االسم  :ابتدام ميالد حجيجان
مكان العمل  :جامعة السخقب  /كمية اآلداب مدالتو.
مؤتسخ الجولي االول لمجراسات االقترادية والدياسية ( اليجخة غيخ الذخعية التجاعيات وسبل
السػاجية ),
العنهان  :اليجخة غيخ الذخعية وعالقتيا بالجخيسة السشطسة في الجولة الميبية.
ملخص الدراسة 6
ىجفت الجراسة إلي كذف عالقة السياجخيغ غيخ الذخعييغ الحيغ يجخمػن ليبيا لمعبػر
بارتكاب الجخيسة السشطسة  ,وتبيغ الجخائع السشطسة التي يتع ارتكابيا مغ قبل السياجخييغ غيخ
الذخعييغ في ليبيا .اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي بػصفو السشيج السالئع لصبيعة
ىحه الجراسة وذلظ مغ خالل االشالع عمى الجراسات الدابقة والكتب والجوريات ذات العالقة
بسػضػع الجراسة  ,وكذفت الشتائج أنو يػجج في ليبيا عجد كبيخ مغ السياجخييغ غيخ الذخعييغ ,
وإن ىشاك الكثيخ مغ الجخائع التي قام بيا ىؤالء مبمغ عشيا  .ويتع استقصاب السياجخيغ غيخ
الذخعييغ نتيجة لطخوفيغ الديئة في تشفيج الجخيسة السشطسة .أدي دخػل تشطيع داعر الحي يعتبخ
مكػن مغ مكػنات اليجخة الغيخ شخعية إلي تشفيح الجخيسة السشطسة التي تع تشفيحىا مغ قبميع
عمي األراضي الميبية .تفتقخ الجولة الميبية إلى وجػد إدارة حقيقية لسشع تجفق السياجخييغ غيخ
الذخعييغ نحػ ليبيا عمي نحػ يقمل مغ السخاشخ الستختبة عمي ذلظ  ,في ضل ىذاشة الخقابة
الحجودية.
الكلمات المفتاحية  6اليجخة غيخ الذخعية  ,الجخيسة السشطسة .
المقدمة6
إن ضاىخة اليجخة الغيخ شخعية أصبحت مغ أكثخ السذاكل التي تػاجو الجولة الميبية نط اًخ
لسا يتختب عمييا مغ آثار سمبية عمى السجتسع مغ كافة الشػاحي االجتساعية واالقترادية
والدياسية وغيخىا  ,وقج عخفت ليبيا اليجخة غيخ الذخعية مشح مجة مغ الدمغ وذلظ نط اًخ لصػل
حجودىا السذتخكة مع الجول األفخيقية  ,ولكبخ مداحتيا ولقخبيا مغ أوروبا مسا جعل مشيا بمج
عبػر حيث يتػافج عمى أرضييا عجد كبيخ مغ السياجخيغ غيخ الذخعييغ الخاغبيغ في اليجخة إلى
أروبا  ,والبيانات والذػاىج تذيخ إلى أنيع أثشاء تػاججىع يختكبػن مغ الجخائع التي تداىع في
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زعدعة األمغ .وفقاً لحلظ قج تزسشت الجراسة عخض حػل اليجخة الغيخ شخعية وعالقتيا بالجخيسة
في الجولة الميبية والشتائج الستختبة عمي ذلظ.
مذكلة البحث :
أن اليجرخة عشررجما تكررػن غيررخ مذررخوعة ف نيررا تقتررخن تمقائيررا بررالتجخيع فالررجخػل الغيررخ مذررخوع
إلى الجول مغ ش نو االخالل بالشطام األمشي  ,وليبيا باعتبار إنيا دولة مغ دول العبػر إلى أوروبا
ىشاك الكثيخ مغ السياجخيغ غيخ الذخعييغ الحيغ يجخمػنيا لمعبػر  ,ونط اًخ لمحساية األمشيرة التري
تحيط القارة االوربيرة بيرا نفدريا فرننيع يزرصخون لمسكرػث فري ليبيرا إلرى أن تحريغ الفخصرة السػاتيرة
لمعبػر .واعجاد السياجخيغ غيخ الذخعييغ أصرب يت اديرج يػمراً بعرج يرػم وخرالل الفترخات الدرابقة قرام
بعر ررس السير رراجخيغ غير ررخ الذر ررخعييغ ب عسر ررال غير ررخ شر ررخعية تسر ررذ أمر ررغ الجولر ررة واسر ررتقخارىا وتبر رريغ
انزساميع لتشطيسات غيخ قانػنية  ,لحا فنن ىحا البحث يتشاول الجخيسة السشطسة وقعرت فري الجولرة
الميبية وعالقتيا باليجخة غيخ الذخعية في ضل زيادة تجفقيا نحػ ليبيا.
أهمية البحث :
 .1اإلشارة إلى ارتباط اليجخة الغيخ شخعية بالجخيسة السشطسة وما تذكمو مغ خصخ عمى استقخار
دولة ليبيا باعتبارىا معبخ لميجخة إلى أوروبا .
 .2ض ررخورة العس ررل عم رري وض ررع حم ررػل لسػاجي ررة اليجر رخة غي ررخ الذ ررخعية ومحاول ررة القز رراء عميي ررا
كػاجب انداني قبل أن يكػن قانػني.
 . 3التصررخ إل ررى األسررباب الس ررؤثخة عمرري اي رراب الحمررػل الشاجع ررة لمحررج م ررغ ضرراىخة اليجررخة غي ررخ
الذخعية وتدايجىا رغع االجخاءات األمشية الرارمة مغ قبل دول االستقبال.
أهداف الدراسة :
 .1كذف عالقة السياجخيغ غيخ الذخعييغ الحيغ يجخمػن ليبيا لمعبػر بارتكاب الجخيسة السشطسة.
 .2تبيغ الجخائع السشطسة التي يتع ارتكابيا مغ قبل السياجخييغ غيخ الذخعييغ في ليبيا .
فرضية الدراسة :
تؤدي اليجخة الغيخ شخعية إلى استقصاب السياجخيغ عيخ الذخعييغ العابخيغ إلى أوربا لالنزسام
لذبكات الجخيسة السشطسة وإلى ارتكاب الجخيسة بجاخل الجولة الميبية.
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منهجية الدراسة:
اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصرفي التحميمري بػصرفو السرشيج السالئرع لصبيعرة ىرحه الج ارسرة
وذلظ مغ خالل االشالع عمى الجراسات الدابقة والكتب والرجوريات ذات العالقرة بسػضرػع الج ارسرة
 ,الستخالص الشتائج والخخوج بسجسػعة مغ التػصيات.
مفاهيم الدراسة6
 .الهجرة غير الذرعية  6كل دخػل عغ شخيق البخ أو البحخ أو الجػ إلى إقميع دولة بصخيقة
غيخ قانػنية بػاسصة وثائق مدورة أو بسداعجة شبكات الجخيسة السشطسة .

