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az autoriter normák és vizsgák. Az amerikaiak 
összetévesztik „Kína nyomorúságának okait a 
siker titkaival”. Kína, írja Csao, „a tekintélyelv_ 
nevelés tökéletes megtestesülése”, és épp ezért 
nem lehet modell az Egyesült Államok számára:

„Mivel a hagyományos rutinfeladatokat ki-
szervezik és automatizálják, egyre több és több 
globálisan versenyképes, kreatív, innovatív és 
vállalkozó szellem_ polgárra van szükségünk. 
MunkahelyteremtQk kellenek állást keresQ alkal-
mazottak helyett. Az új tehetségek gondozásához 
olyan oktatásra van szükség, ami fokozza a 
gyermekek egyéni erQsségeit, követi az érdeklQ-

désüket és elQsegíti a társadalmi-érzelmi fejlQdé-

süket. Nekünk nem tekintélyelv_ nevelésre van 
szükségünk […].”

Ha a Nyugat attól tart, hogy Kína le fogja 
gyQzi, akkor a legjobb megoldás az, „hogy ne 
váljon Kínává”. Már az Egyesült Államok is 
belegabalyodott a vizsgáztatás Kínát csapdába 
ejtQ rögeszméjébe. De még nincs késQ, mi még 
kiszabadulhatunk ebbQl a csapdából. A szülQk 
és a pedagógusok egyre aggasztóbbnak tartják, 
hogy a tanításra szánt idQbQl milyen sok megy 
el a vizsgákra és a vizsgák elQkészítésére. Jung 
Csao szerint még azelQtt szakítanunk kell a 
szabványosított tesztektQl való függQségünkkel, 
hogy feláldoznánk azokat a kulturális értékeket, 
amelyek nemzetünket az innováció, a kreativitás, 
az eredetiség és a találmányok hazájává tették.

Csao úgy véli, hogy a globalizáció és a tech-

nológia az a két meghatározó tényezQ, amely-

nek az oktatáspolitikát alakítania kellene. A di-
ákoknak meg kell érteniük a világot, amelyben 
élni fognak, és ismerniük kell a technológiát. 
Csao, akit taszít a tesztalapú elszámoltatha-

tóság, a szabványosítás és a tekintélyelv_ség, 
támogatja a jól felkészült tanárok autonómiáját 
és a diákok egyéni fejlesztését. Határozottan 
sürgeti, hogy Amerika fordítson több figyelmet 
az iskolák kiegyenlített finanszírozására, a vizs-

gaeredményeken túlmenQen is határozza meg az 
iskoláztatás kívánt eredményeit, és törekedjen a 
különbözQ faji csoportokból származó diákok 
között a lehetQségek terén tátongó szakadékok 
megszüntetésére, illetve áthidalására.

Csao elutasítja a jelenlegi „reformokat”, ame-

lyek egységességet és központilag meghatáro-

zott tantervet szorgalmaznak. Olyan iskolákról 
álmodik, ahol a diákok könyveket írnak, filme-

ket készítenek és m_vészeti alkotásokat hoznak 
létre; ahol arra ösztönzik Qket, hogy vizsgálód-

janak és kísérletezzenek. Olyan tanítási mód-

szereket képzel el, amelyekkel a diákok egyéni 
erQsségeit fejlesztik, méghozzá nem külsQ nyo-

más hatására, hanem a belsQ motiváció felhasz-

nálásával. Olyan iskolákat szeretne látni, ahol a 
legfQbb érték a kreativitás, ahol – ahogyan azt 
legutóbbi könyvében, a World Class Learners-

ben (Világklasszis tanulók. Corvin Press, 2012) 
is írta – a diákokat arra biztatják, hogy legyenek 
„magabiztosak, kíváncsiak és kreatívak”.

Amíg meg nem szabadulunk a szabványosí-
tott vizsgáktól és tesztektQl, ez az ideál elérhe-

tetlen lesz a számunkra…

(The New York Review of Books)

Nicolas Pelham

Az önmaga ellen fordult Líbia

Peter Cole – Brian McQuinn (szerk.): The 
Libyan Revolution and Its Aftermath (Oxford 
University Press, 2015, 320 oldal) cím_ köny-
vének bemutatása

Emberarcú iszlamizmus?

Mahdi al-Herati citromos teáját kortyolgatja 
Tripoliban, egy kávéház teraszán az Algír tér 
olasz stílusú tornácai alatt. Egy kicsit talán 
túlságosan is fesztelennek t_nik ahhoz, hogy az 
ember akár nemzetközi dzsihádistának, akár egy 
olyan ország fQvárosa megválasztott polgár-
mesterének vélje, amit (állítólag) megmentettek 
Muammar Kadhafi ezredes uralmától, illetve 
attól, hogy polgárháborúba sodródjon. Pedig 
Heratira mindkét állítás igaz, bár Q jobban 
szereti líbiai forradalmárnak nevezni magát. 
Miután tavaly polgármesterré választották, me-
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séli teázás közben, felkérte dublini és római 
kollégáját, hogy városaik kössenek testvérvárosi 
kapcsolatot a líbiai fQváros új urai, a Líbiai 
Hajnal (Fadzsr Líbia) nev_ csoport által vezetett 
Tripolival. Más lépéseket is tett annak érdeké-

