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چکیده
لیبی پس از تونس و مصر ،سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراضهای ضدحکومتی

را در سال  2011با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد .در حالی

که معمر قذافی در دوران  43سالة قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همهجانبة حقوق

بشر علیه شهروندان لیبی شده بود ،در جنگ داخلی سال  2011نیز مرتکب جنایتهای
تصریح شده در اساس نامة دیوان کیفری بینالمللی ،شامل جنایت جنگی ،جنایت علیه

بشریت ،جنایت علیه صلح شد .از اینرو ،اجرای عدالت انتقالی دربارة معمر قذافی و عناصر
اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایتهای سهگانه نقش داشتند ،مورد توجه
محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت .با وجود این که سازوکارهای

عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت ،اما در زمینة اجرا تجربة موفقی

نبوده است .نگارندگان این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی و چارچوب
مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بینالملل ،درصدد پاسخ گویی به این پرسش کلیدی هستند
که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده

است؟ فرضیة مورد آزمون در پاسخ به این سؤال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از

اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ گویی مقامات» است،
اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه ،از جمله
وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات
معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.

واژگان کلیدی :لیبی ،پساقذافی ،عدالت انتقالی ،معمر قذافی ،دیکتاتوری ،داعش.

 1این مقاله برگرفته از پروژهای تحقیقاتی با عنوان «عدالت انتقالی در جوامع در حال انتقال خاورمیانه و شمال
آفریقا :مطالعه موردی تونس ،مصر و لیبی» است که برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اجرا شده
است.
 2دانشیار روابط بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
(نویسنده مسئول).
 3دانش آموختة روابط بینالملل ،پژوهش گر مسایل خاورمیانه و شمال آفریقا.
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مقدمه
معمر قذافی برای مدت  43سال بر لیبی حکومت کرد .او در طول دوران قدرت خود

اعتنایی به حقوق بشر نداشت و لیبی را بدون هیچ قانون اساسی اداره کرد .نقض همهجانبة

حقوق بشر توسط قذافی در لیبی ،در قالب سیاستهایی نظیر اعمال محدودیتهای شدید و
کنترل کامل قدرت ،حذف مخالفان و ممنوع بودن تشکیل حزب ،حامیپروری قبیلهای و
دولتی ،استراتژی عربیسازی لیبی و تبعیض علیه حقوق اقلیتها و کنترل رسانهها توسط دولت
انجام شد .دیکتاتوری نظام معمر قذافی برای مردم لیبی غیرقابل تحمل شده بود .از اینرو ،با
موفقیت مردم تونس و مصر برای براندازی نظامهای دیکتاتوری در سال  ،2011مردم لیبی نیز

اعتراضهای خود علیه حکومت را آغاز کردند.

معمر قذافی از همان روزهای نخست ،با استفادة بیش از حد از زور به تظاهرات

ضدحکومتی واکنش نشان داد .وی ضمن اینکه ناآرامیها را «طرح استعماری» 4بازیگران

غربی دانسته ،مخالفین را «موشهایی» 5نامید که از «مواد روانگردان» 6استفاده میکنند

( .)Al Jazeera, 22 Aug 2011قذافی اعالم کرد که بهعنوان رهبر لیبی تا پایان خواهم
جنگید و «شهید» خواهم شد ( .)CNN, 2015او همچنین اعالم کرد که «از همة ابزارهای

ضروری برای پاکسازی لیبی متر به متر ،خانه به خانه ،کوچه به کوچه و فرد به فرد
استفاده خواهد کرد» ( .)Amnesty International, 2011: 17این رویکرد معمر قذافی

به اعتراضهای مردمی ،لیبی را وارد یک جنگ داخلی  9ماهه کرد که دهها هزار کشته و
زخمی در پی داشت و در نهایت نیز با مرگ قذافی پایان یافت.

در حالی که با آغاز اعتراضهای مردمی در لیبی و رویکرد خشن معمر قذافی به این

اعتراضها ،شورای امنیت سازمان ملل دو قطع نامة  1970و  1973را علیه لیبی صادر کرد

و پروندة خشونت در این کشور را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داد ،با مرگ معمر
قذافی نیز مردم ،گروههای انقالبی و دولت مردان جدید خواستار به کارگیری سازوکارهای
عدالت انتقالی علیه عناصر اصلی حکومت سابق شدند که در نقض حقوق بشر و جنگ

داخلی سال  2011نقش داشتند.

با توجه به این که تحوالت لیبی پسا قذافی ،تحوالتی جدید محسوب میشود ،پژوهش

اندکی در قالب مقاله یا کتاب در خصوص لیبی پساقذافی و بهویژه علل خشونت در فضای
4 Colonialist plot
5 Rats
6 Hhallucinogenic drugs
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جدید وجود دارد .از سوی دیگر ،بررسی تحوالت لیبی از منظر مفهوم حقوقی عدالت انتقالی

و همچنین علل این موضوع که چرا عدالت انتقالی در لیبی ناکام بود و تأثیرات معکوسی
داشت ،نیز موضوعی نو محسوب میشود .اگرچه هدف این مقاله بررسی علل و پیامدهای

ناکامی عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی است ،اما علل بروز خشونت در لیبی پساقذافی نیز
مورد بررسی قرار میگیرد.

 .1چارچوب نظری :مفهومشناسي عدالت انتقالي و سازوکارهاي آن
اگرچه نوع و کارکرد دادگاههاي نورنبرگ و توکيو با اهداف عدالت انتقالي سازگاري

کامل ندارد ،7اما اين دادگاهها نقطة آغاز تکامل مفهوم عدالت در ادبيات حقوق بينالملل

بودند؛ به نحوي که در دهة پاياني قرن بيستم و در دهة نخست قرن بیست و یکم مفهوم
عدالت انتقالي بهعنوان يک دکترين حقوقي مهم جلوه کرد .امروز ،مفهوم عدالت انتقالي در

ادبيات سياسي ،اجتماعي و حقوقي نفوذ کردهاست« .عدالت انتقالي»  8از دو کلمة «عدالت»
و «انتقال» تشکيل شده است .عدالت ايدهاي براي پاسخگو بودن و مجازات ناقضان حقوق

بشر و حفاظت و حمايت از حقوق قربانيان و جلوگيري از نقض مجدد حقوق بشر است .انتقال

نيز بهعنوان دورهاي از تغيير و گذار سياسي است که مشخصة آن انجام اقدامات قانوني براي
مقابله با جنايات انجامشده توسط رژيم سابق و اصالح امور است .بنابراين ،انتقال در عدالت
انتقالي به معني گذار از يک جامعة سرکوبشده به يک جامعة دمکراتيکتر و آزادتر است.

 .1-1تعریف عدالت انتقالی
تعاريف متعددي از عدالت انتقالي شده ،اما اين مقاله بر تعريف سازمان ملل از

عدالت انتقالي تمرکز کرده است .سازمان ملل متحد ،عدالت انتقالي را به «مجموعهای
کامل از پروسهها و سازوکارهاي قضايي و غيرقضايي که با تالشهاي جامعه براي فايق
آمدن بر ميراث برجاي مانده از نقض حقوق بشر در گذشته ادغام ميشود و در جهت
تضمين پاسخ گويي ،9اجراي عدالت و دست يابي به آشتي 10است» ،تعريف کرده است

(.)Report of the Secretaty General, 2004: 4

 7برای اطالعات بیشتر در خصوص این دادگاهها و به طور کلی محاکم کیفری بینالمللی از پایان جنگ جهانی
دوم تا آغاز هزاره جدید ر.ک .به :ذاکریان مهدی ،)1393( ،محاکم کیفری بینالمللی ،تهران ،انتشارات تیسا.
8 Transitional Justice
9 Accountability
10 Reconciliation
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 .2-1چه جرایمي مشمول عدالت انتقالي ميشوند؟
موارد نقض حقوق بشر در کنوانسيونهاي متعدد حقوق بشر و حقوق بينالملل بشردوستانه

مطرح شده است ،اما به طور کلي ميتوان گفت نقض «قواعد بنيادين حقوق بشر»  11که در
اغلب کنوانسيونها مورد تأکيد قرار گرفتند و همچنين جنايات چهارگانه مطرح در اساس نامة

«ديوان کيفري بينالمللي»

12

به عنوان موارد اصلي نقض حقوق بشر محسوب ميشوند.

