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 چکیده

بيداري اسالمي در تونس، کشورهاي مستعد بحران نظير ليبي نيز با  شروع با
ماه جنگ و درگيري بين نيروهاي قذافي و  5روند بيداري مواجه شدند. بعد از 

ي انقالبيون پيروز شدند. بعد از پيروزي، مرحله 2053انقالبيون، در مرداد سال 
سياسي و اجتماعي این کشور آغاز شد. البته در این کشور جدیدي در حيات 

تنها یک دولت قدرتمند و مردمي شکل نگرفت؛ بلکه تا تشکيل دولت وفاق نه
با توجه  وزیر و دو کابينه حضور داشتندملي، دو دولت، دو پارلمان، دو نخست

وان عنتوان بهبه توصيف وضعيت ليبي و دخالت عوامل متعدد، این کشور را مي
ر همين اساس سوال این مقاله این است که بشمار آورد. یک دولت ورشکسته به

رو شده است؟ در ليبي بعد از انقالب در چه شرایطي با پدیده ورشکستگي روبه
 ساختارهاي قبایلي، نبود پاسخ به این سوال بحث اصلي این است که گرایشات

 خارجي مداخالت و مدني دموکراتيک، جامعه فرهنگ نظامي و اقتصادي، فقدان
نيز  مقاله هايیافته. رود پيش ورشکسته دولت یک سمتبه وضعيت شده باعث
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 و هاناهنجاري رشد موجب که ورشکسته دارد دولت نوعي گيريشکل از نشان
 . گردیده است کشور این در اجتماعي و سياسي هاينابساماني
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 مقدمه

. در شمال آفریقاست که ساختار آن مبتني بر قبایل است عربي ليبي، کشوري
مشترک  تونس مرز و مصر، سودان، چاد، نيجر، الجزایر کشورهاي با این کشور
 شانزدهمين و آفریقا قاره لحاظ مساحت سومين کشور پهناوربه دارد؛ ليبي

 . است جهان پهناور کشور
از وقوع انقالبات منطقه شمال آفریقا، ليبي نيز از جمله کشورهایي بود که  بعد

در این مسير گام نهاد و مردم ليبي شاهد سقوط و کشته شدن قذافي شدند. بعد 
ساله قذافي، این اميدواري وجود داشت که جامعه ليبي،  21از پایان دیکتاتوري 

سمت دموکراسي پيش ا بههاي طوالني دیکتاتوري، مسير خود ربا تحمل سال
ساالري نهادمند، نينجاميده تنها تاکنون به مردمخواهد گرفت. اما این انقالب نه
 هاي گسترده نيز بوده است. است؛ بلکه شاهد انواع خشونت
 بزرگ، آشفتگي و کوچک گروه صدها مسلحانه بعد از سقوط قذافي درگيري

 ترینآشفته از یکي به را ليبيو نبود دولت قدرتمند مرکزي،  سياست عرصه در
توان بر وضعيت است و عنواني بهتر از دولت ورشکسته نمي کرده بدل کشورها

 ليبي بعد از انقالب نهاد. 
عنوان یک کشور مسلمان و تنها کشوري که در با توجه به اهميت ليبي به

کرده معناي واقعي را در خود تجربه هاي اخير یک انقالب بهتحوالت عربي سال
ترین عنوان اساسياست، در این مقاله وضعيت این کشور که در آن امنيت به

را تا مرز مقوله حيات اجتماعي و سياسي به کاالیي نایاب تبدیل شده است و آن
ورشکستگي کامل پيش برده است، بررسي خواهد شد. بر همين اساس سوال 

یطي با پدیده ورشکستگي این مقاله این است که ليبي بعد از انقالب در چه شرا
 روبه رو شده است؟ در پاسخ به این سوال بحث اصلي این است که گرایشات

 جامعه و دموکراتيک فرهنگ نظامي و اقتصادي، فقدان ساختارهاي قبایلي، نبود
 ورشکسته دولت یک سمتبه وضعيت شده باعث خارجي مداخالت و مدني
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 . رود پيش

 پیشینه تحقیق

داخلي، آقاي  نویسندگان ميان در که گفت باید اجمال به ثبح پيشينه مورد در
به بررسي « انساني امنيت و شکننده هايدولت»اي با عنوان یزدان فام در مقاله

هاي دولت شکننده پرداخته و تاثيراتي که دولت شکننده بر امنيت نظري شاخص
هاي دولتهاي خاورميانه و چالش»انساني داشته را بررسي نموده است. 

نيا اي است که آقاي موسوينيز مقاله« المللورشکسته از دیدگاه امنيت بين
الملل بررسي کرده است. را با تروریسم و موج سوم امنيت بينارتباط آن

طور که مشخص است، این مقاالت عمدتا بُعد نظري و تئوریک دارد و همان
 بحث مطالعه موردي در آن طرح نشده است. 

 تحليل»اي تحت عنوان ط با ليبي، آقاي سردارنيا و عمویي در مقالهدر ارتبا
 هویت بحران منظر از پسااقتدارگرا حکومت فراروي هايچالش و ليبي انقالب

هاي ليبي پس از انقالب محور اصلي بحث خود را به بررسي چالش« آمریت و
 اند و از منظر دولت شکننده طرح بحث نشده است. اختصاص داده

هاي دولت مقاله حاضر تالش خواهد شد ضمن بررسي نظري شاخص در 
عنوان یک دولت ورشکسته مورد بررسي و شکننده، مورد ليبي بعد از انقالب به

 تجزیه و تحليل قرار گيرد. 

