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 ٢٠١٣ جوالی ٠٩

   و جھاد در خاورميانهليبيادرسھای 
 

 به نابودی جسمی معمر قذافی، بلکه، طز دست زدند که نه فق به تجاوليبيا قدرتھای غربی عضو ناتو عليه ٢٠١١سال در

 در بنغازی نيز امريکاقتل سفير .  منجر شد و حتی باعث گسترش جھاد در خاورميانه گرديدليبيابه انحالل دولتمداری 

ه و درسی نشد برای آن دسته از قدرتھای غربی که سرسختانه مشی حمايت از گروھبنديھای مسلح ضد دولتی در سوري

  ...سقوط دولت سوريه را در پيش گرفته اند

 مورد ليبيا را از نقطه نظر خطر تکرار سناريوی ليبياارزيابی ھای ھوشيارانه، که مؤلفان آنھا عواقب جنگ در 

لمانی بررسی ا ۀ، مؤسساز جمله، اخيراً .  تأمل استۀويژه شايسته دھند، در اين فضای سياسی ب بررسی قرار می

که دستور کار سياست خارجی صدر ) Stiftung Wissenschaft und Politik- SWP( بين الملل سياست و امنيت

  .چنين تحليل و بررسی را ارائه دادند) امريکا (استراتفورلمان را تدوين کرده و مرکز مطالعات ااعظم 

يگران سياسی، باز. خطوط گسست از انقالب« بررسی سياست و امنيت بين الملل گزارشی را تحت عنوان ۀمؤسس

 ۀ امروز نمونليبيانتيجه گيری عمومی اين سند چنين است، که . )١(منتشر ساخت»  جديدیليبيااردوگاھھا و مناقشات در 

  .باشد کامل يک کشور خارج از کنترل با حداقل قدرت حاکميت مرکزی در تريپولی می

مگرايان افراطی فقط نمايندگان گروھبنديھای طايفه  در کنار نمايندگان اخوان المسلمين و ديگر اسالليبيا ملی ۀدر کنگر

 به رياست ٢٠١٢باشد و در سال   قطر میۀمفتی صادق القريانی، که تحت الحماي. شوند ای و قبيله ای تمثيل می

ه ول تفسير قوانين اسالمی برگزيده شد، با نفوذترين شخصيت از ميان اسالمگرايان بؤسازمان جديد داراالفتاء، مس

  .آيد یحساب م

شود، مناطق وسيعی از بخشھای مرکزی   بررسی سياست و امنيت بين الملل مستفاد میۀھمانطور که از گزارش مؤسس

  خارج است و گروھھای مسلح متخاصم بر سر تسلط بر آنھا با ھم رقابت می از کنترل تريپولی و بنغازی کامالً ليبيا

 ۀادار.  برخوردار نيستليبيا شھرھای بزرگ و مناطق مرزی حاکميت مرکزی از توانائی برقراری امنيت در. کنند

ھر يک از اين . دست گرفته انده ی بئاستانھا را شوراھای نظامی محلی تشکيل شده بر مبنای تقسيمات سنتی قبيله 

ھا رقابت بين قبايل و گروھبندي. نامند می» پاسدار انقالب«شوراھای نظامی با انکار حق حاکميت تريپولی، خود را 

جمع کل قاچاق اسلحه و مواد مخدر از . گندنج  حادی دارد و اغلب برای اعمال کنترل بر جريان قاچاق با ھم میۀجنب

سرعت افزايش يافته، و مساعی ضعيف دولت مرکزی برای متوقف کردن اين فعاليتھای جنائی در ه  بليبيامرزھای 

  .)٢(شکند  قاچاقچيان در ھم میۀبرابر مقاومت مسلحان
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بر اساس گزارش گروه بين المللی .  قذافی خدمت کرده اند، ادامه داردۀ ھمه آنھائی که در دورۀقيب و آزار گستردتع

برند که اغلب اين زندانھا، نه  سر میه بحران، ھفت ھزار نفر از شاغالن ساختارھای انتظامی رژيم سابق در زندانھا ب

انيان، تعداد زيادی از اتباع کشورھای خارجی وجود دارند، که به در ميان زند. دولتی، بلکه، زندانھای خصوصی ھستند

  .عنوان مزدور به پشت ميله ھای زندان انداخته شده انده ، ب»ھمکاری با رژيم قذافی«اتھام 

 جنگ و ھرج و مرج در - »تأثير نظم دوم«نويسد که، ساقط کردن قذافی به   میستراتفور، از مرکز اروبرت کاپالن

 به ليبياصورت جمعی از ه کردند، ب  مالی، که از قذافی پشتيبانی میتوآرگھای«. اش، مالی منجر گرديدکشور ھمسايه 

سرعت مناطق صحرائی ه  بتوآرگھا. تنابھی سالح و پول به مالی انتقال يافتعمالی گريختند، و ھمراه با آنھا مقادير م

 اگر به اين راه رفت، در حال حاضر، ليبيا... ردند بسيار زيادی از پايتخت دارد، تصرف کۀشمال مالی را که فاصل

 روبرت کاپالن عقيده دارد، که حتی استقرار واحدھای )٣(»...آيد حساب میه تجسم کامل يک فضای غيرقابل کنترل ب

