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لٍبٍا من القىاث شبه العسكرٌت إلى المٍلٍشٍاث:
بناء صعب لجهاز الدولت األمنً
لىٌ س مارتٍنس1

تعالج هذه الورقة البُعد األمنً فً بناء الدولة اللٌبٌة بعد اإلطاحة بالقذافً .إذ ٌمثل عجز الدولة
عن إنشاء جهازي شرطة وجٌش وطنٌٌن موحدٌن معضلة أساسٌة فً تجربة التحول الدٌمقراطً
فً لٌبٌا .كما ٌتشابك ذلك العجز مع األوضاع األمنٌة والسٌاسٌة المعقدة على الحدود مع دول
الجوار.
وٌشٌر الباحث "لوٌز مارتٌنٌز" إلى أن المعطٌات التً حكمت التصور األمنً فً المرحلة التً
تلت رحٌل القذافً تختلف عن الواقع اآلن .فالثوار واألهالً رحبوا بملٌشٌات القبائل لٌس فقط
لدورها فً الثورة ولكن ألهمٌتها فً حفظ األمن بعد سقوط القذافً .لكن سرعان ما تصاعدت
أصوات الحكومة االنتقالٌة المشددة على ضرورة بناء أجهزة أمنٌة موحدة .كما عبّر األهالً
مراراً عن السخط المتزاٌد ضد الفوضى األمنٌة التً تسببها المٌلشٌات المسلحة واستغاللها
لنفوذها.
وٌؤكد الباحث أن الحكومة التزال الطرف األضعف أمام المٌلشٌات القبلٌة .فتلك األخٌرة
استطاعت تعطٌل مجهودات الحكومة عن طرٌق سٌطرتها على موانئ النفط وتسببها فً عجز
الموارد .هذا باإلضافة إلى استنادها لدعم السٌاسٌٌن المنتخبٌن فً المجلس الوطنً الذٌن تحولوا
إلى "شركاء سٌاسٌٌن للمٌلٌشٌات".
وبٌنما ٌستعرض الباحث األسباب السابقة ،فإنه ٌؤكد أن الثورة فً لٌبٌا لم تخلق هذا المشهد من
العدم .فالطرٌقة التً أدار بها القذافً الدولة عززت من فكرة مجتمع القبائل ،كما قضت على دور
الجٌش كمؤسسة وطنٌة مسؤولة عن حماٌة البالد ،خاصة قراراته التً ألغت وزارة الدفاع عام
 1991وإعالنه حل الجٌش فً  1995لصالح مٌلشٌات شعبٌة على إثر محاوالت انقالبٌة فاشلة.
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نظام ثىري وقىاث شبه عسكرٌت :إرث مسمىم

ػٍ ٝػىٌ كٚي وبٌغيا ئو ِٖٚو ٌُ ،رؼزّل اٌٍَطخ اٌٍ١ج١خ ػٍ ٝع ِ١ل ،ٜثً ػٍ ٝلٛاد ّجٗ ػَىو٠خ .ام
ّٕٙذ ٘نٖ اٌمٛاد ثمبء اٌغّب٘١و٠خ ؽز ٝػبَ  .2011فّٕن ػبَ  1987ثلأد اٌّ١ْ١ٍ١بد اٌْؼج١خ رفٛق
اٌغ ِ١أّ٘١خ .ام وبْ اٌغ ِ١لل إٔجؼ وّٕٛخ ػبه ثؼل اففبلٗ ف ٟرْبك ٚفِٛ ٟاعٙخ اٌمٖف األِو٠ىٟ
اٌنٕ٠ ٌُ ٞغؼ ف ٟاٌزٖلٚ .ٌٗ ٞلل أكد اٌؼمٛثبد اٌل١ٌٚخ اٌّفوٙٚخ ػٍ ٝاٌجالك ِٓ ػبَ ٚ 1991ؽز ٝػبَ
 2003اٌ ٝأ١ٙبه اٌغ ِ١اٌٍ١ج ٟاٌن ٞؽُوَ ِٓ اٌّٛاهك اٌالىِخ ٌٖ١بٔخ ِؼلارٗ اٌؼَىو٠خٚ .ثنٌه فمل
اٌؼٕبٕو اٌقَّخ ٚأهثؼ ْٛأٌفًب ِب وبْ لل رجم ِٓ ٌُٙ ٝأّ٘١خ ِٚىبٔخ ِٓٚ .صُ أٌغ١ذ ٚىاهح اٌلفبع ف ٟػبَ
 ٌُٚ .1991رزُ رؼجئخ اٌغٌّٛ ِ١اعٙخ اٌّؼبهٙخ اإلٍالِ١خ اٌٍَّؾخ ث ٓ١ػبِٚ .1998ٚ 1993 ٟعبءد
ِؾبٚالد االٔمالة اٌؼَىو ٞث ٓ١ػبٌِ 1995ٚ 1993 ٟزُفمِل اٌغِ ِ١ىبٔزٗ ٔٙبئً١ب ٚمٌه ٌٖبٌؼ اٌؾوً
اٌضٛهٚ ٞاٌى١بٔبد ّجٗ اٌؼَىو٠خ اٌّلافؼخ ػٓ إٌظبَ.