قواعد بنيادين حقوق بشر که مورد توافق اغلب کنوانسيونهاي بينالمللي است ،شامل

آن دسته از قواعد حقوق بشری می شود که تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق یا نقض نیستند
(ذاکريان .)25-24 :1392 ،برخي از مهمترين قواعد بنيادين حقوق بشر عبارت اند از :منع
شکنجه ،ممنوعیت بردگی ،حق حيات ،منع تبعيض اعم از اقتصادي ،سياسي و مذهبي،

آزادي بیان ،عقيده و آئين و  . ...بند دوم مادة « 4پيماننامه بينالمللي حقوق مدني
و سياسي» ،اين حقوق را در زمرة حقوق غيرقابل انحراف اعالم کرده است .جنايات

چهارگانة مطرح در اساس نامة ديوان کيفري بينالمللي شامل جنايت نسلکشي  ،13جنايت
عليه بشريت  ،14جنايت جنگي 15و جنايت تجاوز نيز در زمرة مواردي محسوب ميشوند که

ارتکاب آن ها سبب شمول اجراي عدالت انتقالي براي مقامات متهم ميشود.

 .3-1چه کساني مشمول فرايند اجراي عدالت انتقالي ميشوند؟
در اجراي عدالت انتقالي دو گروه مد نظر قرار دارند :مرتکبان نقض حقوق بشر و قربانيان

نقض حقوق بشر .مرتکبان کساني هستند که در دوران قدرت يا در دوران رژيم گذشته
مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند .اين افراد ميتوانند شامل رهبران حکومتها ،خانواده و

وابستگان آنها ،مقامات سياسي و حزبي و نيروهاي نظامي ،امنيتي و قضایی رژيم گذشته باشند.
قربانيان نيز بخش ديگر عدالت انتقالي هستند که اصطالح قرباني در قطعنامة «اصول پايهاي و
راهنماييهاي حق جبران و غرامت براي قربانيان نقض حقوق بشر» که توسط مجمع عمومي

سازمان ملل در سال  2005تصويب شد ،اين گونه تعريف شده است« :قربانيان افرادي هستند
که به شکل فردي يا جمعي متحمل آسيبهايي شامل آسيب روحي و فيزيکي ،رنج احساسي،
برای اطالعات بیشتر درباره قواعد بنیادین حقوق بشر ر.ک.به :ذاکریان مهدی،)1392( ،
11
همه حقوق بشر برای همه ،تهران ،انتشارات میزان.
12 International Criminal Court

 13ماده  6دیوان کیفری بینالمللی به ارائه تعریف و دایره شمول جنایت نسلکشی پرداخته است.

 14ماده  7دیوان کیفری بینالمللی به ارائه تعریف و دایره شمول جنایت علیه بشریت پرداخته است.
 15ماده  8دیوان کیفری بینالمللی به ارائه تعریف و دایره شمول جنایت جنگی پرداخته است.
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خسارت اقتصادي يا نقض حقوق ذاتيشان از طريق اعمال يا غفلتهايي شوند که نقض گستردة
حقوق بشر بينالمللي يا نقض جدي حقوق بشردوستانة بينالمللي را تشکيل ميدهد» .اين
قطعنامه قربانيان را به دو دستة مستقيم و غيرمستقيم تقسيم کرده و قربانيان مستقيم را اشخاصي
ميداند که خود متحمل خسارات و نقض گستردة حقوق بشر شدند و قربانيان غيرمستقيم را نيز

خانواده يا وابستگان قربانيان مستقيم ميداند (.)Val Garijo, 2010: 46

 .4-1سازوکارهای اجرای عدالت انتقالی
در عدالت انتقالي ،عدالت ميتواند «مکافاتی» 16يا «ترميمي»  17باشد .عدالت مکافاتی بر

اين اصل پايهگذاري شده است که خود ناقضان حقوق بشر يا ديگراني که دستور نقض حقوق

بشر را اجرا کردند بايد در دادگاهها محاکمه شوند .اهداف عدالت مکافاتی عبارتاند از :مجرمان

بايد در مقابل اعمال گذشتهشان پاسخگو باشند ،از جرايم در آينده جلوگيري کند ،فرهنگ
معافيت از مجازات را از بين ببرد ،و تضمين کند مجرمان ديگر به قدرت نميرسند يا قدرت

آنها افزايش نمييابد(.)Naraghi Anderlini, Pampell Conaway and Kays, 2009: 2

نوع ديگر عدالت ،که براي حمايت از قربانيان و خانوادههاي آن هاست ،عدالت ترميمي
است .عدالت ترميمي بر التيام مجروحان ،بازماندگان خانوادههاي قرباني به ويژه زنان و

کودکان و بازسازي روابط در جامعه تأکید دارد ( .)Maiese, 2003: 1-3بر این اساس،

برای اجرایی کردن عدالت انتقالی ،سازوکارهایی قضایی و غیرقضایی در نظر گرفته شد
که مهمترين این سازوکارها عبارت اند از :تشکیل کميسيونهاي حقيقتياب ،پرداخت

غرامت ،تشکیل دادگاهها ،اصالح نهادي ،پاکسازي يا تطهير ،عفو و متدهاي سنتي عدالت
(ذاکریان و عمادی.)293 :1392 ،

 .2سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پسا قذافی
درباره اجرای عدالت انتقالي در ليبي چند نکته حایز اهمیت است :نخست اينکه عدالت

انتقالي در ليبي از زماني مورد توجه قرار گرفت که حکومت معمر قذافي هنوز در قدرت بود.
دوم اينکه عدالت انتقالي در ليبي ،در گام نخست توسط بازيگران بينالمللي به کار گرفته شد.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در  26فوريه  2011با تصويب قطعنامة  1970وضعيت در ليبي

را به ديوان کیفری بينالمللي ارجاع داد و اين ديوان نيز به جنايات معمر قذافي ،سيفاالسالم
16 Retribution
17 Restoration
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قذافي و عبداهلل السنوسي رسيدگي و در  27ژوئن  2011حکم بازداشت اين افراد را به دليل

ارتکاب جنايت عليه بشريت صادر و مجازاتهايي نيز عليه آنها اعمال کرد .سوم اينکه

در ليبي اصل مهم و مترقيانة «مسئوليت حمايت»  18در قالب قطعنامة  1973شوراي امنيت
سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت .در اين قطعنامه ،ايجاد «منطقة پرواز ممنوع» بر فراز ليبي
تصويب و زمينة اقدام نظامي بينالمللي عليه حکومت معمر قذافي فراهم شد.

پس از مرگ معمر قذافي و واگذاري قدرت به شوراي ملي انتقالي و سپس دولتهای

موقت ،سازوکارهاي عدالت انتقالي در ليبي مورد توجه دولتمردان جديد قرار گرفت .برخی

از سازوکارهای عدالت انتقالی که در لیبی پساقذافی مورد استفاده قرار گرفت ،عبارتاند از:
تطهیر ،کمیسیون حقیقتیاب ،دادگاه ،اصالح نهادی و غرامت.

