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 יהודית רונן

אזרחים בין פטיש : הטרגדיה האנושית בלוב

 " המדינה האיסלאמית"הכשל המדינתי וסדן 
 

 

 מבוא . א

הציתו המוני אזרחים ברחבי העולם הערבי  2011ראשית  - 2010בשלהי 

התקשורת . תבערות ענק של מרי מזוין למיגור משטרי הברזל במדינותיהם

הלהבות התלקחו ". אביב הערבי"לאומית מיהרה להגדיר את גלי המרי כ-הבין

ואף  ,סוריה ותימן, לוב, התפשטו במהירות אל מצריםולראשונה בתוניסיה 

אך מנגנוני הביטחון והצבא , ת בחריין שבמפרץ הפרסיליחכו את אמירו

לא חלף זמן רב . כיבו את האש בעודה באיבה, שתוגברו בסיוע חוץ, הבחריינים

על עיצוב  ותמאז התלקחות המרי עד שהתבררו מאפייניו והשלכותיו הדרמטי

דמוגרפי והאנושי במדינות המזרח התיכון -הסוציו, הכלכלי, הנוף הפוליטי

תהפוכות המרי הערבי . לאומיים-אסטרטגיים האזוריים והבין-אוין הגובמרחביה

, בלטו באלימותןו ,סחררו אוכלוסיות גדלות והולכות במערבולות של הרס

בהשפעות המידיות והמצטברות , הרחבה של מוקדי המחאה המזוינת הבפריש

 ,במקרים אחדים ,שלהן על החרפת התוהו ובוהו המשילותי עד לקריסתו

ההתקוממויות בלטו גם במטרותיהן . המזוויעים של הסבל האנושי ובממדים

, מדינתיים-השאפתניות ובהתגייסות העממית הנלהבת וחוצת השסעים הפנים

להבות המרי איכלו . להשגת יעדיהן, מדינתיים-ובלא מעט מקרים גם הבין

במהירות שורה של משטרים רודניים שהשכילו לשמור על סדר מדינתי במשך 

עם הפלת המשטרים סימנו המוני . במידה רבה במחיר דיכוי אכזרי, ותשנים רב

שעיקרן היה שיפור דרמטי , המורדים ברחבי העולם הערבי מטרות חדשות

באיכות חיי האזרחים בכל מערכות החיים תוך בניית סדר מדינתי חדש ומיטיב 

פודה ; 2016, רבי ראו" האביב הערבי"על (על חורבות המשטרים שנהרסו 

-Owen, 2012; Gerges, 2013; Friedman and Maddy ;2017, ינקלרוו

Weitzman, 2014; Gelvin, 2015.( 
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להבות האש ממשיכות להיתמר , שש שנים לאחר פרוץ המרי, 2016בשלהי 

