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چکیده
یکــی از ویژگیهــای مهــم و بنیادیــن اجتماعــی و سیاســی لیبــی کــه در طــول تاریــخ منشــأ تحــوالت
سیاســی بــوده اســت و نمیشــود آن را در تحــوالت سیاســی ایــن کشــور نادیــده بگیریــم ،نقــش و
عملکــرد ســاختارهای قومــی و قبیلـهای اســت .ســاختارهایی کــه در طــول تاریــخ و از زمانــی کــه ایــن
ســرزمین در کنتــرل امپراتــوری عثمانــی بــود و در دورۀ اســتعمارگران بریتانیایــی و ایتالیایــی و در دورۀ
پــس از اســتقالل و تشــکیل نظــام ســلطنتی و ســپس از زمــان کودتــای قذافــی تــا ســرنگونی آن در
ســال  ٢٠١١همــواره حضــور پررنگــی در نظــام سیاســی و اجتماعــی و حتــی اقتصــادی لیبــی داشــته
و جامعــۀ سیاســی ایــن کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .در ایــن پژوهــش بــه ایــن پرســش
اصلــی پاســخ میدهیــم کــه ویژگیهــا و مؤلفههــای قومــی و قبیلــهای چــه نقشــی در خیــزش
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رضا عمویی -دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

مردمــی و تحــوالت انقالبــی ســال  ٢٠١١لیبــی داشــتهاند؟ یافتههــای پژوهــش نشــان میدهنــد کــه
ویژگ ـی قبیلهگرایــی ،یکــی از مشــخصههای بــارز و برجســته در مســائل جامعهشــناختی مرتبــط بــا
لیبــی اســت کــه در دورههــای مختلــف تاریــخ سیاســی ایــن کشــور و بهویــژه در دورۀ قذافــی و بــا
وجــود تالشهایــی کــه او بــرای کنارگذاشــتن ایــن ســاختار از جامعــۀ لیبــی داشــت تــداوم داشــته و
از دالیــل تســریعکننده و ســازماندهنده بــه خیــزش مردمــی ســال  2011بــوده اســت.
کلیدواژهها :اصالحات سیاسی ،خیزش مردمی ،ساختارهای قومی ،سقوط قذافی ،قبیلهگرایی.
 .1نویسنده مسئول

Email: dr.majidabbasi@gmail.com
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مقدمه
خیزشهــای مردمــی ســال  2011در کشــورهای عربــی غــرب آســیا و شــمال آفریقــا
کــه منجــر بــه دگرگونــی و تغییــر رژیمهــای سیاســی در تونــس ،مصــر و ســپس یمــن
و لیبــی شــد ،از نــگاه بســیاری از ناظــران نمیتوانســت منحصــر بــه عوامــل سیاســی
یــا اقتصــادی محــض باشــد،بنابرایــن توجــه بــه دیگــر ابعــاد مرتبــط بــا ایــن تحــوالت
میتوانــد منجــر بــه نتایجــی شــود کــه ممکــن اســت تاکنــون کمتــر مــورد توجــه
قــرار گرفتـ ه باشــند .ویژگــی قومــی و مؤلفههــای قبیلـهای از موضوعاتــی هســتند کــه
میتــوان ب��ا توجــه بــه آنهــا ،تحــوالت انقالبــی ســال  2011در برخــی کشــورهای
عربــی را از نگاهــی متفــاوت تحلیــل و بررســی کــرد.
بــر ایــن اســاس نظــر بــه اهمیــت مســائل قومــی و قبیل ـهای در تحــوالت سیاســی و
وقــوع قیامهــای اعتراضــی ســال  2011در کشــور لیبــیبهعنــوان کشــوری مهــم در
جهــان اســام ،در پــی بررســی و تحلیــل ایــن موضــوع هســتیم کــه آیــا میتوانیــم
از نقشآفرینــی و کارکــرد مؤثــر مؤلفههــای قومــی و قبیل ـهای در تحــوالت انقالبــی
ســال  2011لیبــی صحبــت بــه میــان آورد؟ بــه بیــان دیگــر ،آیــا میتوانیــم تحــوالت
انقالبــی  2011لیبــی را دارای ریش ـههای قومــی و قبیل ـهای در کنــار دیگــر عوامــل و
شــاخصهها بدانیــم؟ در ایــن صــورت ،اگــر پاســخ مثبــت اســت و میتــوان تحــوالت
ســال  2011لیبــی را دارای ریش ـههای فروملــی و قومــی دانســت ،پرســش بعــد ایــن
اســت کــه چــرا تحــوالت ســال  2011لیبــی ریش ـههای قومــی و قبیل ـهایبهعنــوان
عاملــی تأثیرگــذار در کنــار ســایر عوامــل موجــود داشــته اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن
پرســشها نقــش و کارکــرد شــاخصهها و مؤلفههــای قومــی و قبیلــهای ،بســترها و
زمینههــای قبیلهگرایــی ،ســاختار سیاســی و اجتماعــی لیبــی و رویکــرد دولــت بــه
قبایــل و نقــش آنهــا در خیــزش مردمــی ســال  2011را مطالعهــ میکنی��م و میکاویــم.
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روش ایــن پژوهــش توصیفیتحلیلــی اســت و بــرای گــردآوری اطالعــات و دادههــا
از روش کتابخانــهای و اســنادی اســتفاده کردهایــم.
 .1ماهیت و ویژگیهای خیزش مردمی لیبی
منطقــۀ غــرب آســیا و شــمال آفریقــا در دســامبر  2010در پــی اعتراضــات انقالبــی
جدیــد کــه ویژگــی بــارز آن تغییــر و دگرگونــی نظامهــای سیاســی اقتدارگــرا در
میــان برخــی از کشــورهای عربــی اســت .مــوج انقالبهــای سیاســی کــه نخســتین
بــار از تونــس آغــاز شــد ،در کمتــر از یــک مــاه مصــر و ســپس لیبــی را نیــز فراگرفــت.
ایــن انقالبهــا گرچــه در هــدف مشــترک بــود ،امــا در عمــل بســیار متفــاوت جلــوه
مینمــود؛ بهگونـهای کــه تحــوالت انقالبــی و اعتراضــی ســال  2011در لیبــی هرچنــد
متأخــر و متأثــر از مــوج اعتراضــات سیاســی در تونــس و مصــر بــود ،بــا همســایگان
غربــی و شــرقی خــود تفاوتهــای درخــور توجهــی داشــت.
در مصــر تحصنهــای خیابانــی و اعتراضــات انقالبــی ،بیشــتر از میــان جوانــان طبقــۀ
متوس��ط آغ��از ش��د و بع��د از آن نی��ز دامنـ�ۀ اعتراض�اـت بهواســطۀ فناوریهــای
ارتباطــی نویــن و شــبکههای اجتماعــی مجــازی گســترش یافــت ،امــا در لیبــی ماهیــت
اعتراضــات ،بیشــتر از آنکــه مرتبــط بــا طبقــۀ اجتماعــی خاصــی باشــد ،در پیونــد بــا
عنصــر قبیلهگرایــی در جریــان بــود و نقــش ســران قبایــل در همــان مراحــل نخســتین
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مــردم تونــس ،شــاهد آغــاز دورۀ جدیــدی در تاریــخ سیاســی خــود شــد .دورهای

اعتراض��ات برجستــه و پراهمی�تـ بهنظرــ میرســید .بــه بیــان دیگــر ،برخــاف تونــس
و بهوی�ژـه مص�رـ ک��ه نهادهاــی مدن�یـ بهنســبت ابتدایــی داشــتند ،در لیبــی کمتریــن
فضــای ظاهــری دموکراتیــک و ســاختار مدنــی جدیــد وجــود داشــت و ســاختار ایــن
کشــور ماهیــت قومــی و قبیلـهای داشــت (ســردارنیا.)116: 1389 ،
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ســالها پیــش از تحــوالت انقالبــی جهــان عــرب ،لیــزا آندرســون 1در ســال 1986
در مقالــهای نوشــت کــه معمــای سیاســت در لیبــی متکــی بــر نوعــی ابهــام در
هویــت ملــی ایــن کشــور اســت .وجــود هویتهــای چندگانــه و گاه متضــاد و نبــود
ایدئولــوژی ملــی فراگیــر ،ویژگــی بــارز در کل کشــور لیبــی اســت

( Paoletti, 2011:

 .)313حتــی ایدئولــوژی انقالبــی قذافــی نیــز نتوانســت اجمــاع سراســری را میــان همــۀ
مــردم لیبــی ایجــاد کنــد و در بســیاری مواقــع هویتهــای محلــی جایگزیــن قدرتمنــد
یــک هویــت ملــی در تحــوالت لیبــی بــه شــمار میرونــد و ســبب میشــوند موتــور
وقایــع بهجــای انجمنهــای مدنــی جدیــد ،در میــان گروههــای ســنتی و قبایــل
قــرار گیــرد .اعتراضــات ســال  2011در لیبــی بــا وجــود آنکــه از همــان ابتــدا بــا
حمایــت اســتادان دانشــگاهی و دانشــجویان دانشــگاهها نیــز همــراه بــود ،امــا آنچــه
نقــش اصلــی بســیج گروههــای مخالــف را بــر عهــده داشــت ،حمایــت رهبــران
قبایــل مطــرح در بنغــازی از مخالفــان بــود کــه توانســت جایــگاه گروههــای مخالــف
را در میــان مــردم تقویــت کنــد ( .)Lacher, 2011: 141در واقــع ریشــۀ جنــگ داخلــی
ســال  2011در لیبــی ،نشــأت گرفتــه از تقســیم تاریخــی میــان منطقــۀ شــرقی ســرینیکا
و منطقــۀ غربــی طرابلــس اســت .شــهر بنغــازی بهطــور ســنتی پایــگاه خانــوادۀ
پادشــاهی پیشــین و قبایــل سنوســی در لیبــی اســت کــه پیشــتر بــا اســتقالل لیبــی در
ســال  1951و تأس�یـس حکومتــ پادش�اـهی لیب��ی ق��درت را در ایـ�ن کش��ور بهدســت
آورده بودنــد ،امــا کودتــای بــدون خونریــزی ســرهنگ قذافــی در ســال  ،1969ســبب
بهحاشــیهراندن ایــن خانــدان پادشــاهی در لیبــی شــد .کوتاهکــردن دســت وابســتگان
خانــدان پادشــاهی سنوســی از قــدرت در مــدت زمــان حاکمیــت قذافــی ،توانســت
مخالفــان سرســختی را از ایــن قبیلــۀ بانفــوذ و مطــرح در لیبــی بــه وجــود آورد.
مخالفانــی ک�هـ بهدلیــل جایــگاه شناختهشــدۀ قبیلــۀ خــود ،امــکان ائتــاف بــا دیگــر
Lisa Anderson -1
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قبایــل نیــز بــرای آنــان آســانتر میشــد (.)Iacher, 2011 :143
همچنیــن آنچــه در ادامــۀ اعتراضــات انقالبــی در لیبــی توانســت ،موقعیــت دشــواری
را بــرای قذافــی در مقابلــه بــا مخالفانــش بــه وجــود آورد ،اعــام جدایــی رهبــران
قبایــل مناطــق مختلــف از حکومــت وی بــود کــه بیــش از پیــش حاکمیــت قذافــی
را بــا مشــکل مواجــه ســاخت .شــیخ فــرج ُز َویّــه ،رهبــر قبیل ـهای منطقــۀ الزاویــه ،در
قبیلـ�های خـ�ود در صـ�ورت ادامـ�ه سـ�رکوبها تهدیـ�د کـ�رد )Reuters, Feb/20/2011(.

قبایــل بربــر 1در مناطــق کوهســتانی غــرب لیبــی و قبایــل توبــو 2در جنــوب لیبــی بــا
ادامــۀ اعتراضــات ،حمایــت خــود را از شــورای انتقالــی اعــام کردنــد و در جریــان
درگیریهــای مخالفــان بــا نیروهــای دولتــی لیبــی ،بــرای کمــک بــه مخالفــان مســلح
بـ�ه آنهـ�ا پیوسـ�تند )Ghait, 2011(.

همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه نســبتدادن کامــل اعتراضــات بــه عوامــل قومــی و
قبیلــهای در لیبــی دیدگاهــی ســطحینگر اســت ،همانگونــه کــه نمیتوانیــم نقــش
ایــن عوامــل قبیل ـهای را نادیــده بگیریــم .در واقــع در تحلیــل وقایــع اعتراضــی لیبــی
هرچنــد نقــش مؤلفههــای قومــی برجســته و مهــم اســت ،امــا تنهــا عامــل مطــرح
نیســت .از ســوی دیگــر ویژگــی قبیلهگرایــی ،بهنســبت یکســان در سراســر لیبــی
نقشآفریــن نبــوده اســت .بــرای نمونــه ،هرچنــد در طرابلــس روابــط خانوادگــی
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ســخنانی در یــک شــبکۀ تلویزیونــی ،قذافــی را بــه قطــع صــادرات نفــت از شــهر

و قبیلــهای مســلط بــر ســاختار سیاســی و اداری اســت و قبایــل قریــان 3،زاویــه 4و
وارفــاح 5نفــوذ انکارناپذیــری در ایــن منطقــه دارنــد ،امــا در مقابــل در ســرینیکا،
Berber . -1
Toubou . -2
Gharyan . -3
Zawiyah . -4
Warfallah . -5
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چــه در زمــان عثمانــی و چــه در زمــان سنوســیها ،قــدرت ادارات و مؤسســههای
سیاســی و اقتصــادی دولتــی بهطــور معمــول بــر روابــط قبیل ـهای غالــب بــوده اســت
(.)Paoletti, 2011: 313
در خصــوص قبیلهگرایــی در لیبــی بایــد بــه دو زمینــۀ اصلــی توجــه کنیــم :نخســت،
آنچــه بســتر اصلــی و عامــل ایجــاد مفهــوم قبیلهگرایــی در لیبــی میتوانــد بــه شــمار
رود ،مرتبــط بــا ویژگــی جغرافیایــی و پیشزمینــۀ تاریخــی ایــن کشــور و شــرایطی
اســت کــه جامعــۀ لیبــی امــروز را بــه وجــود آورده اســت؛ دومیــن عاملــی کــه در
ارتبــاط بــا قبیلهگرایــی در لیبــی مــورد توجــه اســت ،آن دســته از عواملــی اســت
کــه بــا بازتولیــد فرهنــگ قبیلهگرایــی در تاریــخ جدیــد لیبــی ،ســبب ادامهیافتــن
پیوندهــای قومــی و وفاداریهــای قبیلــهای در ایــن کشــور شــده اســت؛ عوامــل
دســته دوم را در قالــب ســاختار اجتماعــی جدیــد لیبــی بررســی خواهیــم کــرد .منظــور
از ســاختار اجتماعــی جدیــد لیبــی ،ســاختار قبیلهمحــوری اســت کــه در دوران قذافــی
و بهویــژه در نزدیــک بــه دو دهــۀ آخــر حکومــت او شــکل گرفــت .همچنیــن
س��اختار اجتماعـ�ی جدیدــ لیب��ی نهــ بهصــورت مســتقل ،بلکــه خــود متأثــر از دو دســتۀ
کلــی از سیاس ـتهای قذافــی توانســت بــه بازتولیــد و تقویــت دوبــارۀ نقــش قبایــل
در بافــت درونــی لیبــی کمــک کنــد :نخســت ،سیاســتهای اقتصــادی چپگــرا و
دولتمحــور در لیبــی کــه همیشــهبهعنــوان ســدی محکــم ،بازدارنــدۀ توســعۀ بخــش
خصوصــی شــد؛ دوم ،سیاس ـتهای تمرکزگرایانــۀ دولــت در حــوزۀ قــدرت سیاســی
بهوســیلۀ ایجــاد شــوراها یــا در واقــع نهادهــای تابــع دولــت در شــهرها بــا نمایندگــی
سـ�ران قبایـ�ل.
در اینجــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم آنچــهبهعنــوان مفهــوم قبیلــه در لیبــی،
بهویــژه در دو دهــۀ آخــر حکومــت قذافــی مــورد تأکیــد اســت ،مفهومــی متفــاوت
و کامــ ً
ا مجــزا از مفهــوم قــرون وســطایی قبیلــه اســت .تأکیــد بــر قبیلــه در لیبــی
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معاصــر ،تأکیــدبهعنــوان ســازمانی اجتماعــی اســت .در حقیقــت ســنتهای قبیل ـهای
در مفهــوم قبیلــه ،منبــع شــناخت و هویــت گــروه خــودی از گــروه غیرخــودی اســت
کــه ایــن ســنتها جهــان سیاســی و اجتماعــی مجزایــی را بــرای فــرد براســاس
تعلقــش بــه گــروه خــود در مقابــل دیگــر گروههــا تعریــف میکنــد 140 .قبیلــۀ
مختلــف در لیبــی جامعــه تصورشــدۀ خــود را بــا ارزشهــا و عادتهــای اخالقــی و
 -١-1زمینههای تاریخی و جغرافیایی قبیلهگرایی در لیبی :عوامل بسترساز
لیبــی از زمــان اســتقالل خــود در ســال  1951و تشــکیل پادشــاهی لیبــی و بعــد از
آن در دوران حاکمیــت ســرهنگ قدافــی و حتــی در دوران پــس از او ،تنهــا بخشــی
از ســرزمین آن زیــر نفــوذ کامــل حکومــت مرکــزی بــوده اســت و بخــش دیگــر
اعــم از شــرق یــا غــرب ایــن کشــور بــا توجــه بــه نــوع حاکمیــت وقــت ،همــواره
نخواس��تهاند بهــ سلــطۀ کامـ�ل دول��ت ت��ن دهن��د و درگیریهایشــان بــا حکومــت
مرکــزی و نپذیرفتــن دولــت ادامــه داشــته اســت .از زمــان تأســیس کشــور پادشــاهی
لیبــی بــه رهبــری ملــک ادریــس در شــهر بنغــازی در شــرق لیبــی ،ایــن قبایــل ســاکن
در غــرب بودنــد کــه حاکمیــت وی را مــورد چالــش قــرار میدادنــد و بعــد از او بــا
تشــکیل جمهــوری سوسیالیســتی لیبــی بهوســیلۀ ســرهنگ قذافــی ایــن اهالــی قبایــل
شــرقی بودنــد کــه دولــت قذافــی را بــا شــورشهای داخلــی مواجــه میســاختند.
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فرهنــگ متفــاوت در مقابــل دیگــر گروههــا میشناســند (.)Hüsken, 2012: 5