 .الجريمة المنظمة  6تشطيع إجخامي يزع أفخاداً أو مجسػعات يشذصػن بذكل مشطع لمحرػل
عمى فػائج مالية مغ خالل مسارسة أنذصة غيخ قانػنية  ,ويعسل أعزاؤه مغ خالل بشاء تشطيسي
دقيق ومعقج يذبو ما عميو الحال في السؤسدات االقترادية .
المدخل االجتماعي للهجرة غير الذرعية6
يشطخ االتجاه االجتساعي لميجخة الغيخ شخعية عمى إنيا إفخاز اجتساعي ناجع عغ مطاىخ
الدمػك والتفاعالت والعسميات االجتساعية الستشػعة التي تحجث داخل السجتسع  ,ويكتدي ىحا
السفيػم جانبيغ أساسييغ األول يخبط التغيخات بسعجل ندبة اليجخة الغيخ شخعية في البشاء
االجتساعي بسا في ذلظ التحػالت والشطع االجتساعية وىشا يشاقر االتجاه االجتساعي ارتباط
معجالت اليجخة غيخ الذخعية ببعس الستغيخات االجتساعية مثل التجرج االجتساعي والعػامل
االقترادية والدياسية وكثافة الدكان وعسميات االقترادية والجخل وغيخىا .أما الجانب الثاني
فيخبط بيغ اليجخة الغيخ شخعية والتفاعل الحي يحجث بيغ األفخاد داخل البشاء االجتساعي
) 147 ، 7543

( العدل 6

وىشا تذيخ الباحثة إلي أن التفاعالت التي تحجث بيغ السياجخيغ غيخ الذخعييغ

والبشاء االجتساعي عمى األراضي الميبية عشجما ال تكػن جيجة  ,في حال عجم حرػل السياجخيغ
عمي فخص عسل ومعاممة اندانية داخل السجتسع قج تؤدي إلي سيػلة استقصابيع مغ قبل أي
جية أو تشطيع غيخ قانػني ,مقابل مجىع باألمػال التي يحتاجػنيا ليذ مغ أجل أنفديع وإنسا
مغ أجل أسخىع وعائالتيع التي تعاني مغ أسػء ألػان الفقخ والحخمان في بمجانيع .
وقج استخمز عمساء االجتساع إن اليجخة غيخ الذخعية تحجث وفقاُ لثالثة إبعاد وىي :
 .1البعج الفخدي :والحي يكسغ في الزغػط الشفدية الجاخمية التي تؤثخ مباشخة عمي الفرخد فتجفعرو
إلى سمػك اليجخة الغيخ شخعية .
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 .2البعج االجتسراعي  :يقرػم نتيجرة وجرػد تشطيسرات اجتساعيرة أو عررابات ترخي إن اليجرخة الغيرخ
شخعية سمػك مذخوع يدج نقراً في االيجي العاممة لجي بعس الرجول فري مجرال الخرجمات والبشراء
والدراعة وبرفة عامة السيغ اليامذية .وذلظ تذجد التذخيعات الحجيثة عمرى تػييرع العقراب وترشز
عمى تػسيع مجال األفعرال التري تعتبرخ اليجرخة الغيرخ شرخعية جخيسرة  ,ويعاقرب القرانػن األشرخاص
الررحيغ يكػنررػن عرررابات أو تشطيسررات بغررخض تشطرريع عسميررات اليجرخة الغيررخ شررخعية أو األشررخاص
السداعجيغ سػاء باإلرشاد أو تدييل العبرػر إلرى الرجول أو ايرػاء االشرخاص السيرخبيغ أو تيرخيبيع
أو اعجاد أماكغ إلخفائيع وتػفيخ وسائل الشقل ليع أو القيرام بعسميرة الشقرل فري حرج

ذاتيرا( عبددالكريم 6
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 .3البعج الطخفي  :يشذ نتيجة األحجاث السفاجئة التي تعخض األفخاد إلرى ضرغػشات بيئيرة قاسرية
يدررتحيل معيررا التفكيررخ الحكرريع واختيررار الدررمػك الدررميع  ,واليجرخة الغيررخ شررخعية وفررق ىررحا السشطررػر
تحررجث بالتررجريج تبررجأ الخحمررة برراالغتخاب واالحدرراس بالعدلررة والفقررخ فرري الثقافررة السحميررة  ,وتشصمررق
بسحرراوالت أوليررة تسررخ بررخدود أفعررال مجتسميررة قاسررية مررغ جيررة السجتسررع يررخد عمررى الدررمػك بالعقرراب
ومغ جية أخخى عرابات متخررة ثيخ العشف االجتساعي .وتتخمل الخحمة تبادل مذاعخ الحقج
والكخاهية والعجوانية بيغ األش اخ