، که ليبياويژه نبايد انتظار داشت در ه  نتوانستند در عراق دمکراسی برقرار سازند، بامريکا ھزار نفری ١٠٠نظامی 

 روبرت کاپالن پيشنھاد می. گاه در اين کشور تشکيل نشده، دمکراسی برقرار شود مفھوم غربی آن ھيچه  مدنی بۀامعج

 نظامی در سوريه در نظر ۀشدار در مقابل تالشھا برای مداخلو يک ھۀمثابه  را بليبياکند نتيجه گيريھايش در مورد 

  .بگيرند

کند از بحران سوريه برای درگير کردن آتش   سعی می)۴(»القاعده«شود، که  در گزارشات استراتفور ھمچنين گفته می

 آن ۀ سوريه استفاده کرده، يک فضای وسيع جنکی که دامنۀ ھمساي-  مذھبی بين سنی و شيعه در عراقۀيک جنگ گسترد

ا القاعده، حتی از احساسات ضد شيعه و ضد سنی در عراق نه تنھ. از عراق تا لبنان را در بر بگيرد، ايجاد نمايد

کنند،  در اين حالت، اگر سعوديھا از جھاديھای سنی برای تضعيف ايران استفاده می. کند الرياض نيز سوءاستفاده می

  .)۵(دوارند در روند رو به تشديد مناقشات، به قدرت سياسی بزرگی در سوريه و عراق تبديل شوند خود جھاديھا امی

، در سرزمينی که نظام دولتی آن از بين رفت، و ليبيادر » پس از انقالب«رج که، بين فضای حرج و م صرفنظر از آن

 نيروھای ضددولتی در سوريه وابستگی آشکاری وجود دارد، نه بروکسل، نه واشنگتن و نه ليبرالھای ۀچشم انداز غلب

ردن دولت اسد چه  تالشھا برای ساقط کۀخواھند توجه داشته باشند، که ادام درون اپوزيسون سوريه مصرانه نمی

 عقالنيت سياسی خارج شده ۀسياست غرب در رابطه با سوريه از مدتھا پيش از داير.  ناگواری خواھد داشتئیپيامدھا

  .است

  :منابع و زيرنويسھا

  . از مترجم است۴فقط زيرنويس رديف ! توجه

(1) Wolfram Lacher. Fault Lines of the Revolution.Political Actors, Camps and Conflicts in 

the New Libya. SWP Research Paper. Berlin, May 2013. 

(2) Commander of Border Guard Visits Those Injured in Attack on Tamanhant Base”, 

Quryna, 2 April 2013, www.qurynanew.com/50617. 

(3) Robert D. Kaplan. Libyan Report Card // http://www.stratfor.com/weekly/libyan-report-

card?topics=305 

اخوان «، »طالبان«، »ةجبھة النصر«مثل و اسالمگرايان افراطی » القاعده« ھر گاه که صحبت از سازمان -)۴(

ميان ميآيد، بسياری از تحليلگران، سياستمداران و کارشناسان جرايم و جنايات ارتکابی آنھا ه و امثال آنھا ب» المسلمين

مورد تحليل و بررسی و تقبيح ريستی تحت امر امپرياليسم و ولی جدای از امپرياليسم و نيروھای تررا بحق و بدرستی،

بنابر اين، اشکال و ايراد اساسی اين نوع نگرش به تندروان اسالمی عبارت از اين . کنند  داده، افشاء و رسوا میقرار
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ويژه امپرياليستھای ه  آنھا امپرياليسم جھانی، بۀشود که پدرخوانده، ولی نعمت و خالق ھم است که اغلب فراموش می

 تشکلھای افراطی در واقع، يک نوع سعی و تالش، شايد در اغلب نگاه مجرد و ناقص به چنين.  و انگليس ھستندامريکا

ذا، در بحث ھفل. موارد، عمدی و آگاھانه است برای خارج کردن سازماندھان و اربابان اين دسته از سازمانھای افراطی

 القاعده به ترتيب ، اخوان المسلمين يا پيدايش و تشکيل آنھا، مثالً ۀو برخورد به سازمانھای افراطی مذھبی، اگر تاريخچ

 و انگليس و ھمچنين، عملکرد و اقدامات آنھا در امريکا انجمن صھيونيستی انگليس و سازمانھای جاسوسی ۀوسيله ب

عبارت صريحتر، ه  آنھا جزء تفکيک ناپذير قوای مھاجم امپرياليسم و يا بۀشود که ھم نظر گرفته شود، روشن می

 .مھمی از نيروھای جنگی آن ھستندعامالن و مزدبگيران امپرياليسم و بخش 

دست ھمان ه صحنه ھای ثبت شده در اين نشانيھا ب: برای راستی آزمائی مدعای فوق، رجوع کنيد به نشانی ھای زير

و به نيابت از آن » ليبيا دوستان سوريه و ۀگل«فرمان ه دھد که با اسلحه و پول امپرياليسم، ب نيروھائی روی می

  .ميجنگند

http://anna-news.info/node/1193 

http://www.hafteh.de/?p=20240 

(5)Jihadists Seek a New Base in Syria and Iraq. Stratfor, May 28, 2013  

http://www.stratfor.com/analysis/jihadists-seek-new-base-syria-and-iraq 

 

http://www.fondsk.ru/news/2013/06/28/urok-livii-i-dzhihad-na-blizhnem-vostoke-

21309.html 
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