ben, hogy ellensúlyozza a Líbiai Hajnal csoport 
iszlamista mivoltából eredQ negatív hatásokat. 
Beszél azokról az erQfeszítéseirQl, amelyeknek 
az volt a célja, hogy támogatást szerezzen a 
helyi írók és színészek számára egy m_vészeti 
fesztivál megrendezéséhez, amellyel kozmopo-

lita, mediterrán kulturális fQvárosként szeretné 
népszer_síteni Tripolit. Herati azt tervezi, hogy 
ismét megnyitja azokat a filmszínházakat, ami-
ket még Kadhafi zárt be egy másik, korábbi for-
radalom idején. Az Q emberei Qrzik a Nemzeti 
Múzeumot, ami – ahogy Herati mondja – tömve 
van pogány szobrokkal. Mostanában nyílik egy 
új fürdQ nQk számára. És igen, teszi még hozzá, 
az Q fesztiválján éppúgy lesznek nQi, mint férfi 
elQadók, és éppúgy nyitva áll majd a nQi, mint a 
férfi nézQk elQtt. A fQváros – mondja, miközben 
futó pillantást vet a válla fölött a kíséretében 
levQ két biztonsági Qrre – biztonságos.

A Líbiai Hajnal nev_ koalíció, amelynek Herati 
is tagja, 2014 nyarán, hathetes ostromot követQen 
rohanta le a fQvárost. A koalíció számos veze-

tQje egykori milicista, annak a Líbiai Iszlám 
Harci Csoport nev_ dzsihádista mozgalomnak 
a korábbi tagjai, amely – miután Oszama bin 
Ládennel szövetségben harcolt a hitetlenek ellen 
Afganisztánban – Kadhafi és serege ellen fordí-
totta a fegyvereit. De olyan meglepQ partnerek is 
szövetkeztek velük, mint a miszrátai kereskedQk 
vagy az imazighen6 (berber) revivalisták. Miszráta 
egy földközi-tengeri kikötQváros, amelynek léte 
az Európával folytatott kereskedelemtQl függ. A 
berberek vezetQi között világiak éppúgy akadnak, 
mint egy kisebb reformista szekta, az ibadijja hí-
vei, melynek gyökerei az iszlám történetének elsQ 
évtizedeire nyúlnak vissza. Az ibadik ellenezték 
Mohamed próféta arab törzsének fennhatóságát, 
és megválasztották a saját vezetQiket.

Ahogy Kadhafi idejében, úgy a forradalom 
utáni Líbiában is gyakran t_nik úgy, mintha a 

6 Imazighen: az amazigh (a berberek önelnevezése) 
szó többes száma. (Ford.)

szavak és a valóság más-más világban létez-

nének. Húsz perccel azelQtt, hogy a gépünk 
leszállna Tripoliban, az Egyiptomból vissza-

térQ nQk fekete ruhát öltve takarják el festett 
hajukat és divatos farmernadrágjaikat. Az út-
levél-ellenQrzésnél már nyoma sincs az egy-

kor itt dolgozó nQi tisztviselQknek. A most itt 
szolgálatot teljesítQ férfiak közül történetesen 
épp az felelQs a bevándorlásért, amelyiknek a 
legbozontosabb szakálla van. Bent Tripoliban 
muszlim képrombolók tisztítják meg a fQvárost 
a gyarmati korszakból megmaradt képektQl. 
Nem sokkal azután, hogy 2014 augusztusá-

ban elfoglalták Tripolit, lyukat lQttek a Tenger 
Menyasszonyának hasába. A szobor, amely egy 
meztelen sellQt ábrázol egy törékeny gazella 
társaságában, az olasz idQk óta szolgált kedvelt 
háttérül az esküvQi fotókhoz. A múlt hónapban 
aztán magát a szobrot is ellopták, és Herati csak 
annak köszönhetQen tudta visszaszerezni, hogy 
a tolvajokat nyomon követték azok a térfigyelQ 
kamerák, amiket még Kadhafi idején rejtettek 
el a fQváros útszéli fáinak koronájában. Most 
azonban, mondja, biztonságosabb, ha a szobor 
egy ideig még átláthatatlan leplek alatt marad.

Tripoli más m_emlékei is elpusztultak vagy 
épp most vannak elt_nQben. Összetörték az 
oszmán misztikusok sírboltjait, amelyek egy-

kor a bazár bejáratánál található 18. századi 
Karamanli Ahmed pasa mecset kapuit díszítet-
ték. A helyükön maradt üres területet azóta már 
benQtte a f_… Iszlamisták tördelték le az antik 
Korán-feliratokat a bazár más régi mecseteiben, 
nehogy a hívQ muzulmánok a díszeket tiszteljék 
az egyedüli Isten helyett.