, לגבהים ולהזין בעוצמה את התהליכים האנרכיים ומערערי המסגרת המדינתית

. מרי הנזכרות ובכללן בלובבלא מעט מזירות ה, ובראשם מלחמות האזרחים

והמשך  ,קריסת המשילות או היעדר משילות אפקטיבית ברוב מדינות המרי

יכולתן של ההנהגות להציע -הבעבוע של לחצים פנימיים רבי עוצמה עקב אי

יצרו ריק , פתרונות לתביעות ולמצוקות הקשות של המדינות ושל חברותיהן

, מדינתיים-פנים –נים חמושים פוליטי וכאוטי שאליו נשאב ערב רב של שחק

בלטו ביניהם מיליציות מקומיות למיניהן . מדינתיים ולא מדינתיים-חוץ

יהאדיסטי ופועלים 'סלאם הגימזדהים עם ערכי האוארגונים מיליטנטיים ש

. בראשם ארגון המדינה האיסלאמיתו, להשלטתם במרחב הערבי ואף מחוצה לו

וממדיו של , "אפקט הדומינו"ר כהמוכ, האפקט האפידמי של תהפוכות המרי

ובראשם ההימלטות של מיליוני פליטים ומהגרים מאזורי  –האסון ההומניטרי 

מחייתם מוכי הקרבות ומסכני החיים במרחב הערבי ובסביבתו אל מדינות 

שיא של טרגדיה ציינו  – במידה רבה דרך לוב, ערביות שכנות ואל אירופה

העולם השנייה ומאז הקמת מדינות שכמוהו לא נרשם מאז מלחמת אנושית 

 .20-ערב באמצע המאה ה

, ת המלחמות ומשכן הארוךוזווע, האנרכיה הפוליטית חוצת מערכות החיים

חוסנה ערערו קשות את התרסקות הביטחון המדינתי והאישי והרס הכלכלה 

, אפי'לוב שאחרי קד. של המדינה והגבירו את מצוקת אזרחיה ואת ייאושם

אסטרטגית -מרי נוספות בעולם הערבי ובסביבתו הגיאובדומה למדינות 

 – אליהאו קרובות בלוב ובמיוחד בדומה למדינות הסהל הגובלות  –האפריקנית 

מדינה "על ( הידרדרה במדרון הכשל המדינתי לנקודת השפל של מדינה כושלת

 ).Zartman, 1995; Rotberg, 2004; Ronen, 2016 ;2016, רבי ראו" כושלת

שבירת המסגרת המדינתית או התרופפותה והסלמת העימותים הפוליטיים 

מתפישות העולם והזהויות השונות , והצבאיים ניזונו לא רק ממאפייני המדינה

הגאוגרפיים , הפוליטיים, כלכליים-הסוציו, האתניים, של מרכיביה השבטיים

 לצד קווי השוני והניגודים. והאחרים ומניגודי האינטרסים ביניהם

התפתחו , הפרימורדיאליים וזרמי העומק של הזיכרון ההיסטורי רב הקובלנות

המשנים את , דינמיים וסינרגטיים, במהלך המרי ובעקבותיו תהליכים מזדמנים

בלתי פוסקת ותגובה לאירועים " תנועה"מאפייניהם ואת התנהלותם תוך 

וח הפעילות האינטרסנטית והנחושה של קבוצות הכ. ולהתפתחויות בשטח

, שזיהו את חולשת המסגרת המדינתית וניצלוה לקידום מטרותיהן, החמושות

השחקנים . החישה את המפולת המדינתית והעצימה את ממדי האסון האנושי

, יהאד'ובראשם תנועות הג, מדינתיים והלא מדינתיים-החוץ, מדינתיים-הפנים
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ורכיהם רקמו בריתות טקטיות חדשות ופירקו אותן חדשות לבקרים על פי צ

 . בהחריפם את הסיכונים למסגרת המדינתית ולחיי אזרחיה, המשתנים

לוב היא דוגמה מובהקת לזירה מדינתית שבה מילאה התערבות פוליטית 

תפקיד מכריע בעיצוב מהלך  –ערבית ובעיקר מערבית  –מדינתית -וצבאית חוץ

זו  התערבות. 2011ששיאן היה הפלת המשטר בקיץ , המרי הערבי ותוצאותיו

מהלך המרי עיצבה במידה רבה את זירת הפנים הלובית ואת סבל אזרחיה ב

השפעות המרי הערבי  ).(Chorin, 2013; Ronen, 2013אפי 'קד-בתר עידןוב

לא רק : כיווניות שלהן-בלוב ובמדינות המרי הערביות האחרות בלטו בדו

ית אלא גם מן הזירה המדינת, ממרחבי החוץ אל הזירה המדינתית המדממת

, הערבית –פוליטיות והאסטרטגיות -המלחמתית אל עבר זירות החוץ הגיאו

השפעות גומלין אלה התכתבו . לאומית-האפריקנית והבין, תיכונית-המזרח

בין זירת ת ההשפעות במובהק עם הספרות האקדמית המצביעה על זליג

תהליכים אלה . לאומיות-מדינתית לזירות סכסוך אזוריות ובין-סכסוך פנים

, מוכרים היטב בספרות האקדמית הרלוונטית למרחבי היבשת האפריקנית

החוקר הניגרי . ממוקמת המדינה הלובית –המוכר גם כאזור המגרב  –שבצפונה 

הדגיש את , שהתמקד בחקר סכסוכים באפריקה, ו'גנרל אולוסגון אובאסנג

רות לא תיתכן הפרדה בין המקו"הטיעון הרלוונטי ליבשת האפריקנית וטען כי 

מדינתיים של הקונפליקט עקב פעולת גומלין -מדינתיים לבין אלה החוץ-הפנים

 ).Obasanjo, 1991: xvi" (דינמית בין השניים

הסוגיה המרכזית הנידונה במאמר זה היא הדרמה האנושית רבת האימה והסבל 

תוך התמקדות בבחינת , 2016–2011בזירת התהפוכות של המרי הערבי בשנים 

יהאדיסטי החדש יחסית והמוכר כארגון 'חדירת השחקן הג. לובימקרה החקר ה

כאשר הלהבות , 2014חורף -המדינה האיסלאמית אל הטריטוריה הלובית בסתיו

, של מלחמת האזרחים אפפו את המדינה הלובית ואת חברתה זה כמה חודשים

-צבאיים, ציינה התפתחות דרמטית וחוללה או האיצה שינויי נוף פוליטיים

היתד של  תקיעת. דמוגרפיים ואחרים-סוציו, כלכליים, דתיים, ייםביטחונ

-סלאמית בלב הפוליטי והכלכלי של לוב ברצועת החוף היםיהמדינה הא

מלחמת האזרחים ומלחמת  – התיכונית סחררה את המדינה בשני מעגלי מלחמ

שתי מלחמות אלה והגברת הטרור . המדינה האיסלאמית להעמקת אחיזתה

המדינה האיסלאמית תוך העצמת הטרגדיה האנושית בלוב  והאימה על ידי

על המדינה (לב המאמר  ןלאומית ה-פוליטית האזורית והבין-ובסביבתה הגיאו

 ). 2016, רבי; 2016, ווריק; 2015, האיסלאמית ראו שוויצר ועינב
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התמוטטות : אפי'קד-זירת המרי המזוין בלוב בעידן בתר. ב
 המשטר והסדר המדינתי 

