
تحقيقات

لجأ ليببيون إلى خوض رحالت الموت بحثًا عن العالج والعمل، في ظل توّسع سوق تهريب البشر 
وعالنيتها بسبب األوضاع األمنية المتردية، وتعّقد طرق الحصول على التأشيرات األوروبية

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

مــنــذ شــهــور تنتظر والــــدة الــشــاب 
فــي بيتها  الــحــمــزاوي  الليبي عمر 
في قرية تكركيبة، أقصى الجنوب 
الليبي، اتصااًل من ابنها الغائب في طرابلس، 
ضمن  عليه  العثور  بخبر  فوجئت  أنــهــا  غير 
جــثــث الــغــرقــى املــهــاجــريــن مـــن ســاحــل زوارة 
ــغـــرب الــلــيــبــي فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن  أقـــصـــى الـ
قولها  عـــن  األم  تـــزد  لـــم   .2016 عـــام  مـــن  األول 
التعليق وال  تــرد  البحر شهيد«، ولــم  »غــريــق 
ولكن  بحياته،  نجلها  مغامرة  حــول  الحديث 
صــديــقــه ســالــم مــحــمــود، روى ملــعــّد التحقيق 
أبــواب السفارات األجنبية التي  أن عمر طرق 
هجرت طرابلس إلى تونس، سعيًا للحصول 
عــلــى تــأشــيــرة دخــــول بــطــريــقــة قــانــونــيــة إلــى 
ــة، بحثًا عــن حــيــاة أفــضــل، بعد  ــيـ دولـــة أوروبـ
ــه الــعــلــيــا فـــي الــهــنــد، عقب  ــتـ اســتــكــمــالــه دراسـ

تخرجه في قسم الكيمياء بجامعة سبها.

البحث عن حياة أفضل
ــرًا  ــم يــعــد ركـــــوب الــلــيــبــيــن قــــــوارب املـــــوت أمـ لـ
نادرًا، وفق ما يقول املالزم عامر الفاندي، من 
فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في 
طــرابــلــس، والـــذي أحــصــى 186 حــالــة لليبين 
ركــبــوا قـــوارب املــوت منذ عــام 2011، بعضهم 
شرعية،  بطريقة  إنــســانــي  لــجــوء  على  حصل 
ــة لــتــســتــفــهــم عن  ــ ــيـ ــ ــلـــت الــــــدول األوروبـ إذ أرسـ
ــوء، فــي  ــلــــجــ ــبـــي الــ ــالـ ــلـــومـــات وأوضـــــــــاع طـ مـــعـ
ظــــل تـــــــردي األحــــــــــوال املـــعـــيـــشـــيـــة والــصــحــيــة 
واإلنسانية، وهو ما يؤّيده فيه ناجي شالبي، 
األهلية،  الشباب  قــدرات  مدير منظمة تطوير 
والـــــــذي يــعــتــقــد أن فـــشـــل الــــدولــــة فــــي إيـــجـــاد 
وارتــفــاع  التوظيف  وغــيــاب  تنموية  مــشــاريــع 
معدل البطالة إلى 48.9%، وفق أحدث دراسة 
صـــادرة عــن البنك الــدولــي فــي أغــســطــس/ آب 
مـــن عــــام 2016، تــشــكــل دافـــعـــًا مــهــمــًا لــهــروب 
الــشــبــاب الــلــيــبــي مــن واقــعــه الــســيــئ. غــيــر أنــه 
توجد أسباب أخرى تدفع الليبين إلى قوارب 
املـــوت، بحسب مــا يقول شــالبــي، موضحًا أن 
»بــعــضــهــم يــفــّر مـــن الـــتـــردي األمـــنـــي والـــواقـــع 
املليشياوي للحياة الذي جعل حياة الكثيرين 
ــّددة ألهـــــون األســــبــــاب، مــضــيــفــًا كـــذلـــك أن  ــهــ مــ
بعضهم يبحث عن عالج لذويه، في ظل تردي 
الـــواقـــع الــصــحــي فـــي الـــبـــالد، وتـــراجـــع فــرص 
الدولة  الخارج على نفقة ميزانية  العالج في 
ــو مـــا جــــرى فـــي حـــالـــة الــطــفــلــة  املـــنـــهـــارة«، وهــ
ساجدة التي اضطر والــده الصطحابها على 
منت قارب مطاطي في يونيو/ حزيران من عام 
أوروبـــا  مشافي  إلــى  لــلــوصــول  2016، ساعيًا 
ومــعــالــجــتــهــا مـــن أمـــراضـــهـــا املـــزمـــنـــة، بــعــدمــا 
سئم من تأخر استجابة وزارة الصحة لعالج 
ابنته، وهو ما تكرر في حالة أخــرى تداولها 
نشطاء مواقع التواصل االجتماعي في لبييا، 
لشاب اصطحب والـــده املسن على مــنت قــارب 