A Líbiai Hajnal tisztviselQi egy szaúdi tudós, 
Rabi’ al-Mudkhali helyi követQit okolják mind-

ezért. Egyikük elmondása szerint al-Mudkhali a 
szaúdi hírszerzésnek dolgozik, és arra törekszik, 
hogy befeketítse azokat az iszlamista csoportokat, 
amelyek nem követik a szaúdi puritán tanokat, 
vagy – ami talán ennél is fontosabb – a szaúdi 
politikát. Mások szerint a Líbiai Hajnalnak az isz-

lám szélsQségesekhez való engedékenyebb hoz-

záállása miatt Abu Bakr al-Bagdadi kalifa Iszlám 
Államának7 követQi megvetik a lábukat az ország-

7 A terrorszervezet teljes neve: Iraki és Szíriai 
Iszlám Állam (angol rövidítéssel ISIS). (Ford.)
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ban. Nem sikerült bizonyítékot találnom arra, hogy 
az Iszlám Állam káderei a jelentéseknek megfele-

lQen valóban felbukkantak volna Tripoliban, de 
az igaz, hogy több, a fiatal párok által kedvelt 
kávézót is felgyújtottak, és nagykövetségek ellen 
követtek el merényleteket autóba rejtett pokolgé-

pekkel. Néhány nappal azután, hogy elhagytam 
Tripolit, egy fegyveres a városközpont közelében 
agyonlQtt egy lefátyolozatlan nQt, aki épp hazafelé 
vezetett. Hogy a nem kívánatos vizsgálódásoknak 
elejét vegyék, 2014. november közepén a Líbiai 
Hajnal házkutatást tartott a Nemzeti Emberi Jogi 
Bizottságnál, lefoglalták az adatbázisukat és zár 
alá vették az iroda bejáratát.

Tripoli zaklatott lakossága valószín_leg bár-
kit szívesen fogadott volna (beleértve talán még 
a sírjából kikelQ Kadhafit is), aki képes egy, 
a rendhez akár csak hasonló állapotot biztosí-
tani. Nem meglepQ hát, hogy a Líbiai Hajnalt 
is örömmel fogadták. De ma, hatalmának har-
madik hónapjában a Líbiai Hajnal varázsa már 
múlófélben van. A fQvárosban töltött elsQ éj-
szakámat szerencsére egyetlen robbantás döreje 
sem zavarta meg. A Líbiai Hajnal szöveges üze-

neteket küldött a tripoli lakosok mobiltelefonja-

ira, amelyben betiltották nemcsak a lövöldözést, 
hanem még a t_zijátékot is. De másnap este 
Tripoli puskapor-zenekara már ismét az ismerQs 
crescendót játszotta. Úgy t_nik, hogy a b_nözQi 
csoportok, amelyek többsége egy idQre elt_nt a 
színrQl azt követQen, hogy a Líbiai Hajnal átvet-
te a hatalmat, elérkezettnek látják az idQt arra, 
hogy ismét szerencsét próbáljanak.

Miközben visszafelé hajtottam a belvárosba egy 
találkozó után, amit a Café di Romába, az egyik fel-
kapottabb külvárosi kerületben található népszer_ 
kávézóba beszéltem meg, kis híján belekeveredtem 
egy helyi – a Líbiai Hajnalhoz köthetQ – iszlamista 
milícia és a helybéli kábítószer-bárók között vívott 
t_zharcba. A lövöldözés közben egy közeli szabad-

téri kávézóban üldögélQ fiatal férfi olyan zavartala-

nul nézte tovább a tévében sugárzott focimeccset, 
mintha az ilyen atrocitások mindennaposak len-

nének. A férjek folytatták a bevásárlást, a sofQrök 
pedig szinte tüntetQ kényelmességgel várakoztak 
tovább a közlekedési lámpáknál.

A líbiaiak még annál is elszigeteltebbnek érzik 
magukat, mint amilyenek akkor voltak, amikor az 

ENSZ szankciókat léptetett életbe Kadhafi ellen. A 
civil társadalom, ami az ezredes bukása után rövid 
idQre megjelent, mára gyakorlatilag elt_nt. Szinte 
minden aktivistának vannak olyan kollégái, akiket 
(gyakran iszlamisták) agyonlQttek vagy elraboltak. 
„A férjem gy_löli a fegyvereket – mondja a Café 
di Romában megismert közgazdász barátom. – 
Megfogadta, hogy soha nem fog fegyvert, a múlt 
héten viszont, életében elQször, mégis hazahozott 
egyet.” Az egykori szám_zöttek, akik lelkesen (ám 
naivan) visszatértek Líbiába, hogy felépítsenek 
egy új, Kadhafi utáni rendet, szinte mind újra 
elhagyták már az országot. Sokkal többen tartottak 
volna velük, ha nem zárják be kapuikat az európai 
országok konzulátusai, és velük együtt nem t_nik el 
minden remény arra, hogy a távozni vágyók vízu-

mot szerezzenek. A Líbiával szomszédos országok 
rendszeresen lezárják a határokat, és még a repülQ-

géppel utazók is veszélyben vannak; a rivális fegy-

veres csoportok ugyanis már az ország repülQtereit 
is célba vették. Líbia a világ jobb módú országai 
közé tartozhatna, de a közüzemi szolgáltatók és 
az erQm_vek közül sok lángba borult, miközben a 
Líbiai Hajnal a Szirte-öböl partja mentén található 
olajkikötQk fölötti ellenQrzésért harcolt.

„A forradalom vezetQi azt ígérték, hogy olya-

nok leszünk, mint Dubai – mondja egy köztiszt-
viselQ, aki másodállásban taxisként dolgozik, 
hogy meg tudjon élni. – De a magánszállodákat, 
amelyek Kadhafi hatalmának utolsó éveiben 
nyitották meg kapuikat, bezárták. Az üzleti élet 
leállt. Míg azelQtt csak egy olyan család volt, 
amelynek tagjai loptak [az állam vagyonából], 
most már több száz ilyen van.” Kadhafihoz 
hasonlóan Líbia új urai is úgy jutnak hatalom-

ra, hogy magukhoz ragadják a hatalmat. Bár 
Heratit magát törvényesen választották meg az 
önkormányzati választásokon, a Líbiai Hajnal 
(az a mozgalom, amelynek a színeiben indult) 
azokból a frakciókból áll, amelyek a 2014. jú-

niusi választásokon kevés szavazatot kaptak, és 
utána erQszakkal foglalták el Tripolit.

