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چکیده
وا ع انقالبها و جنبکهای اجتماعی اخیتر در شتمال افریقتا و خاورلیانته
لنجر به ت جه فزاینده تحلیلگران به این پدیدههای نسبتاً غیرلنتظره شد و
وا ع االکهای سیاسی در لقابل این حرکتها در دو ستال اخیتر نیتز بتر
شدخ ت جه و بررسیهای تحلیلی افزود .در این ن شتار ،نگارنتدگان درصتدد
هستند با رویکرد روشی تبیینی جالعه شناختی سیاسی و تتاریفی بته ایتن
سؤاالخ پاسخ دهند که :انقالب لیبی بهلحاظ لاه ی اه تدتاوتی بتا انقتالب
لدر و ت نس داشت؟ لهتمتترین کنشتگران در ایتن انقتالب اته ب دنتد؟ و
لهمترین االکهای سیاسی و اجتماعی انقالب لیبتی در حتال حاضتر اته
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هستند؟ در پاسخ به این سؤاالخ باید گدت انقالب لیبی به دالیلی همچت ن
ساخت اجتماعی ریشهدار ابیلهای ت طایدهای و ایرگتی شتدید پی نتدهای
لرتبط با این ساخت اجتماعی بر پی ندهای لدنی و ضتعف شتدید نهادهتای
لدنی دارای لاهیت لتداوتی با انقالبهای لدر و ت نس ب د .در این انقالب،
کنشگران ابیلهای و طایدهای نقک لهمتری نسبت به کنشگران لتدنی ایدتا
کردند .انقالب لیبتی در رونتد دل کراستی و دولتتستازی لقتتدر فراگیتر و
دل کراتی

با االک های لهمی همچ ن :بحران ه یتت ناشتی از تعارضتاخ

شدید ابیله ای ،تعارضاخ اسالخگرایان با حک لت و بحران ااتدار یا لریت و
ناالنی ناشی از خش نت های کنشگران ابیلهای و اسالخگرایان تندرو ستلدی
ل اجه ب ده است.

واژههایکلد ی انقتب لیبالی ،چالالش هالا ،بحالران هویالت ،بحالران آمریالت ،نالاامنی،
خشونت ،کنشگران قبیلهای ،استمگرایان

مد هالا منطقاله خاورمیاناله و شالمال افریقالا بالهدلیالل سالنت دیریناله اقتالدارگرایی و
خودکامگی حکومت و مقاومت هایش در مقابل موج سوم دموکراسالی ،یالک منطقاله
مستثنی در مقابل دموکراسی تلقی می شد .تا پیش از وقو تحوال

انقتبی اخیالر در

خاورمیانه و شمال افریقا ،بسیاری از ناظران نسبت باله امکالان شالرو حرکالتهالای
جدی برای دموکراسی بدبیب بودند .وقو انقتبهایی با مشارکت گسترده مردمی و
جوانان در شمال افریقا و برخی کشورهای خاورمیانه عربی منجر به ایجاد بارقههای
امیدبخش برای دموکراسی و تجدیدنظر در بسیاری از تحلیلها پیرامالون ایالب منطقاله
شد .اما ایب انقتبها تاکنون به مردمساالری نهادمنالد نینجامیالدهانالد و شالاهد انالوا
خشونتهای گسترده بر مبنای تعارضا

قالومی ال قبیلالهای ،مالذهبی و ایالدئولو یک

به ویاه بیب سکوالرها و استم گرایان و درنهایت مداخله نظامیالان و شالبهنظامیالان در
سیاست بوده اند؛ چنیب شواهدی دوباره رویکردهای بدبینانه در مورد دموکراسالی در
ایب منطقه را زنده کردهاند.
انقتب لیبی به دالیلی همچون :ساخت اجتماعی ریشهدار قبیلالهای ال طایفالهای،
نقشآفرینالی منفالی و خصالمانه قبایالل اصاللی در سیاسالت ،نبالود تحال ب رقالابتی و
رسانههای آزاد ،چیرگی شدید علقهها و پیوندهای پیشامدرن قبیلهای ال طایفالهای بالر
پیوندهای مدنی و ضعف شدید نهادهای مدنی ،دارای ماهیت متفاوتی با انقتب های
مصر و تونس بود و در ایب انقتب ،کنشگران قبیلهای و طایفالهای و نارضالایتیهالای
سیاسی و اجتماعی آنان نقش مهمتری از کنشگران مدنی ایفا کردند.
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مقدمه

انقتب لیبی هماننالد همتایالان خالود در مصالر و تالونس باله دموکراسالی پایالدار

نینجامید و حکومت جدیالد یالا پسالااقتدارگرا در رونالد دموکراسالی و دولالتسالازی 011

فراگیر ،مقتدر و دموکراتیک با چالش های مهمالی همچالون بحالران هویالت ناشالی از
تعارضا

شدید قبیلهای ،تعارضا

استمگرایان با حکومت ،بحران اقتدار یا آمریالت

و ناامنی ناشی از خشونت های کنشگران قبیله ای و استمگرایان تندرو سلفی مواجاله
بوده است.
اما در مورد پیشینه بحث به اجمال باید گفت که در میالان نویسالندگان داخلالی،
تاکنون رویه غالب در تحلیل وقای و رویدادهای اخیر خاورمیانه ازجمله لیبی توجه
به ابعاد سیاسالی و تالا حالدی اقتصالادی داخلالی یالا عوامالل خالارجی بالا تمرکال بالر
نقشآفرینی قدر های فرامنطقهای و منطقهای بوده است ،لذا نقش عوامالل قالومی ال
قبیلهای داخلی و خواستهها و نارضایتی های گوناگون آنهالا در بالروز انقالتبهالا یالا
جنالالبشهالالای اخیالالر از  3111بالالهایالالبسالالو یالالا چالالالشهالالای سیاسالالی و اجتمالالاعی در
حکومتهای پسااقتدارگرا از ناحیه ساخت اجتماعی قومی ال قبیلالهای مالورد غفلالت
واق شده است .البته در میان تحلیلگران خارجی ،ولنراملچر در مقالهای بالا عنالوان
«خانوادهها ،قبایل ،و شهرها در انقتب لیبی» ،خاستگاه اجتماعی انقتبیالون در لیبالی،
نقش شورای انتقالی در جریان انقتب و دسته بندی هالای سیاسالی در ایالب شالورا بالا
عنایت به ساخت قومی ال قبیلهای را مورد توجه قرار داده است.
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در ایب نوشتار ،نگارنالدگان درصالدد هسالتند عمالدتا از منظالر رویکالرد روشالی
جامعهشناختی سیاسی ،انقتب لیبی را از منظری متفاو

با تأکید بر نقش کنشالگران

و رهبران قبیلهای و طایفهای و نی چالشهای فالراروی حکومالت پسالااقتدارگرا را از
منظر بحران هویت ،بحران آمریت و خشونتهای عمدتا قبیلهبنیاد و منطقهای مالورد
بررسی و تحلیل قرار دهند.
 .0ماهیت متفاوت جامعهشناختی انقالب لیبی از انقالب مصر و تونس
منطقه شمال افریقا در سال  3111در پی اعتراضا

انقتبی مالردم در تالونس ،شالاهد

آغاز دوره جدیدی در تاریخ سیاسی خود بود؛ دوره جدیالدی کاله ویاگالی بالارز آن
سقوط نظامهای سیاسی اقتالدارگرای پیشالیب در تالونس ،مصالر و لیبالی و نیال بالروز
چالش های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی قابل توجه بر سر راه تثبیت حکومالتهالای
پسااقتدارگرا است که در مصر به سقوط حکومالت اسالتمگالرای مرسیی انجامیالد و
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امکان بروز جدی ایب چالشها در دو کشور دیگر به تأثیر از مصر ،بعید نیسالت .امالا
نگارندگان بر ایب باورند که چالشهای سیاسی و اجتماعی در لیبی عمالدتا از ناحیاله
بحران هویت ناشی از جنگ قدر

بیب قبایل شرق و غرب و خشونت ف اینده بوده

است که به بحران آمریت و نظم انجامیده است .اما در دو کشالور تالونس و مصالر از
نو چالش و منازعه بیب نیروهای سکوالر در طیفهای ملیگرا ،چپ گرا و لیبرال با
گرچه لیبی به تأثیر از دو همسایه خود بهسمت فرایند انقتبالی حرکالت کالرد ،امالا از
منظر چگونگی ترکیببندی مخالفان و گروههای معتالرض دارای تفالاو هالای قابالل
توجهی با همسایگان شرغی و غربی بود.
در تونس و به ویاه مصر باله دالیلالی همچالون دیریناله بالیش از دویسالت سالال
نوسازی و تغییالر و تحالوال

اجتمالاعی و اقتصالادی و تعالامت

بالا جهالان غالرب،

ازیکسو از نقش قبایل و طوایف در ساخت حکومت تا حالد زیالادی کاسالته شالد و
حکومت گرچه دیکتاتوری و موروثی بود ،اما آشکارا شکل و ماهیت قبیلهای نیافت؛
از سوی دیگر در ایب دو کشور بهویاه در مصر ،فرهنگ دموکراتیک ،آگاهی سیاسالی
و نی نهادهای مدنی وجود داشتند که البته با محالدودیتهالای سیاسالی زیالاد مواجاله
بودند .اما در لیبی نبودن شرایط فوق باعث استمرار ساخت سنتی قبیلالهای اقتالدارگرا
و خودکامالاله و تعالالارض سیاسالالی قبایالالل منطقالاله شالالرق (بنغالالازی بالالهعنالالوان مرک یالالت
جغرافیایی مخالفان) و غرب لیبی با مرک یت طرابلس و قبایل متحد با قبیلاله قالذافی
بر سر قدر