السذراركة فييرا وتشتيري بنضرفاء وصرسة االنحر اخ

السياجخ الغيخ شخعي  ,وفي ىحه السخحمة جسيع االحتساالت تكػن واردة
وى ررحه الج ارس ررة تفت ررخض أن الط ررخو

واالجرخام عمري

( عيدى .) 54 ، 7548 6

الق رراىخة ى رري التر ري ت ررجفع السي رراجخيغ الق ررادميغ م ررغ وراء

الرررحخاء إلرري محاولررة العبررػر إلرري أوربررا مررغ أجررل الخررخوج مررغ الطررخو

القاسررية  ,وفرري السقابررل

يتعخضررػن أثشرراء عبررػرىع إلرري اسررتغالل واالتجررار بيررع وغيرخه مررغ الرررعاب  ,والترري قررج تررخغيع إلرري
االنزررسام لتشطيسررات الغيررخ الذررخعية والترري لررجييا القررجرة عمرري اعصررائيع مررغ يحتاجػنررو مررغ أم رػال
لت ميغ حياة أسخىع.
وقج ربط اميل دور كايع اليجخة الغيخ شخعية بعسمية االنتحار مغ خالل أن اليجخة الغيرخ
شخعية وكػنيا انتحار أناني  ,ويحجث ىحا الدمػك بدربب الشدعرة الفخديرة الستطخفرة وانفررال الفرخد
ع ررغ الثقاف ررة الت رري يم ررير فيي ررا  ,ويشذر ر ى ررحا الش ررػع م ررغ الد ررمػك نتيج ررة ض ررعف درج ررة التز ررامغ
االجتسرراعي داخررل السجتسررع حيررث ال يجررج السيرراجخ الغيررخ شررخعي مررغ يدررانجه عشررجما تحررل بررو أي
مذكمة وترب اليجرخة الغيرخ شرخعية مرغ االسرتخاتيجيات الحيػيرة التري يحرجدىا لشفدرو .ومرغ خرالل
أن اليج رخة الغيررخ شررخعية وكػنيررا انتحررار إيثرراري  ,وتحررجث ىررحه الحالررة عشررجما يكررػن الفررخد مختبصررا
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ارتباشاُ وثيقاً بجساعرات أو أشرخاص متذربعيغ بفكرخة اليجرخة الغيرخ شرخعية .ومرغ خرالل أن اليجرخة
الغي ررخ ش ررخعية وكػني ررا انتح ررار أن ررػمي تح ررجث ف رري ى ررحه الحال ررة عش ررجما تشح ررل ال ررشطع االجتساعي ررة
والثقافية واالخاليية في السجتسع وتزصخب الحياة االقترادية والدياسرية فري السجتسرع  ,وتحرجث
ىررػة ثقافيررة تفرررل برريغ ىررحه االىررجا
فعال

( خليقة .) 11 ، 7555 6

وبرريغ الػسررائل وبرريغ الصسررػح الذخررري وبرريغ مررا ىررػ متررػفخ

فالتحميل الدػسيػلػجي يخي إن الزغػط البيئية وما يراحبيا مغ

تفكظ في قػاعج الزبط االجتسراعي والرخوابط االجتساعيرة يرشعكذ ميرجانيا فري صرػرة تذريخ إلرى إن
السيراجخيغ غيررخ شررخعييغ يميذررػن فرري بيئررات اجتساعيرة مشخفزررة مررغ حيررث السدررتػى االقترررادي
واالجتس رراعي ,وإن اخ ررتالل التر رػازن بر رريغ الػس ررائل واألى ررجا

الستاحر ررة لتحقي ررق األى ررجا

بر ررالصخ

السذخوعة بالسجتسع يؤدي في حاالت متعجدة إلى حجوث اضصخابات ما يؤدي بجوره إلى إضرعا
التساسظ والتدانج االجتساعييغ وبالتالي إلى ضيػر االندالقات.
الدراسات الدابقة:
 .دراسة عهيدات و نايل (  6) 1174بعشػان ضاىخة اليجخة غيخ الذخعية وسبل مكافحتيا – ليبيا
نسػذجررا .ىررجفت الج ارسررة إلررى التعررخ تررجاعيات اليجرخة غيررخ الذررخعية  ,وقررج اعتسررجت الج ارسررة عمررى
السشيج الػصفي التحميمي  ,وكذفت نتائجيا إن ىشاك عالقة وشيجة بيغ اليجخة غيخ الذخعية وزج
السيرراجخيغ غيررخ الذررخعييغ فرري الجخيسررة السشطسررة  ,وإنررو يررشجع عررغ اليجرخة الغيررخ شررخعية عررجد مررغ
السخرراشخ األمشيررة واالقترررادية واالجتساعيررة تتسثررل فرري ارتفرراع معررجالت الج رخائع وتدعرردع اقتررراد
الجولرة وانتذرار جرخائع التدويرخ والشرررب واالحتيرال والدرخقة والقترل والدررحخ والتدرػل