 –בעת שלהבות המרי אחזו כבר בתוניסיה ובמצרים , 2011פברואר ב 13-ב

, פרצה הפגנת מחאה בעיר בנגאזי –שכנותיה של לוב ממערב וממזרח בהתאמה 

המפגינים מחו על המעצר . וסחפה בעקבותיה המוני אזרחים למרי נגד המשטר

שניהל , עורך דין ופעיל זכויות אדם המוכר היטב בבנגאזי, של פתחי טרביל

תוך זמן קצר והודות . באותה עת מאבק לשחרור אסירים פוליטיים מן הכלא

שדיווחה והפיצה בזמן אמת , להשפעה הרבה והמידית של המדיה החברתית

מידע על מהלך המחאה ואף סייעה להלהבת ההמונים ולהתגייסותם למרי תוך 

עקיפת תכניה של התקשורת שבשליטת המשטר ויצירת ערוצי תקשורת 

המדיה . התפשטו להבות המרי אל אזורים מחוץ לבנגאזי, ורבי עוצמה חלופיים

החברתית לא הייתה זו שהציתה את המרי אלא היו אלה לחצי האפליה ומשקעי 

בולט חלקה , עם זאת. הדיכוי האכזריים שאזרחי המדינה סירבו להמשיך ולספוג

ט ששל, רב החשיבות של המדיה החברתית בהלהטת רוחות ההתנגדות למשטר

לתרומת (ובהזנת אש המלחמה להפלתו , במדינה למעלה מארבעה עשורים

 ,O'Donnel; 2012, בראל; 2011, ורקוב'המדיה החדשה להתלקחות המרי ראו צ

2011; Wolfsfeld, Segev and Sheafer, 2013 .( 

אחד משלושת האזורים  –הצתת המרי בבנגאזי שבאזור קירנאייקה במזרח לוב 

לא  – )ר"קמ 1,750,000-כ(ס הטריטוריאלי של המדינה המרכיבים את הפסיפ

, השבטית, הכלכלית, תושבי מזרח לוב נודעו בעוינותם הפוליטית. הייתה מקרית

אשר הדיח את המשטר המלוכני בראשות , אפי'החברתית והדתית למשטר קד

יתר . 1969-אידריס אלסנוסי ממעוז שלטונו במזרח המדינה בהפיכה צבאית ב

, אפי מיהר להעתיק את בירת לוב ואת צומת העצבים הפוליטי'קד, על כן

, אל מערבה 1951ביטחוני של המדינה העצמאית מאז -הדיפלומטי והצבאי

לקעקע נועד , חרג ממשמעותו הסמליתש, צעד זה. וקבע את בירתה בטריפולי

 הביטחוניים והכלכליים, את מרכז הכוח המלוכני על כל היבטיו הפוליטיים

 ;Wright, 1982( הריסותיו מוקד כוח חלופי ומעצים למשטר החדשולהקים על 

Vandewalle, 2006 .( הזעם והמרירות של תושבי המזרח והתנגדותם למשטר

אין . בטריפולי גאו עם השנים והצטברו כמשקעי ענק של חומרי בעירה דליקים

 .תמה אפוא כי הגץ שהבעיר את אש המרי התלקח בבנגאזי

אפי וסחף עמו לתהומות את כל מערכות 'קרס משטר קד 2011באוגוסט  20-ב

חודשיים לאחר מכן נרצח המנהיג . המדינה ובכללן מערכות הצבא והביטחון

חישוקי הברזל שהידקו עד אז את מרכיביה מנוגדי האינטרסים של . המודח

אוכלוסיית לוב התפוררו באחת ויצרו נחשולי ציפיות רוויות שיכרון לקביעת 
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שיתקן עוולות רבות שנים של שלילת זכויות הפרט ושימנע את , סדר יום חדש

