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The purpose of this study is to investigate the impact of the current
turmoil in Libya on the return of ISIS to the country. The research
method is descriptive-analytical. The results show that the political
crisis and security challenge in Libya originate from three levels:
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socio-cultural, economic-political and geopolitical. At the sociocultural level the variable of "tribal-centered", at the economic level
the variable of "oil", at the political level the "vacuum of internal
power" and at the geopolitical level the "competition of regional and
extra-regional powers”, should be taken into consideration.
Internal violence between conflicting identities not only hinders
the formation of inclusive civil authority, but also provides space for
foreign powers to intervene by supporting each of the identities
involved. Libya's internal crisis has no military solution, and
negotiations aiming to create a balance between the groups involved
are the only viable solution to end the crisis. Otherwise, groups like
ISIS have a very high potential and motivation to act in Libya.
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هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر وضعیت آشوبزدهی فعلی لیبی بر بازگشت داعش به این
کشور است .روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است .نتایج نشان میدهند که بحران سیاسی
و چالش امنیتی حادثشده در لیبی از سه سطح فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی -سیاسیی و
مییگییرد .در سیطح فرهنگیی -اجتمیاعی عنصیر و شیاهکلیید

نیز ژئوپیولیتیکی نشیا

داخلی» و در سطح ژئوپلیتیکی «رقابت قدر های منطقهای و فرامنطقیهای» حیائز اهمییت
هستند .خشونتهای داخلی بین هویتهای متعارض نهتنها مانع شکلگییری اقتیدار میدنی
فراگیر بوده ،بلکه فضا را برای مداخال

قدر های خارجی از طریق پشتیبانی از هر یی

از هویتهای درگیر را فراهم کرده است .بحران داخلی لیبی ،راهحل نظامی ندارد و مذاکره
با هدف بهتعادلرساندن گروههای درگیر ،تنها راهحل قابل تصور برای پاییان ایین بحیران
است .درغیر اینصور

گروهایی هم چون داعش ،امکان و انگییزهی بسییار بیا یی بیرای

کنشگری در لیبی دارند.

کلیدواژهها :داعش ،لیبی ،جنگهای داخلی ،بحران سیاسی.
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فهم ریشههای بحران ه شوب از جملتهی موضتوعا مهمتی استت دته در ولمتره متالعتا
بینالمللی ه منتقه ای اهمیتت ه جایاتا خا تی دارد .هتر بحرانتی در درهن ختود ما یرهتای
عملدنند ای را میپرهرد ده در ور فقدان توانایی بر متدیریت ه یتا دناتر) ن ،بته ستت
فزایندگی میرسد .دراینهضعیت ،ج رافیای درگیتر بحتران بته هضتعیت «ژئوپلایت شتوب»
میرسد .در چنین شرایتی بخشی از نیرههای عملدننتد ای دته از ایتدئولوژیهتای ماعتار
برخوردارند ،سبب تصاعد بحران میشوند .غالبا زمینتههتای گستارب بحتران را بایتد در درهن
ژئوپلای بحرانزد جستهجو درد؛ در مواردی هتمچتون :خت ق وتدر  ،فقتدان یت اواتدار
مردزی دار مد (فرهماند شدن دهلت  ،فرهنگ سیاسی حادم بر جامعه (وبیلتهایبتودن جامعته ،
هجود هویت های سیاسی ماعار  ،هجود منابع عظیم ثره مثل نفت (عنصر اواصتاد سیاستی .
در این هضعیت نیرههای مداخلهگر خارجی امکان هرهد به عر هی بحرانی را بیشازپتیش پیتدا
میدنند ه سبب تصاعد مجدد بحران میشوند .همهی عنا ر فوق سبب شد اند فضای امنیاتی
دشور لیبی بسیار شکنند شود .مراد از هضعیت شکنندگی این است ده هیچ ی از نیرهها توان
غلبه بر سایر گره ها را ندارند ه فضای امنیای درگیر منازعا فرسایشی شد است.
در لیبی حملهی ژنرا) حفار به طرابلس نشانهی رهشنی است بر ناتوانی دهلت مردزی
ه عدس امکان رسیدن به توافقی سیاسی ده باوانتد امنیتت را بته لیبتی برگردانتد .ستاخاار
وبیلتتهای لیبتتی ه عتتدس حضتتور متتردس در عر تتهی سیاستتی امکتتان حردتتت بتتهستتمت
دمودراتی شدن فضای لیبی را با مشکل مواجه میدند .هتمچنتین هجتود عنصتر نفتت،
تقاضا برای مداخلهی نیرههای خارجی (تردیه ،فرانسه ،ایاالیا ،مریکتا را در حفتم منتافع
خود افزایش میدهد .ازسویدیار نشانههای افزایش نفرا داعش در افریقا نارانیهایی را
بههجود هرد است .در دنار هم نهادن این مولفهها سبب میشود تا حدسهتایی وتوی در
مورد یند ی داعش در لیبی مترح شوند .این تحتوت را متیتتوان بتهعنتوان زمینتهی
بازگشتتت داعتتش بتته لیبتتی در نظتتر گرفتتت (فرضتتیه ه براستتاس ن ،ینتتد ی هضتتعیت
شوبزد ی لیبی را تحلیل درد .بهبیاندیار ،در پژههش حاضر به ایتن پرستش پرداخاته
میشود ده عوامل ه مولفههای فعا) در بحران سیاسی -امنیای لیبی چاونه زمینه را برای
بازگشت داعش فراهم می هرند؟ بهمنظور پاسخ به این پرسش ه به زمون نهادن فرضتیه،
با اسافاد از نظریهی امنیت اجاماعی ت ب میشود ور بنتدی ه نحتو ی ورارگترفان
شاخص های دخیل در هر ی از ما یرهای دخیل در پژههش مورد ارزیابی ورار گیرد.