نگاهــی کلــی بــه منطقــۀ باســتانی لیبــی تســلط فنیقیهــا ،کارتاژهــا ،یونانیهــا،
رومیهــا ،وندالهــا و حاکمیــت بیزانــس در ایــن منطقــه را نشــان میدهــد .همیــن
تنــوع حاکمیتهــای گوناگــون در طــول تاریــخ باســتانی لیبــی خــود گویــای چنــد
قومــی بــودن ایــن منطقــه از زمانهــای گذشــته اســت .تاریــخ لیبــی جدیــد ،بــا ورود
اعــراب مســلمان در قــرن هفتــم هویــت امــروزی مییابــد .اعرابــی کــه ترکیــب چنــد
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پــارۀ لیبــی را بهنفــع خــود متحــول کردنــد .حاکمیــت خلفــای اســامی نــه تنهــا
توانســت صحراهــای خشــک ســواحل مدیترانـهای لیبــی را بــه دارالســام پیونــد زنــد،
بلکــه نــژاد بیشــتر مردمانــش را عــرب و زبانشــان را نیــز عربــی ســاخت .بــا جــود این،
لیبــی بهدلیــل مســافت طوالن ـیاش بــا دارالخالفــه ،کمتــر مــورد توجــه خلفــا قــرار
میگرفــت .حتــی کشورگشــایی تــرکان مســلمان عثمانــی در اوایــل قــرن شــانزدهم
نیــز نتوانســت قبایــل صحراگــرد لیبــی را در نظــر ســاطین آورد و لیبــی تــا قــرن
نوزدهــم همچنــان بهصورتــی نیمــه خودمختــار زیــر ســلطۀ امپراتــوری مســلمانان
باقــی مانــد ( .)Ahmida, 2005: 5از زمــان تســلط عثمانیهــا بــر ایالتهــای لیبــی در
ســال  1511و بعــد از آن ،خانــدان اوالد محمــد در فزان و خاندان سنوســی در ســرینیکا
و صحــارا دارای حاکمیــت محلــی بودنــد کــه در بیشــتر مــوارد تحرکاتشــان از ســوی
عثمانیهــا نادیــده گرفتــه میشــد .مســئلۀ کماهمیتانــگاری لیبــی نــزد خلفــای
عثمانــی از دالیــل تاریخــی اســت کــه ســبب شــده بــود شــیوۀ زندگــی ابتدایــی قبایــل
طــی چندیــن قــرن بــا کمتریــن ارتباطــات بــا دنیــای پیرامــون خــود ،بــدون تغییــر
ادامــه یابــد .تنهــا در اواخــر قــرن نوزدهــم و در ســالهای  1870تــا  1890بــود کــه
خالف��ت عثمان�یـ بهدنبــال تــاش بــرای کاهــش نفــوذ ســران قبیل ـهای درآمــد .ایــن
کار بهدلیــل افزایــش حضــور نــاوگان تجــاری فرانســوی و بریتانیایــی در ســواحل
بنغــازی و طرابلــس صــورت میگرفــت کــه منجــر بــه تأســیس بازارهــای جدیــد و
رونــق بازرگانــی در ایــن دو شــهر شــده بــود .اقتصــاد مبادلـهای رو بــه رشــد در ایــن
ایالته��ا همرــاه ب�اـ بهدســتآوردن قــدرت اقتصــادی حاصــل از بازارهــای جدیــد
توســط رهبــران قبایــل برجســته و بهتبــع آن ســبب قدرتیابــی قبایــل در آن مناطــق
شــد؛بنابرایــن دولــت عثمانــی ارادۀ خــود را بــرای کاهــش حضــور رهبــران قبیلـهای
در بازارهــای جدیــد قــرار داد؛ بهویــژه در اوایــل قــرن بیســتم همــۀ تــاش خــود
را بــرای حــذف ســران قبیل ـهای از بازارهــا و کنتــرل بندرگاههــا ب ـهکار گرفــت ،امــا
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ضعــف دولــت عثمانــی و حمایــت تاجــران فرانســوی و بریتانیایــی از رهبــران قبایــل
ســبب شــد نــه تنهــا نقــش رهبــران قبایــل در ســاختار اقتصــادی لیبــی کاهــش نیابــد،
بلکــه ســران قبایــل بــا کســب قــدرت مالــی بیشــتر ،جایــگاه مســتحکمتری را نســبت
بهــ حکوم�تـ مرک��زی در قلم��رو عثمانیهاــ بهدســت آورنــد .بــا هجــوم نیروهــای
ایتالیایــی در ســال  1911بــه لیبــی ،ایــن کشــور از امپراتــوری اســامی جــدا شــد و
بــا مناطــق گوناگــون ،وجــود اتحادهــای قبیلـهای در نقــاط مختلــف آن بــود و ایتالیــا
را مواجــه بــا نیــروی اجتماعــی قدرتمنــدی بــه نــام قبیلــه کــرد .ایــن نیــروی اجتماعــی
قدرتمنــد ،ابــزار کارآمــدی را در اختیــار بریتانیــا بــرای ضربـهزدن بــه منافــع دشــمنان
ایتالیایــی قــرار داد و دولــت بریتانیــا بیشــترین کوشــش را بــرای حفــظ انســجام داخلــی
قبای��ل در راس��تای اهدــاف خ��ود ب��هکاربــرد ( .)Thompson, 2009: 2ســالهای اســتعمار
لیبــی توســط ایتالیــا ،ســالهای مبــارزۀ قبایــل علیــه نیروهــای بیگانــه ایتالیایــی بــود.
جنگهــای ضــد اســتعماری قبایــل بومــی لیبــی ،بیشــتر بــا حمایــت و پشــتیبانی مــادی
نیروهـ�ای فرانسـ�ه و بریتانیـ�ا در قالـ�ب حمایـ�ت از بازرگانـ�ان دنبـ�ال

میشـ�د( (�Thomp

 .)son, 2009: 10در ایــن ســالها حمایــت همزمــان دولــت عثمانــی و نیروهــای
بریتانیایــی از رهبــری قبیلــۀ سنوســی در ســرینیکا ،موقعیــت قبیل ـهای قدرتمنــدی را
از ای��ن قبیل��ه در بنغ��ازی ب��ه وجــود آورد .ایــن جایــگاه قدرتمنــد قبیل ـهای ،بنغــازی
را بیــش از پیــش بهســوی چندقطبیشــدن قبایــل در ســالهای بعــد ســوق داد و
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بهصــورت ســرزمینی مســتعمره درآمــد .ســرزمینی گســترده کــه تنهــا وجــه اشــتراکش

بـ�ه تأسـ�یس دو حاکمیـ�ت مـ�وازی ایتالیاییهـ�ا و سنوسـ�یها در سـ�رینیکا منجـ�ر شـ�د
)Paoletti, 2011: 314(.عملیــات جنگــی ایتالیــا بــرای تصــرف لیبــی نــه ســال بــه طــول
انجامیــد و ســرانجام در ســال  ،1921بــا اعــدام عمرمختــار رهبــر قیــام علیــه اســتعمار،
ایتالیــا موفــق بــه کنتــرل تدریجــی ایالــت سـهگانۀ ســرینیکا ،فــزان و طرابلــس شــد و
تــا جنــگ جهانــی دوم آنهــا را در اختیــار داشــت .ولــی ســرانجام بــا فشــار گروههــا و
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رهبــران ملیگــرای جهــان عــرب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در  21نوامبــر
 ،1949اعالمیــۀ لــزوم اســتقالل لیبــی را تــا پیــش از فرارســیدن ســال 1952صــادر
کــرد و لیبــی اولیــن و تنهــا کشــور اســتقاللیافته از راه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
متحــد شــد )Thompson, 2009: 78(.

همزمــان بــا اســتقالل لیبــی ،ملــک ادریــس ،پادشــاه مؤســس ایــن کشــور تــاش
کــرد تــا خــود رابهعنــوان نماینــدۀ قبایــل عمــده و خانوادههــای قدرتمنــد نشــان
دهــد .تــاش ملــک ادریــس بــرای هماهنگکــردن موقعیــت خــود میــان ســه ایالــت
خودمخت�اـر س��رینیکا ،ف��زان و طرابل��س ،ت�لاش بهنســبت موفقیتآمیــزی بــود کــه
توانســت تــا انــدازهای جایــگاه برتــر دولــت ملــی تــازه تأســیس را میــان ایالتهــا بــه
ثبــات کوتــاه مدتــی برســاند .بــا وجــود ایــن ،از آنجــا کــه موقعیــت دولــت مرکــزی
متکــی بــر موقعیــت قبیلـهای و جایــگاه برجســتۀ خانــدان سنوسـیها در میــان دیگــر
قبایــل بــود ،ایــن مســئله تــا انــدازهای دولــت مرکــزی را در برابــر حــوادث آینــدۀ
داخلــی آســیبپذیر میکــرد .افزایــش حساســیت در جامعــۀ قبیل ـهای لیبــی ،نســبت
بــه اقدامــات خانــدان پادشــاهی از زمانــی شــدت گرفــت کــه در ســال  ،1959لیبــی
بــا کشــف و بهرهبــرداری از نفــت دارای درآمدهــای سرشــار شــد و تولیــد ناخالــص
ملــی رشــد قابــل مالحظ ـهای را تجربــه کــرد .از ایــن زمــان بــه بعــد بهرهبــرداری از
منابــع نفتــی همــراه بــا افزایــش نارضایتــی و ســوءظن مــردم و در رأس آنــان رهبــران
قبایــل دیگــر نســبت بــه خانــدان پادشــاهی بــود ،نارضایتیهایــی کــه زمینــه را بــرای
کودتــای آرام گروهــی از افســران نظامــی بــه رهبــری معمــر قذافــی در ســال 1969
فراهـ�م آورد )Paoletti, 2011: 315-316(.

