التقييم األمني لمنطقة شمال أفريقيا

تقرير مختصر
العدد 1

يونيو  /حزيران 2015

البحث عن االستقرار
التصورات حول األمن والعدالة واألسلحة الناريّة في ليبيا

املقدمة
بعد ثالثة �أعوام من ثورة  2011يف ليبيا ،ال زالت
الق�ضايا ذاتها هي التي تفر�ض نف�سها على الأخبار
وهي انعدام الأمن واملجموعات امل�س ّلحة والأ�سلحة
قوي
الأتوماتيك ّية .فا�ستمرار انعدام الأمن هو دليل ّ
على �أن طموحات الليب ّيني �إلىاحلرية واالزدهار
تتطلب وقتا وجهدا �أكرب حتى تتحقق ،ورغم االهتمام
ال�شديد لو�سائل الإعالم بهذا البلد �إال �أنها ال تويل
�أهمية كبرية لتف�سري الليب ّيني للأحداث والفاعلني
على الأر�ض ،وهذا التقرير املخت�صر هو حماولة ل�سد
هذه الفجوة املعلوماتية.
ي�شرتك م�سح الأ�سلحة ال�صغرية مع املعهد
الأمريكي لل�سالم يف البحث يف �آراء ال�سكان وجتاربهم
حول العنف امل�س ّلح والأمن والقائمني على العدالة
وتداول الأ�سلحة الأتوماتيك ّية ،ويعتمد هذا البحث
على مزيج من الأدوات الكم ّية والنوعية ،مبا فيها
املوجهة النقا�شية واجلل�سات وم�سح
املقابالت �شبه ّ
الأ�سر على م�ستوى البالد ،iويركز هذا امللخ�ص على
امل�سح الذي �أجرى على م�ستوى البالد على 1500
عائلة ليبية يف الفرتة ما بني (يونيو /حزيران –
�أغ�سط�س� /آب ()2013انظر املربع رقم .)1
وجرى تعزيزالنتائج املح�صلة من املقابالت
واجلل�سات النقا�شية ويقدم التقريراملخت�صرنتائج
البحث على �شكل �أربع حماوررئي�سية وهي:
 .1الآراء حول الأمن والعدالة .2 ،الآراء حول الأمن
والقائمني على العدالة .3 ،التجارب املبا�شرة يف
اجلرمية والعنف .4 ،الآراء حول الأ�سلحة النار ّية
ومبادرات احلد من الت�سلح.
وقد ت�ضمنت النتائج الرئي�سية ما يلي:
 رغم �أن الليب ّيني ينظرون �إلى انعدام الأمن على
�أنه م�صدر القلق الرئي�سي بالن�سبة لهم� ،إال �أن

معظمهم يقول ب�أن �أحياءهم �آمنة ن�سبيا ،ومثلها
تبدو امل�ستويات املذكورة من )victimization
الإ�ستهداف (– �أي التجارب املبا�شرة يف اجلرمية
والعنف لأ�شخا�ص �أجابوا على الأ�سئلة – وهي
متدنية ن�سبيا ،و�أما اال�شتباكات املتكررة بني
املجموعات امل�س ّلحة والقبائل يف عدد من املواقع
فت�ساهم يف الت�صور املنت�شر حول عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي وانعدام الأمن ب�شكل عام.
 ال�شعب حمتار بالن�سبة لقطاع الأمن� ،إذ �أن
�أكرث من ن�صف املجيبني على �أ�سئلة اال�ستق�صاء
يزعمون ب�أنه لي�س من م�ؤ�س�سة وال جمموعة وال
فرد يقوم بتوفري الأمن يف �أحيائهم ،ويف الوقت
الذي كانوا ي�شريون بكرثة �إلى ال�شرطة على �أنها
القائمة على الأمن �إال �أن الليب ّيني منحوا تقييما
�سلبيا لأدائها .وكانت نظرتهم �إلى الفاعلني
الآخرين – مثل الثوار – على �أنهم قائمون على
الأمن وم�صدر النعدام الأمن على حد �سواء.
 تت�ضمن قائمة الفاعلني الر�سميني وغري الر�سميني
يف احلل الناجح للنزاعات كال من ال�شرطة
والزعماء التقليديني و�أفراد العائالت واملجال�س
املحلية واملجموعات امل�س ّلحة غري التابعة للدولة.
 تتميز ليبيا ب�أن حاالت الإقرار بحيازة العائلة
للأ�سلحة الأتوماتيك ّية مرتفعة �إلى حد ما باملقارنة
مع الأو�ضاع يف دول ومناطق �أخرى عديدة تعاين
�صراعات �أو انعداما وا�ضحا للأمن� ،إذ �ص ّنف
معظم امل�شاركني الذين �أ�شاروا �إلى امتالكهم
�أ�سلحة نارية �ضمن الأ�سلحة الأتوماتيك ّية على
منط الكال�شينكوف ،ويف الوقت الذي عربوا فيه
عن انفتاحهم �أمام مبادرات الت�سلح من احلد
�إال �أنهم ا�شرتطوا قبل م�شاركتهم فيها وجود
م�ؤ�س�سات حكومية و�أمنية �أقوى.