 .2-2سازوکار تطهير
عدالت انتقالي ميتواند شامل حذف برخي از ناقضان حقوق بشر در دستگاههاي سياسي،

حقوقي و امنيتي و همچنين استخدام افراد جديد باشد ،که اين مکانيسم« ،پاکسازي يا تطهير»

19

نام دارد .پاکسازي يا تطهير به معناي ممنوع باقي ماندن ناقضان معروف حقوق بشر در مشاغل
خود يا ممنوع بودن مشارکت اين افراد در حکومت جديد است (.)Alexander, 2003: 40

«تطهير» يا «پاکسازي سياسي» يکي از سازوکارهاي عدالت انتقالي است که در ليبي پساقذافي
در قالب قانون «انزواي سياسي» مورد استفاده قرار گرفت .کنگرة ملي ليبي در ماه مي سال
 2013قانون «انزواي سياسي» 20را تصويب کرد .مطابق اين قانون« ،هر کسي که يکي از

جايگاههاي زير را در دورة زماني  1سپتامبر  1969تا  30اکتبر  2011در اختيار داشته است ،براي
مدت  10سال اجازة هيچ نوع فعاليت سياسي و اجرايي ،مشارکت در هر نوع انتخابات ،رهبري

سياسي ،مناصب مالي و اجرايي در هر بخش دولتي و اجازه تشکيل حزب سياسي و سازمانهاي
جامعة مدني را ندارد» .اين قانون عليه هر کسي به کار ميرود که :در کودتاي نظامي سال 1969
مشارکت داشته ،پست نخستوزيري را در اختيار داشته ،وزير يا رئيس يک شهرداري يا يک

شهر بوده ،پست رياست پارلمان را در اختيار داشته ،دادستان بوده ،رياست بانک مرکزي ليبي

را بر عهده داشته ،سفير يا نماينده در يک سازمان بينالمللي بوده ،سردبير يک روزنامه دولتي يا

رئيس راديو و تلويزيون بوده ،قاضي يا وکيلي که در دادگاههاي انقالبي يا ويژه فعاليت ميکرده،
)18 Responsibility to Protection (R2P
19 Lustration
20 The Political Isolation Law
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هر کسي که در بخش امنيت داخلي مشغول بوده و هر کسي که رياست ستاد فرماندهي ارتش
را بر عهده داشته است (.)Showaia, 2014: 67

انتقادهاي مهمي در قالب «استفادة ابزاري» به اين قانون وارد شد .اصليترين انتقاد به

قانون انزواي سياسي اين است که در عمل به عنوان ابزاري در خدمت انقالبيون ليبيايي قرار
گرفت .در اين قانون ،بيش از آن که وجهة «تنبيهي» 21مقامات رژيم قذافي مد نظر باشد ،نوعي

«تدابیر پيش دستانه» 22براي حمايت از انقالب و قطع رابطه با رژيم گذشته مد نظر قرار
گرفت .انقالبيون خواستار اين شدند که نهتنها مقامات رژيم قذافي ،بلکه هر کسي که به اين

رژيم کمک کرد ،مشمول اين قانون شود .انقالبيون ليبي عنوان کردند که رژيم بهعنوان يک
«کل»  23عمل ميکند نه به عنوان «واحدهاي فردي» .)Sharqieh, 2013: 11-14( 24اين

قانون به علت «گستردگي» ،حتي کساني که در مراحل نخستين انقالب از رژيم گذشته جدا
شدند و نقش مهمي در انقالب ايفا کردند را نيز شامل شد .براي مثال« ،محمد المقاريف» ،25

که از اوت  2012تا مي  2013رئيس کنگرة ملي ليبي بود و سابقة دو سال سفيري ليبي در هند
را پيش از دهة  1980در کارنامة خود داشت ،چند روز بعد از تصويب قانون انزواي سياسي
مجبور شد از سمت رياست کنگره ملي ليبي استعفا دهد(.)Wiebelhaus Brahm, 2014: 11

«مصطفي عبدالجليل»  ،26وزير سابق عدالت که در همان مراحل نخستين انقالب 17 ،فوريه
 2011از رژيم گذشته جدا شده و رياست شوراي ملي انتقالي را بر عهده داشت و «محمود

جبرئيل» ، 27رئيس سابق شوراي برنامهريزي ملي ليبي ،مشاور سابق اقتصادي قذافي و

رئيس اجرايي شوراي ملي انتقالي که نخستين نخست وزير موقت ليبي تا پيش از به
قدرت رسيدن «عبدالرحيم الکيب» در نوامبر  2011بود نيز از دست يابي به قدرت محروم

شدند .اين در حالي است که حزب «اتحاد نيروهاي ملي» 28به رياست محمود جبرئيل در

انتخابات جوالي  2012کنگره ملي 39 ،کرسي از  80کرسي اختصاص داده شده به احزاب
را کسب کرد که دو برابر بيش تر از کرسيهاي «حزب عدالت و سازندگي»

29

وابسته

به اخوانالمسلمين ليبي بود ( .)Sharqieh, 2013: 11-14از اینرو ،محمود جبرئيل در
Punitive
Preemptive Measure
Whole
Individual Units
Muhammad AL- Megarief
Mustafa Abd al Jalil
Mahmud Jibril
National Forces Alliance
Justice and Construction Party
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مخالفت با گستردگي قانون انزواي سياسي هشدار داد که اين قانون نزديک به نيم ميليون

نفر از مردم ليبي که در استخدام حکومت قذافي بودند ،اما در جريان انقالب عليه رژيم
وي عمل کردند را تحت تأثير قرار ميدهد (Brookings Doha Center, December

 .)2013سازمان ملل متحد و برخي نهادهاي حقوقي در ليبي و نهادهاي غربي نيز با انتقاد
از «گستردگي» اين قانون و فراهم شدن زمينة استفادة گزينشي و بهرهبرداري سياسي از
آن ،اتخاذ «رويکرد آشتيجويانه» و محدود کردن قانون انزوي سياسي به کساني که در

عصر معمر قذافي اعمال جنايت-کارانه انجام دادند را خواستار شدند .به طور کلي ،قانون
انزواي سياسي نهتنها به علت گستردگي منجر به ايجاد عدالت در ليبي نشد ،بلکه در از بين

رفتن وحدت ملي در اين کشور نيز تأثير زيادي داشته است.

 .2-3سازوکار کميسيون حقيقتياب
تشکيل کميسيون حقيقتياب ،ديگر سازوکار عدالت انتقالي است که در ليبي مورد

استفاده قرار گرفت .نکتة مهم دربارة ليبي اين است که با توجه به بينالمللي شدن بحران

ليبي و ايفاي نقش ديوان کیفری بينالمللي و شوراي امنيت ،عالوه بر مقامات دولتي،
مقامات و نهادهاي بينالمللي نيز خواستار تشکيل کميسيون حقيقتياب دربارة ليبي شدند.
از اينرو ،در ليبي پساقذافي سه کميسيون حقيقتياب تشکيل شد که عبارت اند از:

الف) کميسيون بينالمللي تحقيق دربارة ليبي : 30اين کميسيون در  25فوريه

 2011توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکيل شد .اين کميسيون

در سال  2012گزارش داد که «نيروهاي انقالبي»

31

براي تالفي عمل نيروهاي

حاميان رژيم قذافي ،مرتکب جنايتهاي جنگي و جنايتهايي عليه بشريت شدند.
اين کميسيون بينالمللي همچنين اعالم کرد که نيروهاي انقالبي در مصراته

عليه

«طوارق» مرتکب جنايت نسل کشی شدند (.)Kersten, 2015: 11-12

انتقاد اصلي بر اين کميسيون اين بود که تمرکز فعاليت خود را بر دوران  9ماهة جنگ
داخلي سال  2011گذاشت و نقض فاحش حقوق بشر در دوران بیش از چهار دههای
حکومت معمر قذافي را مورد بررسي قرار نداد.

