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تستعبد عصابات تنشط في الحدود الليبية مع النيجر وتشاد مهاجري دول جنوب الصحراء الحالمين بالوصول إلى 
الشواطئ األوروبية، وتجبرهم على العمل في التنقيب عن الذهب، والذي يُعاد بيعه في األسواق العالمية

استعباد في مناجم التنقيب غير الشرعي عن الذهب

مهاجرو 
جنوب الصحراء

طرابلس ـ أسامة علي

أنياس  النيجري  الثالثيني  عمل 
للتنقيب غير  مناجم   6 فــي  أوبـــي 
ــادو  الــشــرعــي عـــن الـــذهـــب فـــي دجــ
شــمــال بـــــالده، مـــطـــاردًا حــلــمــه بــالــهــجــرة إلــى 
ــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا عــصــابــات  أوروبـــــــــا، والــ
التهريب املنتشرة على طول مسالك الحدود 
بالحصول  وعدته  والتي  النيجرية،  الليبية 
ــال عــبــر عمله مــن أجـــل تــوفــيــر نفقات  عــلــى املـ

الرحلة الخطرة.
جبر على العمل 

ُ
تعرض أوبي لالستغالل، إذ أ

فـــي ظــــروف قــاســيــة ملــــدة عــشــرة أشــهــر خــالل 
عام 2019، مقابل حصوله على الطعام، رغم 
أربعة  ملــدة  العمل  العصابات على  اتفاقه مع 
أشـــهـــر فـــقـــط، فـــي مــقــابــل نــســبــة مــمــا ُيـــشـــارك 
ــذهــــب، وفــــق مـــا رواه  فـــي اســـتـــخـــراجـــه مـــن الــ
»العربي الجديد« في مركز احتجاز حكومي  لـ
لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن فـــي طــرابــلــس، 
ــرب مـــبـــرح  ــ ــ ــرًا مـــــا تـــــعـــــّرض لـــــه مـــــن ضـ ــذكــ ــتــ مــ
تكسير  طــريــقــة  ليتعلم  والــســيــاط  بــالــعــصــي 
الــصــخــور مــن دون إلــحــاق الــضــرر بجزيئات 
الــذهــب فــي املــنــاجــم، بــالــقــول: »كــانــت صالبة 

األحجار أسهل علينا من الضرب والجلد«.
ويعد العمل في مناجم الذهب غير القانونية 
من أهم مراحل الهجرة غير الشرعية ملهاجري 
دول جنوب الصحراء، إذ يعتبر املرور عليها 
مرحلة أولى ليتمكن املهاجرون من جمع املال 
الليبية،  الــحــدود  إلــى ما بعد  للرحلة  الكافي 
بحسب إبراهيم الفقي حسن، العقيد السابق 
الشرعية  الــهــجــرة غــيــر  بــفــرع جــهــاز مكافحة 
التابعة لحكومة الوفاق بمدينة غات أقصى 
»العربي  لـ أّكــد  الــذي  لليبيا،  الغربي  الجنوب 
ــد« أن الـــعـــصـــابـــات تــــمــــارس مــخــتــلــف  ــديـ الـــجـ
أنــشــطــة الــتــهــريــب، لــكــنــهــا عــرفــت بــعــصــابــات 

تهريب البشر كونه أبزر نشاطاتها. 

تصدير غير شرعي 
لذهب تيبستي

تتوزع مناجم الذهب في دجادو شمال شرق 
النيجر، وكوري بوكدي وكلينجي وتيبستي 
تقرير  وفــق  الليبية،  التشادية  الــحــدود  على 
مشترك بن مشروع التقييم األساسي لألمن 
البشري في السودان وجنوب السودان التابع 
ملــســح األســلــحــة الــصــغــيــرة وتقييم األمـــن في 

كبيرة  كميات  تنقيب يجرى ضخ  في حقول 
مــن املــيــاه فــيــهــا الســتــخــراج الــذهــب املــمــزوج 
ــــد أشــــار  ــــود فــــي الـــكـــتـــل، وقـ ــــوجـ بـــالـــتـــراب واملـ
ــى أن املــهــاجــريــن يــتــم بيعهم  هـــو وأوبــــــي إلــ
ــــرى تــمــتــهــن االتـــجـــار بــالــبــشــر  لــعــصــابــات أخـ