ٚثٚ ٓ١فبح اٌمنافٚ ٟاالٔزقبثبد ؽٍذ اٌّ١ْ١ٍ١بد ِؾً األعٙيح األِٕ١خ اٌَبثمخ ٌزٚف ٟػٍ ٝاٌلٌٚخ اٌٍ١ج١خ ِٓ
عل٠ل ٛبثغ اٌّ١ْ١ٍ١بد اٌّٛهٚصخ ػٓ ٔظبَ اٌمناف .ٟفمل وبْ ٘نا إٌظبَ لبئ ًّب ػٍ ٝاٌزٛاىْ ث ٓ١اٌمٛاد ّجٗ
اٌؼَىو٠خ اٌز ٟوبٔذ ِئٌفخ ِٓ رْىٍ١خ ِؼملح ٚؽَبٍخ رَّؼ ثزّضِْٚ ً١بهوخ اٌمجبئً اٌز ٟثب٠ؼذ إٌظبَ.2
ٚوبْ ُٕ٠ظو اٌ ٝاٌغ ِ١ثٖفزٗ فطو ٕ٠جغ ٟرؾ١١لٖ ؽز ٝاما رزطٍت مٌه اٙؼبفٗ ٚعؼٍٗ غ١و وفئ ػٍٝ
اٌَّز ٜٛاٌؼَىو٘ ِٓٚ .ٞنا إٌّظٛه ٌُ ٠زَٓ ٌٍغ ِ١اٌزو٠ٚظ ٌمِٖٚ ّٗ١بٌؾٗ وى١بْ أ ٚوّئٍَخ ثىً
ِؼٕ ٝاٌىٍّخ ػٍ ٝغواه ِئٍَبد ػَىو٠خ أفو ٜف ٟإٌّطمخ ،أ ٚأْ ٠طٛه ف ٟاٌّغزّغ الزٖبكًا َّ٠ؼ ٌٗ
ثزٖو٠ف اٌؼبٍِ ٓ١ف ٗ١ثؼل أزٙبء فلِزٚ ُٙثزى ٓ٠ٛػاللبد ٔفٛم .3غ١و أْ اإلهاكح اٌَ١بٍ١خ إلػبلخ رّٕ١خ
اٌغ ِ١اٌٍ١ج ٟوبْ ِوك٘ب اٌؼاللخ اٌّؼملح ٚاٌلل١مخ ٚاٌّزٕبلٚخ ث ٓ١اٌغّب٘١و٠خ اٌٍ١ج١خ ٚث ٓ١اٌلٌٚخ .ففٟ
فٍَفخ اٌغّب٘١و٠خ وبْ ِآي اٌلٌٚخ االفزفبءٚ ،مٌه ٌى ٟرفَؼ اٌّغبي أِبَ ٘١بوً ٍ١بٍ١خ ِؾٍ١خ رٚطٍغ
اٌمجبئً فٙ١ب ثبٌلٚه اٌوئ .4َٟ١ام وبٔذ ٌ١ج١ب اٌمناف ٟاٌضٛه٠خ رم َٛػٍّٛٔ ٝمط "ِغزّغ ػبكي" َِزٛؽِٓ ٝ
ٔظبَ ٍ١بٍ" ٟلجٍٚ ."ٟف ٟاٌىزبة األفٚو وبْ اٌمناف٠ ٟمٛي اْ اٌمجٍ١خ "ِظٍخ اعزّبػ١خ ٛج١ؼ١خ" ٚأٔٙب
ر" ّٓٚاٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ ألفواك٘ب ِٓ فالي رمبٌ١ل٘ب" .أِب اٌلٌٚخ فٔ" ٟٙظبَ ٍ١بٍٚ ٟالزٖبكٚ ٞأؽ١بًٔب
ػَىوٍ ٞطؾ ٟال ػاللخ ٌٗ ثبإلَٔبٔ١خ" ِٓٚ .صُ ٕ٠جغٌٍّ ٟغزّغ أْ ٠ى ْٛلبئ ًّب ال ػٍ ٝأٍبً اٌلٌٚخ ثً
ػٍ ٝأٍبً اٌمجٍ١خ .5ثبٌَٕجخ اٌ ٝاٌمناف ٟفبْ "اٌمجٍ١خ أٍوح ارَؼذ ِٓ عواء اىك٠بك اٌّٛاٌ١ل .اٌمجٍ١خ أٍوح
وج١وحٚ .األِخ لجٍ١خ ارَؼذ ثلٚه٘ب"ٚ .اٌٛالغ أْ اٌّق١بي اٌمجٍٔ ٛ٘ ٟز١غخ ٌٍزغ١واد اٌَ١بٍ١خ اٌّؼبٕوح.
ٌنا رؤر١ٌ ٟج١ب اٌمناف ٟف ٟاٛبه اٍزّواه٠خ "كٌٚخ ٌ١ج١خ" ارَّذ ِٕن اٍزمالٌٙب ػبَ  1951ثطبثغ لجٍ .ٟمٌه
أْ ٔظبَ اٌيٚا٠ب ف ٟػٙل اٌٍّه اكه ٌ٠وبْ ِزؤصوًا ثبٌزمَ ُ١اٌمجٍ ٟف ٟثولخ ،وّب ٙٛ٠ؼ اٌّئهؿ ػٍ ٟػجل
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اٌٍط١ف أؽّ١لح٘ ِٓ .6نا إٌّظٛه ٠جل ٚوً ِٓ اٌغٚ ِ١اٌلٌٚخ ػمجز ٓ١رؾٛالْ كٔ ْٚغبػ اٌضٛهحٔٚ .الؽع
اٍزّواه ٘نٖ اٌوإ٠خ اٌقبٕخ ثبٌلٌٚخ ٚاٌغٌ ِ١ل ٜاٌّ١ْ١ٍ١بد اٌؾبٌ١خ.