املربع رقم ( :)1اختيار ع ّينات اال�ستق�صاء وهوام�ش اخلط�أ

بهدف قيا�س الآراء حول الأمن والأ�سلحة الأتوماتيك ّية
يف ليبيا ،تعاقد م�سح الأ�سلحة ال�صغرية واملعهد
الأمريكي لل�سالم مع م�ؤ�س�سة غالوب لإجراء ا�ستق�صاء
عائلي على م�ستوى البالد� ،إذ ُوجهت الأ�سئلة �إلى
� 1506شخ�ص ال تقل �أعمارهم عن  ١٥عاما بني
الفرتة بني الفرتة  2013/8/4 – 6/22وكانت
املقابالت وجها لوجه يف منازل �أفراد العينة .وقام كل
من م�سح الأ�سلحة ال�صغرية وغالوب بتدريب م�ؤ�س�سة
ديوان ماركت الليب ّية لتقوم ب�إجراء اال�ستق�صاء.
وكانت العينة عنقودية قائمة على االحتمالية و�شاملة
و�صنفت وحدات العينة ح�سب
لكامل املناطق الليب ّيةُ ،
املنطقة اجلغرافية و ُوزنت النتائج املقدمة يف هذا
امللخ�ص ح�سب املنطقة اجلغرافية والنوع وال�سن.
نتائج اال�ستق�صاء هذه �صاحلة �ضمن هام�ش
�إح�صائي للخط�أ ُيطلق عليه "جمال ثقة بن�سبة ،"%95
�أي �أن اال�ستق�صاء لو �أجري  100مرة با�ستخدام
الإجراءات ذاتها بال�ضبط ف�إن هام�ش اخلط�أ يت�ضمن
"قيمة �صحيحة" يف  95ا�ستق�صاء من �أ�صل .100
ومبا �أن حجم العينة حوايل  1500ف�إن هام�ش اخلط�أ
لن�سبة  %50هو حوايل  2.5نقطة مئوية .و�أما فيما
يخ�ص النتائج املبنية على العينات الفرعية ال�سكانية
االجتماعية (كاجلن�س وال�سن وامل�ستوى التعليمي)
ف�إن هام�ش اخلط�أ يرتاوح ما بني  3.5و 6.5نقطة
مئوية .و�أما النتائج ح�سب املوقع اجلغرايف (املدن
الليب ّية الثالثة الكربى واملناطق احل�ضرية الأخرى
واملناطق الريفية) ف�إنها مبنية على العينات الفرعية
ال�صغرى ،مما يزيد هام�ش اخلط�أ �إلى حوايل  8نقاط
مئوية .وعليه ف�إنه ال بد من ّ
توخي احلذر عند تف�سري
نتائج هذا اال�ستق�صاء من الناحية اجلغرافية.
وبهدف ال�شرح الب�صري لالختالفات الهامة بني
املجموعات ف�إن معظم الر�سوم البيانية العمودية
مز َّودة مبجال الثقة .فهذه اخلطوط التي حتوم فوق
الن�سب املئوية املذكورة و�أ�سفلها مت ّثل املجال الذي
ترتاوح فيه الن�سبة احلقيقية (�أي الن�سبة التي تنطبق
على العدد احلقيقي لل�سكان) �ضمن هام�ش الثقة ذي
ال .%95وهذا يعني ب�أنه لو تقاطعت جمال ثقة لر�سم
بياين مع ر�سم �آخر ف�إن هذين الر�سمني لي�سا خمتلفني
عن بع�ضهما من الناحية الإح�صائية .وباملقابل ف�إنه
لو ح�صرت فرتات الثقة لر�سم بياين معني فرتات
الثقة لر�سم �آخر (�أي دون تداخل بينهما) ف�إن هذا
يعني اختالفا �إح�صائيا بينهما.
http://www.smallarmssurvey.org/sana
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ا لآراء حول الأمن
�أ�شارت الغالبية ال�ساحقة من الليب ّيني �إلى الأمن
هم كبري� ،إذ �أجاب حوايل ن�صف العينة
على �أنه ّ
( )%49ب�أن الأمن ه ّمهم الرئي�سي ،بينما �أ�شار
� %82إلى �أنه واحد من الهموم الثالثة الأولى
(ال�شكل رقم  )1كان من �أبرزها الرعاية ال�صحية
(�أكرب الهموم الثالثة بن�سبة  )%70والتعليم
( )%49والعدالة وحل النزاعات (.)%48
وتوحي املقابالت واجلل�سات النقا�شية ب�أن قلق
الليب ّيني ال�شديد ب�ش�أن الأمن عالمة من عالمات
خوفهم على م�ستقبل البالد ب�أكمله ،فالأزمات
ال�سيا�سية التي حتيط بالتحوالت الليبية يف فرتة
ما بعد ال�صراعات تغذي هذه املخاوف ،فعملية
�صياغة الد�ستور املتوقفة والتقدم البطيء يف دمج
املجموعات الثورية امل�س ّلحة يف الهياكل احلكومية
والتوترات الإقليمية يف برقة وفزان متثل هموما
رئي�سية .وباملثل ف�إن حوادث العنف املنف�صلة يف
�أماكن مثل بنغازي �أو املناطق احلدودية تثري
خماوف على ا�ستقرار البالد ،و�إذا جمعنا هذه
العوامل املتنوعة جميعا ف�إنها تعزز االنطباع
عال من انعدام اال�ستقرار يف ليبيا.
مب�ستوى ٍ
ب�شكل عام ي�شعر الليب ّيون على امل�ستوى املحلي
ب�أن الأمن يف �أحيائهم يف تناق�ص ،ولكن هذه
الفكرة لي�ست ثابتة لديهم كما تفرت�ضها و�سائل
الإعالم العاملية� ،إذ رغم �أن  %41من العينة
�شعروا ب�أن الأمن يف �أحيائهم قد تناق�ص باملقارنة
بفرتة ما قبل الثورة �إال �أن � %38شعروا ب�أن الو�ضع

ال�شكل رقم  2كيف ترى الأمن يف احلي الذي
تقطن فيه باملقارنة مع الو�ضع قبل � 12شهرا؟

ال�شكل رقم  3ب�شكل عام� ،إلى �أي مدى تعترب احلي
�آمنا ؟

الن�سبة املئوية

الن�سبة املئوية

50

60

40

50

30

30
20

حت�سن
ّ

بقي كما هو

ال �أدري � /أمتنع
عن الإجابة
مالحظة :الن�سب املئوية ،عدد امل�شمولني بالعينة 1506

0

�أ�صبح �أ�سو�أ

مل يراوح مكانه .ور�أى � %16آخرون ب�أن الأمن
قد حت�سن .و�أما عند مقارنة الو�ضع الأمني يف
الأحياء اليوم بالعام املا�ضي فقد �شعر �أكرث من
ن�صف العينة ب�أنه ظل م�ستقرا (ال�شكل رقم .)2
و�أما بقية الإجابات فتوزعت ب�شكل مت�سا ٍو بني من
ي�شعرون بتح�سن الو�ضع ومن ي�شعرون بتدهوره
( %23و %24على التوايل).
ورغم املخاوف من �ضعف الأمن يف البالد
�إال �أن غالبية الليب ّيني يرون ب�أن �أحيائهم �آمنة،
فغالبية العينة (� )%64ص ّنفوا املناطق التي
يقطنونها ب�أنها �آمنة (� )%58أو �آمنة جدا (،)%5
ومل ي�شعر �سوى  %35ب�أن املناطق التي يقطنونها
خطرة (� )%30أو خطرة جدا (( )%5ال�شكل
رقم .)3

اخليار الثاين اخليار الثالث

الأمن لأفراد العائلة
الرعاية ال�صحية
التعليم
العدالة  /حل النزاعات
الكهرباء
الوظيفة
املاء النظيف
التنقل داخل املدينة �أو البلدة �أو القرية
االنتقال �إلى مناطق خارج املدينة �أو البلدة �أو القرية
الطعام لأفراد العائلة
�أخرى (اذكرها)
0

10

مالحظة :الن�سب املئوية ح�سب املنازل ،عدد امل�شمولني بالعينة 1506

2

التقييم الأمني لمنطقة �شمال �أفريقيا تقرير مخت�صر¾العدد ¾1يونيو /حزيران 2015

20

10

ال�شكل رقم  1ما هي الهموم الثالثة الرئي�سية التي تواجهها حاليا (من حيث النق�ص �أو عدم الكفاية)؟
اخليار الأول

40

20

30

40

50

الن�سبة املئوية

60

70

80

90

100

10
غري �آمن غري �آمن على
�آمن
ال �أدري � /أمتنع �آمن جدا
الإطالق
عن الإجابة
مالحظة :الن�سب املئوية ،عدد امل�شمولني بالعينة 1506

