
تعاون االتحاد األوروبي مع ليبيا في مجال الهجرة!
!

أسـفرت الـنزاعـات املسـلحة مـنذ عـام 2014 في لـيبيا عـن أزمـة إنـسانـية وإداريـة ونـزوح ربع مـليون ليبي وانـهيار في 
الـــــنظم االقـــــتصاديـــــة والـــــسياســـــية والـــــقضائـــــية. تـــــتنافـــــس 3 ســـــلطات في الـــــبالد على الشـــــرعـــــية واالعـــــتراف الـــــدولي 
والــسيطرة على املــناطــق وهي: حــكومــة الــوفــاق الــوطني التي تــعترف بــها األمــم املتحــدة واالتــحاد األوروبي ومــقرهــا 
طـــرابـــلس؛ حـــكومـــة اإلنـــقاذ الـــوطني، ومـــقرهـــا طـــرابـــلس أيـــضا، والـــحكومـــة املـــؤقـــتة، ومـــقرهـــا مـــدينتي الـــبيضاء وطـــبرق 
الشــرقــيتني. تــملك حــكومــة الــوفــاق الــوطني ســيطرة محــدودة على املــؤســسات الــرئــيسية وســيطرة اســمية على الــقوات 

املتحالفة معها.!
!

تــوجــد أدلــة هــائــلة على الــوحــشية املُـــــرتــكبة ضــد املــهاجــريــن في لــيبيا. وثّــق تــقريــر صــادر عــن مــكتب املــفوض الــسامي 
لـــحقوق اإلنـــسان و"بـــعثة األمـــم املتحـــدة" إلى لـــيبيا في ديـــسمبر/كـــانـــون األول 2016 انـــتشار ســـوء الـــتغذيـــة والـــعمل 
القســري واألمــراض والــضرب واالعــتداء الجنسي والــتعذيــب وانــتهاكــات أخــرى في مــراكــز احــتجاز املــهاجــريــن في 
لــيبيا. أفــادت مــذكــرة لــوزارة الــخارجــية األملــانــية تســربــت لــوســائــل اإلعــالم في يــنايــر/كــانــون الــثاني تــعرض املــهاجــريــن 
في لـيبيا لـإلعـدام والـتعذيـب واالغـتصاب واإلبـعاد والنفي إلى الصحـراء "بـشكل يـومي". وثـقت هـيومـن رايـتس ووتـش 
ــيبيا، بـــما في ذلـــك تـــصرفـــات حـــراس مـــراكـــز االحـــتجاز الـــتابـــعة لـ "جـــهاز  لـــسنوات انـــتهاكـــات ضـــد املـــهاجـــريـــن في لـ

مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وقوات حرس السواحل الليبيني واملهربني.!
!

تــــديــــر وزارة الــــداخــــلية في حــــكومــــة الــــوفــــاق الــــوطني – اســــميا على األقــــل – حــــوالي 24 مــــركــــز احــــتجاز "رسمي" 
للمهاجرين غرب ليبيا. تحتجز امليليشيات والعصابات اإلجرامية املهاجرين في مراكز موازية وغير رسمية.!

!
بـدأت عـملية مـكافـحة التهـريـب الـتابـعة لـالتـحاد األوروبي "يـونـافـور مـيد" (EUNAVFOR MED)، املـعروفـة أيـضا 
بـاسـم "عـملية صـوفـيا"، بـتدريـب عـناصـر حـرس الـسواحـل الـليبيني وضـباط الـرتـب الـدنـيا وبـحارة وزارة الـدفـاع الـتابـعة 
لـحكومـة الـوفـاق الـوطني في أكـتوبـر/تشـريـن األول 2016. شـارك 93 ضـابـطا في الـتدريـب الـذي تـم على مـنت سـفن 
تـابـعة لـالتـحاد األوروبي، وتـم تـدريـب 42 في مـالـطا والـيونـان في بـرامج تـدريـبية على األرض، وسـتُتابع في إسـبانـيا 
وإيـــطالـــيا حتى نـــهايـــة عـــام 2017. ســـتشمل املـــرحـــلة الـــثالـــثة املـــزمع تـــنفيذهـــا، والتي لـــم تـــبدأ بـــعد، تـــدريـــبا على مـــنت 
زوارق الـــدوريـــات الـــليبية في املـــياه اإلقـــليمية الـــليبية. في إعـــالن مـــالـــطا الـــصادر في فـــبرايـــر/شـــباط 2017، تعهـــدت 
دول االتـــحاد األوروبي بـــإعـــطاء األولـــويـــة "لـــلتدريـــب واملـــعدات والـــدعـــم" لـــقوات حـــرس الـــسواحـــل الـــليبيني فـــضال عـــن 
"تــدخــل عملي مــركّـــز" إلغــالق طــريــق الهجــرة عــبر املــتوســط. في فــبرايــر/شــباط املــاضي، وقــعت إيــطالــيا مــذكــرة تــفاهــم 
مع حــكومــة الــوفــاق الــوطني، أمــرت مــحكمة في طــرابــلس بــتعليقها في مــارس/آذار املــاضي، وبــدأت في مــايــو/أيــار 

بتسليم أول 4 من بني 10 زوارق دوريات إلى قوات حرس السواحل الليبيني.!
!