ההדרה של חוגים נרחבים מקרב האוכלוסייה מן העשייה הפוליטית וממשאבי 

צעקו אזרחים משולהבים , "דם החללים הקדושים לא נשפך לשווא. "המדינה

בשקפם את עוצמת האווירה , באחת מהפגנות השמחה על הפלת המשטר

). Daragahi, 2015( העברהציפיות לעתיד טוב לאין ערוך מהאופורית וטעונת 

] הדחת[היום הטוב ביותר לאחר "כי , ההיסטוריון הרומאי טקיטוסשל  התובנה

ירת השיכרון ותאמה לאו, ]"לאחר סילוקו[שליט רע הוא היום הראשון 

מוצא חוקר אמריקאי מ, מי'פואד עג". יום שאחרי"שהשתררה ברחבי לוב ב

שציטט את אימרתו של טאקיטוס בהקשר של מיגור המשטר  ,שיעי-לבנוני

ציין כי האירוע הדרמטי , ההיסטורי הזה" גדולת הרגע"הלובי ושנסחף אף הוא ב

 .)Ajami, 2011( בלוב) kleptocracy" (קלפטוקרטיה"שם קץ לעידן ה

באחת את הזירה המדינתית בלוב  וקץ המשטר וקריסת מערכות המשילות שינ

הסרתם של כבלי הברזל הביטחוניים והפוליטיים עוררה פרץ . ואת חיי אזרחיה

שהתייצבו עתה לתבוע , ם מדוכאים ורבי כוחמייעז ובלתי נשלט של כוחות פני

שורה ארוכה של תיקוני עיוותים ועוולות תוך העלאת דרישות נוספות ובלתי 

ואף לשינוי המפה החברתית  ,כלכלייםוליטיים מתפשרות לניכוס משאבים פו

ובראשן דרישה לכינון מובלעות  ,והדתית ולחלוקה טריטוריאלית חדשה

רבות נגד  דרישות אלה נתקלו בדרישות. אוטונומיות במזרח המדינה ובדרומה

ות עולם סידי תפי מדינתיים שהונעו על-לא פחות מצד שחקנים פנים עוצמה

חד משחקני הפנים התנהל בנתיב האינטרסנטי הצר כל א. ואינטרסים נוגדים

תחמושת וציוד צבאי , ששירת אותו תוך הישענות על כמויות אדירות של נשק

ממקורות חוץ  ואיכותי שהותיר המשטר עם קריסתו או שהגיע לידי

 ).Chorin, 2012; Sadiki, 2012; Ronen, 2014( אינטרסנטיים

הסלים המאבק האלים והכאוטי , טרשלוש שנים לאחר מיגור המש, 2014בקיץ 

את אחיזתו באותה עת סלאמית ביסס יארגון המדינה הא. מלחמת אזרחיםכדי ל

ליפות 'בעיראק ובסוריה ותר אחר טריטוריות נוספות להפצת חזון הח

זיהה את הזדמנויות הפז ו, סלאמית ולהתעצמות אסטרטגית במרחב הערבייהא

" ליף'חיילי הח"חדרו  2014באוקטובר . הגלומות במדינת התוהו ובוהו הלובית

חודשים . יתד בעיר דרנה תקעותיכונית שבמזרח לוב ו-אל רצועת החוף הים

מספר מאוחר יותר הרחיב הארגון את פרישתו אל בנגאזי ואף אל מרכז רצועת 

תנופת הכיבושים . הלובי" סהר הנפט"רת בלב יוקבע את מעוזו בעיר ס ,החוף

 ההציתו, ת ממדי הקטל וההרס במדינהדלהגב תהלווסלאמית ישל המדינה הא

שני מעגלי המלחמה הזינו . מעגל מלחמתי נוסף לצד זה של מלחמת האזרחים

בכל אחד ממעגלי . האוכלוסייה במערבולות חורבן ודמיםאת  וטלטלוזה את זה 
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מדינתיים -המלחמה ובממשק שביניהם הסתמנה גם מעורבות של שחקנים חוץ