 .1تئوری معمای امنیت اجتماعی

1. Societal Security Dilemma.
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متالعا امنیت ت ب میدند تا با بررستی نقتش ما یرهتای مخالت در ایجتاد امنیتت/
ناامنی ،تحلیل رهشن ه جامعی را از فراینتد ایجتاد امنیتت در جوامتع ارائته دنتد .یکتی از
مشکل ترین شرایط برای تحلیل امنیت ،هضعیای است ده در ن شوب حتدادثری ایجتاد
شد ه عنا ر بحرانزا ماکثر ه داخلی شوند ه میزان بحرانزایی بیشتری داشتاه باشتند.
این شرایط سبب شد است ده نظریهپردازان امنیت ،از نظریههایی بهر بایرند دته تتوان
تحلیل تکثرا موجود در بحرانها را داشاه باشند ه فهم رهشنی از عنا ر داخلتی محتیط
امنیای ارائه دهند .در این هضعیت ،ور بندی مفاهیم محاوایی نظریه( ،همچون مرجتع
امنیت ه ...مافاه خواهد شد.
1
نظریهی «امنیت اجاماعی» از جملهی نظریاتی است ده بتهمنظتور تحلیتل ه تبیتین
تحوتتی ارائه شد است؛ در این نظریه ،عنا ر شوبزا ماکثر هستاند ه بته بعتد داخلتی
امنیت ه مسائلی برمیگردند ده افراد جامعه در حتوز هتای مافتاه سیاستی ،اواصتادی،
فرهنای ،حقووی ه وضایی با نها رهبهره میشوند .ازاینره ناامنیهایی ده ریشهی داخلی
دارند ،از امکان تصاعد ه ودر تخریب بیشتری نیز برخوردار خواهند بود .باری بتوزان از
پیشاامان متالعا امنیت اجاماعی معاقد است ده خترا ناامنی اجامتاعی بترای ثبتا
ی دشور جدیتر از تهدیدا خارجی است .از نظر هی ،ناامنی اجاماعی یکی از تهدیدا
اساسی برای امنیت دهلت است ( ،1881 ،Buzanص . 18 .تووری معمای امنیت اجاماعی بته
ست درهن دهلای ه منازعا ه خشونتهای اجاماعی توجه دارد.
در مباحث مربوط به متالعا امنیای یکی از مهمترین پرسشها به ولمرهیتی مربتوط
میشود ده ی نظریهی امنیای برای مفهوس امنیت تعری میدند .برخی امنیت را مضیق
ه محدهد به شوبهای نظامی در نظر گرفاه ،ه برخی دیار ن را موسعتر تعری نمود اند
ه به حوز هایی همچون :بهداشت ،محیط زیست ه  ...تسری داد اند .دراینمیان ،نظریهی
امنیت اجاماعی با ت ییر موضوع امنیت توانساه است جامعترین ناا را به مقولهی امنیتت
ارائه دهد ه توسعهای وابلتوجه در تحلیل از امنیت بههجتود هرد .در ایتن نظریته ،مرجتع
امنیت ،دهلت نیست؛ بلکه ی هویت جمعی است .بحث امنیت اجاماعی معتوف به حیا
جمعی ،هویت ه ساخاار اجاماعی است .در بحث امنیت ملتی ،دهلتت (در مقابتل جامعته ،
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مرجع امنیت محسوب میشود ه در موضوع امنیت فتردی ،افتراد ،مرجتع امنیتت هستاند؛
اما در موضوع امنیت اجاماعی ،این جامعه است ده مرجع امنیت تلقی میشود ه در والتب
گتره ها ه هویتهتای مخالت نمتود پیتدا متیدنتد (نصترالهزاد ه تائبی ،1۹8۱ ،ص. 5۹ .
ازاینمنظر امنیت اجاماعی به معنای دفتاع از یت هویتت در برابتر تهدیتدا موجتود یتا
بهطوردویقتر ،دفاع از ی جامعه در برابر تهدیداتی است ده هویتت ن جامعته را نشتانه
گرفاه است ( ،8009 ،Waeverص. 591 .
رابتهی هویت ه امنیت اجاماعی ازاینجهت ارتباط هثیقی است ده هویت ی مفهوس
ه مقولهی سازمانبخش در بتازیار اجامتاعی استت ( ،8009 ،Waeverص 598 .؛ در نایجته
امنیت بازیار اجاماعی یا جامعه ممکن است با هر چیزی ده هویت ن را به ختر بیاندازد،
 ،8008 ،ص. ۹1 .
به ختر افاد (
امنیت اجاماعی به توانایی ی جامعه برای حفم خصو یا اساسی خود در مواجهته بتا
شرایط ما یر ه علیرغم تهدیدا احامالی یا هاوعی مربوط میشود ( ،8002 ،Houghص. 106 .
امنیت جامعه هوای به ختر میافاد ده فضای ادرادی جامعه ماوجه تهدیدی علیته هویتت
خود شود؛ زیرا هویت ،منبع خلق معنا ه تجربه است ( ،8010 ،Castellsص . 6 .هویت چیزی
است ده جوامع را وادر میسازد تا خودشان را «ما» بنامند .هویتهای «ما» ه « نها» بتا
شکلگیری هویتهای جدید ه افرادی ده هویتهای مافاهتی را حمل میدنند ،به چالش
دشید میشوند ( ،Buzanص ،1۹81 .ص 6-5 .؛ ازاینره ت ییر فضای ادرادتی بته احامتا)
بسیار زیادی با ت ییر فضای عملیاتی مواجه میشود ه بها ت ح ،احساس تهدید هویای در
جامعه عینیت مییابد.
فرایند ایجاد ناامنی بهاین ور است ده هویت های فرهملی در مواجهه با هویتّهای
رویب همانند ی شبهدهلت عمل میدنند .از نجاییده این نیرهها در درهن جامعه دست
به دنش میزنند ،درهاوع ،جامعه ه امنیت اجاماعی ،همسنگ دهلت تلقی میشود .درستت
همانند معمای امنیت در ست تحلیل ملی ،بحران در ست تحلیتل اجامتاعی از نقتتهی
«ابهاس»ی غاز میشود ده دهلت ،تصویر «دیاربودهای هویای» را بتا تصتویر «دشتمن»
ادراک میدند ه برای دفاع از حادمیت ختود بته تستلیحا ماوستل متیشتود .جوامتع ه
گره های درهندهلای هویتهای ماعار نیز برای دفتاع از هویتت ختود ،ممکتن استت
ماوسل به س ح ه ابزار زهر شوند .بهبیاندیار ،در معمای امنیت اجاماعی ،برخورداری ی
هویت در عدس برخورداری دیاری معنا پیدا میدند؛ لذا هویتها به این باهر میرسند دته
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فقط با هزینهی دیاران میتوانند پیشرفت دنند .بهاینترتیب ،با رادیکا)ترشدن ترسها ه
سوقظنهای داخلی بین هویتّّهای موجود ،خشونت ه تنازع شکل میگیرد (،800۹ ،Abazi
ص. 88 .
تداهس این ادرادا ابادا سبب تصاعد بحران در ست ادراک ذهنی ،ه سپس در ستت
عملیاتی میشود .غاز منازعا با جنگ شهری است ،هلی در نهایتت زمینتهی فرهپاشتی
دهلت های چندهویای نیز فراهم می ید (رهی ،1۹98 ،ص . 686-685 .پیامد این امر ظهتور
هضعیت نارشی نوظهور است ه این هضتعیت بستیار شتبیه هضتعیت سیاستت بتینالملتل
میشود؛ یعنی شبیهسازی امنیت داخلی به امنیت بینالملل .در ایتن هضتعیت گتره هتای
هویای وومی /وبیلهای ،دینی /مذهبی باید باوانند امنیت ختود را تتامین دننتد؛ چرادته در
چنین شرایتی ی ودر مردزی توانمند هجود ندارد ده ایجاددنند ی نظم باشد .حا ل
هضعیت نارشی  ،ضرهر توجه به مفهوس خودیاری است؛ در نایجه گره ها بهطور مجدد
اوداس به بیشینهسازی ودر میدنند .نایجهی این امر ،افزایش ه تصاعد افسارگستیخاهی
بحران خواهد بود (همان ،ص. 680 .
در این چرخه ،حیا دهلتها ،به حفم حادمیت ه حیا جوامع ه گره های اجامتاعی،
به حفم هویت هابساه است .دهر دهس این چرخه به این ور روم میخورد ده تنش بین
دهلت ه زیرگره های اجاماعی ،ع ه بر تهدید تمامیت ارضی ه اساق ) سیاستی دهلتت،
هویت ن جامعه را نیز تضعی میدند .چنین درگیریهایی ممکن است باعث فرهماندگی
دامل دهلت شد ه بسار تزس بترای متداخ ختارجی ه پتاکستازی وتومی ،گستارب
ترهریسم ،مقولهی پناهندگان ،مسابقهی تسلیحاتی ،ستیبهتای زیستت محیتتی ه زها)
اواصادی را فراهم نماید ( ،8010 ،Salehص. 8۹2 .
در جمعبندی بخش نظری میتوان گفت ده معمای امنیای اجاماعی مبانیبتر ا تو)
زیر است :نخست ،تفسیر از بازیاران اجاماعی از خود ه ساخاار سیاسی ده در ن اوداس به
دنشگری میدنند؛ دهس ،تفسیر بازیاران از امنیت ه ابزارهای تولید امنیتت (،8018 ،Bilgic
ص. 195 .
اخا ) در احساس تعلق ه همبساای اعضای جامعه ،تهدیدی علیه هویت ه درنایجته
امنیت اجاماعی است (رهی ،1۹81 ،ص . ۹ .اناخاب نظریهی امنیتت اجامتاعی ازایتنجهتت
است ده بهنظر میرسد برای تو ی هضعیت لیبی (شناسایی شاخصها  ،تبیین رابتتهی
میان شاخصها ه پدید های موثر بر ناامنی ،ه در نهایت پیشبینتی هضتعیت ینتد ی ن
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(بازگشت داعش به لیبی از وابلیت تحلیلی باتیی برخوردار است ؛ یعنی با اسافاد از ایتن
نظریه میتوان به تحلیل جامعی نسبت به هضعیت فعلتی لیبتی رستید .ازایتنره اباتدا بته
ما یرهتتای تتتدهاس بحتتران سیاستتی در لیبتتی اشتتار خواهتتد ش تد ه بتتا تبیتتین رابتتتهی
میان شاخصها ،فرضتیه ی پتژههش (امکتان بازگشتت لیبتی بته داعتش را بته زمتون
خواهیم گذاشت.
 .1واکاوی شاخصهای بحرانزا در لیبی
 .1.1شاخص معنابخش هویت(قبیله /دین)
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نخساین شاخص معنابخش موثر بر فضای ادرادتی امنیاتی در لیبتی ،هجتود هویتتهتای
ماعار ه ایدئولوژیهای ناهماون است .دراینهضعیت ،فقدان ی ودر مردزی مقادر
احساس ناامنی را در بین هویتهای رویب تقویت درد ه هر ی از ایتن هویتتهتا را در
ی هضعیت خودیاری ورار داد است .در بحث هویتهتای ماعتار بایتد بته ده عامتل
هویت وبیلهای ه هویت دینی اشار درد.
هویت قبیلهای

