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نبذة عن الكاتب

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

موجز
التزال حدود ليبيا غري م�ضبوطة �إىل حد كبري ،كما ي�ش ّكل ت�أمني الأطراف �أحد �أكرب التح ّديات
التي تواجهها البالد .ويتيح �ضعف مراقبة احلدود لأ�سواق ال�سالح والب�شر واملخدرات �أن تزدهر،
�إىل جانب عمليات االجتار غري امل�شروع اليومية بالوقود والب�ضائع ،مع مايرتتّب على ذلك من عواقب
وخيمة على املنطقة ككل .ولكي تتم ّكن ليبيا من و�ضع �إ�سرتاتيجية ف ّعالة حق ًا لأمن احلدود ،ينبغي
عليها القيام مبا مل تقم به �أي حكومة ليبية من قبل ،وهو تفكيك �شبكة امل�صالح االقت�صادية واملحلية
التي تغذي انعدام �أمن احلدود.

الأفكار الرئي�سة
·

·

·
·

تواجه احلكومة ق�ضيتني �شائكتني تتعلقان برتكة النظام ال�سابق :منطقة جنوبية مهملة
اقت�صادي ًا واجتماعي ًا يعتمد �سكانها �إىل حدٍّ كبري على التجارة عرب احلدود لت�أمني معي�شتهم،
وقطاع �أمني متهالك يفتقر �إىل التن�سيق املركزي الوا�ضح واملعدات والروح املعنوية.
ت�ش ِّكل املجتمعات املحلية التي تعي�ش يف البالد من العرب والرببر وجنوب ال�صحراء
الكربى� ،أحد م�صادر انعدام �أمن احلدود .فالتهمي�ش الذي تع ّر�ضت �إليه هذه املجتمعات
املحلية العابرة للحدود لفرتة طويلة على يد الدولة ،دفعها �إىل �إن�شاء �شبكات من التبعية مع
امتداداتها يف الدول املجاورة التي ت�س ِّهل عمليات الإجتار غري امل�شروع.
بالن�سبة �إىل العديد من اجلماعات امل�س َّلحة العاملة يف املناطق احلدوديةُ ،تعترب العالقات
ال َق َبلية �أقوى من ثقتها باحلكومة اجلديدة �أو والئها لها.
قامت الدوائر احلكومية والكتائب اخلا�صة العاملة با�سم الدولة ،والتي تفتقر �إىل التن�سيق
يف مابينها ،ب�إيجاد ت�سويات ي�شوبها االرتباك يف حماولة لل�سيطرة على البلدات واملواقع
احلدودية الليبية� ،إال �أن العالقة يف مابينها غالب ًا ماتت�سم بالتناف�س ،ال التعاون.

حم�صالت

توفري تن�سيق �أف�ضل داخل م� ّؤ�س�سات الدولة مي ّثل خطوة �أوىل حا�سمة .يجب على الإدارات
التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع العمل مع ًا لت�أمني حدود ليبيا .وينبغي حتديد ال�صالحيات داخل
ب�شكل وا�ضح ،ويتي ّعن على وزراء احلكومة البدء يف التعاون على امل�ستوى التنفيذي.
وبني الإدارات ٍ
وتن�سيق ال�سيا�سات واملمار�سات على نح ٍو �أف�ضل بني املدن واملراكز احلدودية.
يجب على الدولة التغ ّلب على ا�ستقالل الكتائب على احلدود .هذه م�شكلة �سيا�سية جوهرية
حتتاج �إىل ماهو �أكرث من جمرد كبح جماح الكتائب� .إذ يجب على الدولة �أي�ض ًا القيام ب�إ�صالح حقيقي



وتطوير م�ؤ�س�ساتها الأمنية ال�ستعادة ثقة واحرتام الكتائب.
يجب على احلكومة اتخاذ خطوات جريئة لدمج القبائل امله َّم�شة يف املجتمع الليبي .يتعينّ
�إزالة احلوافز االقت�صادية التي تدفع القبائل املحلية �إىل البحث عن دخل من خالل التجارة العابرة
للحدود ،وذلك عرب حتفيز التنمية املحلية ومعاجلة املظامل االجتماعية� .سوف يتطلب ذلك ،على وجه
اخل�صو�ص� ،إن�شاء املزيد من امل�ؤ�س�سات احلكومية القوية يف جنوب و�شرق ليبيا.

ال�صراعات احلدودية الليبية
�أدى �سقوط نظام القذايف �إىل ن�شوء �أزمة دائمة يف مايتعلق ب�ضبط املناطق احلدودية ال�شا�سعة
لليبيا .وبعد نحو عام من انهيار النظام ،التزال م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي على طول احلدود
نواح عدة ،غري م�ضبوطة ورمبا غري قابلة لل�ضبط .وخارج
الليبية البالغ طولها  4300كيلو مرت ،من ٍ
املراكز ال�سكانية ،مل تتمكن القوات امل�سلحة الليبية من ال�سيطرة على الهجرة والتهريب الذي يتد ّفق
عرب البالد.
مع انهيار اجلي�ش وقوات ال�شرطة �إبان االقتتال الذي �شهدته ليبيا خالل  ،2011حلت مكانهما
�أعداد كبرية من اجلماعات امل�سلحة ،التي ت�صف نف�سها بالكتائب التي تعمل با�سم ثورة � 17شباط/
فرباير 1.ومبا �أن العديد من هذه اجلماعات مل ي�شارك على نح ٍو وا�سع يف القتال �ضد قوات القذايف،
ف�إن والءها بالكاد كان يتعدى القبائل التي جاءت منها ،وهذا كان وا�ضح ًا ب�شكل خا�ص يف املناطق
احلدودية الليبية ،التي كانت بعيدة عن املعاقل الثورية يف بنغازي وم�صراتة واجلبال الغربية .ت�س َّبب
الفراغ يف ال�سلطة الذي جنم عن غياب القذايف يف ن�شوب �صراعات حملية لل�سيطرة على املراكز
احلدودية والتجارة عرب احلدود بني القبائل املتناف�سة و�أي�ض ًا بني احلكومة املركزية والعديد من
الكتائب.
وقد ا�ستولت الكتائب ،التي جاء بع�ضها من قبائل نائية ،بهدف فر�ض ر�ؤيتها اخلا�صة لوظائف
الدولة ،على مراكز حدودية من القوات امل�سلحة الليبية ووزارة الداخلية ،ثم انخرطت يف �أن�شطة
مراقبة احلدود اخلا�صة بها .ويف �أماكن �أخرى ،تقوم القبائل احلدودية بالقتال من �أجل ال�سيطرة
على طرق التجارة �أو فقط بانتهاز الفر�صة لت�صفية ح�سابات قدمية مع �أولئك الذين يرون �أنهم غري
ليبيني �أو من �أن�صار القذايف� .صحي ٌح �أن �أعمال القتل تراجعت� ،إال �أن املدن احلدودية التزال يف
حالة من ال�صراع املج َّمد ،حيث ينح�صر دور اجلي�ش الليبي يف �إدارة ومتابعة عمليات وقف �إطالق
النار ّ
اله�شة .ونتيج ًة لهذا االقتتال� ،أ�صبحت بع�ض القبائل احلدودية الليبية ،مثل التبو والطوارق
– وكلتاهما من املجموعات العرقية غري العربية التي تقطن جنوب ال�صحراء – �أقل مي ًال من �أي وقت
م�ضى للثقة بالدولة �أو التعاون معها .فازداد التهريب غري امل�شروع ،و�أ�صبحت البالد �أكرث خطورة
وعدم قابلة للتنب�ؤ على �صعيد املهاجرين واملتاجرين.
يت�س ّبب عجز ليبيا عن ال�سيطرة على حدودها مب�شاكل يت�س ّبب عجز ليبيا عن ال�سيطرة على حدودها مب�شاكل
كبرية بالن�سبة �إىل جميع جريانها .فتهريب الأ�سلحة والب�شر كبرية بالن�سبة �إىل جميع جريانها.
الذي يعرب الأرا�ضي الليبية ،يتدفق بح ّرية �إىل حدٍّ ما من
جميع �أنحاء املغرب العربي ،وذلك بف�ضل اجلماعات العرقية وعالقاتها الوثيقة ب�شبكات الإجرام
َّ
ب�شكل خا�ص يف مايل،
املنظم ،والتي تعمل على ربط املنطقة بع�ضها ببع�ض .وتربز �صعوبة هذا الو�ضع ٍ





فوضى خطوط احلدود؟ تأمني حدود ليبيا

حيث يقوم متمردو الطوارق بالتحالف مع اجلماعات الإ�سالمية من �أنحاء ال�ساحل كافة با�ستخدام
الأ�سلحة امل�شرتاة يف ليبيا لل�سيطرة على اجلزء ال�شمايل من البالد .كل هذا ي�ؤثر �سلب ًا على �أمن
�أوروبا �أي�ض ًا ،حيث تدخل الب�ضائع املهربة والأ�شخا�ص �إىل دول االحتاد الأوروبي نف�سها.
كان نظام القذايف ،على كل عالته ،قادر ًا �إىل حدٍّ ما خالل العقد املن�صرم على �ضبط ذلك التدفق
�إىل �أوروبا .فقد كانت ليبيا ،والتزال� ،أحد �أهم مراكز التهريب �إىل �أوروبا ،الأمر الذي ي�ؤثر ب�شكل
خا�ص على مالطا و�إيطاليا ،التي التبعد جزيرة المبيدو�سا التابعة لها �أكرث من  600كيلومرت عن
�شواطئ ليبيا .خالل العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين ،واجهت �أوروبا تنامي ًا ملحوظ ًا يف
الهجرة غري ال�شرعية وتهريب املخدرات من غرب �إفريقيا ،االمر الذي دفع االحتاد الأوروبي �إىل
مطالبة ليبيا وغريها من الدول املغاربية بت�شديد الرقابة على حدودها.
وك�سائر العديد من الأمور التي كانت موجودة يف ليبيا قبل العام  ،2011كانت الأجهزة الأمنية
التي تراقب احلركة عرب احلدود ت�أمتر ب�أوامر القذايف .وعلى الرغم من �أن منظومة القوانني كانت
تت�سم بالفو�ضى وعدم التنظيم ،حتى �أنها يف بع�ض الأحيان كانت َّ
م�سخرة خلدمة الأهداف املتناق�ضة
ل�سيا�سة القذايف ،ف�إنها كانت ف ّعالة �إىل حد ما ،كما �أنها اكت�سبت درجة معينة من قابلية التنب�ؤ
التي ُفقدت بعدما متت الإطاحة بالنظام .قد تكون نوايا
احلكومة اجلديدة �أف�ضل من القدمية – فقد �أ�شاد �أحد
قد تكون نوايا احلكومة اجلديدة �أف�ضل من القدمية،
�ضباط الهجرة املتمركزين على ال�شريط ال�ساحلي الليبي
�إال �أن معرفتها بالقوى الفاعلة على احلدود الليبية
بالتغيري يف النظام كونه م َّكنه يف نهاية املطاف من القيام
و�سيطرتها عليها �أقل بكثري.
بعمله بعيد ًا عن هيمنة القذايف على التهريب عرب منافذ
الهجرة – �إال �أن معرفتها بالقوى الفاعلة على احلدود الليبية و�سيطرتها عليها �أقل بكثري.
ب�شكل كامل على حدودها وعلى �أعمال
لكن يف احلقيقة ،ما من حكومة ليبية �سبق لها �أن �سيطرت ٍ
التهريب التي متر عربها� .إذ بب�ساطة مل تتوفر احلوافز للقيام بذلك على الإطالق� ،سواء بالن�سبة �إىل
م�س�ؤويل احلكم املحلي �أو ال�شعب الليبي .بل �إن �إهمال احلكومة �أو ممار�ستها للتمييز ،دفع القبائل
احلدودية ،املحرومة من اال�ستفادة من االقت�صاد الر�سمي� ،إىل االنخراط يف التجارة غري الر�سمية
والتهريب .كما كان م�س�ؤولو احلكم املحلي ،الذين كانوا ُيحرمون �أحيان ًا من الرتقيات الوظيفية
املجزية يف احلكومة ،ي�شاركون يف هذا الأمر ب�سبب الإغراءات املالية والأرباح التي يحققونها من
التجارة غري امل�شروعة.
لكي تتمكن ليبيا من �إن�شاء ا�سرتاتيجية �أمن حدود فعالة حق ًا ،يتعينّ عليها القيام مبا مل تقم به
�أي حكومة ليبية �سابقة :تفكيك �شبكة امل�صالح االقت�صادية واملحلية املوجودة لدى قبائل احلدود
الليبية .وهذا يتطلب الت�ص ّدي للق�ضايا املجتمعية العوي�صة ،والتي من بينها ق�ضية املواطنة� ،إىل
جانب تطوير بدائل قانونية القت�صاد ال�سوق ال�سوداء .و�سوف حتتاج قوات احلدود �إىل �إعادة هيكلة

بيتر كول

وتدريب �شاملني ،تقريب ًا من ال�صفر ،بحيث يت�سلم اجلي�ش مهمة املراقبة من اجلماعات امل�سلحة
املختلفة التي ت�سيطر على حدود ليبيا حالي ًا� .إن �إجراء �إ�صالح حقيقي ملنظومة القوانني �سيكون عملية
طويلة ،وهذا يعني �أن املناطق احلدودية امل�ضطربة يف ليبيا �ستبقى متثل حتدي ًا بالن�سبة لكل من ليبيا
و�أوروبا لفرتة طويلة يف امل�ستقبل.