والتهريب بعد االنتهاء منهم.
وتمكن أوبي من مغادرة دجادو في ديسمبر/ 
مـــخـــازن  إلـــــى  وصـــــــواًل   ،2019 األول  ــانــــون  كــ
تــجــمــيــع املـــهـــاجـــريـــن فـــي مــنــطــقــة أم األرانـــــب 
بصحبة  لشهرين  فيها  وظـــل  ليبيا،  جــنــوب 
31 مـــن أبـــنـــاء عــمــومــتــه، ثـــم اتــجــهــوا شــمــااًل، 
قبل وصولهم إلى مناطق تجميع املهاجرين 
الــقــره بوللي شــرق طرابلس في  على شاطئ 
مـــارس/ آذار املــاضــي، ومــن هــنــاك نقلوا إلى 
مركز إيواء تاجوراء ثم مركز قصر بن غشير، 

جنوب طرابلس. 
ــا مــضــاعــفــة من  ــاحــ وتــجــنــي الـــعـــصـــابـــات أربــ
الـــذي توصل  املــهــاجــريــن، وفــق العقيد حسن 
ــع مــهــاجــريــن قبضت  مـــن خــــالل الــتــحــقــيــق مـ
عليهم دوريات جهاز مكافحة الهجرة إلى أن 
املهاجر قد يعمل مجانا أكثر من نصف الفترة 
الــتــي يقضيها فــي املــنــاجــم، والــنــصــف اآلخــر 
يدفع ما يحصل عليه خالله إلى العصابات 

مقابل توصيله إلى ما بعد الحدود الليبية. 
ــم املــتــحــدة  ــراء األمـــ ــبـ ــد تــقــريــر فـــريـــق خـ ويـــؤكـ
املعني بليبيا الصادر في 8 ديسمبر/ كانون 
وتــهــريــب  بــالــبــشــر  ــار  ــجــ االتــ أن   2019 األول 
املــهــاجــريــن إلـــى ليبيا وعــبــرهــا وصــــواًل إلــى 
أوروبا ال يزاالن نشاطن مربحن، مشيرًا إلى 
والشبكات  املسلحة  والــجــمــاعــات  األفــــراد  أن 
ــاء كــعــمــالــة  ــفـ ــعـ اإلجــــرامــــيــــة يـــســـتـــغـــلـــون الـــضـ
مكاسب  تحقيق  أجــل  من  التكلفة،  منخفضة 

شخصية أو مالية.  

مكونات عصابات التنقيب 
غير الشرعي

منتصف عام 2012، بدأت العصابات املسلحة 
على الحدود الليبية مع تشاد والنيجر العمل 
في مناجم للتنقيب عن الذهب،   وفي بداية 
العصابات بمختلف  انتشرت تلك  عام 2013 
اتها القبلية أقصى الجنوب الليبي، إذ  انتماء
السياسية  املعارضة  بنشاط  بعضها  ارتبط 
ــقـــيـــة املــــجــــاورة،  ألنـــظـــمـــة حـــكـــم الـــــــدول األفـــريـ
وأخــرى مؤلفة من مزيج من املسلحن الذين 
واملــخــدرات  والسلع  البشر  تهريب  يمتهنون 

واألسلحة، وفق الحامدي.
ــــب لــنــفــوذ  ــــذهـ ــم الـ ــاجـ ــنـ ــاطـــق مـ ــنـ ــع مـ وتـــخـــضـ
القبائل املمتدة عبر الحدود الليبية مع تشاد 
والــنــيــجــر، ومــنــهــا قــبــائــل املــحــامــيــد وورفــلــة 
ــة، لـــكـــن الـــنـــفـــود األوســــــــع لــصــالــح  ــ ــذاذفـ ــ ــقـ ــ والـ
الـــطـــوارق عــلــى الــحــدود مــع الــنــيــجــر، وقبائل 
الــتــبــو املــمــتــدة مـــن شــمــال تــشــاد إلـــى جــنــوب 
الــنــيــجــر، مــا جعلها في  ليبيا وشــمــال شـــرق 
ــة الــــصــــدام املـــســـلـــح مــــع قـــبـــائـــل أخــــرى  ــهــ واجــ
موالية للنظام التشادي في تيبستي الجبلية 
والــــطــــرق الـــصـــحـــراويـــة املــحــيــطــة بـــهـــا، حيث 
تنتشر مناجم الذهب بشكل أوسع، وفق قوله.
وشّكل التبو مليشيات مسلحة، أبرز قادتها 
أحــمــد بــركــة وزيـــر الــداخــلــيــة لــشــؤون الهجرة 
واملـــنـــافـــذ بــالــحــكــومــة املــــوازيــــة شــــرق لــيــبــيــا، 
والــرائــد شــرف الدين بركة آمــر كتيبة شهداء 
أم األرانـــــب الــتــابــعــة لــلــقــيــادة الــعــامــة، وبــركــة 
وردكــو، أبــرز حلفاء الضابط املتقاعد خليفة 