ً٘ رؼزجو اٌّ١ْ١ٍ١بد اٌؾبٌ١خ ٔز١غخ ٌفٍَفخ اٌمناف ٟاٌضٛه٠خ ام ٘ ٛأهاك أْ رجم١ٌ ٝج١ب ف ٟؽبٌخ "رٛرو
َِزّو"؟ ف ٛٙوبْ ٠ئ٠ل ٔظو٠خ "اٌْؼت اٌٍَّؼ" ٌى ٟرزؾٛي "وً ِلٕ٠خ اٌ ٝصىٕخ ٠زلهة فٙ١ب اٌَىبْ
ً١ِٛ٠ب"ٌ ،نٌه وبْ ػٍ ٝاٌغّب٘١و٠خ أْ رجم ٟػٍ٘ ٝنا "اٌزٛرو" ِٓ فالي اٌٍغبْ اٌضٛه٠خ .7ف ٟػبَ 1995
 ِٓٚأعً اؽزواَ ٘نا اٌّجلأ أػٍٓ اٌمناف ٟؽً اٌغٌٖ ِ١بٌؼ وزبئت ّؼج١خ ُ٠فزوٗ أْ ر ّٓٚاٌلفبع ػٓ
األِخ ٙل أّ ٞىً ِٓ أّىبي االػزلاءٚ .غلاح ٍم ٗٛٛلبَ ػْواد ا٢الف ِٓ اٌّمبرٍ ٓ١اٌّغزّؼ ٓ١فٟ
وزبئت ػٍَِ ٝز ٜٛاٌّلْ ٚاألؽ١بء ثبؽزالي أِبوٓ ػبِخ ٘غورٙب لٛاد األِٓ اٌزبثؼخ ٌٍٕظبَ اٌَبثك ِٓ
أعً ؽّب٠خ اٌضٛهحٚ .8ؽظ١ذ اٌّ١ْ١ٍ١بد ثْوػ١خ صٛه٠خ ثفٚٔ ًٚبٌٙب ٙل ٔظبَ اٌمناف ،ٟغ١و أٔٙب ثلأد
رٛاعٗ اػزواٙبد رله٠غ١خ ِٓ إٔؾبة اٌْوػ١خ اٌَ١بٍ١خ أ ٞاٌفبئي ٓ٠ثبٔزقبثبد  7رّٛى .2012 ٛ١ٌٛ٠ /
فجبٌَٕجخ اٌ ٝاٌّّضٍ ٓ١اٌَ١بٍ١ٌٍ ٓ١١ج١ب االٔزمبٌ١خ ٠جمٔ ٝيع ٍالػ اٌّ١ْ١ٍ١بد ٚكِغٙب ف ٟلٛاد األِٓ ه٘بًٔب
أٍبًٍ١ب ٌٍّ ٟٚلل ًِب ثبٌؼٍّ١خ االٔزمبٌ١خٚ .9فٛه االٔزقبثبد ،أٍٛمذ اٌٍَطبد أنا ًها أف١وًا  ٕٔ٠ػٍ ٝأْ
"اٌمٛح اٌ١ٕٛٛخ اٌّزٕمٍخ اٌزبثؼخ ٌ١ٙئخ األهوبْ رطٍت ِٓ وً األفواك ٚاٌّغّٛػبد ٚاٌزىزالد اٌٍَّؾخ اٌزٟ
رؾزً صىٕبد اٌغ ِ١أ ٚاٌّجبٔ ٟاٌؼبِخ إِٔ ٚبىي أػٚبء ف ٟإٌظبَ اٌَبثك إِٔ ٚبىي أثٕبء ِؼّو اٌمناف ٟفٟ
ٛواثٌٍ ٚاٌّلْ اٌّؾ١طخ ثٙب أْ رقٍ٘ ٟنٖ اٌّٛالغ فالي ٍ 48بػخ"ٔٚ .10الؽع أْ اٌؾىِٛخ ِب ىاٌذ
رؾزبط اٌِ ٝلح رفٛق اٌ ٓ١ِٛ١ثىض١و ٌٖٕ١بع ٘ئالء اٌ ٝأٚاِو٘ب ،ثً اْ األِو لل َ٠زغوق ػلح ٍٕٛاد ؽزٝ
ْٕ٠ؤ عٙبى إَِِٔ ٟزمً ػٓ اٌّ١ْ١ٍ١بد.

 -2تعددٌت األجهسة األمنٍت وتداخلها
ف١ٌ ٟج١ب ِب ثؼل اٌمناف ،ٟإٔجؾذ اػبكح ثٕبء اٌغٙبى األِٕ ٟأ٠ٌٛٚخ ثبٌَٕجخ اٌ ٝؽىِٛخ ػٍ ٟى٠لاْ اٌزٟ
روًِ ٛ٠ ٜب رٍ ٛا٢فو أْ ر ٌٟٛاٌّ١ْ١ٍ١بد َِئ١ٌٚخ إٌظبَ ٚاألِٓ ٌُ ٠ؼل أِوًا ِؾزّالًٚ .ف ٟآماه ِ /بهً
 2013موو ٚى٠و اٌلافٍ١خ ثؤْ اٌّ١ْ١ٍ١بد ٚاٌّغّٛػبد اٌٍَّؾخ ٕ٠جغ ٟأْ رقٍ" ٟاٌف١الد ٚإٌّبىي
ٚاٌّجبٔ ٟف ٟاأل٠بَ اٌمٍٍ١خ اٌّمجٍخ ٚاال فَٛف رُزقن اعواءاد"١ِٚ .فًب َّٔ ٌٓ" :ؼ ثؤْ رُزقن ِلٕٔب ه٘بئٓ.