سیاسی و مناف اقتصادی و اجتماعی شالد تالا از ایالب رهگالذر ،قالدر

سیاسی انحصاری را از چنگ قبیله حاکم یعنی خاندان قذافی درآورنالد .بنالابرایب بالا
تحلیل تفاو

بیب شعارهای انقتبیون در لیبی با شعارهای دموکراتیک و همالهجانباله

انقتبیون در مصر و لیبالی مالیتالوان ایالب تفالاو

مالاهوی در خاسالتگاه و نیروهالای

اجتماعی انقتبیون را دریافت.
در لیبی ماهیت اعتراضا  ،بیشتر از آنکه مرتبط با طبقه اجتماعی خاصی باشالد،
در پیوند با عنصر محوری قبیله گرایی بالود و نقالش سالران قبایالل در همالان مراحالل
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نیروهای استمگرا با تمرک بر سازمان اخوانالمسلمیب و النهضاله بالودهانالد .بنالابرایب

نخستیب اعتراضا  ،برجسته و پراهمیت به نظالر مالی رسالید؛ بنالابرایب از زاویاله هالای

جامعهشناختی سیاسی همچون :ترکیب و نو نیروهالای اجتمالاعی شالرکتکننالده در 011

انقتب ،شعارها ،اهداف و آرایش نیروهای سیاسی ،کشور لیبی بهدلیل ساخت عمیقا
سنتی و قبیله ای اجتماعی با همسایگان شرقی و غربی خود بالهویالاه مصالر متفالاو
بود .شعار مهم در ایب انقتب همانا سقوط و کنارهگیری معمر قذافی از قالدر

بالود

که کنشگران قومی و قبیلهای و مدنی همه سر میدادنالد )1(.در انقالتب مصالر ،طبقاله
متوسط جدید ،اقشار تحصیلکرده و نهادهای مدنی متعلق به آن ،اح اب و جریانالا
استمگرا و ملیگرا و جوانان بهصور

پرشالور درخشالیدند و تقاضالاها و نیروهالای

اجتماعی با محوریت قبیله ای ،محلی از اعراب نداشتند .در اهمیالت نقالش نهادهالای
مدنی باید گفت که 31 ،درصد از کل تشکلهای جهان عرب در شهر قاهره به ثبالت
قانونی رسیده اند .گرچه در ایب کشور ،نهادهای مدنی از آزادی عمل سیاسالی کامالل
برای فعالیت اعتراضی برخوردار نبودند ،اما حکومت ،از ثبت آنها چندان جلالوگیری
نکرد و بهصور

محدود اجازه فعالیت داد (سردارنیا.)111 :1431 ،

ایب وضعیت درحالی است که در لیبی ،استمرار ساخت قدر

سیاسی قبیلالهای

و سنتی و روند بسیار بطئی نوسازی ازیک سو ،و عدم اجازه تشکیل اح اب مخالف،
عدم وجالود هالر نالو آزادی رسالانهای و آزادی بیالان و انحصالار قالدر

سیاسالی و

حکومت در دست قذافی ،قبیله و ح ب تمامیتخواه حاکم از سالوی دیگالر ،باعالث
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شد که در انقتب لیبی بنیانهای مدنی و دموکراتیک کمرنگتر شوند.
 .1نگاه اجمالی تاریخی به ساخت اجتماعی ـ جمعیتی بهمثابه پیشدرآمدی
بر تحلیل انقالب لیبی
بهطورکلی فهم تحوال

و انقتب لیبالی نسالبت باله همسالایگان عالرب خالود دارای

پیچیدگی بیشتری است .لدزاآن رسو در سال  1131در مقالهای بر ایب باور بود که
معمای سیاست در لیبی متکی بر نوعی ابهام در هویت ملالی و تعالارض بالیب قبایالل
بوده است .از همان آغاز ،وجود هویتهای قبیلالهای چندگاناله متضالاد و نبالود یالک
ایدئولو ی ملی فراگیر ویاگی بارز در کل کشور لیبی بالوده اسالت

(Anderson, 1986:

) .68; Paoletti, 2011: 313در لیبی در بسیاری از مواق  ،هویتهای محلی بهمثابه رقیبی
قدرتمند برای هویت ملی عمل کردند.
بیش از  11درصد مردم لیبی ،قومیت خود را ترکیبی از عرب و بربر مالیداننالد ،امالا
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اقوام چادرنشیب تورگ و تبو در جنالوب غالرب لیبالی خالود را قالومیتی جالدا از دیگالران
میدانند .ایب کشور از  131قبیله و  3111طایفه تشکیل شده است کاله از ایالب میالان11 ،
قبیله آن حضور غیرقابلانکاری در صحنه سیاسالی لیبالی داشالتهانالد .براسالاس تحقیقالا
مرسسه امریکایی صلح ،بیشتر شهروندان در بنغازی ،قبیله را بخالش مهالم فرهنگالی و ناله
سیاسالالی در آینالالده لیبالالی اعالالتم کالالردهانالالد .علالالت ایالالب تلقالالی ،نگرانالالی آنهالالا از اسالالتمرار
و وارفاال بیشتر پاسخگویان بر ایب نظر بودند که قبیله میتواند بهعنوان بخشالی از اهالداف
سیاسی در دولت آینده لیبی مورد توجه واق شود ).(Tempelhof, 2012: 9
با یک نگاه گسترده تاریخی میتوان ریشه تنو قبیلهای و قومی در لیبالی را باله
تسلط فینیقیها ،کارتا ها ،یونانیها ،رمیها ،ونالدالهالا و حاکمیالت بیال انس در ایالب
منطقه نسبت داد؛ درحقیقت سرزمیب باستانی لیبی هیچگاه روی استقتل را باله خالود
ندیده و همواره بخشی از دولت هالای مساللط تالاریخی بالوده کاله میالان دولالتهالا و
امپراطوریهای وقت دستبهدست شده است .اما تاریخ جدید لیبی بالا ورود اعالراب
مسلمان در سده هفتم میتدی هویت امروزی یافت .از سال  1111بهایالبسالو ،لیبالی
همچنان بهصالورتی نیماله خودمختالار تحالت ساللطه امپراطالوری عثمالانی بالاقی مانالد
).(Ahmida, 2005: 5
در اواخر سده نوزدهم و در فاصالله سالالهالای  1371-1311ختفالت عثمالانی
درصدد کاهش نفوذ سران قبیله ای برآمالد؛ بالا ایالب وجالود ،ضالعف دولالت عثمالانی
ازیکسو و حمایت تجار فرانسوی و بریتانیایی از رهبران قبایل از سوی دیگر باعث
شد نه تنها نقش رهبران قبایل در ساختار اقتصادی لیبالی کالاهش نیابالد ،بلکاله سالران
قبایل با کسب قدر

مالی بیشتر ،جایگاه مستحکمتری را نسبت به حکومت مرک ی

در قلمرو عثمانیها بهدست آورند .در جنگ جهانی اول حمایت مخفیاناله بریتانیالا از
قبیله سنوسی در بنغازی باعث شد ایب منطقه از کنترل عثمانیها خارج شده و رهبالر
سنوسی قدر

را در ایب منطقه بهدست گیرد.

با هجوم نیروهای ایتالیایی در سال  1111لیبالی از امپراطالوری اسالتمی جالدا و

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

حاشیهماندگی در سیاست بود .برختف ایب تصور در شهرهای غربی لیبی ماننالد سالر

مستعمره ایتالیا شد .در جنگ جهانی اول لیبی بهدلیالل موقعیالت جغرافیالایی خالود و

ن دیکی به سواحل جنوبی اروپا به یکی از جبهههای بیب المللی جنگ تبدیل شد .در 011

سال  1131با اعدام عمرمخفار  ،رهبالر قیالام علیاله اسالتعمار ،ایتالیالا موفالق باله کنتالرل
تدریجی ایالتهای سه گانه سرینایکا ،فال ان و طالرابلس شالد .پالس از یالک وقفاله در
مبارزا

پس از اعدام عمر مختار ،ایب قیامها دوباره در سال  1133در سرینیکا و در

سال  1134در طرابلس ،با محوریت رهبران قبیلهای از سر گرفته شدند .پیروزی قیام
رهبران قبیله ای علیه نیروهای استعماری ایتالیا در ایب دوران و سهمخواهی قبایل در
ساختار قدر

باعث شدند تا نقش نخبگان شهری و غیرقبیلهای در ساختار قالدر ،

بسیار کم اهمیالت و نالاچی شالود و در مقابالل ،بالر قالدر
اصلیتریب جریان قدر
دوم ،لیبی بهصور

شالیوخ قبیلالهای بالهمثاباله

در لیبی اف وده شد .پس از شکست ایتالیا در جنگ جهالانی

موقت به طرابلس و سرینیکا تحت کنترل بریتانیا و فال ان تحالت

کنترل فرانسه تقسیم شد .سالرانجام در نالوامبر  ،1131مجمال عمالومی سالازمان ملالل
متحد استقتل لیبی را اعتم کرد).(Paoletti, 2011: 315
الزم به ذکر است که وضعیت جغرافیایی در لیبی اصلیتریب دلیل رویآوری به
قبیله نشینی در سراسر تاریخ بوده است؛ از نظر جغرافیایی ،سرزمیب لیبالی متشالکل از
کویرهای پهناوریست که بیشتریب مساحت ایب کشالور را تشالکیل مالیدهالد .تنهالا 1
درصد از خاک لیبی قابل کشت است و میال ان بالارش سالاالنه بالاران در ایالالتهالای
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جنوبی ف ان و سرینیکا کمتر از  11میلیمتر است .وجود کویرهای پهناور و خشالک
و بیآب میان سه ایالت عامل مهمی بود که ارتباط میان ایالتها را بسالیار محالدود و
نادر میساخت .زندگی گروههای قبیلهای در ایب ایالتها همراه با ارتباطا

محالدود

و نوعی ان واگرایی ناشی از عوامل طبیعی باعث خودمختاری محلالی در قلمالرو هالر
قبیله و ریشهدار شدن هویتهای محلی قبیلهای در مقابل هویت ملی و مالدنی شالده

است ).(Ahmida, 2005: 3

از آغالالاز سالالده  31و هالالمزمالالان بالالا ورود اسالالتعمارگران و گسالالترش تجالالار
شهرنشینی ،چند طبقه در لیبی شکل گرفت ،ولی طبقا
اندازه قبایل ،اهمیت و جایگاه مهمالی در حیالا

و

جدید هیچگاه نتوانستند باله

سیاسالی و اجتمالاعی لیبالی بیابنالد.