مـــنذ أكـــتوبـــر/تشـــريـــن األول 2013 على األقـــل، قـــامـــت إيـــطالـــيا بـــتنسيق جـــميع عـــمليات اإلنـــقاذ تـــقريـــبا عـــبر حـــرس 
الـسواحـل والبحـريـة اإليـطالـية ووكـالـة الحـدود الـتابـعة لـالتـحاد األوروبي، املـعروفـة بـاسـم "فـرونـتكس"، وعـملية صـوفـيا، 
وســـفن املـــنظمات غـــير الـــحكومـــية، فـــضال عـــن الـــسفن الـــتجاريـــة عـــند الـــضرورة. قـــامـــت 9 مجـــموعـــات – هي "محـــطة 
 SOS) "؛ "مــــنظمة إس أو إس املــــتوســــط(MSF) "؛ "أطــــباء بــــال حــــدود(MOAS) "املــــعونــــة البحــــريــــة لــــلمهاجــــريــــن
MEDITERRANEE)؛ سي-واتـــش؛ "جـــوجـــند ريـــتيت" (Jugend Rettet)؛ "مـــنظمة سي آي"(Sea Eye)؛ 
 ،(Proactiva Open Arms) "؛ "بـــــرواكـــــتيفا أوبـــــني أرمـــــز(Life Boat Minden) "مـــــنظمة اليـــــف بـــــوت مـــــيندن"
و"مـنظمة أنـقذوا الـطفولـة" – بـدوريـات إنـقاذ وسـط البحـر األبـيض املـتوسـط. ووفـقا ألرقـام الـحكومـة اإليـطالـية، أنـقذت 



املــنظمات غــير الــحكومــية ربع جــميع الــذيــن تــم إنــقاذهــم في عــام 2016، وثــلث الــذيــن تــم إنــقاذهــم في أول 3 أشهــر 
من 2017.!

!
شـــأنـــها شـــأن الـــحكومـــة الـــليبية املـــنقسمة، تـــعاني قـــوات حـــرس الـــسواحـــل الـــليبية مـــن االنـــقسام أيـــضا. يـــتوجـــه دعـــم 
االتـــحاد األوربي إلى قـــوات حـــرس الـــسواحـــل البحـــري غـــرب لـــيبيا التي تـــعمل على األقـــل اســـميا ضـــمن إطـــار وزارة 
الـدفـاع الـتابـعة لـحكومـة الـوفـاق الـوطني. قـال قـائـد قـوات حـرس الـسواحـل في الـزاويـة لـ هـيومـن رايـتس ووتـش أثـناء 
زيــارة أبــريــل/نــيسان إن رئــيس حــرس الــسواحــل في حــكومــة الــوفــاق الــوطني يــملك ســيطرة اســمية فــقط على الــقوات 

في نقاط مختلفة في غرب ليبيا، بما في ذلك في مدن وبلدات مصراتة وطرابلس والزاوية وصبراطة وزوارة.!
!

كـما تـملك وزارة الـداخـلية الـتابـعة لـحكومـة الـوفـاق الـوطني قـوات أمـن سـاحـلية خـاصـة بـها. قـال الـعقيد طـارق شـنبور، 
رئــيس قــوات أمــن الــسواحــل بــوزارة الــداخــلية ومــقرهــا طــرابــلس، لـ هــيومــن رايــتس ووتــش أثــناء زيــارتــها، إنــه رغــم عــدم 
امــتالك قــواتــه قــوارب إنــقاذ، إال أن صــالحــياتــها تــشمل الــعمليات على الــيابــسة واملــياه اإلقــليمية الــليبية حتى مــسافــة 
12 مـــيل بحـــري. أضـــاف أن قـــواتـــه تـــكافح الجـــريـــمة، بـــما فـــيها الهجـــرة غـــير الشـــرعـــية وتهـــريـــب الـــوقـــود والـــصيد غـــير 

القانوني واالتجار باملخدرات.!
!

في أبــريــل/نــيسان، أعــلنت املــفوضــية األوروبــية عــن تــقديــم بــرنــامج مــساعــدات بــقيمة 90 مــليون يــورو لــلمهاجــريــن في 
لـيبيا، سـيُخصص نـصفه تـقريـبا لتحسـني أوضـاع مـراكـز االحـتجاز الـرسـمية، واملـساعـدة في نـقاط اإلنـزال، والـعودة 

الطوعية، وتدابير أخرى.!
!

حادثة 23 مايو/أيار!
!

يـستند ـفهم هـيومـن راـيتس ووـتش ملـا حـدث في 23 مـاـيو/أـيار إلى ـتقرـير مـفصل عـن اـلحادث قـدمـته مـنظمة أطـباء ـبال 
حـــدود، ومـــقابـــالت هـــاتـــفية مع أحـــد أفـــراد طـــاقـــم مـــنظمة أطـــباء بـــال حـــدود وأحـــد أفـــراد طـــاقـــم مـــنظمة جـــوجـــند ريـــتيت 
األملــانــية مــمن شهــدوا الــحادث، وبــيانــات مجــموعــات أخــرى هــناك. جــميع األوقــات لــكال الــحادثــني ُمسجــلة بــالــتوقــيت 

!.(CET) أي أقل بساعتني من توقيت وسط أوروبا ،(UTC) العاملي
!

في 23 مــايــو/أيــار، تــدخــل زورق لحــرس الــسواحــل الليبي في عــملية إنــقاذ كــانــت تجــريــها ســفينة "أكــواريــوس" في 
املـــياه الـــدولـــية، وهي ســـفينة إنـــقاذ تـــديـــرهـــا مـــنظمتا أطـــباء بـــال حـــدود وإس أو إس مـــتوســـط بـــشكل مشـــترك، وســـفينة 

"يوفينتا"، التي تديرها جوجند ريتيت.!
!