تركة القذايف
نظر ًا �إىل عدم وجود حواجز مادية على احلدود الليبية – با�ستثناء البحر الأبي�ض املتو�سط وحقول
الألغام التي متثل تركة احلروب التي خا�ضتها ليبيا مع ت�شاد يف ال�سبعينيات ومع م�صر خالل احلرب
العاملية الثانية – ولأن الإمكانيات التي َّ
�سخرها القذايف للبنية التحتية واملراقبة كانت قليلة جد ًا ،مل
يكن يف مقدور الأجهزة الأمنية الليبية املختلفة �سوى ر�صد ،ولي�س منع ،حركة الهجرة والتجارة عرب
احلدود .لكن قدرتها على القيام حتى بهذه الوظيفة ت�أثرت بالق�ضايا القدمية املرتاكمة داخل قوات
الأمن والتي التزال تعيق عملها حتى الآن.
يف ظل حكم القذايف ،كانت مهمة مراقبة احلدود ُتن َّفذ من قبل �إدارات متناف�سة تعاين �سوء التن�سيق
يف مابينها وذلك يف وزارات عدة .وقد �أُنيطت �إدارة املراكز احلدودية وجتهيز الت�أ�شريات وجوازات
ال�سفر ب�إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية ،يف حني �أن اجلهة املُ ِّ
نظمة للجمارك ،واملتمثلة يف
الإدارة العامة ملكافحة التهريب واملخدرات ،كانت جزءا من وزارة املالية .كانت م�س�ألة خفر احلدود
مق�سمة بالت�ساوي بني القوات البحرية وحر�س ال�سواحل البحرية ووزارة
البحرية واملراكز احلدودية َّ
الداخلية ،حيث �إن ك ًال من هذه الهيئات ،على �سبيل املثال ،كان ين�سق ب�شكل م�ستقل مع قوات احلدود
الأوروبية .حتى وزارة الداخلية نف�سها كانت مه َّم�شة ،حيث �أن فروعها الإقليمية كانت تعمل ب�شكل �شبه
م�ستقل عن بع�ضها وعن الإدارة املركزية للوزارة يف طرابل�س.
وبنا ًء على ذلك ،كان كل مركز حدودي وكل بلدة يتمتع بدرجة كبرية من اال�ستقالل الذاتي .مل يكن
�سوى عدد قليل جد ًا من امل�س�ؤولني خارج املدن الرئي�سية واملوانئ لديهم �أجهزة كمبيوتر ،وبالتايل �إن
القدرة على الو�صول �إىل قواعد البيانات لوثائق ال�سفر �أو القوائم ال�سوداء الدولية ،على �سبيل املثال،
كانت غري متوفرة يف بع�ض الأحيان 2.ونتيج ًة لذلك ،كانت هناك �أجنحة عدة لل�سلطة داخل كل
مركز .كانت املرافق تعاين من نق�ص �شديد يف املوارد؛ فقد كانت املراكز احلدودية �أ�شبه بالأكواخ يف
بع�ض الأحيان ،وتفتقر حتى �إىل الكهرباء.
�أُنيطت باجلي�ش مهمة �ضبط بع�ض املناطق احلدودية ،وخا�صة منطقة الويغ قرب احلدود مع النيجر
وقاعدة معطن ال�سارة اجلوية القريبة من ال�سودان ،لكن هذا الأمر مل يو ّفر �أي �شكل من �أ�شكال
واملن�سقة �أي�ض ًا .كان القذايف قد قام عمد ًا بتق�سيم وجتزئة عمليات قوى اجلي�ش
ال�سيطرة املركزية َّ
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والت�سل�سالت القيادية .مل تكن هناك وزارة دفاع ،بل كانت فروع اجلي�ش املختلفة تقوم ب�شكل منف�صل
ب�إر�سال التقارير �إىل القذايف �شخ�صي ًا عرب جلنة م�ؤقتة للدفاع .كانت الكتائب املختلفة التي تتك ّون
منها القوات امل�سلحة الليبية مو�ضوعة �ضمن قواعد منف�صلة ،حيث كان ٍّ
لكل منها ترددات ات�صاالت
خا�صة بها وت�سل�سالت قيادية مرتبطة بلجنة الدفاع امل�ؤقتة .ففي حني �أن اجلي�ش الوطني الر�سمي كان
يتمركز يف املناطق ال�شرقية ،التي كانت ت�شكل امل�صدر الرئي�س للمتطوعني فيه ،كانت هناك كتائب
�أخرى متميزة عن غريها ،كونها تتمتع برواتب �أعلى وجتهيزات �أف�ضل.
هذا التق�سيم م َّكن القذايف من الهيمنة ب�سهولة على كل واحدة من الوزارات �أو الإدارات امل�س�ؤولة
عن تنفيذ جمال معني من ال�سيا�سات .وقد �أدى االفتقار �إىل التن�سيق والت�سل�سالت القيادية الوا�ضحة
�إىل جعل القذايف �صانع القرار املف َّو�ض الوحيد .بهذا ال�شكل ميكن �أن ت�صبح �إدارة احلدود وهمية
ب�شكل عام ،يف
ومتناق�ضة متام ًا كما هي �شخ�صية هذا الدكتاتور .مع ذلك ،كان القذايف ناجح ًاٍ ،
ال�سيطرة �إىل حدٍّ ما على احلدود.
يف ظل ال�ضغوط التي مار�ستها الدول الأوروبية ،وخا�صة �إيطاليا ،مت ّكن القذايف من تعزيز �أمن
احلدود البحرية الليبية ملنع تهريب الأ�شخا�ص والب�ضائع �إىل �أوروبا .وقد حازت هذه اجلهود زخم ًا
�سيا�سي ًا بعد �إعالن القذايف يف العام  2004عن تخليه عن برنامج �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،كما �شهد
العام  2007توقيع اتفاق ثنائي بارز مع �إيطاليا �أُن�شئت مبوجبه دوريات بحرية م�شرتكة ،مام َّكن القوات
البحرية الليبية والإيطالية من تن�سيق جهودهما .كما وافقت
ال�شركات الإيطالية على تقدمي معدات مراقبة احلدود.
تراجع
بف�ضل الدعم الذي قدمه القذايف ،حدث
ٌ
وبف�ضل الدعم الذي قدمه القذايف حدث تراج ٌع حاد يف
حاد يف الهجرة غري ال�شرعية وتهريب املخدرات من
الهجرة غري ال�شرعية وتهريب املخدرات من ال�شواطئ
ال�شواطئ الليبية �إىل �أوروبا وذلك بني عامي 2008
الليبية �إىل �أوروبا وذلك بني عامي  2008و.2010
و.2010
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت ليبيا بت�شديد فر�ض قوانينها
البالية اخلا�صة بالتدفقات عرب احلدود� ،إال �أنها مل تقم ب�إدخال حتديث جوهري عليها ،حيث �إن
بع�ضها مل ي�شهد �أي تغيري منذ خم�سينيات القرن املا�ضي .يف العام  ،2004قامت ليبيا بزيادة
الغرامات املفرو�ضة على امله ِّربني والأ�شخا�ص الذين يتم تهريبهم ،وعلى جميع الذين ينتهكون قوانني
الهجرة ،ويف العام �ُ 2007شدِّ َدت القوانني اخلا�صة بعمل الأجانب 3.يف  2010قامت �أي�ض ًا مب�ضاعفة
الغرامات املفرو�ضة على �أولئك الذين يدخلون �أو يقيمون داخل الأرا�ضي الليبية دون احل�صول على
الإذن املطلوب؛ فقد كان يتحتم على املهاجرين غري ال�شرعيني� ،سواء مت الإجتار بهم عمد ًا �أم ال� ،إما
دفع غرامة  1000دينار ليبي (�أي مايعادل قرابة  800دوالر يف الوقت احلايل) �أو دخول ال�سجن لفرتة
غري حمددة 4.وقامت احلكومة �أي�ض ًا ب�إعادة تعريف قوانني اجلن�سية الليبية بهدف جعل َ
املواطنة
الليبية تختلف عن املواطنة يف باقي الدول العربية وذلك للمرة الأوىل منذ .1954على الرغم من
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هذه التغيريات ،مل َت ُقم ليبيا ب�شيء ُيذكر على �صعيد مراعاة� ،أو الأخذ يف االعتبار� ،إ�صرار �أوروبا
احل�سا�سة،
على حقوق الإن�سان للمهاجرين� ،أما القوى الأوروبية فلم ُت ِل ّح ب�شدة على مثل هذه الق�ضايا ّ
يف الوقت الذي كان يجري فيه �إحراز تقدم خجول يف جماالت �أخرى من العالقات مع القذايف .فقد
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كان املهاجرون الذين يتم �إبعادهم من �أوروبا ُيرتكون ملواجهة م�صريهم املجهول.
هذا الت�شديد ملنظومة القوانني والأمن البحري يف ليبيا كانت له فوائد جمة بالن�سبة لأوروبا .فقد
م َّكن هذا الأمر �إيطاليا على وجه اخل�صو�ص من تنفيذ ماي�سمى ب�سيا�سة «الإبعاد» يف �أيار/مايو
 2009والتي �سمحت للحكومة ب�إعادة املهاجرين غري ال�شرعيني مبا�شر ًة �إىل ليبيا ومن دون �إجراء
تقييم م�ستقل لطلبات اللجوء التي تقدموا بها ،وذلك وفق ًا لدبلوما�سي �إيطايل �سابق .وكان االنخفا�ض
اجلذري الذي طر�أ على �أعداد القادمني �إىل �أوروبا ،حيث انخف�ض عددهم �إىل  4300يف العام 2010
بعد �أن كان يزيد على � 37ألف ًا يف العام  ،2008مبثابة امل�ؤ�شر على مدى فعالية مثل هذه االتفاقات
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بالن�سبة �إىل القوى الأوروبية.
لكن القذايف مل يكافح امله ِّربني عرب �إغالق حدود ليبيا ،بل قام بذلك عرب ممار�سة ال�ضغوط ب�شكل
�أ�سا�سي على الطرق البحرية امل�ؤدية من ليبيا �إىل �أوروبا .لقد �ضمنت �أوروبا تعاون حكوم ٍة كانت على
ارتباط وثيق جد ًا بالإجتار غري امل�شروع لدرجة �أنها متكنت من الت�أثري عليه و�ضبطه« ،جم ِّفف ًة بذلك
منابع» تدفق املهاجرين �إىل �أوروبا وفق ًا مل�شيئة القذايف .ويف ظل توقف القرار ال�سيا�سي �إىل هذه
الدرجة على �أهواء ونزوات القذايف ،وعلى ا�ستخدامه ملختلف فروع الأجهزة الأمنية �سعي ًا لتحقيق
الأهداف ال�سيا�سية املختلفة� ،سادت الفو�ضى والإحباط يف �صفوف القوات امل�سلحة ،حيث مل يكن
�أح ٌد يعلم متام ًا ماهي ال�سيا�سة «الر�سمية».
�أحد الأع�ضاء ال�سابقني يف قوى الأمن الداخلي لدى القذايف ،والذي كان منخرط ًا يف جهود مواجهة
الهجرة غري ال�شرعية ،عبرَّ – خالل مقابلة �أُجريت معه بعد ان�ضمامه �إىل حراك � 17شباط/فرباير
الثوري – عن تذمره ال�شديد من التن�سيق بني خفر ال�سواحل ووزارة الداخلية وال�سجون الع�سكرية
الذي كان �سيئ ًا لدرجة �أن بع�ض الذين مت القب�ض عليهم خالل حماولتهم عبور البحر قد �أطلق
�سراحهم .ويف �أكرث من منا�سبة ،ح�سب اعتقاد هذا ال�ضابط ،كانت التعليمات ال�صادرة �إىل �أحد
فرع �آخر .كان م�س�ؤولو احلكومة الليبية والدبلوما�سيون
الفروع تتعار�ض مع الإجراءات املتبعة من قبل ٍ
على حدٍّ �سواء يعتقدون �أن قوارب التهريب املتجهة �إىل �أوروبا ُي�سمح لها مبوا�صلة الرحلة كلما كان
القذايف يرى �أن ذلك منا�سب ًا .وقد عبرَّ �أحد ال�ضباط الذي �أجريت معه مقابلة عن اعتقاده يف �أنه كان
يجري الإفراج عمد ًا عن بع�ض املهاجرين الذين يتم اعتقالهم ليعودوا مرة �أخرى �إىل �أح�ضان جتار
الب�شر الذين يعملون يف ميناء مدينة زوارة ،التي ت�شكل مركز ًا رئي�سي ًا للمهاجرين الذين ي�سافرون
بحر ًا اىل �أوروبا؛ كما زعم �أنه مت جتنيد بع�ضهم �ضمن �صفوف اجلي�ش.
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ال�سوق ال�سوداء الليبية
على الرغم من �أن القذايف مت َّكن من وقف تدفق املهاجرين عرب احلدود البحرية لليبيا� ،إال �أن
النظام مل ينجح �أبد ًا يف زيادة �سيطرته على حدوده اجلنوبية .كان هذا الأمر يف جزء منه نتاج
ح�سابات �سيا�سية .فقد حت ّدث �أحد �ضباط ال�شرطة يف بلدة مرزوق الواقعة يف �أق�صى اجلنوب عن
درجات متفاوتة من االلتزام يف مالحقة اجلي�ش املتمركز يف قاعدة الويغ الع�سكرية املجاورة مله ّربي
الب�شر القادمني من النيجر ،حيث يقوم بتقدمي الن�صح للمهربني حول ال�سيا�سة املتبعة وفق ًا حل�سابات
القذايف و�أوامره يف ذلك الوقت .لكن الف�شل يف ال�سيطرة على احلدود اجلنوبية ع َك َ�س �أي�ض ًا ق�ضي ًة
هيكلية تتمثل يف �شبكة العالقات ال�شخ�صية بني م�س�ؤويل احلكم املحلي وبني و�سطاء وممثلي القذايف
الذين كانوا ي�شرفون عليهم ووجهاء القبائل املحلية و�شبكات التهريب� .سيكون من ال�صعب جد ًا على
احلكومة اجلديدة معاجلة هذا النهج الرا�سخ يف تخريب الدولة وال�سيطرة ب�شكل كامل على حدود
البالد.
كان نقل الب�ضائع والتجارة بها عرب احلدود  -وهو �أمر يتم عاد ًة من �أجل هوام�ش الربح الكبرية
التي تتحقق عندما تكون هناك حركة مرور بني القبائل النائية  -واليزال الأ�سا�س الذي يقوم عليه
االقت�صاد الليبي املحلي ،الذي يتمتع بجذور �أعمق بكثري
كان نقل الب�ضائع والتجارة بها عرب احلدود – واليزال
من جذور الدولة الليبية نف�سها .ويف الواقع �إن منظومة
– الأ�سا�س الذي يقوم عليه االقت�صاد الليبي املحلي.
القوانني املعمول بها يف ليبيا حتى الآن الجت ِّرم ب�شكل وا�ضح
ب�شكل كامل
بع�ض جوانب اقت�صاد الإجتار كما �أنها التلتزم ٍ
باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية ،وخا�ص ًة يف مايتع ّلق بالتواط�ؤ
مع ال�سلطات املحلية.
يف جميع �أنحاء دولة القذايف ،كانت هناك جمموعة من احلوافز التي تدفع اجلهات الفاعلة
من طبقات املجتمع كافة تقريب ًا �إىل امل�شاركة يف ال�سوق ال�سوداء .وتقدِّ م املقابالت ،التي �أُجريت
مع م�س�ؤويل الهجرة الليبيني واملهربني وامل�س�ؤولني املحليني� ،صور ًة �شاملة حول �آلية عمل منظومة
القوانني ،علم ًا �أنه لي�س ممكن ًا دائم ًا التثبت من بع�ض النقاط .من حيث اجلوهر� ،أجمع كل الذين
متت مقابلتهم على �أن امل�س�ؤولني احلكوميني وال�سكان املحليني على حدٍّ �سواء كانت لديهم احلوافز
التي تدفعهم �إىل ال�سماح با�ستمرار التهريب .كان م�س�ؤولو احلدود الربية يتولون بانتظام �إيقاف
وتفتي�ش املركبات عرب احلدود� ،سواء كان ذلك قانوني ًا �أم ال ،على مدى �أيام عدة ،لكن الدافع وراء
�إقامة هذه احلواجز كانت حت ّركه حوافز لفر�ض نوع من ال�ضريبة – نظر ًا لأنه بهذه املدفوعات
ال�صغرية كان ب�إمكان املركبات �إما جتاوز احلدود كلي ًا �أو تعجيل عمليات التفتي�ش اجلمركي – �أكرث
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مما كانت حت ِّركه الرغبة يف تطبيق القانون .وعلى الرغم من �أن امل�س�ؤولني املحليني كانوا يقومون
بعرقلة حركة املرور ،ف�إن حياتهم ازدادت ثرا ًء بف�ضل ا�ستمرارها.
اعتمدت حكومة القذايف على متكني الأ�شخا�ص املوثوقني الذين ،من خالل نيلهم ثقة القذايف،
كان مبقدورهم التنقل كيفما ي�شا�ؤون يف كل م�ستويات اجلهاز احلكومي املجرد ن�سبي ًا من ال�سلطات.
كان �أولئك الأ�شخا�ص يف مواقع مت ِّكنهم من اال�ستفادة من االقت�صاد غري الر�سمي يف املدن الليبية
الكربى واملراكز الإدارية .على �سبيل املثال ،كان العقيد م�سعود عبد احلفيظ ،حمافظ مدينة �سبها،
التي كانت منطقة ع�سكرية يف عهد القذايف ،يقوم بجمع الر�سوم اجلمركية من امله ِّربني الذين كانوا
يعملون �ضمن نطاق �سلطته ،متام ًا مثلما كان يفعل زعماء قبيلة الزوي العربية ،الذين كانوا يحظون
بدعم قوي من القذايف ،يف مدينة الكفرة 7.كما كان زعماء قبيلة القذاذفة �أنف�سهم يتحكمون بتجارة
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بع�ض ال�سلع.
وعلى نح ٍو مماثل ،كان لدى ال�سكان املحليني �أي�ض ًا الكثري من احلوافز والفر�ص للتعاون وامل�شاركة
يف الإجتار عرب احلدود .ووفق ًا ملقابالت �أُجريت مع جتار ومهربني ليبيني يف �سبها يف وقت �سابق
من هذا العام ،وذلك على م�ستوى �صغار الك�سبة ،كان من الطبيعي �أن يقوم الليبيون الذين ي�سافرون
جنوب ًا بجلب كميات زائدة من الوقود (الذي يحظى بدعم حكومي قوي) والغذاء معهم ،ثم العودة
ب�سلع بي�ضاء �أو خمدرات �أو �سجائر �أو كحول ،وكانت توجد قيود كبرية على توزيعها يف ليبيا� .أما
امل�شاريع التجارية الأكرب حجم ًا التي تتاجر بالغذاء والوقود فكان ب�إمكانها حتقيق �أرباح كبرية للغاية،
�إال �أن ذلك كان يتطلب املزيد من اال�ستثمارات الكبرية .يف جنوب البالد ،كانت الرحالت عرب
احلدود ت�ستغرق من خم�سة ع�شر يوما �إىل �شهر ،وذلك ح�سب وجهتها ،حيث كان املهربون الأكرث
التزام ًا يتمكنون من حتقيق رحلتني يف ال�شهر كحد �أق�صى .ففي حني �أن الرحلة الواحدة كان ميكن
�أن حتقق ربح ًا �صافي ًا يرتاوح بني � 100إىل � 10آالف دينار ليبي �أو �أكرث (�أي قرابة  8000دوالر) ،فقد
كان من املفرت�ض ،كما �أو�ضح الذين متت مقابلتهم� ،أن يتم توزيع هذا املبلغ على ثالث �أو �أربع من
العائالت امل�شاركة يف الرحلة� ،إىل جانب دفع �أجور خمابئ التهريب .فكانت الأرباح التي يتم حتقيقها
�ضئيلة ن�سبي ًا مقارن ًة باخلطورة والوقت اللذين يتطلبهما القيام بالرحلة (حيث كانت اخلطورة الأكرب
تتجلى يف ّ
قطاع الطرق) ،مع �أنها كانت تفوق كثري ًا الب�ضع مئات من الدنانري التي يتم احل�صول عليها
�شهري ًا من خالل العمل يف وظيفة حكومية.
كان الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي لقبيلتي التبو والطوارق ،على وجه اخل�صو�ص ،هو الذي �س َّهل
مثل هذه الأن�شطة .فقد كانت هاتان القبيلتان تقيمان عالقات اجتماعية وتزاوج مع �أقاربهما من
الع�شائر الأخرى يف خمتلف القبائل والبلدان ،الأمر الذي �أدى �إىل تعزيز �أوا�صر ال�صلة مع �أولئك
الأقارب يف ت�شاد والنيجر ومايل واجلزائر وموريتانيا .كان التبو والطوارق يتنقلون بانتظام عرب
احلدود لزيارة �أقاربهم ونقل قطعان املا�شية للرعي �أو للبيع .وبهذا ال�شكل كان من الطبيعي بالن�سبة
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لهم �أن يتجنبوا املرور عرب املعابر احلدودية الر�سمية ،وذلك لتجنب الت�أخري لب�ضعة �أيام .بالن�سبة
�إىل بع�ض �أع�ضاء هذه اجلماعات ،وكذلك القبائل العربية ،مثل �أوالد �سليمان وورفلة ،التي