مطاطي ملعالجته من مرض السرطان.

عملية صوفيا
أيوب  الليبية  البحرية  باسم  املتحدث  يعتبر 
ــوارب  قـــاســـم، أن الــتــســهــيــالت الــتــي تــقــدمــهــا قـ
عملية صوفيا البحرية ملكافحة الهجرة غير 
اإلقليمية  املــيــاه  كــل  تشمل  والــتــي  النظامية، 
غير  الهجرة  على  الليبين  شّجعت  الليبية، 
يقطعها  الـــتـــي  املـــســـافـــة  قــلــلــت  إذ  الـــشـــرعـــيـــة، 
املــهــاجــرون فــي الــبــحــر، مــوضــحــًا أن الــقــوارب 
ــي الــعــمــلــيــة  تــســتــغــيــث بـــالـــســـفـــن املــــشــــاركــــة فــ
وتطلق نداءات استغاثة في عرض البحر، ما 

يـــؤدي إلــى هــرع السفن األوروبــيــة لنجدتها، 
األمر الذي يسهل من عمليات الهجرة ويسّرع 
لـ«العربي  تصريحاته  فــي  متابعًا  وتــيــرتــهــا، 
الــجــديــد«: »ملـــاذا ال يتجه شبابنا إلــى البحر، 
 فقط مــن الساحل 
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في  وتقلهم  تنتظرهم  صوفيا  سفن  ليجدوا 
رحلة بحرية راقــيــة«، وهــو مــا جــرى للشابن 
اللذين غادرا  أكــرم حديدان وسليمان موسى 
ــرة  ــزيـ ــن إلــــــى جـ ــريـ ــهـ ــنـــذ شـ ســــواحــــل لــيــبــيــا مـ
ــارب لــــم يـــكـــن بــــه لــيــبــيــون  ــ المــــبــــيــــدوزا عـــلـــى قــ
ــة إلــــى 40 مـــن جــنــســيــات  ــافـ غــيــرهــمــا، بـــاإلضـ
ــيــــة تقبع  عــربــيــة، اســتــقــبــلــتــهــم ســفــيــنــة أوروبــ
أطلق  أن  بعد  الليبي،  الشاطئ  غير بعيد من 
قائد القارب نداء استغاثة، إثر تعّرض القارب 

للغرق بسبب حمولته الزائدة.

البحث عن تأشيرة دخول
ــــول إلــى  يــبــحــث الــلــيــبــيــون عـــن تـــأشـــيـــرات دخـ
ــــالق الـــســـفـــارات  بــــلــــدان أوروبـــــيـــــة، غـــيـــر أن إغــ
األوروبـــيـــة فــي طــرابــلــس وصــعــوبــة الحصول 
على تلك التأشيرات، شّكال دافعًا لهم ملحاولة 
الـــوصـــول إلـــى تــلــك الــــدول عــبــر قــــوارب املـــوت، 
الــعــريــفــي من  بحسب مــا يــؤكــد العقيد عـــادل 
إدارة الجوازات وشؤون الهجرة في طرابلس، 
أقفلت،  ليبيا  فــي  »الــســفــارات جميعها   