ب) کميسيون آشتي و حقيقت  :32اين کميسيون توسط شوراي ملي انتقالي و بر اساس
30 International Commission Inquiry on Libya
31 Thuwar Forces
)32 Truth and Reconciliation Commission (TRC
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قانون شماره  17سال  2012تشکيل شد ( .)Zawati, 2014: 80از مهمترين مشکالت و

انتقاد به اين کميسيون ،حوزة وسيع فعاليت آن بود .اين کميسيون موارد متعددي از نقض
حقوق بشر ،شامل کشتار ،شکنجه ،تجاوز ،زنداني کردن ،ناپديدشدگي اجباري ،فساد ،رشوه و

پولشويي را بايد بررسي ميکرد .اين کميسيون وظيفه داشت غرامت قربانيان را نيز برآورد
کند و اقدامهاي نمادینی نظير نامگذاري خيابانها ،مدارس و اماکن عمومي به نام قربانيان را
انجام دهد .يکي ديگر از انتقادهاي وارد شده بر اين کميسيون ،انتخاب «حسين البيوشي» 33به

عنوان رئيس کميسيون بود ،زيرا وي در حالي بايد به جنايات رژيم قذافي رسيدگي ميکرد
که در زمان معمر قذافي به عنوان رئيس ديوان عالي فعاليت ميکرد .در نهايت ،اين کميسيون

در اثر بيثباتي و ناامنيهاي گسترده در ليبي ،مدارک جمعآوريشدة خود را يا از دست داد
و يا اينکه اين مدارک آسيب ديد (.)Sharqieh, 2013: 24-25

ج) کميسيون حقيقتياب و آشتي :اين کميسيون در قانون شمارة  29سال 2013

موسوم به قانون عدالت انتقالي پيشنهاد شد .وظايف اين کميسيون در مادة  7قانون شمارة

 29مشخص شده که عبارت است از :دست-يابي به حقيقت دربارة نقض شديد و نظام مند

حقوق بشر و تشخيص هويت کساني که در اين فرآيند درگير بودند ،ترسيم تصوير کاملي
از ماهيت ،علل و هدف نقض نظام مند حقوق بشر در طول رژيم گذشته ،بررسي شرايط
افرادي که به لحاظ داخلي و خارجي آواره شدند و اتخاذ اقدامات ضروري براي تضمين
زندگي شرافت-مندانه آن ها و قادر کردن اين افراد براي بهرهمند شدن از حقوقي که ديگر
مردمان ليبي استفاده ميکنند و همچنين جلوگيري از اعمال تبعيض عليه آن ها؛ عالوه بر
اين که بايد مسايل افرادي که در داخل ليبي آواره شدند حل شود و زمينة بازگرداندن
افرادي که در خارج از ليبي آواره شدند نيز فراهم شود (Law No 29 of 2013 on

.)Transitional Justice, 2013

از مشکالت و انتقادهاي مهم واردشده به اين کميسيون ميتوان به تعيين بازة زماني

حداکثر  5ساله براي همة جرائم زمان معمر قذافي و حوزة کاري وسيع آن اشاره کرد .در

حالي که در ذات کميسيونهاي حقيقتياب بررسي جرایم و ارایة پيشنهاد است در ماده
 7از کميسيون خواسته شد تا زمينة حل مشکالت آوارگان داخلي و بازگشت آوارگان
خارجي را فراهم کند .با اين حال ،يکي ديگر از مهمترين مشکالت اين کميسيون اين است

که تعيين اعضاي آن به کنگرة ملي ليبي واگذار شد ،اما ليبي از اوت  2014وارد دوران
33 Hussein al Buishi
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حاکميت دوگانه شد و در عمل ،در مجلس واحدي براي تعيين اعضاي کميسيون و نظارت
بر عملکرد آن وجود نداشت .در واقع ،حاکميت دوگانهاي که در ليبي از اوت  2014پديد
آمد ،سبب شد کميسيون حقيقتياب و آشتي جنبة اجرايي پيدا نکند.

 .3-3ساز وکار دادگاه
يکي از مهمترين سازوکارهاي عدالت انتقالي ،دادگاهها هستند که در ليبي نيز مورد

استفاده قرار گرفت .در واقع ،دادگاهها از سازوکار قضایی اجرای عدالت انتقالی محسوب

میشوند .پس از سقوط نظام قذافي ،تقاضاي زيادي از جانب مردم ليبي براي محاکمة عناصر
حکومت قذافي از جمله سيفاالسالم قذافي و عبداهلل السنوسي که حکم بازداشت آنها
توسط ديوان کیفری بينالمللي صادر شده بود ،وجود داشت .بيش از  200نفر از مقامات

رژيم قذافي در زندانها به سر ميبرند و دولت ليبي متعهد شد از طريق پليس اينترپل 40

نفر ديگر از مقامات ارشد رژيم سابق ،از جمله برخي از اعضاي خانوادة قذافي را دستگير و
به ليبي بازگرداند .بااينحال ،سازوکار دادگاه تنها براي  38نفر از مقامات رژيم قذافي مورد
استفاده قرار گرفت و اين افراد در اکتبر  2013در دادگاه طرابلس محاکمه شدند« .البغدادي
المحمودي» ، 34نخستوزير سابق« ،عبداهلل السنوسي» ، 35رئيس سابق دستگاه اطالعات ،و
«عبداهلل العبيدي» ، 36وزير امور خارجة رژيم قذافي از جمله اين افراد بودند .کشتار ،آدمربايي،

غارت ،خرابکاري عمدي  ،37اختالس صندوقهاي عمومي

38

و ارتکاب اعمالي که به

وحدت ملي آسيب رساند ،از مهمترين موارد اتهامي اين افراد بود (.)Zawati, 2014: 88
دادگاه طرابلس پس از چند جلسه محاکمه ،هشت نفر از متهمان ،از جمله سيفاالسالم قذافي،
عبداهلل السنوسي ،البغدادي المحمودي را به اعدام ،هشت نفر را به حبس ابد ،هفت نفر را به

س با مدت کمتر محکوم کرد (Reuters,
 12سال حبس 4 ،نفر را تبرئه و بقيه را نيز به حب 

 .)28 July 2015بااينحال ،به چگونگي استفاده از سازوکار دادگاه در ليبي انتقادهايي وارد
شد که برخي از مهمترين انتقادها عبارتاند از :ناعادالنه بودن و نبود استانداردها در جريان
محاکمهها ،ناکارآمد بودن نظام حقوقي ليبي و اعتماد نداشتن مردم ليبي به دستگاه قضايي
اين کشور.
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 .4-3سازوکار اصالح نهادي
اصالح نهادي در دوران انتقالي بر چهار حوزة اصلي متمرکز است :بخش امنيتي به

دليل نقض حقوق بشر و شکنجه در گذشته ،بخش قضايي به دليل اينکه بايد محاکمة
عادالنه رهبران رژيم گذشته تضمين شود ،رسانهها زيرا در خدمت رژيم ديکتاتوري قرار

داشتند و دستگاههاي اجرايي چون کارگزاران و ساختارهاي وابسته به رژيم گذشته هستند
( .)Sharqieh, 2013: 27ليبي پس از قذافي نيز به استفاده از سازوکار اصالح نهادي نياز
داشت ،زيرا به لحاظ امنيتي ،ليبي فاقد يک ارتش مدرن بود و ارتش اين کشور نيز در جريان

جنگ سال  2011فروپاشيد ،به لحاظ قضايي نظام قضايي ليبي کارآمدي نداشت و قضات
هم وابسته به رژيم گذشته بودند ،به لحاظ رسانه نيز این کشور فاقد رسانههاي آزاد بود و به

لحاظ اجرايي هم در زمان معمر قذافي ضمن اينکه بدون نهادهاي مرسوم قدرت بهخصوص

پارلمان اداره ميشد ،قانون اساسي نيز نداشت و «کتاب سبز» قذافي قانون اين کشور بود .با
توجه به اين شرايط ،ايجاد نهادهاي جديد و تدوين يک قانون اساسي به عنوان نخستين اولويت

ليبي جديد ،در حين و پس از جنگ داخلي سال  2011در نظر گرفته شد .شوراي ملي انتقالي،
کنگره ملي ليبي و پارلمان ليبي سه نهاد مهمي هستند که در دوران انتقالي و پس از مرگ
معمر قذافي ايجاد شدند.