٠غت أْ رفوٗ اٌلٌٚخ اهاكرٙب ٚأٔب أٍٛت رؤ١٠ل اٌوأ ٞاٌؼبَ ٌٕب ف٘ ٟنا اٌْؤْ" .11ثبٌَٕجخ اٌ ٝاٌىض١و ِٓ
اٌٍ١ج ٓ١١فبْ رغبٚىاد ثؼ٘ اٌّ١ْ١ٍ١بد لل إٔجؾذ أِوًا ال ُ٠طبق .وّب أٔٗ ُٕ٠ظو اٌ ٝثؼٙٚب ػٍ ٝأٔٙب
رؼ ِ١أؾالالً أفاللً١ب ٚريػيع األِٓ ٚرو٘ت اٌَىبْ ِّب ْ٠غغ ػٍ ٝاهرىبة اٌّي٠ل ِٓ اٌٙغّبد
ٚػٍّ١بد اٌَولخ ٚاٌقطفٚ .اما وبْ اٌّغٌٍ اٌ ٟٕٛٛاالٔزمبٌ ٟلل لجً ف ٟاٌجلا٠خ ثٙنٖ اٌّ١ْ١ٍ١بد ،ثً

6

وٌؤكد علً عبد اللطٌف أحمٌدة أن "نجاح السنوسٌة ٌعود إلى تشٌٌد وتكٌٌف النظام االجتماعً القبلً" ،The Making of Modern Libya ،بناء
لٌبٌا الحدٌثة ،الناشر ،. State University of New York Press :ألبانً ،1994 ،Albany ،ص.81
7
كلود مونٌٌه" , « Les forces armées libyennes ou le peuple en armes » ،Claude Monnier ،القوات المسلحة اللٌبٌة أو الشعب المسلح"،
 ،Revue de défense nationaleمجلة الدفاع الوطنً ،نوفمبر .1984
8

ظل مطار طرابلس حتى إبرٌل  2012تحت سٌطرة كتائب الزنتان ،أما كتائب سوق الجمعة فقد أحكمت سٌطرتها على مطار معٌتٌقة ،كما احتل
سكان زوارة نقطة التفتٌش الحدودٌة برأس جدٌر ،وسٌطرت كتائب مصراطة على المجال الجوي والبحري للمدٌنة ،انظر « Divided We
”" ،Stand : Libya’s Enduring Conflictsنبقى منقسمٌن :نزاعات لٌبٌا المستمرة" ،مجلة  ،International crisis Groupالعدد  14 ،130سبتمبر .2012
9
بٌتر كول وبراٌن ماك كوٌن ناشرون ،The Libyan Revolution and its Aftermath ،Peter Cole and Brian McQuin ،الثورة اللٌبٌة وآثارها،
دار النشر  ،Hurstلندن.2013 ،
10

بٌان ،وكالة جانا 23 ،سبتمبر .2012
11
صحٌفة  3 ،Libya Heraldمارس .2013

3

ّغؼٙب ػٍ ٝاالٍزّواه ف ٟؽًّ اٌَالػ فْ١خ ػٛكح أٖٔبه اٌمناف ،12ٟفبْ اٌؾىِٛخ اٌز ٟرْىٍذ فٟ
أػمبة أزقبثبد  7رّٛى  2012 ٛ١ٌٛ٠ /أهاكد رؼي٠ي ثؤبِظ ٔيع اٌَالػ ٚاٌزَو٠ؼ ٚاػبكح كِظ
اٌّ١ْ١ٍ١بد.13
رزفبٚد اٌزمل٠وادٌٚ ،ىٓ صّخ ِ 1700غّٛػخ ػٍ ٝاأللً ِغزّؼخ ف١ْ١ٍ١ِ 300 ٟب أٍّٙذ ف ٟاٌزّوك.
