحو تحقيق أمنها بحيث ال تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة  سعي الدولةبد من  فكان ال

محمد، )حتى لو اضطرت الستخدام الحرب القدرة على حماية تلك المصالح ن تحقق والتفادي الحرب، 

0212 :5). 

اضطراب ن إ بحيث هم األسباب في انهيار األمن الليبي،أ لقد شكلت ثورات الربيع العربي 

دخول شبكات التهريب، و تشكيل إلى  أدى الوضع األمني في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

 أو لقبائلا وزيادة المنافسة بين شبكات التهريب الناشطة المدعومة منالى األراضي الليبية،  المقاتلين

يار األمن الى انه هكل   ، ادى ذلكللسيطرة على الموارد المسلحة من المجموعات دعمال تلك التي تتلقى

 (. 11: 0218مركز كارنيغي لدراسات الشرق األوسط،القومي الليبي )

الدول ذات االكتفاء الذاتي بسب انخفاض نسبة عدد سكانها مقابل مساحة تعد ليبيا من و 

ب الرئيس ولكن التهميش السياسي السب ،من أسباب اندالع الثورة اً فلم تعد البطالة والفقر سبب ،الدولة

باألمن واألمان واالستقرار السياسي  0211تنعم قبل االنتفاضة عام  في اندالعها، لذا كانت ليبيا

 ، فقدانهيار النظام الليبي والعيش الكريم، اال ان التغيرات والمتغيرات التي أدت إلى صاديواالقت

نهارت معه كل القيم والمعايير اإلنسانية واألخالقية. ومن ثم تبعها حالة من الدمار والنهب والسلب ا
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م ل عندما لنزوح معظم السكان من المدن ذلك أدى ، حيثلشيات مسلحةيوالسطو المسلح من قبل م

 (.4: 0212، )المهدى في الدولة وجود وال مكان مايعد لألمن واالستقرار له

بدأت شرارة الثورة بعد ان انتقلت شرارة ثورة الياسمين من تونس الى مصر عابرة الحدود  

يس ط نظام الرئوبعد ثالثة أيام على سقو  .الثورة المصرية لمراقبةبية دون التدخل في الشؤون الليبية يالل

قع التواصل االجتماعي "الفيسبوك" للخروج بمظاهرات االمصري حسني مبارك، ظهرت دعوات على مو 

 بن علي، زين العابدين السابق الذي كان مؤيدا لمبارك، وللرئيس التونسي سلمية ضد نظام القذافي

اح وقد شكل نج .أحدا  الثورات عبر مواقع التواصل االجتماعي الليبيون  المواطنون تابع حيث 

ثورة ضد الرئيس ب الليبيين قيام ، ما عزز ذلكالثورتين التونسية والمصرية في اإلطاحة بنظامي البلدين

 الليبي معمر القذافي.

ـــــة بنغـــــازي شـــــارك فيهـــــا نحـــــو    022خـــــرج مجموعـــــة مـــــن الشـــــباب فـــــي مظـــــاهرة فـــــي مدين

ــــــد مــــــنهم، لكــــــن اإلعــــــالم  ــــــال العدي ــــــة باعتق ــــــي اوضــــــح شــــــخص، وقامــــــت الســــــلطات الليبي أن "الليب

إلـــــى  تحولــــت لكـــــن بعــــد ذلــــك تبـــــين ان االحتجاجــــات".مجموعــــة مــــن الشــــباب يقتتلـــــون فيمــــا بيــــنهم

 تختلــــــف الصـــــورة بـــــدأتأعمـــــال عنـــــف وســـــط دعــــــوات علـــــى مواقـــــع التواصـــــل االجتمــــــاعي، لكـــــن 

وهـــــم يهتفــــون بشـــــعارات مؤيـــــدة للقـــــذافي  لمتظـــــاهرينالتلفزيـــــون الليبـــــي يعــــرض لقطـــــات  عنــــدما بـــــدأ

 (. 10: 0210)عبيد، ويلوحون باألعالم الخضراء ويرقصون حول سيارته

لــــــــــت االحتجاجــــــــــات الليبــــــــــي ازدادت رقعــــــــــة االحتجــــــــــاج ضــــــــــد النظــــــــــام السياســــــــــي  ، وتحو 

إلــــى مواجهــــات دمويــــة بــــين النظــــام والثــــوار، وانتشــــرت فــــي جميــــع  0211الســــلمية فــــي ليبيــــا عــــام 

مـــــن الشـــــرق الـــــى الغـــــرب، حيـــــث كشـــــفت هـــــذه االحتجاجـــــات الســـــتار عـــــن أســـــباب  المـــــدن الليبيـــــة

بــــدال مـــــن الثــــروة، فقـــــد ظهــــر الفســـــاد  دفعـــــت الشــــعب الليبـــــي اختيــــار الثـــــورة أخــــرى كانـــــت مختفيــــة
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التخلـــــف والتـــــردي الـــــذي  وبســـــبالعدالـــــة فـــــي توزيـــــع الثـــــروات،  ، بســـــب غيـــــابكافـــــة النـــــواحيفـــــي 

إلــــى  اب المعارضــــة الحقيقيــــة، فقــــد امتــــدت أذرع القمــــعغيــــرغــــم ليبيــــا رغــــم ثرائهــــا بــــالنفط، و عاشــــته 

 (.Corri ، 2010:12) من يعارض النظام وان كان في الخارج

بـــــدأت عمليـــــات القصـــــف مـــــن قبـــــل الجنـــــود الفرنســـــيين والبريطـــــانيين واألمريكـــــان فـــــي وقـــــد 

صـــــواريخ "تومــــــاهوك" مـــــن ســــــفن حربيـــــة وغواصــــــات بريطانيـــــة وأمريكيــــــة  112بـــــإطالق  اذار 01

ـــــاً  02ضـــــربت  ـــــا ليبي ـــــذافي هـــــدد .هـــــدفًا جويـــــا ودفاعي ـــــي بفـــــتح  الق ـــــر التلفزيـــــون الليب فـــــي كلمـــــة عب

ــــين ــــم  .مخــــازن األســــلحة أمــــام الليبي ــــه بومــــن ث ــــة،طلب  02فــــي و  التفــــاوض وإنهــــاء الضــــربات الجوي

ــــران ــــث 0211 حزي ــــة بحــــق القــــذافي حي ــــة الدولي ــــل المحكمــــة الجنائي ــــال مــــن قب صــــدر مــــذكرات اعتق

ــــــــدورهم فــــــــي ارتكــــــــاب جــــــــرائم ضــــــــد وابنــــــــه ســــــــيف اإلســــــــالم وزوج شــــــــقي قته عبــــــــدهللا السنوســــــــي، ل

 (.14: 0210)عبيد،  اإلنسانية في قمع ثورة الشعب الليبي

حكومة وأكدت ال الثوار الليبيون سيطرتهم على أحياء داخل طرابلس، أعلن 0211اب  02في 

 0211عام تشرين األول  02في، إال إنها أعلنت الوضع تحت سيطرة القوات الحكوميةأن الليبية 

العقيد القذافي أثناء اشتباكات وتبادل للنار بين مسلحين كانوا يحاصرون سرت وموكبه  أنباء مقتل

لقذافي ا أن هناك أدلة تؤكد على ان الذي كان بصدد محاولة الفرار به. إال ان بعض التقارير أشارت

، هلو إلى أنهم هم من قتجرى اعتقاله حيا ولكن جريحا من قبل ثوار مسراطة الذين تشير المعطيات 

 (.0214يا االخباري، اعاما )موقع سر  40تجاوزت  التي لتنتهي مرحلة حكم القذافي
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 المبادئ الحاكمة لألمن القومي الليبي:

ا باآلتي )تشيفيس نوجزه 0215كانون األول  12جاء في االتفاق السياسي الليبي الموقع في  

 : (0214ومارتيني، 

 مبدأ الفصل بين السلطات الثلث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.م باحترام االلتزا .1

بأهمية صياغة دستور دائم لليبيا يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة االلتزام  .0

 القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق النسان. المؤسسات

 يخالفها يعد باطل بأن الشريعة السلمية هي مصدر كل تشريع وكل ما االلتزام .3

بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير المتضمنة في ديباجة العلن الدستوري، والمبنية االلتزام  .4

 نسان وبناء دولة القانون والمؤسسات.أساس العدالة والمساواة واحترام حقوق اإل على

لى عدم يد عتسم بها النظام السابق والتأكاالتي  ستبداداالإدانة كافة الطراف لكافة أشكال  .5

 تكرارها.

التأكيد على مبدأ المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص  .6

 تمييز بينهم. ورفض أي

 والحرص على نزاهته وحياده. هواستقاللبمبدأ احترام القضاء االلتزام  .2

 نتقالية.خلل الفترة االبأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلد االلتزام  .8

ي ومجلس الدولة، والسلطات الممنوحة لحكومة الوفاق الوطن تبالصالحياااللتزام  .1

 .االتفاقهذا ومساهمتهما في 
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 ليبيا:األمني والحدودي في  االنفالت

لفوضى اسيادة ثم  فراد، ومناأل ضد العقوبةفقدان ن غياب السلطة يعني إبطبيعة الحال ف 

مقتل الرئيس الليبي بدأ االنفالت األمني والفوضى  من اعالنلحظات  . فبعدالغابوحكم شريعة 

وقوع  ، وذلك بسبالحكومةالبالد. لقد شكل االنفالت األمني التحدي األكبر الذي كان يواجه  انعمي

داءات، وانتشار جرائم القتل واالعت وانتشار ظاهرة السرقة، األسلحة بأيدي المواطنين بشكل عشوائي،

غير  والهجرة التهريبالخاصة، والخروج عن القانون، وانتشار ظاهرة و ممتلكات العامة ال وتخريب

لذا بقي األمن مفتوحاً على كل  وعدم وجود جيش وطني موحد قادر على ضبط البالد، الشرعية،

 (.4: 0213)يازجي،  االحتماالت السلبية

شير ي إلى انتشار الفوضى، مماية مركز لقد شكل غياب الحكومة الليبية وعدم وجود سلطة  

وص بخصيلزم عن إجراء ما  بسبب ضعف مؤسساته الداخلية الليبي السياسيعجز النظام إلى 

لذلك  .دائرة الصراع توسيع مواجهة الفوضى الناتجة عن االنفالت األمني، وهذا التراجع يعمل على

 0215دي،)زي لتدخللالخارجية  األطرافويدفع  يشكل حالة من عدم االستقرار،السياسي فإن العنف 

:41.) 

لمجموعة من األسباب الداخلية والخارجية والتي يمكن تلخيصها كما  ويعود االنفالت األمني

 :أتيي

ــــرتبط  :الداخليككككةاألسككككباب  أوال: ــــة ت ــــى أســــباب داخلي ــــي والفوضــــى ال تعــــود أســــباب االنفــــالت األمن

باإلضـــــــافة الـــــــى  ،والمليشـــــــياتأجهـــــــزة الدولـــــــة الســـــــلطة  بـــــــين داخليـــــــةبأســـــــباب متنوعـــــــة ومشـــــــاكل 

، وتحكمهـــــا أنظمـــــة فاســـــدة، واعتمادهـــــا علـــــى الـــــدور االمنـــــي فـــــي سياســـــيةبنتـــــاج أزمـــــات  ارتباطهـــــا
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، ويمكـــــــن تحديـــــــد فـــــــي الوضـــــــع داخـــــــل المجتمـــــــع والســـــــلطة اً ممـــــــا شـــــــكل تصـــــــدع ادارة مؤسســـــــاتها

 (:14: 0214)الشلوي،  أتياألسباب الداخلية كما ي

 اتاالحتقانحيث تشكل عملية عدم المشاركة السياسية حالة من  السياسية:غياب المشاركة  -1

ين افراد تباين في األفكار والرؤى بالاالستياء و ادى الى السياسية لدى أفراد المجتمع الليبي مما 

 الشعب الليبي.

ء لدى من االستيا حالة لشك  ، مما اً تفشي ظاهرة الفساد بكل أنواعها إداريا وسياسيا واجتماعي -0

 .ةالبحث عن حل يوقف هذا المرض المتفشي في السلطة الليبيالذي ذهب في الشعب الليبي 

غياب الدور اإلعالمي: ان غياب الدور اإلعالمي الصادق في نقل المعلومة شكل حالة من   -3

حال الدولة  ابدأ يشاهد القنوات الفضائية الخارجية التي ال يعنيهالذي  اإلحباط لدى الفرد الليبي،

 غير مستقرة.أم كانت مستقرة 

ر ظهو عدم االنسجام القبلي في نسيج المجتمع الليبي أدى الى والدة مجموعات عسكرية و   -4

وحركات انفصالية ادت الى انتشار الفوضى وحالة من عدم  المليشيات المسلحة، وحركات تمرد،

 .الداخلي في الدولة الليبيةاالستقرار 

ا وتشابكه لتعقد الملف األمني في ليبيوذلك بسبب تغول الفساد، و  :اكل األمنيةوالهيضعف األجهزة  -5

سواء كانت  ،وغياب التنسيق بينهاتراجع عمل المؤسسات في الدولة ، و بسبب تداخل عناصر عدة

رها الى تراجع األجهزة األمنية في تنفيذ دو أدى كل ذلك استخباراتية، أمعسكرية  أممؤسسات أمنية 

 حالة الفوضى األمنية في ليبيا. منمما زاد 

الميزانية  العجز في بسببنفاق العام االتضخم  لقد تفاقمت معدالتارتفاع معدالت التضخم:  -6

 إلنفاقاالجاري على حساب  اإلنفاقالعام لمصلحة  اإلنفاقتغير هيكل مما شكل ذلك العامة للدولة، 
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 ،0214العجز إلى عام  وقد استمرمليار دينار،  55.6عجزا بلغ  0211التنموي، فقد شهد عام 

سبب بوالصادرات النفطية في ليبيا  اإلنتاجتراجع  ويعودمليار دينار.  021.00بمقدار حيث وصل 

 ةالقدرة على حشد وتعبئة أي النفط وعدمموانئ  اغالقإلى ذلك  أدىاالوضاع الغير المستقرة مما 

 .موارد مالية بديلة

 ثانيا: األسباب الخارجية:

مـــــــــرتبط التـــــــــدخل ال أومســـــــــتوى الـــــــــدول  علـــــــــى ســـــــــواء كانـــــــــت ،ان التـــــــــدخالت الخارجيـــــــــة 

ــــــدخل أو ال بــــــاإلعالم دوليــــــة كمنظمــــــات حقــــــوق المنظمــــــات الب المرتبطــــــةسياســــــات النــــــاتج عــــــن الت

دعت ، فـــــوالصـــــليب األحمـــــرللجنـــــة الدوليـــــة للهـــــالل : امـــــثالً  اإلنســـــان او اللجـــــان الدوليـــــة اإلنســـــانية

ــــى  ــــدخل المباشــــر فــــي جميعهــــا ال ــــددت بأعمــــال بعــــض الجماعــــات ورفضــــت الت وقــــف االقتتــــال، ون

ــــيالشــــأن  ــــى الليب ــــل أي طــــرف. وركــــزت عل ــــي  مــــن قب ــــادرات الحــــوار الت مبعــــو   يشــــرف عليهــــامب

 (.6: 0214)السنوسي،الى ليبيا األمم المتحدة 

رة الفوضى وأعمال العنف واإلرهاب، واطالقه لقد كان لمشاركة حلف الناتو دور كبير في اثا

لى الساحة ظهر عتل عليهالمجموعات المتشددة التي كانت صامته بسب رقابة نظام القذافي للعنان ا

خلف التدخل العسكري لحلف الشمال  ة المتحصنةيكاليأمام صمت دولي أطلق عنان الراد الليبية

 (.0: 0214)الدباشي،  االرهابو تركت البالد تعيش حالة من الفوضى و األطلسي 

ط نظام سقو  بسب .الليبية الحدودعلى  تردياً لقد شكلت حالة الفوضى واالنفالت األمني  

 بلغ مساحاتتحيث  ضبط المناطق الحدودية الشاسعة لليبيا، عمليةل خانقة ذلك أزمةمما شكل القذافي 

مجموعات مسلحة  عليها وتسيطرمضبوطة، غير  ، وهي حدودكيلو متر 4322طول الحدود الليبية 

ألفًا ينتشرون في جنوب  352بلغ تعداد قبيلة التبو قرابة  فقد مثل التبو والطوارق، من القبائل الليبية
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مليون نسمة يتوزعون  1.0بنحو  فيبلغ تعدادها شرق ليبيا وشمال تشاد والنيجر، اما قبيلة الطوارق 