0

وقد قدّمت املجموعات النقا�شية واملقابالت
�أدلة عديدة للم�ساعدة على فهم املخاوف الكربى
حول الو�ضع الأمني واعتربت احياء الن�سبة
الكبرية من العينة �آمنة� :أوال تنبع �آراء انعدام
الأمن من تهديدات �أو جتارب مبا�شرة يف العنف،
بل من انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي واحللقات
املتكررة من اال�شتباكات امل�س ّلحة .ثانياُ :يعترب
التكامل االجتماعي يف القرى والأحياء عميقا �إلى
حد كبري ويعرف النا�س بع�ضهم بع�ضا ،حتى يف
املدن الكبرية ،ويعتمد النا�س يف احلماية على
عائلتهم وع�شائرهم وقبائلهم.
ورغم ال�شعور العام بالأمان �إال �أن هنالك
فروقا وا�ضحة يف الآراء حول الأمن يف املناطق
اجلغرافية املختلفة ،ففي م�صراتة مثال اعترب
 81باملئة من العينة �ضعف الأمن ه ّمهم الرئي�سي،
بينما كان تقييم  %92منهم لأحيائهم �أو املناطق
التي يقطنونها ب�أنها �آمنة �أو �آمنة جدا .ويف بنغازي
اعترب " %45فقط" من العينة �ضعف الأمن ب�أنه
ه ّمهم الرئي�سي ،ولكن �شعر  %68ب�أن مناطقهم
خطرة (� )%56أو خطرة جدا ( .ii)%11و�أما
امل�شاركون من املناطق الريفية فر�أوا يف العموم
ب�أن �أحياءهم �أكرث �أمنا من املناطق احل�ضرية
( %74مقابل  %61على التوايل).
وميكن تف�سري هذه املفارقات �إلى الرتتيبات
الأمنية التي برزت بني الأجهزة الأمنية الر�سمية
وبني القوات التي �أقرت احلكومة بعملها دون �أن
تكون تابعة للدولة ،وهي تختلف من مدينة �إلى

مدينة بل من حي �إلى �آخر  .iiiو ُتبينّ املقابالت و
اجلل�سات النقا�شية ب�أن االهتمام بالأمن كان يبدو
�أكرب يف املناطق التي ت�سيطر فيها �أو تتعاون فيها
�إلى حد ما الأجهزة الأمنية الر�سمية واملجموعات
التي تدعمها ولي�ست تابعة للدولة .ويف املقابل
تبينّ الآراء ب�أن الأحياء التي تغيب عنها الأجهزة
الأمنية �أو تكون �أ�ضعف بكثري من تلك اجلماعات
املحلية الغري حكومية تولد �إعتقادا �أن الأحياء
غري �آمنة.
يف بع�ض املناطق ،الت�صورات من انعدام
الأمن ميكن تف�سريه ،من خالل تواجد كل من
املنا�صرين واملناه�ضني لنظام القذايف يف نف�س
احلي .و�أخريا ،قد يقطن الأفراد �أو العائالت يف
املدن الكبرية حيث ال مت ّثل قبيلتهم �سوى �أقلية
�صغرية �أو غري موجودة على الإطالق ،مما ي�ؤدي
الى �شعورهم بانعدام الأمن.
على �أب�سط م�ستويات اال�ستق�صاء كان
للإجابات دور يف بيان الأو�ضاع التي ي�شعر فيها
الليب ّيون باخلطر ب�شكل خا�ص ،ومنها التجول يف
�أحيائهم ليال ( "%58غري �آمنا الى حد ما "�أو
غري �آمن") ،ور�ؤية الثوار يقومون بدوريات يف
ال�شوارع (" %42غري �آمنا الى حد ما" �أو "غري
�آمن") .ويف املقابل ذكر امل�شاركون �شعورهم
بالأمان عند ال�سري خارج منازلهم يف النهار
(�" %86آمن �إلى حد ما" �أو "�آمن جدا") ور�ؤية
ال�شرطة وهي تقوم بدوريات يف ال�شوارع (%83
"�آمن �إلى حد ما" �أو "�آمن جدا").

الآراء والتجارب املتعلقة باجلرمية
والعنف

ُطلب من امل�شاركني و�صف الطريقة التي
كانوا عادة ما ينظرون بها �إلى �أنواع خمتلفة
من احلوادث التي تقع يف �أحيائهم ،وكانت
�إطالق العيارات النارية االحتفالية وحوادث
ال�سري و�سرقة ال�سيارات (مبا فيها "خطف
ال�سيارات") �أهم الأمور التي ُو�صفت ب�أنها تقع
"ب�شكل متكرر" �أو "ب�شكل متكرر جدا" (78
و 57و %30على التوايل) .و�أما بالن�سبة للقتال
الدائر بني املجموعات امل�س ّلحة "ب�شكل متكرر"

�أو "ب�شكل متكرر جدا" فكان يقع بر�أي � ،%13إلى
جانب  %21ممن �شهدوه "ب�شكل عر�ضي" .و�أما
احلوادث الأكرث عنفا ف�أُ�شري �إليها بتكرار �أدنى
من ذلك ،على الرغم من و�صف جرائم القتل
وال�سرقة با�ستخدام ال�سالح واخلطف وال�سطو
على املنازل ب�أنها حتدث "ب�شكل متكرر" �أو
"ب�شكل متكرر جدا" يف بع�ض الأحياء ( 10و 9و6
و %5على التوايل).
وعند �س�ؤال امل�شاركني عن جتاربهم املبا�شرة
حول كل من الأنواع الثالثة للجرائم (الهجمات
والتهديدات ،وال�سرقات ،واالعتداءات اجلن�سية)
مل يذكر �سوى القليل منهم ( )%9ب�أن �أفرادا من
عائالتهم كانوا �ضحايا لواحدة �أو �أكرث منها يف
الأ�شهر الواحد �أو االثنني والع�شرين التي تلت
انتهاء الثورة .وذكروا ب�أن الهجمات والتهديدات
كانت احلوادث الأكرث وقوعا ( )%8متبوعة
بال�سرقات ( )%3ثم االعتداءات اجلن�سية (.)%1
من بني امل�شاركني الذي و�صفوا الهجمات
والتهديدات بحق �أحد �أفراد عائالتهم قال %86
ب�أن هذه احلوادث وقعت يف امل�ساء وذكر %78
ب�أنها ت�ضمنت ا�ستخدام ال�سالح .ivوقال الذكور
من امل�شاركني ب�أن �أفرادا من عائالتهم ب�أنهم
تعر�ضوا للهجمات والتهديدات بن�سبة �أكرب من
الن�ساء ( %12مقابل  %3على التوايل) ،vوكانت
ن�سبة الهجمات �أكرب بحق امل�شاركني الأ�صغر �سنا
( %10يف �سن  34 – 15عاما باملقارنة مع  %6ملن
تفوق �أعمارهم  34عاما).
ذكر �أكرث من ن�صف امل�شاركني ( )%52الذين
تعر�ضت عائالتهم للهجمات �أو التهديدات
ب�أنهم قاموا بتبليغ �سلطة �أو منظمة معينة
(ال�شكل رقم  ،)4ومن بني هذه التقارير ُ�سجل
ثلثها ر�سميا لدى ال�شرطة ،بينما قام م�شاركون
�آخرون بالتبليغ عن الهجمات �أو التهديدات �إلى
اللجان الأمنية العليا ( )%11والأ�صدقاء ()%11
والثوار ( )%11واملجال�س املحلية ( )%8و�أقرب
فرد يف العائلة ( )%8والزعماء التقليديني
( )%6و�سلطات احلكومة املركزية �أو الوطنية
( ،)%4واملجموعات ال�شبابية ( )%4واجلريان
( )%1و�آخرين غري حمددين ( .)%3وعبرّ ه�ؤالء