ٚوبْ ػلك ؽبٍِ ٟاٌَالػ ف١ٌ ٟج١ب ٠مله ثّبئخ ٚفَّ ٓ١أٌفًب ف ٟػبَ  ٛ٘ٚ ،2012لل ثٍغ  200أٌف اٌ250 ٝ
أٌف ف ٟػبَ  .2013ثبٌَٕجخ اٌ ٝاٌٍَطبد فبْ ٘نٖ اٌّ١ْ١ٍ١بد لل ٍّؾذ ثؾفع األِٓ غلاح أ١ٙبه إٌظبَ،
ٌٚىٓ ػٍ ٝاٌّل ٜاٌجؼ١ل ٕ٠جغ ٟأْ رٍَُ اٌَالػ ٚاْ رٕلِظ اِب ف ٟاٌغ ِ١اٌٍ١ج ٟاٌغل٠ل أ ٚف ٟلٛاد األِٓ
اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌلافٍ١خٌٚ .ىٓ ٚفمًب ٌٍَّئ ٓ١ٌٚاٌؼَىو ٓ١٠فبْ اٌغ ِ١اٌٍ١ج ٟاٌغل٠ل ٚاٌن ٞلبَ ثبٍزؼواٗ
فّ 9 ٟجب / ٛفجوا٠و  2013فٛ ٟواثٌٍ ثّووجبد ١ِٚ NIMRزَٛثٕ٠ L200 ْٟ١جغ ٟأْ ٠ى%70 ْٛ
ِٓ ػٕبٕوٖ ِٓ فبهط اٌّ١ْ١ٍ١بد ٌّٚبْ اٍزمالٌٗٔ .ظوً٠ب ٠مله ػٕبٕو اٌغ ِ١ثّبئخ أٌف ػَىوٛ٘ٚ ،ٞ
َ٠ؼ ٝاٌ ٝرؾم١ك فٍَفخ "اٌغ ِ١اٌنوٚ "ٟفمًب ٌٍّزؾلس ثبٍُ ٚىاهح اٌلفبع ػبكي ػضّبْ .ثبٔزظبه مٌه َ٠زٕل
اٌغ ِ١اٌ ٝلٛاد اؽز١ب١ٛخ ٘ ٟلٛاد كهع ٌ١ج١ب  ٟ٘ٚرزؤٌف ِٓ ِ١ْ١ٍ١بد ٠فزوٗ أْ رقٚغ إلّواف
اٌّغٌٍ األػٌٍ ٝألِٓ ٚاالئزالفبد اٌضٛه٠خٚ .صّخ ثؼ٘ اٌٚجب ٛاٌن ٓ٠فلِٛا ف ٟظً إٌظبَ اٌَبثك
ٚأْمٛا ػٕٗ لجً ٍم ٗٛٛأ ٚهفٛٚا اٌمزبي ٙل اٌضٛاه فؤٕجؾٛا اٌِ َٛ١لهثٌٍ ٓ١غ ِ١اٌغل٠لٚ .14ػٍٝ
ػىٌ ِب ؽلس ف ٟاٌؼواق ٌُ رمُ اٌٍَطبد اٌٍ١ج١خ ثبلٖبء وً األّقبٓ اٌّورجط ٓ١ثبٌٕظبَ اٌَبثك .ثً اْ
اٌٛالغ ثؼ١ل ػٓ مٌه وً اٌجؼلٚ .لبي ٚى٠و اٌلافٍ١خ ػبّٛه ّٛا ً٠اْ ٚىاهرٗ ر ُٚأوضو ِٓ  120أٌف
هعً ّوٛخ  40ٚأٌف اكاهٌ ٞىٓ ِؼظِّّ ُٙزٕغ ػٓ اٌؼًّ ِٕن  4أ 5 ٚأػٛاَ هغُ أٔ٠ ُٙزمبْٛٙ
هٚارج.15ُٙ
ٚاٌٛالغٚ ،ثؼل ِوٚه ٍٕز ٓ١ػٍٍ ٝم ٛٛإٌظبَ ،فبْ ػلك ػٕبٕو اٌغٚ ِ١اٌْوٛخ ال ٠نوو ِمبهٔخ ثؼٕبٕو
اٌىزبئت اٌز ٟرْىً ِ١ْ١ٍ١بد اٌّغٌٍ األػٌٍ ٝألِٓ ٚلٛاد اٌلهع اٌٍ١ج١خ  200 ُ٘ٚأٌف ػٕٖو ثلْٚ
ٚالء صبثذ .أِب اٌغ ِ١ف 6 ُٚ١آالف ػٕٖو ِٛىػ ٓ١ث ٓ١أهثغ وزبئت اؽلا٘ب ِٓ اٌمٛاد اٌقبٕخ ٚاٌضالصخ
األفو٠بد ِٓ وزبئت اٌّْبحٚ .ال ٠ؼًّ فؼًٍ١ب ٍ ٜٛاٌف ِٓ ٘ئالء اٌؼٕبٕوٚ .صّخ  76أٌف ِٓ ػٕبٕو
اٌّ١ْ١ٍ١بد اٌن ٓ٠فٍٛٚا أْبء ّووبد أِ ٚزبعو فبٕخ ثِ ُٙغ االؽزفبظ ثَالؽ ُٙػًٙٛب ػٓ االٌزؾبق
ثبٌغ ِ١أ ٚاٌْوٛخٚ .16رجم ٝاٌؾىِٛخ ٙؼ١فخ ثْىً ال َّ٠ؼ ٌٙب ثجَ١ٍ ٜطورٙبٚ .رزفب ٗٚاٌٍَطبد
ثْىً َِزّو ِٓ أعً اٌجمبء .فِٙ ٟٙلكح ِٓ عٙبد ٌُ ٠قزو٘ب إٌبفج ْٛثً فوٙذ ٔفَٙب ثفِْ ًٚبهوزٙب
ف ٟاٌضٛهحٔٚ ،ؼٕٕ٘ ٟب اٌّ١ْ١ٍ١بد ِٓ .صُ رظً اٌلٌٚخ افزوا١ٙخ ،ثلٍٍ ْٚطخ ؽم١م١خٚ .رزؾىُ اٌّ١ْ١ٍ١بد
ف١ٌ ٟج١ب ػًٙٛب ػٓ اٌؾىِٛخ ٘ٚنا ِب ٠ئولٖ اٌؼل٠ل ِٓ اٌقجواء ٚاٌغبِؼ ٓ١١اٌٍ١جٚ .ٓ١١لل إٔجؼ اٌجوٌّبْ