در بحث هویت وبیلهای ،نقش ج رافیا بسیار حائز اهمیت است؛ چراده محتل استاقرار
وبیله را نشان میدهد .در لیبی بیش از  100وبیله زندگی میدنند ده حتدهد  ۹0وبیلته در
بدنهی سیاسی این دشور تاثیرگذارند .ساخاار داخلی لیبی برمبنتای یت هویتت وبیلتهای
شکل گرفاه است؛ مردس نیز هویت خود را بر مبنای هابساایهای وبیلهای تعری میدنند.
وبایل در شکلگیری ساخاار ودر ه هفاداریهای سیاسی نقش اساسی ایفا میدنند .ایتن
ساخاار در طو) رهند دهلتسازی توسط ودر های اساعمارگر ایاالیتا ،انالتیس ه فرانسته؛
سپس تحت سلتنت دوتا مد پادشا سنوسی ،ه سرانجاس در دهران رهبتری وتذافی بته
پدید ی غالب در بدنهی سیاسی -اجاماعی این دشور تبتدیل شتد .پیترهزی سنوستی در
مقاهمت علیه اساعمار ایاالیا زمانی ممکن شد ده توانستت ختود را بته شتبکهی وبیلتهای
موجود ماصل دند ( ،801۱ ،Ben Lammaص. 2-۹ .
گره های مسلحی ده امرهز با ی دیار سرگرس نبرد هساند ،بهنوعی درگیتر ایتن ده
هویت ماقاطع را نمایندگی میدنند .شبهنظامیان ه گردانهای ماعدد مثتل شتبهنظامیتان
شهر «الزناان» ه گره عملیا «فجر»ده بهتناسب منافع وبیله ای خود در جنتگ داخلتی
این دشور از ژنرا) حفار ه یا از دهلت هفاق ملی حمایت میدنند ،براساس هویت وبیلتهای
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رفاار میدنند .پیوندهای وبیلهای یکی از مهمترین زمینههتای موفقیتت ژنترا) حفاتر در
حمله به نیرههای داعش در اساان سر بود است .بیشتر سادنان شهر سر ه منتاطق
اطراف ن را وبایل «القذاذوه» ه «الفرجان» تشکیل میدهند ده پتیش از ایتن ،از وتذافی
حمایت میدردند؛ نها امرهز علیه دهلت هفاق ملی با ژنرا) حفار همپیمان شتد انتد .در
«سبها» ،یعنی جنوب غرب لیبی نیز عمد ی درگیریها ماهیت وبیلهای دارد؛ برای مثتا)،
وبایل عرب ،الابو ه التوارق با ی دیار درگیرند .در این دشور «ملتیگرایتی تبتاری» یتا
وبیلهای -وومی جای «ملیگرایی مدنی» را گرفاه است؛ این ناا اجاز ی گذار از فرهنگ
وبیلهگرایی به فرهنگ سیاسی مدرن را ،ده بر مشاردت سیاستی هماتانی استاوار استت،
نمیدهد (براتی ،1۹8۱ ،ص. 98 .
در لیبی از همان غاز ،مبنای شهرهندی بهجای وتانون ه حقتوق متدنی ،تحتت تتاثیر
سنتها ه ساخت وبیلهای بود ه هویت وبیلهای منبع شناخت گره خودی از غیرخودی بته
شمار میرفت (سردارنیا ه عمویی ،1۹8۹ ،ص . 1۱0 .در بسیاری از مواوع ،هویتتهتای محلتی
بهمثابه رویبی ودرتمند برای هویت ملی عمل میدنند (همان ،ص . 166 .جنگ داخلی بتین
دهلت هفاق ملی ،ارتش ملی لیبی ه گره های ترهریسای را امرهز میتوان نمود بتارزی از
تعارضا هتویای بتین سته گتره «است سگرایتان میانتهره»« ،است سگریتان تنتدره» ه
«سکوترها» دانست .سایر گره های سیاسی یا مسلحی ده در لیبی فعا) هساند نیز دارای
هویت ماقاطع فکری ه وبیلهای هساند .برای نمونه ،ارتش ملتی لیبتی بتهرهبتری ژنترا)
خلیفه حفار (هابساه به دهلت مووت طبرق ده اخیرا حم تی را در طرابلس ه سر علیته
دهلت هفاق ملی بهرهبری فایز سراج به را انداخاه استت ،هویتت ستکوتر را نماینتدگی
میدند .ماهیت تنازعا داخلی لیبی ،بیشتر از نده مرتبط با طبقهی اجامتاعی خا تی
باشد ،ریشه در تعارضا هویای بههیژ در پیوند با عنصر محوری وبیلهگرایی است (همتان،
ص . 165 .الباه باید در نظر داشت ده ساخاار ه نقش وبایل با گذشت زمان ت ییر نمود انتد
ه امرهز هاحدهای وبیلهای موجود در جهان عرب ،مثل احتزاب ه اتحادیتههتای تجتاری،
بخشی از حیا سیاسی ه اجاماعی مدرن بهحساب می یند (زیبایی ،1۹8۹ ،ص. 62 .
هویت دینی

شاخص معنابخش دهس ،شاخص هویت دینی است دته در میانتهی ده هویتت فکتری
اس می ه سکوتر وابل شناسایی است .هر ی از این ده هویتت فکتری زیرشتاخههتایی
دارند ده در تقابل اس سگرایان میانهرهی اخوانی ،تندرهی سلفی ه سکوترها با ی دیاتر
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نمایان میشود؛ این امر سبب شکلگیری هضتعیت هویتت ماقتاطع بتود استت .هویتت
اعضای هابساه به اخوانالمسلمین ،ده در دهلت هفاق ملی حضور دارد ،اس سگرایی میانهره
است .تندرههای سلفی ه گره ترهریسای داعش ،ده برای چند سا) لیبی را بته عر تهی
جنگ خود با حکومت تبدیل درد بود ،هویت است سگرایتی تنتدره را رهبتری متیدننتد.
بنابراین در جنگ داخلی این دشور ،شتاهد شتکاف سیاستی فعتا) بتین است سگرایتان ه
سکوترها ازی سو ،ه شکاف سیاسی فعا) وبیلهای بین وبایل رویب ازسویدیار هستایم؛
رایی درد اند (محقق،1۹8۹ ،
طی این درگیریها بیشتر اوواس ه وبایل ،مقابل همدیار
ص. 6۱ .
در دهر ی وذافی ،وبیلهی هی بهعنوان ی هویت وومی برتر از جایاا ممااز هتویای
برخوردار بود ه احب بیشترین منافع ه امایازا در ساخاار سیاستی ه اواصتادی دشتور
بهشمار میرفت .با ارتقای جایاا وبیلهی وذاذفه ه وبایل همپیمان ،فضا برای نقش فرینی
هویتهای ضعی شد  ،در ساخاار سیاسی -اواصادی این دشور تنگتر شد ه بهتدریج این
هویتها بهعنوان نیرهی مخال  ،برای بهبود جایاا شان در این ساخاار ه افزایش دامنهی
تاثیرگذاری خود دست به ی سری اوداما هادنشی زدند .این رهند در دهر ی پستاوذافی
معکوس شد .در این دهر  ،اس سگراها  -بههیژ اعضای اخوانالمسلمین لیبی  -توانستاند
بهعلت تقش فرینی موثر در انق ب لیبی به یکی از بازیاران ا لی انق ب تبدیل شوند ه
دنار) خود را بر پارلمان ه دهلت اعما) دنند .این موضتوعی بتود دته اوتداما هادنشتی
سکوترها را بهرهبری ژنرا) حفار برانایخت؛ چراده خود را در ساخاار سیاسی جدید لیبی
رایی هویای است سگراهتا ه ستکوترها بته چتالش
در حاشیه میدیدند .بهاینترتیب
ا لی در معمای امنیای لیبی تبدیل شد .سکوترها ده بعد از انقت ب لیبتی بته حاشتیهی
سیاسی راند شد بودند ،با انایز ی برجساهستازی هتویای ،مبتارز ی مستلحانهای را بته
فرماندهی ژنرا) حفار علیه دهلت هفاق ملی غاز دردند؛ زیرا اعضای عمد ی این دهلت را
نیرههای اس سگرای اخوانی تشکیل میدهند .نکاهی مهتم در ایتن ت رایتی هتویای،
اسافاد از محرک های وومی بهمنظور بسیج نیرهها علیه دیاتری بتود استت .هریت از
جوامع هویای سکوتر ه اس سگرا ،با برجساهسازی احساسا وتومی -وبیلتهای توانستاند
مبارزین زیادی را از هویتهای وومی مخال جذب خود نمایند.
بعد از وذافی ه با فرهپاشی دهلت چندوومی لیبی ه ازدسترفان دنار) دهلت مردزی بر
هویتهای وومی ه فکری ،این گره ها خود را در ی هضتعیت نارشتی داخلتی مشتاهد