یکجانشینان شهر ی ازجملاله نخسالتیب طبقالاتی بودنالد کاله بالا گسالترش شهرنشالینی
موجودیت یافتند .با وجود گسترش شهرنشینی ،افراد ایب طبقه همچنان با محوریالت
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علقههای مستحکم قبیلهای و وفاداری به رهبران قبیلهای عمل میکردند و مناسالبا

مدنی را چندان مورد توجه قالرار ندادنالد .طبقاله دوم ،متشالکل از کالارگران م دبگیالر
فرانسوی و بریتانیایی بودند که پیش از ورود ایتالیاییها در شالرکتهالای کشالتیرانی
فرانسوی و بریتانیایی کار می کردند .ایب طبقه بهدلیل ماهیت غیربومی خود ارتبالاطی
با گروههای قبیلاله ای نداشالتند و از نظالر تعالداد محالدود بودنالد .طبقاله سالوم ،طبقاله
بازرگانان مختلط متشکل از تجار بومی و غیربومی طالرابلس بودنالد.

(Ahmida, 2005:

شهرنشینی باید گفت که قبیله گرایی همچنان بر مناسبا
چیره بوده است .بهموازا

ملی و مدنی و هویت ملی،

اف ایش درآمدهای نفتی ،رشد درآمد سالرانه در لیبالی نیال

که از سالهای  3111آغاز شده بود با جهش  7درصد در سال  3114روبهرو شالد و
در سال  3111به می ان  1311دالر بهازای هر نفر رسید که ایب می ان بسیار بیشالتر از
کشورهای نفتی مشابه مانند آذربایجان ،ون وئت ،آنگوال و الج ایر در همان سال بالود
) .(Varoudakis, 2006: 1 & 6در سال  ،3111جمعیت شهرنشیب به  73درصالد افال ایش
یافت و ایب کشور با نرخ باسوادی  31درصدی از باالتریب نرخ باسالوادی در شالمال
افریقا برخوردار شد.
 .3تحلیل انقالب لیبی با رویکرد جامعهشناسی سیاسی
از حیث تئوریک در ادبیا

جنبشهای اجتماعی و انقتبها گفته مالیشالود کاله در

وقو هر رویداد انقتبی یک سری عوامل کوتالاهمالد

و شالتابزا تأثیرگذارنالد ،امالا

تحلیل هر انقتبی بدون توجه به ریشههای تالاریخی درازمالد  ،یالک تحلیالل کالامت
ناقص خواهد بود .انقتبها ریشه در نارضایتیهای تاریخی انباشتهشده دارنالد و تالا
زمانیکه ایب نارضالایتی هالا باله آگالاهی ،سالازمان و بسالیج تبالدیل نشالوند و عوامالل
شتاب زای غیرمنتظره رخ ندهند ،انقتب رخ نخواهد داد .بالر ایالب اسالاس و از یالک
منظر متفاو

ال نه بهعنوان تنها منظر ال انقتب لیبی در سال  3111را نباید باله اثالرا

سرایتی انقتب تونس و مصر محالدود کالرد ،بلکاله بایسالتی در یالک نگالاه تالاریخی
متناسب با تاروپود یا ساختار جمعیتی لیبی تحلیل کرد.
کشور لیبی از زمان استقتل خود و تشکیل پادشاهی در سالال  1111بالهجال دو
دهه اول حکومت قذافی (البته با تسامح) تحت سلطه کامل دولت بر مبنای مناسبا

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

) . 10در چند دهاله اخیالر نیال بالا وجالود رشالد درآمالدهای نفتالی ،رشالد اقتصالادی و
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و حمایتها و تبعیضهای قبیلهبنیاد و سالرکوب بالوده اسالت .اتکالای بالیش از حالد
حکومت پادشاهی ادریس به خاندان سنوسی و قبایل شالرقی و انحصالار قالدر

در

ن د ایب خاندان ازیکسو و کشف نفت و درآمدهای ف اینده نفتی از  1111به ایبسو
و سیاست های حمایتی اقتصادی از ایب قبایل از سوی دیگر باعث نارضالایتی شالدید
در قبایل غربی و کودتا شد .پس از روی کار آمدن قالذافی ،در راسالتای تعالارض بالا
شرق ،قدر
نفتی بهصور

سیاسی عمدتا در انحصار خاندان و قبایل غربی قرار گرفت و از منالاف
ف اینده بهرهمند شدند .چنالیب شالکافهالا و تبعالیضهالای سیاسالی و

اقتصادی علیه قبایل شرقی بسترساز نارضایتیها و نفر هایی شد که در سالال 3111
زمینهساز قیام علیه قذافی شد.
درحقیقت ،در لیبی از همان آغاز ،مرزبندی واقعی و مبنالای شالهروندی عمالدتا
متأثر از سنتها و ساخت قبیلهای بوده است نه قانون و مدنیت .هویت قبیلهای منبال
تمیی گروه خودی از گروه غیرخودی بود؛ جامعه لیبی با حضالور  131قبیلاله تالا باله
امروز برمبنای پیوندها و مناسالبا

قبیلالهای و تبعالیضهالای قبیلالهبنیالاد بالوده اسالت

).(Hüsken, 2012: 5
سرهنگ قذافی از قبیله کوچک قذافا در سال  1111با کودتا باله قالدر
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در دو دهه نخست حکومت یعنی  1171و  1131از مشروعیت سیاسی نسبتا بالاالیی
برخوردار بود که دالیل آن عبارتنالد از )1 :تلقالی از وی بالهعنالوان یکالی از رهبالران
جنبش ملی گرایانه و اسالتقتلطلباناله؛  )3اعالتم حکومالت جمهالوری سوسیالیسالتی
به جای پادشاهی با انجام برخی سیاستهای رفاهی ف اینده بهدلیل قیمتهای ف اینده

نفتی؛  )4کاستب از سیاستهای تبعیضآمی قبیلهای ).(Rozsa, 2011: 6

سرهنگ قذافی در دو دهه نخست حکومت خود ( )1171-1131جایگاه نالازل
و پاییبمرتبهای را برای رهبران قبیلهای در مدیریت شهری و حکومت محلالی قائالل
شد .وی آشکارا سیستم سیاسی قبیلهای پیش از خود را نظامی عقبمانده میخوانالد
که مهمتریب دالیل آن عبارتند از )1 :اعطای ست دموکراتیک و ملالی باله خالود؛ )3
کشف کودتایی ناموفق در سال  1171علیه وی توسالط احمی الزبدیرالتنوسیی از
خویشاوندان پادشاه مخلو لیبی؛  )4ترس از قدر
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رسالید؛

گرفتب رهبران قبایالل و احتمالال

اتحاد سایر قبایل با قبیله پادشاهی سابق؛  )3شکلگیری جریانهالای مخالالف دولالت

که بیشتر آنها وابسته به نظام پادشاهی بودند ،مانند کنگره ملی مردم لیبی ،جبهه ملالی
رهایی لیبی و اتحادیه مشروطه مردم لیبی در داخل و خارج از کشور.
تا پیش از قدر گیری قذافی ،کشور لیبی به سه منطقه ب رگ تاریخی تریپالولی
در غرب ،سرینایکا در شرق و ف ان در جنوب تقسیمبندی شالده بالود و بالهصالور
قبیلهای با مشارکت رهبران قبایل مدیریت میشد .قذافی با ایجاد اسالتانهالای جدیالد
رهبران محلی قبیلهای جلوگیری کند و نیروهای وفادار به انقتب و شخص خالود را
به جای آنان در مدیریت کشوری و محلی سهیم کند و رهبالران قبایالل را عمالدتا باله
حاشیه سیاست و قدر