من  تسليحه  بعد  الليبي  الجنوب  فــي  حفتر 
قبل دولة اإلمارات، وفق تقرير »مشكلة التبو 
ما بن وجود وغياب الدولة«، الذي أشار إلى 
أن وردكــوا توفي في إحــدى مشافي اإلمــارات 
في يوليو/ تموز 2016، وهو مؤسس القوات 
ــثـــوريـــة مـــن أجــــل الـــصـــحـــراء الـــتـــي خــاضــت  الـ
أن يستعن  قبل  النيجر  فــي  صــراعــا مسلحا 

بها القذافي إلجهاض ثورة فبراير 2011.
وتوجد عالقة بن مسلحي التبو ومليشيات 
حفتر، وفق ما يؤكده الرائد بالل كلمنته آمر 
التابعة  الــحــدود  411 حــرس  بالكتيبة  سرية 
لحكومة الــوفــاق، والـــذي أشـــار إلــى أن حفتر 
منحهم مسميات عسكرية مثل كتيبة شهداء 
أم األرانب والكتيبة 634 والكتيبة 184 حرس 
الحدود، ولضمان والئهم له، ترك لهم حرية 
الــســيــطــرة عــلــى املــنــطــقــة ومــنــهــا مــنــفــذ الــتــوم 
»الـــعـــربـــي  ــــدودي مــــع الـــنـــيـــجـــر، مــــؤكــــدًا لــــ ــحـ ــ الـ
الجديد« أن شرف الدين بركة من أقوى حلفاء 

حفتر الحالين. 
الــوقــائــع الــســابــقــة يــثــبــتــهــا فــيــديــو ظــهــر فيه 
الــتــواتــي الــعــيــضــة، أحـــد نــــواب بــرملــان طبرق 
ــتـــر، وهــــــو يــــوجــــه أفـــــــــــرادًا مــن  ــفـ ــــن لـــحـ ــوالــ ــ املــ
الــكــفــرة للتنقيب عن  فـــي مــنــطــقــة  مــلــيــشــيــاتــه 
الذهب في جبل العوينات جنوب شرق ليبيا 
 لهم: 

ً
الـــحـــدودي مــع مــصــر والــــســــودان، قــائــال

بوا عن الذهب وبيعوا، فهو حق طبيعي 
ّ
»نق

لكم«. 

التهريب عبر منفذ 
التوم الحدودي

بــعــد تــراجــع نــشــاط التنقيب عــن الــذهــب في 
جبال تيبستي، وانتقاله إلى مناطق حدودية 
بداية  منذ  البشر  مهربو  يسلك  النيجر،  مــع 
ــة وتـــجـــرهـــي إلــى  عــــام 2020 طـــريـــق مــــدروســ
نقل  في  ليبيا،  القطرون جنوب  من  الجنوب 
املهاجرين، وصواًل إلى منفذ التوم الحدودي 
مع النيجر، وفق ما وثقه معّد التحقيق عبر 
إفادات مهربن، ومنهم الليبي مصطفى دنده، 
والذي يقول إن سبب نشاط خط الهجرة عبر 
الحدود مع النيجر يعود إلى إعالن مليشيات 
حــفــتــر ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الــــحــــدود مــــع تــشــاد 
وإغالقها مناجم الذهب في مناطق تيبستي 

الفاصلة بن البلدين. 
كتيبة  أعــلــنــت   2019 آذار  ــارس/  ــ مــ  23 وفــــي 
شهداء أم األرانــب التابعة لحفتر عن انطالق 
بالتنسيق مع  الحدود  تأمن وضبط  عملية 
تــشــاد والــنــيــجــر، وإزالـــــة الـــبـــوابـــات الــوهــمــيــة 
وإخـــــــالء مـــنـــاجـــم الــــذهــــب فــــي مــنــطــقــة كــــوري 
ــتــــاخــــمــــة لــــلــــحــــدود الـــتـــشـــاديـــة  بــــــوغــــــودي املــ
بالتنسيق مع الجيش التشادي، وفق ما جاء 

على صفحة الكتيبة في »فيسبوك«. 
 