الف) شوراي ملي انتقالي
شوراي ملي انتقالي براي گذار ليبي از دوران انتقالي و در حين جنگ داخلي عليه معمر

قذافي تشکيل و توسط جامعه جهاني به رسميت شناخته شد .اين شورا تا زمان برگزاري

انتخابات کنگرة ملي ليبي در جوالي  2012قدرت را در اختيار داشت .دو اقدام مهم اصالحي

که شوراي ملي انتقالي در ليبي انجام داد ،قانونگذاري و برگزاري نخستين انتخابات کنگره
ملي ليبي بود .در حوزة قانونگذاري ،شوراي ملي انتقالي ليبي قوانين زيادي را تصويب

کرد که اعالمية قانون اساسي در سوم اوت  2011يعني زماني که معمر قذافي هنوز زنده

بود و قانون عدالت انتقالي در فورية سال  2012دو مورد از مهمترين قواعد تصويب شده
توسط شوراي ملي انتقالي است .اعالمية قانون اساسي که شوراي ملي انتقالي در پنج بخش

و  37ماده تدوين و تصويب کرد ،پارامترهاي فرآيند سياسي در دوران انتقالي اين کشور
را تعيين کرد .در مادة يک اين اعالميه از ليبي بهعنوان دولتي دموکراتيک مستقل ياد شد
که مردم منبع قدرت آن هستند .در اين ماده ،اسالم منبع قانونگذاري معرفي و دولت ليبي
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نيز موظف شد که آزادي مذهبي غيرمسلمانان را تضمين کند .در مواد  6و  7اعالميه قانون
اساسي ليبي نيز آمده است که دولت بايد حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را تضمين کند

و به کنوانسيونهاي بينالمللي و منطقهاي که اين حقوق و آزاديها را حمايت ميکنند،

بپيوندد (.)The Constitution Declaration, 2011

قانون شماره  38سال  2012با نام «قانون آشتي ملي و عدالت انتقالي»
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نيز از جمله

مهمترين قوانين تصويب شده توسط شوراي ملي انتقالي است .اين قانون ،عدالت انتقالي را
«مجموعهاي از روشهاي اجتماعي ،اجرايي ،قضايي و تقنيني تعريف کرد» که نقض حقوق

بشر در طول دوران  42سالة رژيم معمر قذافي را مورد بررسي قرار ميداد .اين قانون با انتقاد
گستردهاي مواجه شد ،زيرا در راستاي منافع گروههاي انقالبي قرار داشت و منافع ملي را در
نظر نمیگرفت .در واقع ،اين قانون جنگ  9ماهة سال  2011در ليبي و جناياتي که طرفدران
قذافي و انقالبيون انجام دادند را شامل نميشد .در اين قانون ،سازوکار عفو و محاکمه مطرح
شده است .در اين قانون درباره عفو بيان شد که ارتکاب هر اقدامي که براي موفقيت يک

انقالب ضروري به نظر ميرسد ،شامل عفو کامل ميشود .از انتقادهاي واردشده به اين بند
اين است که اين قانون عفو غيرعادي است؛ چراکه چنين قوانيني عموم ًا بوسيله ماهيت جرم

تعريف ميشوند تا مرتکب آن .در عين حال ،اين قانون به هر شخصي که ادعاي انقالبي
بودن کند ،حق مصونيت کامل اعطا ميکرد؛ که اين مسأله ميتوانست به نحوي تفسير گردد
که اقداماتي چون تجاوز ،شکنجه يا خشونت را توجيه کند .در اين قانون ،درباره محاکمه

متهمان نيز آمده است که تمامي کساني که تحت بازداشت هستند ،بايد طي مدت  60روز

پس از تصويب قانون شمارة  38مورد رسيدگي قضايي قرار گيرند .يکي از انتقادهاي اساسي
اين بود که با توجه به اينکه طبق برآورد سازمان ملل متحد حدود  8هزار نفر در بازداشت

دولتي به سر ميبردند ،بازة زماني  60روزه جهت اجراي يک محاکمة منصفانه براي تمامي
بازداشتشدگان غيرواقعي به نظر ميرسيد (.)Chatham House, 2012: 13
ب) کنگرة ملي ليبي
يکي از مهمترين نهادهايي که در ليبي پس از قذافي شکل گرفت ،کنگرة ملي ليبي است .شوراي

ملي انتقالي زمينة برگزاري انتخابات کنگرة ملي ليبي ،که نخستين انتخابات اين کشور پس از قذافي

بود را فراهم کرد و اين انتخابات در جوالي  2012و براي تعيين  200عضو کنگرة ملي برگزار شد.
39 Transitional Justice and National Reconciliation Law
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شوراي ملي انتقالي ليبي پس از تشکيل نخستين جلسة کنگره ملي در اوت  2012قدرت را رسم ًا به

اين نهاد واگذار کرد .کنگرة ملي ليبي نيز اقدامهاي اصالحي خود را در دو حوزه قانونگذاري و

برگزاري انتخابات پارلماني انجام داد .کنگرة ملي در نخستين اقدام در حوزة قانونگذاري ،فرايند
تدوين قانون اساسي ليبي را که براي گذار از دوران انتقالي اهميت زيادي داشت ،آغاز کرد

( .)Chatham House, 2012: 9از قوانين مهمي که توسط کنگرة ملي ليبي وضع شد ،ميتوان

به قانون انزواي سياسي و اصالح قانون عدالت انتقالي مصوب سال  2012شوراي ملي انتقالي اشاره

کرد .برای مثال ،کنگرة ملي ليبي در دسامبر  2013با تصويب قانون شماره  ،29قانون شماره 38
عدالت انتقالي مصوب شوراي ملي انتقالي در سال  2012را با هدف ارتقاي آشتي ملي در اين کشور

اصالح کرد .در ماده يک و ماده چهار اين قانون اهداف آن شامل آشتي ملي ،احياي روابط ،تقويت
صلح اجتماعي و ايجاد حکومت قانون عنوان شد .محدودة زماني اين قانون از سال  1969تا پايان
دوران انتقالي يعني زماني که انتخابات پارلماني در ليبي برگزار شود ،تعيين شد .در قانون شماره
 29به دو سازوکار عدالت انتقالي شامل کميسيون حقيقتيابياب و پرداخت غرامت اشاره شد

(.)Law No 29 of 2013 on Transitional Justice, 2013
ج) مجلس نمايندگان ليبي

کنگرة ملي ليبي با معرفي نخستوزير و تشکيل شدن دولت موقت ليبي در فراهم شدن

زمينة برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان در ژوئن  2014ايفاي نقش کرد .انتخابات مجلس
نمايندگان ليبي در ژوئن  2014برگزار شد که شرايط ناامن و بيثباتي شديد سياسي سبب شد
تنها  42درصد از واجدین شرایط در انتخابات مشارکت کردند .در انتخابات پارلماني 2014
ليبرالها موفق به شکست اسالمگرايان شدند ،اما گروههاي اسالم-گرا از جمله اخوانالمسلمين

و گروه فجر ليبي نتايج انتخابات پارلماني را نپذيرفتند و ليبي وارد يک دوران بحرانی ناشی
از وجود حاکمیت دوگانه شد .در حالی که با تشکیل مجلس نمایندگان باید کنگرة ملی لیبی
منحل میشد ،گروههای سیاسی لیبی نتایج انتخابات را نپذیرفتند و از ژوئن  2014لیبی شاهد
فعالیت همزمان دو مجلس (کنگره ملی و مجلس نمایندگان) است.