شــکلگیری زندگــی قبیلــهای بیــش از آنکــه نتیجــۀ تاریــخ سیاســی لیبــی باشــد،
برگرفتــه از عوامــل جغرافیایــی ایــن کشــور اســت .از نظــر جغرافیایــی ســرزمین لیبــی
متشــکل از کویرهــای وســیع اســت .تنهــا  5درصــد از خــاک لیبــی قابــل کشــت اســت
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و میــزان بــارش ســاالنۀ بــاران در ایالتهــای جنوبــی فــزان و ســرینیکا کمتــر از 10
میلــی متــر اســت .وجــود کویرهــای پهنــاور میــان ســه ایالــت ،عامــل مهمــی بــود کــه
ارتبــاط میــان ایالتهــا را بســیار محــدود میســاخت .وضعیــت جغرافیایــی لیبــی از
عواملــی اســت کــه ســبب شــده نوعــی گرایــش بــه منطقهگرایــی و خودانزوایــی،
حتــی از دوران گذشــته در میــان اقــوام گوناگــون ایــن کشــور وجــود داشــته باشــد.
ن زیــر نفوذشــان بپذیرنــد و
زمــان نتواننــد حاکمیــت غیــر از خــود را بــر ســرزمی 
تنهــا حکومــت رهبــران قبیلــۀ خــود را مشــروع بداننــد ،موضوعــی کــه بــه اســتمرار
تاریخــی قبیلهگرایــی در لیبــی کمــک کــرد و ســالها مانــع تحــول در نــوع زندگــی
مردم��ان ای�نـ س��رزمین ش��د )Ahmida, 2005: 3(.
 -٢-1ساختار اجتماعی نوین لیبی :عوامل تقویتساز
نــگاه کلــی بــه وضعیــت لیبــی از دهــۀ  1970بــه بعــد ،حاکــی از آن اســت
کــه قبیلهگرایــی بــا وجــود رشــد درآمدهــای نفتــی ،رشــد اقتصــادی و بهتبــع
آن رشــد شهرنشــینی و افزایــش جمعیــت شــهرها ،همچنــان ویژگــی غالــب در
بافــت اجتماعــی ایــن کشــور حتــی در میــان شــهروندان شــهرهای بــزرگ ماننــد
بنغــازی و طرابلــس بــوده اســت .از ســال  1959کــه بهرهبــرداری تجــاری نفــت
بــا توانایــی تولیــد  17500بشــکه در روز آغــاز شــد ،ایــن میــزان مــداوم در حــال
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همیــن عــادت تاریخــی بهنوعــی دیگــر ســبب شــده بــود تــا قبایــل بــه مــرور

افزایــش بــوده اســت.
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نمودار  :1میزان تولید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام لیبی در سالهای  1960تا 2005

Source: Country Economic Report, 2011

در حالــی کــه در ســال  1966میــزان تولیــد نفــت لیبــی  1/57میلیــون بشــکه در
روز بــوده اســت در ســال  1970تولیــد نفــت خــام بــه  3/38میلیــون بشــکه در
روز رســیده اســت ( .)Hauett, 2004: 30در ســال  1970کشــف منابــع گاز طبیعــی
ســبب شــد تــا لیبــی صــادرات گاز بــه ایتالیــا را آغــاز کنــد .از نیمــۀ دوم دهــۀ
 1970ب��ه بع��د ،می�زـان درآم��د حاصـ�ل از فـ�روش نفـ�ت در بدتریـ�ن شـ�رایط ،دو
برابــر درآمــد حاصــل در دهههــای پیــش از ایــن بــود .ایــن افزایــش درآمــد در
همــۀ دورۀ حکومــت قذافــی ،امکانــات وســیعی را در اختیــار دولــت قــرار داد.
بــر همیــن اســاس بنابــر افزایــش درآمــد ،نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی لیبــی
بیــن ســالهای  1991تــا  2003عــدد  2/8بــوده اســت کــه در مقایســه بــا نــرخ
اســتاندارد بینالملل��ی ن��رخ قاب��ل قبول��ی اس��ت .در حالــی کــه میــزان درآمــد ســرانه
در لیبــی در اوایــل دهــۀ  40 ،1950دالر بــه ازای هــر نفــر بــوده اســت در ســالهای
بعــد بــا رشــد قابــل توجــه درآمــد ســرانه ،ایــن میــزان بــه  1018دالر در ســال 1966
و  17668دالر در ســال  2000و  50693دالر در ســال  2005بـ�ه ازای هـ�ر نفـ�ر رسـ�ید.
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مجمــوع ایــن آمارهــا در کنــار افزایــش شهرنشــینی و مهاجــرت بــه شــهر بهگون ـهای
کــه در ســال  78 ،2010درصــد جمعیــت را مــردم شهرنشــین تشــکیل میدادنــد و
همچنیــن نــرخ باســوادی  89درصــدی کــه باالتریــن نــرخ باســوادی در شــمال آفریقــا
بــه حســاب میآیــد ،گویــای تغییــر ســاختار اجتماعــی کشــور لیبــی بهنســبت دهــۀ
نخســتین پــس از اســتقالل اســت و کمتــر میتــوان انتظــار تــداوم وابســتگیها و
 )Report, 2011اماــ ب��ا وج��ود رشــد کیف��ی جمعی��ت و تحــول در ســاختار اقتصــادی
و اجتماعــی ،شــاهد ایفــای نقــش مؤلفههــای قبیلــهای در ایــن کشــور در جریــان
تحــوالت انقالبــی ســال  2011بودیــم .تــداوم و نقشآفرینــی مؤلفههــای قبیل ـهای در
تحــوالت ســال  2011لیبــی ،عــاوه بــر آنکــه ناشــی از زمینههــای تاریخــی و طبیعــی
باشــد ،نشــأت گرفتــه از سیاس ـتهایی بــود کــه در دوران قذافــی دنبــال شــد کــه در
ادامــه بــه آنهــا اشــاره میکنیــم:
 -١-٢-١سیاسـتهای اقتصــادی در قالــب اقتصــاد کامـ ً
ا دولتــی و رشــدنکردن
بخــش خصوصی

نخســتین عاملــی کــه میتوانیــم در ارتبــاط بــا تــداوم ســاختار اجتماعــی قبیلهمحــور
در لیبــی بیــان کنیــم وجــود اقتصــاد دولتــی قدرتمنــد و توســعهنیافتن بخــش
خصوصــی اســت .اقتصــاد دولتــی قدرتمنــدی کــه بهصــورت غیرمســتقیم مانعــی
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پیوندهــای ســنتی قومــی و قبیلــهای در ایــن کشــور را داشــت

Country Economic(.

جــدی در جهــت رشــد و ایجــاد هویتهــای فرامحلــی و اجتماعــی جدیــد شــد .در
حقیقــت اقتصــاد کامـ ً
ا دولتــی در لیبــی ،همــراه بــا رشــدنکردن و نبــود شــرکتهای

خصوصــی داخلــی و خارجــی ســبب شــد تــا ســطح و نــوع ارتباطــات در ایــن کشــور
نوعــی بازماندگــی از تحــوالت ارتباطــی جدیــد را تجربــه کنــد (African Development

 .)Bank, 2010شــبکههای زیرســاخت ارتباطــی بــا عقبماندگــی فزاینــدهای در کنتــرل
کامــل دولــت قــرار داشــت .در ســال  2010از جمعیــت شــش و نیــم میلیونــی لیبــی
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فقــط  5درصــد کاربــر اینترنــت بودنــد .در کنــار فقــر شــبکههای ارتباطــی جدیــد
در لیبــی ،همچنیــن در ایــن کشــور تــا ســال  ،2007همــۀ شــش شــبکۀ تلویزیونــی و
رادیویــی در انحصــار و مالکیــت دولتــی بودنــد و فقــط در ایــن ســال بــود کــه دولــت
لیبــی بــا ارائــۀ مجــوز فعالیــت بــه یــک شــبکۀ ماهــوارهای خصوصــی ،امــکان فعالیــت
بــرای تنهــا شــبکۀ تلویزیونــی غیــر دولتــی را بــا نظــارت کامــل دولــت فراهــم آورد
( )The .World Factbook, 2010گســترش فناوریهــای نویــن ارتباطــی در لیبــی از
عواملــی اســت کــه ســبب شــد تــا ســطح روابــط اجتماعــی مــردم در ایــن کشــور در
ســطح هویتهــای قبیل ـهای و قومــی در جامعــه باقــی بمانــد و کمتــر شــاهد تحــول
و پیشــرفت در ســطح ارتباطــات خــارج از قبایــل باشــیم .شــایان توجــه اینکــه منظــور
از قبایــل فقــط قبیلههــای کــوچرو و صحرانشــین نیســت ،بلکــه مفهــوم قبیلــه در
اینجــا مفهومــی عــام و گســترده اســت کــه شــامل گروههــای قومــی و قبایــل ســاکن
در شــهرها نیــز خواهــد بــود بهگونـهای کــه مناطــق شــهری حتــی در شــهرهای بــزرگ
لیبــی نیــز بــر اســاس محــات قبیلــۀ ســاکن و غالــب در آن منطقــه تقســیم میشــوند.
ایــن امــر ســبب اســتمرار هویتهــای ســنتی و قومــی و شــکلنگرفتن هویتهــای
فرامحلــی جدیــد شــد.
 -٢-٢-١سیاستهای اجتماعی و رویکردهای دولت قذافی به قبایل
بــه قــدرت رســیدن قذافــی در ســال  ،1969نشــانۀ آغــاز راهــی جدیــد در ایــن کشــور
بــود .ســرهنگ قذافــی کــه خــود از قبیلــۀ کوچــک قذافــا بــود ،در دو دهــۀ آغازیــن
حاکمیــت ،ســعی خــود را بــر کمرنگکــردن نفــوذ رهبــران قبایــل در شــهرها و
مناطــق متمرکــز کــرد (.)Rozsa, 2011: 6

کشــف کودتایــی ناموفــق در ســال  1970یعنــی یــک ســال پــس از بــه قــدرت رســیدن
قذافــی علیهــ او توســط احمــد الزبیــر السنوســی ،از خويشــاوندان پادشــاه مخلــوع
ليبــي ،تــرس از قــدرت گرفتــن رهبــران قبایــل و احتمــال اتحــاد قبایــل دیگــر بــا

82

قبیلــۀ پادشــاهی پیشــین کــه در زمــان قذافــی قبیلــۀ مخالــف حکومــت بــه شــمار
میرفــت ،شــکلگیری جریانهــای مخالــف دولــت کــه بیشــتر آنهــا وابســته بــه
نظــام پادشــاهی بودنــد ،ماننــد کنگــرۀ ملــی مــردم لیبــی ،جبهــۀ ملــی رهایــی لیبــی و
اتحادیــۀ مشــروطه مــردم لیبــی در داخــل و خــارج از کشــور و در بیانــی کلــی امــکان
مقاومــت و سرســختی نخبــگان و رهبــران قبیلـهای در برابــر تغییراتــی کــه قذافــی بــا
لیب��ی بهدنبــال آن بــود ،قذافــی را بــر آن داشــت تــا در برنامههــا و سیاســتهای
خــود در دهههــای  1970و  1980جایــگاه پایینمرتبــهای را بــرای رهبــران قبیلــهای
در نظــر بگیــرد (.)International Crisis Group, 2012