كان لها �أقارب �أي�ض ًا يف جميع �أنحاء ال�ساحل ،ف�إن هذا النوع من التنقل حت َّول ب�سهولة ن�سبي ًا �إىل نقل
ب�شكل عام يكون لدى املراكز احلدودية علم بهذه التنقالت ،ويف �أغلب الأحيان
للب�ضائع ذهاب ًا و�إياب ًاٍ .
التكون املمرات غري القانونية بعيد ًة عن الطرقات الر�سمية �أو املراكز احلدودية.
وهكذا حظي االقت�صاد غري الر�سمي باعرتاف م�س�ؤويل احلدود ،الذين قاموا حتى بتنظيمه ،لكن
من دون ال�سيطرة عليه .كان بع�ض امل�س�ؤولني ي�ستفيدون من العموالت يف حني كان ال�سكان املحليني
ي�ستفيدون من العبور ال�سريع للب�ضائع .يف الواقع كان هناك متطوعون من التبو والطوارق يعملون
برتب متدنية يف ال�شرطة واجلي�ش ،حيث كانت الق�ضايا ذات ال�صلة باالقت�صاد واملواطنة ت�ش ِّكل
قا�سم ًا م�شرتك ًا بني العديد من ه�ؤالء وبني �أقاربهم العاملني يف اقت�صاد ال�سوق ال�سوداء .وكان طبيعي ًا
�أن يتبينَّ �أن هذا النوع من التجارة غري امل�شروعة مرب ٌح �أكرث من العمل يف الوظائف احلكومية ،وهو
ما�ساعد على غر�س نظام ال�سوق ال�سوداء بالكامل داخل املجتمع الليبي.
كان اقت�صاد الإجتار بالب�شر يتمتع هو الآخر ب�أر�ضية را�سخة ،فكان ي�شكل م�صدر ًا للدخل من خالل
التعرفة اجلمركية �إىل جانب كونه جم َّمع ًا للأيدي العاملة وم�صدر ًا حتى للمتطوعني يف جي�ش الدولة.
يف ال�سابق كان املتاجرون بالب�شر ي�ستخدمون بع�ض الطرقات التي ُتعترب �أكرث ر�سمي ًة وا�ستخدام ًا من
غريها للدخول �إىل ليبيا .كان املهاجرون على احلدود اجلنوبية يدخلون �إما من الويغ والقطرون �إذا
واد خا�ص يف جبال تيب�ستي �إذا كانوا قادمني من
كانوا قادمني من النيجر وغرب �أفريقيا� ،أو عرب ٍ
ت�شاد� ،أو يدخلون �إىل الكفرة �إذا كانوا قادمني من ال�سودان و�شرق �أفريقيا .وبعد و�صولهم �إىل هناك،
كان املهاجرون يو�ضعون يف خمابئ خا�صة بالتهريب ،حيث يقومون بالعمل عاد ًة لتوفري الأموال
الالزمة ملتابعة الرحلة و�صو ًال �إىل ال�ساحل ال�شمايل ،وبعد ذلك �إما ي�ستقرون هناك �أو ينخرطون يف
العمل لتوفري الأموال الالزمة ملتابعة الرحلة .ولذلك مل تكن �شبكات الإجتار را�سخة اجلذور وح�سب،
بل كانت مندجمة �ضمن االقت�صاد املحلي .ومع �أن الدولة غالب ًا ماكانت تعلم بوجودها ،ف�إن احلوافز
لت�ضييق اخلناق عليها مل تكن دائم ًا وا�ضحة .وقد ا�ستُخدمت العمالة غري القانونية �أي�ض ًا لتوفري
العديد من اخلدمات احلكومية التي مل يكن املواطنون الليبيون يقبلون باالقرتاب منها.
مع �سقوط حكومة القذايف ،ازداد الإجتار باملهاجرين ب�شكل ملحوظ .ويف حني �أن بع�ض اجلماعات
امل�سلحة على احلدود كانت تت�سامح مع الإجتار بل وت�شارك فيه ،ف�إن بع�ض الكتائب الثورية كانت تقوم
بعمليات اعتقال وحتاول تعطيل هذه التجارة .وعلى نح ٍو مماثل ،ح�صل ازدياد حاد يف جتارة ال�سلع
غري امل�شروعة ،والتي كان من بينها الأ�سلحة التي ُغنمت من خمازن جي�ش القذايف ،وهو مات�س َّبب
�أي�ض ًا ب�إ�شعال االقتتال بني اجلماعات العرقية يف اجلنوب.
احلوافز نف�سها التي ت�سمح بالتجارة بال�سلع والنا�س عرب احلدود – وهي عدم وجود فر�ص عمل
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بديلة ،و�ضعف املرتبات احلكومية ،ووجود عالقات قبلية قوية عرب احلدود ،وحجم الإنفاق واجلهد
ب�شكل كامل – والتي كانت موجودة يف عهد القذايف ،التزال
الالزمني ملراقبة احلدود الربية الليبية ٍ
قائمة اليوم .ونظر ًا �إىل ندرة البدائل االقت�صادية بالن�سبة �إىل العديد من �سكان جنوب ليبيا ،ف�إنه
من امل�ستبعد �أن يتغيرّ هذا الو�ضع يف امل�ستقبل القريب .كل ذلك يجعل ت�أمني املناطق احلدودية لليبيا
يف غاية ال�صعوبة.