 (.31: 0210)بيتر،  على مالي والنيجر والجزائر وليبيا وبوركينا فاسو

 الى ممارسة األعمال غير المشروعة مثل تهريب البشر، لقد أدت الفوضى على الحدود الليبية

ل ك وتهريب المخدرات من غرب إفريقيا، وتهريب األشخاص والبضائع إلى أوروبا، بحيث انتهكت

مما عزز ذلك دخول مهاجرين قادمين من  وأصبحت الحدود الليبية غير منضبطة، قوانين الهجرة،

هاجرين غير للم اً لتكون ليبيا مسرح فريقياإمن السودان وشرق و من تشاد، و فريقيا، إالنيجر وغرب 

 (.13: 0216الشرعيين لالنتقال الى دول أوروبا )مشالى، 

ر نحو ليبيا ثورة تغيي على انها ون كما توقعها الليبي لم تأتالليبية  ويرى الباحث أن الثورة

الجديدة القائمة على حكم المؤسسات وبأسس ديمقراطية من خالل مشاركة سياسية ضمن انتخابات 

فت على أساس العدل ومشاركة الجميع، بل الصورة اختل تقوم ،شرعية لالنتقال الى سلطة فعلية شرعية

تأن تحت وطأة الفوضى والفساد، وحالة من االنقسام والتشرذم، بل  ليبيا أتبد بشكل مطلق حيث

يار كامل انه نتيجة ضربات الطيران التي ادت الى، المستويات كافة ىحالة من التراجع الكامل علو 

 ءللمنظومة المؤسساتية السياسية واالقتصادية واألمنية، وأصبحت ليبيا مجرد خارطة جغرافية صما

النزاع، واالنقسامات العرقية بين القبائل والمليشيات والمجموعات العسكرية ، وضىسودها الفت

 المتنازعة.
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 المبحث الثاني

 تحديات األمن القومي الليبي جّراء الهجرة غير الشرعية

تجاوزت تداعياتها األبعاد  ال زالت ليبيا تعيش منذ أكثر من ست سنوات أزمة سياسية،

 لىإالسياسية لتطال الجوانب االقتصادية واألمنية والعسكرية واالجتماعية، بحيث أدت الحرب األهلية 

ل التدخالت مثوكان للتدخالت الدولية  القائم على األساس القبلي،الليبي  االجتماعيتمزق النسيج 

لليبي ثروات البالد بدواعي الحفاظ على األمن ا بنهب تتعلقأهداف اقتصادية األميركية  –السوفيتية 

 (.0218، االستراتيجية)مركز السالم والتنمية للبحو  والدراسات 

كما فرضت الهجرة غير الشرعية على الدولة الليبية تحديات كبيرة سياسية واقتصادية   

شطة تهريب ازدهار أنإلى تشير كثير من التقارير الصحفية سبيل المثال  واجتماعية وأمنية، فعلى 

يقل عن  حيث تصل أرباحها إلى ما ال 0216المهاجرين من ليبيا إلى السواحل األوربية خالل العام 

ني على مئة جنيه إسترليإذ يحصل المهرب ألف جنيه إسترليني لكل مجموعة من المهاجرين،  32

طول  ة المختلفة علىنقاط التفتيش التي تقيمها المجموعات المسلح هعبور عن كل مهاجر مقابل 

مهاجًرا كل اسبوع، )أي أنه يحصل على  25الطريق من سبها حتى منطقة بني وليد، وينقل نحو 

 (12: 0218الدويبي، ) ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لتوصيل المهاجرين إلى السواحل(. 2.5نحو 

هو ازدياد نسبة البطالة بين السكان مما دفع الدولة الليبية تحٍد آخر تواجهه كما أن هناك 

في أعمال شبكات التهريب أو التعاون معهم بسبب نقص السيولة وعدم  لالنخراطالكثير من شبابها 

توفر فرص  فعدم انتظام المرتبات للموظفين بمؤسسات الدولة والعاملين باألجهزة األمنية المختلفة،

العيش الكريم، يلجأ كثير من األفراد إلى العمل كمهربين، عمل لكثير من األفراد، وعدم توفر سبل 

وإنجاز هذا العمل عن طريق دفع الرشاوي للعناصر المسلحة الموجودة على نقاط التفتيش، حيث 
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كات وبين شب( جنيهًا استرلينيًا من كل مهاجر للربط بينه 102يوفر هذا العمل للمهرب ما قيمته )

كل مهاجر نحو ألفين دوالر للحصول على ويدف واحل الليبية، التهريب التي تعمل على طول الس

 (12:  0215)العلوي،  كان في مراكب الهجرة إلى إيطاليام

ألف مهاجر، معظمهم من دول الصحراء األفريقية، سواحل ليبيا إلى إيطاليا  182وعبر نحو 

لمجرد  -ن دوالر مليو  03 -مليون جنيه إسترليني  18، )دفعوا ما يقرب من 0216خالل العام 

 جر لحجز مكان على مراكبالوصول إلى السواحل الليبية، هذا باإلضافة إلى ألفي دوالر لكل مها

 .(3: 0218قاسم، ) الهجرة(

جانب الهجرة غير الشرعية واإلرهاب، يعتبر الجنوب أما بخصوص التحديات األمنية فإنه إلى  

لدعارة شبكات او والمخدرات في الصحراء اإلفريقية الليبي منطقة عبور لجماعات تهريب السالح 

والجريمة المنظمة كما تشير تقارير أمنية ليبية، باإلضافة إلى أن الهجرة غير الشرعية تعد انتهاكًا 

 (112: 0212شريف، ) انين السفر إليها واإلقامة فيهالسيادة البالد وخرقًا لقو 

 :الليبيةاألراضي  بدء الهجرات غير الشرعية باستباحة

 انتشارو  سقوط نظام القذافي حالة من الفوضى تمثلت بانهيار مؤسسات الدولة الليبية لقد شكل

أمام الدول اإلفريقية التي تعيش ظروف معيشية  اً جعل المجال مفتوح مما الفوضى واالنفالت األمني،

 األمن للمنافذ البحرية والبرية. الى انعدامذلك  وأدى ،باستباحة االراضي الليبية صعبة

 االنفالت األمني والفوضى وغياب النظام بليبيا محفوفة بالمخاطر بسب باتجاهان الطريق 

عبر السواحل الليبية كمحطة انتقال  اً وطريق اً لهجرة غير الشرعية مالذاجعل وهذا األمر  ،ن والقانو 

ما جعل م وارب المهاجرين لالنتقال الى أوروبا،وقد استغلت القوى اإلرهابية ق .إلى السواحل األوروبية
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لمهاجرين ا وأثناء عبورهم فإن أكثر ،األجهزة األمنية األوربية تتعامل بحساسية شديدة مع المهاجرين

 .في البحر محتفه ون في مالجئ في ايطاليا ألنها السواحل االقرب لليبيا او يالق ون يحجز 

رية والقضائية حول القائمين عليها إلى ميليشيات ان انهيار مؤسسات الدولة األمنية والعسك

ة تقاسمت النفوذ والسلطة فيما بينها وحصلت على األسلح متعددة الوالءات، وأيدولوجيةمسلحة قبلية 

وبعد عامين من الصراع تحولت ليبيا الى دولة فاشلة مه دت الطريق . التي كان يملكها نظام القذافي

الشرق  من المناطق الملتهبة في المهاجرين تيطان في ليبيا؛ حيث قدملإلرهاب العابر للقارات لالس

 األوسط )سوريا وفلسطين واليمن ومصر(، ومن منطقة المغرب العربي )الجزائر وتونس( لتتحول ليبيا

 طالياسيما إي شرعية المتجهة صوب دول االتحاد األوروبي وال غيرالالوجهة المفضلة للهجرة  الى

 (.0 :0215)العلوي، 

اكن يتم تجميعهم في أم ن معظم المهاجرين غير الشرعيين القادمين الى ليبيا هم افارقةإ 

ت عمليات التهريب بنقلهم عبر حافالبالتقاء داخل كل دولة على حدة ثم تقوم عصابات متخصصة 

في طرابلس ينتظرون عدة أسابيع لحين تنتهي عصابات التهريب من استكمال و  كبيرة إلى طرابلس،

مع بعض عناصر الشرطة وخفر السواحل مستخدمة وسائل غير اخالقية او غير  عمليات التشبيك

قانونية كالرشوة او البيع والشراء كسوق العبيد. بعد عملية التجميع تبدأ عملية النقل الى سواحل 

هم ب بتقسيم المهاجرون إلى مجموعات ثم تنطلق وحينما يقترب موعد السفر تقوم العصابات ايطاليا،

يطالية، المدن الساحلية الليبية للسواحل اال أقربعصابات التهريب إلى مدينة زوارة الليبية التي تعد 

ميال بحريا يقطعونها في رحلة بحرية قد تستغرق يوما  152التي تبعد عن سواحل إيطاليا بحوالي 

 (5: 0218، )قاسمواحدا إذا كان االجواء الجوية مستقرة 
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لقد شكلت الهجرة غير الشرعية إشكالية وتحٍد للسلطات الليبية، حيث يدخل المهاجر دون 

هذه التداعيات شكلت  فإن لذا .منظمات اإلرهابافراد  أحدكان  إذاكان يحمل األمراض او  إذامعرفة 

تحديات أمنية وصحية واجتماعية وثقافية واقتصادية للشعب الليبي الذي يعيش حالة من الفوضى 

 :(31: 0212، )الكميشي ةاآلتيواالنفالت االمني، ومن اهم تداعيات الهجرة التحديات 

 %15ة فحوصات للمهاجرين ان نسب جراءبإالتحديات الصحية: حيث كشفت التقارير التي تقوم  -1

كانت هذه األمراض على صعيد اإليدز، الوباء الكبدي وحتى  سواء يعانون أمراض معدية

 ."الزهري  من فترة طويلة ظاهرة مثل "مرضاألمراض التي انقرضت 

وم من مستحقات المهاجرين سواء كانت رس اً التحديات االقتصادية: خسرت الدولة الليبية كثير   -0

رسوم دخول تبلغ ماليين الدوالرات ذهبت للخاليا الُمه ربة التي استغلت الحدود الليبية  أمجمركية 

لحسابها الخاص، حيث تحصل المجموعات المسلحة على مئة جنيه إسترليني من كل مهاجر 

 مقابل عبور نقاط التفتيش.

ب سكان ليبيا لالمحليين، حيث انخرط اغ ينالليبيتحديات ترتبط بارتفاع نسبة البطالة للسكان  -3

في أعمال شبكات التهريب أو التعاون معهم بسبب نقص السيولة وعدم انتظام المرتبات للموظفين 

موعات رشوة عناصر المج بمؤسسات الدولة والعاملين باألجهزة األمنية المختلفة، من خالل تقديم

 المسلحة الموجودة في نقاط التفتيش على طول الطريق إلى بني وليد.

ريب لجماعات ته ن الحدود أصبحت مناطق عبورإت األمنية: نتيجة لالنفالت األمني فالتحديا -4

للدعارة والجريمة المنظمة، مما شكل انتهاكًا  اً السالح والمخدرات في الصحراء اإلفريقية، واوكار 

 لسيادة ليبيا وخرقًا لقوانين السفر إليها واإلقامة فيها.
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رعية ال زالت تؤثر على الوضع األمني في الدولة ويرى الباحث أن مشكلة الهجرة غير الش

ول الجوار من د اً الليبية، كما أن ليبيا ال زالت تواجه تحديات جم ة إزاء هذه المشكلة، خاصة أن كثير 

 ، وبالتالي يتدفق المهاجرون من خاللوال تؤمن حدودها بالشكل المطلوب ،غير مهتمة بملف الهجرة

لذلك  ،الحدود البرية الجنوبية الى السواحل الليبية في طرابلس وتاجوراء والخمس وزليتن باتجاه أوروبا 

اإلتحاد األوروبي دعم المؤسسات الليبية التي تبذل جهودا واضحة في سبيل تخفيف حدة على دول 

ل تأمين ط الحدود الليبية ، خاصة في ظل عدم ضبالظاهرة غير الشرعية إلى حد كبير، كما يشك 

يات التي تواجهها البالد، ر ويتيح ضعف مراقبة الحدود ألسواق السالح والبش األطراف أحد أكبر التحد 

 والمخدرات أن تزدهر، إلى جانب عمليات االتجار غير المشروع اليومية بالوقود والبضائع، مع ما

 .على البالد يترت ب على ذلك من عواقب وخيمة

 الطرق التي سلكتها الهجرة غير الشرعية:

ن منطقة القر من  جاءوا إلى ليبيا، الذين تنوعت الطرق والمنافذ التي سلكها المهاجرون 

طقتي فضال عن من ،التشاد والسودان والنيجر ومصر ومنطقة الساحلكاًل من اإلفريقي التي تشمل 

لة تتمثل المرح ثال :مراحل من  ات مكونةوهي هجرة تمر بمسار  ،الشرق األوسط والمغرب العربي

حفوفة مومرحلة ثانية ليبيا عبر طرق متعددة ومتنوعة بحسب جهة الوصول إلى الوصول األولى ب

 مدن الساحل الليبي.في هي مرحلة التجميع والمرحلة الثالثة، بالمخاطر 

 ةلشرعيين الى ليبيا ضمن سبعغير ا المهاجرون  وقد حددت المسارات التي ينطلق منها

 -:(0218مسارات من أهمها )بوابة الوسط،
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ومنها إلى ليبيا عبر جبل عبد المالك شرقا إلى  ،من السودان عبر الحدود المصرية المسار األول:

وصوال  إلى الشمال على منطقة الواحات وصوال إلى منطقة أجدابيا والبريقة، ثم   منطقة السرير مروراً 

 .إلى أوروبا

من السودان إلى المرماك إلى منطقة سليمة جنوب العوينات بجمهورية مصر العربية،  :المسار الثاني

عن  مك (082)ثم إلى جبل عبد المالك، ومنه إلى بوزريق، وإلى منطقة تازربو التي تبعد حوالي 

 .الكفرة، ومن ثم إلى منطقة أجدابيا والبريقة وصوال إلى أوروبا

كم، ومنه  (22) السودان إلى المرماك إلى منطقة سليمة جنوب العوينات بحوالي من :الثالثالمسار  

ومنه إلى جبل الشريف وصوال إلى منطقة ريبانة  ،كم من العوينات (82) إلى سيف البرلي بحوالي

 .كم (135) التي عن الكفرة بحوالي

 (122)إلى السودان بالقرب من قلع التوم بحوالي  : من السودان إلى المرماك رجوعاً الرابعالمسار  

بانة، ثم إلى إلى منطقة ري األراضي التشادية، ويتجه بالقرب من منفذ السارة البري، وصوالً بمرورا  ،كم

 .منطقة السرير، متجهين إلى مدينة أجدابيا شماالً 

رب من عبور ليبيا بالق ، ثمفيهاالسودان مرورا على القلع الغربي في من دارفور  س:الخام المسار

ومنطقة واو الناموس، إلى سبها، ثم إلى  ،منفذ السارة إلى خط األربعمائة، ومن ثم إلى جبل كلمنجة

 .طرابلس

بل ومنه إلى منطقة ريبانة أو ج ،من تشاد إلى ليبيا بالقرب من منفذ السارة البري  :السادس المسار

  .كلنجة
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بدأ على مدينة أجدابيا، حيث يالليبي  سيطرة قوات الجيشوهو خط جديد نشأ بعد  :السابع المسار

 .من مدينة زلة ثم الجفرة، فالقطرون، ثم إلى مرزق، وادري، وسبها، مرورا بالكفرة

 ليبيا  ىالهجرة من دولة تشاد ال

نهم ملمهاجرين من الدول األفريقية، خاصة أن رحلة العديد أعداد اال توجد أرقام دقيقة واقعيًا، 

هم، وبالمجمل عن في دول بشمال أفريقيا رغماً  ون تنتهي بالوصول للوجهة التي يريدونها، إذ يبقال 

 ،الخمس الماضية نواتالسألف مهاجر في ليبيا في  (430) وثقت المنظمة الدولية للهجرة ما يزيد عن

جئ عن ألف مهاجر وال (55) أكثر من (0218)ودخل أوروبا منذ بداية  .منذ إعالن حالة الطوارئ 

دخلوا ، وأكثر من ربع مليون شخص 0212دخلوا في ألف شخص (111) طريق البحر، مقابل

ألف مهاجر يدخلون  (122)حيث تشير التقديرات إلى أن  المتحدة.لتقارير االمم  ، وفقاً 0216في

ألف مهاجر  (10)آالف و (12) ليبيا سنويا، وتتراوح أعداد العابرين من السودان باتجاه ليبيا بين

 (.3: 0218، )فريحات شهرياً 

 ومواطن البلدان االفريقية، حيث يقدمًا لتجمع المهاجرين من تعد مدينة سبها جنوب ليبيا موطن 