ً
لكن التباوي عيسى آجي والذي يعمل دليال

للمهربن عبر مسالك الصحراء لقدرته على 
ليبيا  فــي  عمومته  أبــنــاء  بــن  بحرية  التنقل 
والنيجر، يؤكد أن املسافات مؤمنة من خالل 
مليشيات من  تقيمها  لــبــوابــة  اإلتــــاوات  دفــع 
الطرفن، وفي الجانب الليبي يحصي خبير 
»أحمدي  بوابة  أشهرها  بوابات   6 الصحراء 
التي تقع في املسافة بن مدروسة  بو تنقا« 
وتجرهي ومنفذ التوم الحدودي مع النيجر 
العدل  مليشيات  ضمن  فصيل  لقائد  وتتبع 
ــاواة الــســودانــيــة الــتــي تــقــاتــل لــصــالــح  ــســ واملــ

خليفة حفتر.

أبحاث  مع مشروع  بالتعاون  أفريقيا  شمال 
حزيران  يونيو/  في  صــدر  النزاعات  تسليح 
بــن وجــود  مــا  التبو  بــعــنــوان »مشكلة   2017
ــة فــــي مــثــلــث تـــشـــاد الــــســــودان  ــدولــ وغــــيــــاب الــ
ــد من  ــواحــ ــرام الــ ــغــ لــيــبــيــا«. وتـــــــراوح ســعــر الــ
الذهب خالل عامي 2012 و2015 بن 50 و70 
دينارًا ليبيا )35 و49 دوالرًا أميركّيا(، ووصل 
في أقصاه إلى 95 دينارًا )66 دوالرًا(، اعتمادا 
على جودة املعدن وتقلبات األسواق العاملية 
وفق التقرير ذاته، والذي يشير إلى االعتقاد 
بأن معظم الذهب املستخرج من تيبستي قد 
عيد بيعه في األسواق العاملية بعد تصديره 

ُ
أ

إلى بازارات دبي.

سخرة المهاجرين
الليبية مع السودان وتشاد  تحولت الحدود 
والنيجر إلى ساحات مفتوحة أمام املهاجرين 
األفارقة بسبب الفوضى األمنية في مرحلة ما 
بعد الثورة في عام 2011، وعجزت الحكومات 
الــلــيــبــيــة املــتــوالــيــة عـــن مــواجــهــة الــعــصــابــات 
املــســلــحــة الــتــي تــنــشــط عــلــى الــجــانــبــن، وفــق 
سليمان الحامدي مقرر مجلس أعيان منطقة 
»العربي  فزان جنوب غربي ليبيا، الذي أّكد لـ
الجديد« أن حلم الوصول إلــى أوروبــا يجبر 
املهاجرين على العمل بالسخرة مع عصابات 

التنقيب غير الشرعي عن الذهب. 
وهو ما حدث مع العشريني السوداني ياسر 
دفــع الــلــه الـــذي انتهى بــه املــطــاف إلــى مخزن 
للمهاجرين في منطقة غدوة الواقعة على بعد 
70 كيلومترًا جنوب سبها، بعد استغالله من 
إحدى العصابات وإجباره على التنقيب عن 
الذهب في مرتفعات كلنجه الواقعة بن ليبيا 
وتشاد، مقابل القليل من الطعام واملــاء، وفق 
»العربي الجديد«، إذ قال: »كل عامل  روايته لـ
فــي املــنــجــم عــلــيــه غــربــلــة 13 كــيــســا مــن التبر 
بــالــشــوائــب( يوميا،  املــلــيء  الــذهــب  )مسحوق 
ضرب 

ُ
كّبل بالحبال ون

ُ
وإذا لم ننتِه من ذلك ن

بالعصي وبمؤخرات البنادق، ثم نعيد غربلة 
تلك الكمية«.

دفع الله الذي التقاه معّد التحقيق في مركز 
إيواء قصر بن غشير التابع لحكومة الوفاق 
الليبية، بدأ رحلته من منطقة قارسيال غرب 
إلـــى ليبيا،  دارفــــور فــي أغــســطــس/ آب 2018 
السرير وتازربو جنوب  إلى مناطق  وصــواًل 
الذهب  عن  التنقيب  في  وعمل  ليبيا،  شرقي 

عصابات تسيطر 
على مناجم الذهب 
على الحدود الليبية 

مع تشاد والنيجر

الذهب المستخرج 
من تيبستي يُعاد 

بيعه في األسواق 
العالمية

)Getty( عصابات التنقيب عن الذهب تستعبد المهاجرين
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