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اجلماعات املسلحة في ليبيا:
التصنيفات واألدوار
ظهور اجلماعات املسجلة في ليبيا

املالحظات البحثية

بعد مرور ثمانية أشهر على وفاة العقيد معمر القذافي،
ال يزال األمن في ليبيا مسرحا للصراع بني اجلماعات
احلكومية وغير احلكومية التي تزداد أمورها تعقيدا .غير
أن التحليل املتوفر حول الوضع في ليبيا مييل إلى املبالغة
في تبسيط ما يعتبر بيئة أمنية معقدة وخارجة عن
السيطرة .فبعض التقارير تشير إلى جميع اجلماعات
املسلحة غير احلكومية «بامليليشيات» (.)AI, 2012
واستخدام هذه املصطلحات يهدد بالتعتيم على
الفروقات اجلوهرية بني أهداف وتكتيكات هذه اجلماعات
( .)Small Arms Survey, 2006, p. 248وميكن أيضا أن
يشوه األدوار متعددة اجلوانب التي تلعبها اجلماعات
املسلحة في البيئات األمنية ملرحلة ما بعد الصراع.
وبالتالي يعتبر فهم ومتييز اجلماعات املسلحة املتنوعة
النشطة في الدولة أمرا أساسيا من أجل سياسة دولية
مؤثرة وخصوصا مع استمرار القوى الثورية في النظر إلى
مؤسسات األمن في الدولة بعني الريبة.
حتقق املالحظات البحثية ،القائمة على إصدار مسح
األسلحة الصغيرة املقبل وبحث ميداني مكثف ،في
الطبيعة الناشئة للجماعات املسلحة في ليبيا مع
التركيز على مصراتة وهي ثالث أكبر مدينة في ليبيا.1
ويقترح التقرير تصنيفا مصمما لتنقيح التحليل حول
اجلماعات املسلحة ويراجع أيضا محاوالت القوى الثورية
للسيطرة على األسلحة املوجودة بحوزتها.

انطلقت «ثورة  17فبراير» في اواسط فبراير /شباط 2011
باحتجاجات جماهيرية في بنغازي (انظر اخلريطة رقم )1
وحتولت املظاهرات سريعا إلى نزاع مسلح في بنغازي
ومصراتة وجبال نفوسة عندما هاجمت قوات القذافي
املتظاهرين ( .)Al Jazeera, 2011وقاد تصاعد العنف
واخلشية من تزايد القتلى بني املدنيني مجلس األمن إلى
إصدار القرار رقم  1973في  17مارس /آذار  2011الذي يفوض
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية «إلى اتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة» حلماية املدنيني (.)UNSC, 2011, para. 4
وفرضت فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة حظرا ً جويا ً على
الفور وباشرت بالضربات العسكرية ضد قوات القذافي
البرية التي تهدد بنغازي ( .)McGreal, 2011وتولى حلف
شمال االطلسي قيادة العمليات في  31مارس /آذار 2011
(.)Nato, 2011
وتوصف الثورة الليبية عادة بالفوضى وعدم التنظيم