(عهيدددات وأخددرون

.) 1174
 .دراسددة دبددا و بهعكدداز (  6) 1172بعش رػان البعررج األمشرري لميج رخة غيررخ الذررخعية فرري مشصقررة
غخب الستػسط – دراسة حالة السغخب أنسػذجراً  ,ىرجفت إلرى اإلشرارة لديرادة ترجفق السيراجخيغ نحرػ
مشصق ررة ش ررسال غ ررخب الستػس ررط ي ررؤدي إل ررى تعق ررج األوض رراع األمشي ررة  ,وق ررج ت ررع االس ررتعانة ب ررالسشيج
الػصر ررفي التحميمر رري مر ررغ خر ررالل تحمير ررل ضر رراىخة اليج ر رخة غير ررخ الذر ررخعية ووصر ررف تػجير ررات الر ررجول
األورومغاربية تجاه ىحه الطاىخة  ,والسرشيج التراريخي فري د ارسرة تصرػر اليجرخة مرغ قالبيرا الصبيعري
كالحخكة الدكانية في القجيع إلى ما يدسى اآلن باليجخة غيخ الذخعية كتيجيج أمشي بجأ يبخز ت ثيخه
بق ررػة عم رري العالق ررات األورومغاربي ررة  ,والس ررشيج الق ررانػني الت رري تع ررخض لسختم ررف الجي ررػد القانػني ررة
والتذ رخيمية الترري جدررجتيا جيررػد الررجول االوروبيررة والسغخبيررة فرري تشطرريع اليجررخة  ,باإلضررافة لسررشيج
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دراسة الحالة مغ خرالل د ارسرة اليجرخة غيرخ الذرخعية فري دولرة السغرخب .وقرج كران مرغ أىرع نتائجيرا
أنررو كمسررا كرران ىشرراك تررخدي فرري األوضرراع الدياسررية واالقترررادية والثقافيررة لسشصقررة غررخب الستػسررط
كمسا ساىع ذلظ في زيادة ترجفق السيراجخيغ نحرػ ضرفة غرخب شرسال افخيقيرا  ,وأنرو كمسرا كران ىشراك
اجر رخاءات وسياس ررات فعال ررة لمح ررج م ررغ تف رراقع ت ررجفق السي رراجخيغ غي ررخ الذ ررخعييغ نح ررػ غ ررخب ش ررسال
الستػسط كمسا ساىع ذلظ في التقميل مغ السخاشخ الستختبة عغ تمظ اليجرخة الغيرخ شرخعية

( ذبدا  ،و

بهعكاز .) 1172 ،
 .دراسة يثقه (  :) 1174بعشػان الدياسة األمشية األوروبية في مػاجية اليجخة غيخ الذرخعية ,
ى ررجفت الج ارس ررة ف رري التع ررخض لسز رراميغ الدياس ررة األمشي ررة لالتح رراد األوروب رري ف رري إش ررار م ررا م ررجى
اسرتصاعت السقاربررة األمشيررة األوروبيررة  ,الحررج مررغ ضراىخة اليجرخة غيررخ الذررخعية فرري ضررل األوضرراع
الترري تذرريجىا دول فرري مختمررف السدررتػيات الدياسررية واالقترررادية واالجتساعيررة .وقررج تررع االسررتعانة
بررالسشيج الػصررفي ومررشيج د ارسررة الحالررة فرري التصررخ إلررى د ارسررة اليج رخة غيررخ الذررخعية وعالقتيررا
بالدياسات األمشية األوروبية مع االستعانة بالسشيج التاريخي في تتبع الطاىخة  ,وقج كران مرغ أىرع
نتائجيررا إنررو عمررى الررخغع مررغ وجررػد عررجد مررغ االنجررازات اليامررة عسمي راً عمرري الرررعيجييغ الدياسرري
والسؤسدي فنن االتحاد األوروبي يخكد اىتسامو إلى حجاً كبيخ عمى وقف اليجخة غيخ الذخعية مغ
خررالل تعديررد عسميررات الخقابررة عمرري الحررجود الخارجيررة  ,وإنررو عمرري الررخغع مررغ مدررايخة الدياسررات
األمشية األفخيقية لصبيعة شاىخة اليجخة غيخ الذخعية كطاىخة متشقمة وعابخة لمحجود بالسعالجة عمى
السدتػى الػششي لجول األعزاء والسدتػى االقميسي لالتحاد  ,وكحلظ عبخ سياسة البعرج الخرارجي
إال إنيررا تجاىمررت فرري معالجتيررا جررػىخ الطرراىخة فرري حررج ذاتيررا الستسحررػرة فرري أسرربابيا باعتسادىررا
مقاربة األمغ الرمبة بجال مغ مقاربة التشسية
 .دراسدددة بهعا يدددة و(ر(دددا

( يثقة 6

.) 1174

(  6) 1178بعش رػان اليج رخة غيررخ الذ ررخعية ومكافحتيررا وقررج ى ررجفت

الجراسة في وضع حمػل لسػاجية اليجخة غيخ الذخعية ومحاولة القزاء عمييا كػاجب انداني قبل
أن يكرػن قررانػني  ,وقررج تررع االسررتشاد عمرري السررشيج الػصررفي فرري عررخض بيانررات الج ارسررة  ,وقررج كرران
أىررع مررا تررع التػصررل إليررو مررغ نتررائج إقامررة ح رػار مت رػازن برريغ الررجول السعشيررة بسذرركمة اليج رخة الغيررخ
شخعية  ,مع اقتخاح بخامج عسمية مغ ش نيا تبادل السعمػمات والبحػث والجراسات التري تدراعج فري
تحميررل اتجاىررات اليج رخة وأسرربابيا بقرررج وضررع أفزررل األسرراليب الرررالحة
شهيدة .) 1178 ،
6

ليررا( بهعا يددة ليندددة ب بر(ددا

 .دراسددة برنددان(  6) 1171بعشرػان آليررات الترررجي لميجرخة غيررخ الذررخعية  ,ىررجفت الج ارسررة إلرري
الػقػ