A Líbiai Hajnal a Méltóság ellen

Miután eltávolították Qket a hatalomból, a vá-

lasztások gyQztesei Líbia keleti csücskébe me-

nekültek, és az egyiptomi határtól nem messze 
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készültek a végsQ csatára. A Beidában, egy 
dombtetQn épült városban berendezett kor-
mányzati központjukban a miniszterek üres 
íróasztalok mögött ülnek, miközben a közpon-

ti banknak a kormányzója (amelynek egyéb-

ként egy fillér sincs a páncélszekrényeiben) 
díszes nyilatkozatokat ír alá. Még az is elQ-

fordult, hogy a parlamenti képviselQknek egy 
Tobruknál, az egyiptomi határhoz legközelebbi 
tengerparti városnál horgonyozó kompon kellett 
menedéket keresniük.

Ám azáltal, hogy ügyüket a dzsihádista iszlám 
ellen a túlélésért folytatott harcként mutatták be, 
odahaza és külföldön is támogatókra találtak. 
Szövetséget kötöttek a Kadhafi alatt a keleti 
iszlamisták ellen harcoló fegyveres erQk marad-

ványaival, és elindították a Karama (Méltóság) 
Hadm_veletnek elnevezett ellentámadást. „Két 
rivális program küzd a hatalomért Líbiában – 
mondja Mohamed Bazaza, a Méltóság beidai 
biztonsági erQinek fiatal szóvivQje. – Az iszlám 
állam és a polgári állam. Ha nem reagálunk 
most, akkor a [líbiai] terroristák átkelnek a 
Földközi-tengeren, és egy olyan ország terü-

letére lépnek, amelyik nincs is olyan messze 
attól, ahol ön lakik.” Bazaza elmeséli, hogy 
tavaly az Anszar as-Saría – az a terrorcsoport, 
amelynek tagjai az al-Kaida Amerika elleni tá-

madásának tizenegyedik évfordulóján megölték 
Christopher Stevens amerikai nagykövetet – 
meggyilkolta az apját, aki biztonsági fQnök volt 
Bengáziban (a keleti tartományi fQvárosban, 
amely a 2011-es forradalom szülQvárosa volt). 
A terroristák bombát raktak az apja kocsijába, 
aztán – biztos, ami biztos alapon – a temetésén 
is felrobbantottak egy pokolgépet.

Az iszlamisták, mondja Bazaza iszlamisták 
alatt értve minden csoportot a Muzulmán 
TestvériségtQl az al-Kaidáig, hasonló támadáso-

kat hajtanak végre végig Líbia földközi-tengeri 
partvidéke mentén. A Beida közelében található 
Dernában, egy régi török helyQrségi városban 
néhány milicista h_séget esküdött al-Bagdadi 
Iszlám Államának, és a terrorszervezetre jellemzQ 
lefejezéses kivégzéseket hajtottak végre. (Az áldo-

zatok száma csak töredéke a Nyugat rendíthetet-
len szövetségese, Szaúd-Arábia által lefejezéssel 
kivégzett emberek számának. Szaúd-Arábiában a 

jelentések szerint csak ebben az évben nagyjából 
hatvan embert öltek meg ilyen módon.)

A Méltóság ellentámadását Halifa Haftar veze-

ti, aki fiatal katonatisztként segített Kadhafinak 
végrehajtani az 1969-es puccsot, majd – miután 
a líbiai erQk parancsnoka volt a Csád elleni ka-

tasztrofális háborúban – az Egyesült Államokba 
menekült. Negyedszázaddal késQbb megragadta 
a 2011-es forradalom által kínált alkalmat, hogy 
visszatérjen a politika színpadára. Bár Haftar 
egy viszonylag kis beduin arab törzsbQl szár-
mazik, nagyobb törzseket is sikerült a maga 
oldalára állítania. 2014-ben Q lett Kadhafi mara-

dék hadseregének parancsnoka, és a régió anti-
iszlamista hatalmaihoz fordult támogatásért.

Abdel Fattah el-Sziszi tábornok, aki megdön-

tötte Egyiptom megválasztott iszlamistáinak ha-

talmát, és késQbb az ország elnöke lett, felaján-

lotta, hogy fegyverekkel és kiképzéssel támo-

gatja Haftar erQit. Az Egyesült Arab Emírségek 
anyagi támogatást nyújtott, és mindkét ország 
igyekezett nemzetközi támogatást verbuválni 
a Méltóság számára. ElsQ elnökként Európába 
tett látogatása során el-Sziszi figyelmezte-

tett a Líbiában található „rendkívül veszélyes 
dzsihádista bázisokra”, és felszólította a nyugati 
hatalmakat, hogy – az ENSZ-fegyverembargó 
ellenére – a terrorizmus elleni háború keretében 
támogassák Haftar tábornokot. „Segély, felsze-

relés, kiképzés – mondta. – Erre van szüksége [a 
Hajnal-ellenes Méltóság hadseregnek].”