براند) .(Hüsken, 2012: 4در دهه 1171تتشها و برنامههالای

قذافی در استفاده از نیروهای جوان انقتبی در شرق لیبی با شکست روبالهرو شالد و
به تب آن در دهه  1131و حتی پالیش از آن رفتارهالای اعتراضالی قبایالل ،تظالاهرا
شهری و گروههای استمگرا در بنغالازی و دیگالر شالهرهای منالاطق شالرقی افال ایش
یافت ،بهگونهای که خبر شالورشهالای محلالی محالدود و یالا دسالتگیری گالروههالای
زیرزمینی مخالف ،دولت طرابلس را نگالران مالیسالاخت .در سالال  1171تظالاهرا
دانشجویان مخالف حکومت در بنغازی ،پاسخ تند و خشونتباری از سالوی دولالت
بهدنبال داشت ).(Stepak, 2011: 37
در پاسخ به شورش های مستمر قبایل و رهبران قبایل شرقی با مرک یت بنغازی،
قذافی از اواخر دهاله  1131بالهایالبسالو ،مالدیریت کشالوری و محلالی را باله سالمت
سیاستهای قبیلهبنیاد با محوریت استفاده از افراد وابسته به قبایل غربی سالوق داد و
به دنبال آن ،سیاستهای فاسد ،تبعیض آمی  ،انحصاری و سالرکوبگرانه قبیلالهبنیالاد بالا
محوریت نقشآفرینی عمدتا قبایل غرب لیبی با مرک یت طالرابلس شالرو و تشالدید
شدند که بهنوبه خود ،ضربه شدیدی بر مشروعیت قذافی و حکومت وی وارد کرد.
بهرغم برنامالههالای ضالدقبیلهای سالرهنگ قالذافی در دو دهاله نخسالت ،وی در
سال های بعد ،در رویکرد داخلی خود نسبت به قبایل تغییراتی اساسالی را بالهوجالود
آورد که بهاجمال ،مهمتریب دالیل ایب تغییر رویه عبار

بودند از:

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

در لیبی و تغییر در سلسلهمراتب اداری و کشوری تتش کرد تا از گسالترش قالدر

 .1اف ایش فعالیت گروه های مخالف در داخل کشور به ویاه مخالفان استمگالرا

مانند اخوانالمسلمیبِ لیبی که بنغازی را مقر اصلی فعالیتهای خالود کالرده بودنالد و 010

در فرصت پیشآمده بهسمت عضوگیری قبیلهای روی آوردند؛ همچنالیب گالروههالای
جهادی کوچکی که برای نخسالتیببالار در دهالههالای  1171-1131شالکل گرفتنالد و
طرفدار حملههای مسلحانه تحت عنوان جهاد علیه نظام اداری جدید بودند .در ایالب
راستا بود که قذافی با روی آوردن به رهبران قبایل میخواسالت مالان قالدر گیالری
مخالفان استمگرا و تثبیت قدر

خویش با جلب همکاری قبایل شود.

 .3عامل دیگر ،گسترش فعالیتهای مخالفان حکومت در خارج از کشالور بالود
که در دهه  1131پیوندهای ارتباطی خالود را بالا مخالفالان داخلالی نیال افال ایش داده
بودند .سرهنگ قذافی در ایب سالهالا سیاسالت تهدیالد و هالراسافکنالی را در برابالر
مخالفان تبعیالدی بالهاجالرا درآورد و از سالوی دیگالر هالمزمالان در داخالل ،سیاسالت
بهرهگیری و بازگشت بهسوی ارزشهای قبیلهای را دنبال کرد.
 .4در کنار عوامالل داخلالی ،عوامالل خالارجی نیال باعالث شالدند تالا قالذافی در
سیاستهای داخلی خود ازجمله جهتگیریهای ضدقبیلهای حاکمیالت ،تجدیالدنظر
به عمل آورد .درحقیقت ان وای دیپلماتیک لیبی از سالوی غالرب ،عالاملی شالد تالا در
ابتدای دهه  ،1111سرهنگ قذافی بیش از گذشته به فکر تحکیم جایگاه داخلی خود
در میان قبایل بومی و ن دیکی بیشتر به کشورهای افریقایی باشد.
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در ذیالالل در چالالارچوب موضالالو مقالالاله ،در قالالالب دو گفتالالار ،انقالالتب لیبالالی و
ریشههای آن عمدتا از منظر نقالشآفرینالی عوامالل و نیروهالای اجتمالاعی قبیلالهای و
نقش آفرینی به نسبت کمتر بازیگران مدنی و صنفی تحلیل میشود و از ایب رهگذر،
مالالیتالالوان تفالالاو

مالالاهوی انقالالتب لیبالالی و نیالال چالالالشهالالای پالالیش روی حکومالالت

پسااقتدارگرا با مصر و تونس را دریافت.
 .3-0اقتصاد دولتی ـ تمرکزگرایانه و عدم رشد بخش خصوصی و نهادهای صنفی و
مدنی

در ادبیا

نظری توسعه سیاسی نظر غالب بر آن اسالت کاله وجالود جامعاله مالدنی و

نهادهای مدنی و مردم آگاه و معتقد به باورهای مدنی و فرهنگ مدنی برای گذار باله
توسعه سیاسی و حکمرانی دموکراتیک به ویاه برای استمرار و تحکیم دموکراسی در
حکومت هالای پسالااقتدارگرا بسالیار ضالروری هسالتند .ایالب نیروهالا در خالأل شالکل
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نمی گیرند ،بلکه در بستری نسبتا طالوالنی از رونالد نوسالازی و تحالوال

در عرصاله

ارتباطا  ،آموزش ،رسانه ها ،اقتصاد ،شهرنشینی و مانند آن شالکل مالیگیرنالد .رشالد
کمی و کیفی نیروهای اجتماعی جدید و نهادهای صنفی و مالدنی و آگالاهی ف اینالده
سیاسی و اجتماعی منجر به دموکراسالی خالواهی و مقاومالت در مقابالل اقتالدارگرایی
میشود.
نوسازی هرگ با مصر با دیرینه تمدنی بالاال و سالابقه نوسالازی دویسالتسالاله قابالل
مقایسه نیست؛ طبعا در چنیب بستر متصلب سیاسی ،اقتصادی ،ارتباطی و اجتماعی و
با آهنگ بسیار کند نوسازی و استمرار ساخت سیاسی و اجتماعی سالنتی و قبیلالهای
نمیتوان انتظار نقش آفرینی جدی از نهادهای مدنی و کنشگران مدنی داشت .اصالوال
چنیب ساخت متصلب سیاسی و اجتمالاعی بالا انحصالارگرایی حال ب فراگیالر حالاکم
«ح ب جمهوری خلق لیبی» اجازه تشکیل اح اب و نهادهای مدنی و حتی رسانهای
مستقل را نداد .طبعا ایب موضو باید در تحلیل ماهیت انقتب لیبی لحاظ شود.
در بیب کشورهای شمال افریقا ،لیبی تنها کشوری بود که سیاستهای اقتصادی
و اجتماعی سوسیالیستی را کنار نگذاشت و همچنان به اقتصاد دولتی ال البته با مشالی
حمایتی عمدتا قبیلهبنیاد و منطقهمحور ال وفادار ماند ،امالا مصالر و تالونس بالهسالمت
خصوصیسازی ال البتاله در شالکل تحریالف شالده و فاسالد ال بالا ایجالاد یالک اقتصالاد
کورپوراتیستی و بخش خصوصی وابسته حرکت کردند .در لیبی اسالتمرار و تحکالیم
اقتصاد دولتی منجر به عدم توسعه بخش خصوصی و به تب آن عدم توسعه نهادهای
صنفی و مدنی متعلق به ایب بخش شد .درحقیقت حضور بخش خصوصی در لیبالی
محدود به بخش کوچک و توسعه نیافته کشاورزی شالده بالود کاله در سالال  3111بالا
روندی ن ولی تنها  1/1درصد از تولید ناخالص داخلی را از آن خود کردند

(African

).Development Bank, 2010: 18
بنابرایب ،فقدان چنیب نیروهای اجتماعی جدید و نهادهای صنفی و مدنی باعث
عالالدم شالالکلگیالالری حالالوزه عمالالومی دموکراتیالالک و غلبالاله سیاسالالت و پالالویشهالالای

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

پیشتر گفته شد که سرعت کند نوسازی و نی ورود دیرهنگالام لیبالی باله فراینالد

سیاست ستی و حالذفی قبیلاله گرایالی بالر جامعاله لیبالی شالد و سیاسالتهالا و کنتالرل

تمامالالتخواهانالاله حکومالالت قالالذافی نیالال در جلالالوگیری از پالالویشهالالا و رقابالالتهالالای 011

دموکراتیک بسیار مرثر بود.
وجود زیرساختهای ارتباطی و رسانهای میتواند در توسعه فرهنالگ مالدنی و
آگاهیهای سیاسی بهعنوان پشتوانه پالویشهالای دموکراتیالک مالرثر باشالد .در لیبالی
سرهنگ قذافی اقداما

مرثر و سازنده ای را در جهت گسترش سامانه های ارتبالاطی

جدید دنبال نکرد و شبکهها و زیرساختهای ارتباطی در کنترل کامالل دولالت قالرار
داشت .در سال  3111از جمعیت شالش و نالیم میلیالونی لیبالی فقالط  1درصالد کالاربر
اینترنت بودند .در ایب کشور تا سال  ،3117تمام شش شبکه تلوی یالونی و رادیالویی
در انحصار کامل و مالکیت دولتی قرار داشتند ،فقط در ایب سال بود که دولت لیبالی
با ارائه مجوز فعالیت به یک شبکه ماهوارهای خصوصی ،امکالان فعالیالت بالرای تنهالا
شبکه تلوی یونی غیردولتی البته با نظالار
)2010

کامالل دولالت را فالراهم آورد

 .Factbook,در ایب بستر ارتبالاطی ضالعیف و بالهشالد

(The World

کنتالرلشالونده ،روابالط

اجتماعی در سطح هویتهای قبیلهای و قومی در جامعه بالاقی مانالد و جامعاله لیبالی
کمتر شاهد تحول و پیشرفت در سطح ارتباطا

مدنی و ملی یا فراقبیلهای بود.