عمي خمفيات اليجخة غيخ الذخعية وتدايجىا وعالقتيا بتشامي الطاىخة االجخامية  ,والتصخ

إلرى األسرباب السرؤثخة عمري ايرراب الحمرػل الشاجعرة لمحرج مرغ ضرراىخة اليجرخة غيرخ الذرخعية وت اديررجىا
رغع االجخاءات األمشية الرارمة مغ قبل دول االستقبال  ,وقج تع االعتسراد عمري السرشيج الػصرفي
 ,ومررغ أىررع مررا خمرررت إليررو نتائجيررا أن السيرراجخ عيررخ الذررخعي قبررل أن يكررػن مجررخم ىررػ ضررحية
لألوضرراع الترري يميذرريا  ,وإن اليج رخة غيررخ الذررخعية تررؤدي إلررى تشررامي ضرراىخة اإلج رخام بسختمررف
أنػاعو في دول االستقبال.

( برنان .) 1171 6

 .تتفق الجراسات الدابقة مع مذكمة الجراسة الحالية في التعخ تجاعيات اليجخة غيخ الذخعية فري
واإلشررارة لديررادة تررجفق السيرراجخيغ نحررػ مشصقررة شررسال غررخب الستػسررط يررؤدي إلررى تعقررج األوضرراع
عمي خمفيات اليجخة غيخ الذخعية وتدايجىا وعالقتيا بتشامي الطاىخة .

األمشية  ,والػقػ

 .تتفررق الج ارسررات الدررابقة مررع أىررجا

الج ارسررة الحاليررة الستسثمررة فرري العسررل عمرري الحررج مررغ ضرراىخة

اليجر رخة غي ررخ الذ ررخعية ف رري ض ررل األوض رراع الت رري تذ رريجىا دول ف رري مختمر رف السد ررتػيات الدياس ررية
واالقتر ررادية واالجتساعي ررة  ,وض ررخورة العس ررل عم رري وض ررع حم ررػل لسػاجي ررة اليجر رخة غي ررخ الذ ررخعية
ومحاولررة القزرراء عمييررا كػاجررب اندرراني قبررل أن يكررػن قررانػني  ,والتصررخ إلررى األسررباب السررؤثخة
عمي اياب الحمػل الشاجعة لمحج مغ ضاىخة اليجخة غيخ الذخعية وتدايجىا رغرع االجرخاءات األمشيرة
الرارمة مغ قبل دول االستقبال.
الهجرة غير الذرعية وعالقتها بالجريمة المنظمة بدولة ليبيا6
أصبحت الجخيسة السشطسة بعشاصخىا الججيجة تسثل خص اًخ كبي اًخ يػاجو الجول كافة سػاء
كانت دوالً متقجمة أو نامية  ,فبالخغع مغ أن الجخيسة تعتبخ ضاىخة قجيسة إال أن أخصارىا كانت
قميمة ندبياً وتدتيج

دول محجدة  ,لكغ في الدشػات األخيخة ومع نياية الحخب العالسية الباردة

وما شيجه العالع مغ تغيخات كثيخة اقترادية وسياسية واجتساعية وانفتاح اقترادي وحخية التجارة
وتالشي معطع حجود الجول وسيػلة تشقل األشخاص والبزائع بيغ الجول ليرب العالع قخية
واحجة  ,كل ذلظ أدى إلى تصػر الجخيسة السشطسة وانتذارىا لترب عابخة لمحجود الػششية وخص اًخ
ييجد معطع دول العالع ,في ىحا اإلشار تذيج مشصقة شسال افخيقيا تشامي ضاىخة الجخيسة السشطفة
الشاتجة عغ اليجخة الغيخ شخعية التي قفدت إلى مقجمة السخاشخ كشتاج لمستغيخات الكثيخة التي
أفخزتيا الطخو

والسعصيات الدياسية واالقترادية واالجتساعية العالسية والسحمية ( الدويبي 6
7

 ، 1172ص  .) 743ومشصقة شسال افخيقيا لع تبق بسعدل عغ سمدمة التحػالت التي عخفيا الشطام
الجولي الججيج نط اخ لمسػقع االستخاتيجي الحداس الحي تتستع بو ,األمخ الحي جعميا تجخل في
مدار ىحه التحػالت حيث أصب اإلجخام بجسيع أشكالو مغ تجارة بالسخجرات وبالدالح  ...إلخ
أحج أىرع مرادر الالأمغ بالسشصقة  ,وأصبحت الجخيسة بشاء عمى ذلظ تتجاوز حجود الجولة
الػاحجة وىحا ما جعميا عابخة لمحجود ( غانم  .) 71 ، 1111 6وقج تعجدت أسباب نسػ ضاىخة اإلجخام
بكل أشكالو حيث ساىع فذل الدياسات الحكػمية في دول السرجر في حل السذاكل االجتساعية
واالقترادية الستسثمة في الفقخ والسجاعة والبصالر ر ر ر ررة وانتذار األمر رخاض في استفح ر ر ر ر ررال الطاى ر رخة ,
إضافة إلى عجم قجرة الحكػمات في ليبيا كجولة عبػر عمى شخح حمػل حقيقية وجحرية في
الديصخة والتحكع عمي السعابخ الحجودية  ,السذتخكة مع بعس الجول اإلفخيقية وما ترجره مغ
مذاكل .وأصب الداحل الميبي يمير ضػاىخ خصيخة تسثمت في تفذي الجخيسة.
تعتبخ دول جشػب الستػسط بحكع قخبيا الجغخافي مغ أوروبا مدتيجفو مغ قبرل شربكات
اليجخة الغيخ شخعية سػاء عغ شخيق ىجخة مػاششي دول جشػب الرحخاء أو تيجيخ مػاششيغ إلى
دول أخررخى