2
تقسمت وجتزئت كما هو واضح في كتائب الثوار
وقد
ّ
في مصراتة .وقد بدأت الكتائب كخاليا قتال شوارع غير
منظمة لكنها تطورت إلى منظمات قادرة على تشغيل
وحدات املدرعات والتنسيق باستخدام نظام حتديد املواقع
العاملي وتقنيات غوغل ايرث ( .)Google Earthبدأت القوات
في بنغازي ومصراتة وزنتان بحفنة من األسلحة ،غير أنها
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تسيطر حاليا على ترسانة القذافي
الضخمة من األسلحة التقليدية والذخيرة.
وبدأت جماعات مسلحة جديدة في مرحلة
ما بعد الثورة بالظهور في املراحل األخيرة من
احلرب مما زاد في تعقيد الوضع األمني.
تصنيف
يوجد في ليبيا حاليا أربع تصنيفات
للجماعات املسلحة غير احلكومية وهي
كتائب الثوار والكتائب غير النظامية وكتائب
ما بعد الثورة وامليليشيات.
كتائب الثوار وهي تضم من  75إلى  85في
املائة من املقاتلني املتمرسني واألسلحة
اخلارجة عن سيطرة الدولة .3وقد تشكلت في
املراحل األولى للحرب وهي غاية في التنظيم
وذات والء عميق لقادتها .ومن السمات املميزة
لكتائب الثوار قرارتها املبنية على اإلجماع
وهي سمة واضحة بني الكتائب وبني قادة
الكتائب.
وتشكلت العديد من أنظمة التنسيق
احمللية خالل احلرب وبعدها مبا فيها اجملالس
العسكرية واحتادات الثوار التي اكتسب
أهمية منذ نهاية القتال.
ومن اجلوانب املؤثرة بالنسبة لكتائب الثوار
امتالكها خلبرة قتالية واسعة كأفراد واألهم
من ذلك خبرتهم كوحدات قتالية .وهذا ما
مييزهم عن جماعات ما بعد الثورة التي
ظهرت في أواخر احلرب.
ومتتاز كتائب الثوار باجملموعات املقاتلة التي
برزت في مصراتة وزنتان .ففي نوفمبر /تشرين
الثاني  ،2011مت تسجيل  236من كتائب
الثوار في مصراتة لدى احتاد ثوار مصراتة
يضمون في جنباتهم حوالي  40.000فردا.4
وترى التقديرات أن القوة تتألف من الطالب
( 41في املائة) وعمال القطاع اخلاص ( 38في
املائة) وموظفي القطاع العام ( 11في املائة)
واملهنيني مثل األطباء ( 8في املائة) واألفراد
العاطلني عن العمل ( 2في املائة).5
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اجلذور والظلم الذي كان قائما في عهد
القذافي (Gumuchian, 2012; ICG,
) .forthcomingومبجرد انطالق شرارته ،حتول
العنف سريعا ليصبح فتنة جماعية بني
اجلماعات غير النظامية دفاعا عن مدينتها أو
مجموعتها العرقية .وإذا استمرت وتيرة هذه
التوترات بالتصاعد ،فستظهر على األرجح
املزيد من الوحدات املقاتلة املنظمة.