Haftar 2014 májusában, Bengáziban indította 
el a Méltóság elsQ hadm_veletét. Líbia má-

sodik legnagyobb városában addig iszlamista 
dzsihádisták, törzsi harcosok és diákforradalmá-

rok küzdöttek a város fölötti ellenQrzésért. Az 
eredmények kezdetben csekélyek voltak. Haftar 
úgy számolt le az orvlövészekkel, hogy tüzérség-

gel lQtte azokat a bérházakat, ahol vélhetQleg el-
rejtQztek. A taktika azonban balul sült el, és több 
ellenséget szerzett Haftarnak, mint amennyivel 
csapatai végeztek. De miután sikerült alkatrésze-

ket szereznie és bevethetQvé tette a líbiai légierQ 
öregedQ harci repülQgépeit, a frontvonalak kezd-

tek a Méltóság javára eltolódni. Légi csapások 
segítségével elfoglalta Bengázi nagy részét, és 
most már mélyen a nyugati országrészre is ki 
tudja vetíteni az erejét. Hosszabb-rövidebb idQre 
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sikerült elvágnia a Líbiai Hajnal és a szomszédos 
Tunézia közötti összeköttetést azzal, hogy bom-

bázta a Tunisz felé vezetQ határátkelQt és Tripoli 
repülQterét (miközben az utasok beszálltak volna 
a repülQgépekbe).

Válaszul a Tripoliban m_ködQ Líbiai Hajnal 
kormány feje, Omár el-Hászi miniszterelnök 
(aki a háború elQtt egyébként földrajzprofesszor 
volt) Haftar keleti ellenségeinek, a Christopher 
Stevens-t kivégzQ Anszar as-Saríának az ol-
dalára állt, akiket „kedves forradalmároknak” 
nevezett. A miniszterek és a katonai parancs-

nokok idQrQl idQre találkoznak annak a tripoli 
szállodának a halljában, ahol el-Hászi megala-

kította a Hajnal-kormányt, és arra ösztönzik a 
milicistákat, hogy készítsenek még több autóba 
rejtett bombát. Közben Beidában, innen több 
száz mérfölddel keletre üvegszilánkok borítják 
a jelenleg az alkotmányozó gy_lés székhelyé-

ül szolgáló egykori királyi palota parkolóját. 
A Méltóság által összehívott gy_lés elnöke, 
Ali Tarhuni azt mondja, hogy eddig tizennégy 
merényletkísérletet élt túl. Egy rövid autóútra a 
palotától a Méltóság miniszterelnök-helyettese 
irodájának ablakán kitekintve mutat azokra a 
jókora betontömbökre, amelyeket egymástól 
nagyjából tízméteres távolságra helyeztek el a 
hivatala elQtt. Ez is egy biztonsági intézkedés, 
amit azután hoztak, hogy egy héttel a találkozá-

sunk elQtt autóba rejtett bomba robbant az épü-

letnél. „A terroristák mindig találnak egy rést”, 
mondja a miniszterelnök-helyettes komoran.

Eközben a Líbiai Hajnal erQi keleti irányban 
törnek elQre, hogy felmentsék szorongatott szö-

vetségeseiket, akiket Haftar erQi Bengáziban 
ostromolnak. ElQrenyomulás közben felgyújtot-
ták a Földközi-tengeri Szirte-öböl partján talál-
ható kQolajterminálokat. A Szidrában, az ország 
legnagyobb termináljában égQ olajból felszálló 
koromfekete füstfelhQk több mint hetven mér-
földön át kígyóznak Európa irányába…

Miközben a tétek nQnek, akadoznak a líbiai 
ENSZ-megbízott, Bernardino León erQfeszítései, 
aki egy megállapodás megkötése érdekében közve-

títeni igyekszik a szembenálló felek között. A Lybia 
Body Count nev_ szervezet szerint, amely sajtó-

jelentések felhasználásával igyekszik követni az 
áldozatok számának alakulását 2014 januárja óta, 

csak az elmúlt hat hónapban 2500 embert öltek meg 
a harcok során. A terror és pusztítás skálája mindkét 
oldalon messze felülmúlja a Kadhafi utolsó éveiben 
tapasztaltakét. Az ember azon t_nQdik, hogy vajon 
hányan tudják ezt azok közül a nyugatiak közül, 
akik támogatták a Kadhafi elleni háborút?

Etnikai megosztottság?

Soha nem volt reális alapja annak az elképze-

lésnek, hogy négy évtizedes diktatúra után a 
líbiaiak majd egyik napról a másikra létrehoznak 
egy demokratikus intézmények által jellemzett 
államot. A nyugati hatalmak katonai támogatást 
nyújtottak ahhoz, hogy kiszorítsák a hatalomból 
az ezredest, de rövidlátó módon nem biztosítot-
tak polgári támogatást ahhoz, hogy m_ködQképes 
közigazgatás állon a diktatúra helyére. Amikor a 
civilek maguk próbáltak létrehozni egy modern 
államot, a hadurak Líbia különbözQ részein egy-

szer_en megkerülték a megtartott választásokat, 
és magukhoz ragadták a hatalmat bármi nevében, 
amirQl bármilyen okból úgy remélték, hogy tá-

mogatásra találhat a választók körében. Néhány 
milíciavezetQ azzal indokolja, hogy fegyverek-

hez folyamodott, hogy ez egy csata a dzsihádista 
iszlamisták vagy a Kadhafi-rezsim maradványai 
ellen. Mások azt állítják, hogy megvédenek 
bármilyen törzsi, vallási vagy etnikai csoportot, 
amelynek segítségével megnyerhetik a helyi vá-

lasztókat. Az egykor viszonylag homogén líbiai 
társadalom mindeközben egymással civakodó 
fegyveres csoportok darabjaira esett szét.