ليبيا او ما  فيجنوب الكونها تعد عاصمة تهريبهم وتهجيرهم، مدينة سبها كل التسهيالت لعملية 

 لراغبين في الهجرة من بلدانهم، خاصةاجذب زًا ل، وتعد مركيطلق عليها قبلة المهاجرين األفارقة

واحل ثم تحمل ر  ،حيث تبدأ الرحلة من الحدود الليبية التشادية المشتركة .فريقية منها، نحو أوروبااإل

المهربين، بضاعتها من البشر، نحو سبها وضواحيها، قبل أن ينتقلوا إلى سرت وصوال إلى المدن 

غانمي، ) كما يعتقدون  الحلم" أوروبا"ت عبر مياه البحر المتوسط نحو الساحلية، ومنها إلى قوارب المو 

0212 :13.) 
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بعضها  المنطقة، والعمق الذي تملكهفي لت العالقات التاريخية بين القبائل الليبية لقد شك  

ومركبات  لياتآالتهريب، حيث تتم من خالل يسه ل عمليات كثر أ اً مر أداخل دول الجوار خاصة تشاد، 

سلوك  علىهل سبها وقدرة أ يحجب رؤية من بداخلها تماما عن عيون الناظرين.  اً زجاجها معتميكون 

 نفالتاالحدودية، بسب  رقابةفي عدم وجود  هاوبعيدة عن االنظار، يسيرون من خالل مختلفةممرات 

ن مقابل مهاجريللومأوى ًا جئفيها مليوجد والتي مني، حيث يتم تهريب المهاجرين الى مدينة سبها، األ

عن بعض  ضالً يتم توزيعهم وتهريبهم الى السواحل الليبية، ثم نقلهم بقوارب الموت فإذ  ،المال

 .(3: 0218، )فريحات االجراءات والممارسات الخاطئة من قبل المهربين فيما يسمى بتجارة البشر

بيا ممنوعة ليأن الهجرة غير الشرعية إلى  أكدت الحكومة التشادية على على المستوى الرسمي

ات حيث اعربت انه رغم النداء اصدرته حكومة تشاد سواء على المواطنين وزائري الدولة. وفي بالغ

 ،لتفادي الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، فإن بعضهم وخاصة من مناطق وادي فيرا متكررة لمواطنينال

 تكدأي إطار مجموعات. و وغيرها، ينظمون، بمساعدة مهربين، رحالت هجرة ف ،وبحر الغزال ،وسيال

وقوات الدفاع واألمن تبذل كل مجهوداتها لمنع األشخاص  ،أن حكام تلك المناطقعلى  الحكومة

تشاد . وتشترك ليبيا و الصادر بخصوص الهجرة غير الشرعية القانون التعدي على الذي يحاولون 

 (.0216، ا المستقبلليبي)" مجموعات مسلحة مناوئة لحكومة "انجامينافيها حدود طويلة تعيش ب
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 السودان:

بطالة ن عوامل الفقر والأهم المعابر للهجرة غير الشرعية الى ليبيا، حيث أ تعد السودان من 

ولعل  ل،فضأوالبحث عن حياة  ،هجرة الشباب الى تؤديومسببات لدى الشباب السوداني هي عوامل 

مدينة )ن دأ مب، وهي مسارات تإلى ليبيا نين غير الشرعيو المهاجر  هاهم المسارات التي ينطلق منأ 

تبدأ ، و المشروع( -جبل ميدوب  -أم بادر  -أم عجيجة -أم كدادة  -مليط  -النهود  -الفاشر

ع )خبير( لى ليبيا، مإمجموعة من المهاجرين ال يجمع بينهم رابط سوى هدف التسلل  باتفاقالمغامرة 

يلم بالمسالك والطرق المؤدية إلى الحدود الليبية، عبر الصحراء، وعادة يختارون الطرق التي توجد 

لمياه، وقبل التحرك يستلم خبير الصحراء ثالثة آالف جنيه من كل متسلل. ومعظم عمليات لآبار فيها 

كانت عملية  إذ ،الوقودنفاذ ي إشكالية اإلبل، لتفادباستخدام التسلل الى ليبيا عبر الصحراء تتم 

التهريب تتم بواسطة العربات، وتبدأ االستعدادات لعبور الصحراء بتجهيز المؤن الغذائية، وعادة تتكون 

خل كبيرة من المياه تحفظ داوحمل كميات من الخبز الناشف، والدقيق، والبصل، والسكر، والشاي، 

 (.12: 0212، )التاجمياه « قرب»د ست الجمل الواح، حيث )قرب( من جلود الماعز

( التحرك المهربون ، وعادة يختار )( متسلالً 14-12)و، اإلبلمن عشرة تتكون القافلة من و 

وهو صحراء جرداء لوجود آبار عدة على الطريق، )وادي هور(، شمال كردفان،  من خالل، ليالً 

 وادي هور تتزود بالمياه من اآلبار،قاسية، وقاحلة، ال حياة فيها وال نبات، وعند وصول القافلة ل

ات الليبية. ومن العوين -مصادر مياه إال بمنطقة )عوينات(، على الحدود السودانية تنعدم وبعدها 

تغرق الرحلة من وتس ،بيا، ثم منطقة )جدابيا(، ومنها إلى بنغازي في لييتوجه المتسللون الى )الكفرة( 

وتستغرق الرحلة .ساعة بالعربة« 04»، وحوالي اإلبلاستخدام أيام ب« 2»العوينات الى الكفرة حوالي 

، وخمسة أيام بالعربات، في حالة عدم اإلبلاستخدام ب يوماً « 32»حتى مدينة بنغازي،  من الفاشر
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لسيارات االذي تسلكه طريق ال نفسالتي تحمل المهاجرين بل او عطل. تسلك قوافل اإل طارئ حدو  

 .(0216صحيفة ليبيا المستقبل،)

 مثل ارتيريا واثيوبيا، فيعتبر السودان معبرًا رئيساً  ،ما مسار هجرة الدول المحاذية للسودانأ

للمهاجرين والالجئين من القرن اإلفريقي إلى أوروبا، ووفقاً لمقابالت مع مسؤولين من المفوضية العليا 

إريتريا، يسجلون  من طالبي اللجوء الجدد، ومعظمهم من 1522لشؤون الالجئين، فإن ما يقرب من 

أسماءهم كل شهر في مخيمات الالجئين شرق السودان. وتقدر الحكومة أن عدد الوافدين الفعلي، 

بما في ذلك أولئك الذين يعبرون الحدود دون اكتشافهم من قبل السلطات، يصل إلى ثالثة أضعاف 

لعمل ل ،مثل الخرطوم هذا العدد. ويذهب غالبية طالبي اللجوء والمهاجرين إلى المراكز الحضرية،

حيث يوجد في السودان  .الوصول إلى ليبيا، ثم من هناك إلى أوروبا لكسب مال يستطيعون من خالله

شبكات تهريب، تعمل تحت األرض في السودان، من المرجح أن تشكل صعوبة بالغة للدول األوروبية. 

 الوزراءتصاالت على مستوى الوالة و روابطهم االجتماعية داخل القبائل، ولديهم ا ون المهرب كما يستخدم

 (.4: 0215)فورين، 

 : النيجر

هاجرين آالف الم يستخدمهمدينة اغاديز بوابة الصحراء في شمال النيجر، ملتقى طرق  تعدُّ 

ي فلى سواحل اوروبا، وقد بلغ عدد المهاجرين إ لالنطالقمنطقة وتجمع وهي  ،للوصول الى ليبيا

 (111)بينهم  ،ألف مهاجر يتجهون إلى الشمال (335)حسب المنظمة الدولية للهجرة  0216عام ال

 ن الجهات الحكومية في النيجر اعتمدتإألفا يتجهون إلى أغاديز في االتجاه المعاكس، بالمقابل ف

لة صعوبة رحما زاد من م ،لمحاولة إنهاء هذه الظاهرة ،جدا يمنع تهريب المهاجرين متشدداً  قانوناً 

 (.1: 0218)مصراوي، 0215المهاجرين غير الشرعيين وذلك عام 
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ن حقيقية في ليبيا، يباع المهاجرو ” أسواق عبيد“وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، وجود  

 وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن موظفيها في ليبيا والنيجر تمكنوا .اً دوالر  522و 022فيها بقيمة 

يتم فيها بيع مئات الرجال ” أسواق عبيد“لمهاجرين تحدثوا عن وجود ” صادمة“ت من جمع شهادا

وتؤكد المنظمة ان المهاجرين من دول  .والنساء، وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات

يساعدهم  ،بيون مرآب، ويديره لي فيجنوب الصحراء االفريقية يتم بيعهم وشراؤهم في هذا السوق الواقع 

تم اقتياده إلى عدة مناطق ي السنغاليوبعد بيع المهاجر  .يون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيينغان

يتم فيها تعذيب المهاجرين، في حين يطالب محتجزوهم بدفع فدية لألفراج عنهم. ” سجون ” اشبه بـ

ة يوانتهاكات جنس ،سوء التغذيةمخاطر حيث يواجه اغلب المهاجرين  الممارسات ومن خالل هذه

 (2: 0212)المدائن، وحتى القتل

أكدت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد المهاجرين الذين تم رصدهم عند نقطة العبور تلك و 

 مهاجر عبر ألف (010) ظهرت المنظمة الدولية ان ما يقاربأحيث  .0216منذ أيلول  تراجع كثيراً 

لعام ( مهاجرا 8222) لىإ ، ليتناقص العدد0216في النيجر في شباط من العام  وابلدة سيجودين

 (.11: 0212)ياسين،  0212

 كدتأوفي ظل مكافحة الهجرة غير الشرعية من النيجر الى ليبيا، فقد ويرى الباحث أنه 

، وذلك لحوظمبشكل  ن عدد المهاجرين القادمين عبر النيجر إلى ليبيا تراجعأالمنظمة الدولية للهجرة، 

حيث كان سبب هذا  .بعدما تعهدت أوروبا بتقديم األموال للنيجر لمساعدتها في مكافحة تهريب البشر

شرق ي فالتراجع هو مراقبة المنظمة الدولية للشاحنات التي تنقل المهاجرين عبر الطريق الصحراوي 

النيجر عادة ما يستخدم للوصول إلى ليبيا، حيث أبحر أكثر من نصف مليون شخص إلى أوروبا 
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على متن قوارب متهالكة في السنوات الثال  الماضية، ولقي اآلالف منهم حتفهم في تلك الرحالت 

 .رةيالخط

 :مسار الهجرات غير الشرعية للمصريين الى ليبيا

 ية، وقدللهجرات الشرعية وغير الشرعتدفقًا كثر الدول العربية أالجمهورية المصرية من  تعدُّ  

ريين المص المهاجريندفعت البطالة والظروف االقتصادية الصعبة والبحث عن حياة أفضل مئات 

قد و غير الشرعية عبر صحراء ليبيا، مجازفين بأرواحهم في حقول ألغام ومطاردات أمنية، للهجرة 

للوصول الى عدة من صعوبات  يون لقد عانى المهاجرين المصر  .لتبتلعهمبعضهم في الصحراء يتيه 

لة صعبة رحفي  عبر الصحراء المصرية والمعاناة التي يعيشها المهاجر المسافةليبيا، حيث طول 

الذي  لسماسرةا الى مشكلة التكلفة المالية من قبل باإلضافة ،من العطش والتيه يعاني المهاجرون فيها

 .أرباح كبيرة بأقل مجهود ممكنتحقيق ليسعون 

قبل  منو  منع الهجرة غير الشرعية،لورغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في  

قوات الجيش في مصر وليبيا، فإن عصابات التهريب تنجح كل مرة في إيجاد وسيلة تسمح لها 

باختراق الحدود بين البلدين، سالكة ممرات رئيسية مثل طريق البحر المتوسط، حيث تستخدم مراكب 

جنوب  نالمهاجريممر آخر لتهريب  ويوجدالصيد المصرية لنقل المهاجرين إلى الشواطئ الليبية. 

الى ذلك ُتعد منطقة جنوب  باإلضافة.منفذ السلوم، وهي منطقة معروفة بوجود حقول األلغام فيها

واحة سيوة أو بحر الرمال العظيم، ثالث أهم ممرات الهجرة غير الشرعية، ويتم اللجوء إليها بعد 

ن القرى مو تضييق الخناق من قبل قوات حرس الحدود المصرية على المهربين الذين كانوا يستخد

 (10: 0212)فرج،  الحدودية غرب مدينة سيوة
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إلى ليبيا تمر عبر السودان، وإما أن تمر بشكل شرعي  لتهريب المهاجرينوتوجد طرق أخرى 

أو أن تمر من مصر للسودان بطرق غير  ،من مصر للسودان، أو غير شرعي من السودان إلى ليبيا

شرعية، اومن خالل المرور من أسوان، والطرق الصحراوية المشتركة بين مصر والسودان، ومن 

" اء "الكفرةلصحر اًل مشتركة مع الجانب الليبي وصو  إلى ليبيا عبر مدقاتيعبر المهاجرون السودان 

 (.5: 0213)هندي، 

 الهجرة غير الشرعية الى مصر قد حذرت من استمرارف ،جهود الحكومة المصرية إطارفي و 

نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البالد، وناشدت الحكومة المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا 

وحثت الوزارة  .عن مناطق التوتر واالشتباكات واالبتعاد ،والحذربتوخي أقصى درجات الحيطة 

 المصريين على عدم االنسياق وراء عصابات ترويج السفر، والتي تقوم بتسفير المواطنين المصرين

عريض تلطريق المسارات الصحراوية، ثم تتركهم في الصحراء مما يؤدي في النهاية عبر إلى ليبيا 

 ي صحراءشرعيين ف وقد كشف السلطات الليبية جثثا متحللة لمهاجرين مصريين غير.حياتهم للخطر

عبدالحميد، ) وقامت بدفنهم هناك بعد إبالغ ذويهم ،وبجوارهم جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية طبرق 

0212 :15.) 
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 الفصل الرابع

 األمن القومي الليبيتأثير الهجرات غير الشرعية على 

حدو  الفوضى و استشراء و إلى انهيار مؤسسات الدولة الليبية،  أدى سقوط النظام الليبي

بر ع مفضلة لطالبي الهجرة السرية تجاه أوروباإحدى المناطق الوأصبحت ليبيا  ،االنفالت األمني

نظام ذا الهالمنافذ البحرية والبرية. ومع سقوط هذه األمن في ، مع انعدام قريبةالاألوروبية  السواحل

 .)11: 0215)العلوي،  يناذهان المهاجر في رائجة ممارسة أصبحت الهجرة السرية نحو أوروبا 

ين وذلك من خالل تهريب المتطرفين والمهاجر الليبي األمن القومي غير الشرعية الهجرة وتهدد 

 اجرين غير الشرعيين من وطأةأزمة المه، كما زادت غير القانونيين الذين يعانون من أمراض خطيرة

مما ساهم في تعريض الدولة اللبية لتهديد كبير، األمر الذي دفعها ألن تدعو  على ليبيا، بءالع

الى تقاسم األعباء الصحية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون الى أراضيها المنظمات الدولية 

 لعبور البحر المتوسط.