دردند؛ هضعیای ده برای تامین امنیت ختود در مقابتل هویتتهتای دیاتر مجبتور بودنتد
بهسمت خودیاری حردت دنند .در این ساخاار ،مهمترین هدف گره های مبارز ه متدعیان
ودر  ،تقویت هویت خود در مقابل دیاری با اسافاد از ابزار نظامی بتود استت .در ایتن
تنازعا هویای ،پیرهزی هر ی از این هویتها ،بهمنزلهی باخت هویتت دیاتری معنتی
میشود .با توجه به ماقاطعبودن هویتها ،همزیسای مسالمت میز بین هویتتهتا مفهتوس
خود را در این دشور از دست داد استت .ستکوترهتای لیبتی افتزایش جایاتا ه امنیتت
اس سگراها را بهمفهوس داهش امنیت ه جایاا خود متیبیننتد ه در تت ب بترای احیتای
اعابار ه جایاا ازدسترفاهی خود هساند .این فرایند دیالیکایت  ،در میتان هویتتهتای
وومی نیز جاری است.
 .1.1شاخص خالء قدرت و آنارشیکشدن محیط داخلی
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شاخص مهم دیار ،فهم چاونای نارشی شدن محیط امنیای داخلی است .همانگونه ده
شکل گیری هویت جمعی را میتوان مبنای ایجاد امینتت اجامتاعی دانستت ،گسستت در
هویت جمعی نیز بهمثابه ما یری موثر بر ایجاد ناامنی اجاماعی عمل میدند .این گسست
در ورتی دته بتا فقتدان خت ق وتدر مردتز همترا شتود ،محتیط داخلتی را بتهستمت
نارشی شدن پیش میبرد .این محیط زمانی به سامان سیاسی ه امنیای میرسد ده سهم
هر ی از بازیاران در مقولهی ودر ه امنیت مشخص شود .علت ا لی اسامرار هضعیت
نارشی در محیط داخلی ،توافقنامههایی است ده شامل غالب گره ها نشد است.
در محیط داخلی لیبی ،بازیاران داخلی از ده اردهگا شرق ه غرب تشتکیل شتد انتد؛
مردز اردهگا شرق ،بن ازی ه مردز اردهگتا غترب نیتز طترابلس استت .هردتداس از ایتن
بازیاران از نیرههای مخالفی تشکیل شد اند؛ یعنی ادنون در شرق ه غرب لیبی ده دهلت،
پارلمان ه ارتش مجزا هجود دارد .در دنار این ده گره  ،ستلفیهتای تنتدره ه هابستاه بته
داعش نیز ورار دارند ده بر ناامنی اجاماعی میافزایند .هتمچنتین هابستااان بته وتذافی،
عنا ر مناسب به اخوانالمسلمین ،گره های ستکوتر ،ستلفیهتای ستنای ه گتره هتای
ترهریسای ه افراطی بتازیاران داخلتی بحتران هستاند .هجتود ایتن تفکترا ه جریانتا
ناماجانس ه ماعار  ،مانع از شکلگیری دهلتت هفتاق ملتی شتد استت دته عت ه بتر
ناهماونی فکری ،ریشهدارنبودن دمودراسی ه مردسساتری باعث نارشی شتدن محتیط
داخلی میشود.
تحردا خشونت میز داعش در لیبی ،بههیژ در درنه ه بن ازی ،ه احاما) دستاندازی
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این گرهه تکفیری به شهرهای دیار لیبی ازی سو ،ه نابهسامانیها ه ناامنیهای ناشی
از فقدان دهلای فراگیر ه مقادر ازسویدیار ،ضرهر تسریع در رهند برپایی «دهلت هحد
ملی» در لیبی را بیشازپیش مورد توجه بتازیاران سیاستی ایتن دشتور وترار داد استت
(ونادباشی . 1۹82/0۱/18 ،دراینراساا در سا)  8015مذادراتی به پشایبانی سازمان ملل غاز
شد ده به تقسیم ودر میان گره های درگیر منجر گردید .این مذادرا شامل نمایندگان
ده پارلمان رویب مساقر در طبرق (مجلس نمایندگان ه طرابلس (دنار ی ملی سراسری
1
ه شردتدنندگان مساقل بود .این مذادرا در نهایت به امضای «توافق سیاستی لیبتی»
مشهور به توافقنامهی «الصخیرا » در  1۱دسامبر  8015انجامیتد ( Mezranه ،Varvelli
 ،801۱ص . ۹ .در اهاخر مارس  8016دهلت هفتاق ملتی در طترابلس تشتکیل گردیتد دته
ماهیت ن ،اس سگرایی ه نزدی به اخوانالمسلمین لیبی است.
توافق سیاسی لیبی دارای چهار ا ل است:
 .1تضمین حقوق دمودراتی مردس لیبی؛
 .8نیاز برای ی حکومت فراگیر مبانیبر ا ل تفکی ووا؛
 .۹موازنهی بین نهادهای حکومای؛
 .2احاراس به اساق ) وو ی وضاییه (همان ،ص. 1۱ .
توافق سیاسی لیبی ،مجلس نمایندگان مناخب را بهعنوان تنها پارلمان وانونی این دشور
بهرسمیت شناخت .یکی از مهمترین اهتداف تشتکیل دهلتت هحتد ملتی ،پایتاندادن بته
اخا فا داخلی ه ایجاد ی ارتش ملی برای مبارز با داعش بود (. 801۱ ،Abdessadok
بعد از توافق سیاسی لیبی ،دهلت هفاق ملی با محوریت فتایز ستراج ازستوی جامعتهی
بینالمللی بهعنوان تنها دهلت مشرهع لیبتی بتهرستمیت شتناخاه شتد ( . 8012 ،NPRایتن
موضوع با حملتهی اخیتر ژنترا) حفاتر بته طترابلس در نهتم هریتل ه شترهع دهبتار ی
درگیری های جدی با نیرههای دهلت هفاق ملی ابعاد پیچید تری پیدا درد است .یکتی از
دتیل شکست دهلت هفاق ملی این است ده توافقنامهی الصخیرا  ،همهی جریانهتای
مهم موجود در ایتن دشتور را نماینتدگی نمتیدنتد؛ چرادته مختالفین ا تلی هتمچتون
نوری ابو سهمین ،رئیس دنار ی ملی سراسری؛ عقیله ال  ،رئیس مجلس نماینتدگان؛
1. Libyan Political Agreement.
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 .1.1مداخلهی بازیگران خارجی