�سقوط النظام وعواقبه
�أدى انهيار نظام القذايف �إىل زعزعة و�ضع ا�ستمر ملدة اثنني و�أربعني عام ًا .فقد هرب حكام
الأقاليم ،يف حني �أن كل القبائل التي ا�ستفادت ب�شكل �أو ب�آخر من �سيا�سات القذايف ،مثل قبيلة
القذاذفة �أو الطوارق ،وجدت نف�سها �أمام حتديات وتناف�س من الفئات التي كانت حمرومة �سابق ًا.
كما �شهد اجلنوب تدفق ًا للجماعات امل�سلحة من ال�شمال ،وهي جماعات مل تكن تتمتع بالتنظيم
واالن�ضباط اجليد ،حيث حاول بع�ضها تويل مراقبة و�ضبط التهريب� .أدى ذلك �إىل ن�شوء حالة من
الغمو�ض الذي كانت له عواقب وخيمة �سواء بالن�سبة �إىل قدرة الدولة على �إدارة احلدود الليبية �أو
بالن�سبة �إىل م�صري القبائل التي تعي�ش هناك وت�شارك يف الأن�شطة العابرة للحدود.
ب�شكل �شبه طبيعي،
حاولت �سلطات �إدارة احلدود التي �صمدت يف وجه هذه التغريات موا�صلة عملها ٍ
على الرغم من مقتل �أو هروب عائلة القذايف ونخبة كبرية من جرناالت و�ضباط اجلي�ش وكبار �صناع
القرار يف وزارة الداخلية .لكنهم واجهوا حتديات من قبل خمتلف اجلماعات امل�سلحة التي �سيطرت
على نقاط العبور احلدودية وذلك مع ان�سحاب �أو انهيار قوات القذايف .وقد جاءت �سيطرة املتمردين
على �أوىل املوانئ يف ال�شرق – وكان بينها مطار بنغازي وميناء طربق ومعرب ال�سلوم احلدودي الربي
– مبا�شر ًة بعد ان�شقاق الفرقة ال�شرقية من اجلي�ش الوطني ،وذلك قبل �أن تتوفر لدى املجموعات
املدنية امل�سلحة فر�صة لتجميع �صفوفها .ولكن بعد ذلك ،ومع �أفول دور اجلي�ش الوطني خالل معظم
�أعمال القتال� ،سقطت احلدود واملوانئ الأخرى بيد اجلماعات املدنية.
مل يكن ب�إمكان احلكومة امل�ؤقتة يف ليبيا ،املتمثلة باملجل�س الوطني االنتقايل ،فعل الكثري للت�أثري
على ن�شاط هذه اجلماعات ،كما مل تكن ت�ستطيع �أن حتل حملها .وك�إجراء م�ؤقت ،قام وزيرا الداخلية
والدفاع يف املجل�س الوطني االنتقايل بت�سجيل املجال�س املحلية الع�سكرية �إىل جانب عدد هائل من
ب�شكل ر�سمي .لكن يف الواقع ،كان
الكتائب املنت�شرة عرب املناطق احلدودية الليبية وامل�صادقة عليها ٍ
ه�ؤالء يف بع�ض الأحيان عبارة عن جمموعة من ال�شباب املحليني ،الذين �سبق لبع�ضهم �أن تدرب
ع�سكري ًا ،حيث قاموا بتوحيد جهودهم حلماية مدنهم من �أي خماطر ميكن �أن حتدق بهم.
�أما الكتائب التي ت�شكلت وحاربت خالل حراك  2011للإطاحة بالقذايف فكانت خمتلفة متاما� .إذ
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�إن تلك الكتائب ،التي كانت متمركزة �أ�سا�س ًا يف بنغازي وم�صراتة والزنتان و م�ؤخر ًا يف طرابل�س،
9
اندجمت مع بع�ضها م�شكل ًة بذلك ائتالفات كبرية وح�سنة التنظيم ومنت�شرة يف جميع �أنحاء البالد.
وقد انتقلت هذه االئتالفات �إىل املناطق النائية يف و�سط وجنوب ليبيا بهدف حماية البنية التحتية
الرئي�سية ومراقبة النزاعات التي بد�أت تظهر �ضمن القبائل احلدودية .وبحلول ني�سان�/أبريل ،2012
�أ�ضفت هذه الكتائب �صفة ر�سمية و�شرعية على عملياتها بالتعاون مع وزارة الدفاع ،حيث �أطلقت على
10
نف�سها ا�سم قوات درع ليبيا.
حاول املجل�س الوطني االنتقايل وقوات درع ليبيا بدورهما دمج املجموعات املحلية املرابطة على
حدود ليبيا �ضمن «حر�س احلدود» .لكن اجلماعات امل�سلحة التي ت�سيطر على حدود ليبيا كانت تفتقر
�إىل نوع من الإدارة املركزية والقيادة الع�سكرية املعرتف بها ،وذلك بعك�س قوات درع ليبيا والكتائب
الثورية يف م�صراتة وبنغازي والزنتان .ويف ظل غياب مثل هذه الهياكل ،ف�إن �أي م�شروع يهدف �إىل
تن�سيق عمل هذه املجموعات املحلية مل يكن له معنى من الناحية العملية ،وال�سيما بالنظر �إىل هزالة
البنية التحتية واالت�صاالت املتاحة على احلدود الليبية النائية .ويف حني مت َّكن يو�سف املنقو�ش ،قائد
الأركان اجلديد للقوات امل�سلحة ،على مدار العام  2012من فر�ض �سلطته التنفيذية على العمليات
امليدانية لقوات درع ليبيا ،ف�إنه مل يتمكن من ممار�سة هذا الأمر على اجلماعات امل�سلحة املرابطة
على احلدود .كان هذا يعود �أي�ض ًا �إىل �أن املجل�س الوطني االنتقايل نف�سه امتنع عن �إعطاء املنقو�ش
ال�سلطة القانونية لكبح جماح تلك القوات ،فقد كانت هناك خ�شية من �أنه �إذا �أُعطيت تلك ال�سلطة
لرئي�س الأركان ف�إنه �سي�صبح قوي ًا جد ًا باملقارنة مع وزارة الدفاع الوليدة.
ويف �شباط/فرباير ،قام املجل�س الوطني االنتقايل ،عرب قانونه ال�شامل الذي يحمل الرقم ،11
والذي �أعاد حتديد العالقة بني وزارة الدفاع ورئي�س الأركان ،بتعيني نائب وزير الدفاع ،ال�صديق
مربوك ،رئي�س ًا حلر�س احلدود – حيث �أذنت الوزارة لوحدات من املدن احلدودية املحلية ،مثل
مرزوق وزوارة والكفرة و�أماكن �أخرى ،كي تعمل با�سمها 11.هذا الأمر �أ�ضفى على اجلماعات امل�سلحة
التي ت�سيطر على املراكز احلدودية املحلية مظهر ًا من ال�شرعية ،حيث مت ت�سجيل تلك املراكز وو�ضعها
ا�سمي ًا حتت �سلطة وزارة الداخلية ،علم ًا �أن مثل هذه ال�شكليات مل تكن تعني �شيئ ًا ُيذكر من الناحية
العملية .ويف الوقت نف�سه�ُ ،سمح لإدارات وزارة الداخلية امل�س�ؤولة عن الإجراءات الإدارية مثل تفتي�ش
مر�ض،
وثائق اجلمارك وال�سفر ،يف معظم الأحوال ،بالعودة �إىل العمل .هذا الو�ضع ،مع �أنه كان غري ٍ
م َّكن املجل�س الوطني االنتقايل من حفظ ماء وجهه جتاه اجلماعات امل�سلحة التي ت�سيطر عملي ًا على
الأرا�ضي الليبية.
لكن القيادة وال�سيطرة التي مار�سها مربوك على حر�س احلدود ،وهذا باعرتاف وزير الدفاع نف�سه
يف املقابلة التي �أجريت معه يف ني�سان�/أبريل  ،2012كانت �شكلية يف �أغلب الأحيان 12.فقد كان
منح التفوي�ض �إىل وحدات احلر�س مبثابة ت�سوية �سيا�سية م�ؤقتة �إىل حد كبري ،وذلك من �أجل �إر�ضاء
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م�سعى حقيقي ًا لبناء قوة فاعلة.
امل�سيطرة على املراكز احلدودية ،ومل يكن ي�شكل
القبائل املحلية
ِ
ً
ومل ي�ساعد يف هذا الأمر حقيقة �أن وزارة الداخلية و�إدارة الهجرة التابعة لها ظلتا تعانيان حال ًة من
الفو�ضى التنظيمية ،يف ظل �إزاحة �صناع القرار الرئي�سيني واالفتقار للمعدات وانعدام التوا�صل بني
الوحدات املركزية والإقليمية.
ونتيج ًة لذلك� ،أ�صبحت حدود ليبيا تخ�ضع �إىل �إدارة مزدوجة وموازية ،حيث تقوم الإدارات
احلكومية الر�سمية القدمية بدرا�سة االقرتاحات ،يف حني تتوىل ال�شبكات املحلية مراقبة �أو تنفيذ
�أن�شطة �إدارة احلدود املزدوجة وذلك جنب ًا �إىل جنب مع تلك الإدارات .ونتيج ًة ل�سوء الإدارة خالل
�سنوات حكم القذايف� ،أ�صبح كل مركز عاجز ًا عن االت�صال ب�أي �شكل من �أ�شكال القيادة املركزية يف
وزارة الداخلية ،وهذه امل�شكلة تفاقمت بفعل �أن الوحدات النظامية التي تعمل حالي ًا يف تلك املراكز
مل تكن تثق بالقنوات الر�سمية .وبالتايل كان كل مركز يعمل مبفرده ،مقدم ًا فرو�ض الطاعة للقوى
املحلية .ويف احلدود الربية النائية ،وخا�ص ًة تلك املوجودة يف اجلنوب والتي كانت تتدفق عربها
معظم عمليات الإجتار غري امل�شروع بالب�شر والب�ضائع ،كانت وزارة الداخلية �إما عاجزة عن ن�شر �أي
عن�صر تابع لها� ،أو �أنها كانت حتظى بتمثيل رمزي فقط.
ا�ستغلت اجلماعات امل�سلحة هذا النق�ص يف القيادة الر�سمية لكي تب�سط �سيطرتها على الأرا�ضي
واملراكز احلدودية .فقد قام املقاتلون املدنيون يف م�صراتة ،خالل احل�صار املط َّول ملدينتهم يف
ني�سان�/أبريل  ،2011بفر�ض �سيطرتهم على موانئ ومطارات م�صراتة .وبعد �سقوط طرابل�س يف
�آب�/أغ�سط�س � ،2011سيطر مقاتلو الزنتان على املطار الدويل� 13.أما مقاتلو زوارة فقد ا�ستولوا،
وفق ًا ل�سكان زوارة ورقدالني وجميل ،على معرب را�س جدير احلدودي مع تون�س – الذي ُيعترب �أحد
�أكرث معابر البالد ازدحام ًا – من قوات القذايف �أثناء ان�سحابها ،يف حني �سقطت املراكز احلدودية
الأخرى ب�أيدي جماعات خمتلفة ،مثل قبيلة التبو.
وقد مت َّكنت وزارة الداخلية من و�ضع موظفي جمارك و�ضباط هجرة يف را�س جدير ،لكن نقاط
التفتي�ش التابعة لها كانت ُتدار من قبل كتائب مدينة زوارة القريبة .وقد تك َّرر الأمر نف�سه يف مناطق
احلدود الربية الأخرى .حاول املجل�س الوطني االنتقايل ،على مدار عامي  2011و� ،2012سحب
بع�ض اجلماعات امل�سلحة من املوانئ واملطارات الرئي�سية لكن من دون جدوى .واجلدير بالذكر �أن
املحاوالت التي ُبذلت ل�سحب الفرق الع�سكرية التابعة لزوارة من را�س جدير قوبلت مبعار�ضة عنيفة.
كما تعثرَّ ت مرار ًا وتكرار ًا حماوالت �إخراج كتائب الزنتان من مطار طرابل�س ،ومع �أن تلك القوات
14
ان�سحبت فع ًال يف �أيار/مايو� ،إال �أنها ا�ستبدُلت بكتائب ميلي�شياوية �أخرى من م�صراتة.
ويف حني �أن الكتائب واملجال�س الع�سكرية اعرتفت ،ولو ب�شكل غري ر�سمي ،باملكا�سب املادية التي
حققتها جراء �سيطرتها على املعابر احلدودية ،ف�إن بع�ضها كانت لديه �أي�ض ًا رغبة حقيقية يف م�ساندة
الدولة .ويف حماولة لإثبات �صدقيتها ،قامت املجال�س الع�سكرية املحلية والكتائب بعدد من الأدوار
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التي تكون عاد ًة منوطة بالدولة ،مبا يف ذلك �إدارة احلدود وم�صلحة اجلمارك واحتجاز املهاجرين
غري ال�شرعيني ،كما �سعت بحما�س لتطبيق ر�ؤيتها اخلا�صة لتلك الوظائف .وطلبت الكتائب من
اجلي�ش منحها احلق يف مراقبة احلدود ،لأن اجلي�ش يعاين من نق�ص �شديد يف التجهيزات ،مايجعله
غري م�ؤهل للعب �أي دور متقدم يف حال قام بهذا الأمر .و�أدى هذا �إىل ن�شوب نزاع مع قيام اجلماعات
امل�سلحة التابعة لقبائل معينة باملطالبة بحق مراقبة املناطق التي ي�ستخدمها اجلريان لأغرا�ض
التهريب .كما �أثار ذلك املزيد من ال�شكوك بالن�سبة �إىل القبائل احلدودية التي حتاول ال�سيطرة على
جتارتها وم�صدر رزقها.
�أن�ش�أت زوارة ،على �سبيل املثال ،وحدة «حر�س حدود» خا�صة بها يف �أواخر �آذار/مار�س 2012
باال�شرتاك مع جماعات م�سلحة �أخرى م�ؤيدة بقوة للثورة من نالوت والزاوية ،وذلك بهدف تغطية
معرب را�س جدير واملنطقة ال�صحراوية املحاذية له من اجلهة اجلنوبية .فقد قامت الوحدات التابعة
لزوارة ب�إقامة نقطة تفتي�ش يف الع�سة ،وهي منطقة تقع يف الأرا�ضي التي ُتعترب تابعة لبلدة رقدالني
املجا ِورة واملنا ِف�سة .وعلى طريقة �أبناء زوارة ،فقد انخرط �أبناء رقدالني �أي�ض ًا يف �أعمال التهريب
عرب احلدود مع �أقاربهم يف تون�س .فقام رجال من رقدالني مبهاجمة و�أ�سر �آخرين من زوارة ،الأمر
الذي �أ ّدى �إىل اندالع قتال بينهما دام ثالثة �أيام يف �أوائل ني�سان�/أبريل  .2012يف الوقت نف�سه،
مت ت�شكيل وحدة مماثلة يف اجلنوب يف منطقة مرزوق جنوب ليبيا ،ما �أدى مرة �أخرى �إىل �إثارة
�شكوك وتوتر عميقني مع اجلماعات املحلية امل�سلحة التابعة للتبو ،و�أي�ض ًا مع الرجل الذي ُك ِّلف يف
البداية بتجميع وحدة حر�س احلدود ،عبد الوهاب القايد ،والذي كانت له خربة �سابقة يف اجلماعة
الإ�سالمية الليبية املقاتلةُ ( .يذكر �أنه يف �آب�/أغ�سط�س  ،2012ح�صل القايد على مقعد يف م�ؤمتر
ال�شعب العام الليبي ،وهو امل�ؤ�س�سة الوريثة للمجل�س الوطني االنتقايل ،تارك ًا فراغ ًا يف وحدة حر�س
احلدود اجلنوبية).
مل ينجم القتال عن حماوالت اجلماعات امل�سلحة لل�سيطرة على ممرات التهريب وح�سب ،بل �أي�ض ًا
عن القيام باعتقال املهربني بحما�سة بالغة .على �سبيل املثال ،يف �شهر �أيار/مايو� ،أدى اعتقال مهرب
وقود تون�سي بالقرب من زوارة على �أيدي جمموعة م�سلحة حاولت م�صادرة الوقود و�سيارة امله ِّرب �إىل
اندالع مظاهرات بالغة ال�شدة بني �صفوف التون�سيني ،الأمر الذي دفع احلكومة التون�سية �إىل �إغالق
املعرب احلدودي .كما �أدى ح�صول مناو�شات �أخرى على معرب وازن ذبيحة على احلدود مع تون�س يف
�آب�/أغ�سط�س �إىل �إغالق ذلك املعرب ،الذي كان معزّز ًا باجلماعات امل�سلحة يف ذلك الوقت.
وقد جنحت ليبيا يف �إحراز بع�ض التقدم الدبلوما�سي مع جريانها ب�ش�أن توقيع اتفاقات ثنائية
جديدة متعلقة ب�أمن احلدود .ففي �شباط /فرباير  ،2012تو�صلت ليبيا �إىل اتفاق ثالثي مع ت�شاد
وال�سودان حول مراقبة احلدود والأمن 15،ثم �أتبعته باتفاقني مماثلني مع اجلزائر يف �آذار/مار�س
وني�سان�/أبريل 16.كما وقعت �صفقة �أخرى م�شابهة مع تون�س يف �آذار/مار�س 17،لكن حتى الآن مل
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يتم التو�صل �إىل مثل هذا االتفاق مع النيجر ،والتي التزال ت�ست�ضيف عدد ًا من �أع�ضاء النظام الليبي
ال�سابق املنفيني .لكن يف ظل عدم وجود جي�ش متما�سك �أو وزارة داخلية لتنفيذ هذه االتفاقات ،ف�إن
قيمتها تكاد التتجاوز قيمة الورق الذي ُكتبت عليه.
يف حقيقة الأمر ال الدولة وال اجلماعات امل�سلحة غري النظامية متتلك التكنولوجيا �أو اخلربة ملراقبة
حدود ليبيا املفتوحة بال�شكل املطلوب .يجب على احلكومة اجلديدة �أن تبد�أ مبعاجلة بع�ض املظامل
املحلية العوي�صة التي تت�سبب بدميومة هذا النظام املنهار.