 .3-1سیاستهای حمایتی تبعیضآمیز و پیروگرایانه قبیلهبنیاد و منطقهگرا و
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

سرکوبگری در عصر قذافی

در دو دهه  1171و  1131در پاسخ باله انحصالارگرایی حکومالت قالذافی یالکسالری
مخالفتهای داخلی از سوی طیفهای گوناگون نسبت به حکومت شرو و تشالدید
شدند که عبارتند از )1 :مخالفان استمگرا مانند اخوانالمسلمیبِ لیبی که بنغازی مقالر
اصلی فعالیتهای آنها بود .استمگرایان در فرصت پیشآمده باله سالمت عضالوگیری
قبیلهای برای گسترش فعالیت های خود روی آوردند؛  )3گروههای جهادی کوچکی
در دهههای  1171-1131تحت رهبری یک شیخ و یا رهبر قبیلهای کوچک با عقاید
افراطی شکل گرفتند و طرفدار حملههای مسلحانه تحالت عنالوان جهالاد علیاله نظالام
اداری جدید بودند؛  )4حجم ف اینده شبنامههای تند در مناطق گوناگون بهویالاه در
شرق لیبی؛ البته ایب طیفها نتوانستند عضوگیری و پیوند قبیلهای را کنار بگذارند.
پاسخ حکومت به مخالفتهای فالوق آمیال های از سالرکوب ،اعالدام ،شالکنجه و
تبعید مخالفان بود که در دو دهه یادشده اعمال شدند؛ اما ایب سیاستها باعالث وارد
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آمدن ضربا

شدید مشروعیتی بر حکومت و شخص قذافی در سطح افکار عمومی

داخلی به ویاه در مناطق شرقی و نی در سطح منطقهای و جهالانی شالد و در مقابالل،
پایگاه مخالفان داخلی و خارجی را مستحکمتر کرد.
با آغاز دهه  ،1111قذافی سیاست دلجالویی از رهبالران قبایالل را در دسالتورکار
خود قرار داد .برنامههای حکومت لیبی در دهه  1111در جهالت ن دیکالی و تقویالت
قبایل در بافت اجتماعی لیبی شد که البته در راستای تأیید حاکمیت سرهنگ قالذافی
در لیبی بود .در ابتدای دهه  ،1111سرهنگ قذافی بیش از گذشته بالهسالمت تحکالیم
جایگاه داخلی خود از رهگذر جلب همکاری و مشارکت قبایل و رهبران قبیلالهای و
ن دیکی با کشورهای افریقایی حرکت کرد ،اما ایب ن دیکی به قبایل عمدتا بالا روش
تبعیض آمی به نف قبایل غربی و استفاده بیشتر از آنهالا در مالدیریت و نظالام اداری و
امنیتی بود که منجر به نارضایتی و نفر

قبایل جنوبی و شرقی شد.

همزمالان در سیاسالت خالارجی از رادیکالیسالم و ایالدئولو یکگرایالی رادیکالال
بهسمت انعطافپذیری ،عدم درگیری با امریکا و عذرخواهی از آن کشالور بالهخالاطر
حادثه الکربی و ن دیکی به کشورهای افریقایی حرکت کرد .در سال  1113قذافی بالا
برگ اری اجتس رهبران افریقایی در شهر سر  ،هدف خود را رسالیدن باله ایالاال
متحده افریقا اعتم کرد و از ایب زمان به بعد ،قذافی خود را بهعنوان رهبالری بال رگ
در افریقا عنوان نمود ).(Ibrahim, 2009: 4
طی سالهای  1113-3111بالازیگران قبیلالهای و سالازمانهالای قبیلالهای کاله بالا
انقتب سرهنگ قذافی در سال  1111به حاشیه کشیده شده بودند ،بار دیگر فرصت
حضور در عرصه سیاسی لیبی را پیدا کردند .در سال  1114ر یم قالذافی «شالوراهای
رهبری اجتماعی خلق» را تشالکیل داد .آنهالا بالا نماینالدگی رسالمی رهبالران قبیلالهای
مدیریت میشدند و حیطه فعالیتشان در سطوح محلالی ،منطقالهای و در مالواردی در
ارتباط با مسائل ملی نی بود .اعضای ایب شوراها از رهبران قبایل برجسالته و مهمالی
بودند که از طرف قذافی منصوب مالیشالدند .در مالواردی حتالی تقسالیم عایالدا

و

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

پایگاه مشروعیتی خود در میان قبایل لیبیایی منجر باله پررنالگ شالدن نقالش رهبالران

درآمدهای نفتی لیبی در سطح محلی ،توسط رهبران قبیلهای عضو شوراهای مردمالی
صور

میپذیرفت ).(Hüsken, 2012: 4
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از اواخر دهه  ،1111با شکلگیری جریالانهالای اصالتح طلباناله درون ر یالم و
سدفاالسالم فرزند قذافی ،برنامه متقا های دولتی بالا رهبالران قبیلالهای

ن دیک به
نی دنبال شد .از سالهای  3111بهایبسو ،تقویت روابط قبایل با حکومالت بیشالتر از
طریق اعطای امتیازا

و روابط بده ال بستان و حامی ال پیرو بالیب حکومالت قالذافی و

رهبران قبیلهای ( البته عمدتا بهصور

تبعیض آمی باله نفال قبایالل غربالی) صالور

پذیرفت .در عوض ،رهبران قبیلهای در ازای امتیازا

و کمالکهالای مالالی دولالت و

عضویت در شوراهای فرمایشی خلقی و پست حکومتی ،به تثبیت حکومالت قالذافی
کمک میکردند.
سرهنگ قذافی در دو دهه آخر حکومت یعنی از  1111تا  3111بالا اسالتمرار و
تحکیم حمایت گرایی قبیلهبنیاد و منطقه گرا به نف قبایل عمالدتا غربالی و طرابلسالی،
توانست فرهنگ و مناسبا

قبیلهای ازپیشموجود و سیاستستی یهای بالیبقبیلالهای

و منطقالالهای را تقویالالت و بازتولیالالد کنالالد .سیاسالالتهالالای حمالالایتی و پیروپرورانالاله یالالا
کتینتالیستی به نف قبایل و طوایف عمالدتا سالاکب در غالرب و طالرابلس منجالر باله
تقویت نارضایتی و نفر های ریشهدار و گاهی وقو ستی های قبیلهای شدند.
فقر ارتباطا

و مشارکت سیاسی هدایتشده قبیلهبنیاد باعث شالد کاله فضالایی

فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

برای گسترش و مشارکت انجمب هالا و نهادهالای مالدنی فالراهم نشالود .گرچاله ایالب
شوراهای خلقی قبیلهبنیاد و انجمبهای محلی برای چند دهه باعث تثبیت حکومالت
شدند ،اما به آتش زیر خاکستر انجامیدند کاله بالا وقالو انقالتب در تالونس و مصالر
شعلهور شد ).(BTI, 2012: 19
بسیج مردمی مخالفان علیه قذافی در سال  3111تنهالا توسالط رهبالران قبیلالهای
صور

نگرفت ،بلکه عتوه بر رهبران قبایل ،مخالفان سیاسی تبعیدشده ،گالروههالای

سکوالر ،گروههای دینی و استمگرا بهویاه اخالوانالمساللمیب ،گالروههالای شورشالی
مسلح و حتی گروههالای قالومی نیال مشالارکت داشالتند ) .(Tempelhof, 2012: 3پایگالاه
اخوانالمسلمیب لیبی بهطور سنتی شهر بنغازی و مناطق شرقی دیرنا و اجدابیاله بالود.
ایب گروه با آمی های از پیوند و تعلقا

قبیلهای و اسالتمی وارد مبالارزا

شالد و بالا

تشکیل شورای انتقالی به ایب شورا پیوست .در مجمو  ،مخالفالان قالومی و قبیلالهای
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بهعنوان ب رگتریب بخش از مخالفان ضددولتی ظاهر شدند .بیشالتریب مشالروعیت و

اعتبار شورای انتقالی از ناحیه حضور و عضویت خانوادههای مشهور بنغالازی ماننالد
خاندان بوگیگیس و گاریانیس بود ).(Tempelhof, 2012: 4
اعتراضالالا

و انقالالتب لیبالالی در سالالال  3111بالالا حمایالالت و اعتالالراض اسالالاتید

دانشگاهی و دانشجویان دانشگاهها آغاز شد و گروههای دیگالر سیاسالی و اجتمالاعی
یادشده نی به آن پیوستند ،اما باله دالیالل یادشالده سیاسالی و جامعالهشالناختی ،نقالش
گروهها مهمتر و کارسازتر تجلی یافت .همانگوناله کاله گفتاله شالد حتالی حضالور و
مشارکت گروههای دیگر نمی توانسالت کالامت مالدنی و بالدون توجاله باله پیونالدهای
قبیله ای باشد .اما آنچه نقش اصلی در بسیج انقتبی گالروه هالای مخالالف را برعهالده
داشت ،حمایت رهبران قبایل ناراضی از قذافی به ویاه در بنغازی بالود کاله توانسالتند
اعتراضا

را تا زمان سقوط قذافی و قبیله حاکم و قبایل متحد با آن استمرار بخشند

و رهبری کنند ).(Lacher, 2011: 141
شهر بنغازی به طور سنتی پایگاه خانواده پادشالاهی سالابق و قبایالل سنوسالی در
لیبی بوده است .کودتای بدون خونری ی سرهنگ قذافی در  1111باعث باله حاشالیه
راندن ایب خاندان از قدر

سیاسی و انحصار قدر

در دست قبایل غربی بالهویالاه

در قبیله و خاندان قذافی شد؛ ایب موضو بسترساز ایجاد دشمنی و کینه تاریخی در
قبایل شرقی علیه قبایل غربی و طالرابلس و در رمس آن معمالر قالذافی تالا بالهامالروز
گردید.
در جنوب و جنوب غربی لیبی ،مسئله قومیت بسیار جدیتالر از دیگالر منالاطق
بود .اقوام چادرنشیب تورگ با کم رونق شدن تجار

شتر به فقر مضاعف دچار شده

و سیاهپوستان تبو در دوران سرهنگ قذافی فاقد مالدرک رسالمی دال بالر شالهروندی
کشور لیبی بودند و عمده تتش خود را در راستای کسب حالق شالهروندی متمرکال
کرده بودند .براساس آمار مرسسه امریکایی صلح 11 ،درصد از افراد قبیلاله تالورگ و
 13درصد از افراد قبیلاله تبالو در زمالان حکومالت سالرهنگ قالذافی براسالاس قالانون
شهروندی «فقط برای اعراب» از حق شهروندی محروم ماندند ،ایب درحالی بود کاله

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

بازیگران و رهبران قبیلهای مناطق شرقی و پس از آن مناطق جنوبی نسبت باله دیگالر

اعضای ایب دو قبیله خود را ساکنان اصلی لیبی پیش از ورود اعراب میدانستند.