بـــعد أن رصـــدت طـــائـــرة تـــابـــعة لـــعملية يـــونـــافـــور مـــيد 8 إلى 10 زوارق مـــهاجـــريـــن على الـــساعـــة 06:50، عـــنّي مـــركـــز 
تــــنسيق اإلنــــقاذ البحــــري اإليــــطالي في رومــــا ســــفينة "فــــوس هيســــتيا"، وهي ســــفينة إنــــقاذ تــــديــــرهــــا مــــنظمة أنــــقذوا 

الطفولة، كمشرف على املوقع.!
!

بحـــلول الـــساعـــة 08:30، وصـــلت أكـــواريـــوس إلى املـــنطقة، 15 مـــيال بحـــريـــا مـــن الـــساحـــل الليبي في املـــياه الـــدولـــية، 
وبــدأت عــملية اإلنــقاذ. بحــلول الــظهيرة، وزع طــاقــمها ســترات نــجاة على مــن كــانــوا على مــنت قــارب مــطاطي أبــيض، 
وقـامـوا بـإجـالء 34 شـخصا قـبل أن يـأمـروا زوارقـهم السـريـعة بـاـلذهـاب إلى قـارب آخـر في حـاـلة حـرجـة أكـثر. اـلساعـة 
10:30، دخــل زورق تــابع لحــرس الــسواحــل الليبي بــرقــم 267 مــنطقة اإلنــقاذ مــقتربــا مــن زوارق املــهاجــريــن، مــما 

أدى إلى خلق موجات مزعزعة لالستقرار.!



!
قـال أحـد أفـراد طـاقـم جـوجـند ريـتيت، وكـان على مـنت قـارب هـوائي بـصدد تـوزيع سـترات الـنجاة في ذلـك الـوقـت، إن 
قـارب اـلدوريـة اقـترب مـنهم. قـال: "ـلديـنا أوامـر دائـمة بـاـلتعاون، وظـننا أنـهم راغـبون في املـساعـدة. ـلوحـنا ـلهم، وـلوحـوا 

لنا، وحتى رفعوا إبهامهم تأييدا. كنا نظن أن كل شيء على ما يرام".!
!

تــراجع قــارب الــدوريــة الــليبية إلى مــسافــة بــعيدة، وسمع طــاقــم أكــواريــوس 6 طــلقات على األقــل في الــهواء مــن مــدفع 
رشـــاشـــة على مـــنت زورق الـــدوريـــة. وبـــعدهـــا اتـــجه الـــزورق نـــحو قـــوارب املـــهاجـــريـــن. حـــوالي الـــساعـــة 13:00، صـــعد 
رجــالن مــن زورق الــدوريــة الــليبية، أحــدهــما يــرتــدي زيــا عــسكريــا ومســلحا بــبندقــية هــجومــية مــن طــراز أك-47، أحــد 

قوارب املهاجرين، وهو زورق مطاطي أبيض اللون، وبدأ بتوجيهه نحو املياه اإلقليمية الليبية.!
!

ــية على مــــنت  ــية هــــجومــ ــبندقــ ــليبيني يــــشير بــ ــرتــــها جــــوجــــند ريــــتيت أحــــد عــــناصــــر حــــرس الــــسواحــــل الــ تُظهــــر صــــورة نشــ
اـلسفينة، وتُظهـر ـلقطات مـن طـاقـم تـلفزيـون إيـطالي على مـنت أكـواريـوس نـفس اـلرجـل يـطلق طـلقتني أو 3 في اـلهواء. 

تظهر اللقطات أيضا عشرات األشخاص املذعورين يقفزون إلى املاء.!
!

ــتولــــوا على  ــليبيني اســ ــباء بــــال حــــدود مــــن الــــناجــــني الحــــقا زعــــمت أن الــــضباط الــ الــــشهادات التي جــــمعتها مــــنظمة أطــ
هـواتـفهم وأمـواـلهم وحتى خـاتـم أحـد اـلرجـال. عـندمـا وّجــــه اـلعناصـر اـلليبيون اـلقارب املـطاطي األبـيض إلى ـليبيا، قـفز 
املـــزيـــد مـــن الـــناس إلى املـــياه. في نـــهايـــة املـــطاف انتشـــل طـــاقـــم أكـــواريـــوس 67 شـــخصا مـــن املـــياه. وعلى الـــساعـــة 
13:40 قــام الــعناصــر الــليبيون بــتغيير املــسار ووجــهوا املــركــب املــطاطي بــاتــجاه أكــواريــوس، وفي الــساعــة 14:00 
قـالـوا إنـهم يـريـدون تسـليم مـن هـم على مـنت الـزورق. بحـلول الـساعـة 14:17، نُـقل جـميع األشـخاص، وعـددهـم 38، 

ممن بقوا على منت الزورق املطاطي األبيض، إلى منت قارب هوائي تابع ألكواريوس.!
!

بـــــينما اســـــتقل 2 مـــــن طـــــاقـــــم الـــــدوريـــــة الـــــليبية الـــــقارب املـــــطاطي، بقي الـــــزورق نـــــفسه قـــــرب قـــــارب خشـــــبي مـــــزدحـــــم 
بـــاملـــهاجـــريـــن أُعـــيد في نـــهايـــة املـــطاف إلى لـــيبيا، ونُـــقل العشـــرات مـــن قـــارب خشـــبي ثـــاٍن إلى زورق الـــدوريـــة. تـــقدر 

املنظمات غير الحكومية إعادة 200 إلى 400 شخص إلى ليبيا، وإنقاذ سفنها لـ 11 قاربا مهاجرا.!
!