الكتائب غير النظامية هي كتائب الثوار
التي انفصلت عن سلطة اجملالس العسكرية
احمللية في مراحل متأخرة من احلرب .ويقول
كبار القادة العسكريني أنه في مارس/
آذار  ،2012كان هناك  6إلى  9كتائب غير
نظامية في مصراتة متثل ما نسبته أقل من
 4في املائة من العدد اإلجمالي للجماعات
النشطة في املدينة .6وقد مرت الكتائب غير
النظامية بعمليات حتول مشابهة لتلك التي
مرت بها كتائب الثوار ونتيجة لذلك طورت امليليشيات وتشير إلى مجموعة متميزة
هيكال تنظيميا متناسقا ومنسجما وقدرات من اجلماعات املسلحة ،مبا فيها الشبكات
اإلجرامية (مثل شبكات التهريب) واملتطرفني
عسكرية ضخمة.
املتشددين .ومتثل امليليشيات شريحة
إال أن قادة الكتائب غير النظامية اختاروا صغيرة جدا من اجلماعات النشطة في
عدم االندماج في اجملالس العسكرية احمللية ليبيا .وعموما ،فإن قدرة هذه اجلماعات على
وبالتالي تغيير جوانب هامة في تنظيمهم املناورة لم توضع موضع االختبار حيث أنها
وشرعيتهم .وفي حني تعمل هذه اجلماعات لم تتعرض لهجمات من القوات احلكومية أو
في بيئة ينعدم فيها القانون ،فإنها تلبي اجلماعات املسلحة األخرى.
التوقعات االجتماعية للفئات املنضوية فيها
– بشكل أساسي اجملتمعات التي ينحدر منها وحصل املتطرفون املتشددون النشطون
أعضاء الكتائب .وهذه الكتائب هي املسؤولة في ليبيا على اهتمام خاص من مختصي
بشكل كبير عن الكم الهائل إلنتهاكات مكافحة اإلرهاب ووسائل اإلعالم الدولية
(Isa, 2011,pp. 155–65; Robertson,
حقوق اإلنسان .(HRW, 2011; 2012)7
Cruickshank, and Karadsheh, 2012).
كتائب ما بعد الثورة وقد ظهرت هذه الكتائب وعلى عكس ما يحدث في سوريا التي
مللء الفراغ األمني الذي خلفته قوات القذافي شهدت هجمات انتحارية وتفجيرات سيارات
املهزومة .وتنتشر هذه اجلماعات في الغالب منتظمة ومنسقة ،فإن القدرات امليدانية
في األحياء واملناطق املوالية للحكومة للمجموعات املتطرفة في ليبيا محدودة
واملؤيدة للقذافي 8مثل بني وليد أو ُسرت حتى اآلن ( .)Sly and Warrick, 2012وعلى
ولكنها توجد أيضا في مدن وبلدات أخرى إثر ما سبق ،فإن مدى تكرار وش ّدة وتعقيد
كانت أقل تأثرا بالصراع .وتتزايد أعداد كتائب الهجمات قد تزايد منذ نهاية احلرب(Al-
ما بعد الثورة بسبب نطاق وهيمنة اجملتمعات )Tommy, 2012
املوالية في ليبيا ( .)ICG, forthcomingلكن
وفي الوقت الذي حال فيه الظهور السريع اجليش الوطني مقابل درع ليبيا
لهذه اجلماعات من جعلها جماعات موحدة في خضم عملية إعادة بناء اجليش الوطني،
ومؤثرة عسكريا كما هو حال كتائب الثوار يدور صراع شرس على السلطة حيث ترى
أو الكتائب غير النظامية ،فإنها تكتسب كتائب الثوار في نفسها «الوصي على الثورة»
اخلبرة من خالل املشاركة الصراعات احمللية ) .(Kirkpatrick, 2011وهم ال يثقون بوزارة
املستمرة في مرحلة ما بعد الثورة.
الدفاع واجليش الوطني ألن العديد من قيادات
ويوضح الصراع األخيرة في زوارة مدى تعقيد احلرب ال تزال موجودة .وحلماية «مثاليات
جماعات ما بعد الثورة وعالقاتها بالشبكات الثورة» ،أوجدت كتائب الثوار شبكة وطنية
اإلجتماعية التي تتواجد فيها .فكما هو احلال من احتادات الثوار وأقامت درع ليبيا ،وهو جيش
في العديد من الصراعات احلاصلة مؤخرا في وطني قيد التجهيز .وتعكس أقسام درع ليبيا
ليبيا ،فإن ما يؤجج من سعير العنف الدائر األربعة ،الشرقي والغربي واملركزي واجلنوبي،
بني مدينة زاورة التي يسكنها البربر وجاراتها قواعد القوى اإلقليمية لكتائب الثوار (ICG,
مدينة اجلميل ومدينة رقدالني التي يسكنها  forthcoming).وفي منطقة مصراتة ،مت
العرب ناجم عن االنقسامات العرقية ضاربة جتنيد  7.000ثائر في القسم املركزي من هذه
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القوة .9وأوكلت كتائب الثوار مهمة قيادة
درع ليبيا إلى رئيس أركان اجليش الوطني
اللواء يوسف املنقوش ملتفني بالتالي على
بيروقراطية اجليش.