ארגון היריב ל –יהאד נוספים כגון אלקאעדה 'זה ארגוני ג ובכלל ,ולא מדינתיים

יריה 'במרחב של דרום לוב ושל דרום אלגאשר פועל סלאמית ימדינה האה

  ).Filiu, 2015; 2013, רונן(ובעומק רצועת הסהל האפריקני 

ההסתחררות המואצת של לוב במעגלי המלחמה מוטטה כליל את שרידי 

, כגון מערכות החינוך ,לשרת את האזרחיםהמערכות המדינתיות שנועדו 

אזרחי לוב נקלעו למערבולות של . הדיור והשיטור, התחבורה, הרווחה, הבריאות

הגדול מספרן . של מצוקות קיום ושל הפקר ביטחוני, אלימות יומיומית

חלקן עברייניות ומבריחות , המזוינותהמיליציות ופעילותן האינטנסיבית של 

ואחרות שלוחמיהן השתתפו במרי המזוין  ,ות גנובותסמים וסחור, אדםבני 

טחוני ילאו את הריק הצבאי והביאפי ולמיגור צבאו שקרס עמו ושמ'להפלת קד

 ראו למפת הכוחות המזוינים(העמיקו את השבר המדינתי והאנושי , שנוצר

Gaub, 2013; 2014(. מעשי ריבוי , בלטו הגידול במספר הפגיעות בנפש

המקרה המובהק של כמו (ופר או להפעלת לחץ פוליטי חטיפה לשם קבלת כה

עלייה במספר , )2013-חטיפת עלי זידאן בעת כהונתו כראש הממשלה ב

פוליטיקאים ואף בבכירי הממשל בעיתונאים וב, התנקשויות באנשי עסקיםה

בזיזת רכוש ציבורי , הרג אזרחים ללא הבחנהוריבוי מקרים של , אפי'קד-הפוסט

רים עברייניים במהלך פריצות לבתי כלא ולתחנות משטרה שחרור אסי, ופרטי

ה כל העת ההאנרכיה האלימה גב רמת. והתעללויות בנשים ובעובדים זרים

מהמפרץ בעיקר , משקיעים ושחקני חוץ פיננסיים פרטיים ומדינתיים ההרתיעו

מלהזרים הון פיננסי כדי לשקם את מערכות הצבא והביטחון , וממדינות המערב

כל מערכות . חדש את תשתיות הכלכלה ההרוסות של המדינהולבנות מ

הצמצום . המדינה והחברה ובכללן כלכלתה נקלעו למשבר חמור עד כדי שיתוק

הדרסטי בייצוא הנפט ובהכנסות לוב במטבע זר לצד צניחת מחירי הנפט בשוק 

שלא הייתה מסוגלת לדאוג לאזרחיה , העולמי דלדלו את קופת המדינה

 .המיוסרים

, גרת המדינתית המתפוררת כשלה שוב ושוב בבניית משילות אפקטיביתהמס

מאזן "המשיכה להיטלטל על גלי המלחמות והכאוס תוך שהיא מתנהלת בו

ים ימימחנות הפנהובין שני  ,גיסא בין שני מעגלי המלחמה מחד" אימה

שבראש כל אחד עמדה מיליציה מזוינת ורבת עוצמה צבאית , העיקריים

כל אחת משתי המליציות התייצבה לצד ממשלה  .גיסא דךמאי ,ופוליטית

ממשלה אחת פעלה מטוברוק שבמזרח המדינה : יריבה ועוינת לרעותה, אחרת

והממשלה האחרת פעלה מטריפולי שבמערב לוב ; ונשענה על מיליציית זינתאן

כל אחת משתי הממשלות התבצרה בבונקר . התנשענה על מיליציית מיצראו
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ובה בעת " מיליציית הבית"מועצמת בתמיכה אקטיבית של , האינטרסנטי שלה

. ערביים ומערביים, לאומיים-ידי שחקני חוץ אזוריים ובין מועצמת גם על

תוקף מידי קופת המדינה  שמומנה על, ראשית זו-דו דינמיקה פוליטית וצבאית

תבעה וממשיכה לתבוע את כספי הנפט והגז , שתי הממשלות הסדר בין

משאבים ומשאירה אותה ללא  ,דליל אל קופת המדינה הזורמים בקילוח

זו נותרה לדאוג בעצמה לקיומה . שישרתו את צורכי האוכלוסייהכלכליים 

עד את דמה של לוב  והקיזשמשנה יומיומית לצד שתי המלחמות  במלחמת

ה את סמכות זושנטרלו , שתי הממשלות. מועד השלמת המאמר – 2016שלהי ל

הנציחו בעצם , וי השסע ביניהןוקבת ואיבה פוליטית אלימוליבוי תוך  של זו

. קיומן את סכסוכי הדמים בעוד האוכלוסייה משלמת מחירים טרגיים מאמירים

מהלך ם בטריפולי ב"שהוקמה במאמצי האו, "ההסכמה הלאומית"גם ממשלת 

ובהמשך  ,במטרה להציב חלופה לשתיים הקיימות ולכונן ממשל סמכותי 2016

לא הצליחה לפרוץ את , סלאמית מן המדינהייזת המדינה האלפעול לשירוש אח

ניגודי האינטרסים ומשברי הזהויות ולהציב את עצמה , מחסום היריבויות

 . כסמכות משילותית מרכזית ואפקטיבית

והתמיכה  ,'כינון ממשלת ההסכמה הלאומית בראשות פאיז אלסראג, עם זאת

חצית המערב להילחם במאפשרו למדינות , לאומית החזקה בקיומה-ןהבי

לוביים לסילוק המדינה -פנים םבמשותף עם שחקני 2016השנייה של 

רת שבמרכז המרחב ימלחמה זו בסה נמשכ 2016בתום . סלאמית מלוביהא

והמיליציה ה תליציה החמושה של מיצראיכוחות המ: הצפוני של המדינה

מתקני שנטלה על עצמה את האחריות על שמירת  ,דראן'בראשות אבראהים ג

 של ארצות הברית" כוחות מיוחדים"לצד  ונלחמ ,הפקת הנפט ונמלי ייצואו

, בלוב סלאמיתישל המדינה האהגדול יחסית  םלוחמיהמספר חרף . ובריטניה

, וחרף לחימתם הנחושה, )Chivvis, 2016( 2016-ב 6,000-הוערך בלמעלה מש

אחיזת , זאת עם. 2017ראשית -2016ספג הארגון מכה צבאית קשה במפנה שנת 

הארגון העתיק את בסיסי פעילותו : המדינה האיסלאמית בלוב לא מוגרה כליל

אל המדבריות שבדרום לוב ואף מעבר לגבולותיה אל רצועת הסהל 

ההתמקמות במרחבים השוממים ונעדרי הפיקוח הביטחוני והצבאי . האפריקנית

מעורבותו האלה נועדה לאפשר לארגון לשקם את מעמדו ואולי אף לחדש את 

או לתקוע , אם זו תמשיך להסתחרר במעגלי האלימות והכאוס, בזירה הלובית

 ).Ronen, 2017(יתד חדשה במרחבי האזור 
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סבל האזרחים וכתישתם במערבל המלחמות והתוהו . ג
 הטרגדיה האנושית : ובוהו