( امهيدددد

 ، 1173 6ص .) 724وقررج عانررت ليبي ررا كغيخىررا مررغ دول جش ررػب البحررخ األب رريس

الستػسط خالل العقجييغ األخخييغ ومازالت مغ تشامي غيخ مدبػ لميجخة الغيخ شخعية  ,فقج بمرغ
عجد السياجخيغ الحيغ وصمػا إلى إيصاليا عبخ الذػاشئ المبيبة عمى سربيل السثرال ( ) 168.542
مياجخ إلى جانب (  ) 4.146شخز لقرػا حرتفيع فري عرخض البحرخ (

يدا

 .) 41 ، 1173 6وقرج

أشارت مشطسة اليجخة الجولية إن عجد السياجخيغ السػجػديغ في ليبيا بحمػل نياية سبتسبخ 2017
بشحػ (  ) 1415.556شخز  ,كسرا بيشرت إلرى إن مرا يديرج عمرى (  ) %60مرغ السيراجخيغ فري
ليبيا يشتسػن إلى الجول االفخيقيرة جشرػب الررحخاء  ,بيشسرا قرجم (  ) %32مرشيع مرغ بمرجان الذرسال
االفخيقي ونحػ (  ) %7مغ بمجان آسريػية وشرخ أوسرصية (منظمدة العفده الدوليدة .)721 ، 1173 6
وقج سسحت حرجود ليبيرا الستخاميرة األشر اخ

وىذاشرة الجانرب األمشري بر ن تكرػن بمرج عبرػر ومقررج

ف رري آن واح ررج  ,األم ررخ ال ررحي ب ررات يي ررجد االس ررتقخار والد ررمع االجتس رراعي عم ررى السد ررتػييغ ال ررػششي
واالقميسي  ,ويبيغ الججول رقع (  ) 1عجد السياجخيغ غيخ الذخعييغ السختكبي الجرخائع السبمرغ عشيرا
في ليبيا مغ  2004إلى .2013

8

جدول ( ) 7عدد المهاجرين غير الذرعيين المرتكبي الجرائم المبلغ عنها في ليبيا من  1114إلى 1178
الجشدية

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

المغر(ية

5

33

0

0

0

1

0

3

0

التهندية

1

28

0

1

6

1

2

1

1

الجزائرية

2

2

1

0

0

2

2

0

1

المررية

99

129

113

91

53

198

82

64

15

الرهمالية

18

2

102

36

33

12

15

1

1

الدهدانية

32

52

2

16

17

110

13

19

4

التذادبة

30

75

44

70

57

388

165

30

11

المالية

3

2

2

1

11

24

2

0

1

النيجرية

23

57

12

23

21

31

19

24

16

الغانية

33

14

7

1

1

17

18

10

2

النيجيرية

12

47

12

15

2

6

3

5

0

جنديات افريقيا أخر

31

18

3

3

5

9

2

7

3

المجمهع

330

477

291

252

264

829

345

171

55

المردر  6التقرير الدنه عن الجريمة لألعهام من (  1114حتى ) 1178

ويتز ر مررغ الجررجول أعرراله إن ارتفرراع عررجد اعررجاد الج رخائع السختكبررة مررغ قبررل السيرراجخيغ غيررخ
الذخعييغ عمري األ ارضري الميبيرة  ,وبرالخغع مرغ عرجم عمرع الباحثرة بشػعيرة الجرخائع السختكبرة اال أنيرا
تفتررخض البررج أنررو مررغ ضررسشيا جرخائع تتعمررق عمرري سرربيل السثررال بالدرخقة أو القتررل أثشرراء الررجفاع عررغ
الشفذ بعج القبس عمي السياجخ غيخ الذخعي متمبذ بجخيسرة مرا  ,وغيخىرا مرغ الجرخائع التري يرجل
ارتكابيا عمي إحاشرة ضرخو

اجتساعيرة واقتررادية سريئة ترجفع السيراجخ الغيرخ الذرخعي بر ن يكرػن

ضررحية لمتشطيسررات الترري تدررتصيع دفررع األم رػال ليررتسكغ السيرراجخ الذررخعي مررغ ت ر ميغ حياتررو وحيرراة
أفخاد أسختو في بمجه السرجر.
وتعتب ررخ ليبي ررا مشصق ررة ج ررحب لمسي رراجخييغ إليير را م ررغ دول جش ررػب الر ررحخاء وذل ررظ لسد رراحشيا
الجغخافيررة الكبيرخة إذ تبمررغ مدرراحتيا مررا يقررارب اثشرريغ مميررػن كيمررػمتخ مخبررع جميررا أ ارضرري صررحخاوية
متخامية خالية مغ الدكان  ,وساحميا عمري حرػض البحرخ الستػسرط شػيرل يقرارب  2000كرع وىرػ
يسثل بػابة ىامة في أوروبا  ,والكثافة الدكانية فييا مشخفزة والدػ فييا يحتاج إلى اليج العاممرة
 ,وىرري كثي رخة السشافررح البخيررة إذ يػجررج بيررا عذ رخة مشافررح نحررػ دول جشررػب الرررحخاء معطسيررا تعتسررج
عمي أساليب عسل بجائية وفي أغمرب األحيران يدرمظ السيراجخييغ غيرخ الذرخعييغ األ ارضري الميبيرة
9