 .5-3سازوکار غرامت
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال  2005با تصويب قطعنامهاي تحت عنوان «اصول

پايهاي و راهنماييهایي براي حق جبران و غرامت» پنج شکل را براي پرداخت غرامت معرفي
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کرده است که عبارتاند از :اعاده ،غرامت مالي ،جلب رضايت یا جبران از طریق تشریفات ،40
توانبخشي و تضمين تکرار نشدن .يکي از مهمترين خواستههاي قربانيان و خانوادههاي آنها در

ليبي نيز اجراي سازوکار پرداخت غرامت است .در قانون شماره  29سال  2013عدالت انتقالي،

سازوکار غرامت طي مواد  23تا  27پيشنهاد شد که شامل غرامت مالي ،يادبودها ،مراقبت
بهداشتي ،توانبخشي و خدمات اجتماعي است .در مادة  24اين قانون ،از کميسيون حقيقتياب

خواسته شد تا کميته برآورد غرامت قربانيان را ايجاد کند (Law No 29 of 2013 on

 .)Transitional Justice, 2013ناامنيهاي گسترده و نبود دولت ملي در اين کشور ،سبب
شد شکلهاي مختلف غرامت يا در عمل اجرايي نشود و يا اينکه به صورت خيلي محدود و

موردي اجرا شود (.)Sharqieh, 2013: 25

 .4علل ناکامی در اجرای سازوکارهای عدالت انتقالي در ليبي
سازوکارهاي به کار گرفتهشدة عدالت انتقالي در ليبي عالوه بر انتقادهاي ذکر شده ،به دليل

شرايط خاص ليبي و مشکالتي که در اين کشور وجود داشت نيز نهتنها تأثيري در بازگرداندن

ثبات و ايجاد حکومت قانون در ليبي نداشته ،بلکه سازوکارهايي نظير قانون انزواي سياسي در
افزايش بيساماني سياسي در ليبي نيز نقش داشتهاند .برخي از مهمترين مشکالت خاص ليبي که

سبب ناکامی در اجرای سازوکارهاي عدالت انتقالي در اين کشور شد را ميتوان در محورهاي
زير بيان کرد:

 .1-4فقدان ثبات سياسي و وجود دولتهای شکننده
يکي از مهمترين الزمههاي اجراي عدالت انتقالي وجود ثبات سیاسی است و عدالت انتقالي

در کشوري ميتواند اجرا شود که دولت شکننده و ضعيف نباشد .در ليبي پساقذافي ثبات و سامان
سياسي از بين رفته و طي  5سال  9نخستوزير روي کار آمده که حتي برخي موفق به تشکيل
دولت نشدند 41.از نوامبر  2011که نخستين دولت موقت ليبي تشکيل شد تا مي  ،2014يعني طي

دو سال و نيم 5 ،وزير کشور در ليبي روي کار آمدند که همين تغيير پي در پي وزراي کشور
يکي از علل اصلي افزايش ناامني در ليبي است (.)Sayigh, 2015: 10

 40برای اطالعات بیشتر راجع به اعاده ،غرامت و جبران از طریق تشریفات ر.ک .به :فابر سسیل ،)1390( ،عدالت
در جهان متحول ،ترجمه رستم فالح ،تهران ،اتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 41علی ترهونی ،عبدالرحیم الکیب ،مصطفی ابوشکور ،علی زیدان ،عبداهلل الثنی ،احمد معیتق ،عمر الحاسی ،خلیفه
الغویل و فایز السراج  9نخستوزیر لیبی طی  5سال پس از فروپاشی معمر قذافی هستند .اگرچه علی ترهونی به عنوان
نخستین نخستوزیر لیبی پس از قذافی معرفی شد ،اما وی موفق به تشکیل کابینه نشد و نخستین کابینه لیبی پس از
قذافی را عبدالرحیم الکیب تشکیل داد.
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نابساماني سياسي در ليبي از اوت  2014و پس از برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان

حتي وخيمتر نيز شد و اين کشور در اتفاقي کمسابقه شاهد حضور همزمان دو دولت و دو
مجلس و به عبارتي حاکميت دوگانه بود و حتي تکفيريهاي داعش نيز در شهر سرت،

زادگاه معمر قذافي و مناطق پيراموني آن دولت سومي را تشکيل دادند .علت اصلي ورود
ليبي به اين دوران آنارشيک ،نپذيرفتن قواعد سياسي ،ازجمله نپذيرفتن نتايج انتخابات توسط
گروههاي سياسي اين کشور بود .در حالي که کنگرة ملي ليبي بايد پس از شکلگيري
مجلس جديد منحل ميشد و مجلس نمايندگان فعاليت خود را آغاز و نخستوزير را معرفي
ميکرد تا دولت جديد تشکيل شود ،کنگرة ملي نهتنها منحل نشد ،بلکه از دولت تحت

حمايت خود نيز خواست تا به فعاليت خود ادامه دهد .دادگاه قانون اساسي ليبي نيز در نوامبر
 2014به انحالل مجلس نمايندگان جديد و احياي کنگرة ملي سابق رأي داد .با اين رأي،

پارلمان جديد که برآمده از انتخابات بود ،به شهر شرقي «طبرق» منتقل و دولت تشکيل

داد .کنگرة ملي نيز در طرابلس به فعاليت خود ادامه و دولت ديگري در اين شهر تشکيل
داد تا دو دولت و مجلس موازي در ليبي تشکيل شود (Pack and Smith, 19 October

 .)2014در اين دوره ،جنگ ميان مشروعيت و قدرت سبب شد سامان سياسي در ليبي به

طور کامل از بين برود و ليبي به کشوري چندپاره با دولتهاي موازي ،ورشکسته و ناکام
تبديل شود .تقابل بازيگران سکوالر و اسالم گرا در ليبي سبب بروز خأل سياسي و از بين رفتن

سلسله مراتب قدرت که مهمترين ويژگي و رکن دولت است ،شد .اين نابساماني سياسي و

جنگ قدرت گروهها به همراه ساختار قبيلهاي ليبي ،زمينة الزم براي حضور تروريستها و
تشکيل گروههاي شبه نظامي در اين کشور را فراهم کرده است .تروريستهاي داعش نيز
با بهرهگيري از اين خأل سياسي ابتدا در اکتبر  2014در شهر «درنه» 42اعالم حضور کرده،

اما توسط شبهنظاميان محلي به دليل سبک حکومتي بيرحمانه از شهر «درنه» اخراج شدند.
اين سازمان تروريستي بار ديگر در مي  2015در شهر «سرت» ، 43زادگاه معمر قذافي اعالم

موجوديت کرد و حمايت هوداران معمر قذافي را به دست آورد (.)Danvers, 2016: 4
مجموع اين شرايط ،زمينة شکلگيري دولت سومي در مناطق تحت کنترل داعش را فراهم

کرد تا همزمان اين کشور شاهد حضور سه دولت باشد .در چنين وضعيتي امکان اجراي

سازوکارهاي عدالت انتقالي در ليبي از بين رفت.