سومین شاخص بحرانزا ،مداخلهی بازیاران خارجی است ده در ده دساهی دلی بازیاران
منتقهای ه فرامنتقهای ،در فضای امنیای لیبی اوداس به دنش میدنند .مشتکل عمتد در
حالت نارشی بودن محیط داخلی این است دته هناتامی دته بتازیاران داخلتی ماکثتر
میشوند ،نیرههای خارجی نیز رفا به ی یا چند گره معتتوف متیشتود ،نته همتهی
گره ها؛ این امر سبب میشود هاگرایی در محیط داخلی شد یابتد .زیترا ایتن متداخ
براساس حمایت از هویتهای ماعار شکل گرفاه استت .تردیته ،وتتر ،مصتر ،امتارا
ماحتتد ی عربتتی ،عربستتاان ستتعودی ،اردن ه ارهپتتا ،مهتتمتتترین بتتازیاران منتقتتهای ه
فرامنتقهای لیبی هساند .بهطتوردلی متی تتوان گفتت شترایط امترهز لیبتی انعکاستی از
تقسیمبندیهای منتقهای ه بینالمللی ودر است .عدس حضور مریکا در لیبی سبب شد
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ژنرا) حفار ه نیرههای هابساه به ارتش ملی لیبی ه چندین گتره مستل در غترب لیبتی،
عنا ر دلیدی این توافقنامه را نپذیرفاند ( Mezranه  ،801۱ ،Varvelliص. ۹ .
برایناساس دهلت هفاق ملی در شرایط مازلزلی ورار دارد .هر ت ییری در هفاداری میان
شبهنظامیان طرفدار دهلت هفاق ملی در غرب لیبی میتواند به سانی بته فرهپاشتی ایتن
دهلت منجر شود ( . 801۱ ،Packاز طرفی ژنرا) حفار بهعنوان فرماند خودخواند ی ارتتش
ملتتی لیبتتی ه مجلتتس نماینتتدگان طبتترق ،نماینتتدگی گتتره هتتای ستتکوتر ه مختتال
اخوانالمسلمین لیبی را یدک میدشد .دراینراساا ژنرا) حفار توانساه است وبایل مخال
زیادی را علیه دهلت هفاق ملی با خود همرا دند .هی در مارس  8015از ستوی مجلتس
نمایندگان طبرق بهعنوان رئیس سااد ارتش لیبی منصتوب شتد .از نظتر حفاتر ،مماشتا
دنار ی ملی باعث شد است تا ترهریستها از سراسر دنیا در لیبی جمع شتوند ه امنیتت
این دشور را به مخاطر بیاندازند ( . 8012 ،Mahmoudاز زمان تشکیل دهلت فایز ستراج در
هریل  ،8016ژنرا) حفار یکی از موانع جدی در انسجاس دشور ،تحت حادمیت دهلت هفاق
ملی ،ه از مهمترین عنا ر ایجاد فضای ده وتبی در دشور بود است .با این هجود ،ژنرا)
حفار وادر بود است تا نقش سیاسی هیژ ای را برای خود در تحوت لیبی تعری دنتد ه
مشرهعیت خود را از طریق مبارز با داعش ه سایر عنا ر بنیتادگرا افتزایش دهتد .هی در
این مسیر ت ب درد است تا خود را بخشی از مبارز ی بینالمللی علیته داعتش معرفتی
نماید .همهی این عوامل سبب شد اند محیط داخلی بهسمت هاگرایی حدادثری پیش برهد
ه به محیط نارشی فاود سامان سیاسی مشخص تبدیل گردد.
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است ده ودر های منتقهای بدهن حضور ودر هژمون ،دنشگری دننتد .همتین امتر،
هاگرایی را حدادثری درد است.
تردیه ه وتر ت ب میدنند از دهلت است سگترای هفتاق ملتی حمایتت دننتد .نفتوذ
اس سگرایان اخوانالمسلمین در دهلت هفاق ملی برای منافع اواصادی نکارا در لیبی بسیار
اهمیت دارد؛ چراده ت ب میدند از اهرس نها برای پیایری منافع تردیه در لیبی اسافاد
دند .ازاینره تردیه حامی سرسخت پرهسهی توافق سیاسی لیبی استت .بختش مهمتی از
تجهیزا نظامی مورد نیاز شبهنظامیان طرفدار دهلت هفاق ملی ،بههیژ نهتایی دته در
میسراتا مساقر هساند ،از سوی وتر ه تردیه تامین میشود .ع ه براین ،تردیته بتا لیبتی
غربی ،بههیژ با شهر میسراتا ،رهابط تاریخی بسیار محکمی دارد .چنتد تد هتزار نفتر از
فرزندان ترکهای عثمانی در این شهر ه طرابلس سادن هساند .اواصاد شفاهی تردیه به
لیبی ،بهعنوان ی مقصد ادراتی نیاز دارد .شردتهای تردیهای بهدنبا) این هستاند تتا
سهم مناسبی از بازسازی لیبی را در اخایار بایرند ( ،8018 ،Pusztaiص . 5 .پارلمتان تردیته
نیز طرح اساقرار نظامیان تردیه در لیبتی را در ژانویتهی ستا) 8080بته تصتویب رستاند.
اردهغان در دفاع از این مصوبه اع س درد ده «هدف ما نته تجتاهز بته حتق دیاتران در
مدیارانه ،بلکه دفاع از حقوق دشورمان است» (دهیچه هلته . 8080 ،مصر ،امتارا ماحتد ی
عربی ،عربساان سعودی ه اردن بهدلیل منافع امنیای ه مخالفت نها با اس س سیاسی ،بتا
ارسا) دم های نظامی ه موزب نظامیان ،رسما از ارتش ملی لیبی ه مجلس نمایندگان
طبرق پشایبانی میدنند .عربساان سعودی ه امارا از حامیان متالی جتدی ژنترا) حفاتر
هساند ( ،8018 ،Pusztaiص. 5 .
همجواری لیبی با ارهپا ه برخورداری این دشور از منابع عظیم انرژی باعث شد استت
تا این دشور برای فرانسه ه ایاالیا به ی شری مهم اواصادی تبدیل شود .دهلت فرانسه
از ارتش ملی لیبی بهرهبری ژنرا) حفار حمایت متیدنتد؛ ازایتنره مشتاهران ه نیرههتای
هیژ ی خود را در دنار سربازان ارتش ملی لیبی مساقر درد است .فرانسه بیش از هر چیز،
دغدغهی امنیای دارد؛ لذا ت ب درد است بهعنوان ی میانجی ،سازشتی بتین حفاتر ه
دهلت هفاق ملی ایجاد دند .موفقیتت حفاتر در ستردوب گتره هتای ترهریستای ه تووت
شبکههای واچاق انسان در شرق لیبی ،باعث د)گرمی دهلت فرانسه به نقش فرینی متوثر
هی در دهلت یند ی لیبی شد استت .ایاالیتا از دهلتت هفتاق ملتی در طترابلس حمایتت
میدند .مهار جریان مهاجر به ایاالیا از اهلویتهای این دشور در لیبی است .ع ه براین،

 .1.1شاخص اقتصاد سیاسی (نفت)

چهارمین شاخص مهم در تعارضا لیبی ،شاخص اواصاد سیاسی (بیثباتی ه بحران در تولید
نفت است ده در همهی دشورهای ادردنند ی نفت ،ی ما یر دانونی است ه بهشد بر
فقدان امنیت اجاماعی در لیبی موثر است .ذخایر نفت لیبی حدهد  2۱میلیارد بشتکه تخمتین
زد میشود .این دشور در رتبهی دهم دشورهای دارای ذخایر عظیم انرژی ورار دارد .تتوان
تولید رهزانه  10میلیون بشکه نفت در رهز ( 8018 ، BP review of World Energyمهمترین
عاملی است ده نه از سوی هویتهای داخلی ،ه نه از سوی دشورهای خارجی  -از جملته
فرانسه ،ایاالیا ،مصر ه تردیه  -وابل چشمپوشی نیست .یکی از اهداف گره های درگیر در
لیبی دستیابی ه دنار) منابع نفای این دشور است تا از ن بتهعنتوان اهرمتی در جهتت
رسیدن به خواساههای سیاسی خود اسافاد دنند .زمانی ده داعش در ایتن دشتور در اهج
ودر بود ،در چندین نوبت به مرادز نفای این دشور حمله درد؛ اما از سا)  8016پتس از
شکست داعش ،ژنرا) حفار ده حمایت دهلتتهتای مصتر ،عربستاان ،امتارا  ،رهستیه ه
فرانسه را پشت سر خود دارد ،برای ضربهزدن به دهلت هفاق ملتی توانستاه استت بختش
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جا طلبی های هژمونی ه هجود منابع عظیم نفای در لیبی ،بسار مناسبی را بترای روابتت
فرانسه ه ایاالیا در این دشور فراهم درد است .بازار انترژی لیبتی معمتوتح تحتت دناتر)
شتتردت انتترژی ایاالیتتایی  ENIاستتت دتته روابتتت تناتتاتنای بتتا توتتتو) فرانستته دارد
( ،8019 ،Ilardoص . 8 .هر ی از بازیاران خارجی ت ب میدنند هضعیت سیاسی لیبی را
در راساای منافع خود هدایت دنند .نچه موجب نارانی دشورهای ارهپایی شد  ،گسارب
ترهریسم ،مهاجر ه پناهندگی از لیبی بهسمت ارهپا است.
در مجموع ،تعار منافع ودر های منتقهای ه فرامنتقهای سبب شد است دته بتر
سر چاونای تشکیل دهلت ،اجماعی هجود نداشاه باشد؛ همین امر بهمثابه ی عنصر مهم
تشدیددنند ی بحران در لیبی عمل میدند .دخالت بتازیاران ه وتدر هتای ختارجی در
پیجویی منافع خود در بحران لیبی ،سبب شد است تا طرحهای سازمان ملل ماحتد نیتز
را به جایی نبرند .اگرچه ادثر دهلتهای درگیر در بحران لیبی در سیاستتهتای اع نتی
خودشان ،از دهلت مساقر در غرب ه طرابلس  -ده مورد حمایت سازمان ملل ماحتد نیتز
هست  -حمایت میدنند ،اما در عمل بهدلیل پیشرهی ژنرا) حفار ه هجود چا های عظیم
نفای در منتقهی شرق ،تعامل ه همکاری با این بخش از لیبی را نیز در دساور دتار ختود
ورار میدهند .در ادامه به این امر خواهیم پرداخت.
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اعظمی از دنار) منابع نفای این دشور را ،بههیژ در شما) غرب ه ه نوار ستاحلی ،تحتت
دنار) خود در هرد .این امر باعث شد است تا در مقاطعی ادرا نفت لیبی به حدهد ی
چهارس نیز داهش پیدا دند .دستیابی حفار به منابع نفای ،توانمندی این گره را در جنگ
داخلی افزایش داد ه به تداهس این بحران ه تضعی امنیت اجاماعی دمت دترد استت.
ما یر نفت ،شاید یکی از تفاه های بنیادین تحوت لیبی با سایر دشورهای دستختوب
بحران شما) فریقا ،نظیر تونس ه مصر ،باشد.
مسالهی نفت لیبی انایز ی ودر های بیاانه را جهت دخالت در این دشتور افتزایش
داد است .بهعنوان مثا) ،تردیه در ازای حمایت از دهلت هفاق ملی ،خواهان دسترسی به
منابع نفای دریایی این دشور است؛ این امر مخالفت شدید مصر ه یونان را در پتی داشتاه
است .ودر های ارهپایی ،بههیژ فرانسه ه ایاالیا ،ارزب نفت سبز ه ارزان ویمتت لیبتی را
لمس درد اند .گره های شبهنظامی داخلی نیز از اینده بهنفع دیاری دنار رفاه ه چا های
پرنفت لیبی را به روبای خود هاگذار دنند ،از خلع س ح سرباز میزنند .لذا جنگ بر سر این
نعمت خدادادی ،امنیت اواصادی ه ماعاوب ن امنیت اجاماعی لیبی را تحت تاثیر خود ورار
داد ه هضعیت این دشور را برای بهر گیری گره های ترهریسای مناسب درد است.
 .1محیط داخلی آشوبزده و بازگشت داعش