جــمعت مــنظمة أطــباء بــال حــدود شــهادة مــن رجــلني، أحــدهــما قــال إنــه ليبي واآلخــر ســوري، سُــــــحبا مــن املــاء بــعد أن 
قفزا من القارب الخشبي. زعم الرجالن قيام عناصر حرس السواحل بأخذ أموال وهواتف ركاب القارب الخشبي.!

!
تـــشير شـــهادات مـــتوافـــقة جـــمعتها مـــنظمة أطـــباء بـــال حـــدود مـــن الـــناجـــني على مـــنت ســـفن اإلنـــقاذ إلى إطـــالق قـــوات 
حـرس الـسواحـل الـليبية الـنار أكـثر مـن تـلك التي سجـلته الـسفن غـير الـحكومـية في املـنطقة. مـا يـدعـو لـلقلق أكـثر هـو 
ادعــاء 6 أشــخاص قــفزوا إلى املــياه مــن الــقارب املــطاطي و2 مــن الــقارب الخشــبي إطــالق الــضباط الــليبيني الــنار 
على املــاء بــعدمــا قــفز الــناس. لــم يُــعثر على أي جــثث، ولــم يــكن أي شــخص تــم إنــقاذه مــصابــا بــطلقات نــاريــة حــديــثة 

العهد.!
!

نفى املتحـدث بـاسـم البحـريـة الـليبية األمـيرال أيـوب عـمرو قـاسـم بـعض جـوانـب روايـة املـنظمات غـير الـحكومـية قـائـال 
إنه "من غير املنطقي" أن يُطلق حرس السواحل الليبي النار على املهاجرين.!

!!!!



حادثة 10 مايو/أيار!
!

يســـتند فـــهم هـــيومـــن رايـــتس ووتـــش لهـــذه الـــحادثـــة إلى سجـــل ســـفينة سي-واتـــش، ومـــقابـــالت هـــاتـــفية مع أحـــد أفـــراد 
طـاقـم سي-واتـش مـمن شـاهـدوا الـحادثـة، وإلى مـراسـالت بـالـبريـد اإللـكتروني بـني املـركـز اإليـطالي لـتنسيق اإلنـقاذ 

البحري قدمتها سي-واتش، وتصريحات من املركز اإليطالي وحرس السواحل الليبي.!
!

فى 10 مـــايـــو/أيـــار، سمح املـــركـــز اإليـــطالي لـــتنسيق االنـــقاذ البحـــرى بـــرومـــا لـــسفينة لـــقوات حـــرس الـــسواحـــل الـــليبية 
بـتنسيق عـملية انـقاذ فى املـياه الـدولـية. قـامـت سي-واتـش، التي بـدأت عـملية إنـقاذهـا بـناء على تـعليمات سـابـقة مـن 
املــركــز اإليــطالي، بــتصويــر زورق الــدوريــة الــليبية وهــو يــقوم بــمناورة خــطيرة، مــما أدى إلى خــطر االصــطدام، ودعــا 

إلى إجراء تحقيق مستقل.!
!

في الــساعــة 05:38، اتــصل املــركــز اإليــطالي بــالــسفينة األملــانــية سي-واتــش 2 إلبــالغــها عــن قــارب مــهاجــريــن في 
املـوقع N 012° 27’E’00 °33 ، داخـل املـياه اإلقـليمية اـلليبية. وتـابع مـركـز اـلتنسيق عـبر رسـاـلة إـلكترونـية مـختومـة 

في الساعة 05:42 موجهة إلى سي-واتش: "يرجى تحويل مسارك... وتقديم املساعدة" لقارب املهاجرين.!
!

في الـساعـة 06:25، رأت الـسفينة سي-واتـش قـارب املـهاجـريـن - قـارب خشـبي مـزدحـم بشـدة يحـمل مـا يـقرب مـن 
500 شـــخص – كـــان في مـــوقع N 012° 28.9’E’08.9 °33، قـــرابـــة 20 مـــيال بحـــريـــا مـــن الـــساحـــل الليبي، في 

املياه الدولية.!
!

اتـــصل مـــركـــز تـــنسيق اإلنـــقاذ البحـــري بـــرومـــا بـــسفينة سي-واتـــش في الـــساعـــة 06:47 وطـــلب مـــنها "تـــأكـــيد الـــقارب 
املسـتهدف"، وأرسـل رسـالـة االلـكترونـية بـعد 11 دقـيقة، في الـساعـة 06:58، مع صـورة مـن الـقارب مـختومـة بـتوقـيت 
05:01. بـدأت سي-واتـش عـملية إنـقاذهـا، وأنـزلـت قـاربـا سـريـعا محـمال بسـترات نـجاة مـن أجـل االقـتراب مـن قـارب 
املـهاجـريـن. لـكن في الـساعـة 06:56، اتـصل مـركـز تـنسيق اإلنـقاذ البحـري بـ سي-واتـش إلخـبارهـا بـأن لـيبيا تـتولى 
 ”06:13Z“تـنسيق عـملية اإلنـقاذ، وأرسـل رسـالـة اإللـكترونـية تـشير إلى أنـه "بـعد مـكاملـة هـاتـفية سـابـقة، نـؤكـد أنـه في
[يـــشير حـــرف Z إلى املـــنطقة الـــزمـــنية بـــالـــتوقـــيت الـــعاملي]، أبـــلغنا حـــرس الـــسواحـــل الليبي بـــأنـــه يـــنسق عـــملية الـــبحث 

واإلنقاذ وأن سفينة دورية ليبية، كما أفاد حرس السواحل الليبي، تعمل على املوضوع".!
!