املعار�ضة العرقية و�ضبط احلدود
مع حماولتها ا�ستعادة ال�سيطرة على حدودها ،يجب على ليبيا االهتمام ب�آمال وخماوف عدد كبري
من �سكانها املتواجدين عرب احلدود يف اجلنوب – وال�سيما قبيلتا التبو والطوارق ،اللتان ت�شكالن
الأقليات غري العربية يف منطقة ال�ساحل الليبية.
لقد و ّلدت النزاعات الطائفية التي اندلعت خالل -2011
 2012عرب احلدود اجلنوبية الطويلة لليبيا الكثري من القلق مع حماولتها ا�ستعادة ال�سيطرة على حدودها ،يجب
بني �صفوف التبو والطوارق .يف كلتا احلالتني جل�أت هاتان على ليبيا االهتمام ب�آمال وخماوف عدد كبري من
القبيلتان �إىل �أقاربهما ك�شبكة �أمان اجتماعي ،ومع �أنهما �سكانها املتواجدين عرب احلدود يف اجلنوب – وال�سيما
اتخذتا مواقف متعار�ضة خالل الثورة ،ف�إن كلتا القبيلتني قبيلتا التبو والطوارق.
و�صل بهما احلال �إىل فقدان الثقة كلي ًا مبا متخ�ض عن تلك
الثورة .ومت ّثلت ردود �أفعالهما باحلفاظ على اجلماعات امل�سلحة التابعة لهما ،وعلى تنقلهما احلر
عرب احلدود ،و�أي�ض ًا على ا�ستقاللهما الذاتي.
هذا الو�ضع ،الذي �أدى �إىل انعدام تعاون هاتني القبيلتني �سواء مع اجلي�ش الليبي �أو مع الكتائب
الثورية ،جعل فكرة �ضبط احلدود �أقرب �إىل اخليال �أو احللم .هذا وتعرتف كلتا القبيلتني مبنتهى
الب�ساطة �أن احلدود من الناحية العملية مفتوحة على م�صراعيها ،ولكن مالمَ يتم االهتمام
مب�صاحلهما املحلية ،ف�إنهما لي�ستا م�ستعدتني للم�ساعدة يف معاجلة م�صالح الدولة الليبية يف ت�أمني
هذه احلدود.

تاريخ من الإق�صاء

يبلغ تعداد قبيلة التبو قرابة � 350ألف ًا ينت�شرون يف جنوب �شرق ليبيا و�شمال ت�شاد والنيجر ،يف
حني ُيق َّدر تعداد قبيلة الطوارق بنحو  1.2مليون ن�سمة يتوزعون على مايل والنيجر واجلزائر وليبيا
وبوركينا فا�سو (التوجد يف ليبيا بيانات �إح�صاء وافية عن الأعداد الإجمالية للتبو �أو الطوارق).
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ب�شكل فعال على جزء كبري من املناطق احلدودية يف اجلنوب،
يف الوقت احلا�ضر ،ي�سيطر التبو ٍ
والتي متتد من الكفرة يف �أق�صى ال�شرق �إىل القطرون والويغ جنوبي �سبها .ومع �أن �شبكاتهم وا�سعة
النطاق ،ف�إن مكانتهم داخل املجتمع الليبي مو�ضع خالف.
يف العام  ،1954وبعد فرتة وجيزة من ت�أ�سي�سها كدولة م�ستقلة يف العام  ،1951مت تنفيذ التعداد
ال�سكاين الأول والوحيد لليبيا 18،ويف العام نف�سه و�ضعت الدولة �شروط ًا للجن�سية الليبية واملواطنة،
وهذه ال�شروط التزال �إىل حد كبري من دون تغيري ،وهي تتلخ�ص يف �أن الأمر يتوقف على ن�سب الأبوين
�أو على الوالدة يف الإقليم �أو على كليهما مع ًا .ومبا �أن ق�سم ًا كبري ًا من ال�سكان كانوا �أميني عندما دخل
قانون املواطنة حيز التنفيذ ،كان الإثبات يتمثل يف تقدمي «دفاتر عائلة» مكتوبة بخط اليد ،حيث
التزال الأ�سر الليبية حتتفظ بها حتى هذا اليوم (وقد مت ا�ستخدامها ،على �سبيل املثال ،يف ت�سجيل
الرحل وامله َّم�شني ،ف�إن
الناخبني خالل انتخابات  .)2012لكن بالن�سبة �إىل �سكان التبو والطوارق َّ
عدد ًا قلي ًال منهم فقط كانوا يتمتعون بدرجة كافية من اال�ستقرار الذي مي ِّكنهم من احل�صول على
دفاتر عائلة .ونتيج ًة لذلك ،التزال �أعداد كبرية منهم من دون �أوراق ثبوتية.
وقد �أدت االختالفات الثقافية والعرقية �إىل زيادة �إق�صاء التبو والطوارق عن الدولة احلديثة،
وال�سيما تقليد التزاوج �ضمن العائالت التي تنتمي �إىل املجموعة العرقية نف�سها ،مع �أنها تكون منف�صلة
عن بع�ضها على �صعيد اجلغرافيا وال�ساللة .فقد �أ�ضعف هذا العرف من قدرة هاتني القبيلتني على
االندماج يف املجتمع العربي الليبي ،علم ًا �أن بع�ض �أبنائهما حققوا قدر ًا من هذا االندماج ،من خالل
�إما التعليم والعمل يف �إحدى القطاعات كقطاع النفط �أو اجلي�ش �أو من خالل اخلدمة لدى �إحدى
العائالت (والتي ي�صبح مبوجبها ابن قبيلة التبو �أو ال�شخ�ص امللتزم بخدمة عائلة معينة جزء ًا من
ن�سيج قبيلة �أو مدينة معينة)( .لكن هذه احلاالت التغيرّ �شيئ ًا من النظرة ال�سلبية لليبيني جتاه �أي
من هاتني املجموعتني العرقيتني �أو جتاه ق�ضايا الإق�صاء التي تواجهانها ).وقد زاد ذلك من �صعوبة
�أن يتمكن الطوارق والتبو من �إثبات مواطنتهم الليبية ب�شكل قاطع وفق قوانني �صيغت �أ�سا�س ًا �ضمن
ال�سياق الثقايف العربي .ف�ض ًال عن ذلك ،ويف ظل العالقات االقت�صادية واالجتماعية الوثيقة التي
ب�شكل
جتمع التبو والطوارق مع نظرائهم يف البلدان الأخرى يف املنطقة ،فقد �أ�صبح ُينظر �إليهم ٍ
متزايد على �أنهم «الآخر» وذلك من قبل الليبيني العرب ،وحتى من قبل دولة القذايف .على �سبيل
املثال ،كانت كتب التاريخ التي ُو�ضعت يف عهد القذايف تعرتف بالأ�صول الأمازيغية للطوارق والليبيني
الرببر ،بينما تتجاهل كلي ًا قبيلة التبو؛ ويقول العديد من الليبيني الذين متت مقابلتهم �إن التبو كانوا
ُيعتبرَ ون «�أفارقة» و«ت�شاديني» و«غري ليبيني».
ويتط ّلب و�ضع حد لهذا الو�ضع تعاطي ًا حقيقي ًا مع الق�ضايا اجلوهرية املتمثلة ب�إعادة دمج قبيلتي
التبو والطوارق.
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قبيلة التبو