گسارب خشونت از سوی عنا ر هابساه به داعش ه سایر گره های ترهریسای در فریقتا
(بهخصوص لیبی  ،تا حد زیادی از درک ه هادنش ضعی دهلتها ،عتدس اجمتاع نخباتان
(گره های موثر بر ودر ه ودر های منتقهای برای دهلتسازی ،تضتادهای هتویای ه
ایدئولوژیکی ه ...نشأ میگیرد .پاسخ دهلت به افراطگرایی خشن در شرق ه غرب لیبی به
اسافاد از زهر ،یا بها ت ح مواجهه) 1مقابلهی نظامی رف محدهد شد است ه تمایلی
به سمت مدیریت بحران نشان نمیدهد .در این هضعیت ،رفا به ور مووت ه محتدهد
ممکن است ی بحران فرهدش دند ،اما امکان بازگشت بحران حدادثری میشتود .زیترا
چنانچه در مباحث نظری امنیت اجاماعی گذشت ،امکان دنار) بحران در هضعیت عوامل
شوبزای ماکثر بسیار دشوار خواهد بود .اگرچه رهیکرد مسلحانه ،ابزار خود را دارد ه نباید
از ن رفنظر درد ،اما در بیش از ی دهه مقابله بتا گتره هتای ترهریستای در فریقتا
1. COPING.
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شواهد ه مدارک بههضوح نشان میدهند ده مشکلی ده دهلتهای فرهماند با ن رهبتهره
هساند ،پیچید است ه به ی راهبرد چندجانبه جهت مدیریت بحران نیاز دارند .چنانچته
در بخشهای وبل گذشت ،مدیریت بحران در لیبی ،ده مبانیبر تووری امنیتت اجامتاعی،
ریشه های ماعدد ه ماکثر داخلی ه خارجی دارد ،نیازمند یت را حتل مردتب ه پیچیتد ی
داخلی ه خارجی است؛ تا باوان عنا ر هویتساز ه امینتساز را مجتددا بته مقتتع تعتاد)
رساند ه از حالت احساس تهدید ه ناامنی خارج درد ه فضای ادرادی را بتهستمت تعامتل
سوق داد.
گره های شوبزایی همچون داعش ،از لحاظ پیوندهای عقیدتی ه لجستایکی ختود،
فراملی هساند؛ لذا بدهن فهم ارتباط نها با ودر های بینالمللی نمیتوان به فهم درسای
از این گره ها رسید .همچنین پیچیدگی این چالشها نایجهی د ها سا) ضع حکمرانی
در دشورهای سیبدید ه همچنین اجرای ضتعی سیاستتهتای مربتوط بته مقابلته بتا
ترهریسم در این دشورها است .موسسا دهلای نادار مد ،غفلت از جوامتع حاشتیهنشتین،
عدس تعامل سازند با بازیاران جوامع محلی ه افزایش جمعیت جوان ،از جملتهی عتواملی
هساند ده همه با هم در این مساله نقش داشاهانتد ه گتره هتای ترهریستای نیتز از ایتن
خ قها اسافاد میدنند .لیبی وبل از این هم اهمیت باتیی برای داعش داشت؛ هلی پس
از شکست این گره ترهریسای در عراق ه ستوریه ،بته محلتی بترای تقویتت ه بازستازی
دهبار ی ن تبدیل شد .این مساله در تعداد ترهریستهای خارجیای ده از فریقا به عراق
ه سوریه سفر درد اند ،نمایان است .تخمین زد میشود دته د هتزار نفتر فقتط از شتما)
فریقا به این گره پیوساه باشند .تزس به یاد هری است ده فریقا ،میتدان نبترد ه روابتت
میان القاعد ه داعش هم بود است؛ زیرا هر دداس برای گسارب حتوز هتای نفتوذ ختود
روابت میدنند.
در ادامه با بازخوانی فرایند مشاردت داعش در تشدید بحران در لیبتی ه ستبب ضتع
این گره ترهریسای ،ت ب میشود امکانستنجی بازگشتت ن بته لیبتی متورد بررستی
ورار بایرد.
علیرغم دشاهشدن ابوبکر الب دادی ،سردرد ی سابق داعش ،گتره هتای مترتبط بتا
داعش در فریقا موجودیت خود را حفم درد اند ه حمت بتیشتتری انجتاس متیدهنتد.
فرهپاشی اوادار مردزی لیبی در سا)  ،8011نقتهی عتفی در گسارب نفتوذ داعتش در
این دشور بود است .بعد از شوربهای  ، 8011جنگجویان لیبیایی به سوریه رفاند ه به
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گره های جهادی ملحق شدند یا ختود ،گتره جهتادی تشتکیل دادنتد .بن تازی ه درنته،
مهمترین شهرهایی بودند ده برای سربازگیری جهت اعزاس به سوریه اوداس دردند ه جوانان
زیادی را به خط مقدس در سوریه اعزاس نمودند ( . 801۱ ،The Soufan Groupدر سا) 8018
جنگجویان درنه در سوریه ،گردان «الباار» را ایجاد ه درنهایت به داعش اع ن هفتاداری
نمودند ه در دنار این گره ترهریسای در عراق ه سوریه مبارز دردند .عتدس شتکلگیتری
ی اوادار مردزی ه حادمیت فراگیر در لیبی ،بهارین شرایط را برای گره هتای مخالت
سلفی فراهم درد تتا بتا بهتر گیتری از ایتن خت ق وتدر  ،بته ستازماندهتی ه متوزب
جنگجویان خارجی بههیژ تونسیتبار جهت اعزاس به سوریه بپردازنتد .تتا دستامبر ،801۹
تونس ه لیبی در میان پنج دشور اهلی بودند ده بیشترین جنگجویان خارجی را به سویه
اعزاس دردنتد ( Smith ،Packه  ،801۱ ،Mezranص . 15 .داعتش حاتی در مرزهتای تتونس،
بههیژ شهر ساحلی سبراتا ،دمپهای موزشی برای موزب جنگجویان تونسی دایر درد
بود .برایناساس گره های سلفی توانساند با بهر گیری از زهر ه اجبار ،برای حدهد ده سا)،
حضور خود را در مناطق مخال لیبی ،بههیژ سیر  ،بن ازی ه درنه تثبیت نمایند.
گره هویای سلفی -تکفیری داعش بین سا) های  ،8016-8012بتا تستخیر بختش
وابلتوجهی از مناطق لیبی ،به یکی از بازیاران جدی تحوت سیاسی لیبی تبدیل شتد ه
توانست با اسافاد از فضای خ ق ودر موجود ،حوز ی نفوذ ه تاثیرگذاری خود را در این
دشور افزایش دهد .درهاوع ،فقتدان یت اواتدار مردتزی ودرتمنتد ،بته احستاس نتاامنی
هویتهای مخال در مقابل ی دیار دامن زد؛ لذا هر ی از هویتهای موجود در یت
نارشی نوظهور داخلی با هدف ارتقای جایاا ه امنیت خود ،هارد منازعهی طوتنیمد با
ی دیار شدند .در طتو) ستا)  ،8012جنتگجویتان ستلفی توانستاند ختود را در میتان
شبهنظامیان دلیدی دشور جا دهند .بسیاری از نها با حمایت از دهلت طرابلس بتر علیته
دهلت طبرق ه ژنرا) حفار هارد جنگ شدند ه برخی جنتگجویتان جهتادی دیاتر نیتز در
شهرهای درنه ه سیر به داعش پیوساند .بیعت شبهنظامیان سلفی درنه با داعش باعتث
شد تا داعش در ادابر 8012دنار) درنه را در اخایار بایرد ه اهلین دهلتت ختود را در ایتن
شهر ایجاد نماید .انزهای این شهر از بقیهی نقاط دشور ،رهابط تاریخی درنته بتا شتبکهی
جهانی سلفیها ه پیوندهای این شهر با سلفیهای عراق ه سوریه ،به این معنا بود ده درنه
ی اناخاب منتقی برای داعش جهت تاسیس فرماندهی اه) خود در لیبتی بتود استت.
درنه هیچهوت  -برخ ف سایر شهرها  -در ساخاارهای حکومای بعد از وذافی ادغاس نشد.
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در ابادا ،پیوند بین دسانی ده در لیبی با داعش بیعت درد بودند ه مردز فرماندهی داعش
در مو ل ه روه بود ،دام سست بود؛ اما با جریان متداهس افتراد ه گتره هتای ستلفی از
سوریه به درنه ،بن ازی ه طرابلس ،این پیوند مساحکمتر شد .گره ترهریستای داعتش در
لیبی توانست بسیاری از وبایل ناراضی را ده پیش از این هابساه بته رژیتم وتذافی بودنتد،
بهسوی خود جذب دند .ائا ف این گره ترهریسای با وبایل ناراضی ،ده همرا با سردوب
بیرحمانهی مخالفین بود ،به تثبیت دهلت خودخوانتد ی داعتش در لیبتی در ستا) 8015