فقر و توسعه نیافتگی جنوب و جنوب غربی لیبالی باعالث اداماله یالافتب زنالدگی 011

ساکنان آن مناطق به روش چوپانی سنتی شده بود .آنچه در جنوب لیبی بیش از همه
مسئله قومیت را برجستهتر مالیسالاخت ،تمرکال مشالاغل و موقعیالتهالای اداری در
دست اعراب غیربومی بود و حتی اقوام بومی تبالو از مکالماله و گفتگالو در ادارا
مرسسا

و

دولتی با زبان اصلی خود منال شالده بودنالد .موضالو تبعالیض نالاادی در

مناطق جنوبی به نسبت دیگر مناطق باعث حادشدن مسئله قومیت در آن مناطق شده
بود و همیب موضو باعث مشارکت فعال ایب قبایل در سال  3111شد.
در غرب لیبی قبایل و قومیتهای بربر ،به دلیل زبان مشترک و با احساس پیوند
و ن دیکی که نسبت به قومیت تورگ در جنوب لیبی دارند ،همواره علیاله حکومالت
سرهنگ قذافی درحال فعالیت بودهاند ،لالذا در اعتراضالا

 3111اقالدام باله تشالکیل

گروههای مسلح در حمایت از شورای انتقالی کردند.
جهتگیری حکومت سرهنگ قذافی نسبت به اقوام بربر همواره با نوعی ابهالام
و عدم پذیرش همراه بود .در جریان بهبود نگرش حکومت قذافی نسبت به قبایالل و
فرهنگ قبیلهای در دو دهه آخر ،هرچند فرهنالگ قومیالت بربالر مالورد توجاله مثبالت
حکومت واق شد ،اما هم زمان سرهنگ قذافی وجود ایب قومیت را انکار کرد .قبیلاله
امازیق بهعنوان اصلی تریب قبیله بربالر ،از صالحبت باله زبالان محلالی خالود و اجالرای
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سنتها و آییبهای قبیلهای من شالد .اقالوام بربالر عالتوهبالر آنکاله دارای تالنشهالا و
درگیریهای داخلی با اعراب بودند ،از اختتفا
در اعتراضا

گسترده داخلی نی رنج مالیبردنالد.

سال  ،3111اتحاد و یکپارچگی مناسبی میالان اقالوام بربالر در غالرب و

مخالفان در شرق لیبی ایجاد شد ،و ایب اتحاد توانسالت باله مخالفالان بالرای حرکالت
بهسمت غرب لیبی و تصرف طرابلس کمک قابلتوجهی نمایالد .بالاایبحالال پالس از
سقوط قذافی سهمخواهی قبایل بربر در طرابلس منجر به بالیثبالاتی و شالورشهالای
مکرری در ایب شهر شد ).(Tempelhof, 2012: 8-10
گرچه در جریان اعتراضا

سال  3111در لیبی ائتتف رهبران سنوسی و قبایل

شرقی در جهت دادن به انقتب و استمرار اعتراضا
مقاما

خونیب مهم بالود ،امالا پیوسالتب

حکومتی در شرق لیبی به قبایل و رهبران معترض در ایالب منطقاله بالهعنالوان

ساخت فرصت سیاسی و شتاب زا عمل کرد که ایالب ائالتتف از آن طریالق توانسالت
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مخالفان را منسجمتر سازد.

با گذشت چند ماه از اعتراضا

قبایل شرقی ،تعداد قاباللتالوجهی از قبایالل در

جنوب و برخی در غرب نی باله صالف انقتبیالون پیوسالتند؛ اعالتم جالدایی رهبالران
تعدادی از قبایل در جنوب و حتی در غرب و پیوستب آنهالا باله انقتبیالون بالهعنالوان
نوعی فرصتسازی سیاسی و عاملی شتابزا در انقتب لیبی عمل کالرد .ایالب اعالتم
جدایی صف انقتبیون را گستردهتر سالاخت و بالیشازپالیش حکومالت قالذافی را بالا
قبیلهای منطقه ال اویه ،طی نطقی در یک شبکه تلوی یونی ،قذافی را تهدیالد باله قطال
صادرا

نفت از شهر قبیلهای خود در صور

ادامه سرکوبها کالرد ).(Reuters, 2011

قبایل بربر در مناطق کوهستانی غرب لیبی و قبایل توبو در جنوب لیبی نیال در چنالد
ماه منتهی به سقوط قذافی ،حمایت خالود را از شالورای انتقالالی اعالتم کردنالد و باله
انقتبیون پیوستند ).(Guardian, 2011
برخی از تحلیلگران با پررنگ کالردن مفهالوم قبیلاله در جریالان تحالوال

سالال

 ،3111معتقدند اساسا انقتب سیاسی در لیبی چی ی ج شورش قبایل شالرقی علیاله
قبایل غربی نبود .ایب کارشناسان در توجیه ایب ادعای خالود باله برخالی از اقالداما
سرهنگ قذافی همزمان با شرو اعتراضالا

اسالتناد مالیکننالد .هالمزمالان بالا شالرو

اعتراضا  ،سرهنگ قذافی اقدام به مسلح نمودن و اع ام نیروی نظامی در میان قبیله
خود ،قبیله قذافا و قبیله همسر خود قبیله مقارا در شهر وارفاال علیاله مخالفالان کالرد.
گفته شده است که قبایل منطقه غربی وارفتستون سالتون فقالرا
حکومت سرهنگ قذافی در جریان اعتراضا

و پشالتیبان اصاللی

بودهانالد .شالرو اعتراضالا

در لیبالی

همراه با شعارهایی بود که دولت قذافی را مالتهم باله تبعالیض رفتالاری میالان منالاطق
شرقی و غربی لیبی میکرد.
طی مد زمانی که درگیریهای داخلی  3111در لیبی جریالان داشالت ،صالدور
اعتمیهها و اعتم مواض رهبران قبیلهای نشان از اهمیت نقش نخبگالان قبیلالهای در
ایب تحو ال

داشالت .صالدور اعتمیاله مشالترک از سالوی دوازده رهبالر قبیلالهای در

حمایت از معترضان ضددولتی در سال  ،3111نشاندهنده موقعیالت قبیلاله بالهعنالوان

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

مشکل و بحران شدید مشروعیت سیاسی مواجه ساخت .هید فیرجزَوّیی  ،رهبالر

یالک سالازمان اجتمالاعی تأثیرگالذار در لیبالی بالود ) .(Lacher, 2011: 145ایالب سالازمان

اجتماعی که در دورهای سازمان رسالمی دولالت و در دورهای سالازمان غیرقالانونی و 019

غیرحقوقی دولت بالهشالمار مالیرفالت ،توانسالته اسالت تالاکنون تحالوال

سیاسالی و

اجتماعی لیبی را بهگونهای متأثر سازد که در جریان بررسی بیشتر تحوال

سیاسی و

تاریخی لیبی ،نام قبیله همواره بخش مهمی از نتایج بهشمار میرود.
 .1چالشهای فراروی حکومت پساانقالبی لیبی
 .1-0بحران هویت و بحران اقتدار یا آمریت و عدم امکان دولتسازی فراگیر
مقتدر و دموکراتیک

در کشورهای پسااقتدارگرا مانند لیبی ،تونس و مصر به دالیل ذیالل بالهویالاه بحالران
شدید هویت و یکپارچگی اجتماعی ناشی از شالکافهالای متالراکم و ریشالهدار بالیب
استمگرایان و سکوالرها و واگرایی های شالدید قالومی و مالذهبی هنالوز بسالیار زود
است که امیدوار به دموکراسی باشیم کما اینکه تحوال

سال اخیر در ایب سه کشور

و سقوط حکومت مرسی و چالشهای فراروی استمگرایان حاکم در تونس نشان از
سیر قهقرایی احتمالی از دموکراسی به بیثباتی یا اقتدارگرایی جدید دارد.
مهمتریب چالشهای ر یمهای جدید و پسااقتدارگرا در شمال افریقا عبارتند از:
 )1چگونگی گذار از مرحله فروپاشی ر یم به اصتحا
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بیب تندروها و میانهروها  )4مداخله نظامیان و شالبهنظامیالان در سیاسالت؛  )3وجالود
اپوزیسیون ضعیف و چندپاره  )1سیستم ریشهدار قبیلهای و تعالارضهالای قالومی و

قبیلهای که مان رقابتهای نهادینه مدنی میشود ).(Liu, 2013: 1-4

حل بحران هویت و رسیدن به یک هویت ملی و مدنی فراگیر ،نخستیب گام در
رسیدن به دموکراسی و ثبا

سیاسی یا سامان سیاسی مشالرو و قاعالدهمنالد اسالت.