ال�شكل رقم  4هل �أخربت �أحدا عن هجوم �أو تهديد؟
نعم ()%52

ال ()%48
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الذين بلغوا عن الهجمات �أو التهديدات عن عدم
ر�ضاهم �أكرث من ر�ضاهم عن اال�ستجابة التي
تلقوها ( %35مقابل  %25على التوايل ،بينما مل
يكن لن�سبة  % 40ر�أي �أو امتنعوا عن الإجابة)،
ومل ي َر امل�شاركون الذين لهم عالقة مبثل هذه
احلوادث ب�أن "املعتدين" قد "عوقبوا" �سوى
بن�سبة  %12من احلاالت.
لقد ذكر امل�شاركون يف اجلل�سات واملجموعات
النقا�شية ب�أن ال�ضحايا كان هدفهم الوحيد
من تقدمي بالغات ر�سمية لل�شرطة هو "�إن�شاء
ملف" .viوذكروا كذلك ب�أن املجموعات امل�س ّلحة
التي �سمحت لها احلكومة بالعمل – مثل اللجان
الأمنية العليا – كانت غالبا ما تر�سل هذه
ال�شكاوى �إلى ال�شرطة لتقدمي بالغات ر�سمية.
ومن ناحية �أخرى اعتقد الذين �أُجريت معهم
مقابالت ب�أن ال�شرطة مل تكن فعليا قادرة
على اعتقال املتهمني بارتكاب هذه اجلرائم،
بل و�صفوا نظاما يواجه فيه املدّعون العا ّمون
والق�ضاة حتديات كبرية يف احتجاز امل�شتبه بهم
 ،ف�ضال عن اتهامهم �أو �إدانتهم ،و�شعروا ب�أن
الأدلة مل تكن تجُ مع "بطريقة �صحيحة" نظرا
لأن الأجهزة الأمنية (�أي ال�شرطة) مل تكن تقوم
مبعظم االعتقاالت .وكذلك ر�أوا ب�أن العديد من
املدّعني العا ّمني والق�ضاة تعر�ضوا للتخويف
امل�ستمر مثل التهديد باخلطف �أو الإيذاء لأفراد
عائالتهم .ولذلك اعتقد امل�شاركون ب�أن احلافز
الذي دفع املواطنني �إلى فتح ملف لدى ال�شرطة
هو التعبري عن رغبتهم يف معاجلة الدولة
ل�شكاويهم حتى لو يف امل�ستقبل.
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ال�شكل رقم  5هل هنالك م�ؤ�س�سة �أو جمموعة �أو فرد
قائم على توفري الأمن يف احلي الذي تقطن فيه؟
نعم ()%42
الإجابة ()%8