انجامید .برایناساس ،شهر درنه ،خانهی اه) ترهریستهای لیبیایی گردید ده از سوریه بته
لیبی بازگشاه بودند .ب فا له هتیت داعش بر درنه توسط ابتوبکر الب تدادی بتهرستمیت
شناخاه شد (خبرگزاری فارس. 1۹89 ،
براساس مردز خاهرمیانه ای دارنای دته در متارس ستا) 8015مناشتر شتد« ،عامتل
شکلگیری داعش در لیبی ،بازگشت ترهریستها از سوریه به درنه در سا)  8012بتود .در
مراحل بعد ،این گره ترهریسای هابساه به داعش ،ت ب دترد تتا حتوز ی نفتوذ ختود را
بهسمت غرب لیبی گسارب دهد .نها توانساند شهر ساحلی سیر را در فوریتهی ستا)
 8015تصرف ه تا اهاسط سا)  ،8016فرماندهی مردزی داعش را در نجا تاسیس دنند»
( Smith ،Packه  ،801۱ ،Mezranص. ۱-8 .
شهر سر  ،بین ده شهر بزرگ لیبی یعنی طرابلس ( 250دیلوماری طرابلس ه بن ازی
ورار دارد؛ جایی ده محل زندگی وبیلهی معمر وذافی  -رهبر سابق لیبی  -بود است .این
شهر با توجه به حضور اعضای وبیلتهی وذاذفته ،از پاانستیل تزس بترای پتذیرب داعتش
برخوردار بود .الباه در دهر ی پساوذافی بسیاری از اعضتای وبیلتهی معمتر وتذافی دشتاه
شدند ه خانههای نها توسط شورشیان غار گردید ( . 801۱ ،Abdessadokشتهر ستیر
بهلحاظ ج رافیتایی از اهمیتت استاراتژی برختوردار استت ه یکتی از مهتمتترین نقتاط
دسترسی به ارهپای جنوبی در طو) دریای مدیارانه محسوب میشود .لتذا بعتد از درنته،
شهر سیر  ،به مکانی برای موزب حرفهای گره های جهتادی ه ستلفی تبتدیل گردیتد.
داعش در سیر با شکستدادن گردان مصراته (همپیمان دهلت هفاق ملی بسیار جسورتر
شد .این گردان بعد از جنگ با داعش بین مارس ه می  8015هادار به عقبنشتینی شتد ه
ترجی داد تا تمردز خود را به جنگ با نیرههای حفار در شترق معتتوف نمایتد .در طتو)
اش ا) سیر  ،حدهد  80هزار یا  95در د از مردس این شهر گریخاند .داعتش بستیاری از
سادنین سیر را ماهم به جاسوسی برای گردان مصراته درد ه نها را بهطور هحشانادی
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در مأل عاس اعداس درد ( Smith ،Packه  ،801۱ ،Mezranص. 86 .
موفقیت سریعی ده داعش بهدست هرد بود ،بهسرعت نیتز از دستت رفتت .در ستا)
 ،8016داعش در برابر ارتش ملی لیبی شکست خورد ه دنار) شهر درنه ه مناطق اطراف
ن را همرا با خرین دژ دلیدی ختود ،یعنتی شتهر ستیر  ،از دستت داد (،The Ssismun
 ،801۱ص . 1۱ .ع ه بر ن ،دهلت هفاق ملی با هماهنای جنگجویتان مصتراته ،عملیتا
«بنیانالمر وص» را در تابساان  8016علیه گره ترهریسای داعش ترتیب دادنتد دته در
نایجهی ن توانساند داعش را تا حاشیهی شهر سیر عقب برانند.
بعد از شکست داعش در سیر  ،در جنگ با نیرههای ژنرا) حفار ه دهلت هفاق ملتی،
این گره بهدنبا) سازمان دهی مجدد خود در بنیهلید ،شهری در  1۹5دیلتوماری جنتوب
غرب مصراته است .بسیاری از جنگجویان داعش از ستیر بته ایتن شتهر گریخاتهانتد.
منتقهی فوزان در جنوب لیبی نیز ده دمتر تحت نظار دهلت مردزی است ،به یکتی از
مهمترین مناطق مورد توجه داعش تبدیل شد است .داعش در این منتقه نیز با تاسیسا
ضدترهریسای فرانسه مواجهه شد است ده در طو) مرزهای این دشور بتا نیجریته وترار
دارند؛ بااینهجود تعارضا موجود بین وبایل (اهتد سلیمان ه روبایش ه گره های نتژادی
(تبو ،طوارق ه عرب بههیژ در اطراف سبها  -یکتی از بتزرگتترین شتهرهای جنتوب -
پاانسیل تزس را برای بهر برداری سیاسی در اخایار داعش ورار میدهتد .دستترستی بته
شبکههای واچاق ،یکی از مهمترین منابع برای تامین متالی داعتش در ایتن شتهر استت
( Smith ،Packه  ،801۱ ،Mezranص. 20 .
مناطق بیابانی لیبی بهعلت خارجبودن از اوادار حادمیت این دشور ،ظرفیت مناسبی را
در اخایار گره هایی ترهریسای ورار میدهد تا با تقویت نقاط ضع خود ،فر ت جدیدی را
برای مبارز علیه دهلت مردزی ایجاد دنند .بهاینخاطر امرهز برخی عملیا های نظتامی
در مناطق بیابانی جنوب لیبی ،جایی ده بسیاری از جنگجویان داعش ه فرماندهان ن به
این مناطق گریخاهاند ،ادامه دارد .در سا)های اخیر ،شبکههای واچاق بههیژ در مرزهای
لیبی با الجزایر ه لیبی با تونس ،یکی از مهمترین مجاری برای تسهیل رهند اناقا) ست ح
ه نیره برای داعش بود است .جنگجویان داعشی عمدتا از دشتورهای تتونس ،الجزایتر،
مصر ،نیجر ،چاد ه سودان به لیبی مد اند ( ،801۱ ،Blanchardص. 1۹ .
تحردا اخیر داعش در لیبی ه ت باب برای اناقاس از ژنترا) حفاتر ه دهلتت هفتاق
ملی ،ی زنگ ختر جدی برای بازگشت این گره ترهریسای به لیبی استت« .متالعتا
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خاهر نزدی هاشناان» در گزارشی اع س درد ده تعداد زیادی داعشی اخیرا بعتد از واتل
ب دادی به لیبی مهاجر درد اند؛ در میان نهتا اتبتاعی از دشتورهای مخالت ارهپتایی
(انالیس  ،سیایی (سوریه  ،فریقتایی (ستناا) ه  ، ...اویانوستیه (استارالیا ه  ...بتهچشتم
میخورمد .همچنانده هالدهوسر فرماند دل فریقایی ایات ماحتد اظهتار داشتت دته
نیرههای داعش در لیبی پرادند هساند ه ت ب میدنند تا با ی دیار ارتباط برورار درد
ه مجددا خود را سازماندهی دنند (. 801۱ ،Waldhauser
بهحاشیهراند شدن بسیاری از گره ها ه وبایل محلی از ساخاار ودر ه ترتیبا اجاماعی
جامعه ،مهم ترین فر ت برای بازگشت داعش به لیبی است .این گره ترهریستای در دهران
حادمیت خود نیز توانساه بود از گره های حاشتیهای ه ناراضتی جهتت ستربازگیری نهایتت
بهر برداری را بنماید .طرفداران وذافی ازی سو ه رادیکا)های تندره ازسویدیار ،در مقابل
تقاضایهای داعش سیبپذیر هساند؛ زیرا این ده گره  ،از شبهنظامیانی دته از شتورب بتر
علیه وذافی حمایت میدردند ،ضربه خورد اند ( Smith ،Packه  ،801۱ ،Mezranص. 1 .
امرهز  ،گسارب جنگ داخلی در لیبی ،بههیژ در شهر طرابلس ،بین نیرههتای دهلتت
هفاق ملی ه نیرههای ژنرا) حفار ،دانون تمردز را از داعش بهسمت ده جناح رویب ستوق
داد است .این امر ،فر ت دیاری برای داعش است تا برای خرهج از تنانای ژئتوپلایکی
خود بعد از شکست در عراق ه سوریه ،ودر یابی دند .همچنانده با بهر برداری از تمردز
نیرههای ژنرا) حفار بر تسخیر طرابلس ،نیرههای داعشی به پایاا موزشی نها در شهر
سبها حمله دردند ،چندین نفر را دشاه ه زخمی نمودند .دراینرابته دهلت هفتاق ملتی بتا
دهر بیانیهای ،حملته نیرههتای ژنترا) حفاتر بته طترابلس را زمینتهای بترای بازگشتت
ترهریستها به این دشور دانساه است .مرگ ابوبکر ب دادی اگرچه ممکن است داعتش را
با خ ق رهبری مواجه دند ،اما ممکن است انایز ی مضاعفی بترای بازیتابی هویتت ایتن
گره در فضای عملیاتی دیاری بههجود هرد .فضای سیاسی شتکنند ی لیبتی متیتوانتد
گزینهی مناسبی برای زمون احیا ه بازگشت در اخایار این گره ورار دهد تا بتار دیاتر بتا
سازماندهی مجدد خود ،ودر چالشگریشان را احیا دنند.
نتیجه