 يين: تولمزيد من التوضيح سيتم تناول هذا الموضوع في هذا الفصل من خالل المبحثين اآل

 واقع األمن الليبي في ظل الهجرات غير الشرعية.المبحث االول: 

 األمن الليبي في ظل الهجرات غير الشرعية. الثاني: مستقبلالمبحث 
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 الولالمبحث ا

 واقع األمن الليبي في ظل الهجرات غير الشرعية

منيا، أصاديا و واقتالمجتمع الليبي اجتماعيا بنية وواقع الهجرات غير الشرعية على واقع أثرت 

ي دولة، لذلك عانت ليبيا ألى حالة من عدم االستقرار لدى إيؤدي  ،ي سلوك غير منظمأن أحيث 

منية التي لى حالة من الفوضى األالتي أدت إ ةالسياسي اتاالضطراب بليها بسبإمن تدفق المهاجرين 

 الشرعية.لتها الهجرة غير شك  

انب لى جإ ،ونفسية ،واجتماعية ،وأمنية ،وسياسية ،اقتصادية لقد كان للهجرات تداعيات 

 ،واالحتيال ،والنصب ،وانتشار والجرائم ،وتأثيرات سلبية على دول العبور "ليبيا" ،انتشار األمراض

وانتشار المخدرات  ،شرعيةممارسات جنسية غير  وحدود وتهريبها، ،والشعوذة، وتزوير العملة

لتسول، وانتشار ظاهرة ا ،وسرقة السيارات الليبي،الشباب  لمن قب وشرب والخمر وإدمانه ،وتروجيها

شرية، والتجارة في األعضاء الب ،وإثارة الخالفات بين المواطنين، وتشكيل عصابات تهريب البشر

وارتفاع  ،سوق سوداء وبيع بضائع فاسدة وإيجادوانتشار األمراض المعدية،  ،والعبث بالتيار الكهربائي

)الزناتي،  ادياً واقتص منياً أو  سياسياً  ،لشعب الليبي ويالت الهجرات غير الشرعيةاألسعار، لذلك عانى ا

0213 :55) 

 أواًل: على المستوى االقتصادي:

هجرات ها الحكومة الليبية، فكان تدفق التالتي شهد التداعياتهم أ ل البعد االقتصادي لقد شك   

حكومة الليبية في القدرة دى غياب أفي ارتفاع الفاتورة االقتصادية في ليبيا، وقد  اً غير الشرعية سبب

ع ومن خالل البعد االقتصادي يمكن االطال ،زمة اقتصاديةأل تشكُّ ات، إلى تنظيم الهجر ، و دارة البالدإ



75 
 

ة شرعيالهجرات غير ال بانهيار الوضع االقتصادي في ليبيا بسب أدت الى هم العوامل التيأ على 

 :(10: 0212، )زائري وهي كاآلتي 

 ،0211عام  اً ديناراً ليبي (05.1)فبعد أن كان الدوالر يساوي  ار الدينار الليبي أمام الدوالر:يانه -1

تشهد وهو مما أدى إلى أن  ،ليبية دنانير( 2)ليصبح الدوالر يساوي  في تلك السنة انهارفقد 

ها غالء العملة األجنبية في البنوك التجارية، يرافقليبيا أزمة سيولة نقدية خانقة متمثلة في ندرة 

التيار  انقطاع وتراجع المخزون االستراتيجي لهذه المواد، إضافة إلى مشاكل ،المواد األساسية

 .لفترات طويلة ئيالكهربا

سات مؤسالغياب  ، وقد أدى إلىالقذافيالرئيس سوء إدارة المؤسسات االقتصادية في عهد   -0

ؤسساتها دى الى إضعاف م، مما أأدار ليبيا بشكل فرديألنه ، هطوال فترة حكمحقيقية للدولة ال

 وأحزابها ومجتمعها.

جنبية: لقد شكلت التدخالت الخارجية اإلقليمية أإدارة االقتصاد من قبل مؤسسات خارجية  -3

م وخاصة تحك ،على اقتصاد ليبيا تأثيرًا كبيراً  وباتجاهات متناقضة ،والدولية في الشأن الليبي

 (522ـ)تجاوز إنتاج ليبيا من النفط ال 0212هذه الشركات بمصادر الطاقة الليبية. ففي عام 

بعد ثال  سنوات، ليصل المعدل اإلجمالي إلنتاج ليبيا من النفط  ةألول مر  ألف برميل يومياً 

ألف برميل في اليوم، بعد إعادة فتح الموانئ النفطية في شهر أيلول لعام ( 252)الخام إلى 

ألف برميل بعد إغالق  (022الى) تراجع إجمالي اإلنتاج النفطي لليبيا،، ومن ثم 2160

 يعتبر من أكبر الحقول في ليبيا. والذيمحتجين خط الشرارة المغذي لمصفاة الزاوية، 

تراجع االقتصاد الليبي: لقد شكلت الهجرات ازمة خانقة في في الهجرات الشرعية سبب  -4

الخام، لمواد اوالتراجع الحاد في إيرادات  ،تدهور قيمة العملة المحلية لىإلدت أاالقتصاد الليبي 

المورد المالي الوحيد لموازنة الدولة، واصبح االقتصاد الليبي على حافة االنهيار وأصبح 
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ودفع  ،الشامل، ما دفع البنك المركزي للسحب من االحتياطات النقدية لتغطية فاتورة الواردات

داد وخطوط اإلم ،الموانئ كما دفع المهاجرين الستهدافحقات الدعم، رواتب الموظفين ومست

واالرتباك في السياسات االقتصادية، باإلضافة الى الفساد المستشري في مفاصل  ،النفطية

رة مستويات قياسية، وباتت بذلك الدو لساهمت جمعيها في تدهور قيمة الدينار  والتي الدولة

 (. 0218صحيفة العرب اللندنية، (ي فالنقدية خارج إطار النظام المصر 

 يةواجهت حقول النفط الليبية أضرارًا فادحة في البنى التحتية الرئيس حيث: الصراع داخل ليبيا  -5

، مما أكثر من ست سنوات الذي ال زال مستمرًا منذو الصراع داخل االراضي الليبية  فترة خالل

أدى إلى توقف الصادرات النفطية. وتشير تقديرات االتحاد األوروبي إلى أن سيطرة الميليشيات 

على مرافئ النفط الرئيسية )راس النوف، سدرة، زويتينة، والبريقة( لمدة ثال  سنوات كلفت 

 (. 00: 0218سرور،) مليار دوالر (122)ليبيا أكثر من 

لقد أدت سيطرة المسلحين في ليبيا على مرافق  على االقتصاد الليبي: سيطرة المسلحين  -6

رة إلى الخارج بنسبة  ،التصدير إلى انخفاض كميات الغاز ومرافئ ،االنتاج والنفط المصد 

ي وتداعى االقتصاد، وقد انخفض الناتج المحلي ف ،لى تدهور أسعار النفطإالثلثين. باإلضافة 

، المواد الغذائيةفيما يتعلق ب، وخاصة التضخم ، كما ارتفع0216في العام  (%1) ليبيا نحو

باإلضافة الى ارتفاع نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، من 

في العام  (%51.8)، لتصل إلى 0215في العام  (%50.5)إلى  0214في العام  42.3%

 ،والمياه ،والسلع الضرورية ،األدوية واللقاحات والمواد الغذائية نقٍص في باإلضافة الى.0216

 (.0212علو، ) والقدرة الشرائية ،وتدن ي األجور ،والكهرباء

 دىأا الفوضى مم   من ل غياب سلطة الدولة الى اندالع حالة: لقد شك  غياب سلطة الدولة  -2

جود و  ساهم في ،في ليبيا شرعيةن عدم وجود سلطة أللذلك و  زمة اقتصادية،ألى تشكيل إ
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مليشيات تمثل المناطق والقبائل والمدن واأليديولوجيات المختلفة، التي تقاتل من أجل السيطرة 

، برزت ثال  هيئات رئاسية متميزة، 0216والموارد النفطي ة. وبحلول عام  ،على األراضي

ن أيٌّ منها من اكتساب الشرعي ة بين غالبي ة الليبيين  . ولكن لم يتمك 

ادية لى تدهور الحياة االقتصوقد أدى ذلك إوفقدان النشاط التجاري:  ،ارتفاع معدالت التضخم  -8

غير لاسواء فيما يتعلق بنشاط التجارة او الصناعة، وخاصة نتيجة تدفق الهجرات  ،ليبيافي 

 ارتفاع معدالت التضخم والبطالة، وتراجع العمل في القطاع الزراعي ساهم فيشرعية مما 

لذلك أصبحت تعتمد بشكل كبير على  .من احتياجات ليبيا الزراعية( %05)يوفر  الذي

 .احتياجاتهااالستيراد من الخارج لتغطية 

 االجتماعي: ثانيًا: على المستوى 

سلوكيات تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد االجتماعية لظهور أدت الهجرات غير الشرعية  

ادات وتقاليد عتوجد لديه نسيج قبلي  هو النسيج االجتماعي الليبين فإفي ليبيا، وكما هو معرف 

وعادات  ذوي هويات، فدخول مهاجرين غالبيته من المسلمينخاصة به، وهو في نفس الوقت مجتمع 

لشعب الليبي الها تأثيرات اجتماعية سلبية على أثنية وطائفية وتقاليد مختلفة، مع حملهم لمعتقدات 

ك تم االطالع على أهم تداعيات الهجرة غير لالنقسام والتشرذم، ومن خالل ذالذي يعيش حالة من ا

 (:30: 0212الكميشي، )تي ليبي موضحة كاآلالشرعية على المجتمع ال

 ،ارتفاع نسبة البطالة والجريمة: ان دخول أالف المهاجرين على دول محدود االمكانيات  -1

تيجة ها األمنية نتوكافة أجهز  ،وخاصة الجيش والشرطة ًا،هشاشة وضعفوتعيش مؤسساتها 

م مع انتشار السالح وغالء األسعار وشح 0211الفوضى التي تعاني منها البالد منذ العام 
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 اد نسبةوازدي ،تناقص فرص العمل في القطاعين العام والخاص لىإدى ذلك أ السيولة المالية،

 البطالة بين السكان وارتفاع مستوى الجريمة.

 كلش فقدوما يحملونه من امراض  ،ن دخول المهاجرين له بعد صحيإنقص المواد الطبية:   -0

 رئيس لجنة حصر العمالة الوافدة وبحسب اإلحصائيات األولية كدحيث أ تحديات صحية، ذلك

 ،الوباء الكبديو ، كاإليدز ،من المهاجرون يعانون أمراض معدية (%15) قرابةأن  حيث وجد

 الزهري.ك فترة طويلة ذوحتى األمراض التي انقرضت من

وفر فرص عدم ت بالمجتمع الليبي بسب فينسبة البطالة ازدياد شبكات التهريب: ان ازدياد   -3

بسبب  أو التعاون معهم ،في أعمال شبكات التهريب لالنخراطدفع الكثير من شبابها  ،العمل

ة مؤسسات الدولة والعاملين باألجهزة األمنيفي لموظفين اوعدم انتظام مرتبات  ،نقص السيولة

على يتم الحصول  ذإ المختلفة، حيث قام الشباب الليبي بتشكيل نقاط تفتيش كشبكات تهريب،

جنيًها إسترلينًيا من كل مهاجر للربط بينه وبين شبكات التهريب التي تعمل على طول  102

 حو ألفي دوالر للحصول على مكان فين كل مهاجر يدفع نألى إالسواحل الليبية، باإلضافة 

 .مراكب الهجرة إلى إيطاليا

الذين  ن المهاجرينأفي المجتمع الليبي، اال  ةتعد ظاهرة غير موجودو التعذيب واالغتصاب:   -4

وهي ظاهرة تتنافى مع التعاليم اإلسالمية  ،معايير األخالق والقيم ادخلوا هذه الظاهرة افقدو 

انتهاكات لحقوق المهاجرين في مراكز االحتجاز ارتكاب جرائم و مما عزز ذلك  ،والمسيحية

 والعمل القسري. ،والسجن ،واالغتصاب ،من خالل وسائل التعذيب

هذه الظاهرة غربية عن المجتمعات العربية واإلسالمية، حيث  :سواق العبيدأانتشار ظاهر   -5

لرق والنخاسة، اجرين في أسواق ليتم فيها االتجار بالمه ،ليبيافي سواق للعبيد أوجد المهاجرين أ

 مراكز اإليواء في ليبيا. في للعنف والتعذيب  باإلضافة الى تعرضهم
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 لى نقص فيإالهجرة غير الشرعية دى ازدياد أ حيث :والدواء وسوء المعاملة الغذاء صنق  -6

ز ينتظرون في مراك نالغذاء والدواء، والعيش بظروف صعبة، وسوء معاملة المهاجرين الذي

أفراد الحراسة والخدمات من الجانب الليبي القائمين على تلك وإهمالهم، وعدم اكترا   اإليواء،

 .وتزويدها بكل ما تحتاجه لتقدم واجباتها على النحو األمثل، وعدم تجهزيها المراكز

 السياسي: ثالثًا: على المستوى 

االضطراب السياسي في ليبيا، وقد شكلت حالة من إلى دى تدفق الهجرات غير الشرعية أ 

اشر على بشكل مب الذي أث ر في ظل حالة عدم االستقرار ،على صانع القرار السياسي الليبي ئاً عب

 هم تداعيات الهجرات غير الشرعية على الواقع السياسي الليبي المعطياتأ الواقع السياسي الليبي. ومن 

 :(13: 0218، االستراتيجيةوالدراسات  التالي )مركز السالم والتنمية للبحو 

اختراق سيادة الدولة: لقد شكلت التدخالت الخارجية المرتبطة بمكافحة الهجرات غير الشرعية   -1

وإخراج القرار  ،إلى تدويل القضية الليبيةأدت هذه التدخالت ، وقد اختراقًا لسيادة الدولة الليبية

رجي لتكرس الهجرات غير الشرعية الدور الخا ،يدي صانع القرار السياسي الليبيأالسياسي من 

ُبعيد  التي عرفت مرحلة مفصلية جديدة يبيا،في لوسطوته على مجريات األحدا  الداخلية 

  .0211ظام معمر القذافي بمقتله عامسقوط ن

لت الهجرات غير الشرعية حالة من عدم االستقرار في ليبيا، حالة عدم االستقرار: لقد شك   -0

 ،كز على القوة العسكرية واألمنية، بقدر ما يرتكز على جملة من التدابير السياسيةال يرت والذي

 ثر هذه الهجرات، وان استقرار النظام الليبيألمعالجة  ،والثقافية ،واالقتصادية ،واالجتماعية

مرهون بقدرته على االستجابة للتحديات، سواء كانت مفروضة عليه من البيئـة الداخليـة أي 
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أو من البيئة الخارجية أي الهجرات من خارج ليبيا، والتي غالباً ما تتمثل في المطالب  المجتمع،

 .والتهديدات، للنظام السياسـي الليبي

الفكر المتطرف للمهاجرين: كثير من المهاجرين هجروا بلدانهم ربما ألسباب سياسية، لذلك  -3

اسي هدد القيم ومبادئ النظام السييالمهاجرين وما يحملونه من أفكار متطرفة ربما فإن تأثير 

ياسيا قبل فكار المهاجرين سأكحالة استباقية لمعرفة تأثير  المفهوم األمنيالليبي، لذلك يدخل 

 ؤثر في المنظومة الليبية السياسية.ين أ

ات هناك ضعف كبير في المؤسس: المهاجرينضعف المؤسسات السياسية الليبية في إيواء   -4

عاني من قلة اإلمكانيات التي تتطلب لجهاز يُ لمهاجرين، ويعاني االتي تعمل على إيواء ا

وتوفير  ،ميزانيات ضخمة لتوفير الخدمات التي تتطلب توافرها بمراكز اإليواء من رعاية صحية

وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية  ،اإلعاشة الالزمة للمهاجرين. وتواجه السلطات الليبية

 لمواجهة الهجرات غير الشرعية.  اإلمكانيات المطلوبة ضعفًا في

لى انهيار إانهيار المنظومة السياسية: لقد شكل عبء تنظيم الهجرات غير الشرعية في ليبيا   -5

قد يؤدي  طبمخط لكيان الدولة الليبية المنكوبة ، وتهديداً امؤسسات الدولة وتفككها وانقسامه

ية بين حيث االختالفات السياسوهو أمر بات على ارض الواقع،  في نهايته الى تقسيم ليبيا

 زمة خانقة داخل مؤسسات المجتمع الليبي.أ تلشك  والتي القيادات الليبية 

التحكم والسيطرة على حدود ليبيا، فقد على من الليبي عدم قدرة األ ببسب مراقبة الحدود:  -6

لت  ذإ استعانت بخبرات ايطالية لرصد الهجرات غير الشرعية التي تخترق الحدود الليبية، شك 

لسواحل إيطالية" في طرابلس، لمراقبة ا –السلطات اإليطالية غرفة عمليات أمنية مشتركة "ليبية 

والحدود الجنوبية للبالد، باستخدام الطائرات بدون طيار وتدريب فرق حرس  ،الليبية شماالً 
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وتهريب المهاجرين والجماعات  ،أنشطة الجريمة المنظمة الحدود الخاصة. وذلك لمراقبة

 (. 11: 0216، ليبيا المستقبل) الدولة االسالمية بما فيها تنظيم ،المتشددة

 رابعًا: على المستوى األمني: 

ــــاً الهجــــرات غيــــر الشــــرعية عب تلشــــك    ــــالهجرات تحمــــل معهــــا  ئ ــــي الليبــــي، ف ــــع االمن علــــى الواق

مــــــن الليبــــــي، لــــــذلك كــــــان األعلــــــى  اً ر وخاليــــــا نائمــــــة ربمــــــا تســــــتيقظ وتشــــــكل خطــــــ ،تخريبيــــــة اً افكــــــار 

ــــــ للهجــــــرات ــــــي عــــــدم االســــــتقرار األ اً ر الشــــــرعية دور غي ــــــم ف ــــــك ت ــــــا، ومــــــن خــــــالل ذل ــــــي ليبي ــــــي ف من

وهـــــي  هـــــم التحـــــديات التـــــي تشـــــكلها الهجـــــرات غيـــــر الشـــــرعية علـــــى االمـــــن الليبـــــيأ االطـــــالع علـــــى 

 :(2: 0212)موقع عربي سبونتك،  كاآلتي

لليبية على السواحل ا متداداإن على الدولة الليبية:  اً منيأ ئاً لت عبامتداد السواحل الليبية شك   -1

كثر من أربعة آالف كم من أ ليبياوتقاسم  ،كم (1222)البحر االبيض المتوسط بطول 

ليبيا  توبفعل هذا الواقع الجغرافي تحول ،المجاورةالست الحدود البرية مع الدول اإلفريقية 

اهرة ومع تنامي الظ ،نقطة جذب رئيسية في مسار الهجرة السرية المنطلقة من إفريقيا ىلإ

ازدياد  ىلإوالتي أدت ظهرت في البالد خالل السنوات الماضية مشكلة الهجرة غير القانونية 

 األعباء األمنية.