إلعادة شراء األسلحة في املستقبل اجلهود
الرامية إلى تقليل كميات األسلحة املتداولة؛
األمر الذي يشجع املقاتلني واملدنيني على
االحتفاظ بأسلحتهم .في يناير /كانون الثاني
 ،2012حرم كبار العلماء والشيوخ في ليبيا
بيع األسلحة الصغيرة .ومع أن التأثير العام
لهذا التحرمي غير معروف ،إال أنه عزز التجارة
السرية مما رفع سعر البنادق الهجومية في
السوق السوداء.13

حتى اآلن ،تثق كتائب الثوار باللواء املنقوش
غير أن النتيجة الفعلية هي أنه يسيطر على
جيشني وطنيني .فقد مت نشر درع ليبيا بالفعل
بالتنسيق مع اجلماعات املسلحة األخرى
احلكومية وغير احلكومية ملكافحة العنف
في كفرة وصبحة وزوارة ( .)ICG, forthcomingاخلالصة
تسيطر اخملاوف األمنية على الساحة
السيطرة على األسلحة
السياسية في ليبيا ويترتب على فهم
باعتبارها أكبر القوات املسلحة غير اختالف تاريخ وأهداف وقدرات اجلماعات
احلكومية ،فإن كتائب الثوار في ليبيا تضم املسلحة احلكومية وغير احلكومية آثار هامة
 85 -75في املائة من املقاتلني املتمرسني تنعكس على صناع القرار .وفي الوقت الذي
ومخزون األسلحة اخلارج عن نطاق سيطرة تستمر فيه بعض اجلماعات في تشكيل
احلكومة .ففي مصراتة ،تسيطر الكتائب خطر على االستقرار فإن اجلماعات األخرى
على  820دبابة والعشرات من القطع تلعب دورا نشطا في حماية مستقبل البالد.
املدفعية الثقيلة وأكثر من  2.300مركبة وينبغي على السياسة الدولية املؤثرة إدراك
مجهزة باألسلحة الرشاشة واألسلحة
ومعرفة هذه الفروقات واالختالفات.
املضادة للطائرات ومن املرُجح أن النسبة
احلقيقة تفوق هذا بكثير.10
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غير أن املقابالت مع القادة العسكريني احملليني
والقادة املدنيني تظهر أن عدم مالئمة مرافق
تخزين األسلحة والذخيرة تشكل خطورة
على السالمة واألمن .وأبرزت هذه املصادر .3
أيضا احلاجة إلى خبرات فنية إضافية إلنشاء
مواقع تخزين.

األسلحة والذخيرة في مصراتة :2012
1 .1حاوية أسلحة وذخيرة مدفونة
2 .2تخزين مفتوح
3 .3قاذفة صواريخ من نوع  RPGمع رقعة تسجيل
محلية
4 .4تعهد باالستخدام الصحيح لألسلحة

وتشير الزيارات الست التي متت في مارس /آذار
 2012إلى مرافق تخزين السالح في مصراتة
إلى أن كتائب الثوار والكتائب غير النظامية
تسيطر بشكل كبير على األسلحة اخلفيفة
واألسلحة التقليدية األخرى .11وتضع
الكتائب حراسا بصورة دائمة عند مواقع
التخزين وتطبق إجراءات حتكم وسيطرة
.2
تشمل تسجيل األسلحة إلى جانب سجالت
اإلدخال واإلخراج.

وعلى عكس إجراءات السيطرة على األسلحة
اخلفيفة والثقيلة ،فإن تنظيم أمور األسلحة
الصغيرة املقدرة بحوالي  30.000قطعة
واملوجودة بحوزة أفراد الكتائب في مصراتة
يظل حكرا ً على األفراد الذين ميلكونها ممن .4
يضعون بنادقهم بالعادة في بيوتهم .12واعتبر
القادة العسكريون واملدنيون تزايد األسلحة
الصغيرة حتديا تنمويا جوهريا .فهم يرون
أن على الثوار أن يضعوا ثقتهم في اجليش
الوطني قبل حصول أي نزع للسالح .وتعيق
الشائعات املستمرة عن برامج احلكومة