, מי שחווים קשיי קיום יומיומיים וסכנה מתמדת לחייהם עקב מאבקי הדמים

. הטרור והיעדר ממשל מתפקד הם אזרחי המדינה והעובדים הזרים החיים בה

רבבות מהגרים ופליטים שנטשו את מדינות האם במרחבי המזרח , כמו כן

ם אוגרפיים אחרייואף כאלה המגיעים ממרחבים ג ,והסהל האפריקניהתיכון 

החוצים את לוב הכאוטית  ההברחהוהבוחרים לנוע אל אירופה דרך נתיבי 

רבנות בנפש ומשלמים מחירים נוראים ובכלל זה ק, ובעלת הגבולות הפרוצים

)del Valle, 2016.( כן ו ,סלאמיתימלחמת האזרחים ומלחמת המדינה הא

ית ובין בין האוכלוסייה הלובלא הבחינו  ,פעילות ארגוני טרור ופשיעה נוספים

רבים מן  .הזרים העובדים בלוב או חוצים את מרחביה בדרכם לאירופה

אפי 'שהגיעו ללוב בעת שגשוג כלכלת הנפט והגז בעידן קד, העובדים הזרים

אך רבים אחרים עדיין  ,נמלטו זה כבר מן המדינה, באישור חוקי או בלעדיו

שנהנה עד  ,יתסלאמיארגון המדינה הא). חסרים נתונים על מספרם(שוהים בה 

בחל אף לא , תיכוני מחופש תנועה באזור-לסילוקו מסירת שברצועת החוף הים

את היאחזותו בקרבת נתיבי וניצל , הבלתי חוקית" תעשיית ההגירה"הוא ברווחי 

ואף  ,סמים וסחורות גנובות, להברחות נשקוההגירה לעשיית רווחים כספיים 

עריפת ראשיהם . אתם להורגובהוצ" כופרים"בהתעמרות במהגרים הלא בחל 

 2015רת בפברואר יעל חוף הים התיכון בס –קופטים מצריים  –" כופרים" 21של 

סלאמית במרכז יהתבססות המדינה הא. התפרסמה במיוחד בחומרת זוועותיה

 6.2-מאוכלוסיית לוב המונה כ 85%-שבה חיים כ, תיכונית-רצועת החוף הים

כמו גם כני השילוח של  – פי ייצואוומיקום נמלי הנפט ומסו, מיליון נפש

לארגון העניקו , ברצועת החוף – המהגרים במסעם הבלתי חוקי לאירופה

של מעגלי  הםחמצן לעורקיהזרימו אסטרטגיים וצבאיים ו, יתרונות כלכליים

 . אלימות והאנרכיהה

צפופת , ה העירוניתיברצועת החוף רווית הבניהתנהלו מאחר ששתי המלחמות 

האזרחים החיים במרחביה חשופים כל העת לסיכוני , תקני הנפטהאזרחים ומ

, הרג: ישירים ועקיפים, מצטברים, חיים תוך שהם משלמים מחירים מידיים

החרבת בתים והרס , פציעות קשות והיעדר שירותים רפואיים ותרופות חיוניות

ידי מיליציות פיראטיות  חסימת דרכי תעבורה על, ביזה ושוד דרכים, רכוש

ניכוס מזון ותרופות שהובאו , חרמת מוצרים בכוח הנשק תוך שיתוק המסחרוה

חטיפת , ידי מיליציות וכוחות צבא לאומי על-ללוב במסגרת סיוע הומניטרי בין

מילוי שם אזרחים ופוליטיקאים לשם קבלת דמי כופר או להפעלת לחץ ל

דים חטיפת יל, סחר בבני אדם וקצירת איברים, דרישות פוליטיות ואחרות
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מעשי אונס וחטיפת נשים ושעבודן כשפחות מין עבור , למטרות לחימה ומין