عاملهم وت ،المهاجرين دخول عصابات التهريب مع المهاجرين: تستغل عصابات التهريب  -0

، لساحليةاالمناطق  ىعبر حافالت كبيرة ال يتم نقلهم ، ومن ثماستغاللهمكسلع، حيث يتم 

 بحرياً  ميالً  (152)تتركز غالبا في محيط مدينة زوارة الليبية التي تبعد عن سواحل إيطاليا 

يقطعونها في رحلة بحرية قد تستغرق يوما واحدا ومن زوارة تضع عصابات التهريب 

 يورو. (1222و 122) نما بيالمهاجرين في قوارب مقابل مبلغ من المال يتراوح 
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وانتشــار  ،االرتباك والفوضى: لقد شكلت الهجرات غير الشرعية حالة من االرتبــاك والفوضـى -3

ـراغ مناسـبة وما يسمى بالفال وغيرـة، وقلـة المعلومـات المتـوفرة يوعــدم وضـوح الرؤ  ،اإلشـاعات

 الة امنية غير منضبطة.حشـكل ياألمنـي الـذي قـد 

 األوضاع األمنية والفوضى واالنفالت باالنقسامات والصراعات: لقد أصبحت ليبيا بسب  -4

الهجرة لتشكل أزمة خانقة بسبب  ومنطقة عبور واستقطاب آلالف من طالبي اً األمني ممر 

وخاصة  ،والخدمات العامة ،أثرت على األوضاع المعيشيةالتي االنقسامات والصراعات 

 بسبب النقصمات الصحية المقدمة، دانخفاضًا في مستوى الخيشهد  الذيقطاع الصحة 

 .الحاد في المستلزمات الطبية واألدوية

ر الشرعية شكل فوضى امنية وسياسة داخل فوضى أمنية وسياسية: ان تدفق الهجرات غي  -5

جعلت  ،وضىف، هذه ال0211من فوضى أمنية وسياسية منذ العام ، ليبيا، حيث عانت ليبيا

وشبكات التهريب الخطيرة التي زادت من تعميق  ،من ليبيا بيئة خصبة للجماعات المسلحة

 .كبرصاحبة العبء األ على ليبيا كونها فتفاقم هذه الظاهرة شكل خطراً  األزمة في البالد،

جرائم باإلرهاب و  ارتبطتانتشار جرائم اإلرهاب: لقد صاحب الهجرات غير الشرعية جرائم   -6

وتهريب المخدرات، وتهريب السالح، ودخول المهاجرين في النزاعات المسلحة  االتجار بالبشر

لتزوير وجرائم اقتصادية، وغسل األموال، والسطو المسلح، وجرائم الدعارة، الجرائم االبسبب 

 .والتزييف، وانتشار ظاهرة التسول والسرقة

جرائم االنتهاكات: حيث أبرزت الهجرات غير الشرعية جرائم انتهاكات ترتبط بحق المهاجرين   -2

بمراكز اإليواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبروز عصابات الجريمة 

 بيا.وشبكات تهريب وتجارة البشر في لي ،المنظمة
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هم التداعيات السياسية التي تعيشها ليبيا، فقد أدت الفوضى أ حد أتعد الهجرة غير الشرعية 

الهروب من ، و لقمة العيشالجنسيات اإلفريقية للبحث  تزايد هذه الهجرة ومن أغلبوغياب األمن الى 

 يعيشونه في ليبيا. اً أخر  اً مشهد يمثالن االضطهاد والفقر والغرق والموت

شرعية  ان الهجرة غير الحد  في ليبيا من اقتتال وحروب بين القوى السياسية االورغم ما ي

فغياب  .على جهود المؤسسات الليبية التي تعيش ويالت الحرب االهلية الطاحنة اً كبير  بئاً شكلت ع

كلها مشاهد عززت دخول المهاجرين ، وغياب هيبة الدولة ،مظاهر القانون  بوغيا ،عمليات التنظيم

 اجتماعياً و  الهجرات تداعيات واثار سلبية على ليبيا صحياً  وقد كان لهذه .الشرعيين الى ليبياغير 

خر تحت وطأة الليبي الذي يز  الشعب في ظل ظروف ،وديموغرافياً  اً وإنسانيواقتصاديًا وامنيًا وسياسيًا 

ير لهجرة غثار اآو  مظاهر ومن أهم، الحرب األهلية والتي شكلت عبء كبير على الشعب الليبي

 (:00: 0215الشرعية ما يلي )العلوي، 

ي المجال ف اً اآلثار االقتصادية: لقد شكلت حالة عدم االستقرار التي تعيشها ليبيا تراجع -1

وقد انشغل أكثر إفراد الشعب الليبي في الحرب  .االقتصادي بسب ظروف االقتتال الداخلي

تغالل لمهاجرين باسمن اكبيرة  ألعداد ةصاألهلية للدفاع عن مصالحهم وديارهم، مما اتاح الفر 

 ، بحيثغياب األنظمة المرتبطة بالعمل واقامات العملفي ظل  ،الحاجة الى االيدي العاملة

 (. 10: 0218)كرنفودة،  أصبحت ليبيا مرتعا للمهاجرين دون رقيب او حسيب

نقل برعية الهجرة غير الشتسببت بسب الفوضى وانهيار المنظومة األمنية فقد  اآلثار الصحية: -0

انتشار  علىمما ساعد ، جراء فحوصات طبية دخول ليبياإعدم  نتيجةالمعدية  األمراض

 عاوسالذي يعد  (المناعة صنق)األمراض الخطرة داخل المجتمع الليبي وخاصة مرض االيدز 

 األوضاع الصحية في ليبيا.ًا في مما يشكل ذلك تردي وأكثر وأسرع اإلمراض انتشارا.
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ا اإلشكاليات التي يعاني منه أحدثار اجتماعية: لقد شكلت عملية ارتفاع نسبة الجريمة اال -3

الشعب الليبي، فقد كان كثير من الهاربين والذين دخلوا بشكل مهاجرين غير شرعيين هم 

على يئًا س اً نفسي اً اجتماعي اً سوابق في اإلجرام والقتل والسرقات مما شكل ذلك اثر  أصحاب

 02 معدل الجريمة المركز الثالث عربيا والمركز الــــــوتقع ليبيا في مؤشرات  الليبي.المجتمع 

 .عالميا
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 الثانيالمبحث 

 مستقبل األمن الليبي في ظل الهجرات غير الشرعية

منية ثقلت كاهل مؤسسات ليبيا السياسية واألأبعد عاصفة من الهجرات غير الشرعية التي  

ياسية، زمة اقتصادية وسأمن الليبي الذي يعيش ثرت بشكل واضح على األألت تداعيات شك   يوالت

 ةايطاليا الدول مع دأت ليبيا في عقد اتفاقيات بخصوص الهجرة غير النظاميةب ،المعاناةوبسب هذه 

مذكرة تفاهم للحد من تدفق المهاجرين غير  0223تموز  3قرب لليبيا، حيث وقع الطرفان في األ

مشتركة،  ،وجوية ،وبحرية ،تسيير دوريات برية البحر االبيض المتوسط من خاللالنظاميين عبر 

إيطالية بعقد دورات تدريبية لقوات شرطة ليبية لتعقب الجماعات المتورطة في تهريب  وقيام قوات

 (.10: 0212البشر)مركز الجزيرة للدراسات، 

 : الخلل األمنيأوالً 

حاولت الحكومة المركزية بعد الثورة،  ،ة من الفوضىجهاز األمن الليبي من حال ىن عانأبعد  

ان تظهر درجة من السيطرة على العديد من الجماعات الثورية المسلحة في البالد وتنظيمها. ونتيجة 

َلت كيانات أمنية جديدة د، ُشكِّ  وهجينة تمي زت بوجود مجموعة من الجهات الفاعلة  ،لهذا الجهد المترد 

من خالل  ،منيالرسمية وغير الرسمية، والحدود الملتبسة للسلطة. لقد بدأت ليبيا إصالح الخلل األ

دد من ع اللية. حيث شاركزيادة عديد الجيش النظامي والشرطة. حيث تعمل بدرجة عالية من االستق

 0213 ،)ويري  منمن األ عالٍ  ة والتي تعاونت لتحقيق مستوىٍ والكتائب المحلي ،الكيانات األمنية

:10.) 

لقد استطاعت القيادات الليبية تطوير المنظومة األمنية بعد ان شكلت الهجرات غير الشرعية 

ث لت هيئة شؤون المحاربين الجهد األكثر قوة في ة. وملى إرهاق المنظومة االمنيإ ىأد اً كبير  ئاً عب
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يئة جديدة في إطار ه هذه الهيئة، سعت، حيث التي بدأت في ليبيا بعد الثورةعملية جمع البيانات 

 (.14: 0213شاملة سياسيًا تدعم جهود إصالح القطاع األمني ببيانات دقيقة )ويري، 

بار في اجتماع لك فقد شاركت منيةوفي محاوالت تقدمت بها ليبيا لتطوير المنظومة األ

عرضت حكومة ليبيا أولوياتها المتعلقة بتطوير حيث . 0210المسؤولين في لندن في كانون األول 

وإصالح قطاعات األمن وسيادة القانون والعدالة. وأصدر المشاركون بيانًا واعتمدوا خطة تطوير 

بمساعدة يبية اللحكومة الهما وسيادة القانون اللتين ستنفذ ،األمن القومي الليبي وخطة تطوير العدالة

 المجتمع الدولي. 

لكن  ،اعلى مستحقاته اب عدم حصولهبمنية من أوضاع صعبة بسلقد عانت المنظومة األ 

أدية قادرة على ت والتي أصبحت ،تحسين ظروف المؤسسة األمنية الليبيةلبرزت تطورات جديدة 

رزت قدرات مني الليبي، وقد بالعنصر األ واجباتها بعد انخراطها في دورات تدريبية ساهمت في تطور

 -:(10: 0214،)شوايلتية منية في المجاالت اآلالعناصر األ

 ،لهامةا لت أهمية المنافذ البرية والبحرية والجويةالسيطرة على المعابر الحدودية: حيث شك   -1

لتقنية ا باألجهزة والمعدات، لذلك، تم العمل على تزويدها منية للحدودهم الواجبات األإحدى أ 

واختيار العناصر الجيدة والملتزمة  ،المتطورة لمراقبة دخول وخروج األشخاص والمركبات

 .ومنحهم المكافآت والتدريب الالزم ،المواقع في هذهللعمل 

نتاجية: لقد تم إنشاء قوة لحماية المؤسسات العامة منية لحماية المؤسسات اإلأنشاء قوات إ -0

والمستشفيات وغيرها،  ،ومحطات المياه ،ات الكهرباءومحط، والجامعات ،مثل المصارف

 .لقوةاويستفاد من نسبة كبيرة من الثوار الذين تم دمجهم بوزارة الداخلية للعمل في هذه 
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تتولى تي الالدبلوماسية: تم إنشاء إدارة ألمن المقرات الدبلوماسية  بنيةحماية السفارات واال  -3

 الدولية داخل البالد.تأمين السفارات والقنصليات والمنظمات 

تطوير معاهد تدريب الشرطة لرفع كفاءة منتسبي الشرطة وتحسين تم إنشاء معاهد للتدريب:   -4

 .والربطعودة الضبط للتسريع في أدائهم 

اإلضافة ب .وتحفيزهم بالمزايا حسب طبيعة العمل ،تعديل قانون الشرطة ورفع مرتبات العاملين -5

 ل األمن أثناء تأدية الواجب.االتي تكفل حماية رجالى إصدار التشريعات الالزمة 

حساسة وال ،العمل على إنشاء أجهزة مختصة بالبحث والتحري والمتابعة للجرائم الخطيرة  -6

ة شخصي اوالمباحث العامة، تكون له الجنائية،التي تمس بأمن الدولة، كجهاز المباحث 

 .اعتبارية وفروع في المناطق كافة

تزويد التجهيزات والمركبات والمدرعات واألسلحة واألجهزة الالزمة كافة، بحيث تكون قوة   -2

ساندة وتكون مهمتها م ،وتوزع على المناطق كافة ،إسناد وردع كبيرة تخضع إلى إدارة مركزية

 .الحاجةمديريات األمن في المناطق والتدخل عند 

 

 

 

 : الخلل االجتماعي ثانياً 

مع على المجت خدماتيالصحي و الضطراب من االلت الهجرات غير الشرعية حالة بعدما شك   

مدى و معدالت البطالة، في ارتفاع هذا الى  أدى فقد ،مهاجرين في سوق العملالوانخراط  الليبي،

ف مع ومدى التكي يبي من هذه الهجرات،للامجتمع ال اهيواجهالصعوبات التي  مع مهاجرينالإدماج 
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ا أو والتهديد بالقوة أو استعماله ،وما يحمله المهاجر من جرائم اإلتجار بالبشر ،جديدهذا المجتمع ال

ي فساءة اإلاستعمال السلطة أو في ساءة اإلأي شكل من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو 

 ،واالستغالل الجنسي ،لممارسة الرذيلة إعطاء مبالغ ماليةمن خالل ستضعاف االاستغالل حالة 

ير ذلك من الممارسات التي تخرج عن القيم العربية واالسالمية، لكن غو  ،االسترقاق أو ،والسخرة

واحي نبال الخدمات المرتبطةوالعمل على تحسين  ،اآلفاتاستطاعت السلطات الليبية التخلص من هذه 

ضع و من خالل وضح استراتيجية لتحسين وتطوير ال ،واالنقسامات الداخلية ،الصحية والبطالة

 :(11: 0218مفتاح، التالية ) اإلجراءات خاللاالجتماعي الداخلي من 

شهد قطاع الصحة العامة في ليبيا خالل السنوات األخيرة تحوالت كبيرة على قطاع الصحة:  -1

نه من تحسين جودة الخدمات ومن مما مك   ،وكذلك على مستوى الهياكل ،مستوى التنظيم

فإضافة  ،بعد أن كانت تتم في الخارج. والحساسة داخل البالدإجراء العمليات الجراحية الدقيقة 

إلى مجانية الخدمات الصحية التي يتمتع بها المواطنون الليبيون أصبح باإلمكان إجراء كل 

لجهود وقد أخذت ا في المؤسسات الصحية داخل البالد، العمليات الحساسة والخطيرة تقريباً 

 الليتمثل أولها في تعزيز البنية التحتية من خ ثالثة، المبذولة لتنمية قطاع الصحة اتجاهات

وصيانة وتحديث المنشآت الصحية القائمة، وتمثل التوجه الثاني في  ،إنشاء وحدات جديدة

السلطات بتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالمعدات واآلالت الحديثة والدقيقة  التزام

 األطباء، من قدراتتعزيز ومن  ،تطورات العلميةمن مواكبة ال ،لتحسين جودة خدماتها وتمكينها

 وقد شمل تجهيز ،وتجنب إرسالها إلى الخارج ،الصعبة محلياً  الحاالت المرضيةلمعالجة 

 الجراحةو  ،المؤسسات الصحية في البالد بأحد  المعدات كل التخصصات منها أمراض القلب

تحسين و  بتطوير يرتبطفومعامل التحليل وغيرها، وأما التوجه الثالث  ،والتصوير ،العامة
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لطبية والطبية االطواقم الخدمات الصحية والعالجية فيما يتعلق بتكوين وتأهيل وتعزيز قدرات 

 .المساعدة

السياسي الذي ضرب معظم القطاعات،  من االنقساملقد عانى قطاع التعليم التعليم:  قطاع -0

وتوريد األدوات والكتب المدرسية التي  ،س من غياب الصيانة الدوريةحيث تعاني المدار 

ل خال العام الدراسي، وهو األمر الذي تكرر مراراً ، األمر الذي يؤدي إلى تأخير بدء تتأخر

 ،اتيةمنية والحيالسنوات األربعة األخيرة، كما تعاني المدارس كغيرها جراء سوء األوضاع األ

ة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافة إلى انقطاع التعرض للتهديدات األمني

وضاع السياسية في ليبيا لكن في ظل تطور األ .االتصاالت واالنترنت، وغيرها من الخدمات

 .ظهرت بوادر تحسن في العملية التعليمة شملت المكان والمعلم والمرافق التعليمية

قطاع خدمات الطاقة: تعافى إنتاج النفط في ليبيا نحو مستويات مرتفعة جديدة في مؤشر   -3

بعد موجات متكررة من االضطرابات  ،على تحسن مستمر في معدالت اإلنتاج اليومي

نشرها البنك  لمعطيات استناداً  ،رفع معدل اإلنتاج يومياً  السياسية والعسكرية التي عط لت مراراً 

مليار دوالر رغم عدم  (14) وصلت إلى 0212ي، بأن إيرادات النفط في المركزي الليب

ووفقا لمعطيات البنك المركزي الليبي، فإن  .االستقرار السياسي، والفوضى التي شهدتها ليبيا

متوسط إنتاج ليبيا من النفط خالل العام الماضي تجاوز المليون برميل يوميا، فيما هبط 

ألف برميل يوميا، بسبب المواجهة  (522)ألقل من  0216و 2140اإلنتاج في الفترة ما بين 

أشار البنك و  المسلحة التي دارت في مناطق استخراج النفط الخام والموانئ التي يصدر عبرها.