كانت قبيلة التبو يف ال�سابق ت�ؤيد وتدعم اجلي�ش الليبي – فقد كان احلر�س ال�شخ�صي للملك
�إدري�س ،الذي حكم ليبيا من  1951حتى  ،1969ي�ضم العديد من املجندين من هذه القبيلة� .أما
انعدام ثقة اجلماعات امل�سلحة التابعة للتبو باجلي�ش الليبي واحلكومة ف�إنه ي�شكل تطور ًا حديث ًا ن�سبي ًا،
وهو ناجم يف جزءٍ كبري منه عن الآثار التي خ َّلفها تدخل القذايف يف ت�شاد من  1978حتى .1987
يف ال�سبعينيات ،عر�ض القذايف على الذين الميلكون �أوراق ًا ثبوتية من قبيلة التبو طريقة �سهلة
مت ِّكنهم من احل�صول على اجلن�سية الليبية يف مقابل احل�صول على دعمهم ال�سيا�سي ملطالبة ليبيا
ب�ضم قطاع �أوزو – وهي منطقة تقع على طول احلدود بني ليبيا وت�شاد وت�شمل جزء ًا كبري ًا من
الأرا�ضي التي ي�ستوطنها �سكان التبو .احتل القذايف هذا القطاع يف العام  ،1972وبحلول ،1977
كانت ليبيا تق ّدم الدعم للمتمردين الت�شاديني من التبو �ض ّد احلكومة الت�شادية يف جنامينا 19.يف
غ�ضون ذلك ،قامت احلكومة الليبية ،ومنذ العام  1973ف�صاعد ًا ،مبنح اجلن�سية للكثري من �أبناء
التبو الذين الميلكون �أوراق ًا تثبت مواطنتهم ،ومن دون التحقق مما �إذا كانوا ليبيني حق ًا �أم ال ،وذلك
و�شجع
�شريطة �أن يتم ت�سجيلهم يف قطاع �أوزو ،الأمر الذي عزَّز بالتايل املطالب الليبية بذلك الإقليم َّ
جي ًال جديد ًا من �أبناء التبو من ذوي الأ�صول الت�شادية على الدخول يف القوات امل�سلحة واكت�ساب
اجلن�سية الليبية.
تبدلت حظوظ التبو يف �أعقاب انهيار التحالف ال�سيا�سي بني القذايف ومتمردي التبو الت�شاديني.
ويف العام  ،1978وبعد �أن قامت القوات الفرن�سية املتمركزة يف ت�شاد بردهم على �أعقابهم ،قام
زعيم متمردي التبو ،غوكوين عويدي ،بطرد امل�ست�شارين الع�سكريني الليبيني من قطاع �أوزو والتقرب
ال�سيا�سي من فرن�سا .وعلى الرغم من �أن القذايف وعويدي وا�صال حماوالت التعاون يف مابينهما بعد
دخول املتمردين يف حكومة وحدة وطنية يف ت�شاد العام  ،1980ف�إن العالقات بينهما تدهورت ب�سرعة
توجه القذايف �إىل العنا�صر
بحلول  .1981ومع التزايد امل�ستمر لالنت�شار الع�سكري الليبي يف ت�شادَّ ،
العربية املتواجدة داخل حكومة الوحدة بهدف ا�ستمالتها مل�ساندته يف مواجهة التبو ،الذين كانوا قد
�أ�صبحوا �أي�ض ًا �أع�ضاء يف تلك احلكومة .وبحلول منت�صف الثمانينيات كان القذايف ،الذي كان اليزال
يحاول تعزيز وجوده الع�سكري يف �أوزو ،يخو�ض مواجهة مبا�شرة مع غوكوين عويدي وقبيلة التبو يف
ماعرف بحرب تيب�ستي.
ُ
ولأن �صالت الدم بني التبو الليبيني والت�شاديني كانت قوية جد ًا ،فقد حتَّمت احلروب الت�شادية على
حكومة القذايف �أن توقف دعمها الأويل للتبو الليبيني ،وال�سعي بد ًال من ذلك �إىل «تعريب» اجلنوب
الليبي .يف الثمانينيات ،بد�أت احلكومة الليبية بت�شجيع القبائل العربية الليبية التي ا�ستقرت يف ت�شاد
والنيجر – وال�سيما قبيلتا �أوالد �سليمان وورفلة – على العودة �إىل الوطن .ويف �سبها ،ا�ستقرت هذه
املجموعات �ضمن مدن �صفيح كبرية وعبرَّ ت ب�صخب عن دعمها ل�سيا�سات القذايف وتدخالته يف
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�ش�ؤون ال�ساحل� .أما يف الكفرة فبد�أ القذايف برعاية قبيلة الزوي ،وهي جمموعة عربية خا�ضت معارك
طويلة مع التبو حول املوارد املائية والأرا�ضي الزراعية .وقد هُ دمت �أحياء التبو يف الكفرة و�سبها،
وا�ضطر ال�سكان لالنتقال �إىل الأحياء الفقرية يف �أطراف املدن �أو حتى جنوب ًا داخل ال�صحراء.
ودخل الالجئون الت�شاديون البالد ،ما �أدى �إىل رفع وترية التوترات الطائفية .والأ�سو�أ من ذلك هو
�أنه بعد �أن ح�صلت ت�شاد على قطاع �أوزو يف العام  1994بحكم من حمكمة العدل الدولية ،وجد
�سكان التبو الذين مت ت�سجيلهم يف ذلك القطاع ب�أن �أوراقهم الثبوتية قد ُج ِّمدت ،ماجعلهم مه َّم�شني
حتى يومنا هذا ،حيث يعي�شون يف �أحياء فقرية �شبه قانونية ،والي�ستطيعون ت�أمني وظائف جديدة.
�أما �أولئك الذين كانت لديهم وظائف حكومية منخف�ضة الأجر فكانوا يحر�صون على االحتفاظ بها
لتجنب الرتحيل.
هذا التاريخ من التمييز والتالعب ال�سيا�سي يربز �أهمية موقف التبو اليوم .وقد �أدت اخلطوات التي
قامت بها حكومة القذايف يف العام  2007ل�سحب اجلن�سية من التبو يف الكفرة �إىل ت�شكيل جمموعة
معار�ضة جديدة ،وهي جبهة �إنقاذ التبو الليبيني بقيادة عي�سى عبد املجيد من�صور ،ويف العام 2008
ن�شبت انتفا�ضة كبرية يف الكفرة ُقمعت من قبل اجلي�ش الليبي .بعد ذلك ،توا�صل الإخالء الق�سري
للتبو من الكفرة �إىل جانب تدمري منازلهم ،وذلك وفق ًا جلمعية ال�شعوب املهددة ،التي و�صفت
احلكومة الليبية ب�أنها تنتهج �سيا�سة التطهري العرقي املتع ّمد.
لذلك مل يكن مفاجئ ًا ان�ضمام التبو �إىل الثورة �ضد القذايف يف وقت مبكر ،يف حني �أن القبائل
العربية التي كانت تتمتع مبكانة خا�صة عند القذايف يف اجلنوب – مثل الزوي و�أوالد �سليمان
والكثري من �أبناء ورفلة يف �سبها ،ناهيك عن قبيلة القذاذفة – حافظت على والئها .لكن قبيلة
التبو ،بان�ضمامها �إىل االنتفا�ضة ،عملت منذ البداية على ت�أمني مايكفي من التنازالت والت�سويات
حلماية م�صاحلها حت�سب ًا ملا تخبئه الأيام املقبلة .ويف � 23أيار/مايو � ،2011أ�صدرت حكومة القذايف
قرار ًا ر�سمي ًا مبنح �أبناء التبو امل�سجلني يف �أوزو حقوق املواطنة باجلملة كو�سيلة لك�سب دعمهم �ضد
املتمردين 20.وافقت قبيلة التبو على هذا القرار ،وح�صلت �إىل جانب ذلك على كميات كبرية من
الأ�سلحة من حاكم املنطقة الع�سكرية يف �سبها.
مع هذه االمتيازات ،بد�أت قبيلة التبو على الفور بت�أمني مناطقها التاريخية ،و�إلقاء ثقلها �إىل جانب
حركة التمرد .وقد ح�صلت معارك لل�سيطرة على الكفرة على مدار �شهر ني�سان�/أبريل ،حيث مت َّكن
عي�سى عبد املجيد من ال�سيطرة بالكامل على املدينة يف � 6أيار/مايو .و�سمح املجل�س الوطني االنتقايل
لعي�سى مبوا�صلة ال�سيطرة على منطقة الكفرة ،التي متتد �إىل احلدود اجلنوبية ال�شرقية مع ال�سودان
وت�شاد .ويف جنوب البالد ،بد�أ التبو بال�سيطرة على املناطق احلدودية اجلنوبية .ففي حزيران/يونيو
�سقطت القاعدة الع�سكرية يف الويغ ،جنوب �شرق �سبها بالقرب من احلدود مع النيجر ،تبعتها بلدة
القطرون احلدودية وه�ضبة �أم �أرانب ال�صحراوية وبلدة زويلة ثم �أخري ًا بلدة مرزوق .هذا و�سقطت
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�سبها نف�سها يف � 20أيلول�/سبتمرب مع قدوم �أعداد كبرية من قوات املتمردين من ال�شمال.
�إزاء الفراغ ال�سيا�سي الذي �أعقب انهيار النظام ،حاول التبو تعزيز مكا�سبهم .وبعد وعود املجل�س
الوطني االنتقايل ،كما زعم التبو ،بتنفيذ قرار � 23أيار/مايو الذي �أ�صدره القذايف ،بد�أ التبو بتقدمي
طلبات املواطنة للحكومة الليبية .ويف الكفرة والقطرون ومرزوق �سيطر التبو على املجال�س الع�سكرية
املحلية ،كما �أ َّمنوا كميات كبرية من الأ�سلحة من قاعدة الويغ اجلوية .وقد عاد التبو من ت�شاد وقطاع
�أوزو� ،إىل جانب �أولئك الذين مت ت�سجيلهم يف قطاع �أوزو يف ال�سبعينيات� ،إىل الكفرة واملعاقل الأخرى
اخلا�صة بالتبو .ومع مقتل القذايف يف  23ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2011سيطر التبو بحكم الأمر
الواقع على جزء كبري من احلدود اجلنوبية ،مبا يف ذلك املنافذ الربية.
كان من الطبيعي �أن ي�ؤدي هذا التغيري يف حظوظ التبو �إىل توليد العداء لهم بني �صفوف العرب
الليبيني يف اجلنوب الذين كانوا اليزالون ينظرون �إىل التبو على �أنهم غري ليبيني .وقد كان للمناف�سات
االقت�صادية على ممرات التهريب �أث ٌر مدمر عندما تقاطعت مع التوترات املتعلقة بق�ضايا العرقية
واملواطنة .ففي الكفرة �أدى ا�ستيالء عي�سى عبد املجيد من�صور على املناطق احلدودية �إىل الإخالل
بتوازن القوى مع الزوي ،الذين كانوا يف عهد القذايف يجمعون الر�سوم اجلمركية على الب�ضائع
امله َّربة ويتولون �إدارة بع�ض املالجئ الآمنة للع�صابات .كان حادث �إطالق النار ،الذي جنم عنه
وفاة رجل من الزوي على �أيدي ميلي�شيا من التبو يف �أوائل �شباط/فرباير � ،2012أدى �إىل �إ�شعال
�صراع �شامل بني الزوي والتبو ،حيث ت�صاعدت وتريته ب�سرعة حتى و�صل �إىل ا�ستخدام القذائف
ال�صاروخية والأ�سلحة امل�ضادة للطائرات� 21.أما وقف �إطالق النار الذي جاء نتيجة و�ساطة من قبل
بع�ض الوجهاء املحليني فقد انهار مرار ًا وتكرار ًا خالل ني�سان�/أبريل وحزيران/يونيو  2012ب�سبب
نزاعات مماثلة.
أ�شخا�ص من قبيلة �أوالد بو�سيف،
وجه �
ٌ
ويف �آذار/مار�س  2012اندلع نزاع �آخر يف �سبها عندما َّ
وهي قبيلة عربية ،اتهام ًا لأحد �أبناء التبو ب�سرقة �سيارة .وقد َّ
تدخل يف هذا النزاع املجل�س الع�سكري
املحلي ،الذي تهيمن عليه قبيلة �أوالد �سليمان ،التي كانت قد �أيدت ما ارتكبه القذايف من تهمي�ش
بحق التبو خالل الثمانينيات والت�سعينيات .ومازاد من �سوء هذا الو�ضع هو �أن �سلطات املجل�س املحلي
زعمت �أن التبو و�أوالد �سليمان كانوا يف الوقت نف�سه يف حالة تناف�س على التجارة عرب احلدود ،حيث
تقوم جماعات م�سلحة من اجلانبني باال�ستيالء على قوافل تابعة ٍّ
لكل منهما .وقد تدهور اجتماع
امل�صاحلة الذي ُخ ِّطط لعقده يف قاعة ال�شعب (وهي مبنى البلدية يف عهد القذايف) فتح َّول �إىل
تبادل لإطالق النار� ،أعقبه خم�سة �أيام من القتال العنيف .فقام مواطنون من خمتلف �أنحاء �سبها
بالهجوم على مدن ال�صفيح التابعة للتبو وق�صفها ،حيث ُقتل ما اليقل عن � 147شخ�ص ًا وجرح نحو
22
.500
وقد �أدت تلك اال�شتباكات �إىل ا�ستقطاب القبيلتني وجعل املناطق احلدودية يف ليبيا �أكرث ا�ستع�صا ًء
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على ال�سيطرة .وقد �شعرت جمموعات التبو الع�سكرية ب�أن اجلي�ش الليبي ،والذي حلق بقوات درع ليبيا
�إىل الكفرة ملراقبة اتفاقيات الهدنة يف كلتا املدينتني يف �أوائل �آذار/مار�س  ،2012كان يحابي �سر ًا
العرب الليبيني على ح�سابها� .أما قوات درع ليبيا فقد اتُّهمت �أي�ض ًا باالنحياز خلطها احلزبي 23.ويف
ظل وجود خماوف من قيام عنا�صر من كال الطرفني با�ستخدام الفراغ الأمني ل�شن عملية تطهري
عرقي للتبو من املنطقة ،فقد ت�شبثت ميلي�شيات التبو بقوة ب�أر�ضها وب�أ�سلحتها .وحت َّول عي�سى عبد
املجيد من�صور نف�سه من حليف للمجل�س الوطني االنتقايل يف املنطقة �إىل خارج على القانون ،عندما
رف�ض �أتباعه و�ضع �أ�سلحتهم ،مف�ضلني الهروب بد ًال من ذلك �إىل املناطق احلدودية .ولذلك كان
من ال�صعب دح�ض االتهامات التي وجهتها و�سائل الإعالم الليبية �إىل التبو بتلقي الدعم من قبل
اجلماعات امل�سلحة الت�شادية وال�سودانية ،علم ًا �أنها قد تكون اتهامات غري �صحيحة �إىل حد كبري
24
(وقد �أ�شار �أحد �أبناء التبو �إىل �أن التبو الليبيني كانوا �أف�ضل ت�سليح ًا من نظرائهم اجلنوبيني).
وهذه االتهامات تثري �أي�ض ًا ال�س�ؤال الأويل املُ َف َّخخ حول َمن من التبو ميكن اعتبارهم «ليبيني» ومن
منهم لي�سوا كذلك.
ويف حني �أن العواقب الأمنية املرتتبة على �إعادة دمج التبو تبدو اليوم �شديدة الو�ضوح يف اجلنوب
– حيث التزال املناطق احلدودية لليبيا من النيجر و�صو ًال �إىل ال�سودان خارج �سيطرة الدولة �إىل حدٍّ
كبري – ف�إن العواقب ال�سيا�سية تبدو �أخف وط�أ ًة .فقد َّ
تنظم �أبناء التبو �سيا�سي ًا ،و�أ�صبح لهم مكاتب
يف طرابل�س تكر�س جزء ًا ي�سري ًا من جهودها لل�ضغط على احلكومة ،لكن مطالبهم ال�سيا�سية تكاد
التوحد مع،
التتعدى �إ�صالح ق�ضايا املواطنة وتوفري وظائف وخدمات �أف�ضل� .أما االنف�صال عن� ،أو ّ
مناطق التبو يف الدول املجاورة فهو هو �أمر م�ستبعد �إىل حد كبري؛ �إذ �أن املناطق التي يقطنها التبو
فقرية باملوارد ،كما التوجد طرق �أو �أي �شكل من �أ�شكال البنية التحتية ت�صل يف مابينها ،بالرغم من
كونها متجاورة.
ويزعم التبو �أي�ض ًا �أن احتماالت التطرف �ضد الدولة تبدو متدنية .فقد �أكد بع�ض ن�شطاء التبو ،يف
مقابالت مع امل�ؤلف ،ب�أن العام � 2004شهد حماولة مزعومة من قبل عبد الرازق الرباق ،وهو ر�سول
يعمل ل�صالح تنظيم القاعدة ،ال�ستطالع والءات التبو ،ولكن يبدو �أن التبو كانو غري مهيئني ملثل هذه
اجلهود .وقد �شهد نزاع  2011يف اجلنوب عودة و�صعود العديد من املقاتلني واملجاهدين ال�سابقني
يف �أفغان�ستان – فقد �شهدت الكفرة يف �شهر �أيار/مايو ،على �سبيل املثال ،عودة م�صطفى بو جفول،
وهو جماهد من بنغازي ينتمي �إىل قبيلة الزوي ،وقد �سبق له �أن قاتل يف �أفغان�ستان حيث ُقتل يف
وقت الحق يف �سرت .لكن عدد املجاهدين العائدين ،الذين ينتمون �إىل قبيلة التبو ،قليل جد ًا �إن
ٍ
مل يكون معدوم ًا ،يف حني �أن العديد منهم ينت�سبون �إىل قبائل عربية تقيم يف اجلنوب .ولذلك من
امل�ستبعد ن�سبي ًا �أن يتم تدويل ق�ضايا التبو ،الأمر الذي يزيد من فر�ص �أن يكون �إيجاد حل �سيا�سي
لتلك الق�ضايا �ضمن متناول احلكومة الليبية.
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قبيلة الطوارق