باستخجام االبل بعيجاً عغ تمظ السشافح  ,باإلضافة إلى ىذاشة مؤسدات الجولة وانحدار دورىا في
التعرراشي بججيررة مررع ممررف اليجرخة غيررخ الذررخعية وايرراب التشدرريق والتعرراون األمشرري برريغ ليبيررا ودول
الج رػار فرري مجررال مكافحررة اليج رخة الغيررخ شررخعية

( الندداج

43 ، 28 6

) .يبرريغ الجررجول رقررع

()2

أعررجاد وجشدرريات السيرراجخييغ غيررخ الذررخعييغ مررغ الجشدرريات األفخيقيررة السررخحميغ إلررى بمررجانيع عبررخ
ليبيا.
الجدول (  ) 1أعداد وجنديات المهاجريين غير الذرعيين من الجنديات األفريقية المرحلين إلى بلدانهم
ت

الجندية

عدد المرحلين

ت

الجندية

عدد المرحلين

7

السرخية

54653

4

الغامبية

790

1

الشيجخية

11778

5

الغانية

438

8

الدػدانية

4507

71

بخكيشا فاسػ

392

4

التذادية

3754

77

السغخبية

187

1

السالية

1055

71

االثيػبية

103

2

الدشغالية

940

78

التػندية

173

3

الشيجيخية

802

74

جشديات أفخيقيا أخخي

4824

السجسػع
المردر  6التقرير مكتب الترحيل

84396
جهاز مكافحة الجريمة غير الذرعية ( ) 1172

إلى جانب اياب األمرغ تعتبرخ ليبيرا مرغ البمرجان العخبيرة التري عانرت مرغ صرخاعات عدركخية
وسياسررية مسررا دفررع برربعس العرررابات اإلجخاميررة والسميذرريات عمرري اتخاذىررا مرررجر لممررير عمررى
أمر رػال تيخي ررب السي رراجخييغ الغي ررخ ش ررخعييغ إل ررى أوروب ررا  ,وأص رربحت الجول ررة الميبي ررة مد ررخح لتج ررارة
السيرراجخيغ نط ر اًخ لسررا يػجررج بيررا مررغ مذرراكل داخميررة عسمررت كعررائق عمررى مخاييررو

حررجودىا( الدددرهه(ي 6

 .) 771 ، 1172ففرري ضررل الفػضررى الترري عرررفت بررالسجتسع الميبرري تحػلررت ليبيررا إلررى مشصقررة جررحب
لمعشاصررخ اإلرىابيررة مررغ كررل حررجب وصررػب  ,وكرران عمررى أرسرريا التشطرريع االرىررابي داعررر الررحي
تدارعت خصػات تستخسو في ليبيا مع إدراكو إن الفػضى تػفخ لو فخصة تعديد قج ارترو والسحافطرة
عمررى وجررػد ميررع لررو فرري ىررحا البمررج  ,وقررج تسكررغ فرري مخحمررة مررا مررغ الدرريصخة عمررى عررجة مشرراشق فرري
الرربالد  ,وقررج كانررت مجيشررة سررخت الدرراحمية أىررع معاقمررو والترري كرران يش رػي التسررجد مشيررا إلررى مشرراشق
أخخى  ,وقج أمعغ التشطيع بارتكاب جخائسو الػحذية والتي نذخت الخعب والرحعخ فري نفرػس الشراس
ليررتسكغ مررغ ت كيررج قػتررو وسررمصتو وجبخوتررو  ,فكانررت جخيسررة ذبر األيبرراط السررخييغ األكثررخ تعبير اخ
عغ دمػية التشطيع  ,والحي بث وفي الخامذ عذخ مغ فب اخيرخ  2015فيرجيػ تحرت عشرػان رسرالة
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مػقعة بالجماء إلى أمة الرميب يطيرخ عسميرة ذبر إحرجى وعذرخون شرخز مررخي عمرى إحرجى
الد رػاحل يذررار إلييررا إلررى أنيررا فرري ليبيررا  ,وأضيررخت الرررػر معاممررة مذرريشة مررغ عشاصررخ داعررر
لألسخى حيث ساقػىع واحجاً واحرجاً إلرى أن ترع ذبحيرع  ,وأضيرخت إحرجى الررػر تمصرخ ميراه البحرخ
بمررػن الررجم .وتدررارع ردود الفعررل الجولررة السشررجدة بالجخيسررة البذررعة الترري ألقررت الزررػء حيشيررا بذرركل
كبيخ عمى وحذية التشطيع اإلرىابي ومجى خصػرتو عمرى ليبيرا والسشصقرة ككرل
الهسط

( المجلدة لللكترونيدة بهابدة

) .وىحه الحادثة بغرس الشطرخ عرغ أن مرغ ارتكبييرا اال انيرا دليرل واضر وجمري عرغ اختر اخ

لتشطيع مشطع لألراضي الجولة الميبية.
مررغ األمثمررة عمررى ييررام السيرراجخيغ غيررخ الذررخعييغ بررالجخائع السشطسررة الترري كرران ليررا تر ثيخ
كبي ررخ عم ررى االس ررتقخار بالجول ررة الميبي ررة  ,إع ررالن تشط رريع داع ررر اإلرى ررابي مد ررؤوليتو ع ررغ اليج ررػم
االنتحاري الحي استيج

مبشى و ازرة الخارجية والتعاون الجولي الميبية بصخابمذ  ,والحي أسفخ عرغ

مقتل أربعة أشخاص وإصابة خسذ آخخيغ  ,قج تبيغ الحقا أن السشفحيغ ىع أشخاص أفارقرة(مهقد