1تستند املالحظات امليدانية على بحث الدكتوراه
اخلاص بالكاتب والذي أجراه في الفترة ما
بني يوليو /متوز  2011ومارس /آذار  2012بدعم
مؤسسة بيرهوف ومجلس البحوث االقتصادية
واالجتماعية البريطاني باإلضافة إلى بحث
ميداني ومكتبي مت عمله من أجل مشروع مسح
األسلحة الصغيرة في مارس /آذار وابريل .2012
2تستخدم تسمية الكتائب (ومفردها كتيبة) في
ليبيا لإلشارة إلى الوحدات العسكرية في جيش
القذافي التي يقودها عقيد .وخالل القتال،
صاغت القوات املناوئة للقذافي هذه التسمية
لوصف أي مجموعة من املتمردين بغض النظر
عن حجمها.
3ترتبط تقديرات القوة واحليازة في مالحظات
ميدانية باحلالة في مارس /آذار  2012ومت
احتسابها بناء على مقابالت الكاتب مع القادة
العسكريني في أنحاء الدولة .وهم يشملون
أفراد الكتائب الذي يخدمون في درع ليبيا (انظر
أدناه) ولكنهم ال يشملون جنود اجليش الوطني
وأسلحتهم التي تسيطر عليها الدولة كما هو
مشار إليه.
4تذكر سجالت التسجيل غير املنشورة إلحتاد ثوار
مصراتة وجود  236كتيبة باجململ في  15نوفمبر/
تشرين الثاني  2011ولم تقم  61كتيبة منها
بتسجيل أفرادها .ومت تقدير العدد اإلجمالي
للمقاتلني من خالل ضرب األرقام الواردة في
سجالت الكتائب غير املكتملة مبتوسط عدد
أفراد الكتائب في الكتائب  175املتبقية.
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5 .5سجالت التسجيل غير املنشورة إلحتاد ثوار
مصراتة في  18ديسمبر /كانون األول .2011
6 .6يستند النطاق على مقابالت الكاتب مع كبار
القادة والتي متت في مارس /آذار 2012
7 .7وثائق سرية بشأن حقوق اإلنسان حتدد كتائب
غير نظامية معينة.
8 .8يخفي االنقسام اجللي بني مؤيدي ومعارضي
القذافي والذي وظفه العديد من املراسلني
الصحفيني واحملللني العالقات املعقدة واملتباينة
للعديد من اجملتمعات مع احلكومة السابقة؛
انظر ICG
9 .9مقابالت الكاتب مع اثنني من كبار القادة
املسؤولني عن تأسيس درع الطوارئ املركزي،
مصراتة 18 ،و  19مارس /آذار .2012
1010تستنتج مقابالت الكاتب مع كبار املسؤولني
العسكريني في مصراتة أن هناك  6إلى  9كتائب
غير نظامية نشطة في مصراتة .ومت مقارنة
هذه األرقام مع سجالت التسجيل غير املنشورة
للكتائب املسجلة لدى إحتاد ثوار مصراتة في 15
نوفمبر /تشرين الثاني  .2011ويجب اإلشارة إلى
أن الكتائب غير النظامية كانت مسجلة لدى
مجلس مصراتة العسكري خالل احلرب وهي
مشمولة في العدد اإلجمالي البالغ .236
1111يشير مصطلحا «األسلحة الصغيرة»
و»األسلحة اخلفيفة» في هذا التقرير إلى
التعريفات وقائمة املواد الواردة في تقرير فريق
اخلبراء احلكوميني املعني باألسلحة الصغيرة
التابع لألمم املتحدة ()UNGA, 1997
1212بناء على التقديرات التي مت الكشف عنها خالل
مقابالت الكاتب مع كبار املسؤولني في احتاد
ثوار مصراتة وكتائب الثوار ،فإن كتائب مصراتة
كانت متلك أقل من سالح صغير تقريبا لكل
فرد في يونيو /حزيران  2011أو  30.000قطعة.
وبحلول سبتمبر  ،2011أي بعد شهر واحد من
سقوط طرابلس لم يعد القادة العسكريون في
مصراتة قادرين على توفير تقديرات دقيقة مما
يوحي بأن العدد اإلجمالي قد زاد مرتني إلى ثالثة
عما كان عليه في يونيو /حزيران .وتستخدم
مالحظات ميدانية التقديرات األكثر حتفظا وهي
.30.000
1313مقابالت الكاتب ،مصراتة ،مارس /آذار .2012
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نبذة عن مشروع مسح
األسلحة الصغيرة

يعمل مشروع مسح األسلحة الصغيرة
كمصدر دولي رئيسي للمعلومات العامة
حول جميع جوانب األسلحة الصغيرة
والعنف املسلح ويعمل أيضا كمركز موارد
للحكومات وأصحاب القرار والباحثني
والناشطني .ويقوم مشروع املسح
بتوزيع نتائجه من خالل األوراق العرضية
وملخصات القضايا وأوراق العمل والتقارير
اخلاصة والكتب ومنشوره السنوي الشهير
«مسح االسلحة الصغيرة».
ويضم املشروع طاقم عمل دولي يتمتع
بخبرة واسعة في الدراسات األمنية
والعلوم السياسية والسياسة العامة
الدولية والقانون واإلقتصاد والدراسات
التنموية وحل النزاعات وعلم االجتماع
وعلم اجلرمية ويعملون عن كثب مع شبكة
عاملية من الباحثني والشركاء.
ومشروع مسح األسلحة الصغيرة عبارة
عن مشروع تابع للمعهد العالي للدراسات
الدولية والتنموية ،ومقره في جنيف .ملزيد
من املعلومات قم بزيارة املوقع التالي
.www.smallarmssurvey.org

مت إجراء مالحظات ميدانية وتوفيرها من
خالل دعم وزارة اخلارجية االحتادية األملانية.
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