جامعه و حکومت پسااقتدارگرای لیبی پس از سقوط قالذافی بالا چالالشهالا و موانال
جدی در مسیر گذار به دموکراسی مواجه بوده است و مهمتریب چالش همانا بحالران
هویت ،یعنی عدم وجود هویت ملی فراگیالر باله تالأثیر از ریشالهدار بالودن هویالت و
تعلقا

قومی ال قبیلهای و طایفالهای اسالت کاله مهالمتالریب مصالادیق آن عبارتنالد از:

تعارض بربرها و عربها ،تعارض منطقهای و قبیلالهای بالیب شالرق و غالرب لیبالی و
تعارضا
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دموکراتیک؛  )3اصالطکاک

قبایل در سطح کشور .نبود هویت ملی و فراگیر و تسلط تعلقا

قبیلالهای

و طایفهای منجر به بیثباتی و خشونتهای شدید قومی شده است و ایب امر مان از

شکل گیری سامان سیاسی مشرو و ثبا

قاعدهمند برای رقابتهالای دموکراتیالک و

مدنی شده است.
پس از وقو انقتب لیبی ،کینهها و تعارضا

تالاریخی ریشالهدار بالهویالاه بالیب

قبایل شرق (که در حکومت پادشاهی در حاکمیالت بودنالد) و قبایالل غالرب (کاله در
دوره قذافی عمدتا در قدر

بودند) بهیکباره فرصالتی بالرای ظهالور و رادیکالیسالم

رقیب و حفظ کنترل خود بر منطقه خود به رقابت و خشونت روی آوردنالد .چنالیب
بستری تاکنون منجر به عدم شکل گیری دولت مقتدر و نبود نظم نهادمند یا به تعبیالر
توماساسپرینگز منجر به «بحران آمریالت یالا ساللطه و اقتالدار» شالده اسالت .چنالیب
خشونتها و بحران هایی مان از موفقیت کنشگران انقتبی در فرایند دولتسالازی و
تشکیل اقتدار ملی بر ورای اقتدار و هویتهای فروملی قالومی ،قبیلالهای و منطقالهای
شده است؛ بدیهی است که بدون ایجاد دولت فراگیر ملالی و مقتالدری کاله قالادر باله
ایجاد اقتدار ملی ،هویت ملی و نظم باشد ،طبعا دموکراسی برمبنای هویالت مالدنی و
دموکراتیک و رقابتهای قاعدهمند رخ نمیدهد.
تحقق دموکراسی در لیبی پساقذافی مشالروط باله تحقالق موفقیالتآمیال اجال ای
دولت سازی مدرن مانند تدویب قانون اساسی دموکراتیک ،بازسازی ساختار اقتصادی
قدرتمند ،ایجاد امنیت فراگیر داخلی ،تقویت مفهوم ملیگرایی و ایجاد نمادهای ملی
در میان مردم است؛ دستیابی به ایب اهداف مستل م ایجاد هویت ملی فراگیر و صاللح
ساختاری و ریشهای و خویشتب داری در کنشگران و رهبران قومی و قبیلهای اسالت.
رفتریب و پیچیدهتریب چالش دولت سازی و دموکراسی در لیبی کنونی چگالونگی
تقویت ملیگرایی و حرکت بهسالمت اجمالا ملالی بالا برخالورداری از  131قبیلاله و
خانالالدان قالالدیمی اسالالت

)Yllmaz,2012: 47

 .(Ercanایالالب موضالالو از آنجالالا مالالیتوانالالد

چالشبرانگی بهشمار رود که بسیاری از ایب مخالفان قبیلهایِ دولت جدید ،مخالفالت
خود را تحت عنوان وطبپرستی و مقابله بالا دولالت دسالتنشالانده دنبالال مالیکننالد
).(Mokhefi, 2011: 3
نحوه تدویب قانون اساسی و نسبت قدر

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

یافتند و برای کسب سهم بیشتر در قدر

سیاسی ،جلوگیری از حالاکم شالدن قبایالل

حکومت مرکال ی و حکومالتهالای

محلی یکی از چالشهای دولتسازی در عصر پساقذافی است .با عنایت به بستر یالا 080

فابریک جمعیت شناختی جامعه لیبی و عدم وجود تجربههای دموکراتیالک و مالدنی،
ایجاد ایب تناسب قدر
دارد .مطالعا

باله کنشالگران محلالی ضالرور

و اعطای برخی اختیالارا

نشان میدهند که تعداد قابلتوجهی از مردم لیبی خواسالتار فدرالیسالم

نیستند اما خواهان اعطای برخی اختیارا

به حکومت محلی هستند

(Chivvis, 2013,.

).9
در  7جوالی  3113در لیبی انتخابا

پارلمانی برگ ار شد .ایالب یالک انتخابالا

منصفانه بود و پارلمان عمدتا از میانهروها و استمگرایان و اخوانالمسلمیب تشالکیل
شد که پایگاه آنها شرق لیبی بود .البته پس از انتخابا
چالش ها عمدتا باقی ماندهاند .نبود تعهدا

وضعیت کمی بهتالر شالد امالا

و پیوندهای ملی و غلبه پیوندهای قومی

و محلی بر ملی در ایب وضعیت مرثر بوده است ).(Chivvis, 2013: 8
شورای انتقالی خود دچار بحران مشالروعیت بالود .ایالب شالورا در حالل بحالران
اقتصادی ،خل ستح شبهنظامیان ،کمبود بودجه ،دسالتگاههالا و نهالادهالای حکالومتی
ساقطشده و مانند آن ناتوان بود .بیشتر مقاما
تجربه سیاسی برای حکمرانی بودنالد .اعتراضالا

جدید در ایالب شالورا فاقالد پیشالینه و
از بنغالازی ،طالرابلس و شالهرهای

دیگر علیه شورا به دلیل عدم کفایت و ناکارامدی باال بالهویالاه در سالطح امنیتالی بالود
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) .(Lacher, 2012: 169بیب نوامبر  3111تا مالارس  3113چنالد زدوخالورد محلالی بالیب
چندیب قبیله رخ داد و شورا نتوانست آن را کنترل کند .حکومالت جدیالد در نالوامبر
 3111تشکیل و قدر

را از شورای انتقالی گرفت .چالش قالومیتی و دغدغاله حفالظ

موازنه میان نیروها و بازیگران قومی از مهم تریب دغدغه هایی بود که شورای انتقالالی
در ترکیب اعضای خود دنبال میکرد؛ ایب دغدغه و چالش توسط شالورای انتقالالی و
حکومت جدید هنوز بهشکل قابل توجهی رف نشده است و هر از چند گاهی ،عالدم
مشروعیت فراگیر حکومت جدید به خشونتها در سالهای اخیر انجامیده است.
یکی از موان مهم بر سر راه تثبیت حکومت در لیبی همانا نبالود سالازوکارهای
نهادی قوی نظارتی و توسعهیافته

است)2011: 2

 .(Vandewalle,وجود اقتصاد رانتالی و

مدیریت عمدتا قبیله ای بهارثمانده از گذشته ،مان از تثبیت نهادی در عصالر جدیالد
شده است .البته لیبی نسبت به دیگر کشورها ازجمله مصر بالهدلیالل جمعیالت کالم و
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برخورداری از مناب و درآمدهای نفتی ف اینده و ن دیکی به اروپا برای توسعه روابط

تجاری از م یت برخوردار است.
 .1-1چالش امنیت و خلع سالح شبهنظامیان قبیلهای

یکی از مل وما

بسیار مهم برای دولتسالازی و نیال توسالعه در ابعالاد گونالاگون و

دموکراسی سازی ،ایجاد یک سامان سیاسی و ثبا

و امنیت مشرو از طریق ایجاد و

نهادینه سازی نهادهای امنیتی و انتظامی است .به تعبیر هانتینگتون ،مهمتریب اولویالت
مشرو و مستمر است و نبود آن باعث ازهمگسیختگی شدید جامعه و تبدیل آن باله
جامعه سیاستزده یا پروتریب است (هانتینگتون.)131 :1474 ،
در جامعهای همچون لیبی ،ایب نیالاز بالهدلیالل تعالارضهالای شالدید قبیلالهای و
طایفه ای و خشونت رشدیابنده در غیالاب دولالت قالوی در عصالر پسالاقذافی بسالیار
ضروری است .جامعه لیبی کنونی تبدیل به یک جامعه پروتریب با ویاگالی برجسالته
دخالت شبهنظامیان وابسته به قبایل در سیاست و گسترش خشونت به تب آن است.
پس از سقوط حکومت قذافی بهدلیل عدم مشالروعیت حکومالتهالای اسالتانی،
تأمیب امنیت بهعهده شبه نظامیان قرار گرفت و حکومت مرک ی فاقد اقبال ملی بالود.
تتشهای حکومت مرک ی برای کنترل شبهنظامیان عمدتا موفق نبالودهانالد .بنالابرایب
چالش امنیتی ،شدیدتریب چالش و امنیت بالهعنالوان فالوریتالریب نیالاز جامعاله لیبالی
پسااقتدارگرا است .در نبود سازوکارهای کنترلی ،تنشهای قالومی سالرکوبشالده در
دوره قذافی دوباره شعلهور شدند یا گروههای سلفی در شرق لیبالی از ایالب فرصالت
برای کنترل خود بر شرق لیبی استفاده کردنالد .شالورایعالی امنیالت ملالی کاله توسالط
شورای انتقالی شکل گرفته بود چندان نتوانسته است در کنترل شبهنظامیان قبیلهای و