42 Derna
43 Sirte
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 .2-4فروپاشي امنيتي و شکلگيري نهادهاي امنيتي موازي
در ليبي پساقذافي ،ضمن اينکه نهادهاي قدرت سياسي شکل نگرفتند ،نهادهاي امنيتي نيز از

بين رفته و دولتهاي موقت نتوانستند دستگاههاي امنيتي را بازسازي کنند و ناامني در اين کشور
گسترده شد .يکي از مهمترين علل اين ناامني نيز ناتواني دولتهاي موقت در خلع سالح مردم

است .در جنگ سال  ،2011سالح زيادي در اختيار مردم و شبهنظاميان ليبيايي قرار گرفت .طبق

برآورد سازمان ملل متحد ،در پايان جنگ داخلي سال  ،2011بين  250هزار تا  700هزار سالح

گرم در اختيار مردم ليبي بود .سرويس اطالعاتي انگلستان  MI6نيز برآورد کرد که يک ميليون
تن سالح در ليبي هنگام مرگ قذافي وجود داشت ( .)Hookham, 16 June 2013: 8اين

موضوع سبب شکلگيري انواع مختلفي از گروههاي مسلح در ليبي پساقذافي شد .اين گروهها

نهتنها چندين درخواست شوراي ملي انتقالي و دولت انتقالي ليبي براي تحويل سالح و ادغام در
درون ارتش و نيروهاي امنيتي را رد کردند ،بلکه بر اساس برآورد گروه بحران بينالمللي ،شمار
آنها در سال  2014به تقريب ًا  1600گروه شبهنظامي افزايش يافته است .اغلب اين گروهها سابقة
نظامي اندکي دارند و شهروندان عادي عضو آنها هستند .نقطة مشترک اين گروههاي شبهنظامي

اين است که بيش از اينکه در يک ايدئولوژي ريشه داشته باشند ،داراي ريشههاي جغرافیایی
هستند و دستور کار سياسي ندارند و تنها به تأمين امنيت ارضي و محلي خود مشغول هستند

(.)Netherlands, the Ministry of Foreign Affairs, 2014: 7

دولتهاي موقت در ليبي تالش کردند افراد مسلح ،شبهنظاميان و انقالبيوني که سالح در

اختيار داشتند را در قالب يک مجموعة امنيتي سازماندهي کنند ،اما در عمل منجر به شکلگيري

نهادهاي امنيتي موازي شد که اين موضوع نيز از مهمترين داليل ورود ليبي به وضعيت آنارشيک
و اجراي ناقص و ناکارآمد سازوکارهاي عدالت انتقالي در اين کشور است« .کميتة عالي
امنيت» 44و «نيروي سپر ليبي» 45از جمله مهمترين نهادهاي امنيتي موازي هستند که در ليبي

پساقذافي شکل گرفتهاند.

الف) کميته عالي امنيت
کميتة عالي امنيت به عنوان ابتکاري از «باال به پائين»  46در اوت سال  2011توسط

شوراي ملي انتقالي تأسیس شد که يک راه حل موقتي و سريع براي پر کردن خأل امنيتي
)44 Supreme Security Committee(SCC
)45 Libya Shield Forces(LSF
46 Top-Down
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در طرابلس بود .اين کميته پس از مرگ معمر قذافي و در دسامبر  2011منحل شد ،اما بار
ديگر در اواخر دسامبر  2011با تصميم شمارة  388وزير کشور ليبي ،با نام «کميتة عالي
امنيت موقتي» 47ايجاد شد و وزارت کشور مسئوليت جذب نيروهاي انقالبي در اين کميته

را بر عهده داشت .از اينرو ،برخالف کميته نخستين ،کميته عالي امنيت موقتي در سراسر
ليبي گسترش يافت و به  54شاخه منطقهاي تقسيم شد و شمار زيادي از گروههاي مسلح
با پوشش رسمي اجازه فعاليت پيدا کردند .کميته عالي امنيت در ابتدا در صدد بود از 25
هزار نفر عضوگيري کند ،اما بعد از اينکه صندوقهاي اقتصادي ،تسليحات و تجهيزات را

در اختيار گرفت ،شمار حقوقبگيران اين کميته تا آوريل  2012به  70هزار نفر ،تا اوت به
 149هزار نفر و تا دسامبر  2012به  162هزار نفر افزايش يافت .با اين حال ،وزارت کشور

و کميتة عالي امنيت عنوان کردند که تعداد واقعي پرسنل اين کميته بيش از  60هزار نفر

است ( .)Sayigh, 2015: 11کميته عالي امنيت در عمل با گروههاي اسالم گرا و حتي

نيروهاي جهادي متحد شد و حتي به وزراي دولت حمله کرده و به تهديدي براي امنيت
و ايجاد بيثباتي تبديل شدند ( .)Chivvis and Martini, 2014: 18درون اين کميته،
ده-ها گروه و فرقه رقيب تشکيل شد که واگرايي در درون آن را به دنبال داشت .بر اساس

يک برآورد ،تقريب ًا  300گروه مسلح غير رسمي در درون کميته عالي امنيت ايجاد شد
که از همه قشر ،اعم از فرقههاي اسالمگرا ،افسران پليس و حتي گروههاي بزهکار در آن

حضور داشتند .با انحالل اين کميته در اواخر سال  ،2013شماري از عناصر تشکيلدهندة آن
هم چنان به فعاليت خود ادامه داده و شماري ديگر نيز به نيروهاي موازي ،از جمله نيروهاي

سپر ليبي پيوستند (.)Lacher and Cole, 2014: 30-36

ب) نيروهاي سپر ليبي
نيروهاي سپر ليبي در اوايل سال  2012از «پائين به باال»

48

توسط گروههاي انقالبي

تشکيل و به طور رسمي نيز توسط دولت ليبي به رسميت شناخته شد و تالش کردند جايگزين
ارتش اين کشور شده و هستة جديد ارتش را تشکيل دهند .برخالف نيروهاي کميته عالي

امنيت ،نيروي سپر ليبي شامل واحدهايي با سوابق مختلف و درجهاي از پيوستگي و وفاداري
محلي يا ايدئولوژيکي بود .تشکيل اين نيرو در بنغازي که کانون اصلي انقالب ليبي محسوب

ميشود نيز نوعي تقابل با کميته عالي امنيت بود ،زيرا اين کميته در طرابلس تشکيل شده
47 Temporary Supreme Security Committee
48 Down-Tops
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بود .تشکيل نيروهاي سپر ليبي با هدف ايجاد ثبات توسط دولت انتقالي انجام شد اما در عمل
به مرکزي براي کشمکشهاي سياسي مهم تبديل شد .رهبران نيروي سپر ليبي ،در اواخر

آوريل  2013رکني با نام «اتاق عمليات انقالبيون ليبي»  49را با هدف پيگيري اهداف سياسي
و اعمال فشار بر کنگرة ملي تأسيس کردند .نيروهاي سپر و اتاق عمليات انقالبيون ليبي با

تصاحب برخي وزارتخانهها در مي  2013و اعمال فشار فزاينده بر کنگرة ملي اين کشور در
تصويب «قانون انزواي سياسي» نقش مهمي ايفا کردند تا نيروهاي انقالبي بتوانند با خارج

کردن رقباي قدرتمند خود ،قدرت را در ليبي در اختيار گيرند .در همين راستا ،نيروهاي
سپر ليبي توانستند «نوري ابوسهميان»  50را در ژوئن  2013به عنوان رئيس کنگره ملي ليبي
انتخاب کنند .انتخاب «نوري ابوسهميان» به عنوان رئيس کنگره ملي ،روابط نيروهاي انقالبي

با مخالفان آنها را وخيمتر کرد .شيوه فعاليت نيروهاي سپر ليبي نيز سبب تضعيف اين

نيروها شد .در ژوئن  2013در بنغازي تظاهراتي عليه فعاليت نيروهاي سپر ليبي برگزار شد،
اما فرماندة اين نيروها دستور تيراندازي به معترضان را صادر کرد که کشته و زخمي شدن
دهها نفر را در پي داشته است .پس از اين اتفاق ،مخالفتها با نيروهاي سپر ليبي افزايش يافت
و کنگرة ملي ليبي نيز لزوم انحالل همة گروههاي مسلح و ادغام آنها در ارتش يا پليس تا

پايان سال  2013را اعالم کرد .برخي از اعضاي نيروهاي سپر ليبي به «انصار الشريعه»، 51