רצח עיתונאים מקומיים וזרים והתנקשות בחיי , "סלאמיתיהמדינה הא"אנשי 

התקפות על תחנות משטרה ועל בתי כלא ושחרור אסירים ; פוליטיקאים

מוסדות  ,בתי מגורים, בתי מלון, הפצצת בתי חולים; ושילובם במעגלי המלחמה

שריפת בתים לא ; יזיהוהתקפות על מערכות עיתונים ותחנות רדיו וטלו, ציבור

" סלאמיתימדינה הא"המתנגדים ל" כופרים"רק של זרים אלא גם של לובים 

פיגועי טרור נגד ארגוני , והרג אזרחים במהלך מתקפות הכיבוש של הערים

הפצצת , רכיאולוגייםפגיעה באתרים א, סטודנטים ופעילים חברתיים ופוליטיים

פיגועי טרור , תשתיות כלכליות ואסטרטגיות ובכלל זה שדות תעופה ונמלי נפט

הפגיעה החמורה . ה ופגיעה בקווי חשמליפיצוץ קווי מים לשתי, המוניים

לצד הסבת נזקים , והבלתי פוסקת בחיי אדם ובמערכות החיים הסובבות אותו

את הסתחררות לוב במעגל מזינים , חמורים ומצטברים לכלכלת המדינה

חברה במדרון ההחמרת המצב הכלכלי מאיצה את גלישת המדינה ו: קסמים

מחריפות את ן אלה מצדהתפתחויות ו ,אנרכיה אלימהלעבר הכשל המדינתי 

 .השבר הכלכלי וכן הלאה ללא יכולת להיחלץ מן הסחרור

ם אחת מתוצאות הלוואי הבולטות של סחרור זה היא הימלטות אזרחים רבי

ובעיקר אל  ,מרצועת החוף הלובית אל הפריפריה המדברית וקשת החיים

בשנת המרי . ואף אל בירות אירופה –יריה ותוניסיה 'אלג –המדינות הסמוכות 

 ).Peterson, 2011( איש שעזבו את לוב 686,000-כ ם על"הראשונה דיווח האו

נים חסרים נתו, בכל מקרה. אם בכלל, שבו למדינהמהם כמה  לא ידוע

בשש  הלצה ומחובתוך לוב מעודכנים ואמינים על היקף הטלטלה הדמוגרפית 

 ;לא הייתה מוכרת במדינה עד לשנים האחרונותזו אך תופעה  ,שנות המלחמה

, יריה'ובראשן אלג ,הסהל וקרן אפריקה, זאת בניגוד בולט למדינות המגרב

אות הגירה ופליטות המוכרות כמדינות מייצ, סומליהוסודאן , מאלי, ר'ניג, מרוקו

 .)Ronen, 2008; CARIM, 2010( זה שנים רבות

: חריפה בהתמדה ובהתאמה להתעצמות מלחמותיההמצוקת האזרחים בלוב 

למעלה  –מיליון בני אדם  2.4-כ, 2016ם בראשית "פי נתון שפרסם האו על

לסיוע הומניטרי עד כדי הצלת נזקקו באותה עת  –משליש מכלל האוכלוסייה 

או , למרבה הטרגדיה נמנע מהם הסיוע). UN News Service, 2016( חיים

עקב אוזלת ידן וחוסר עניינן של שתי , גיע במשורה ובאופן לא סדירהשהוא 

הממשלות הנלחמות זו בזו וכן עקב היעדר כתובת מרכזית אפקטיבית לניתוב 

מהן סובלים גופי סיוע שמגבלות המימון . הסיוע ביעילות ובביטחון

ליציות יומאמצי ההשתלטות של מ ,לאומיים-תיים מקומיים וביןהתנדבו

 . את המצוקות האנושיות בלוב פיםמחרי, חמושות על הסיוע שבכל זאת מגיע
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חומרת הפגיעה באזרחים גובה מחיר יקר במיוחד מדור הילדים המתבגר אל 