ً
قــائــال

ومن يريد الحصول على فيزا للسفر يجب أن 
إلــى تونس، ولدينا ما يؤكد أن %90  يتوجه 
من  ُرفــضــت  الفيزا  على  الحصول  مــن طلبات 
قــبــل دول الــعــالــم ألســـبـــاب غــيــر واضـــحـــة، في 
املنقسمة  ليبيا  خــارجــيــة  وزارة  تــراخــي  ظــل 
على نفسها بن حكومتن«. ويضيف العقيد 
الـــعـــريـــفـــي »أصــــبــــح الـــحـــصـــول عـــلـــى تــأشــيــرة 
لــغــرض الــعــالج أمـــرًا شــبــه مستحيل فــي هــذه 
الــــــظــــــروف«، األمـــــــر الـــــــذي دفـــــع 11 حــــالــــة مــن 
العام  قــوارب في  أصــل 48 مهاجرًا ليبيًا عبر 
املاضي، إلى البحث عن العالج بتلك الطريقة، 
الفاندي،  املــالزم  والتي نجت بالفعل، بحسب 
إذ دعــمــت املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة عــبــر عملية 
تأشيرات  الــحــاالت على  تلك  صوفيا حصول 

قانونية تكفل لها العالج.
 

دعاية عبر مواقع التواصل 
ومكاتب السياحة

ــة أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة  ــ تـــؤكـــد دراســ
أمستردام وتم الكشف عن نتائجها في أيار/ 
التي  األوروبـــيـــة  الــســيــاســات  أن  مــايــو 2015، 
تـــم إتــبــاعــهــا خــــالل الــعــشــريــن عـــامـــًا املــاضــيــة 
للقضاء على الهجرة غير الشرعية عبر البحر 
للمهربن«،  إلـــى خــلــق »ســـوق  أدت  املــتــوســط 
ــبــــشــــر فـــــي اإلعــــــــــالن عــن  ــنــــشــــط مــــهــــربــــو الــ ويــ
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  تجارتهم 
وتحديدًا صفحات »الفيسبوك« ذات االنتشار 
ليبيا، والتي تعلن بشكل واضح  الواسع في 
عــن الــرحــالت املــتــوجــهــة إلـــى الــضــفــة األخـــرى، 
وتـــقـــل تــكــالــيــف تـــلـــك الــــرحــــالت لــلــيــبــيــن عــن 
ــقـــدار الـــنـــصـــف تـــقـــريـــبـــًا، وفـــقـــا ملــا  غـــيـــرهـــم بـــمـ
رصـــــده مـــعـــّد الــتــحــقــيــق، إذ تــبــلــغ الــتــكــالــيــف 
تصل  فــيــمــا  دوالر،   1200 لــلــيــبــيــن  بــالــنــســبــة 
االنضمام  لغيرهم، ويتطلب  إلى 2000 دوالر 
عليها،  املشرفن  موافقة  الصفحات  تلك  إلــى 
أشهرها  ومــن  مغلقة  صفحات  لكونها  نــظــرًا 
صفحات »الهجرة من زوارة« و«لقمان زوارة« 
»الهجرة  ليبيا« وأخــرى باسم  و«الهجرة من 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى إيــطــالــيــا بـــر األمـــــــان«، وتــضــم 
ــاء مـــن مختلف  الــصــفــحــات آالف األعـــضـ تــلــك 
الجنسيات العربية، وتعلن عن مسار الرحلة 
أرقـــام هــواتــف املهربن لكل  وتكلفتها وتــوفــر 
من يرغب في التواصل معهم واالستفسار عن 
مواعيد رحالت الهجرة التي يقومون بها من 
ليبيا إلى إيطاليا انطالقًا من شواطئ زوارة 
الرحلة خــالل جميع  تتابع  فيما  أو صبراتة، 
مراحلها عبر منشورات وأحيانا تنشر صورًا 
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مــن هــاتــف قــائــد الــرحــلــة الـــذي يــكــون متصال

ــة، وبـــحـــســـب مــــا يــؤكــد  ــيـ ــاعـ ــنـ ــار الـــصـ ــمــ ــاألقــ بــ
خــالــد الــلــيــبــي، أحـــد مــشــرفــي تــلــك الصفحات، 
عبر  معه  الجديد«  »العربي  تواصلت  والـــذي 
»فيسبوك« فــإن عــدد ركـــاب كــل رحــلــة يتوقف 
 كــان 