واجهت قبيلة الطوارق �أي�ض ًا التمييز ،الذي حملته �إليها ظروف تاريخية خمتلفة .فقد هاجر عدد
كبري من الطوارق �إىل ليبيا يف ال�سبعينيات يف �أعقاب اجلفاف وا�سع النطاق الذي �ضرب منطقة
ال�ساحل واال�ضطهاد ال�سيا�سي الذي تع ّر�ضوا �إليه يف مايل 25.فجذورهم الرببرية (حيث �إن ا�سم
الطوارق م�شتق من طرقة ،وهو اال�سم الذي يطلقه الرببر على حمافظة فزان) كانت تتعار�ض مع
�إ�صرار القذايف على الهوية العربية لليبيا .على �أية حال ،مع «ا�ستدارة» القذايف نحو القارة الأفريقية
كم�صدر للدعم ال�سيا�سي والنفوذ االقت�صادي �إبان الت�سعينيات ،عندما كانت ليبيا حتت العقوبات
الغربية ،بد�أ على نحو متزايد بتجنيد الطوارق الذين يتحدرون من �أ�صول مالية ونيجرية �ضمن
القوات امل�سلحة ،حيث كان الطوارق يتطوعون �ضمن الكتائب الدائمة .وكان من بني تلك الكتائب
كتيبة طارق ،ومقرها يف الأوبري ،وكتيبة فار�س ،ومقرها يف �سبها ،وبدرجة �أقل كتيبة � 32أو كتيبة
خمي�س املعروفة ،التي يقودها خمي�س القذايف� ،أحد �أبناء القذايف .كان الطوارق ي�شكلون جزء ًا من
الفيلق الإ�سالمي الذي مل يعمر طوي ًال ،وهو �أحد امل�شاريع الع�سكرية التي �أطلقها القذايف يف وقت
مبكر ،وكانت تهدف �أ�ص ًال اىل توحيد منطقة ال�ساحل ،حيث جرى ن�شر هذا الفيلق على نطاق وا�سع
داخل الأرا�ضي الت�شادية يف الثمانينيات ،كما ت�شكلت من الطوارق كتيبة ثانية من هذا النوع ي�صل
قوامها �إىل نحو  5000عن�صر وحملت ا�سم الكتيبة ال�سوداء ،وقد ُن�شرت �أي�ض ًا ،وفق ًا لبع�ض املراقبني،
يف ت�شاد 26.و�أ ّدت عمليات التمرد املتعاقبة التي قام بها الطوارق يف مايل والنيجر خالل العقد الأول
من القرن احلادي والع�شرين �إىل �إقامتهم عالقات �أوثق مع حكومة القذايف ،حيث كان القذايف يدعم
الطوارق بو�صفهم و�سيط ًا مع حكومت َّي النيجر ومايل.
مع �أنه الميكن القول �إن القذايف �س ّلح الطوارق ب�سخاء ،ف�إنهم �سعوا بكل ت�أكيد للح�صول على هذا
الدعم من نظامه ،وحدثت موجات �أخرى من التوطني والدمج يف القوات امل�سلحة الليبية خالل العقد
املن�صرم .يف العام  ،2005قدم القذايف فئة منف�صلة وناق�صة من املواطنة كانت ت�ستهدف ،يف
الواقع ،ه�ؤالء الطوارق يف املقام الأول .ظلت العالقات مع اجلماعات العربية املجاورة متوتّرة ،كما
هو احلال مع التبو ،ولكن بتعقيدات �إ�ضافية جعلت الكثري من الليبيني يعتربون �أن الطوارق كانوا
يدعمون النظام طيلة فرتة االنتفا�ضة �ضد القذايف .يف الواقع ،على رغم �أن بع�ض الطوارق �أتوا من
النيجر ومايل كي يقاتلوا يف �صفوف اجلي�ش الليبي مقابل �أجر ،ف�إن مثل هذه التجارب مل تدم طوي ًال
بالن�سبة للكثريين .وبينما قاتل بع�ض املوالني حتى النهاية ،ف�إن الكثري من الطوارق الذين كانوا قد
ا�ستق ّروا يف ليبيا ،وحتى ج ّندوا يف القوات امل�سلحة ،انتقلوا �إىل مايل و�أماكن �أخرى بعد فر�ض الناتو
منطقة حظر جوي فوق ليبيا يف �آذار/مار�س  .2011ومبا �أنهم �أقل ا�ستقرار ًا من التبو� ،إىل ح ّد ما،
فقد كان بو�سع الطوارق ّ
التخلي عن وظائفهم  -وقد فعلوا  -يف القوات امل�سلحة ومغادرة البالد .ومع
�أن الكثريين غادروا ،فقد بقي العديد من املجتمعات املحلية يف اجلنوب الغربي ،وكما هو احلال مع
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التبو ،وهي تتع ّر�ض للهجوم بدوافع عرق ّية.
ترتبت على هذا الو�ضع �آثار يف جميع �أنحاء املنطقة .يف مايل على وجه اخل�صو�صّ � ،أجج مقاتلو
الطوارق العائدون مت ّرد ًا يف �شمال البالد و�أقاموا عالقات مع تنظيم القاعدة يف بالد املغرب
الإ�سالمي 27 ،معتمدين على الدعم القوي من الطوارق يف بلدان �أخرى ،مثل مايل .يف املقابل ،مت ّكن
الطوارق الليبيون من تزويد الطوارق الآخرين  -وفق ًا ملن لديهم معرفة يف ال�سوق ال�سوداء يف �سبها،
وكذلك ماميكن ا�ستخال�صه من مت ّرد الطوارق يف مايل العام  - 28 2012ب�أنواع الأ�سلحة التي �سعى
االنف�صاليون منذ فرتة طويلة للح�صول عليها من نظام القذايف دون جدوى.
يف حني دخل التبو يف �صراع دموي مع جريانهم العرب يف العام  ،2012مل يدخل الطوارق يف
الغالب يف مثل هذا ال�صراع .ويعود هذا ،على الأقل جزئي ًا� ،إىل �أن املدن القليلة التي فيها عدد كبري
من ال�سكان الطوارق ،مثل الغاط و�أوباري يف �أق�صى اجلنوب الغربي ،مل يكن فيها عدد كبري من
ال�سكان العرب الليبيني .ومع ذلك ،فقد عانى الطوارق من فكرة �أنهم قاتلوا �إىل جانب القذايف،
وبالتايل واجهوا التمييز والهجوم يف حقبة مابعد القذايف ،يف بلدة غدام�س يف �أق�صى الغرب ،حيث
يقيم الطوارق والعرب الغدام�سية (ال�سكان املحليون الغدام�س) حيث دخل ه�ؤالء يف �صراع فور
�سقوط طرابل�س .هناك ،كان للغدام�سية جماعتهم امل�سلحة التي كانت تتمتّع بدعم املجل�س الوطني
االنتقايل ،وبالتايل فقد �أن�ش�أوا جمل�سهم الع�سكري واملحلي اخلا�ص لتنظيم �ش�ؤون املنطقة .هاجم
الطوارق املدينة يف �أيلول�/سبتمرب  ،2011م ّدعني �أن الغدام�سية كانوا يد ّمرون املنازل ويقومون
29
بعمليات اعتقال جائرة ،حيث لقي �سبعة �أو ثمانية �أ�شخا�ص حتفهم يف القتال الذي اندلع بعد ذلك.
وقد بقيت الأ�سباب اجلذر ّية لل�صراع � -أو و�ضع املجال�س �أو املخالفني الذين رغب كال اجلانبني يف �أن
يق ّدموا �إىل العدالة – من دون ح ّل وا�ستمرت ال�صدامات خالل الن�صف الأول من العام .2012
ّ
يف�ضل الطوارق يف غدام�س االعتماد على احلكم الذاتي الفعلي وعلى ت�أمني دفاعاتهم اخلا�صة بد ًال
من و�ضع ثقتهم يف احلكومة امل�ؤ ّقتة �أو يف حماوالت وجهاء املجتمع املحلي للتفاو�ض حول ال�سالم بني
الطوارق والغدام�سية ،والتي مل ت�سفر خم�س منها عن �شيء 30.وبينما ُ�سمِ ح للن�ساء والأطفال بالبقاء
يف غدام�س ال�ستخدام املدار�س واملرافق ،فقد مت طرد معظم الرجال وانتقلوا �إىل البلدات ال�صغرية
املجاورة 31.وف ّر �آخرون �إىل اجلزائر �أو �أبعد من ذلك .ويع ّلق الطوارق �آمالهم على �إن�شاء مدينة
جديدة بالكامل ،والتي ي�سمونها الوال ،باعتبار ذلك احل ّل الوحيد القابل لال�ستمرار .وي�شري بع�ض
مم ّثلي الطوارق والقادة املحليني� ،إىل �أن مت ّرد الطوارق يف مايل �سي�ساعد يف احليلولة دون املزيد من
تهمي�شهم �أكرث من �أي مبادرة لل�سالم ،وهم يك ّد�سون الأ�سلحة وفق ًا لذلك.