ِموًا ألفواك ّ٠ضٍ ْٛاٌّ١ْ١ٍ١بد ٚال ّ٠ضٍ ْٛإٌبفجٚ .ٓ١اٌّْىٍخ ال رزؼٍك ثزؾىُ اٌّ١ْ١ٍ١بد ف١ٌ ٟج١ب ،فبٌىض١و
ِٓ اٌٍ١ج٠ ٓ١١ؼزوف ْٛثؤٔٗ ٌٛال ٘نٖ اٌّ١ْ١ٍ١بد ٌغولذ ٌ١ج١ب ف ٟاٌف ٝٙٛاٌؼبهِخ .ثً رىّٓ اٌّْىٍخ اٌؾم١م١خ
فً  23أغسطس  ،2013حرزت السلطات اللٌبٌة مائة دبابة وقاذفة صوارٌخ فً ثكنة بسوق األحد شرق طرابلس .وكانت هذه الترسانة مل ًكا
لمٌلٌشٌا مؤٌدة للقذافً( .كتٌبة شهداء معمر القذافً)
13
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ف ٟو ْٛغبٌج١خ اٌّٛا ٓ١ٕٛال ٠ضم ْٛف ٟاٌؾىِٛخ ثٖفخ فبٕخ ٚف ٟاٌّئٍَبد اٌَ١بٍ١خ ثٖفخ ػبِخ ،وّب
أٔٙب رىّٓ فٚ ٟعٛك أيالق ٔؾّٛٔ ٛمط ِبف١ب ؽم١م١خ ف ٟرٕظّ ُ١ئ ْٚاٌجالك .فبٌّ١ْ١ٍ١بد رٕظو اٌ ٝاٌلٌٚخ
ثٕفٌ اٌو٠جخ اٌز ٟوبٔذ رّ١ي رٛعٗ اٌمناف .ٟثبألٌِ وبٔذ لجٍ١خ اٌمناف ٟرؾزىو ِٛاهك ٌ١ج١ب إٌفط١خ ،أِب اٌَٛ١
فمل ؽٍذ ػْواد اٌّ١ْ١ٍ١بد اٌَّزٕلح أؽ١بًٔب اٌ ٝاٌمجبئً ِؾٍٙبٚ .17لل أٚلفذ اٌّ١ْ١ٍ١بد رٖل٠و
اٌّؾوٚلبد ٚلٍٖذ ِٛاهك اٌؾىِٛخ إلهغبِٙب ػٍ ٝلجٛي أعٕلرٙب اٌَ١بٍ١خ ػٍ ٝغواه ِطبٌت ِ١ْ١ٍ١بد
ثولخ اٌز ٟرطّؼ اٌ ٝاالٔفٖبي ػٓ اٌلٌٚخ اٌٍ١ج١خ ٚأْبء ِٕطمخ َِزمٍخ.
ِغ اٍزؾبٌخ ْٔؤح عٙبى أِٓ لبكه ػٍ ٝرؤِ١ٌ ٓ١ج١ب َّ٠ٚؼ ثبٌزبٌ ٟثبْٔبء ِئٍَبد ٍ١بٍ١خ عل٠لح ،رٕؼىٌ
هغجخ ِقزٍف األٛواف اٌّْبهو ٓ١ف ٟاٌضٛهح ِٓ ِ١ْ١ٍ١بد ٚأؽياة ٍ١بٍ١خ ف ٟاٌؼًّ ػٍ ٝأْبء كٌٚخ
فلهاٌ١خ غ١و ِووي٠خٚ .رزطٍغ ػلح ِٕبٛك ػٍ ٝغواه ثولخ ٚاٌغٕٛة ِٕٚطمخ اٌجوثو ف ٟعجً ٔفٍٛخ اٌٝ
اٌؾٖٛي ػٍٍٚ ٝبئً رّىٕٙب ِٓ اٌؾٖٛي ػٍ ٝاٌؾىُ اٌنار ٟػٍ ٝاٌَّز ٜٛاألِٕٚ ٟاٌّبٌٚ ٟالٍّ١ب فّ١ب
٠قٔ اٌزؾىُ ف ٟاٌّٛأئ إٌفط١خ ٚاٌؾلٚكٚ .لل ٍؼذ ٘نٖ إٌّبٛك اٌ ٝفٕك ٛواثٌٍ الزٖبكً٠ب ِٓ فالي
أىِخ رٖل٠و اٌّؾوٚلبد ف ٟػبَ ِّ 2013ب أهغُ اٌؾىِٛخ ػٍ ٝاالػزواف ثٚؼفٙب٠ٚ .و ٜاٌّغزّغ
اٌل ٌٟٚف ٟأزفبٙخ ٘نٖ إٌّبٛك ّىالً ِٓ أّىبي اٌف ٝٙٛثّٕ١ب رجل ٚرٛعٙ١بد ٛواثٌٍ غ١و ٚالؼ١خ.
ٚاٌؾم١مخ أْ ٘نٖ اٌف ٝٙٛرَ ُٙف ٟأزبط كٌٚخ عل٠لح فلهاٌ١خ ٚغ١و ِووي٠خ  ٟ٘ٚاٌلٌٚخ اٌز ٟصبه اٌٍ١جْٛ١
ِٓ أعٍٙبَ١ٌٚ .ذ ٌ١ج١ب اٍزضٕب ًء ف ٟإٌّطمخ .ام أْ اٌَىبْ اٌّؾٍ ٓ١١فّّ ٟبي ِبٌٚ ٟعٕٛة اٌغيائو ِوٚهًا
ثؤلبٌ ُ١عٕٛة اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ ٠زطٍؼ ْٛاٌٛٔ ٝع ِٓ اٌؾىُ اٌنارٚ ٟغ١و ِووي ٞإلكاهح األهاٚ .ٟٙلل
إٔجؼ ػٙل اٌغ ُٛ١اٌ١ٕٛٛخ اٌز ٟرزؾىُ ف ٟاألهاِٙٛ ٟٙغ رَبإي ؽم١م٠ ٌُ .ٟؼل ٌٍ١ج١ب اٌّبٚ ٟٙعٛك.