قذافــی در همــان ســالهای اولیــۀ حاکمیــت خــود ،بــا تغییــر تقســیمات اداری و
سیاســی کشــور لیبــی کــه براســاس پراکندگــی جغرافیایــی قبایــل شــکل گرفتــه
بــود ،در عمــل گام بلنــدی را بــرای کاهــش نفــوذ قبایــل دنبــال کــرد .تــا قبــل از
قدرتگیــری قذافــی ،لیبــی بــه ســه منطقــۀ بــزرگ تاریخــی تریپولیتانیــا 1در غــرب،
ســیرنایکا 2در شــرق و فــزان 3در جنــوب تقســیم میشــد .ایــن تقســیم تاریخــی در
لیبــی بــر اســاس موقعیــت جغرافیایــی و جایــگاه قبایــل عمــده در هــر منطقــه بــه
وجــود آمــده بــود .قذافــی بــا ایجــاد اســتانهای جدیــد در لیبــی و تغییــر در سلســله
مراتــب اداری لیبــی و جایگزینــی نیروهــای وفــادار بــه انقــاب بهجــای مقاماتــی
کــه موقعیــت اداریشــان مرتبــط بــا جایــگاه قبیلهشــان بــود ،ســعی در بهحاشــیه
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توجــه بــه ایدئولــوژی سوسیالیســم اســامی خــود ،در ســاختار سیاســی و اجتماعــی

کشـ�اندن قبایـ�ل کـ�رد  )Hüsken, 2012: 4(.بیشــترین نگرانــی و برنامههــای ضــد قبیلـهای
قذافــی در ایــن ســالها ،مربــوط بــه قبایــل ســاکن در مناطــق شــرقی یــا همــان منطقــۀ
تاریخ��ی سـ�یرنایکا بــود کــه شــهر بنغــازیبهعنــوان مهمتریــن و بزرگتریــن شــهر
Tripolitania . -1
Cyrenaica . -2
Fezzan . -3
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ایــن منطقــ ه بــه شــمار میرفــت .در ســالهای دهــۀ 1970تالشهــا و برنامههــای
قذافــی بــرای انتخــاب نیروهــای جــوان انقالبــی از منطقــۀ شــرقی لیبــی ،بــا هــدف
کمرنــگ و بیاثــر کــردن تعلقــات قبیلـهای نیروهــای ایــن منطقــه بــا شکســت روبـهرو
شــد .بهتبــع آن در ســالهای دهــۀ 1980و حتــی پیــش از آن رفتارهــای مقاومــت
گونــه در میــان قبایــل ،اجتماعــات شــهری و گروههــای اســامگرا در بنغــازی و
دیگــر شــهرهای شــرقی افزایــش یافــت .بهشــکلی کــه خبــر شــورشهای محلــی
محــدود یــا دســتگیری گروههــای زیرزمینــی مخالــف هــر از چنــدی دولــت را در
طرابلــس نگــران میســاخت )Stepak, 2011: 37(.

بــا وجــود برنامههــای ضــد قبیلـهای قذافــی در دو دهــۀ نخســت ،امــا او در ســالهای
بعــد ،در رویکــرد داخلــی خــود نســبت بــه قبایــل تغییراتــی اساســی بــه وجــود آورد.
در حقیقــت سیاسـتهای ضــد قبیلـهای دولــت لیبــی در همــان ســالهای دهــۀ،1980
آشــکارا تناقضهــای خــود را بــا زمینــه و بســتر اجتماعــی و فرهنگــی جامعــۀ لیبــی
نمایــان کــرد .افزایــش فعالیــت گروههــای مخالــف در داخــل کشــور بهویــژه مخالفــان
اســامگرا ماننــد اخوانالمســلمینِ لیبــی کــه بنغــازی را مقــر اصلــی فعالیتهــای
خــود کــرده ،و در فرصــت پیشآمــده بهســوی عضوگیــری قبیلــهای فعالیتهــای
خــود را گســترش داده بودنــد ،شــکلگیری گروههــای جهــادی کوچکــی کــه بــرای
اولیــن بــار در دهههــای  1970و  1980بــه رهبــری یــک شــیخ یــا رهبــر قبیلــهای
کوچــک بــا عقایــد افراطــی شــکل میگرفتنــد و طرفــدار حملههــای مســلحانه بــا
عنــوان جهــاد علیــه نظــام اداری جدیــد بودنــد ،در کنــار ش ـبنامههایی کــه همــراه
بــا جلســات مخفــی مخالفــان ملیگــرا ،حجــم آنــان رو بــه افزایــش بــود و همچنیــن
گســترش تالشهــای مخالفــان حکومــت در خــارج از کشــور کــه پیوندهــای
ارتباطــی خــود را بــا مخالفــان داخلــی نیــز افزایــش داده بودنــد ،قذافــی را بهســوی
تغییــر جهتگیریهــای قبلــی خــود علیــه قبایــل متمایــل ســاخت
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(International

 .)Crisis Group, 2010واکنــش حکومــت لیبــی بــه فعالیتهــای روزافــزون مخالفــان
تبعیــدی کــه جایگاهشــان در داخــل کشــور تقویــت میشــد ،در دو جهــت دنبــال
شــد .از ســویی در دهــۀ  1980حکومــت قذافــی اقــدام بــه انجــام عملیاتهــای تــرور
و بمبگــذاری در خــارج از کشــور و تهدیــد مخالفــان کــرد .از ســوی دیگــر در
ایجــاد شــبکهای حمایتــی از قبایــل در داخــل کشــور کوشــید .در آوریــل  1984شــلیک
تظاهــرات علیــه دولــت لیبــی جلــوی ســفارت ایــن کشــور در لنــدن کــرده بودنــد،
ســبب کشتهشــدن یــک زن پلیــس لنــدن شــد .دو ســال بعــد یعنــی در ســال 1986
دولــت لیبــی متهــم بــه بمبگــذاری در یــک کلــوپ شــبانه در برلیــن شــد .در ســال
 1987بمبگــذاری در انیــس کیلــن در ایرلنــد شــمالی منجــر بــه تلفاتــی شــد کــه
قربانیــان آن از قذافــی ادعــای غرامــت داشــتند .ایــن اقدامــات حکومــت لیبــی در
خــارج از خــاک ایــن کشــور عــاوه بــر آنکــه هشــدارهای روشــنی علیــه منافــع
غــرب بــود ،پیــام آشــکاری نیــز بــه مخالفــان لیبیایــی بــود کــه در خــارج از مرزهــای
کشــور خــود علیــه قذافــی در حــال فعالیــت بودنــد .دهههــای  1980و  1990اوج
ســالهای وحش ـتآفرین بــرای مخالفــان خارجنشــین قذافــی بــود .بنابرایــن قذافــی
در ایــن ســالها سیاســت تهدیــد و هراسافکنــی را در برابــر مخالفــان تبعیــدی
اجــرا کــرد .از ســوی دیگــر همزمــان در داخــل ،سیاســت بهرهگیــری و بازگشــت
بهســوی ارزشهــای قبیلــهای را دنبــال کــرد .در حقیقــت هرچنــد کــه تــا پیــش از
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فــردی مســلح از درون ســفارت لیبــی بــه طــرف جمعیــت لیبیایــی کــه اقــدام بــه