ً
عــلــى الــثــمــن، إذ كــلــمــا كــــان الــثــمــن قــلــيــال

فيما  الــركــاب،  مــن  بالعديد  الــقــارب مشحونًا 
يزداد السعر في حال كان العدد قليال واملركب 

مجهزا باحتياطات السالمة واألمان.
وكشف املهرب الليبي أن لديهم ارتباطات مع 
مكاتب السفر والسياحة املرخصة، مؤكدًا أن 
ممن  للمهربن،  الــزبــائــن  يــوفــر  منها  الكثير 
ــارج  ــن فـــرصـــة ســفــر خـ يــقــصــدونــهــا بــحــثــا عـ
ليبيا، وتواصل معد التحقيق مع قائم على 
أحد املكاتب في طرابس، والذي أكد أن الرحلة 
دوالر   1000 عـــلـــى  الـــحـــصـــول  ــلـــب  وطـ آمــــنــــة، 
يساوي  )الـــدوالر  للمهربن  ومثلها  للمكتب 
رســمــيــًا 1.40 ديــــنــــار، ويـــصـــل ســـعـــره إلــــى 6 
دنانير في السوق املــوازي(، مؤكدًا أن لديهم 
دائما من صرمان وصبراتة  رحــالت تنطلق 
بــــ70 كيلومترًا( وأن  )تــقــعــان غــرب طــرابــلــس 
ــواء الــراغــبــن فـــي الــهــجــرة محمية  ــ مـــراكـــز إيـ
مـــن قــبــل املــجــمــوعــات املــســلــحــة الــتــي تنشط 
في التهريب عبر البحر«، وهــو ما أكــد عليه 
حسن أحمد )موظف بالهالل األحمر الليبي(، 
والذي أكد أن عصابات التهريب لديها مراكز 
فــي مناطق  للجميع  ومــعــروفــة  إيـــواء علنية 
معروف  وسيدي  والطويلة  وزواغـــة  دحمان 
فــــي صــــرمــــان وصــــبــــراتــــه، ويــــشــــرف عــلــيــهــا 
مــهــربــون مــعــرفــون بــيــنــهــم ضــبــاط ســابــقــون 
فـــي الــبــحــريــة. ويــعــلــل املـــــالزم الـــفـــانـــدي عــدم 
مواجهة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
مـــراكـــز تــجــمــيــع املــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن 
فــي صــبــراتــة وصـــرمـــان، بــحــالــة الــعــجــز التي 
يــعــيــشــهــا جـــهـــاز مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة فــــي ظــل 
 لـ«العربي 

ً
انقسامه بن الشرق والغرب، قائال

الجديد«، »توجد صعوبة في ضبط الحدود 
البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر 
ــول 6 آالف  ــربـــع، والـــبـــريـــة املـــمـــتـــدة عــلــى طــ مـ
كــم، والجهاز يراقب مناطق غــرب ليبيا لكن 
عـــصـــابـــات الـــتـــهـــريـــب أقــــــوى مــنــنــا تــســلــيــحــًا 
وتجهيزًا، كما أنها محمية بمليشيات قبلية 
اقتسام  تمول نفسها من خالل املشاركة في 
التهريب فــي ظــل غياب  االمــــوال مــع شبكات 

كامل للدولة هناك«.
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ليبيون في قوارب الموت بحثًا 
عن العالج والعمل

حلم الضفة 
األخرى ]5/ 5[

سواحل ليبيا مليئة بعصابات لتهريب البشر )فرانس برس(

أسعار الهجرة غير الشرعية تقّل عن غيرهم من الوافدين على البالد )فرانس برس(

تبلغ مساحة 
الحدود البحرية الليبية 

المطلة على أوروبا 1800 
كيلومتر مربع

المهربون يتواصلون 
مع الراغبين في الهجرة 

غير الشرعية عبر 
»فيسبوك«

ليبيون راحوا ضحية قوارب الموت )فرانس برس(