محلی موفق باشد ).(Chivvis, 2013: 2-4
بر ایب اساس یکی دیگر از ال اما

قابلتوجاله بالرای دولالت جدیالد ،بازسالازی

دستگاهها و بخشهای امنیتی با مشارکت اعضای داوطلب هماله قبایالل در ارتالش و
نیروهای امنیتی ملی و خل ستح شبهنظامیان و مقابله با تنشهای محلی میان قبایالل
و گروههای قومی است .از سوی دیگالر آغالاز ایالب اختتفالا

قالومی و قبیلالهای در

مرزهای جنالوبی ،مالیتوانالد در آینالده ن دیالک روابالط خالارجی دولالت لیبالی را بالا

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

برای کشورهای جهان سوم در مسیر توسعه همانا ثبا

یا برقالراری سالامان سیاسالی
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همسایگان جنوبی مانند چاد و سودان متأثر سازد و حتی روابط لیبی را با همسایگان
مذکور با تنش همراه کند.
در راستای نیل باله ثبالا

داخلالی در برابالر تهدیالدا

شالبهنظامیالان بنیالادگرا و

قبیله ای ،دولت جدید لیبی باید دارای حداقل چارچوب امنیتی متمرکال در طالرابلس
بهگونهای باشد که در عیب حفظ ساختار مشارکتطلبانه دستگاه حاکمیالت از طریالق
بازگذاشتب درهای گفتگو و مذاکره ،توان مقابله با شورشالیان را نیال داشالته باشالد و
تهدیدا
)36

امنیتی در داخل کشور را به کمتریب میال ان ممکالب برسالاند

(Crises Group,

 .2012:البته توجه به ایب مسئله ضروری است که با توجه به تمرک گرایی شالدید

در ر یم قذافی ،در حال حاضر بسیاری از نیروهای شرکتکننده در انقتب و اقالوام
و قبایل موجود در سایر مناطق لیبی ،سیستم سیاسی غیرمتمرک را ترجیح مالیدهنالد؛
ایب سیستم عتوهبر جلوگیری از تمرک گرایی سیاسی دولت در لیبی میتواند زمیناله
مناسبی برای سازگار کردن مناف گروهای سیاسی مختلف را فراهم کند و چارچوب
مشارکتی مناسب و متعادلی را برای ایفای نقش بازیگران محلی و رهبران قبایالل کاله
خود را دارای سهم قابلتوجهی در انقتب سال  3111میداننالد ،فالراهم آورد

(Ranj,

).2012: 36
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 .1-3چالش از ناحیه اسالمگرایان تندرو

یکی دیگر از چالشهای دولتسازی و صلح و عامل بیثبالاتی در عصالر پسالاقذافی،
مخالفتها و کارشکنیهای استم گرایان سلفی تندرو با حکومالت جدیالد بالر مبنالای
سازه یا هویت مذهبی و عقیدتی با قرائت عمالدتا رادیکالال اسالت .اسالتمگرایالان در
انتخابا

سال  31 ،3113درصد آرا را بهدست آوردند .آنها از همان ابتدا بالا ترکیالب

عتیق مذهبی ،سیاسی و قبیلالهای از خشالونت علیاله حکومالت پسالاانقتبی اسالتفاده
کرده اند که می توان از انصارالشریعه و گروه مبالارزان اسالتمی بالهعنالوان مهالمتالریب
سازمان هایشان یاد کرد .هسته مرک ی و عامل اصلی مخالفتهالای اسالتم گرایالان بالا
مشروعیت دولت جدید در لیبی مربوط به دخالت نظامی ناتو و همکالاری غالرب بالا
آن و شورای انتقالی در جریان سالرنگونی حکومالت قالذافی اسالت .ایالب مالداخت
سوءظب استم گرایان را نسبت باله اسالتقتل واقعالی دولالت جدیالد از جانالب قبایالل
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مخالف دولت و بنیادگرایان مسلمان اف ایش داده است .ایب مداخت

باعث شالکاف

در ساختار اجتماعی ایب کشور حول دو گروه متضاد یعنالی غالربگرایالان در مقابالل
ضدغربگرایان شامل عمدتا گروههای سلفی و بنیادگرا شد .در همیب مالورد شالایان
ذکر است که در فرایند تدویب نهایی ایب مقاله خبر ربوده شدن نخستوزیر لیبالی از
سوی گروههای استمی وابسته به القاعده پخش شد ،اما پس از مدتی آزاد شد.
استمی و گروههای ضدبنیادگرا در لیبالی باله نسالبت دیگالر کشالورهای اسالتمی در
خاورمیانه بسیار ضعیفتر و با احتمال کمتری همراه است ،اما ایب موضو بهمعنالای
عدم وجود تهدیدا

امنیتی از جانب مسلمانان سلفی و بنیادگرایالان در ایالب کشالور

نیست .بروز سلسله حمت

تروریستی و بمالبگالذاریهالای گالروههالای ساللفی در

بنغازی در ن دیکی ساختمانهای دولتی ازجمله ساختمان وزار

امور خارجاله ایالب

کشور و همچنیب ب رگتریب حملاله علیاله منالاف امریکالا پالس از یالازده سالپتامبر در
کنسولگری امریکا در بنغازی در سال  3113با تلفا
دیپلما

امریکایی ،همگی حاکی از تهدیدا

بنیادگرایانی است که ثبا

سالنگیب و کشالته شالدن چهالار

و چالشهای امنیتی بال رگ از جانالب

و موقعیت دولت را در لیبی هدف قرار دادهانالد

(Chivvis,

).2012: 9-11
نتیجهگیری
در ایب نوشتار ،سعی شد سالقوط حکومالت قالذافی و انقالتب مالردم لیبالی از منظالر
متفاو

با تحلیل های عمدتا ورنالیستی ،و بالا تأکیالد بالر نقالش کنشالگران قبیلالهای،

طایفهای ،نارضایتی های سیاسی و اجتماعی قبایل و طوایف عمدتا شرقی و خارج از
قدر

سیاسی عصر قذافی و تعارضا

جغرافیایی منطقهای شرق و تا حدی جنوب

با غرب تحلیل شود .همیبطور ،تفاو های بنیادیب انقتب مردم لیبی با انقتبهالای
مردم مصر و تونس بیان شالد و تصالریح شالد کاله در انقالتب لیبالی نقالش عوامالل و
کنشگران مدنی و استم گرا باله قالو
اج تماعی و سالطح تحالوال

و انالدازه دو انقالتب دیگالر نبالود زیالرا بسالتر

و نوسالازی و کمیالت و کیفیالت نهادهالای مالدنی لیبالی

بههیچوجه در حد و اندازه دو جامعه مصر و تونس نیست.

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

باایبحال باید گفت هرچند احتمال قطبی شدن جامعاله لیبالی میالان بنیادگرایالان
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اما تحوال

پساانقتبی لیبی مانند دو کشور مصر و تونس نشان داد کاله گرچاله

وقو ایب انقتبها بارقههای امید برای مردمساالری در ایب منطقه را ایجاد کرد ،امالا
تحوال

مصر و سقوط مرسی و کشمکش شدید استم گرایان و سالکوالرها ،همالیب

تعارض ها در تونس و تضعیف شدید جریان حاکم وابسته به استمگرایان النهضاله و
نی تنش های عمده بیب کنشگران و جریانا

قبیلهای و نی استمگرایان با حکومالت

جدید نشان از آن دارند که هنوز زود است که به دموکراسی در ایب کشورها امیدوار
باشیم .وجود و استمرار تنشهالای قبیلالهای و طایفالهای و تشالدید ایالب تالنشهالا بالا
نقشآفرینی استمگرایان سلفی در لیبی از مهمتریب چالشها و موان مهالم در مسالیر
فرایند دولتسازی ،شکلگیری هویت ملی و مدنی و دموکراسالی هسالتند کاله مالورد
بحث و تحلیل قرار گرفتند.
اما نکته شایان ذکر آن است که چرا در انتخابا

انجامشده در حکومت جدیالد،

سکوالرها بخش عمالدهای از آراء را کسالب کردنالد ناله اسالتمگرایالان؟ در نخسالتیب
انتخابا

مجلس لیبی ،نیروهای سکوالر شامل ح ب ائتتفی اتحاد نیروهالای ملالی و

سایر اح اب کوچکتر در مجمو  71درصد از آراء را بهدست آوردند و در مقابالل،
استمگرایان  31درصد از آراء را کسب کردند .مهمتریب دالیل در ایب مورد عبارتنالد
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131
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از )1 :استمگرایان لیبی بههیچوجه از پایگاه حمالایتی و نفالوذ سالازمانی و معنالوی و
شمولیت پشتیبانی طبقاتی و قشری فراگیر همانند همتایان مصری و تونسالی خالود و
سابقه طوالنی مبارزاتی آنها برخوردار نبودند؛  )3مشی بسیار افراطالی اسالتم گرایالان
لیبی مان اقبال عمومی به آنها در انتخابا

شد؛  )4اعتم حمایالت گسالترده احال اب

سکوالر درجهت حفظ حقوق اقلیتها و مشارکت برابالر هماله اقالوام نیال بالر اقبالال
انتخاباتی به سکوالرها مرثر

بود.

 .1برخی از شعارهای انقتبیون عبار

بودند از :الشعب یرید إسقاط النظالام( ،مالردم

خواستار سقوط نظام هستند) ،آزادی ،عدالت و دموکراسالی؛ شالعار اعتمالی شالورای
انتقالی لیبی بود.

تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت  .خلیلاله سردارنیا و رضا عمویی

یادداشتها
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