ٚلل َ٠ؼ ٝاٌٍ١ج ْٛ١ثْز ٝاٌَجً ،ثّب ف ٟمٌه اٌؾوة األٍ٘١خ ،إٌِ ٝغ اٌٍَطخ اٌّووي٠خ اٌٛاؽلح ِٓ اٌزؾىُ
ف ٟأها .ُٙ١ٙػٍ ٝغواه الٍ ُ١ووكٍزبْ اٌؼوال ،ٟفبْ اٌؼل٠ل ِٓ إٌّبٛك اٌٍ١ج١خ رؼزجو ٔفَٙب لبكهح ػٍٝ
اٌ زٖوف ثّفوك٘ب ف ٟاٛبه فلهاٌ .ٟاْ اٌف ٝٙٛاٌظب٘وح ف١ٌ ٟج١ب ٌَ١ذ ٌٍ ٜٛؾظخ ربه٠ق١خ إلػبكح
رور١ت االٔزّبءاد .فٍٓ رٕ ُٚاٌّ١ْ١ٍ١بد اٌ ٝأعٙيح األِٓ اال اما الزٖو ٔطبق ػًّ ٘نٖ األعٙيح ػٍٝ
ِٕطمخ أ ٚؽزِ ٝلٕ٠خ ثؼٕٙ١بٍ .زَزغوق اػبكح ثٕبء اٌوٚاث ٜث ٓ١اٌٍ١جٚ ٓ١١لزًب ٠ٛٛالً٠ٚ .جم ٌُٙ ٝأْ ٠غلٚا
اٌلٕ٠بِ١ى١خ اٌزٍ ٟزَّؼ ثبٌقوٚط ِٓ ؽبٌخ اٌؾنه اٌلائّخ رغبٖ أعٙيح األِٓ ؽز٠ ٝزَٕ١ِ ٝالك ٘نٖ األعٙيح
ثبٌفؼً.
ثبٌَٕجخ ٌٍ١ج١ب ،رّضً اٌَ١طوح ػٍ ٝؽلٚك٘ب ػٛكحً هِي٠خً ٌٍلٌٚخٌٚ .ىٓ اٌٙٛغ ِقزٍف ف ٟوً ثٍل فّّ ٟبي
أفو٠م١ب .فف ٟاٌغيائو٠ ،ؼىٌ اٌقطبة اٌّزلاٚي ؽٛي ػلَ رؤِ ٓ١اٌؾلٚك ثؼل اٌوث١غ اٌؼوث ،ٟاٌّقبٚف
اٌْؼج١خ ِٓ أفغبه اٌٙٛغ  َُٙ٠ٚف ٟرم٠ٛخ ِئٍَبد اٌلٌٚخ اٌَّئٌٚخ ػٓ األِٓ .أِب ف ٟاٌّغوة ،فبْ
ػلَ رؤِ ٓ١اٌؾلٚك أؼىٌ ثٖٛهح ِْوٚع ٌجٕبء علاه ِٓ األٍالن اٌْبئىخ ػٍٛٛ ٝي اٌؾلٚك ِغ اٌغيائو
ِّب ٍ٠م ٟاٌٛٚء ػٍ ٝاٌٙٛغ االٍزضٕبئٌٍّ ٟغوة ف ٟإٌّطمخ .18أِب ف ٟر ،ٌٔٛفبْ اٌؾىِٛخ اٌز ٟرٛاعٗ
ػٕف اإله٘بة رئول ػٍّ ٝ
أْ "رغوثخ اٌغيائو فِ ٟؾبهثخ (اإله٘بة) ِض١وح ٌال٘زّبَ"ٚ .لل اوزْف
اٌز ْٛ١َٔٛثىض١و ِٓ اٌوػت ثؼل ِؼووخ عجً ّؼبٔج ٟلوة اٌؾلٚك اٌغيائو٠خ ػبَ  2013أْ ر ٌٔٛثبرذ
ِالماً ٌّٕظّبد عٙبك٠خٚ .لل أٌٍ اٌؾوً اٌ ٟٕٛٛاٌزٚ َٟٔٛلٛاد اٌلهن اٌ ٟٕٛٛاٌغيائو ٞثؤبِغب ً
"ٌزجبكي اٌقجواد" ف ٟأ٠به ِ /ب .2013 ٛ٠ف ٟؽ ٓ١أٔٗ ِٓ اٌَِ ًٙالؽظخ إٌمب ٛاٌّْزووخ ف ٟاٌّغبي
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األِٕ ٟث ٓ١اٌغيائو ٚر١ٌٚ ٌٔٛج١ب ،فبٔٗ ِٓ اٌٖؼت رؾٍ ً١أصو اٌزغوثخ اٌلّٛ٠لوا١ٛخ اٌز١َٔٛخ ػٍ ٝإٌّطمخ
ؽ١ش رقزٍف وً كٌٚخ ف ٟفٖبئٖٙب ٚربه٠قٙب٠ٚ .جل ٚأْ اٌزغوثخ اٌز١َٔٛخ ألوة اٌ ٝاٌلهً ِٕٙب اٌٝ
إٌّٛمط اٌنُ٠ ٞؾزن ،ٜهغُ أْ اٌزَ٠ٛبد اٌز ٟر ًٕٛاٌٙ١ب اٌز ْٛ١َٔٛثقٖ ٓٛاٌلٍزٛه رؼط ٟاألًِ فٟ
روٍ١ـ أٚي كّٛ٠لوا١ٛخ فّّ ٟبي أفو٠م١ب.