ایــن سیاسـتهای حذفــی قبایــل در لیبــی ،بــه ضــرر جایــگاه مشــروعیتی او در داخــل
منجــر شــده بــود و در مقابــل پایــگاه مخالفــان داخلــی و خارجــی را مســتحکمتر
کــرده بــود ،پــس از ایــن ،یعنــی در دهــۀ  1990قذافــی دلجویــی از رهبــران قبایــل
را در دســتور کار خــود قــرار داد .برنامههــای حکومــت در لیبــی در دهــۀ  1990در
جهــت نزدیکــی و تقویــت پایــگاه مشــروعیتی خــود در میــان قبایــل لیبیایــی ،رویکــرد
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جدیــدی را نســبت بــه جایــگاه قبایــل از ســوی دولــت بــه وجــود آورد کــه منجــر بــه
پررنگشــدن نقــش رهبــران قبایــل در بافــت اجتماعــی شــد.
ایــن تنهــا عوامــل داخلــی و افزایــش روزافــزون تحــرک مخالفــان قذافــی نبــود کــه
وی را در دهههــای بعــد بــه ســوی نزدیکشــدن بــه رهبــران قبایــل ســوق م ـیداد،
بلکــه مجمــوع عوامــل خارجــی نیــز ســبب شــد تــا قذافــی در سیاس ـتهای داخلــی
خــود از جملــه جهتگیریهــای ضدقبیلــهای حاکمیــت ،تجدیــد نظــر کنــد .ایــن
عوامــل خارجــی ســبب حرکــت بیشــتر لیبــی بهســوی انــزوای دیپلماتیــک از ســوی
غــرب شــد .بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت بــود کــه قذافــی عــاوه بــر پیگیــری سیاســت
خارجــی جدیــد در نزدیکــی بیشــتر بــه دولتهــای آفریقایــی ،بهتبــع آن در داخــل
نیــز در جهــت بهبــود موقعیــت خــودبهعنــوان رهبــری آفریقایــی و حامــی قبایــل
قــدم برداشــت.
آنچــهبهعنــوان نخســتین بحــران در سیاســت خارجــی لیبــی در دهــۀ 1980نمــود
پیــدا کــرد ،در پــی انفجــاری مرگبــار در ســال  1986در آلمــان غربــی رقــم خــورد .ده
روز بعــد از ایــن بمبگــذاری ،در رســتورانی کــه محــل آمدوشــد نیروهــای آمریکایــی
در برلیــن بــود و در پــی آن دولــت لیبــی متهــم بــه حمایــت از بمبگــذاران شــده
بــود 66 ،هواپیمــای جنگنــدۀ آمریکایــی طرابلــس پایتخــت لیبــی و بنغــازی دومیــن
شــهر بــزرگ ایــن کشــور را بمبــاران کردنــد .هرچنــد رونالــد ریــگان رئیسجمهــور
ایــاالت متحــده ،در آن زمــان نابــودی چندیــن هــدف نظامــی در خــاک لیبــی را در
توجیــه حمــات شــبانۀ نیروهــای آمریکایــی بیــان کــرد ،امــا در جریــان ایــن حملــه،
برخــی مناطــق مســکونی بــه همــراه اقامتــگاه قذافــی در طرابلــس آســیب دیــد و
فرزندخوانــدۀ او نیــز کشــته شــد .ایــاالت متحــده بعــد از ماجــرای بمبگــذاری
ســال  1986و حمــات هوایــی شــبانه بــه طرابلــس و بنغــازی ،تــاش خــود را بــرای
بــه انزواکشــاندن لیبــی در صحنــۀ بینالملــل شــتاب بخشــید .ریــگان در ســخنرانی
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تلویزیونــی ،آشــکارا از متحــدان خــود در اروپــای غربــی و دیگــر نقــاط جهــان ،انزوای
بینالملل��ی لیب��ی را درخواس��ت کـ�رد و تحریمهــای یکجانب ـهای را شــدت بخشــید
کــه از ســالهای گذشــته علیــه بخشهــای تجــاری و بازرگانــی و بهویــژه بخــش
انــرژی لیبــی اجرایــی کــرده بــود .امــا آنچــه ســبب شــد مســئلۀ تحریــم لیبــی،بهعنــوان
موضــوع مــورد بررســی در شــورای امنیــت قــرار گیــرد ،حادثــۀ الکربی در ســال 1988
اســکاتلند رخ داد کــه منجــر بــه کشتهشــدن  270سرنشــین آن شــد .بعــد از ماجــرای
الکربــی ،ادعــای ایــاالت متحــده و بریتانیــا مبنــی بــر حمایــت مســتقیم رهبــری لیبــی
از متهمــان ،همــراه بــا درخواســت شــورای امنیــت ملــل متحــد از رهبــر لیبــی بــرای
تحویــل متهمــان و همــکاری بــا بازرســان پرونــدۀ الکربــی و پرداخــت غرامــت بــه
خانوادههــای قربانیــان ،ســبب شــد ،موضــوع تحریــم داراییهــا و ســرمایهگذاریها
در بخــش انــرژی لیبــی از طــرف ســازمان ملــل متحــد در قالــب قطعنامــۀ  883شــورای
امنیــت در نوامبــر  1992تصویــب شــود.
هرچنــد فشــار خارجــی ناشــی از تشــدید اختالفــات لیبــی و آمریــکا در دهــۀ 1990
رونــد رو بــه افزایشــی را شــاهد بــود و بــا اعمــال تحریمهــای تجــاری و محدودیــت
ســرمایهگذاری در بخــش انــرژی توســط شــورای امنیــت ،هزینههــای ســنگینی را نیــز
بــر دولــت تحمیــل میکــرد ،امــا آنچــه در آغــاز دهــۀ  ،1990بــه انــزوای بینالمللــی
لیبـ�ی بیشــتر دام��ن زد ،فروپاشـ�ی اتح��اد شــوروی بـ�ود ،ک��ه س��بب از میانرفتــن

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ـ سال دوم ،شماره سوم ،پاییز 1399

بــود .ایــن حادثــه در پــی انفجــار هواپیمــای آمریکایــی بــر فــراز دهکــدۀ الکربــی در

مهمتریــن حامــی ایدئولوژیــک لیبــی شــد .روابــط سیاســی لیبــی بــا اتحــاد شــوروی
در بیشــتر مــوارد در جهــت خریدهــای تســلیحاتی گســترده از ایــن کشــور همــراه
بــا حضــور و اســتفاده از مستشــاران شــوروی در لیبــی دنبــال میشــد .بــا توجــه بــه
همیــن موضــوع نیــز فروپاشــی اتحــاد شــوروی در ســال  ،1991خــأ اساســی را بــرای
تأمیــن نیازهــای دفاعــی و تســلیحاتی لیبــی بــه وجــود آورد.
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همزمــان بــا فروپاشــی اتحــاد شــوروی و شــدتگرفتن اختالفــات لیبــی و غــرب
بــه رهبــری آمریــکا کــه همــراه بــا اعمــال تحریمهــای ســازمان ملــل متحــد علیــه
لیبــی بــود ،قذافــی نیــز راه جدیــدی را در سیاســت خارجــی خــود دنبــال کــرد .از
نیمــۀ دوم دهــۀ  ،1990رهبــر لیبــی بــا افزایــش اختالفــات بــا دیگــر کشــورهای عربــی
و همچنیــن نیــاز بــه روابــط اقتصــادی در حوزهه��ای جدی��د بهدلیــل تحریمهــای
شـ�ورای امنیـ�ت ،نـ�گاه خـ�ود را متوجـ�ه همسـ�ایگان آفریقایـ�ی خـ�ود کـ�ر د

(�Ibra

 .)him,2009 :4-7از ایــن زمــان بــه بعــد قذافــی خــود رابهعنــوان رهبــری بــزرگ در
آفریقــا عنــوان کــرد .ایــن موقعیــت جدیــد بــرای قذافــی نمیتوانســت بــدون توجــه
بــه ســنتهای عمومــی قــارهای باشــد کــه بیشــترین تنــوع قبیلــهای را دارد.
در ســال  1993رژیــم قذافــی شــوراهای رهبــری اجتماعــی مردمــی را تشــکیل داد.
ایــن شــوراها بــا نمایندگــی رســمی رهبــران قبیلــهای ســبب بازگشــت قبیلــه بــه
عرصــۀ سیاســی لیبــی شــدند .اعضــای ایــن شــوراها رهبــران قبایــل برجســته و مهمــی
بودنــد کــه از ســوی قذافــی بــه عضویــت در شــورا منصــوب میشــدند .در راســتای
تغییــر نگــرش حکومــت قذافــی نســبت بــه قبایــل از دهــۀ  1990بــه بعــد و بــر اســاس
اختیاراتــی کــه اعضــای شــوراهای مردمــی داشــتند ،در مــواردی حتــی درآمدهــای
نفتــی لیبــی در ســطح محلــی را رهبــران قبایلــی کــه عضــو شــورای مردمــی نیــز
بودنــد تقســیم میکردنــد ( .)Hüsken, 2012: 4در هــر صــورت حضــور اعضــای قبایــل
در شــوراهای مردمــی فرصــت بــا ارزش و مفیــدی بــرای مشــارکت در امــور سیاســی
هــر چنــد محــدود در حکومــت دیکتاتــوری ســرهنگ قذافــی بــه شــمار میآمــد.
پذیــرش همیــن جایــگاه محــدود بــرای قبایــل کافــی بــود تــا در کنــار فقــر ارتباطــات
جدیــد و گســترشنیافتن رســانههای ارتبــاط جمعــی متأثــر از سیاســتهای
تمرکزگزایانــۀ دولتــی در دهههــای گذشــته ،بــار دیگــر محوریــت رهبــران قبیلــهای
در ســاختار اجتماعــی لیبــی بــه ماننــد دوران پیــش از حکومــت قذافــی افزایــش
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یابــد .عــاوه بــر ایــن گســترشنیافتن و محدودیــت انجمنهــا و نهادهــای مدنــی
و غیردولتــی در لیبــی در دهــۀ منتهــی بــه انقــاب ســال  2011در کنــار برتــری و
اســتیالی نظــام قبیلـهای در شــهرها ،وســعت عمــل و فضــای کافــی را بــرای فعالیــت
رهبــران قبیلـهای در مناســبتها و مراســم و حتــی بســیج مــردم بــه وجــود مـیآورد.
بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه ،مــردم در جامعــۀ لیبــی دو نــوع امنیــت اجتماعی
و طرفــداری اعضــای قبایــل از یکدیگــر .امنیــت شــهروندان لیبیایــی متأثــر از عضویــت
در قبیلــه ســبب ایجــاد شــبکۀ امنیــت گســتردهای بــود کــه هــر عضــو قبیلــه از آن
برخــوردار میشــد .ایــن شــبکۀ امنیتــی قومــی بــا وجــود آنکــه در مــواردی منجــر بــه
کشــمکشها و درگیریهــای قومــی و قبیل ـهای در شــهرها نیــز میشــد ،امــا دولــت
بهصــورت غیــر رســمی ایــن کارویــژه قبایــل را بــه رســمیت میشــناخت

(BTI,

 .)2012: 19ای��ن کارویــژۀ امنیت��ی ،بهدلیــل ماهیــت اختالفافزایــی خــود میــان قبایــل،
در بیشــتر مــوارد ســبب اتحادنداشــتن قبایــل علیــه دولــت میشــد ،موضوعــی کــه
مطلـ�وب دولـ�ت قذافـ�ی بـ�ود.
از اواخــر دهــۀ  ،1990بــا شــکلگیری جریانهــای اصالحطلبانــۀ درون رژیــم و
نزدیــک بــه سیفاالســام فرزنــد قذافــی ،برنامــۀ مالقاتهــای دولتــی بــا رهبــران
قبیلــهای نیــز دنبــال شــد .روابــط قبایــل بــا حکومــت از ســالهای  2000بــه بعــد
بیشــتر بــا اعطــای امتیــاز و بخش ـشهای دولتــی تقویــت میشــد .وابســتگی قبیل ـهای
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داشــتهاند .امنیــت اجتماعــی حاصــل قــوۀ قهریــۀ دولتــی و امنیــت حاصــل از محافظــت