من  (%12)ل نحو المركزي الليبي أن ارتفاع عائدات النفط في العام الماضي، والتي تشك  

 واردات الدولة، انعكس بشكل إيجابي على الموازنة، وأدى إلى تقليص العجز بشكل الفت

 (.0218:8غبارة، )
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ومنظمة األمم  (UNDP) أعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فقدتحسن مستوى الخدمات:   -4

ية سبرامج تحسين الوصول إلى الخدمات األساالبدء في تطبيق  ،المتحدة للطفولة )يونيسف(

 (04) وهذا البرنامج سيدعم .مليون يورو (52)له االتحاد األوروبي بقيمة في ليبيا، والذي يمو  

تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والمياه من أجل ، ليبيابلدية في جميع أنحاء 

ألف شخص  (622)بحسب البيان، فإن أكثر من و .والصرف الصحي والخدمات االجتماعية

لمساعدة اإلنسانية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، لفي ليبيا بحاجة إلى 

 (42) مدرسة، دمرت (481) ألف طالب، وإلحاق الضرر بـ (062)كما أثرت األزمة في 

اغته الذي ص، منها. ويسعى برنامج "اإلنعاش واالستقرار والتنمية االجتماعية واالقتصادية"

ية األوروبية وإيطاليا، إلى تحسين الخدمات األساسية لسكان تلك البلديات ليس فقط المفوض

 .(0218خوا، )شين لمساعدة المهاجرين والالجئين والمشردين داخلًيا، بل أيًضا المضيف الليبي

 : الخلل االقتصاديثالثاً 

ام السياسي االنقسب األزمة الليبية المتمثلة في ببعد حالة من عدم االستقرار االقتصادي بس

 ”عانى االقتصاد الليبي حالة من االنفصام التنموي  ،وبسب تدفق الهجرات غير الشرعية ،الداخلي

ط بعد رفع الحصار عليه ُيـدر  نقد العجز  التي لم تغطِّ و بالمليارات،  اً أجنبي اً تتمثل في قطاع نفطي َنشِّ

بالميزان التجاري، وقطاعات اقتصادية أخرى تأثرت بالحرب واالنقسام ال تدر  مداخيل بالنقد األجنبي 

 الطلب المحلي، كقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، حيث تنخفض فيها اإلنتاجية تغطي وال

نسب ال تقارن بما ب لي إالالبطالة المقنعة وال ُتسهم بالقيم المضافة للناتج المحلي اإلجما هايفوتتكدس 

 آلتيةالى تعافي االقتصاد الليبي ضمن المؤشرات إبرزت المؤشرات أو  يسهم به القطاع النفطي

 :(11: 0218الجيباني، )
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 ،خطة اإلصالح االقتصادي التي أطلقها بنك ليبيا المركزي  لتشك   خطة اإلصالح: استراتيجية -1

ة يعني العمل على رفع القدرة اإلنتاجية والتصديريوالذي  تتضمن دعم القطاع النفطي، والتي

زيادة مداخيل العملة الصعبة من إيرادات النفط الليبي، وبالتالي سد  كما يعنيلهذا القطاع، 

 .العجز في ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطيات النقد األجنبي لدى بنك ليبيا المركزي 

ن قيمة الدينار الليبي: أدى اإلصالح االق -0 ن قيمة الدينار الليبي تصادي إلىتحس  وارتفاع  ،تحس 

ة مستوى معيش األمر الذي أدى إلى رفع ،سعر صرف العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية

وقضى على السوق الموازية للعملة الصعبة، ولكن على االقتصاد الليبي ان ال يعتمد  ،األفراد

تصاد خرى واال سيظل جسم االقأر قطاعات ريع مورد النفط، فال بد من استثما بشكل كلي على

، وتجتاحه األزمات من حين آلخر حتى ينجح في تقوية مناعته تجاه األزمات محطماً الوطني 

 والصدمات محلي ًة كانت أم خارجية. 

ن إف لنمو في االقتصاد الليبي حسب تقرير صندوق النقد الدوليارتفاع نسبة نمو الدخل: ان ا -3

 (13)مصدر بعد توقف نتيجة االزمة الليبية سيؤدي الى ازدياد الدخل من ارتفاع كمية النفط ال

 .0218م مليار في عا (05)مليار إلى 

ة وتقليل في نسب ،يعني مزيدًا من فرص العمل ان النمو االقتصادي زيادة فرص العمل: -4

البطالة، كما أن حساب النمو االقتصادي يقاس بمعيار اخر وهو الناتج اإلجمالي المحلي، 

وبمجرد قسمة الدخل اإلجمالي لكل نسمة من السكان من إجمالي حساب االقتصاد الكلي في 

الفرد  بل هو قيمة افتراضية ال تصل ليد ،نه ال يمثل الدخل الحقيقي للفردإف ،الدول الريعية

 (. 13: 0218الترهوني، ) بشكل مؤكد

تبنت حكومة الوفاق في ليبيا برنامجها إلصالح  يثح معالجة تشوهات االقتصاد الليبي:  -5

بوضع خطة عاجلة لمعالجة تشوهات االقتصاد الليبي، تتمثل في زيادة صرف  االقتصاد
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ود، الحكومي عن الوقمخصصات النقد األجنبي من الدوالر للمواطنين، إضافة إلى رفع الدعم 

 .بجانب صرف مخصصات عالوة األسرة بشكل فوري 

معالجة سعر الصرف الرسمي: حيث سعت الحكومة الليبية بفرض رسوم من الحكومة على   -6

التحويالت الخاصة والتجارية، مع رفع القيود على النقد األجنبي، لكن لم يوضح الغطاء 

ن على ضرورة رفع الدعم ع التنفيذ، والتأكيدقيمتها وآلية و  ،القانوني للرسوم المقترحة

 (.11: 0218، )شينخوا المحروقات، دون تحديد البديل للمواطن

 : الخلل السيادي )السياسي(رابعاً 

ألطراف الليبية اوالصراعات المسلحة التي أصابت ليبيا، وتنافس  ،االنقسامات السياسية سببت 

األمم المتحدة من جهود لتوحيد األطراف  البالد، وما قدمتهعلى الشرعية والسيطرة على المتناحرة 

المتناحرة. "حكومة الوفاق الوطني" ومقرها طرابلس، في الغرب، والحكومة الليبية المؤقتة" ومقرها في 

يات والقوات االشتباكات بين الميليش مدينتي البيضاء وبنغازي الشرقيتين. باإلضافة الى ما شكلته

على القطاع االقتصادي، والخدمات العامة، وقطاع الصحة العمومية، وما  لحكومتينالموالية لهاتين ا

ألف شخص. كل هذا االنقسام شكل حالة عدم استقرار  (022)سببته من حالة نزوح داخلي ألكثر من 

ام وفرض النظ على النظام الليبي ان يقوم بإعادة مما فرض ،للدولة الليبيةفي المنظومة السياسية 

 .(0215)البرعمي،  ن لتحقيق االستقرارالقانو 

دة حول اعا نالليبييمم المتحدة بالعمل مع الفرقاء لت الجهود الدولية وخاصة منظمة األشك   

كدت جهود االمم المتحدة على ضمان التنسيق الجيد في المجاالت السياسية أاالستقرار لليبيا، فقد 

ين والنظراء الدولي ليبياوبصورة تعاونية مع كل من الشركاء الوطنيين داخل  .واإلنسانية واإلنمائية
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ية في وعملية انتقالية تشارك ،وذلك لدعم تقدم يفضي إلى تحول حقيقي نحو سياسة تشمل الجميع

مرحلة ما بعد الصراع تشمل كل قطاعات المجتمع الليبي بما في ذلك النساء والشباب والفئات 

ة واقتصاد متنوع وعملية تنمية بشري لرشيد المرتكز على األمن وسيادة القانون،والحكم ا المهمشة،

وبناء على .الموجودةوتقديم المساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح لالستجابة لألزمة  تشمل الجميع،

ت ويامة خططها مع األولاءالمشاورات مع النظراء الليبيين، قامت منظومة األمم المتحدة في ليبيا بمو 

. وتركز مخرجاته 0202-0212في الفترة الوطنية عن طريق وضع إطار األمم المتحدة االستراتيجي 

 : (UNSMIL, 2018) ونتائجه على ثالثة مجاالت ذات أولوية

دعم مرحلة "انطالق" الحكومة بإطار مؤقت لسياسات التنمية، مما يؤدي إلى مؤسسات  -1

 وخاضعة للمساءلة. ،فعالة

واستجابة المؤسسات الوطنية ودون الوطنية المستهدفة وتحسين أدائها من ضمان استعداد  -0

منع و  ،والقدرة على اإلسهام في الترابط االجتماعي ،أجل تعزيز تقديم الخدمات األساسية

 نشوب الصراعات.

وق وضمان التنمية القائمة على حق ،وفرض سيادة القانون  ،تعزيز المبادئ الديمقراطية للحكم -3

 .جميعاإلنسان لل

لقد تم اختيار هذه المجاالت الرئيسية الثالثة باالشتراك مع حكومة ليبيا، بسبب عالقتها 

وروابطها  ،المباشرة بقدرة ليبيا المستقبلية على تحقيق عملية بناء الدولة وأهداف التنمية المستدامة

الدعم  ،عة لألمم المتحدةوالبرامج التاب ،والصناديق ،لقد قدمت الوكاالت .القوية لبناء السالم الموحد

 :(UNSMIL, 2018) اآلتيةالمجاالت  في
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االستقرار  يرتبط بمنظومة تتبع النزوح، اً قدمت هيئة األمم برنامج قضايا الهجرة والنزوح: -1

انقاد األرواح  بناء القدرات، المساعدات اإلنسانية المنقدة للحياة، وإعادة االندماج، المجتمعي،

وتقدم بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا  .وحماية المهاجرين المستضعفين ،في البحر

المساعدة المصممة خصيصًا للفئة المستضعفة، المهاجرين واألشخاص النازحين داخليا، 

 .المضيفةوالمجتمعات 

والذين  ،لمهاجرين المستضعفينلمم مساعدات فقد قدمت هيئة األالعودة الطوعية للمهاجرين:   -0

 ،س لديهم استطاعة للحصول على مساعدة كريمة في العودة الطوعية لبلدانهم األصليةلي

باألخص للحاالت الضعيفة مثل ضحايا و والحصول على خدمات إعادة اإلدماج المستدامة، 

ة للهجرة المنظمة الدوليوتنفذ مصحوبين بذويهم، الوالمهاجرين األطفال غير  ،االتجار بالبشر

 .يتطابق مع المعايير الدولية احقوق اإلنسان ممعلى  اً قائم اً نهج

فترة دعم جهود تحقيق االستقرار في اللتحقيق االستقرار: سعى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   -3

ويشكل  والحكم الديمقراطي. ،من اإلغاثة اإلنسانية إلى التنمية المستدامة االنتقالية الحرجة، بدءاً 

، بقيادة حكومة الوفاق الوطني، 0216مرفق تحقيق االستقرار في ليبيا، الذي أطلق في عام 

مبادرة تشمل بلدان متعددة بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بهدف توفير تحسينات 

يز سية الحيوية؛ تعز وملموسة على الصعيد المحلي. ويقدم الدعم إلعادة تأهيل الهياكل األسا

على تلبية احتياجات السكان؛ وتعزيز قدرات الوساطة المحلية وحل  ،قدرة السلطات المحلية

 .النزاعات

الحكم االنتقالي: يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ   -4

د برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم االنتقال الديمقراطي في ليبيا. وقد ساع 0221 عام

ي ذلك انتخابات بما ف ،المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في تنظيم ثالثة انتخابات رئيسية
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. تركز 0214عام ولجنة صياغة الدستور والبرلمان  ،0210 عامفي  المؤتمر الوطني العام

 لمساعدة في صياغة الدستوروا ،البرامج العاملة في هذا المحور على تعزيز الحوار السياسي

 .وتقوية سيادة القانون 

يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تمكين المجتمع المدني الليبي  المشاركة السياسية:  -5

ودور المواطنات على اتخاذ القرارات. يشمل التعاون في هذا  ،وتقوية مسارات العدالة االنتقالية

ت والعمل مع النساء الليبيا ،تحول السياسي الديموقراطيالمحور دعم المشاركة المدنية في ال

ف ومبادرات الوقاية من التطر  ،لتعزيز مشاركتهن السياسية واالجتماعية من خالل مشروع "أمل"

وكذلك دعم عمليات العدالة االنتقالية من خالل الحوار وحل النزاعات بين مختلف  ،العنيف

 .الطوائف

ض عملية بناء الدولة التي كانت صعبة في  ويرى الباحث أن انعدام األمن في ليبيا قو 

ألمر ااألصل، إذ كانت الدولة ما بعد القذافي غاية في الضعف، من الناحيتين السياسية واإلدارية، 

 ف في اإلدارة العامة في  ليبيا، في حين تظهر الحاجة الماسة لبناء القدرةعالذي يظهر مدى الض

من أجل تعزيز الدولة، إذ تراجعت الثقة العامة بالعملية السياسية الديمقراطية مع ارتفاع مستوى 

االستياء، وفي غياب دولة قومية قويت الجهات الفاعلة الفرعية اإلقليمية والقبلية، وهي تسعى 

ظرًا  ن للتمسك بسلطتها الراسخة، لذلك، مازال مستقبل األمن القومي الليبي مبهم وغير واضح،

 للضبابية التي تغلف األجواء السياسية في ليبيا.
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 الفصل الخامس 

 الخاتمة النتائج والتوصيات

 أواًل: الخاتمة: 

( وذلك من 0212-0211تم دراسة الهجرة غير الشرعية وأثرها على األمن القومي الليبي )

فرضية و  ،مشكلة الدراسةعلى  والتي احتوت المقدمة العامة: الفصل األولأربعة فصول، تضمن خالل 

، الدراسة محددات، الدراسة حدود، أهمية الدراسة، و أهداف الدراسة، و أسئلة الدراسة، و الدراسة

د ، أما الفصل الثاني فقمنهجية الدراسة، و اإلطار النظري والدراسات السابقة، و مصطلحات الدراسة

لمبحث امن خالل مبحثين، تناول  اإلنسانيالهجرة غير الشرعية من منظور القانون الدولي تضمن: 

المبحث الثاني: موقف القانون الدولي اإلنساني من الهجرة وتناول  االول: واقع الهجرة غير الشرعية.

ذلك من و  األمن القومي الليبي وتحديات الهجرة غير الشرعية: الفصل الثالثوتضمن  غير الشرعية.

حديات المبحث الثاني: توتضمن  ت األمن القومي الليبي.المبحث األول: مكوناخالل مبحثين، تضمن 

ألمن القومي اتأثير الهجرات غير الشرعية على ؛ وفي النهاية جاء الفصل الرابع: األمن القومي الليبي

 واقع األمن الليبي في ظل الهجرات غير الشرعية.المبحث االول: ، من خالل مبحثين تضمن الليبي

دراسة ، واختتمت الاألمن الليبي في ظل الهجرات غير الشرعية قبلالثاني: مستالمبحث وتضمن 

 بخاتمة ونتائج وتوصيات.