ــة 06:59. واقــــترب الــــزورق مــــن قــــارب  ــاء في الــــساعــ يــــشير سجــــل سي-واتــــش إلى أن زورقــــها الســــريع كــــان في املــ
املـهاجـريـن، ويـشير سجـل الـسفينة إلى أنـه اتـصل بـه في الـساعـة 07:04. خـالل هـذه الـفترة الـزمـنية، حـاولـت سي-
واتـش مـرارا وتـكرارا االتـصال بـقارب الـدوريـة الليبي، الـذي كـان الـطاقـم يـشاهـده يـقترب بسـرعـة، بـواسـطة الـالسـلكي 
على تـــــرددات عـــــديـــــدة؛ دون أي رد. قـــــالـــــت سي-واتـــــش لـ هـــــيومـــــن رايـــــتس ووتـــــش: "بـــــالطبع تـــــابـــــعنا [عـــــملية الـــــقارب 
السـريع]، كـما فـكرنـا أيـضا بـالـتنسيق مع الـليبيني، وأنـنا سـنحتاج إلى قـوارب سـريـعة في املـاء على األقـل على أهـبة 

االستعداد لضمان النزول اآلمن". !
!

أوردت ســـجالت سي-واتـــش في الـــساعـــة 07:04 أنـــه بـــينما كـــان الـــقارب الســـريع يشـــترك في مـــحادثـــة صـــاخـــبة مع 
املـهاجـريـن على مـنت الـقارب الخشـبي، عـبر قـارب الـدوريـة الليبي 206 مـقدمـة سـفينتهم في مـا وصـفته سي-واتـش 
بـــأنـــه مـــناورة خـــطيرة. وأفـــادت سي-واتـــش أن زورق الـــدوريـــة الـــليبية لـــم يـــرد على مـــكاملـــات الـــالســـلكي مـــن الـــسفينة 
األملـانـية. عـاد قـارب سي-واتـش السـريع إلى سـفينة املـنظمة بـينما شـرع قـارب حـرس الـسواحـل الليبي في نـقل عـدة 
مـــئات مـــن األشـــخاص مـــن الـــقارب الخشـــبي إلى قـــاربـــهم الـــخاص. اســـتقل عـــنصران على األقـــل الـــقارب الخشـــبي، 



بــوجــود الــعديــد مــن األشــخاص على مــتنه، لــتوجــيهه مــرة أخــرى إلى الــيابــسة. لــم يــتم تــوفــير أي ســترات نــجاة، مــما 
عرض حياتهم للخطر.!

!
وفــقا ملــفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الــالجــئني، نــزل 484 شــخصا في طــرابــلس، بــينهم 14 امــرأة و19 طــفال. كــان 
الـــبقية مـــن الـــرجـــال الـــبالـــغني. تـــم إدخـــال 4 نـــساء إلى املســـتشفى – دون تـــوضيح الســـبب – في حـــني تـــم احـــتجاز 

البقية في قاعدة معيتيقا الجوية في طرابلس.!
!

ادعى املتحـــدث بـــاســـم البحـــريـــة الـــليبية األمـــيرال قـــاســـم أن سي-واتـــش "حـــاولـــت عـــرقـــلة عـــمل حـــرس الـــسواحـــل لـــنقل 
املـهاجـريـن". لـم يـرد حـرس الـسواحـل الليبي الـتابع لـلجيش الـوطني على اسـتفسارات بـالـبريـد اإللـكتروني ومـكاملـات 
هــاتــفية. في رســالــة بــالــبريــد اإللــكتروني إلى هــيومــن رايــتس ووتــش، قــال خــفر الــسواحــل اإليــطالي إن "مــركــز تــنسيق 
اإلنـقاذ البحـري بـرومـا، كـأول مـركـز تلقى املـعلومـات، وفـقا لـإلجـراءات الـدولـية لـعمليات الـبحث واإلنـقاذ، أبلغ سـلطات 
 M/V SEA WATCH :اـلبحث واإلنـقاذ التي يـوجـد اـلقارب ضـمن مـياهـها اإلقـليمية، واتـصل بـأقـرب سـفينة مـعروفـة
2... وفي وقــت الحــق، أبلغ مــركــز تــنسيق اإلنــقاذ البحــري بــرومــا ســفينة M/V SEA WATCH أن خــفر الــسواحــل 

الليبي قد تولى تنسيق عملية البحث واإلنقاذ".!
!

قـال الـكابـنت سـيرجـيو لـياردي، رئـيس مـركـز الـتنسيق بـرومـا، لـ هـيومـن رايـتس ووتـش، إن تـنبيه السـلطات الـليبية في 
هـــذه الـــقضية كـــان مـــالئـــما، حـــيث كـــان عـــليه فـــعل كـــل مـــا بـــوســـعه ملنع وقـــوع خـــسائـــر في األرواح. ال تـــجادل هـــيومـــن 
رايـــتس ووتـــش في أن إنـــقاذ األرواح يـــجب أن يـــكون األولـــويـــة الـــقصوى، إال أنـــه كـــان مـــن الـــضروري مـــعرفـــة الســـبب 
الـذي سمح على أسـاسـه حـرس الـسواحـل اإليـطالي لـقوات حـرس الـسواحـل الـليبية بـاإلشـراف على عـملية إنـقاذ في 

املياه الدولية كانت سي-واتش قد بدأتها بالفعل، والتي كانت مجهزة بشكل أفضل لتؤدي املهمة بأمان.!
!