در دهــۀ نخســتین قــرن بیسـتویکم ،بهوســیلۀ سیســتم تعییــن مقامــات رســوخ کــرد.
ایــن سیســتم مزایایــی را بــرای مــردم از راه همپیمانــی قبایــل بــا رژیــم در بــر داشــت.
بدیــن صــورت کــه پسـتها بــه آن دســته از قبایــل مهمــی اختصــاص مییافــت کــه
بیشــترین نزدیکــی را بــه حاکمیــت داشــتند .ایــن قبایــل در موافقتــی غیــر رســمی در
پســتهای موجــود قــرار میگرفتنــد .در پــی نوســازی ســالهای  2003و 2004

89

لیبــی ،رژیــم بــر اعتمــاد خــود نســبت بــه قبایــل ادامــه داد (International Crisis Group,

 .)2010ایــن وضعیــت توانســت بــا کمــک کمیتههــای اجتماعــی محلــی ،قبیلــه را از
مؤسســهای غیــر رســمی در فراینــد سیاســی تبدیــل بــه شــریک رســمی حاکمیــت
کنــد ،وضعیتــی کــه تــا انقــاب ســال  2011ادامــه یافــت.
بــا وجــود آنکــه قذافــی توانســت در دورهای بخشــی از نخبــگان قبیلـهای را بهســوی
دولــت جــذب کنــد ،امــا در حقیقــت همچنــان شــکافهای فروملــی و قومــی میــان
اقــوام و قبایــل از یکســو و از ســوی دیگــر قبایــل و حکومــت را حفــظ کــرد.
در واقــع نگــرش مثبــت حکومــت بــه جایــگاه قبایــل کــه بــا شــرکتدادن رهبــران
قبیلــهای در بخشــی از بدنــۀ حکومــت بــا عنــوان شــوراهای مردمــی دنبــال شــد،
تنهــا توانســت در کوتاهمــدت میــزان کمــی از رضایتمنــدی از عملکــرد دولــت را
در جامعــه عمدت ـ ًا قبیلهگــرا ایجــاد کنــد ،امــا از آنجــا کــه شــوراهای مردمــی حــوزۀ

اختیــارات محــدود و در واقــع ناتــوان از بهبــود شــرایط پیشــین داشــتند ،همچنــان
تبعیضهــای دولتــی میــان مناطــق شــرقی -غربــی لیبــی ادامــه یافــت.
 .٢کارکرد اقوام و قبایل لیبی در خیزش مردمی سال 2011
هــم مخالفــان قذافــی و هــم طرفــداران او در جریــان اعتراضــات ســال  ،2011تــاش
بیوقفـهای را در جهــت همــکاری و ائتــاف بــا رهبــران قبایــل برجســته بــا برگــزاری
کنفرانسهــا و جلســات مشــترک دنبــال کردنــد .بــر اســاس پژوهشهــای مؤسســۀ
آمریکایــی صلــح ،بیشــتر شــهروندان در بنغــازی قبیلــه را بخــش مهــم فرهنگــی نــه
سیاســی در آینــدۀ لیبــی میداننــد ،برخــاف ایــن تصــور در شــهرهای غربــی لیبــی
ماننــد ســرت و وارفــاال بیشــتر مــردم در پرسشــی بیــان داشــتهاند کــه قبیلــه میتوانــد
بهعنـ�وان بخشـ�ی از اهـ�داف سیاسـ�ی در دولـ�ت آینـ�ده لیبـ�ی مـ�ورد توجـ�ه واقـ�ع شـ�ود
 )Tempelhof, 2012:9(.ایــن تفــاوت نــگاه بــه قبیلــه در میــان مــردم مناطــق شــرقی و
غربــی لیبــی قابــل توجــه اســت .شــاید تــرس از بــه حاشــیه کشیدهشــدن قبیلــه در
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آینــدۀ لیبــی ماننــد آنچــه در زمــان حکومــت قذافــی رخ داد ،مــردم مناطــق شــرقی را
متمایــل بــه ایــن نظــر کــرده کــه قبیلــه بیــش از آنکــه مفهــوم سیاســی باشــد ،مفهومــی
فرهنگــی اســت .در مقابــل قدرتمنــدی و اتحــاد قبایــل غربــی بــا حکومــت در زمــان
قذافــی ،مــردم ایــن مناطــق را بهســوی پذیــرش موقعیــت سیاســی بــرای قبایــل
ســوق داده اســت .ایــن اختــاف جایــگاه قبیلــه میــان مناطــق شــرقی و مناطــق غربــی
یکــی از ریشــهها و دالیــل اصلــی اعتراضــات ســال  2011لیبــی بــوده اســت.
پیــش از ایــن گفتیــم کــه دولــت قذافــی در دورههایــی ســعی بــه حاشــیه کشــاندن
قبیلــه و در دورههایــی بعــد از ایــن نیــز بــا شکســت سیاســتهای پیشــین ،تــاش
خــود را بــر افزایــش جایــگاه و قدرتمنــدی قبایــل متمرکــز کــرد .هــر دوی ایــن
سیاســتها ســبب کانونیترشــدن نقــش قبیلــه در فرایندهــای اجتماعــی و سیاســی
لیبــی شــد .زمانــی کــه دولــت سیاســتهای ضدقبیلــه را دنبــال میکــرد ،رهبــران
قبایـ�ل سـ�عی ب��ر حفـ�ظ هویتــ و یکپارچگ��ی خــود در مقابــل اقدامــات دولــت را
داش��تند و پ��س از آن نیــز بهطــور طبیعــی همجهــت بــا سیاســتهای قبیلهمحــور
دولــت قذافــی ،رهبــران قبایــل بــه صحنــۀ سیاســی لیبــی بازگشــتند .ایــن بازگشــت و
قدرتیابــی رهبــران قبیلــهای در نگاهــی دقیقتــر ،زمینــۀ فعالیــت و کارکــرد قبیلــه
را علیــه دولــت قذافــی در جریــان اعتراضــات ســال  2011فراهــم آورد .حتــی برخــی
دیگــر بــا پررنگکــردن مفهــوم قبیلــه در جریــان تحــوالت ســال  ،2011معتقدنــد کــه
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بهدلیــل تبعیضهــای دولتــی میــان ایــن مناطــق ،بهنظــر بســیاری از کارشناســان

اساسـ ًا انقــاب سیاســی در ایــن ســال چیــزی جــز شــورش قبایــل شــرقی علیــه قبایــل

غربــی در لیبــی نبــوده اســت .ایــن کارشناســان در توجیــه دلیــل خــود بــه برخــی از
اقدامــات قذافــی همزمــان بــا شــروع اعتراضــات اســتناد میکنن��د .همزمــان بــا
شــروع اعتراضــات ،قذافــی بــه مســلحکردن و فرســتادن نیــروی نظامــی در میــان
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قبیلــۀ خــود ،قبیلــۀ قذافــا 1و قبیلــۀ همســرش ،قبیلــۀ مقــارا 2در شــهر وارفــاال علیــه
مخالفــان اقــدام کــرد .قبایــل منطقــۀ غربــی وارفــاال ســتون فقــرات و پشــتیبان اصلــی
حکومــت ســرهنگ قذافــی در جریــان اعتراضــات بودنــد .شــروع اعتراضــات در لیبــی
همــراه بــا شــعارهایی بــود کــه دولــت قذافــی را متهــم بــه تبعیــض رفتــاری میــان
مناطــق شــرقی و غربــی لیبــی میکــرد .ایــن اتهــام ســرانجام بــا اعــام وفــاداری
قبایــل غربــی از جملــه قبایــل شــهر غربــی وارفــاال از قذافــی ،مــورد تأییــد واقــع
شــد و نشــان آشــکاری از تفــاوت نگــرش قبایــل در شــرق و غــرب لیبــی نســبت بــه
حکومــت بــود.
بــا وجــود آنکــه جداکــردن مرزهــای سیاســی از مســائل اجتماعــی دشــوار بهنظــر
میرســد ،امــا آشــکارا در مناطــق شــرقی لیبــی نظــام حقــوق ســنتی قبیل ـهای مســلط
بــر قوانیــن رســمی و دولتــی هســتند .ایــن مســئله در شــهر بنغــازیبهعنــوان
اصلیتری��ن ش��هر ش��رقی لیبیــ ،بهطــور کامــل مشــخص و واضــح اســت .میــزان
پرداخــت مالیــات فــردی در بنغــازی بــا توجــه بــه موقعیــت و نفــوذ رهبــر هــر قبیلــه
متفــاوت از دیگــران اســت .ویژگــی کــه بیــان واضــح ســاختار قبیلهمحــور در مناطــق
شــرقی اســت .رهبــران قبایــل در بنغــازی خــود را دارای جایــگاه انکارناپذیــری در
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی لیبــی میداننــد و معتقــد بــه داشــتن حــق حاکمیــت
محلــی در دوران پــس از قذافــی بودهانــد ،هرچنــد در مــواردی بعضــی از آنهــا از
ســوی دیگــر مخالفــان متهــم بــه مصالحــه بــا دولــت قذافــی در ســالهای آخــر
حاکمیــت وی شــدند.
در جنــوب و جنــوب غربــی لیبــی ،مســئلۀ قومیــت بســیار جدیتــر از دیگــر مناطــق
اســت .اقــوام چادرنشــین تــورگ بــا کمرونقشــدن تجــارت شــتر بــه فقــر مضاعــف
Ghaddafa . -1
Maghara . -2