پیش بینی هضعیت یند لیبی ه جایاا گره های معار در این دشور نیازمند بتازخوانی
هضعیت فعلی ه ارائهی ور بندی مشخصتی از مووعیتت ه میتزان وتدر ه اثرگتذاری
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هر ی از این ودر هاست .جایاا گره های معار ه فهم ه احستاس نهتا از میتزان
تهدید ه ناامنی موجود سبب شد است ده محیط داخلی لیبی شوبزا ه نارشتی شتود.
ریشهی منازعا امرهز در لیبی به شاخصهای معنابخش هویای (وبلیتهای ه دینتی ؛ بته
شاخص خ ق ودر ه ناتوانی دهلت در ایجاد امنیت ،شاخص مداخلهی ودر های خارجی
(منتقهای ه فرامنتقهای بازگشت میدند.
با بررسی شاخصهای شوبزا این نایجه حا ل میشود ده بحران سیاسی ه چتالش
امنیای حادثشد در لیبی ،از سه ست  :فرهنای -اجامتاعی ،اواصتادی -سیاستی ه نیتز
ژئوپلیایکی نشا میگیرد .در ست فرهنای -اجاماعی عنصر ه شا دلید وبیلهمحوری ،در
ست اواصادی -سیاسی عنصر نفت ،در ست سیاسی خت ق وتدر داخلتی ،ه در ستت
ژئوپلیایکی روابت ودر های منتقتهای ه فرامنتقتهای وترار دارنتد .بتهعبتار دویتقتتر،
اندردنش سهتیهی فرهنای -اجاماعی (هساهی مردزی  ،اواصتادی -سیاستی (تیتهی
میانی ه ژئوپلیایکی (پوساهی بیرهنی است ده به تداهس بحران ه نا رامی در لیبتی دامتن
زد است .منازعا هویای وبیلهای ه منازعا دینی بین سکوترها ،اس سگرایان میانهره ه
سلفیهای تندره در بسار ظرفیتهای وبیلتهای ،ریشتهی ا تلی بحتران داخلتی لیبتی را
تشکیل میدهند .خشونتهای داخلی بین هویتهای ماعار  ،نهتنها مانع از این بود تتا
ی اوادار مدنی فراگیر ،هرای هویتهای محلی ه وومی ه وبیلتهای شتکل بایترد ،بلکته
فضا را برای مداخ ودر های خارجی از طریق پشتایبانی از هتر یت از هویتتهتای
درگیر فراهم درد است؛ این امر بیشازپیش زمینه را برای اسامرار ه تشدید بحران فراهم
میدند .در هضعیت تصاعد بحران نمیتوان هیچ چشمانداز رهشنی را برای بازگشت تل
ه ثبا در لیبی ماصور شد.
این نکاه رهشن است ده بحران داخلی لیبی ،را حل نظامی ندارد ه مذادر با هتدف
بهتعاد)رساندن گره های درگیر ،تنها را حل وابل تصور برای پایان ایتن بحتران استت.
درغیراین ور گرههایی هم چون داعش ده تبدیل بته نیرههتای فراملتی شتد انتد ،از
امکان ه انایز ی بسیار باتیی بترای دتنشگتری در لیبتی برخوردارنتد .از نجتاییدته
دنشگری نخست داعش در عر هی نظامی روم میخورد ،بهاحاما) بستیار زیتاد بایتد
مناظر حادشدن بحران در لیبی باشتیم .شتاید باتوان برختی از متوارد زیتر را بتهعنتوان
مسیرهای وابل زمون برای حل بحران لیبی ه حداولیساخان امکتان بازگشتت داعتش
پیشنهاد داد:

 تداوم مذاکره بین هویتهای مختلف داخلی برای رسیدن به یک راهحل جاام باا مراارکت
سازمان ملل و کرورهای بیطرف؛
 آمادهکردن تفکرات جامعه در ایجاد جامعهی مدنی توسط سازمانهای ملی و بینالمللی؛
 تمرکز بر مبارزه با گروههای تروریستی و ممانعت از بازخیز مجدد آنها؛
 تقویت نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی بهمنظور مقابلهی موثر با چالشگران داخلی؛
 توجه به نقش اسالم در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم لیبی؛
 ممانعت از دخالت در سیاست و امنیت این کرور توسط مقامات رژیم سابق؛
 ممانعت از دخالت کرورهای خارجی در حمایت از طرفهای درگیر؛
 مدیریت مناسب ذخایر بزرگ انرژی این کرور بهمنظور تامین مناب مالی اقتدار مرکزی؛
 توجه به امنیت ذخایر سالحهای لیبی در برابر هجوم قبایل محلی و گروههای تروریستی.
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