ال ()%50
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القائمون على ا لأمن والعدالة
ا�ستك�شف اال�ستق�صاء �آراء امل�شاركني حول
القائمني على الأمن والعدالة ،وكانت �أ�سئلة
تبي
اال�ستق�صاء م�ص َّممة للو�صول �إلى �إجابات نّ
التنوع يف الفاعلني التابعني للدولة وغري التابعني
لها ممن يقومون ب�أدوار ذات عالقة بالأمن يف
ليبيا و�آراء الليب ّيني يف �أدائهم.
كانت املفاج�أة ب�أن ن�صف امل�شاركني �شعروا
بعدم توفري �أي منهم للأمن يف �أحيائهم (ال�شكل
رقم� .)5إذ من بني ن�سبة  %42الذين اختاروا
م�ؤ�س�سة �أو جمموعة او فردا ي�ساهم يف ت�أمني
�أحيائهم كانت ال�شرطة هي املو ّفر الرئي�سي
للأمن ( ،)%67ومن بني القائمني على الأمن
اللذين مت ذكرهم :فئات اجلي�ش والثوار واللجان
الأمنية العليا ( 43و 38و %33على التوايل من بني
امل�شاركني الذين ا�ستطاعوا حتديد واحد �أو �أكرث
من القائمني على الأمن) (ال�شكل رقم .)6
وقد عزّزت املقابالت و اجلل�سات النقا�شية
الآراء (املذكورة يف بيانات اال�ستق�صاء) ب�أن
ال�شرطة كانت تفتقر �إلى القدرات واملعدّات
للقيام بواجبهم بالطريقة ال�صحيحة .وو�صفت
املقابالت العديد من احلاالت التي �أحالت فيها
ال�شرطة امل�شتكني �إلى املجموعات غري التابعة
للدولة للم�ساعدة .ويف العموم اعتقد امل�شاركون
يف املقابالت ب�أن �أجهزة ال�شرطة واملدّعني
العا ّمني غالبا ما كانوا يتعاونون مع الثوار للقيام
باالعتقاالت ونقل املتهمني �أو ال�سجناء .وذكروا
�أي�ضا ب�أن بع�ض القائمني على الأمن من غري
التابعني للدولة كانوا ي�صطحبون معهم �ضباطا
4
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ال�شكل رقم � 6إن كان هنالك م�ؤ�س�سة �أو جمموعة �أو فرد قائم على توفري الأمن يف احلي الذي تقطن فيه،
فمن هو؟
ال�شرطة
اجلي�ش
الثوار
اللجان الأمنية العليا
املجل�س املحلي
اجلريان
املجموعات ال�شبابية
الزعماء التقليديون (�شيوخ القبائل)
�أقرب �أفراد العائلة
الأ�صدقاء
جهات تعمل حل�سابها اخلا�ص
املدعي العام �أو القا�ضي يف حمكمة مدينتك �أو بلدتك
امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية
الزعماء الدينيون
امل�ؤ�س�سات احلكومية املركزية �أو الوطنية
منظمات املجتمع املحلي
و�سائل الإعالم
املدعي العام �أو القا�ضي يف حمكمة مدينة �أو بلدة جماورة
الع�صابات الإجرامية
ال �أدري � /أمتنع عن الإجابة
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من ال�شرطة عند قيامهم ر�سميا باعتقال �أو
ا�ستجواب امل�شتبهني� ،إال �أن و�صف امل�شاركني لهذا
التعاون �أظهر اختالف م�ستوياته من حي �إلى حي.
وكانت نظرة امل�شاركني �إلى القائمني على الأمن
من غري التابعني للدولة ب�أن لديهم تفوي�ضا غري
وا�ضح و�أنهم �أ�صحاب انتماءات قبلية �أو �سيا�سية
�أو دينية وا�ضحة ،بينما �أربكت كرثة الفاعلني
يف املجال الأمني العديد من امل�شاركني و�ص ّعبت
عليهم التحديد "ال�صحيح" للقائمني على الأمن.
بل �إنهم ذكروا ب�أنهم كانوا مييلون �إلى التوجه �أوال
ال�شكل رقم  7هل هنالك م�ؤ�س�سة �أو جمموعة �أو
فرد نّ
معي ي�سهم يف انعدام الأمن يف احلي الذي
تقطن فيه؟
نعم ( )%26ال ( )%58ال �أدري ()%16
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لأي جمموعة م�سلحة لهم فيها �أقارب �أو �أ�صدقاء
(�سواء كانوا ال�شرطة �أو املجموعة التي تدعمها
الدولة �أو الثوار) ،بدال من البحث عن القائم
احلقيقي على الأمن.
وقد ذكر �أكرث من الربع بقليل ( )%26ب�أن
جمموعة �أو م�ؤ�س�سة �أو فردا �ساهم يف انعدام
الأمن يف �أحيائهم (ال�شكل رقم  ،)7ومن بني
املجموعات املذكورة ُ %83ذكرت ع�صابات
�إجرامية و %52للمجموعات �شبابية و %29للثوار
م�صدرا النعدام الأمن (ال�شكل رقم  .)8وتعزّز
ذلك يف املقابالت واملجموعات النقا�شية ،فقد
قال الكثري من امل�شاركني ب�أنهم �شعروا ب�أن �إطالق
�سراح امل�ساجني �أثناء ال�صراع امل�س ّلح يف عام
� 2011ساهم يف زيادة اجلرمية وانعدام الأمن.
ومن اجلدير بالذكر ب�أن الثوار ُينظر �إليهم على
�أنهم م�صدر للأمن والنعدام الأمن على حد
�سواء ،رغم رجحان كفتهم (ح�سب كامل عينة
اال�ستق�صاء) بن�سبة ال�ضعفني لدى امل�شاركني على
�أنهم قائمون على الأمن ولي�سوا م�صدرا النعدامه
( %16مقابل  %8على التوايل).
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ال�شكل رقم � 8إن كان هنالك م�ؤ�س�سة �أو جمموعة �أو فرد ي�سهم يف انعدام الأمن يف احلي الذي تقطن فيه،
فمن هو؟
الع�صابات الإجرامية
املجموعات ال�شبابية
الثوار
و�سائل الإعالم
اجلريان
جهات تعمل حل�سابها اخلا�ص
املجل�س املحلي
اجلي�ش
الزعماء التقليديون (�شيوخ القبائل)
ال�شرطة
الأ�صدقاء
اللجان الأمنية العليا
الزعماء الدينيون
�أقرب �أفراد العائلة
امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية
امل�ؤ�س�سات احلكومية املركزية  /الوطنية
املدعي العام �أو القا�ضي يف حمكمة مدينتك  /بلدتك
�أخرى
ال �أدري � /أمتنع عن الإجابة
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وكما الحظنا �أعاله ،فقد ظهر تباين يف �آراء
امل�شاركني حول ال�شرطة ،فقد ب ّينت النتائج ب�أن
ال�شرطة كان ُينظر �إليها على �أنها �أبرز القائمني
على الأمن ،ولكن �أكرث من ن�صف امل�شاركني عربوا
عن وجهات نظر �سلبية حول قدرة ال�شرطة على
توفري الأمن ("�ضعيف �إلى حد ما" �أو �ضعيف
جدا") (ال�شكل رقم  ،)9وامتدت هذه الآراء
ال�شكل رقم  9ما ر�أيك بقدرة ال�شرطة ب�شكل عام
على منع اجلرمية وال�سيطرة عليها؟
الن�سبة املئوية
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ال�شكل رقم  10هل هنالك فرد �أو جمموعة �أو
م�ؤ�س�سة تلج�أ �إليها �إذا �شهدت �أو عاينت جتربة
نزاع؟
نعم ( )%68ال ( )%22ال �أدري ()%10
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ال�سلبية �إلى كيفية تفاعل ال�شرطة مع الليب ّيني
الذين يقدّمون بالغات ر�سمية باجلرائم� ،إذ
ر�أى �أكرث من ن�صف امل�شاركني ( )%52ب�أن
ال�شرطة كانت ت�ستقبل املواطنني بطريقة �سيئة
(�" %20سيئة جدا" و� %32سيئة �إلى حد ما) عند
�إبالغهم ر�سميا بهذه احلوادث ،وذكر حوايل
ن�صف امل�شاركني ( )%48ب�أن �أداء ال�شرطة مل
يتغري يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية ،بل قال
 %20ب�أن �أداءهم قد تدهور .ولكن ربع امل�شاركني
�أبدوا �شعورا بالتفا�ؤل وذكروا ب�أنهم قد مل�سوا بع�ض
التح�سن يف �أداء ال�شرطة.
ومن الأ�سئلة التي ُطرحت على امل�شاركني
ما يتعلق بتقييم �أداء امل�ؤ�س�سات والفاعلني يف
املو�ضوع الأمني بناء على �سل�سلة من املعايري،
وهي معرفتهم والثقة بهم و�سهولة الو�صول �إليهم
ومدى جناحهم وا�ستجابتهم و�سرعتهم وعدالتهم
و�شفافيتهم .وكان للجي�ش �أعلى النقاط يف
ذلك (مبعدل نقاط  ،)4 / 2.9و�أما امل�ؤ�س�سات
الأخرى ذات املعدالت العالية من خالل املقارنة
فكانت لل�شرطة والزعماء التقليديني ( 2.7لكل