92

دچــار شــده و سیاهپوســتان تبــو در دوران قذافــی مــدرک رســمی دال بــر شــهروندی
کشــور لیبــی نداشــتند و بیشــتر تــاش خــود را در راســتای کســب حــق شــهروندی
متمرکــز کــرده بودنــد .بــر اســاس آمــار مؤسســۀ آمریکایــی صلــح 50 ،درصــد از
افــراد قبیلــۀ تــورگ و  68درصــد از افــراد قبیلــۀ تبــو در زمــان حکومــت قذافــی
براســاس قانــون شــهروندی فقــط بــرای عــرب ،از حــق شــهروندی محــروم مانــده
پیــش از ورود اعــراب میدانســتند .فقــر و توســعهنیافتگی جنــوب و جنــوب
غربــی لیبــی ســبب ادامهیافتــن زندگــی ســاکنان آن مناطــق بــه روش چوپانــی ســنتی
شــده بــود .آنچــه در جنــوب لیبــی بیــش از همــه مســئلۀ قومیــت را برجســتهتر
میســاخت ،تمرکــز مشــاغل و موقعیتهــای اداری در دســت اعــراب غیــر بومــی
در آن مناطــق بهگونــهای بــود کــه اقــوام بومــی تبــو از صحبــت و گفتوگــو در
ادارات و مؤسســات دولتــی بــا زبــان اصلــی خــود منــع شــده بودنــد .موضــوع تبعیــض
نــژادی در مناطــق جنوبــی بهنســبت دیگــر مناطــق ســبب بدترشــدن مســئلۀ قومیــت
در آن مناطــق شــده بــود .همیــن موضــوع ســبب مشــارکت فعــال قبایــل آن مناطــق در
اعتراضــات ضــد دولتــی ســال  2011شــد .بخشــی از فعــاالن اجتماعــی قبایــل تبــو و
تــورگ کــه همچنــان امیــدوار بــه کســب شــهروندی در رژیــم قذافــی بودنــد ،بــرای
دســتیابی بــه هــدف کســب حقــوق شــهروندی قبایــل خــود در جریــان اعتراضــات
بــه حمایــت از رژیــم قذافــی برخاســتند و بــا مشــارکت نیروهــای ارتشــی معترضــان

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ـ سال دوم ،شماره سوم ،پاییز 1399

بودنــد .ایــن در حالــی بــود کــه اعضــای ایــن دو قبیلــه خــود را ســاکنان اصلــی لیبــی

در مناط��ق ش��رقی و بنغ��ازی را س��رکوب کردن��د .در دهههــای پیــش از اعتراضــات
ســال  ،2011قذافــی بــا وعــدۀ اعطــای شــهروندی بــه ایــن قبایــل از اعضــای آنهــا
بــرای جنگهــای نیابتــی در کشــورهای همســایه ماننــد چــاد اســتفاده میک��رد .در
جریــان انقــاب ســال  ،2011هــم رهبــران قبیلــۀ تبــو و هــم قبیلــۀ تــورگ ضمــن
انتقــاد شــدید از کمبــود امکانــات ،دارو و اســلحه در میــان قبایــل جنوبــی ،شــورای
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انتقالــی را بــه نادیدهگرفتــن اعتراضــات ضــد دولتــی در مناطــق جنوبــی متهــم کردنــد.
همچنیــن نارضایتیهــای قبایــل جنوبــی از تعــداد بســیار کــم نماینــده از مناطــق و
قبایــل جنوبــیبهعنــوان عضــو شــورای انتقالــی و احســاس محرومیتــی کــه ایــن قبایــل
نســبت بــه دیگــر قبایــل مناطــق دیگــر داشــتند ،ســبب شــد تــا بیثبات ـی و شــورش
پــس از ســرنگونی ســرهنگ قذافــی و تشــکیل دولــت موقــت همچنــان در میــان
مناطــق جنوبــی ادامــه پیــدا کنــد.
در غــرب لیبــی قبایــل و قومیته��ای برب�رـ ،بهدلیــل زبــان مشــترک و بــا احســاس
پیونــد و نزدیکــی کــه نســبت بــه قومیــت تــورگ در جنــوب لیبــی داشــتند ،همــواره
علیــه حکومــت قذافــی در حــال فعالیــت بودنــد؛بنابرایــن در اعتراضــات ســال 2011
نیــز بــا اعــام حمایــت از مخالفــان قذافــی در حمایــت از شــورای انتقالــی ،گروههــای
شورشــی مســلح تشــکیل دادنــد .جهتگیــری حکومــت قذافــی نســبت بــه قومیــت
بربــر همــواره بــا نوعــی ابهــام و نپذیرفتــن بــود .در جریــان بهبــود نگــرش حکومــت
قذافــی نســبت بــه قبایــل و فرهنــگ قبیلـهای در دو دهــۀ آخــر ،هرچند فرهنــگ قومیت
بربــر مــورد توجــه مثبــت حکومــت قــرار گرفــت ،امــا همزمــان قذافــی وجــود قومیت
بربــر در کشــورش را انــکار کــرد .قبیلــۀ امازیــق 1بهعنــوان اصلیتریــن قبیلــۀ بربــر ،از
صحبــت بــه زبــان محلــی خــود و نمایــش ســنتها و آیینهــای قبیل ـهای در زمــان
قذافــی منــع شــده بــود .اقــوام بربــر عــاوه بــر آنکــه تنشهــا و درگیریهــای داخلــی
بــا اعــراب داشــتند ،از اختالفــات گســتردۀ داخلــی رنــج میبردنــد .در اعتراضــات
ســال  ،2011اتحــاد و یکپارچگــی مناســبی میــان اقــوام بربــر در غــرب و مخالفــان در
شــرق لیبــی ایجــاد شــد و ایــن اتحــاد توانســت بــه مخالفــان بــرای حرکــت بهســوی
غــرب لیبــی و تصــرف طرابلــس کمــک چشــمگیری کنــد (.)Tempelhof, 2012:10

طــی مــدت زمانیکــه درگیریهــای داخلــی در لیبــی جریــان داشــت ،صــدور
Amazigh . -1
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اعالمیههــا و اعــام مواضــع رهبــران قبیلــهای نشــان از اهمیــت نقــش نخبــگان
قبیل ـهای در ایــن تحــوالت داشــت .صــدور اعالمیــه مشــترک از ســوی دوازده رهبــر
قبیلـهای در حمایــت از معترضــان ضــد دولتــی در ســال  ،2011نشــاندهندۀ موقعیــت
قبیلـ�هبهعنـ�وان یـ�ک سـ�ازمان اجتماعـ�ی تأثیرگـ�ذار در لیبـ�ی بـ�ود.

(Lacher , 2011

.):145

یکــی از جنبههــای اعتراضــات ســال  2011لیبــی وجــود مؤلفههــا و شــاخصههای
فروملــی قومــی و قبیلـهای بــوده اســت .ایــن ادعــا بــا توجــه بــه مباحــث مطرحشــده،
بهدلیــل حضــور قابــل توجــه رهبــران قبیل ـهای در ایــن تحــوالت بیــان میشــود .بــا
ایــن حــال علــت داشــتن ویژگــی قومــی و قبیل ـهای تح��والت انقالبـ�ی لیب�یـ بهدلیــل
دو مشــخصۀ کلــی ایــن کشــور اســت :از یکســو موقعیــت تاریخــی و جغرافیایــی
کشــور لیبــی عامــل اساســی نقشآفرینــی مؤلفههــای قومــی و قبیلــهای در ایــن
کشــور بــوده اســت .از ســوی دیگــر بــا وجــود پیشــرفتهای اقتصــادی و اجتماعــی،
سیاســتها و اقدامــات دولــت در زمــان حکومــت قذافــی عامــل تــداوم و احیــای
ویژگــی قبیلهگرایــی در لیبــی در دو دهــۀ منتهــی بــه انقــاب ســال  2011بــوده اســت.
ویژگــی قبیلهگرایــی ،یکــی از مشــخصههای بــارز و برجســته در مســائل
جامعهشــناختی مرتبــط بــا کشــور لیبــی اســت .در دورههــای مختلــف تاریــخ سیاســی
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لیبــی ،ایــن ویژگــی شــکل خاصــی را بــه تحــوالت ایــن کشــور بخشــیده اســت .پیــش
از اســتقالل ،قدرتهــای حاکــم در لیبــی هرکــدام بهنوعــی ســعی در مهــار و کنتــرل
ایــن ویژگــی در جهــت اهــداف خــود داشــتند ،حتــی در زمــان دســتیابی بــه اســتقالل،
چــه در زمــان پادشــاهی لیبــی و چــه در زمــان حکومــت قذافــی ،مســئلۀ قبیلهگرایــی
همــواره مــورد توجــه و تمرکــز در برنامههــای دولتــی بــوده اســت .اینکــه چــرا
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ایــن ویژگــی تاکنــون اهمیــت خــود را در مســائل جامعهشــناختی لیبــی حفــظ کــرده
اســت ،مرتبــط بــا زمینههــای تاریخــی ،جغرافیایــی و سیاســی ایــن کشــور اســت کــه
در ایــن پژوهــش بــه آن اشــاره کردیــم ،امــا مســئلۀ مهمتــر چگونگــی کارکــرد ویژگــی
قبیلهگرایــی در آینــدۀ سیاســی لیبــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد .از آنجــا کــه
همــواره ایــن ویژگــی عامــل اساســی ایجــاد شــکافهای قومــی و اجتماعــی در ایــن
کشــور بــوده اســت ،در صــورت دســتنیافتن بــه سیاســتهای کارآمــد قومــی در
دولتهــای آینــدۀ لیبــی ،بیشــک مســائل قومــی بــا تــدوام و ایجــاد شــکافهای
قبلــی و جدیــد ،همچنــان صحنــۀ سیاســی ایــن کشــور را بــا بیثباتــی و مشــکالت
ناشــی از شــکافهای قبیل ـهای مواجــه خواهــد کــرد ،همانگونــه کــه پیــش از ایــن
پیگیرینکــردن سیاســتهای کارآمــد قومیتــی همــوارۀ جامعــۀ لیبــی را بــا بیثباتــی
مواجــه کــرده بــود.
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