Líbia számos, egymással versengQ csoportjának 
hirtelen felemelkedése a 2011-es forradalom egyik 
rejtélye. Amikor a líbiaiak elQször fellázadtak, az 
elQnyeik közé számították, hogy kevés olyan val-
lási vagy etnikai törésvonallal rendelkeznek, ame-

lyek más arab országokat megosztanak. A vegyes 
házasságok és a munkavállalással járó költözés 
miatt, illetve annak következtében, hogy Kadhafi 
szándékosan összekeverte a különbözQ etnikai 
csoportokat, sok líbiai rendelkezett szerteágazó, 
az egész országon átívelQ rokoni kapcsolatokkal. 
A The Libyan Revolution and Its Aftermath (A lí-
biai forradalom és utóhatása) cím_, Peter Cole és 
Brian McQuinn brit Líbia-elemzQk által szerkesz-

tett összeállítás azonban rámutat arra, hogy Líbia 
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vegykonyhája régebbi, mint a Kadhafi által beren-

dezett laboratórium. A könyv nemcsak az ezredes 
bukásának történetét kíséri végig, mint sok más 
munka tette, hanem az alig ismert új politikai sze-

reposztás kialakulásának folyamatát is bemutatja. 
SzerzQi szinte kivétel nélkül külföldi szakembe-

rek, akik közül néhányan igen közelrQl ismerik a 
különbözQ líbiai frakciókat. Ez a legrészletesebb 
beszámoló, amit az új Líbiát alakító régi erQkrQl 
olvastam. FejezetrQl fejezetre mutatja be és elemzi 
a befolyásért küzdQ különbözQ identitásokat, illet-
ve azokat a narratívákat, amelyeket a képviselQik 
követeléseik igazolására használnak. Ezek közé 
a csoportok közé tartoznak a líbiai iszlamisták, a 
miszrátai kalmárok, az ország keleti részén talál-
ható Zöld-hegység környékén koncentrálódó arab 
beduin törzsek, az Qshonos imazighen (berberek) 
Líbia nyugati részén, és végül a Szahara líbiai 
részében élQ két etnikum: a tuaregek és a tubuk.

Líbia jelenlegi formájában egy viszonylag 
új, törékeny konstrukció, amelynek eredete 
Olaszország 1911-es, pontosan egy évszázaddal 
az arab tavasz elQtti inváziójára nyúlik visz-

sza. Mivel képtelenek voltak legyQzni az arab 
beduin törzseket az ország keleti részén, az 
olasz gyarmatosítók elsQ hulláma jóváhagyta 
a független Cyrenaicai Emírség létrehozását. 
1929-ben Benito Mussolini újra próbálkozott, 
és ezúttal az olaszok sikerrel jártak, mégpedig 
annak köszönhetQen, hogy több tízezer beduint 
zártak koncentrációs táborokba, ahol a foglyok 
fele meghalt. A II. világháború után a britek tá-

mogatták a Cyrenaicai Emírség „újjáélesztését”, 
amelynek élére I. Idrisz király került. De az olaj 
felfedezése, amelynek lelQhelyei és csQvezetékei 
átnyúltak a határokon, egyre szorosabb egységbe 
tömörítette Líbia különbözQ tartományait. 1951-
ben Cyrenaica szövetségre lépett a déli Fezzan-
régióval, ami addig francia fennhatóság alatt állt, 
illetve az északnyugati Tripolitániával, amelyet 
szintén a britek ellenQriztek. Idrisz király egy 
zöld és egy piros sávval egészítette ki a saját, fe-

hér félholddal díszített fekete zászlaját. 1963-ban 
aztán Líbia megszüntette a szövetségi jelleget, és 
egységes állammá nyilvánította magát.

Kadhafi, aki Mussolinira emlékeztetQ módon 
Il Ducénak nevezte magát, negyvenkét éven át el-
nyomta a helyi csoportokat. De amint eltávolították 

a hatalomból, a kiszolgáltatott líbiaiak, akik valami-
féle védelmet kerestek, a legközelebbi rokonaikhoz 
fordultak. Tripoliban minden városrész összeállítot-
ta a maga fegyveres csapatát. Iszlamisták szervez-

tek milíciákat, míg a berberek „gyorsan bevethetQ 
erQket” hoztak létre. Líbia új urai Qsi sérelmeket 
támasztottak fel és lobbantottak lángra, hogy kon-

szolidálják a fogásukat a hatalmon.