منهما) ثم الزعماء الدينيون والق�ضاة (2.5
لكل منهما) ،وكان �أدنى معدل ل�سلطات ال�سجون
( .)1.8ويف املقابل ح�صل الثوار على  2.2نقطة:
وكانت نقاطهم �ضعيفة يف معايري الثقة وال�شفافية
والعدالة ( 2.1و 2.1و 2.0على التوايل)،
و�أحرزوا نقاطا �أكرب بقليل يف معيار اال�ستجابة
( ،)2.4وكانت نقاطهم يف م�صراتة �أعلى من
املناطق الليب ّية الأخرى ح�سب املقارنة اجلغرافية.
وب ّينت النتائج ب�أن الو�صول �إلى الفاعلني
يف مو�ضوعي العدالة وحل ال�صراعات �أ�سهل
بكثري من الو�صول �إلى القائمني على الأمن ،فقد
قالت �أغلبية كبرية من امل�شاركني ( )%68ب�أنهم
يطلبون العون (�سواء من الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات
�أو املجموعات) حلل النزاعات (ال�شكل رقم
 ،)10ويف هذه الأغلبية �أ�شار �أكرث من الن�صف
�إلى ال�شرطة ( )%53ثم الزعماء التقليديني
( )%49ثم املجل�س املحلي ( )%31ثم �أحد �أفراد
العائلة (� )%24أو اللجان الأمنية العليا ()%22
(ال�شكل رقم  .)11ومل ُي�شر �سوى ن�سبة قليلة �إلى
الثوار واجلي�ش ( 12و %15على التوايل) .وكانت
املفاج�أة ب�أنه عند درا�سة املو�ضوع من ناحية النوع
تبينّ ب�أن الرجال مييلون �إلى اللجوء �إلى الزعماء
التقليديني بينما يعتمد الن�ساء �أكرث على ال�شرطة
�أو �أفراد العائلة.
ومن املثري لالهتمام كذلك وجود تق�سيم ثنائي
ثابت يف اخليارين الأكرث �شيوعا يف حل النزاعات:
ال�شرطة والزعماء التقليديون .فمن ناحية ُينظر
�إلى ا�ستخدام الزعماء التقليديني -والذين ال
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ال�شكل رقم � 11إن كان هنالك فرد �أو جمموعة �أو م�ؤ�س�سة تلج�أ �إليها �إذا �شهدت �أو مررت بتجربة فيها نزاع،
ف�إلى من �ستلج�أ �أوال؟
ال�شرطة
الزعماء التقليديون (�شيوخ القبائل)
املجل�س املحلي
�أقرب �أفراد العائلة
اللجان الأمنية العليا
اجلي�ش
الأ�صدقاء
الثوار
الزعماء الدينيون
اجلريان
امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية
املدعي العام �أو القا�ضي يف حمكمة مدينتك  /بلدتك
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�ؤ�س�سات احلكومية املركزية �أو الوطنية
املجموعات ال�شبابية
املدعي العام �أو القا�ضي يف طرابل�س
ال �أدري � /أمتنع عن الإجابة
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�سلطة ر�سمية لهم يف النظام القانوين يف الدولة
– على �أنه و�سيلة فاعلة يف طلب حل النزاعات،
ومن ناحية �أخرى ف�إن فعل ذلك يعني حتديا
لل�سلطة الر�سمية للدولة بو�صفها القائم على
العدالة بحفظ حكم القانون وامل�ساواة والعدل.
�إال �أن هاتني الطريقتني حلل النزاعات لي�ستا
ح�صريتني يف التبادل ،فقد �أ�شار امل�شاركون �إلى
�أن النظامني ي�ستخدمان ب�شكل متوازِ ،فالليبيون
يطلبون حال م�ؤقتا من الزعماء التقليديني يف
حني يقومون بتقدمي "�شكوى ر�سمية" على �أمل
ا�ستخدام القنوات القانونية حلل النزاعات ر�سميا
يف وقت الحق.
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من امل�شاركني يف اال�ستق�صاء ب�أنه "تقريبا جميع
العائالت" يف بلداتهم �أو مناطقهم املحلية متتلك
�سالحا ناريا .ومل يقل �سوى  %8ب�أن العائالت التي
متتك �سالحا ناريا "قليلة جدا" (ال�شكل رقم .)12
ويتوافق انت�شار ملكية هذه الأ�سلحة النارية مع �سهولة
احل�صول عليها� ،إذ مل ي َر �سوى  %12من امل�شاركني
ب�أن احل�صول على �سالح ناري من الأمور ال�صعبة.
ويف املقابل ذكر  %39ب�أنه �سهل جدا ،بينما ر�أى
 %24ب�أنه معقد ولكنه ممكن .و�أ�شار �أكرث من خم�س
ال�شكل رقم  12بر�أيك ما مدى انت�شار الأ�سلحة
النار ّية يف البلدة �أو املنطقة التي تقطن فيها؟ �أي
كم عائلة متتلك �أ�سلحة؟
الن�سبة املئوية
50

ا لآراء حول الأ�سلحة النار ّية

ت�ؤكد نتائج اال�ستق�صاء االفرتا�ض ال�شائع ب�أن
الأ�سلحة النار ّية يف ليبيا منت�شرة بني النا�س
وي�سهل الو�صول �إليها .ورغم امتناع �أكرث من ثلث
امل�شاركني عن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ( %32من
الذكور و %44من الإناث) �إال �أن  %30اعتقدوا
ب�أن "�أغلبية" العائالت متلك �سالحا ناريا ،يف
حني �أن  %14ذكروا ب�أن العائالت التي متتلك
�سالحا ناريا "قليلة �إلى حد ما" .وقال %11
6
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0

امل�شاركني (� )%21إلى امتالكهم �سالحا ناريا �أو
�أكرث (�سواء لهم �أو لأحد �أفراد عائالتهم) .و ُت َعد
هذه النتيجة عالية �إلى حد ما عند مقارنتها بنتائج
ا�ستق�صاء م�شابه �أُجري يف �سياقات �أخرى من
ال�صراعات �أو احلاالت امل�شهورة من انعدام الأمن
.vii
متيل الأ�سلحة النار ّية املذكورة �إلى الأنواع
الع�سكرية من الأ�سلحة ،فمثال قال  %59من
امل�شاركني الذين ذكروا وجود �أ�سلحة نارية لدى
عائالتهم ب�أنها بنادق �أتوماتيكية .ومل يعرف %30
من امل�شاركني نوع ال�سالح الناري الذي ميتلكونه،
بينما كانت امل�سد�سات ( )%29والبنادق الطويلة
ذات الطلقة الواحدة ( )%18ال�سالحني الناريني
التاليني الأكرث ِذكرا .وقال معظم امل�شاركني ب�أن
هذه الأ�سلحة جرى �شرا�ؤها (� ،)%37أو �أُعطيت
لهم �أثناء الثورة (� )%25أو غنموها من العدو
(( )%17ال�شكل رقم  .)13وتراوحت الأ�سباب
المتالك ال�سالح الناري ما بني احلماية ال�شخ�صية
من الع�صابات واملجرمني ( )%61واخلوف من
ال�صراعات ( )%30وحماية املمتلكات (.)%29
وكانت فئة ال�شباب الأكرث ميال من الكبار يف
ذكر حيازة عائالتهم للأ�سلحة النارية (%24
من فئة  34 – 15عاما مقابل  %19من فئة 34
عاما فما فوق) ،وكذلك كان الذكور �أكرث ميال
للت�صريح بذلك من الإناث ( %29مقابل  %13على
التوايل) ،وتبينّ امتالك هذه الأ�سلحة �أكرث انت�شارا
يف املناطق الريفية ( %28يف املناطق الريفية يف
ِذكر امتالكهم لهذه الأ�سلحة مقابل  %21يف
املناطق احل�ضرية) .ومن بني املدن الليب ّية اكت�شف
اال�ستق�صاء ب�أن �أعلى ن�سبة امتالك للأ�سلحة كانت
يف بنغازي ( ،%43باملقارنة مع  %20لالمتالك يف
م�صراتة و %17يف املدن الأخرى) .وعند النظر
خارج عائالت امل�شاركني انتقلت الآراء �إلى
امل�ؤ�س�سات واملجموعات التي متلك �أكرث الأ�سلحة
النار ّية فكانت الإجابات ت�شري �إلى الثوار ()%74
ثم اجلي�ش ( )%57ثم الع�صابات الإجرامية
( )%41ثم اللجان الأمنية العليا ( )%35ثم
ال�شرطة ( )%31ثم املجموعات ال�شبابية(. )%26
رغم امل�ستويات املرتفعة المتالك الأ�سلحة
النار ّية �إال �أن اال�ستق�صاء يبينّ �أن هنالك �إدراكا