ليبيا المدتقبل ) .وأفاد مرجر أمشي مدئػل نقل عشو ب ن بتاريخ العاشرخ مرغ سريتشسخ  2018قرام
سرتو انتحرارييغ اسررتيجفػا السؤسدرة الػششيررة لمرشفط بسشصقرة الطيرخة وسرط العاصررسة شرخابمذ بتفجيررخ
أنفدرريع  ,أشررار السرررجر أن االنتحررارييغ الدررتة قررامػا بتفجي رخيغ األول اسررتيج

محرريط السؤسدررة

بصخيررق الدرركة والثرراني كرران داخررل مقررخ السؤسدررة األمررخ الررحي تختررب عميررو مقتررل شخررران وإصررابة
عذ رخة بجررخوح

(المجلددة لللكترونيددة بهابددة الهسددط

) .كررحلظ اعتررجاء تشطرريع الجاعذرري عمررى المجشررة االنتخابيررة

العميا الرحي أسرفخ عرغ أربعرة عذرخ قتريال ر ومرا شريجتو مشصقرة الشيزرة جشرػب مجيشرة صربخاتة قرخب
العاصررسة الميبيررة شرخابمذ مررغ اشررتباكات برريغ السجمررذ العدرركخي لررربخاتة الجيرراز األمشرري الخئيدرري
في السجيشة وعشاصخ مغ تشطيع داعر قتل فييا أربعة مغ مقاتمي السجمذ بحدب ما أفاد مدؤول
 .وأشررارت معمػمررات المجشررة العالسيررة لميج رخة الجولي ررة ب ر ن ىشرراك خصررخ أمشرري تذرركمو التشطيس ررات
الستصخفة السقاتمة بسشصقة شسال افخيقيا مرغ خرالل نسرػ الجخيسرة السشطسرة  ,والتري أدت إلرى ضيرػر
اضصخابات سياسية ناجسة مغ الشرداع السدرم فري العجيرج مرغ البمرجان فري السشصقرة والتري قرادت إلرى
تجىػر قجرة العجيج مغ الجول العخبية مغ فخض مخايبة فعالة عمي حرجودىا
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والباحثررة تررخي إنررو عشررج تفدرريخ مطيررخ مشفررحي العسميررات االنتحاريررة الترري أعمررغ عررغ مدررؤوليتو
عشيرا تشطريع داعررر ,يتزر عمرري مالبدريع وىيئررتيع الفقرخ والعررػز والحاجرة إلررى العرػن والسدرراعجة
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والخعايررة  ,والفخضررية الترري تقررػم عمييررا الج ارسررة تفتررخض أنررو يررتع اسررتغالل حاجررة السيرراجخيغ غيررخ
الذخعييغ الجيغ يدتجيبػن لسصالب التشطيسات السشطسة ويقػمػن بارتكاب الجخائع.
النتائج6
 .1أنرو يػجررج فري ليبيررا عررجد كبيرخ مررغ السيرراجخييغ غيرخ الذررخعييغ  ,وإن ىشرراك الكثيرخ مررغ الجرخائع
التي قام بيا ىؤالء مبمغ عشيا .
 .2يتع استقصاب السياجخيغ غيخ الذخعييغ نتيجة لطخوفيع الديئة في تشفيج الجخيسة السشطسة.
 .3أدي دخػل تشطيع داعر الحي يعتبخ تشطيع غيخ شخعي إلي تشفيح الجخيسة السشطسة  ,التي تع
تشفيحىا مغ قبل السياجخيغ غيخ الذخعييغ عمي األراضي الميبية .وىحا يجل إن ىشاك عالقة وشيجة
بيغ اليجخة غيخ الذخعية وزج السياجخيغ غيخ الذخعييغ في الجخيسة السشطسة.
 .4تفتقررخ الجولررة الميبيررة إلررى وجررػد إدارة حقيقيررة لسشررع تررجفق السيرراجخييغ غيررخ الذررخعييغ نحررػ ليبيررا
عمي نحػ يقمل مغ السخاشخ الستختبة عمي ذلظ  ,في ضل ىذاشة الخقابة الحجودية.
التهصيات6
 .1إجرخاء البحررػث والج ارسررات الستعمقررة بسررجى انتذررار الجخيسررة مررغ قبررل السيرراجخيغ غيررخ الذررخعييغ
الحيغ يجخمػن لميبيا كجولة تعاني مغ ىذاشة الخقابة الحجودية .
 .2العسل عمي إقامة اجخاءات وسياسات فعالة لمحج مغ تفاقع تجفق السياجخيغ غيخ الذخعييغ إلى
ليبيا عمي نحػ يداىع في التقميل مغ السخاشخ الستختبة عغ تمظ اليجخة الغيخ شخعية .
المراج 6
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العامة لألدلة والبحث الجشائي  ,مكتب االحراء والتدجيل الجشائي  ,الػ ازرة الجاخمية الميبية.
 .2التقخي ررخ مكت ررب التخحي ررل بجي رراز مكافح ررة الجخيس ررة غي ررخ الذ ررخعية (  , ) 2016اإلدارة العام ررة
لألدلة والبحث الجشائي  ,مكتب االحراء والتدجيل الجشائي  ,الػ ازرة الجاخمية الميبية.
 .3الجويبي  ,عبجالدالم بذيخ (  , ) 2016اليجخة غيخ السذخوعة إلى ليبيا األبعاد والتجاعيات ,
مخكد البحػث والجراسات األفخيقية  ,دار الكتب الػششية  ,بشغازي.
 .4الررجرىػبي  ,ش شررمبان (  , ) 2016اليجرخة غيررخ الذررخعية ومخاشخىررا األمشيررة عمررى ليبيررا فرري
ضل االتفاييات الجولية والقػانيغ الػششية  ,دار الكتب الػششية  ,بشغازي.
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