Bengázitól mintegy 130 mérfölddel keletre, a 
Zöld-hegyek mellett találhatók a hellenisztikus 
Küréné romjai. A 7. század óta romokban heverQ 
várost egykor Afrika Athénjának nevezték az itt 
élQ számos ókori filozófus miatt. Kürénében az 
otthonaik elhagyására kényszerült családok egy 
rövid idQre feledni tudják az Qket szinte minden 
oldalról körülvevQ háborút. Fiúk vetik bele ma-

gukat Apolló medencéibe, ahol egykor Caesar 
vallott szerelmet Kleopátrának. Szerelmes párok 
húzódnak a Mithrász-templom oszlopainak ár-
nyékába, hogy megfoghassák egymás kezét. A 
közeli hegyvidéki városból, Beidából érkezett 
professzorok pedig beduin versekkel köszöntik 
egymást (egy pre-iszlám hagyomány, amit az 
iszlamisták élesztettek újjá), miközben a házilag 
fQzött grappát, az olasz gyarmati múlt egyik leg-

maradandóbb örökségét kortyolgatják.
„Megpróbáltam bekötözni a szerelmem se-

bét, de az csak még mélyebbé válik”, szaval-
ja Szálah, aki egykor várostervezést oktatott, 
mostanában pedig Haftar tábornokainak segít 
megrajzolni a katonai térképeket. Miközben 
visszafelé autózunk Beidába, Szálah megkér-
dQjelezi azt a nézetet, miszerint a líbiai konf-
liktus gyakorlatilag a Líbiai Hajnal iszlamistái 
és a Méltóság régi biztonsági apparatcsikjai 
közötti összecsapás. „Itt senki nem gondolja 
így. Megvannak a magunk iszlamistái, és nekik 
is megvannak a magukéi. A mieink voltak az 
elsQk, akik hivatalosan is kinyilvánították a 
saría törvényeket, miután Kadhafi megölték.” 
A beidai török étteremben bemutat néhány 
barátjának – bankigazgatók, a Méltóság al-
kotmányozó gy_lésének küldöttei és egyetemi 
tanárok –, akik eltérQ szakmai hátterük ellenére 
mind büszkén szavalnak verseket a beduin 
múltjukról. A jelenlegi konfliktus, ragaszkodik 
hozzá Szálah, egy epikus küzdelem, ami olyan 
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régi, mint maga az iszlám. Az egyik oldalon 
a hátország beduin arab nomád törzsei állnak, 
a másikon pedig a tengerparton élQ líbiaiak. 
Miközben beduin elQdjeik trubadúrjait és har-
cosait magasztalják, a társaság tagjai becsmérlik 
a Líbiai Hajnal oldalán gyülekezQ tengerparti 
riválisaikat. Egy jogász, aki maga is fegyvert 
fogott, azért átkozza Qket, mert keveredtek a 
nyugati területeket lakó Qshonos berberekkel és 
a gyarmatosítók hullámaival, s ezzel elpuhult, 
urbanizált adófizetQkké váltak. Az al-Szírah 
al-Hilalijjából, a Roland-ének arab megfelelQ-

jébQl idézve mesélnek a Banu Hilál és a Banu 
Szulajm törzsrQl, amelyek a 11. században 
özönlöttek ki Arábiából, és félresöpörték a bur-
zsoáziát Cyrenaicában és azon túl is. A Banu 
Hilál arabok késQbb keleten, a Banu Szulajm 
arabok pedig nyugaton telepedtek le.

Amikor 2011-ben kitört a líbiai forradalom, 
a beduin arabok fellelkesültek. A bankigazgató 
csatlakozott törzsi rokonaihoz a Zöld-hegységbQl, 
és fegyverekkel a kocsija csomagtartójában szá-

guldott Bengázi felé. De a beduin arabok mellett 
mások is meg akarták szerezni a maguk részét a 
hatalomból. 2014 júliusában egyesítették erQiket 
a különbözQ milíciák a tengerparti városokból, a 
berber városokból és a nyugaton koncentrálódó 
iszlamista mozgalmakból. Létrehozták a Líbiai 
Hajnal néven ismertté vált koalíciót, és visszavo-

nulásra kényszerítették a beduin törzseket.
Beidában Szálah, a várostervezési szakértQ és 

arab rokonai arról álmodnak, hogy visszaszerzik 
azt a dominanciát, amit akkor élvezték, amikor 
Cyrenaica még emirátus volt a király uralma alatt, 
és az arab törzsek fiai alkották a hadseregét. Azt 
remélik, hogy Haftar alatt ismét létrehozhatnak 
egy ilyen haderQt, és azt várják a tábornoktól, hogy 
leveri a tengerparti, nem arab telepesek felkelését.

Természetesen túlzott leegyszer_sítés lenne azt 
mondani, hogy a líbiai konfliktus pusztán a 
beduin arab törzsek, illetve a más etnikai cso-

portokból származó, az évszázadok során elara-

bosodott líbiaiak közötti csata. Néhány beduin 
vezetQ pozíciót tölt be a Líbiai Hajnalban, és 
a Méltóság oldalán is harcolnak berberek. De 
a többség mindkét oldalon egyre inkább éles 
etnikai színekben festi le a konfliktust. Szálah, 

a beduin professzor és sok hozzá hasonló ember 
becsmérli úgy keleti ellenfeleiket, mint nyugat-
ról érkezett telepeseket, akiket a gyarmatosítók 
hoztak magukkal az évszázadok során, hogy 
gyengítsék az arab törzseket.