ال�شكل رقم  13كيف ح�صلتَ �أو ح�صل �أي من �أفراد عائلتك على هذا ال�سالح  /هذه الأ�سلحة؟
مت �شرا�ؤها
مت �إعطا�ؤها �أثناء احلرب  /الثورة
مت غنمها من العدو
مت �إعطا�ؤها من �صديق �أو فرد من العائلة
مت العثور عليها ملقاة على الأر�ض
مت �إعطا�ؤها من طرفكبار ال�سن
طرق �أخرى
ال �أدري � /أمتنع عن الإجابة
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�س�ؤال امل�شاركني عن نوع احلوافز التي ميكنها
�إقناعهم بت�سليم �أ�سلحتهم �أ�شار الثلث �إلى
م�ؤ�س�سات حكومية و�أمنية �أقوى ،بينما �أ�شار � %8إلى
التعوي�ض املادي (ال�شكل رقم  .)14ومل يتحدث
�سوى عدد قليل من امل�شاركني عن جهود يف جمع
الأ�سلحة يف �أحيائهم� ،إذ �أ�شار �سد�س امل�شاركني
( )%17وجود مبادرات يف �أحيائهم جلمع الأ�سلحة
النار ّية منذ انتهاء الثورة ،بينما مل يعلم �سوى %5
بوجود مبادرات لت�سجيل الأ�سلحة النار ّية.

عاما ب�أنها تهديد للأمان بن�سبة  .%87وباملقابل
فلم يقل �سوى  %6ب�أنها �ضرورة و %3ب�أنها ت�سهم يف
�إ�شاعة الأمن .و�أما امل�شاركون الذين ذكروا عدم
امتالك عائالتهم لأ�سلحتهم نارية فعزوا ذلك �إلى
"عدم حبهم لل�سالح" (� )%35أو "خطورته" على
العائلة واجلريان (.)%30
وقد كان للم�شاعر ال�سلبية جتاه الأ�سلحة
النار ّية دور يف الرغبة التي ذكرناها �آنفا لن�سبة
عالية من امل�شاركني يف امل�شاركة يف �أي جهود
ممكنة للرقابة على الأ�سلحة النار ّية .فقد �شعر
 %84ب�أن عملية نزع ال�سالح �ست�ساعد يف حت�سني
الأمن ،بينما مل ي َر �سوى  %6ب�أنها �سوف ت�ؤدي
�إلى زيادة انعدام الأمن .وكان �سكان املناطق
احل�ضرية �أكرث ميال من �سكان املناطق الريفية يف
االعتقاد ب�أن نزع ال�سالح �سي�ؤدي "بدرجة كبرية"
�إلى حت�سني الأمن يف �أحيائهم ( %62مقابل %37
على التوايل).
وكان �سكان بنغازي �أقل ميال من �سكان
طرابل�س وم�صراتة لالعتقاد بهذه الفكرة .وعند

اخلامتة

يق�ض على
�إن انتهاء ال�صراع امل�س ّلح يف ليبيا مل ِ
العنف الذي يدمر البالد ،بل يبدو �إنه يدور يف حلقة
مت�صاعدة :ففي ظل غياب م�ؤ�س�سات �أمنية قوية
وحمرتمة ،ظهر العديد من القائمني على الأمن غري
الر�سميني وظهرت جمموعات م�س ّلحة غري تابعة
للدولة .وهذا احل�ضور لعدد كبري من اجلماعات
امل�س ّلحة املختلفة والتي غالبا ما تكون �أف�ضل ت�س ّلحا
من ال�شرطة يعيق �إن�شاء �سلطة للدولة ،وي�سهل عدم

ال�شكل رقم  14ما الذي ميكنه �إقناعك و�أفراد عائلتك بت�سليم جميع �أ�سلحتكم؟
ال يعنينا هذا الأمر لأنه لي�ست لدينا �أ�سلحة
�إذا كانت امل�ؤ�س�سات احلكومية والأمنية �أقوى
وا�ستطاعت �ضمان �أمننا
�إذا دُفع لنا مقابل ال�سالح
�إذا مت نزع ال�سالح من املجموعات املناف�سة �أو
املدن املناف�سة يف الوقت ذاته
�إذا قامت بنزع ال�سالح منظمة غري حكومية (مثل
الأمم املتحدة واملنظمات املحلية)
ال �شيء
�أخرى
ال �أدري � /أمتنع عن الإجابة
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وجود دولة قوية انت�شارا �أكرب للمجموعات امل�س ّلحة
وهكذا تدور الأمور يف حلقة ُمفرغة.
�إن نتائج البحث ُتظهر ب�أن الليب ّيني يدورون
بني وجهات نظر متناق�ضة ،فقد عرب امل�شاركون
عن قلقهم من �ضعف الأجهزة الأمنية الر�سمية
وقدرتها على توفري الأمن والعدالة ،رغم تف�ضيلهم
ال�شرطة على املجموعات الأخرى يف توفري هذه
اخلدمات .ويف ذات الوقت يهدد اعتماد الكثري من
الليب ّيني على الو�سائل غري الر�سمية مثل الو�سائل
القبلية يف امل�صاحلة و�إجراءات الثواب والعقاب
ب�إ�ضعاف �سلطة م�ؤ�س�سات الدولة املخت�صة
بالعدالة والأمن ،مما يقود �إلى �إدامة نقاط
ال�ضعف هذه التي تثري خماوف امل�شاركني.
�إال �أن بيانات اال�ستق�صاء ال تدعم و�صفا
�شامال للم�ستويات الأمنية يف ليبيا ،بل �إن الآراء
حول الأمن وم�ستويات الأمان يف املجتمعات
تختلف بدرجة كبرية بني �أنحاء البالد .وتنعك�س
اجلهود البطيئة واخلجولة لإعادة بناء القوات
امل�سلحة والأجهزة الأمنية و�سرعة �إدماج الثوار
يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية على الرتتيبات الأمنية
املختلفة التي تربز يف كل منطقة وكل حي .ويف
نف�س الوقت حتى الرتتيبات الأمنية القوية
ُيعتقد ب�أنها انتقائية يف توفري الأمن على �أ�س�س
االنتماءات القبلية �أو الع�شائرية.
رغم ال�صورة القامتة التي يقدمها اال�ستق�صاء
والبحث النوعي حول الو�ضع يف ليبيا� ،إال �أن
هنالك �إ�شارات �إيجابية ميكن متييزها ،فمعظم
امل�شاركني ال زالوا يعتربون �أحياءهم �آمنة �أو �آمنة
جدا رغم �ضعف الأجهزة الأمنية .ورغم �أن اعتماد
ال�سكان على االنتماءات القبلية والع�شائرية قد
ي�ساهم يف �إ�ضعاف �سلطة امل�ؤ�س�سات الأمنية� ،إال
�أن اجلل�سات النقا�شية واملقابالت ت�ؤكد �أهمية دور
الزعماء التقليديني يف حل النزاعات والتخفيف
من حدة اال�شتباكات بني العائالت والقبائل.
وال زال الأغلبية من الليب ّيني يقدمون بالغات
ر�سمية �إلى ال�شرطة وذلك للتعبري عن رغبتهم
يف م�ؤ�س�سات �أقوى للدولة و�أمال يف حل ر�سمي
م�ستقبلي لهذه النزاعات .وعليه ف�إن الإجابات
على اال�ستق�صاء تبينّ رجحان امل�ؤ�س�سات الأمنية
القوية على القائمني الغري الر�سميني على الأمن.
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�شكر وامتنان