القانون واملمارسات املتعلقة باإلنقاذ في عرض البحار!
!

تتمتع الــدول الــساحــلية بــحقوق وواجــبات مــختلفة تــتعلق بــالــسيادة والــواليــة الــقضائــية والــبحث واإلنــقاذ تــبعا لــلمنطقة 
البحـــريـــة. تـــعتبر املـــياه اإلقـــليمية، التي تـــمتد على بـــعد 12 مـــيال بحـــريـــا مـــن الـــساحـــل، مـــناطـــق وطـــنية تـــمارس فـــيها 
الـــحكومـــات حـــقوقـــا ســـياديـــة كـــامـــلة. وبـــعبارة أخـــرى، فـــإن أي قـــارب في املـــياه اإلقـــليمية الـــليبية يُـــعتبر داخـــل املـــجال 
الليبي بـصورة قـانـونـية. ومـن الـناحـية الـقانـونـية، تـعتبر إعـادة الـركـاب على مـنت قـارب في املـياه اإلقـليمية إلى الـيابـسة 
مجــرد نــقلهم مــن جــزء مــن اإلقــليم الــوطني إلى آخــر. املــنطقة املــتاخــمة هي املــنطقة املــتصلة بــاملــياه اإلقــليمية، بحــد 
أقصى 24 مــيال بحــريــا مــن الــساحــل، حــيث تتمتع الــدولــة الــساحــلية بــحقوق قــانــونــية مــعينة ملنع ومــعاقــبة مــخالــفات 
قـوانـينها في هـذه املـنطقة، بـما في ذـلك قـوانـني الهجـرة. وأخـيرا، ينبغي أن تـكون ـلكل اـلدول اـلساحـلية مـناطـق ـللبحث 

واإلنقاذ، حيث يتعني عليها بموجب القانون الدولي تنسيق عمليات اإلنقاذ فيها.!
!

 يـحق للسـلطات الـليبية قـانـونـا إنـفاذ قـوانـني الهجـرة الـخاصـة بـها في املـياه اإلقـليمية الـليبية ومـعاقـبة مـخالـفات هـذه 
الـــقوانـــني في املـــنطقة املـــتاخـــمة لـــها. وهـــذا يعني أن للســـلطات الـــليبية تســـتطيع منع الـــقوارب املـــهاجـــرة في املـــنطقة 
املـتاخـمة حتى في حـاـلة عـدم وجـود طـلب اسـتغاثـة. كـما أن ـليبيا طـرف في بـروتـوكـوالت األمـم املتحـدة ملـكافـحة تهـريـب 

البشر واالتجار بهم.!
!
! !



يـنص "بـروتـوكـول األمـم املتحـدة ملـكافـحة تهـريـب املـهاجـريـن عـن طـريـق الـبر والبحـر والـجو" على أن االعـتراضـات في 
البحـر على أسـاس االشـتباه في تهـريـب األشـخاص يـجب أن تـكفل سـالمـة األشـخاص املـوجـوديـن على مـنت اـلسفينة 
ومــعامــلتهم مــعامــلة إنــسانــية، وأن "تــحفظ وتحــمي حــقوق [املهــربــني] األشــخاص وال ســيما الــحق في الــحياة والــحق 
في عــدم الــتعرض لــلتعذيــب وغــيره مــن ضــروب املــعامــلة أو الــعقوبــة الــقاســية أو الــالإنــسانــية أو املــهينة". كــما يــتطلب 
الــبروتــوكــول مــن لــيبيا اتــخاذ تــدابــير لحــمايــة املــهاجــريــن املهــربــني مــن الــعنف، واحــتياجــات الــنساء واألطــفال. ويــتطلب 
"بــروتــوكــول األمــم املتحــدة ملنع وقمع ومــعاقــبة االتــجار بــاألشــخاص، وبــخاصــة الــنساء واألطــفال"، مــن لــيبيا أن تتخــذ 

تدابير ملساعدة ضحايا االتجار وحمايتهم.!
!

 يجـــرم الـــقانـــون الليبي الـــدخـــول إلى لـــيبيا أو الخـــروج مـــنها أو الـــبقاء فـــيها بـــشكل غـــير قـــانـــوني، ويـــعاقـــب على ذلـــك 
بــــالــــسجن، وفي بــــعض الــــحاالت بــــاألعــــمال الــــشاقــــة أو بــــالــــغرامــــة. وال يــــميز قــــانــــون الهجــــرة الليبي بــــني املــــهاجــــريــــن 
والــــالجــــئني وطــــالبي الــــلجوء وضــــحايــــا االتــــجار وغــــيرهــــم مــــن الــــفئات الــــضعيفة بــــوجــــه خــــاص. لــــم تــــصادق لــــيبيا على 
"اتـفاقـية اـلالجـئني ـلعام 1951". وثـقت هـيومـن رايـتس ووتـش ومـنظمة "اـلعفو اـلدوـلية" و"مـكتب مـفوض األمـم املتحـدة 
الــسامي لــحقوق اإلنــسان" وبــعثة األمــم املتحــدة لــلدعــم في لــيبيا وغــيرهــا، انــتهاكــات قــوات حــرس الــسواحــل الــليبية 
أثــناء االعــتقاالت واالحــتجاز التعسفي والــتعذيــب والــعنف الجنسي واالنــتهاكــات الــجسيمة األخــرى لــحقوق اإلنــسان 

لدى عودتهم إلى ليبيا.!
!