رة : ما دوافع الهجفي الفصل الثاني وهو وقد تمكنت الدراسة من اإلجابة على السؤال األول -1

 جرةأن هناك عدة دوافع لله بينت الدراسة؟ وقد قف القانون الدولي اإلنسانيغير الشرعية ومو 

 ياسيةالضطرابات السواالعوامل االقتصادية و سعي الشباب نحو تحقيق أحالمهم الوردية  منها

ما أ ورة االتصاالت واإلعالم الجديد. وأسباب أمنية واألوضاع االجتماعية واألسباب الدينية وث
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فيما يتعلق بموقف القانون الدولي واإلنساني فقد بذلت كافة الجهود الدولية من خالل االتفاقيات 

ومن خالل ذلك تم االطالع على بعض  لتقنين ظاهرة الهجرة غير الشرعيةوالمعاهدات 

 .ضمن دول االتحاد األوروبي دول أوروبا شرعتهاالتشريعات واإلجراءات والتدابير التي 

 اتالحاكمة لمكونلدراسة عن السؤال الثاني في الفصل الثالث وهو: ما المبادئ اكما أجابت  -0

لى أن إوتوصلت الدراسة  األمن القومي الليبي وتحديات الهجرة غير الشريعة التي تواجهه؟

م باحترام مبدأ الفصل بين االلتزا ومنهاهناك مبادئ عدة حاكمة لمكونات األمن القومي 

دائم لليبيا  بأهمية صياغة دستوروااللتزام  التشريعية والتنفيذية والقضائية.السلطات الثلث، 

 القائمة على سيادة القانون  يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة المؤسسات

بأن الشريعة السلمية هي مصدر كل تشريع وكل ما يخالفها  وااللتزام واحترام حقوق النسان.

بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير المتضمنة في ديباجة إلى االلتزام ، باإلضافة يعد باطل

أساس العدالة والمساواة واحترام حقوق النسان وبناء دولة القانون  العلن الدستوري، والمبنية على

 والمؤسسات.

هجرة تأثير الما كما أجابت الدراسة عن السؤال الثالث من خالل الفصل الرابع والمتمثل بـ:  -3

ة وقد توصلت الدراسة إلى أن الهجر  الشرعية على واقع ومستقبل األمن القومي الليبي؟غير 

اديا المجتمع الليبي اجتماعيا واقتصبنية وواقع واقع غير الشرعية أثرت بشكل مباشر على 

( 224بلغت )  0218، في عام عداد كبيرة من الهجرات غير الشرعيةأ تدفق  أنإذ  منيا،أو 

 ،وأمنية ،وسياسية ،تداعيات اقتصاديةوكان لتلك الهجرات مهاجرًا غير شرعيًا، أالف 

كما  ،وتأثيرات سلبية على دول العبور "ليبيا" ،لى جانب انتشار األمراضإ ،ونفسية ،واجتماعية

جرات ها الحكومة الليبية، فكان تدفق الهتالتي شهد التداعياتهم أ ل البعد االقتصادي لقد شك  
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ير الشرعية أدت الهجرات غ في ارتفاع الفاتورة االقتصادية في ليبيا، وقد اً ة سببغير الشرعي

 .سلوكيات تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد االجتماعية في ليبيالظهور 

 تي تنص على: أن هناك عالقة ارتباطية بين الهجرةكما تمكنت الدراسة من اختبار الفرضية ال -4

لت الدراسة وقد توص للمهاجرين.غير الشرعية وعدم استقرار األمن القومي في الدول المستقبلة 

ى سلبي على االمن القومي الليبي لما شكلته من الفوض ت بشكلغير الشرعية اثر  إلى الهجرات

األوضاع  بأصبحت ليبيا بسب بحيث والصراعات الداخلية االنقساماتباإلضافة إلى  ،االرتباكو 

 ،ومنطقة عبور واستقطاب آلالف من طالبي الهجرة اً األمنية والفوضى واالنفالت األمني ممر 

 رالهجرات غير الشرعية وجرائم االتجار بالبش تصاحب التي نتشار جرائم اإلرهابباإلضافة ال

لألمن  اً مباشر  اً وتهديد ،وسياسة داخل ليبيا أمنيةفوضى  مما شكل ذلك وتهريب المخدرات

 الليبي.القومي 
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 ثانيًا: النتائج:

 بعد أن تم استعراض خاتمة الدراسة تم التوصل للنتائج اآلتية:

عدم االستقرار في ليبيا، بسب تدفق الهجرات حالة من انقسام سياسي داخلي يشكل هناك  -1

األمر  ،على حسم الصراع للصالح العام غير الشرعية، وعدم قدرة أي من األطراف السياسة

 الذي أدى الستمرار الفوضى واالقتتال واالضطراب وغياب االستقرار السياسي.

ماعية وسياسية واجتاقتصادية هناك عدة دوافع وأسباب للهجرة غير الشرعية منها دوافع  -0

ين الفصل ب م باحترام مبدأوأمنية لمكونات األمن القومي مبادئ حاكمة من أبرزها االلتزا

تور دائم لليبيا بأهمية صياغة دسوااللتزام   ، التشريعية والتنفيذية والقضائية.السلطات الثال

 انون.القائمة على سيادة الق يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة المؤسسات

لفوضى الهجرات غير الشرعية بشكل سلبي على االمن القومي الليبي لما شكلته من اأثرت  -3

 ببأصبحت ليبيا بس بحيث والصراعات الداخلية االنقسامات، باإلضافة إلى االرتباكو 

ومنطقة عبور واستقطاب آلالف من  اً األوضاع األمنية والفوضى واالنفالت األمني ممر 

 .طالبي الهجرة

غير الشرعية اثرت بشكل سلبي على االمن  إلى الهجراتقد توصلت الدراسة السعي و    -4

 داخليةال االنقسامات، باإلضافة إلى االرتباكالليبي لما شكلته من الفوضى و القومي 

 اً األوضاع األمنية والفوضى واالنفالت األمني ممر  بأصبحت ليبيا بسب بحيث والصراعات

 لتيا نتشار جرائم اإلرهابباإلضافة ال ،ومنطقة عبور واستقطاب آلالف من طالبي الهجرة

 ل ذلكمما شك وتهريب المخدرات الهجرات غير الشرعية وجرائم االتجار بالبشر تصاحب

 الليبي.لألمن القومي  اً مباشر  اً ، وتهديدوسياسة داخل ليبيا أمنيةفوضى 
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 التوصيات:: ثالثاً 

 في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة باآلتي: 

ع التي ومواجهة الدوافالعيش الكريم، األمن القومي وتوفير وسائل توفير ضرورة العمل على  .1

ر األمنية تفعيل العناصورحيل األفراد عن أوطانهم مثل  تسهم في ازدياد الهجرة غير الشرعية

، )ليبيا( بين دولة العبور مشتركة ،وجوية ،وبحرية ،تسيير دوريات بريةعلى الحدود من خالل 

أجل  ن، ملتعقب الجماعات المتورطة في تهريب البشروالدول التي يقصدها المهاجرون 

 ة.واألمنيتحسين األوضاع االقتصادية والسياسية حماية األمن القومي الليبي، من أجل 

حدة و العمل على االلتزام بالمبادئ الحاكمة لمكونات األمن القومي الليبي من خالل حماية  .0

ض أي ، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفواستقاللهاليبيا الوطنية والترابية وسيادتها 

العملية و الكامل باإلعالن الدستوري  وااللتزام، تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية

 .السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة

جميع المصالح األمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومصالح  تكثيف التعاون بين .3

د تشديي مع تلك الظاهرة، و طحول كيفية التعاالدول المجاورة من خالل تبادل الخبرات 

 .التي تحد من محاوالت التسلل للدولة الليبيةاإلجراءات 

نة النوايا الحسنة والمرو السعي إلنجاح الحل السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإبداء  .4

الكافية إلنجاز توافق يحقق الشراكة الوطنية، ويوقف استنزاف مقدرات الدولة، ويفتح آفاق 

 .المستقبل للنهوض والتقدم

 قائمة المصادر والمراجع:
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 -المصادر العربية:

 الكتب

 تدراساعلم االجتماع، ترجمة الدكتور فايز الصباغ، بيروت، مركز  (0225غدنز ) أنطوني،

 .الوحدة العربية، الطبعة األولى

اسات الوحدة العربية، (. أوربا والوطن العربي )القرابة والجوار(، مركز در 1113بشارة، خضر)

 .1بيروت، ط

(. المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة تتعهدان بتقديم 0218بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا )

 .مة خالد غربي علي، الطبعة االولىد االوربي، ترج(. االتحا0215المزيد بيندر، جون )

 .منشأة المعارفاإلسكندرية: سكان. ال ( جغرافية1110يسري ) الجوهري،

(. الهجرة غير الشرعية المفهوم والحجم والمواجهة التشريعية، 0213)حافظ، سحر مصطفى 

 االجتماعية.المركز القومي للبحو  

والجريمة، دار الجامعة للنشر  الشرعية الهجرة غير(. 0214الحسين، محمد نور عثمان )

 الطبعة االولى. عمان، والتوزيع،

( الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا غير بلدان المغرب الغربي، منشورات الجامعة 0222الحوات، علي )

 .، طرابلس0222-0226المغربية خالل 
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س: طرابل والتداعيات،(. الهجرة غير المشروعة إلى ليبيا األبعاد 0218بشير ) عبدالسالم الدويبي،

 مركز البحو  والدراسات األفريقية.

(. الهجرة الخارجية الوافدة وأثرها على سكان مدينة أوباري، قسم 0222الدياسطي، رفيق محمد)

 .المجموعة الدولية، الطبعة االولىالجغرافيا، جامعة الكويت، مطابع 

 .، دار األهالي، دمشق1المعاصر، ط (. دراسات في المجتمع العربي1111ريا، خضر )زك

( آثار الهجرة اإلفريقية غير الشرعية إلى أوروبا على بلدان 0213الزناتي، محمد عبي ابراهيم )

 .امعة العلوم اإلسالمية الماليزيةج )ليبيا نموذجا(العبور 

المصري والهجرة غير الشرعية، المركز القومي للبحو  (. الشباب 0212ايمان ) شريف، السيد

 .ئية، قسم بحو ، الجريمة، القاهرةاالجتماعية والجنا

 جامعة بنغازي،  ورؤيــــة.واقـــــع  :(. تداعيات الربيع العربي أمنيا على ليبيا0214شوايل، اشور )

وبي، جامعة متنوري األور (. تهديدات الهجرة غير الشرعية على األمن 0213شيبوط، بشرى )

 .بقسنطينة، الجزائر

اإلستراتيجية والمواجهة واليات الحماية، كلية  بين الشرعية (. الهجرة غير0212)طعيبة، احمد 

 الجزائر. جامعة الجلفة، الحقوق والعلوم السياسية،

  أوروبا وشمال (. جذور الهجرة الغير شرعية ودوافعها، مركز أبحا0218عامر ) عادل،

 .، نيسان11افريقا.
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 الرياض:(. التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشروعة 0212عبيد، محمد فتحي)

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية

المركز األوروبي لدراسات  األمن القومي وتحديد أبعاده. م(. مفهو 0212)عيد، عالء عبد الحفيظ 

 ، ايلول، هولندا.13مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، 

ة جامع الرياض:( التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير المشروعة 0212عيد محمد ) فتحي،

 . السعودية.للعلوم األمنيةنايف العربية 

(. أسباب الثورات في تونس ومصر واحتماالت انتقالها الى اليمن. جامعة 0211)الفقية، عبد هللا 

 العلوم والتكنولوجيا، اليمن.

ار النهضة (. الهجرة من الريف الى المدن في المغرب العربي، د1110القصير، عبد القادر)

 .للطباعة والنثر، بيروت

(. قاموس الجغرافيا )عربي فرنسي إنجليزي(، الدار العربية للعلوم، بيروت، 0224لبيب، علي )

 ، لبنان.1ط

الشرعية، جامعة األمير نايف (. التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير 0210) سامر ماهر،

 ، اذار، السعودية.10للعلوم االمنية، 

والجريمة، مركز الدراسات  (. الهجرة غير المشروعة0228) ياسر عوض الكريم المبارك،

 السعودية. الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، والبحو 
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(. الهجرات الداخلية والتنمية في موريتانيا، الثنائي الحرج، منشور 1112) المحبوبي، سيد عبد هللا

 .األمم المتحدة للسكان بموريتانيابالتعاون مع صندوق 

. انهيار األمن في ليبيا ينعش شبكات التهريب (0218مركز كارنيغي لدراسات الشرق األوسط )

 لبنان. ، كانون ثاني،32عبر الحدود. 

الموقف العربي للنشر  دار القاهرة:( نظرية األمن القومي المعاصر 1128المشاط، عبد المنعم )

         .والتوزيع

 :الرسائل واألطروحات

(. آثار الهجرة اإلفريقية غير الشرعية إلى أوروبا على بلدان العبور، 0213إبراهيم، محمد عبيد )

   سالمية.اإلأطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة العلوم 

(. الهجرة غير الشرعية الى اوروبا عبر بلدان المغرب العربي، دراسة 0221راضي محمد عمارة )

 .حالة )ليبيا كدولة عبور(. رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا. طرابلس. ليبيا

(. الهجرة السرية من منظور األمن اإلنساني، رسالة ماجستير في 0214رؤوف، منصوري)

 القانون العام، جامعة سطيف، الجزائر.

أنموذجا. مذكرة  ليبيا –العربية  األمني في النظم السياسية االنفالت (.0215)نسمة  زيدي،

مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة محمد خيضر 

 بسكرة، الجزائر



016 
 

المهاجرين السريين. اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه مكافحة تهريب  (.0214) عبد المالك صايش،

قسم الحقوق، جامعة مولد معمري تيزي وزو.  في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 الجزائر.

(. التعاون االورومغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، 0220عبد المالك، صايش )

 ، كلية الحقوق بجامعة باجي مختار بعنابة، الجزائر.مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 

 (. حقوق المهاجرين غير النظاميين في إطار التعاون االورومتوسطي،0215عبدالقادر، بطاهر )

 ، الجزائر.0مذكــرة للحصول على شهــادة ماجستير في القانون العـام، جامعة وهران 

حكومية كفاعل جديد في تطوير القانون الدولي (. المنظمات الدولية غير ال0224وهيبة ) العربي،

وم لوالعالقات الدولية، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق والع

 .اإلدارية، بن عكنون، الجزائر

(. الُبعد األمني للهجرة غير الشرعية في إطار العالقات األورو مغاربية، بحث 0212فايز، حتو)

واألمنية، كلية العلوم السياسية  االستراتيجيةل درجة الماجستير في الدراسات مقدم لني

 واإلعالم، جامعة الجزائر، الجزائر.

(. تحليل جغرافي للهجرة الداخلية في محافظة النجف للمدة 0220) رنا عبد الحسن الكيتب،

 ، رسالة ماجستير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، العراق.1122-1112

 الصحف والدوريات والبحوث:
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أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا الى  (.0214ابو خشيم، مصباح عباد وآخرون )

. المجلة الدولية للبحو  اإلسالمية واالنسانية المتقدمة، المجلد والحلول(المقترحات (أوروبا 

 معة العلوم اإلسالمية الماليزية،.جا2العدد  ،4

(. الهجرة غير الشرعية في القانون الدولي، جامعة الزعيم األزهري كلية 0215) احمد، عمر يحى

  العلوم السياسية والدراسات اإلستراتيجية، السودان.

 ،أبرز الدول التي شرعت قوانين للحد من الهجرة غير الشرعية (. تعرف على0215ايهاب، فادية )

 .، ايلول2جريدة الوطن المصرية، 

 .، كانون اول14ن بوست،كيف قتلت أمريكا وبريطانيا العراق مرتين. نو (. 0214سديم ) بخار،

الجزائر: جامعة الحاج  -باتنه(. آليات التصدي للهجرة غير الشرعية، 0210بركان، فايزة )

 .خضر

راء وسط الصح مغامرة تهريب الشباب إلى ليبيا.. حكايات وصور مؤلمة. (.0212التاج، عثمان )

 حزيران.، 8صحيفة الراكوبة، !!تنقذ متسلاًل من الموت ً « بصلة»عطشًا......الموت 

؟ صحيفة بوابة 0218(. ما حقيقة نمو االقتصاد الليبي لسنة 0218الترهوني، عبدهللا ونيس )

 .شرين اول، ت12افريقيا االخبارية، 

والمواثيق  (. الهجرة غير القانونية من خالل التشريعات الوطنية0211التميمي، محمد رضا)

 ، الجزائر.0211الدولية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع يناير 



018 
 

(. الهجرة غير الشرعية بين استراتيجيات المواجهة وآليات الحماية، مجلة 0215)مليكة  حجاج،

 .(15دفاتر السياسة والقانون عدد )

مجلة  -أسباب انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية  على(. تعرف 0216سامية ) خضر،

 (.1)1الوفد،

بان كي مون يستبعد نهائيا فرضية التدخل العسكري في ليبيا. جريدة  (.0214الدباشي، إبراهيم)

 ، تشرين اول، لندن.13، 1226العرب، العدد 

جلة مغير الشرعية،  االقتراب األمني للهجرة جدوى  أوروبية:(. معضلة 0215دياب، احمد )

  .ايلول، 08السياسة الدولية، 

، 14صحيفة العد االردنية، ( الربيع العربي وإشكالية التدخل الخارجي.0213الشعيبي، عيسى )

 حزيران، االردن

، 02ريدة الوفد اإلماراتية، (. الهجرة الخارجية.. أبعادها وتأثيراتها، ج0212الصايغ، فاطمة )

 .تموز

، 04(. شحة السيولة تغرق االقتصاد الليبي في أزمات خانقة،0218صحيفة العرب اللندنية )

 لندن. تموز.