لقد عقد م�سح الأ�سلحة ال�صغرية واملعهد الأمريكي
لل�سالم �شراكة لإجراء هذا البحث  ،وقام م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية بالإ�شراف على اال�ستق�صاء املم ّول من الطرفني
على م�ستوى العائالت يف كافة �أنحاء ليبيا ،بالإ�ضافة �إلى
مي�سرين للجل�سات
اال�شرتاك يف تدريب ليبيني ليكونوا ّ
النقا�شية وقائمني على توزيع اال�ستق�صاء .وقام املعهد
موجهة و�أ�شرف
الأمريكي لل�سالم ب�إجراء مقابالت �شبه ّ
املي�سرين الليبيني للجل�سات النقا�شية .ثم
على فريق من ّ
قامت كال امل�ؤ�س�ستني بتقدمي مراجعة لهذا الإنتاج.
يرغب امل�ؤلفون يف التعبري عن امتنانهم لكل من� :آنا
�ألفازي ديل فريت ،ومالك جربوج ،وروبرت مانكني ،وفيونا
ماجنان ،وكري�ستينا مورتوغ ،وبياتري�س بوليجني ،وجني-
لوي�س رومانيت ،ون�ضال �سويحلي ،على دعمهم للم�شروع.

مالحظات

�i.iشمل البحث النوعي الذي �أجراه املعهد الأمريكي
لل�سالم يف العامني  2012و 2013مقابالت مط ّولة
موجهة وجمموعات نقا�شية مع العديد من
�شبه ّ
الفاعلني وامل�ستفيدين من النظام القانوين والأمني
يف جادو وم�صراتة و�سبها وطرابل�س والزاوية وزوارة
(انظرMangan and Murtaugh with Bagga,
.2014, Appendix II

iiiiيرجى االنتباه �إلى �أن املجاميع املذكورة ُقربت �إلى
�أرقام �صحيحة من الأرقام احلقيقية يف %67.6
(" %56.4خطر و" %11.2خطر جدا").

iiiiiمن الأمثلة على الأجهزة الأمنية غري التابعة للدولة
التي تدعمها احلكومة اللجان الأمنية العليا وقوات
درع ليبيا ووحدة مكافحة اجلرائم وبع�ض املجموعات
امل�س ّلحة املحلية الأخرى.
ivivيف احلاالت التي ذكر فيها امل�شاركون ا�ستخدام
الأ�سلحة ُذكرت ثالثة �أنواع من الأ�سلحة :البنادق
الع�سكرية ( )%40وامل�سد�سات ( )%28والأ�سلحة ذات
ال�شفرات (.)%25
v.vكان هنالك اختالفات �أخرى على �أ�سا�س النوع عند
�س�ؤال امل�شاركني حول �إيقاف �أفراد عائالتهم عند
حواجز امل�سلحني يف الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية،
ف�أجاب  %11من الذكور بالإيجاب "بنعم" باملقارنة مع
 %4فقط من الإناث.
viviرغم عدم �إلزامية التبليغ عن اجلرائم� ،إال �أن
امل�شاركني ذكروا ب�أنهم رغبوا يف ت�سجيل �شكاويهم
لإثبات ذلك يف حال عودة امل�ؤ�س�سات الأمنية والقانونية
�إلى العمل.
viviiعلى �سبيل املثال� ،شهدت غواتيماال عام )%9( 2008
وليبرييا عام  )%7( 2010وكينيا عام )%3( 2012
ونيبال عام  )%1.5( 2011معدالت �أدنى من ليبيا عام
 2013يف جمال امتالك العائالت للأ�سلحة النارية.
ومن ناحية �أخرى� ،شهدت الأرا�ضي ال�صومالية يف
الفرتة  )%74( 2009 – 2008ووالية �شرق اال�ستوائية
يف ال�سودان ( )%38معدالت �أعلى من ليبيا (م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية.)2014 ،

عن م�شروع تقييم الأمن يف منطقة �شمال �أفريقيا
يعترب م�شروع تقييم الأمن يف �شمال �إفريقيا م�شروعا ممتدا على مدى عدة
�سنوات تابع مل�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية لدعم امل�شاركني يف �إيجاد بيئة
�أكرث �أمانا يف �شمال �إفريقيا ومنطقة ال�ساحل وال�صحراء .يقدم امل�شروع
بحوثا وحتليالت زمنية ت�ستند على �أدلة حول توفر وتداول الأ�سلحة ال�صغرية،
ديناميكيات اجلماعات امل�سلحة النا�شئة ،وانعدام الأمن املرافق لها .ويربز
البحث ت�أثريات الثورات الأخرية والنزاعات امل�سلحة يف املنطقة على �سالمة
املجتمع.
وقدمت وزارة اخلارجية الهولندية ووزارة اخلارجية ال�سوي�سرية التمويل لهذا
امللخ�ص .كما يتلقى م�شروع تقييم الأمن يف �شمال افريقيا التمويل من وزارة
اخلارجية الدمناركية ووزارة اخلارجية الرنويجية .وكان قد تلقى يف ال�سابق
منحا من وزارة اخلارجية الأملانية ومكتب �إزالة الأ�سلحة و�إبطال مفعولها
التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة:
http://www.smallarmssurvey.org/sana

حول معهد ال�سالم الأمريكي
يعترب معهد ال�سالم الأمريكي م�ؤ�س�سة م�ستقلة وحمايدة �أن�ش�أها ومولها
الكونغر�س .ويعمل املعهد بهدف امل�ساعدة يف منع النزاعات العنيفة والتو�صل
�إلى حلول لها ،وتعزيز بناء ال�سالم ما بعد النزاع ،وزيادة �أدوات ادارة النزاع
والقدرات ور�أ�س املال الفكري يف �أنحاء العامل .ويقوم املعهد بتنفيذ ذلك
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