ُوضــــعت قــــوانــــني الــــبحار لــــضمان تــــقديــــم مــــساعــــدة فــــعالــــة في الــــوقــــت املــــناســــب ألي ســــفينة في وضع خــــطر. تــــتطلب 
"اتــــفاقــــية األمــــم املتحــــدة لــــقانــــون الــــبحار" و"االتــــفاقــــية الــــدولــــية لســــالمــــة األرواح في الــــبحار" أن تــــقوم جــــميع الــــدول 
الــساحــلية "بتشجيع إنــشاء وتــشغيل وصــيانــة خــدمــة بــحث وإنــقاذ كــافــية وفــعالــة مــن خــالل تــرتــيبات إقــليمية مــتبادلــة 
تــتعاون فــيها مع الــدول املــجاورة لهــذا الــغرض". تــنص االتــفاقــية الــدولــية لســالمــة األرواح في الــبحار على أن الــبلد 
الــذي تــوجــد فــيه حــالــة اســتغاثــة في مــنطقة الــبحث واإلنــقاذ يتحــمل "املــسؤولــية األســاســية" عــن الــتنسيق والــتعاون 
حتى يــنزل طــالــبو املــساعــدة إلى مــكان آمــن. وال تحــل االتــفاقــية الــدولــية لــلبحث واإلنــقاذ البحــريــة مــسألــة املــسؤولــية 
عــندمــا ال تســتطيع أو ال تفي دولــة ســاحــلية طــرف في االتــفاقــية مــثل لــيبيا، بــالــتزامــاتــها، ولــكنها تشــدد أيــضا على 

التعاون اإلقليمي.!
!

يـفرض الـقانـون البحـري الـدولي واجـبا واضـحا على جـميع الـسفن في البحـر إلنـقاذ الـناس املـعرضـني للخـطر، سـواء 
في املــياه اإلقــليمية أو الــدولــية. وهــذا يعني أن الــسفن قــد تــدخــل املــياه اإلقــليمية الــليبية دون إذن لــالســتجابــة لــحالــة 
تـشكل تهـديـدا لـخسائـر في األرواح. وفي حـالـة رؤيـة سـفينة في املـياه اإلقـليمية تظهـر عـالمـات وقـوعـها بـمحنة، دون 
وجـود خـطر وشـيك، فـإن أي سـفينة في املـنطقة عـليها مـراقـبة الـحالـة حتى تـصل الـقوات التي تقع تـحت قـيادة الـدولـة 

ذات السيادة لتقديم املساعدة.!
!

فشــلت لــيبيا إلى حــد كــبير في الــوفــاء بــالــتزامــاتــها في مــجال الــبحث واإلنــقاذ لــسنوات. حــيث لــم تحــدد قــط رســميا 
ــة  ــريــ مــــنطقة الــــبحث واإلنــــقاذ ولــــم تــــورد مــــعلومــــات عــــن خــــدمــــات الــــبحث واإلنــــقاذ التي تضطلع بــــها مع املــــنظمة البحــ
الـدولـية. لـيس لـدى لـيبيا مـركـز لـتنسيق عـمليات اإلنـقاذ البحـري. وقـد تـولـت الـحكومـة اإليـطالـية اإلشـراف الفعلي على 
الــبحث واإلنــقاذ قــبالــة الــساحــل الليبي عــندمــا بــدأت عــمليتها اإلنــسانــية واســعة الــنطاق التي اســتمرت ملــدة عــام في 
مـــاري نـــوســـتروم في أكـــتوبـــر/تشـــريـــن األول 2013. واســـتمرت مـــنذ ذلـــك الـــحني في تـــنسيق جـــميع عـــمليات اإلنـــقاذ 

تقريبا من جانب فرونتكس وعملية صوفيا واملنظمات غير الحكومية وكذلك السفن التجارية عند الضرورة.!
!
! 



!
يــــتماشى ذلــــك مع املــــبادئ الــــتوجــــيهية لــــلجنة الســــالمــــة البحــــريــــة الــــتابــــعة لــــلمنظمة البحــــريــــة الــــدولــــية بــــشأن مــــعامــــلة 
األشـــخاص الـــذيـــن تـــم إنـــقاذهـــم في عـــرض البحـــر، مـــما يـــوضح أنـــه ينبغي أن يـــكون لـــكل مـــركـــز مـــن لـــجان الـــتنسيق 
اإلقليمي "خــــطط فــــعالــــة" لــــالســــتجابــــة لجــــميع أنــــواع حــــاالت الــــبحث واإلنــــقاذ، بــــما فــــيها تــــلك الــــواقــــعة خــــارج نــــطاق 
مــــــسؤولــــــيتها لــــــلبحث واإلنــــــقاذ "إلى أن تــــــتولى لــــــجنة الــــــتنسيق اإلقليمي املــــــسؤولــــــية عــــــن املــــــنطقة التي تــــــقدم فــــــيها 
املــــساعــــدة... أو أن تــــقوم لــــجنة تــــنسيق إقــــليمية أخــــرى في وضع أفــــضل بــــمعالــــجة الــــقضية". وتــــنص هــــذه املــــبادئ 
الـــتوجـــيهية على أن "املـــكان اآلمـــن" لـــلنزول يـــتضمن، كحـــد أدنى، املـــكان الـــذي لـــم تـــعد فـــيه حـــياة الـــناجـــني مهـــددة، 
ــاتـــهم اإلنـــسانـــية األســـاســـية (مـــثل الـــغذاء واملـــأوى واالحـــتياجـــات الـــطبية)". كـــما وضـــعت  ــتياجـ وحـــيث يـــمكن تـــلبية احـ
مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـعوامـل اإلضـافـية التي يـجب أخـذهـا في االعـتبار عـند تـعيني "املـكان اآلمـن"، بـما في ذلـك في 
حـاـلة طـالبي اـللجوء واـلالجـئني اـلذـين ـتعافـوا في البحـر "كـضرورة ـتجنب اـلنزول في األراضي التي ـتكون فـيها حـياة 