اخلال�صة
تتط ّلب معاجلة احلوافز االقت�صادية التي ينطوي عليها التهريب وف�ساد حر�س احلدود املحلي،
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واال�ستيالء على املراكز احلدودية من قبل اجلماعات امل�سلحة ،التعاطي مع الق�ضايا االجتماعية
واالقت�صادية العميقة وال�صعبة التي �أ�صابت منطقة جنوب ليبيا طاملا قائمة .ومن �ش�أن احللول
الأمنية املتناف�سة � -سواء عالية �أو منخف�ضة التكنولوجيا  -التي عر�ضتها بلدان خمتلفة على احلكومة
الليبية �أن تخ ّفف من وط�أة امل�شكلة ،بيد �أنه ميكن تخريب �أي ح ّل �أمني �إذا ما �أجربت احلوافز الكافية
اجلهات املعنية على القيام بذلك.
يتط ّلب ت�أمني حدود البالد ال�شا�سعة بالتايل �إ�صالح القطاع الأمني و�إ�ضفاء الطابع الر�سمي عليه،
وكذلك اال�ستثمار يف املعدات والتدريب والبنية الأ�سا�سية ملراكز الأمن احلدودية .كما �أن من املهم
�إ�صالح النظام الإداري يف البالد ،بحيث ميكن و�ضع حدود وا�ضحة لل�سلطة داخل وبني الإدارات لأول
مرة ،ويبد�أ وزراء احلكومة يف التعاون على امل�ستوى التنفيذي .ومي ّثل م�شروع �صياغة الد�ستور الذي
تو�شك ليبيا على االنخراط فيه فر�صة ممتازة لتو�ضيح حدود ال�سلطة على امل�ستوى الوزاري و�إن�شاء
امل� ّؤ�س�سات ال�ضرورية اجلديدة.
�إن وجود حدود �أو�ضح لل�سلطة وقوى عاملة جم ّهزة ب�شكل
�أف�ضل� ،سي�ساعد على �إعطاء قوات الأمن يف ليبيا بع�ض مي ّثل م�شروع �صياغة الد�ستور الذي تو�شك ليبيا على
الزخم .غري �أن التعامل مع الكتائب امل�سلحة التي يجب على االنخراط فيه فر�صة ممتازة لتو�ضيح حدود ال�سلطة
قوات الأمن �أن تعمل بالتوازي معها مي ّثل ق�ضية �أعمق .فقد على امل�ستوى الوزاري و�إن�شاء امل� ّؤ�س�سات ال�ضرورية
ّ
�شجع الهجوم على القن�صلية الأمريكية يف بنغازي يوم  11اجلديدة.
�أيلول�/سبتمرب  ،2012احلكومة الليبية على اتّخاذ خط
ربرات الكتائب
�أكرث ت�ش ّدد ًا مع الكتائب ،لكن امل�س�ألة يف اجلوهر التتعلق بال�صرامة ،بل بال�سيا�سة .م ّ
للبقاء بعيدة عن الدولة عديدة ،لكن املو�ضوعات الأكرث �شيوع ًا هي عدم الثقة يف �أن الدولة اجلديدة
مع ّدلة (من�صلحة) مبا فيه الكفاية عن القدمية ،وعدم احرتام «�ضعف» اجلي�ش وال�شرطة ،ويف حالة
ربرات،
جماعتي التبو والطوارق� ،أن جمتمعاتهم تواجه تهديد ًا بدوافع عن�صرية .ويجب �إزالة تلك امل ّ
واحد ًا تلو الآخر.
يجب �أي�ض ًا �إلغاء احلوافز االقت�صادية املقدمة للمجتمعات املحلية اللتما�س الدخل من التجارة عرب
احلدود .وهذا ينطوي على رعاية التنمية ومعاجلة الق�ضايا االجتماعية التي �أُهملت منذ �إن�شاء ليبيا
كدولة حديثة .ويجب معاجلة مطالبات التبو والطوارق باجلن�سية ب�صورة كلية ،ويجب �أن تقدم لكال
اجلماعتني ح�صة �سيا�سية واقت�صادية يف ليبيا اجلديدة ،مبا يف ذلك توفري برامج التعليم وفر�ص
العمل .ويجب �أن ينتهي فر�ض الر�سوم واجلمارك من جانب �شرطة احلدود ،وتعطيل امل�سافرين
ت�شجع على ا�ستخدام ممرات غري ر�سمية
التع�سفي� ،أحيان ًا ،لأيام عدة ،حيث �إن جميع هذه الأ�شياء ّ
ّ
حول املراكز احلدودية .ويجب تعوي�ض �أولئك الذين ج ّردوا من جن�سيتهم لأ�سباب �سيا�سية على مايبدو،
بينما ي�ستم ّرون يف العمل بعقود قانونية مع الدولة الليبية ،ب�شكل منا�سب .ويجب �أي�ض ًا �أن ي�ستند

23

ا�ستخدام املواطنني الطوارق والتبو غري الليبيني (�أو امللتب�سني من الناحية القانونية) كم�ساعدين
يف �صفوف القوات امل�سلحة وال�شرطة� ،إذا كان له �أن ي�ستمر� ،إىل �أ�سا�س قانوين وا�ضح من �أجل و�ضع
نهاية لت�شجيع حكومة القذايف ال�ضمني وتالعبها يف مثل هذه الق�ضايا لأغرا�ض �سيا�سية.
ينبغي �أن يكون الهدف النهائي لليبيا هو �أن تق ّو�ض وتلغي بحزم احلوافز الرا�سخة لالنخراط يف
الن�شاط غري القانوين �أو �شبه القانوين عرب احلدود ،وهو الأمر الذي الميكن حتقيقه �إال من خالل
خلق جنوب م�ستق ّر ومزدهر .فقد فتحت ال�صراعات الأخرية يف البالد �أعني العديد من امل�س�ؤولني
الليبيني واملفاو�ضني ب�ش�أن ال�صراع ،يف بع�ض احلاالت ،للمرة الأوىل .يجب �أال تغيب هذه ال�صراعات
عن البال عندما تبد�أ حكومة ليبيا اجلديدة التعامل مرة �أخرى مع حدودها.
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هوام�ش
 1كثرياً ماتو�صف اجلماعات امل�سلحة يف ليبيا عرب و�سائل الإعالم بـ«امليلي�شيات» .ومع �أنها ت�سمية مالئمة� ،إال �أنه
ميكن القول �إنها تت�سم بالت�ضليل وعدم الدقة .يف ال�سياق الليبي ُت�ستخدم كلمة ميل�شيات ح�صراً لو�صف جمموعة لي�س
لها �صفة الدولة ،يف حني �أن اجلماعات الليبية امل�سلحة (الكتائب) �إما ن�ش�أت كجزء من اجلهد الثوري ،و�إما �أنها ت�شكلت
مبوافقة� ،إن مل يكن مبباركة من ،املجل�س الوطني االنتقايل ووزارتي الدفاع والداخلية .كما �أن �أياً من هذه اجلماعات
اليتمتع مبدنية ح�صرية ،نظراً �إىل وجود العديد من �ضباط اجلي�ش ال�سابقني �ضمن �صفوفها .ومبا �أنها ُت�سمى يف
ليبيا بـ«الكتائب» ،ف�إنه يتم ا�ستخدام الت�سمية نف�سها هنا .للح�صول على املزيد من الدرا�سات الت�صنيفية حول اجلماعات
امل�سلحة يف ليبيا� ،أنظر:

International Crisis Group, Divided We Stand: Communal Conflict in a Fragmented
State, forthcoming; and Brian McQuinn, «Capturing the Peace,» Small Arms Survey
2012.

َ
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ال�صادر عنها العام  ،1967ف�إنها مل تبذل اجلهود للتن�سيق �أو االتفاق مع االحتاد الأوروبي .ونادراً ماكان يتم تعريف
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نبذة عن الكاتب
بيرت كول حم ّلل �أول �سابق خبري بال�ش�ؤون الليبية يف جمموعة الأزمات الدولية � ICGأثناء
الثورة ومانتج عنها من حكومة انتقالية ،حيث عمل على تقدمي معلومات �أ�سا�سية وحتليالت
لل�سيا�سات �إىل الأمم املتحدة ،واالحتاد الأوروبي ،واحلكومات ،وال�شركات ،واملنظمات
غري احلكومية ،ومعظم و�سائل الإعالم الرئي�سة� .أجرى عم ًال ميداني ًا طوال ثالثني �شهر ًا
يف ليبيا ،وو�ضع تقري َرين ملجموعة الأزمات الدولية هما« :نقف مع ًا منق�سمني :ا�ستمرار
ال�صراعات يف ليبيا»  ،Divided We Stand: Libya’s Enduring Conflictsو«املحافظة
على وحدة ليبيا :التحديات الأمنية يف حقبة مابعد القذايف» Holding Libya Together:
 .Security Challenges After Qadhafiقبل ان�ضمامه �إىل جمموعة الأزمات الدولية،
حاز كول ماج�ستري فل�سفة يف الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية احلديثة من جامعة �أوك�سفورد،
مع تركيز على الف�ساد و�إدارة الرثوة ال�سيادية الليبية� .سيعود �إىل ليبيا يف �شهر ت�شرين
الثاين/نوفمرب اجلاري مع «م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية»  Small Arms Surveyللعمل
على نحو مع َّمق على اللجنة الأمنية العليا وديناميكيات املواجهة مابني املجموعات امل�سلحة
يف ال�شرق الحق ًا يف العام  .2012وي�شارك كول �أي�ض ًا يف و�ضع كتاب عن تاريخ الثورة الليبية
يحمل عنوان ًا م�ؤ ّقت ًا هو «ثورة ليبيا واالنتقال» ،Libya’s Revolution and the Transition
و�سي�صدر عن من�شورات .Hurst/Oxford University Press

مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط،
حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم عميق و�آراء واردة من
املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح
ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.
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