ّ
اْ اٌظوٚف اٌ زٍّ ٟؾذ ثٕغبػ ر ٌٔٛؽ١ش رؼضود ٌ١ج١ب ال رورج ٜثبٌَّز٠ٛبد االلزٖبك٠خ ثمله ِب رورجٜ
ثّزطٍت أ ٌٟٚهوي ػٍ ٗ١كأىٚٛهد هٍٚز ٛ٘ٚ ٛاٌٛؽلح اٌ١ٕٛٛخ .19فبٌّٛاعٙخ ث ٓ١إٌقت اٌٍ١ج١خ (ٍٛاء فٟ
اٌّ١ْ١ٍ١بد أ ٚاٌمجبئً أ ٚاٌؾىِٛخ) ال رمٛك اٌ ٝاٌلّٛ٠لوا١ٛخ وّب ٘ ٛاٌؾبي ف ٟر ٌٔٛألْ اٌٖواع ٠زؼٍك
ثبػبكح رْى١ٍ ً١بكح اٌلٌٚخ ػٍ ٝأهاٙ١ٙب ِ ٌ١ٌٚغوك اٌز ًٕٛاٌ ٝلٛاػل عل٠لح إلْٔبء ؽىِٛخ ِّضٍخ
ٌٍْؼت .أِب ف ٟاٌغيائو فمل أول هئ ٌ١اٌٛىهاء ػجل اٌٍّه ٍالي أْ اٌغيائو أغٍمذ إٌّبفن فٚ ٟعٗ كفٛي
اٌضٛهاد اٌؼوث١خ ٚإفب ً ا٠ب٘ب ثبٌجؼ ٗٛاٌنٚ ٞاع ٖٛٙثبٌّج١لادَ٠ٚ .زٕل اٌقطبة اٌوٍّ ٟف ٟاٌغيائو اٌٝ
األِٓ ٚاالٍزمواه ْ٠ٚجٗ فطبة ثٓ ػٍ ٟف ٟر .ٌٔٛفؼلَ االٍزمواه ف ٟإٌّطمخ ؽم١مٚ ٟرّزٍه اٌغيائو
اٌٍٛبئً اٌؼَىو٠خ ٌزؤِ ٓ١أهاٙ١ٙبٌٚ .ىٓ اٍزقلاَ اٌزٙل٠ل اإللٍ ّٟ١ونه٠ؼخ ٌّٕغ اّوان اٌّٛا ٓ١ٕٛفٟ
اكاهح ّئ ْٚاٌلٌٚخ ؽغخ ٙؼ١فخ .فبٌٍَطبد رفجون ٕٛهح اٌغيائو وٚؾ١خ ٌّئاِواد ِؾزٍّخ ٚرلػٛ
إٌبً ٌٍزآىه ِغ إٌظبَ٠ .جل ٚأْ اٌٍَطبد رقْ ٝأْ اٌزغ١١و ف ٟاٌغيائو ال ّ٠ىٓ أْ ٠زؾمك اال ثبٌؼٕف.
ػٍ ٝاٌم ٜٛاٌلّٛ٠لوا١ٛخ أْ رجل ٞكهعخ ِٓ اٌٛػٚ ٟإٌٚظ ف ٟرٛػ١خ اٌمبكح اٌ ٓ١١ٕٛٛثؤْ األٍٛأ لبكَ اما
ٌُ ٠لهوٛا أٔ ُٙثؤفؼبٌٔ ُٙفَٙب ٠قٍم ْٛاٌظوٚف اٌّئك٠خ ٌٍف ٝٙٛاٌز٠ ٟقْٙٔٛب.
أْ االٍزمواه ف ٟاٌغيائو ِ٘ٙٛ ٛغ ّهّ ،
ف ٟؽّ ٓ١
فبْ ٚعٛك اٌلٌٚخ ثؾل مارٗ ثبد ِٙٛغ رَبإي ف١ٌ ٟج١ب.
ٚرَ١و كٕ٠بِ١بد ِٕطك رٛى٠غ األهاٌٖ ٟٙبٌؼ ْٔٛء و١بْ ٍ١بٍ ٟال ٠زغٕت اٌٍَطبد فٛ ٟواثٌٍ
فؾَت ثً ٠ز ًٕٛاٌ ٝاٍزوار١غ١بد رّىٕٗ ِٓ اٌجمبء ٚإٌّ ٛفبهط اإلٛبه اٌ٘ٚ .ٟٕٛٛىنا ٠زطٍت اٌؾفبظ
ػٍ ٝاٌلٌٚخ اٌٍ١ج١خ ثٕ١خً ف١لهاٌ١خً رّضًّ اٌْىً اٌزٕظ ّٟ١اٌٛؽ١ل اٌنّ٠ ٞىٓ أْ ٠جؼل ّجؼ اٌؾوة األٍ٘١خ ،ثً
اٌؾوٚة االٔفٖبٌ١خ ،ث ٓ١األلبٌ ُ١اٌز ٟال رْؼو أْ ٌلٙ٠ب ٍِٖؾخ ف ٟلجٛي اٌٍَطخ اٌّووي٠خٌٚ .نٌه ّ
فبْ
ٙٚغ كٍزٛه ٠ئٌٍ ٌلٌٚخ فلهاٌ١خ غ١و ِووي٠خ ٘ ٛاٌجل ً٠اٌٛؽ١ل ٌٍؾوة اٌز ٟرٍٛػ ف ٟاألفك ف١ٌ ٟج١ب.
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