A nyugati Nafusza-hegységben található, ber-
ber városokkal körülvett Zintan 40 000 arab 
lakosa gyorsan felbontotta azt a szövetséget, 
amit 2011 mámorító hónapjaiban kötöttek berber 
szomszédjaikkal, hogy eltávolítsák Kadhafit a 
hatalomból, és szövetségre léptek a beduinokkal 
és azok keleti fegyveres erQivel. Az Egyesült 
Arab Emírségek segítségével a zintani arabok 
visszaverték a Líbiai Hajnal nyugatról idevezé-

nyelt, tízszeres túlerQben levQ milíciáinak két-
hónapos offenzíváját. „Úgy érezzük, hogy a lé-

tünkért küzdünk”, mondja egy fiatal zintani férfi. 
A berberek, mondja, sose fognak megbocsátani 
az araboknak, amiért megölték Kahinát, a ber-
ber-zsidó királynQt, amikor a muzulmánok elsQ 
generációja a 7. században kiözönlött Arábiából.

A berber revivalisták is úgy festik le a küz-

delmet, mint hasonlóan régi harcot az 1400 
éve tartó arabizáció ellen. Pk a szomszédos 
Algériában élQ berberekhez, illetve a nagy eu-

rópai diaszpóra-közösségekhez fordultak se-

gítségért, hogy felvegyék a küzdelmet a pán-
arabizmus ellen. „Miközben mi a Maghrebre 
[Északnyugat-Afrika] tekintünk, az arabok a 
Masreket [a Közel-Keletet] látják”, mondja 
Vael, egy berber aktivista Tripoliból, aki megró, 
amikor az arab tavasz kifejezést használom. 
„Észak-afrikai tavasz”, javít ki.

A különbözQ etnikai és vallási csoportokat 
egymással szembeállító politikához való vissza-

térés egész Líbiában szakadásokhoz veszet. Az 
Amazigh (Berber) Világkongresszus kisebbségi 
jogokat és autonómiát követel a berbereknek 
Nyugat-Líbiában. Közben a beidai tisztviselQk, 
akik egy évvel ezelQtt még csöndben támo-

gatásukról biztosították az ország föderalista 
átszervezését, most már nyíltan szóba hozzák 
Líbia kettéosztásának lehetQségét. Az esetleges 
partíció után az Q országrészük Líbia lakossá-

gának csupán egyharmadával rendelkezne, de 
itt maradna az olajmezQinek kétharmada, és a 
vízbázisok legnagyobb része, továbbá az egyip-

tomi határ közelében található aranybányák is. 
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Nem csoda, ha a cyrenaicai szeparatisták már 
most arról a mérhetetlen gazdagságról álmodoz-

nak, ami akkor várna rájuk, ha elszakadnának a 
nyugati országrésztQl. Egy, a dzsibarnákkal (egy 
másik arab törzsi szövetséggel, amelynek terü-

lete átöleli a Szidra-öblöt) kötött szövetség biz-

tosítaná számukra az ország fQ olajtermináljai 
feletti ellenQrzést is. Cyrenaica „a Közel-Kelet 
része, Tripoli a Maghreb [azaz Észak-Afrika] 
része – mondja a Méltóság egyik beidai képvi-
selQje, aki most fogalmazza az új alkotmányt. 
– Líbia történelmi szempontból nem létezik.”

A megbékélés lehetQségei

Kétségtelen, hogy mire lesz alkalmam újra 
ellátogatni Líbiába, az ország szövetségeinek 
együttállása már más képet fog mutatni. A 
beduin törzsek, amelyek keleten lázadtak fel 
Kadhafi ellen, talán belefáradnak abba, hogy 
ezredesek egy újabb csoportját termeljék ki ma-

gukból, akik aztán majd uralkodnak rajtuk. Az 
ENSZ azon döntése, melynek értelmében feke-

telistára kerültek Líbia radikálisabb iszlamista 
mozgalmai, arra ösztönözheti a berbereket 
és a miszrátaiakat, hogy felmondják a Líbiai 
Hajnallal kötött szövetséget. A közösségek kö-

zötti konfliktusok, amelyek oly megoldhatatlan-

nak t_nnek, amikor az ember a szembenálló fe-

lek kirohanásait hallgatja a riválisok m_holdas 
csatornáin, különös módon szinte egy csapásra 
elillannak, amint a párbeszéd elkezdQdik.

Bernardino León, az ENSZ líbiai külön-

megbízottja felidézi, hogy milyen gondosan 
igyekezett elkülöníteni a tárgyaló feleket az 
algériai határon 2014 szeptemberében tartott 
a tárgyalások kezdete elQtt. Legnagyobb meg-

döbbenésére azonban a két delegáció tagjai 
egymás nyakába borultak, és barátként üdvö-

zölték egymást, amikor a szálloda halljában 
összetalálkoztak. Emlékeztet a kötelezettségvál-
lalásra, amit különbözQ líbiai szóvivQk tettek, 
hogy akár hatezer ENSZ-békefenntartó Líbiába 
küldésének költségeit is fedezni fogják, amint 
sikerül megegyezni a helyi t_zszünetekrQl és 
az új Líbia számára kidolgozandó alkotmányos 
kormányzati rendszerrQl. Mindazonáltal sajnos 
valószín_nek t_nik, hogy a Líbia infrastruktú-

ráján és az emberéletekben esQ károk száma 
tovább fog emelkedni, mielQtt a riválisok bele-

fáradnak egymás etnikai és vallási identitásának 
démonizálásába, és abba, hogy külsQ támogatást 
vegyenek igénybe a harcos iszlámmal való küz-

delemhez, ami csak felbQszíti a szembenállókat 
és mélyíti a líbiai polgárháborút…

(The New York Review of Books)
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