הדור שאמור למלא פונקציות  –תיכוני -תופת המלחמה בלוב ובמרחב המזרח

חיוניות בשיקום ובבנייה עתידיים של המסגרת המדינתית ושל חברתה כאשר 

וגם אם לא במסגרת המדינתית הקיימת ולא  ,ואם תהליכים אלה יתרחשו

 ,דור הצעירים סובל מטראומות קשות. במתכונת הטריטוריאלית המוכרת

וחלקו  ,מייצבות סדר וביטחוןבריאות ומהיעדר מערכות ומהיעדר שירותי חינוך 

, הנערים הידרדרו לפשיעהמרבים מהילדים ו. שוב ילבייתכן של, היגר ממדינתו

אמנם קשה להשיג נתונים . לזנות ואף להשתתפות פעילה בזירת המלחמות

עבריינות , ילדים למטרות לחימהב מושאמינים על הגירת צעירים מלוב ועל שי

פי נתוני  על. ו כמו בזירות מלחמה אחרותאך התופעה קיימת במדינה ז, ומין

מזעזע הוא . ם שליש מקורבנות הסחר בבני אדם הם ילדים נפגעי מלחמות"האו

ילדים שנמלטו מזירות  26,000-ילדים מבין כ 10,000-לפיו כשגם הנתון 

 ,נעלמו 2015ידי הוריהם לאירופה ללא ליווי במהלך  המלחמה או שנשלחו על

, למטרות לחימה בבני אדםסחר ל ,ורבן לעבריינותנפלו קשוכי קיים חשש 

  ).ב2016, הארץ(לעבודות כפיים נצלניות ולניצול מיני 

ראוי לציין תופעה נוספת הקשורה למעורבות ילדים ונוער בכאוס המלחמתי 

מאפריקה ומן העולם הערבי דרך  יםבלוב ולגלי ההגירה הבלתי חוקית הנע

הכאוס , הגבולות הפרוצים של לוב. המדינת ההפקר הלובית אל חופי אירופ

מצוקות הקיום של האוכלוסייה והתפרקות , טחוני והצבאי ברחבי המדינהיהב

עבור תעשיית  "גן עדן"התא המשפחתי והסדר החברתי הקנו ללוב מעמד של 

לצד נתיב נוסף דרך תורכיה וממנה ליוון והמשך , לאירופה בני האדםהברחת 

להגדיל את הכנסותיהן דרבנו אותן  ההברחהת מאמצי רשתו. למדינות אירופה

תשלום נמוך להשיט את הסירות בעבור  מסכימיםש, לגייס נערים לוביים

השילוב . הרעועות המקיימות את שגרת הברחות האדם במרחבי הים התיכון

רבות מהן גרוטאות לא , בין גילם הצעיר והיעדר ידע וניסיון בהשטת הסירות

כולל , היתר של הפליטים והמהגרים על סירות אלה העמסתלבין , ראויות לשיט

הוביל לגידול הדרמטי במספר הטובעים למוות ליד חופי לוב , נשים וילדים

 הסמיך האיחוד האירופי ההגירה מלוב לאירופהכדי לצמצם את . 2016במהלך 

ובפועל את המיליציות המזוינות המקורבות לכל אחת  – "שלטונות לוב"את 

לעצור ספינות מהגרים במימי הים התיכון ולשלחן בחזרה  – משתי הממשלות

לא . את הפליטים ואת המהגרים להתעללות קשה ואף למוות ףחשובכך , ללוב

אך ארגונים , ברור אם מדובר באלה שהוחזרו בלבד או שאליהם צורפו אחרים

 20-פליטים ומהגרים מוחזקים ב 3,500-כי כ 2016לזכויות אדם העריכו ביולי 

לצד רבים אחרים המוחזקים במרכזי מעצר לא , מעצר רשמיים בלוב מרכזי
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 רשמיים והשייכים לארגונים עברייניים או למיליציות ולארגונים חמושים

 ). א2016, הארץ(

 

 סיכום. ד

, ההסתחררות הגוברת של המדינה הלובית ושל חברתה באנרכיה ממאירה

בדומה למדינות נוספות במרחב הערבי  –במשבר זהות אלים ובלהט המלחמות 

מאמצי . המאמירים ככל שסכסוכי הדמים נמשכים, ם בנפשתובעת מחירי –

לוביים לייצוב הזירה הפוליטית בלוב ולסיום -לוביים והחוץ-השחקנים הפנים

קול שוועת הסבל . 2016מלחמותיה נכשלו עד למועד השלמת המאמר בשלהי 

אנושי העולה בעוצמה מזירות המלחמה האנושי בלוב נמהל בזעקת הסבל ה

בעיראק ובמדינות נוספות המיטלטלות , בתימן, יהאדיסטי בסוריה'והטרור הג

 . במלחמות במרחב הערבי והאפריקני

, שניםלמעלה משש האימה והייאוש שבה חיים אזרחי לוב זה , מציאות האסון

האם : ותמעוררים שאלות רב, 2016של שלהי תרון באופק המידי והיעדר כל פ

לחלץ את מסוגלות המסגרת המדינתית והחברה הלובית מרובת השסעים 

עצמן ממערבולות החורבן והדמים ולהחזיר ללוב סדר מדינתי יציב ומשקם 

ובראשם , לעשות זאת ללא סיועם הפעיל של שחקני החוץ אפשרהאם ? חיים

ת המעמיק א, והאם השחקן הרוסי ?ארצות הברית ומדינות מערביות נוספות

מסוגל או מעוניין לאחות את השברים , מעורבותו הצבאית והפוליטית בלוב

האם תצליח המדינה הלובית המתפוררת לבנות מחדש את ? בזירה הלובית

האם ? למנף את כלכלתה ולשמר את שלמותה הטריטוריאלית, תעשיית הנפט

 ומה? תמשיך להיות ערוץ כאוטי ומוביל של הגירה בלתי חוקית לאירופהלוב 

החווה את מוראות ההרס  –חלק הארי של אוכלוסייתה  –יעלה בגורל צעירי לוב 

בעולם ולוב בהצעירים חלקם של ומה יהיה ? והדמים ושחלקו נוטש את המדינה

או שאולי יתפתח במרחב , הערבי בחידוש המעמד של מדינות הלאום באזור

וגרפי המחריף הדחק הדמ? דתי שונה מקודמיואו צבאי , הערבי סדר יום פוליטי

הגיע שיעור  2010-ב –ובמיוחד המספר העצום של צעירים , במדינות ערב

מכלל האוכלוסייה ומאז  20%לשיא של בעולם הערבי  24–15גילים האזרחים ב

 ,את צעירי המרחב הערבי ככוח המוביל ניםמסמ –הוא ממשיך לגדול 

לא רק . יתיכונ-ופוטנציאלית ככוח שביכולתו לעצב מחדש את הנוף המזרח

שיעור האבטלה בקרב הצעירים במדינות בעולם הערבי כפול מן הממוצע ש

מן הממוצע העולמי ונע  הובמדינות כגון מצרים הוא יותר מפי שלוש ,העולמי

שיעור : ובמיוחד בקרב צעיריה המשכילים ,לוב היא שיאנית אבטלה ;42%סביב 
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 The( 49%הוא  ,שכלכלתה נמצאת בנסיגה דרמטית, האבטלה במדינה

Economist, 2016.( 

האם נראה את התרחיש הדרמטי של גאות נחשולי הגירה ופליטות סוריים אל 

או שאולי לוב עתירת ? חופי אירופה חוזר על עצמו גם במציאות הלובית

ם והמהווה יעד תיירותי יהקרובה למוקדי הביקוש האירופי ,משאבי האנרגיה

הסדר -קץ למלחמותיה ולאי תתעשת בסיוע של שחקני חוץ ותשים, נחשק

 אפשרות זו אינה בהישגנראה ש 2016בשלב זה של שלהי ? טחונייהפוליטי והב

מי שמשלם את המחירים הגבוהים ביותר ובראשם חיי אדם הם , וכתמיד ,יד

 .האזרחים
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