شاخه داعش در ليبي ،پيوستند« .خليفه حفتر»  52در مي « 2014عمليات کرامت» 53را انجام

و بهنوعي به فعاليت نيروهاي سپر ليبي پايان داد (.)Lacher and Cole, 2014: 39-49

 .3-4ميراث رژيم معمر قذافي
يکي از مهمترين ريشههاي شکلگيري وضعيت آنارشيک و از بين رفتن سلسله مراتب

قدرت در ليبي ،ميراث برجاي مانده از  42سال حکومت داري معمر قذافي است .معمر قذافي
پس از به قدرت رسيدن در سال  ،1969قانون اساسي ليبي را ملغي اعالم کرد ،براي مدت 42

سال ارتش را به حاشيه برده و در ميان قبايل سالح توزيع کرد و به جاي ايجاد جامعه مدرن

و نهادهاي مدني به عنوان پايههاي قدرت ،از ساختار قبيلهاي اين کشور به عنوان اساس

قدرت استفاده کرد .در ليبي  140قبيله وجود دارد که تقريب ًا  30تا  50قبيله نقش سياسي
Libyan Revolutionaries Operations Room
Nuri Abu sahmian
Ansar Al Sharia
Khalifa Haftar
Operation Dignity

49
50
51
52
53
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و اجتماعي مهمي را در جامعه ليبي ايفا ميکنند .بيش از  70درصد مردم ليبي خود را در
قالب اعضاي قبيله ميبينند و ارزشهاي قبيلهاي را آموزش ميبينند .معمر قذافي ساختار

امنيتي موازي ،غير رسمي و چندگانه را ايجاد کرد و نيروهاي امنيتي ليبي بيش از آن که
به حفظ کشور وفادار باشند ،به حفظ رژيم قذافي وفادار بودند (.)Sayigh, 2015: 8
در واقع؛ شوراي ملي انتقالي در سال  2011دولت ليبي را بدون نهادهاي سياسي و نظام

قضايي کارآمد به ارث برد.

 .4-4برتري يافتن منافع سياسي بر اصول حقوقي :بيقانوني و مصونيت حقوقي
عالوه بر نابساماني سياسي و امنيتي و ميراثي که از زمان معمر قذافي برجاي ماند،

يکي از مهمترين داليل ناکامی در اجراي سازوکارهای عدالت انتقالي ،قرار گرفتن منافع
سياسي گروهها در بطن اصول حقوقي تصويب-شده است .سازوکارهاي به کارگرفته شةه
عدالت انتقالي در ليبي ،بهخصوص کميسيون حقيقتياب و تطهير ،آشکارا در جهت منافع
سياسي انقالبيون ليبيايي قرار گرفت و عدالت به عنوان جوهرة اصلي اين مکانيسمها قرباني

تمايالت سياسي گروههاي پيروز شد .براي مثال ،قانون شمارة  38عدالت انتقالي سال 2012

که توسط شوراي ملي انتقالي تصويب شد ،انقالبيوني که در جريان انقالب مرتکب نقض
حقوق بشر شدهاند را عفو کرده است .در واقع اين قانون تأثيري در فرآیند صلحسازي در
ليبي نداشته و سبب به وجود آمدن «عدالت فاتحان» 54در ليبي شد 55.گروه بحران بينالمللي

در گزارشي درباره وضعيت قضايي ليبي نوشت« :شوراي ملي انتقالي در مي  2012کساني
را عفو کرد که مرتکب جرایمي نظير کشتار و ناپديدشدگي اجباري در جريان آشوب سال
 2011شدند» ( .)Kersten, 2015: 14قوانيني که در شوراي ملي انتقالي تدوين و تصويب

شد ،قوانين کلي براي همه مردم ليبي نبود بلکه صرف ًا در جهت دفاع از منافع و امنيت
گروههاي همسو و همفکر با شورا بود که سبب شد عدالت انتقالي در ليبي به صورت

«گزينشي» مد نظر قرار گيرد و به «مصونيت يک طرفه» 56منجر شود.

54 Victor’s Justice

 55یکی از مهمترین معضلهای اجرای عدالت نیز همین موضوع است .گروهی به عنوان فاتح گروه دیگر به عنوان
شکستخورده را محاکمه میکنند .این معضل طی حدود  70سال اخیر همواره در محاکم کیفری از جمله محاکم کیفری
بینالمللی وجود داشته است .دادگاه نورنبرگ که پس از جنگ جهانی دوم برای محاکمة سران آلمان نازی برگزار شد
نیز با این انتقاد مواجه شد .برای اطالعات بیش تر در این خصوص ر.ک .به :ذاکریان ،مهدی ( ،)1393محاکم کیفری
بینالمللی ،تهران ،انتشارات تیسا.
56 One Sided Impunity
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نتیجهگیری
در ليبي پساقذافی ،استفاده از سازوکارهاي عدالت انتقالي مد نظر دولتهاي موقت و

نهادهاي جديد قدرت قرار گرفت .در حالیکه سه عنصر اساسي حفظ ثبات سياسي ،تضمين

امنيت کشور و احياي اقتصاد ،براي گذار موفق از دوران انتقالي ضروري است ،در ليبي

هيچ کدام از اين سه عنصر وجود نداشته است .از بين رفتن ثبات و سامان سياسي ،فروپاشی
ارتش و شکلگیری نهادهای موازی امنیتی ،ميراثي که معمر قذافي طي  42سال قدرت
برجاي گذاشت و همچنين قرار گرفتن منافع سياسي در مرکز اصول حقوقي سبب ناکامی در
اجرای سازوکارهاي عدالت انتقالي و حتی نتيجة معکوس برخی از این سازوکارها و افزايش

خشونت در لیبی شد .با توجه به فروپاشي نهادهاي قدرت و امنيت در ليبي ،بهترين راهکار
براي بهرهگيري مناسب و سازنده از سازوکارهاي عدالت انتقالي اين بود که از رويکرد
مختلط «ملي-بينالمللي» استفاده شود .اگرچه در اساسنامة ديوان کیفری ،اصل بر صالحيت
«تکميلي» ديوان قرار گرفته ،اما در مواردي نظير بحران ليبي که حاکميت ملي از بين رفته

است ،پافشاري بر صالحيت «تکميلي» سبب ناکارآمدي نظام قضايي در اجراي عدالت
خواهد شد .از اينرو ،نگارندگان اين مقاله بر اين باور هستند که در مواردي نظير بحران ليبي

بايد :نخست ،کميسيون بينالمللي حقيقتياب متشکل از قضات ملي و قضات باتجربه ديوان
کیفری بينالمللي تشکيل شود .تجربة ليبي ثابت کرد که کميسيونهاي ملي حقيقتياب
تحت تأثير فضاي هيجاني انقالبي توان بررسي موارد نقض حقوق بشر به صورت عادالنه را

ندارند .دوم ،فرآيند محاکمة شخصيتهاي وابسته به رژيم گذشته در خارج از کشور و توسط
قضات ملي و بينالمللي یا همان «دادگاه دورگه» انجام شود .بسیاری از نمونههای تاریخی

مؤید این مطلب است که یک دستگاه قضایی مستقل تنها در کشورهایی شکوفا میشود

که در آنها دموکراسی ،حقوق بشر و بهویژه مطبوعات آزاد چارچوب کلی قوام و تثبیت
حکومت قانون را تعیین نمایند (تاموشات )524 :1391 ،که لیبی پساقذافی مطلق ًا فاقد چنین

شرایطی است .تجربة ليبي اثبات کرد که دولتهاي ملي در کشورهايي نظير ليبي توان اجراي
عدالت را ندارند .از اينرو ،مقامات ليبي در جوالي  2014بار ديگر خواستار مداخلة ديوان

کیفری بينالمللي با هدف بررسي خشونت احياشده ميان شبهنظاميان و بهخصوص تخريب
زيرساختهاي مدني در طرابلس شدند.
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