، نبسان، 11لهجرة تندد، (. أسواق للعبيد في ليبيا.. والمنظمة الدولية ل0212صحيفة المدائن )

 .السعودية
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 المسارات والحلول (. تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا..0218صحيفة بوابة الوسط )

 .، ايلول03)رؤية من داخل الكفرة(

، 08لشرعية إلى ليبيا، (. تشاد تمنع مواطنيها من الهجرة غير ا0216صحيفة ليبيا المستقبل )

 .كانون اول

(. غرفة عمليات بين إيطاليا وليبيا لمراقبة الساحل الشمالي والحدود 0216صحيفة ليبيا المستقبل )

 .ل، ايلو 32الجنوبية، 

ل واألحالم المجهضة، مدينة أغاديز في النيجر حيث تتقاطع اآلما (.0218صحيفة مصراوي )

 .، حزيران14

ع أم خطوة للوراء؟… . شنغن والتعديالت المقترحة(0212)الطاهر، احمد  مجلة العرب  توسُّ

 ، تشرين اول، السعودية.13الدولية، 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. وكيفية  أسباب انتشار على(. تعرف 0216عبد المنعم، محمود )

 ر.، ايلول، 01يدة الوفد المصرية، مواجهتها، جر 

 .، اب1صحيفة الوطن البحرينية، لربيع العربي.. األسباب والدوافع.ا(، 0210العبيدلي، عبيدلي )

، شباط، 05(. السعودية ودورها في استقرار ليبيا. جريدة العرب الدولية،0218العبيدي، جبريل)

 السعودية.

(. ليبيا ومقاطعة قطر.. االنقسامات والتداعيات. مجلة السياسة الدولية، 0212)العشري، رشا 

 اب.، 01
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 ، لبنان.382العدد  الربيع العربي، مجلة الدفاع الوطني،» (. االقتصادية لـ0212علو، احمد )

هين، حراء تبتلع التائ(، هجرة المصريين عبر ليبيا... ألغام ومطاردات وص0212فرج، عبدالفتاح )

 السعودية.، تشرين اول، 8 الدولية.جريدة العرب 

(. ليبيا: تصاعد ظاهرة االتجار بالبشر وانتهاكات كبرى تطال المهاجرين. 0218روعة ) قاسم،

 ، كانون ثاني،03صحيفة القدس العربي،

 على الجنوبأصدقاء اليونسكو، آثار سلبية للهجرة غير الشرعية  (.0218كرنفودة، رمضان)

 ، ليبيا.، كانون ثاني12الليبي. صحيفة بوابة الوسيط الليبية،

الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا بين حساسية الموقف وعبثية  (.0212الكميشي، احالم، محمد )

 .، ايار10المواجهة، صحيفة المستقبل الليبية،

( الهجرة غير القانونية إلى ليبيا وتأثيرها في األمن القومي الليبي، المنظمة 0212الكوت، البشير )

 .128-145(، 0) ،واالستراتيجياتالليبية      للسياسات واالستراتيجيات، مجلة السياسات 

 التشريع األوربي إزاء الهجرة السرية المغاربية. آليات الردع (.0210) ، عبد موالهماهر

 .318راسات الوحدة العربية، العدد والتحفيز، مجلة المستقبل العربي، بيروت: مركز د

(. المتسللون إلى ليبيا يهربون من الفقر المحقق إلى الموت المحتمل. 0216مشالى، حسن )

 .، ايار1اليوم السابع المصرية،  صحيفة
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ليبي: دراسة اجتماعية ميدانية على ( الهجرة غير الشرعية بالمجتمع ال0214عبدهلل احمد ) المصراتي،

التدريبي و المهاجرين غير الشرعيين بمركز قنفوده بنغازي، المجلة العربية للدراسات األمنية 

 .(51) 32،الرياض

(. االتحاد األوروبي وقضايا الهجرة، اإلشكالية الكبرى والستراتيجيات 0215مطاوع، محمد )

 .0215، كانون الثاني/ 431العدد ، والمستجدات، مجلة "المستقبل العربي"

(، التعليم في ليبيا: القاطرة المعط لة وسط الطريق، صحيفة مستقبل ليبيا، 0218مفتاح، حسين )

 .0218، اب، 1

يوم صحيفة راي ال عواصف الربيع العربي، ليبيا كضحية مثاال. (.0212المهدى صالح إحميد )

 ، كانون ثاني، لندن.31اللندنية، 

ابعاد ودالالت التحرك المصري في ليبيا. مجلة السياسة  (.0212عزت )هاشم، احمد 

 ثاني.، تشرين 02الدولية،

(. الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوربا )أسبابها، تداعياتها، سبل مواجهتها( 0212، بشير )هشام

 .كانون اول ،128كز اإلهرام، العدد مجلة السياسة الدولية، مر 

جرائد غربية: تفاقم أزمة الهجرة يضع ليبيا تحت المنظار. صحيفة بوابة (. 0215هشام، هبه )

 ، نيسان.01الوسيط الليبية،

(. طريق قسطل بين مصر والسودان شريان جديد في قلب وادي النيل، 0213، محمد )هندي

 .، ايار10رام المصرية، صحيفة األه
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 ة في حل األزمة الليبية الراهنة.دور الدبلوماسية الجزائري (.0212)الوحشي، علي مصباح محمد 

 .لة الدراسات القانونية والسياسيةمج

 :مؤتمرات وندوات

دول المغرب العربي في قلب نظام الهجرة غير الشرعية الجديد  (.0212) عبد القادر دندان،

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول ظاهرة الهجرة  العابر للمتوسط، اآلثار والتحديات.

 الشرعية بين األبعاد القانونية واإلنسانية، مركز الجامعي الحاج، المغرب.غير 

الدولية في مجال مكافحة الهجرة  (. المعاهدات والصكوك والمواثيق0212الشيشيني، عزت )

 .ر المشروعة "الشرعية، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية "ندوة الهجرة غي غير

أنماطها واتجاهاتها  ليبيا:( الهجرة إلى 0221، عمران عبد السالم وجوان، حسيت صالح )الصفواني

وطبيعتها، بحث مقدم إلى ندوة "إشكاليات الهجرة في ليبيا" المقامة في أكاديمية الدراسات العليا 

 ليبيا.طرابلس، 

 المواقع اإللكترونية

، آذار، 11مركز الجزيرة للدراسات،  (. الهجرة إشكاليات وتحديات،0228أحمين، عبد الحكيم )

 قطر.

مؤسسات الدولة،  وتداعياته على(. االنقسام السياسي في ليبيا 0215البرعمي، عوض )

المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات، متوفر على الموقع اإللكتروني: 
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http://www.loopsresearch.org/projects/view/8/?lang=ara  تم نشره في

July 29, 2015 

الهجرة غير الشرعية ونتائجها على أوروبا، موقع  .(2017)عادل  برينيس،

arabic.sputniknews.com ،2.كانون اول ، 

 ايار،  0الجديد، اإلستراتيجية األوروبية لمحاربة الهجرة، العربي  (.0215عبدالنور ) بن عنتر،

 مصر.

(. فوضى خطوط الحدود؟ تأمين حدود ليبيا. مركز كارنيغي للشرق 0210بيتر، كول )

 لبنان. ، تشرين اول،18األوسط،

، 6(. التهريب في ليبيا، النقمة التي تالزم كل العهود. بوابة افريقيا االخبارية، 0218) تلغ، رامي

 كانون ثاني، ليبيا.

(. أسباب ثورات الربيع العربي وخصائصها وخارطة الطريق المطلوبة. 0216) جناحي، عبدهللا

 .، كانون ثاني، مصر16التجديد العربي، 

 ،16 ،(. ليبيا مقصد أكثر سهولة للهجرة غير الشرعية. موقع بي بي الليبي0213جود، رنا )

 تشرين األول، ليبيا.

 ، ليبيا.11، 05ة ليبيا الخبر، (. انفصام االقتصاد الليبي، صحيف0218الجيباني، صقر )

، 04(. ساركوزي، بين نعيم القذافي وجحيمه. مركز الجزيرة للدراسات، 0218حمداني، زهير )

 أيار.

http://www.loopsresearch.org/projects/view/8/?lang=ara
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، شباط، 08(. دوافع الهجرة وآثارها، جامعة بابل،0216) الخرسان، سعد عبد الرزاق محسن

 العراق.

أوروبا، مركز الجزيرة للدراسات،  (. أسباب الهجرة غير الشرعية إلى0225الخشاني، محمد )

 ، اذار، قطر.11

(. لهجرة غير الشرعية: بين أمننة الرهانات االجتماعية وإشكاليات التنمية، 0212الداه، ولد حمد )

 موريتانيا. ، شباط،8موقع "الحصاد االلكتروني،

، 05(. قصة الدينار الليبي من القمة إلى القاع، بوابة افريقيا االخبارية، 0212زائري، رمزي )

 ليبيا.تشرين ثاني، 

(. استنزاف الموارد.. مسارات االقتصاد الليبي في ظل الصراع المحتدم، 0218سرور، احمد )

 ، نيسان، مصر.11مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية، 

مركز المستقبل  أبعاد ومحركات الدور األردني في األزمة الليبية. (.0212ين نادية )سعد الد

 ، كانون ثاني، االمارات.04 االستراتيجية،للدراسات 

التطورات العسكرية والموقف اإلقليمي والدولي. تقرير، مركز  (.0214) بسيكري  السنوسي،

 ، تشرين ثاني، قطر.11الجزيرة للدراسات،

، ايلول، 05، (. الهجرة والتهجير وباسم الدين، شبكة رووداو اإلعالمية0216السهيل، ساره )

 العراق. كردستان،
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، 00، 3554العدد: -(. الهجرة غير الشرعية، الحوار المتمدن0211، محمد محمود )السيد

 تشرين ثاني، مصر.

 المفخخة. موقع مركز الجزيرة (. المشهد السياسي واألمني الليبي: الدوائر0214)هشام  الشلوي،

 0214إبريل  15للدراسات، 

(. مصر تحذر رعاياها من الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، معهد 0212عبدالحميد، اشرف )

 ، ايلول، االمارات العربية 10العربية للدراسات، 

األيام للنشر مؤسسة  (. اعتدال البوصلة البريطانية تجاه األزمة الليبية.0212جبريل ) العبيدلي،

 ، كانون ثاني، البحرين05البحرينية 

الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا.. معاناة إنسانية برسم التسعير،  (.0215العلوي، الشيخ الحسين )

 ، ايار، قطر.14 للدراسات.مركز الجزيرة 

سعيرة. ت. الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا.. معاناة إنسانية برسم ال(2015)الحسين الشيخ  العلوي،

 ، اذار، قطر.14مركز الجزيرة للدراسات، 

، ايار، 1بالسالح رغم الحظر األممي. نون بوست،  (. اإلمارات تغرق ليبيا0212عميرة، عائد )

 مصر.

، 12(. سبها.. قبلة المهاجرين األفارقة في ليبيا، معهد العربية للدراسات، 0212غانمي، منية )

 كانون اول، االمارات العربية 
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(. االزمة الليبية في األجندة العربية واالفريقية. صحيفة بوابة إفريقيا 0212غبارة، عبدالباسط )

 ، كانون ثاني، ليبيا.10اإلخبارية، 

 شباط، ليبيا. ،2(. أوروبا.. عين على ليبيا. بوابة إفريقيا اإلخبارية، 0212غبارة، عبدالباسط )

قطاع النفط في ليبيا، صحيفة بوابة إفريقيا (. مؤشرات ايجابية ل0218غبارة، عبدالباسط )

 ليبيا.، كانون ثاني، 01اإلخبارية، 

، تموز، 31(. يعبرون ليبيا إلى الموت، شبكة تلفزيون الشرق األوسط، 0218فريحات معاذ )

 ليبيا. 

(. البرلمان األوروبي: مساعدة المهاجرين غير الشرعيين ليست جريمة، 0218فهمي، لبيب )

 ، تموز، بروكسل.2د،العربي الجدي

(. السودان معبر لتهريب البشر إلى أوروبا، ترجمة عوض خيري، صحيفة 0215فورين بوليسي )

 ، ايار، االمارات العربية 05االمارات اليوم، 

، 06( الهجرة والمتاجرة بالبشر والعبودية في بلداننا، الجديد العربي، 0212مبروك، المهدي )

 كانون ثاني، مصر.

، 12،جريدة الخليج (. الثورة الليبية، عالمات فارقة في األحدا  والتدخل الخارجي.0210محمد )

 شباط، االمارات.

، 32(. الهجرة غير النظامية.. محطات ليبية أوروبية، 0212مركز الجزيرة للدراسات ) محمد

 قطر.تشرين ثاني، 
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، 1التدخالت الخارجية في ليبيا.  (.0218مركز السالم والتنمية للبحو  والدراسات اإلستراتيجية)

 ايار، ليبيا.

(. أسباب ودوافع اإلقبال على الهجرة السرية "دراسة ميدانية، مركز الجزيرة 0221معمر، محمد )

 ، تشرين اول، قطر.11للدراسات، 

(. الدور اإليطالي في ليبيا بين الهواجس األمنية والمصالح االقتصادية. 0218حسين ) مفتاح،

 ، ايار، ليبيا.5ة إفريقيا اإلخبارية، صحيفة بواب

(. الدور الفرنسي في الملف الليبي؛ خلفياته وأبعاده. صحيفة بوابة افريقيا 0218مليتي، منور )

 ، كانون ثاني، ليبيا.5االخبارية، 

 0212يناير  14المهدي الل باد، نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن بالحكومة الليبية، السبت 

 yom7.com.اليوم السابع  

(. سياسة االتحاد األوروبي في 0212 (واالستراتيجيةالموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية 

 شباط، الجزائر. ،04مواجهة الهجرة غير الشرعية، 

يكشف منافذ طرق الهجرة غير « الدستور»ليس الوحيد.. « (. السلوم0212نت ) موقع أخبارك.

 http://www.akhbarak.net، ايلول، مصر.1الشرعية إلى ليبيا، 

. تشرين اول، 05(. الكشف عن القاتل الحقيقي لمعمر القذافي. 0214موقع سرايا االخباري )

 االردن.
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 0216ألف مهاجر غير شرعي دخلوا إلى البالد بين  02( ليبيا: 0212موقع عربي سبونتك )

 arabic.sputniknews.comروسيا.  ثاني.، تشرين 05، 0212و

 52(. األمم المتحدة تدعم تحسين الخدمات في ليبيا بتمويل أوروبي قيمته 0218وا )وكالة شينخ

 ، تشرين ثاني، الصين.03مليون يورو، 

(. اإلصالح االقتصادي في ليبيا.. خطوات مؤلمة لوقف استنزاف الموارد 0218(وكالة شينخوا

 الصين. ، حزيران،11المالية، 

، اب، 6ن في ليبيا، مركز كارنيغي للشرق االوسط، (. بناء قطاع األم0213ويري، فريدرك )

 واشنطن.

(. ليبيا.. انفالت أمني وانتشار للسالح وتعدد الكتائب. معهد العربية 0213يازجي، مجدي )

 ، تشرين اول، االمارات.12للدراسات، 

(. منظمة الهجرة.. تراجع عدد المهاجرين عبر النيجر إلى ليبيا، وكالة 0212ياسين، بوتيتي)

 نيسان، ليبيا  ،01رويترز، 

 االتفاقيات:

المعتمدة من طرف الجمعية العامة  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 .2000نوفمبر15 م لمنظمة األمم المتحدة يو 

 المصادر االجنبية:
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