وحريات أولئك الذين لديهم خوف مبرر من االضطهاد، في خطر".!
!

بــينما تــوفــر املــبادئ الــتوجــيهية املــصدر األكــثر مــصداقــية حــول مــفهوم "املــكان اآلمــن" في الــقانــون البحــري، تــعتقد 
هـــيومـــن رايـــتس ووتـــش أن املـــفهوم ال يـــمكن تـــفسيره إال في ضـــوء االلـــتزامـــات الـــدولـــية األخـــرى، بـــما في ذلـــك الحـــظر 
املـطلق إلعـادة أي شـخص إلى خـطر الـتعذيـب، والحـمايـة مـن املـعامـلة الـقاسـية أو الـالإنـسانـية أو املـهينة واالحـتجاز 
التعسفي. ونــظرا لــالخــتالط الــذي يــميز مــن يــحاولــون الــوصــول إلى أوروبــا عــن طــريــق البحــر، يــجب أن يــكون هــناك 
افـــــتراض أن مـــــن بـــــني مـــــن تـــــم إنـــــقاذهـــــم أشـــــخاص غـــــير قـــــادريـــــن على مـــــمارســـــة حـــــقهم في طـــــلب الـــــلجوء في لـــــيبيا 

ويحتاجون إلى حماية دولية.!
!

كـما قـدمـت املـفوضـية تـوجـيهات بـأن تـدابـير االعـتراض في البحـر ال ينبغي أن تحـرم فـعليا مـن الحـمايـة الـدولـية أو أن 
تــؤدي إلى "إعــادة أي شــخص، بــشكل مــباشــر أو غــير مــباشــر، إلى أراض تــتعرض فــيها حــياتــه أو حــريــته للخــطر". 
وفي حــكم بــارز عــام 2012، أدانــت املــحكمة األوروبــية لــحقوق اإلنــسان إيــطالــيا بــإرجــاع مــهاجــريــن إلى لــيبيا عــام 
2009، وھي سـياسـة تـضمنت حـاالت قـامـت فـیھا إيـطالـيا بـنقل أشـخاص بـالـقوة مـمن تـم إنـقاذهـم إلی سـفن لـیبیة 

في البحر.!
!

أكـــدت الســـلطات اإليـــطالـــية واالتـــحاد األوروبي مـــرارا وتـــكرارا أن هـــذه الـــعمليات تخضع لـــلقانـــون الـــدولي والـــقانـــون 
األوروبي الـــذي يحـــظر إعـــادة أي شـــخص إلى مـــكان تـــتعرض فـــيه حـــياتـــه أو ســـالمـــته للخـــطر - مـــبدأ عـــدم اإلعـــادة 
القســـريـــة. وهـــذا يعني عـــمليا أن أي شـــخص تـــنقذه ســـفينة تحـــمل عـــلم االتـــحاد األوروبي أو تـــحت ســـيطرة أي دولـــة 
عضو في االتحاد األوروبي ال يمكن إعادته إلى ليبيا بصرف النظر عن املياه التي تم إنقاذه أو اعتراضه فيها.!

!
نــــظرا لــــعدم تــــوفــــر الــــقدرة على تــــنفيذ عــــمليات إنــــقاذ آمــــنة، ينبغي أال تسمح الســــلطات اإليــــطالــــية لــــلمراقــــبة البحــــريــــة 
واإلداريــــة وســــلطات االتــــحاد األوروبي لحــــرس الــــسواحــــل الليبي بــــتولي قــــيادة عــــمليات اإلنــــقاذ في املــــياه الــــدولــــية. 
وبـــاإلضـــافـــة إلى ذلـــك، فـــإن الخـــطر الحقيقي لـــلمعامـــلة الـــسيئة في لـــيبيا ألي مـــهاجـــر يـــعاد إلى هـــناك يعني أن أي 

شخص أنقذته سفينة دولية ال ينبغي أن ينزل في ليبيا.!
!

إلى أن تنهي الســلطات الــليبية االحــتجاز التعسفي وتظهــر تــحسينات مســتمرة وكــبيرة في األوضــاع واملــعامــلة في 
مـــراكـــز االحـــتجاز إلزالـــة الخـــطر الحقيقي الـــذي يهـــدد الـــناجـــني الـــذيـــن يـــواجـــهون مـــعامـــلة تـــنتهك االتـــفاقـــية األوروبـــية 
لـــحقوق اإلنـــسان، ينبغي على ســـلطات االتـــحاد األوروبي أال تتخـــلى عـــن مـــسؤولـــيات الـــبحث واإلنـــقاذ الـــخاصـــة بـــها 

ملصلحة قوات حرس السواحل الليبية.