  چارچوب نظری

 هايپدیده جمله از سياسي و اجتماعي هايرقابت و ها، تعارضاتتفاوت وجود
 توسعه حال نيافته، درتوسعه)کشورها  تمام. روندمي شماربه کشورها در فراگير

 روبرو خود درون در هاکشمکش و هاتفاوت این با نحويبه( یافتهتوسعه و
 اقتصادي عامل مواردي باشند؛ در متفاوت کامالً آن عوامل است ممکن. هستند
 زبانيو  نژادي عوامل مواردي و در شودمي تلقي مناقشه و تعارض اصلي منشا
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 است.  گرفته قرار تعارضات اساسي محور
 جهان در کشورهاي ویژهبه سياسي و اجتماعي تعارضات مهم عوامل جمله از

 . اندمذهبي اي وقبيلهـ  قومي هايتفاوت و هاسوم، شکاف
سرعت رو به گسترش طلبي بههاي قومي و جدایيبعد خشونتبه 2593از دهه 
اجتماعي ـ  ها و چند پارگي قوميفيزیکي قوم و قبيلهاند. البته صرف وجود بوده
چون استعمار اي همانجامد؛ بلکه نيازمند شرایط زمينهثباتي و خشونت نميبه بي

آفریني نخبگان قومي و هاي سياسي اجتماعي، نقشها، تبعيضداخلي، سرکوب
هاي خارجي( و تحقق مراحلي از نوسازي سياسي و عوامل خارجي )دولت

 ادي است. اقتص
ها در تبيين خشونت یا گرایي، با دو دسته از نظریهطور کلي در ادبيات قوميتبه

گرایان و شویم که عبارتند از کهناي مواجه ميقبيلهـ  هاي قوميجنبش
 ابزارگرایان. 

مراتب بيشتر اي بهقبيلهـ  بر این نظرند که جوامع چندپاره قومي 2«گرایانکهن»
ها صرف شوند. از دید آنهاي قومي ميقومي دچار خشونت از جوامع یکپارچه
انجامد و این هاي قومي ميهاي قومي نژادي به خشونتوجود چندپارگي

ها تا زمان دوام ساختار اجتماعي چندپاره استمرار خواهد داشت و کشمکش
امکاني براي تفاهم، صلح و ثبات جدي در چنين جوامعي وجود ندارد. گرچه 

دست اي بيشتر از جوامع یکقبيلهـ  ي از آن هستند که جوامع قوميشواهد حاک
دليل اند با این وجود، این نظریه بهثباتي بودههاي قومي و بيدچار خشونت

اي یک شرط الزم و بالقوه قبيلهـ  هاي اجتماعي و قوميکه وجود چندپارگيآن
بسترها و شرایط  ها است و عملي شدن آن نيازمندثباتيها و بيبراي خشونت

                                                                                                    
2. Primordialists. 
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ها توسط اکثریت قومي حاکم، ها و سرکوبچون گسترش تبعيضدیگري هم
شود اي و دالیل دیگري است، تایيد نميحاکم شدن نخبگان قومي قبيله

 (. 281: 2053)سردارنيا، 
قرار دارند. این دسته از  2«ابزارگرایان»گرایان، در نقطه مقابل کهن

اي قبيله ـ هاي قوميکه صرف وجود چندپارگي پردازان بر این نظرندنظریه
هاي اجتماعي و انجامد و تحقق خشونتخود به خشونت نميصورت خود بهبه

اي و خارجي وابسته عواملي مانند نوع محيط داخلي، منطقه اي بهقبيله ـ قومي
ها ثباتيها و بيتر باشد امکان گسترش خشونتاست و هرچه این شرایط مساعد

خواهد بود. در مجموع شواهد عيني و دالیل عقالني این دیدگاه را تایيد  بيشتر
کنند. در چارچوب رویکرد ابزارگرایان، هانتينگتون بر این نظر است که مي

هاي مناطق و نابرابري هاي شغلي و استخدامي و بودجهتوزیع نابرابر فرصت
ها و گذارياي جغرافيایي از حيث سطح توسعه اقتصادي و سرمایهمنطقه

توانند محرک امکانات نابرابر رفاهي، آموزشي و بهداشتي، امنيتي و خدماتي مي
 اي باشند. هاي قومي قبيلهثباتي و خشونتو برانگبزاننده بي

 مانده اقتصاديمانده ساکن در مناطق عقبهاي عقبهوروویتز معتقد است گروه
بين مرکز و پيرامون احتماال اي دليل شکاف شدید توسعهاجتماعي آن کشور بهـ 

سان  همانبه .(Horowitz, 1985, 238)طلبي روي خواهند آورد به جدایي
افتاده ساکن در مناطق پيشرفته کامال احتمال دارد به  هاي قومي عقبگروه
طلبي روي بياورند؛ زیرا چيزي براي از دست دادن ندارند و ممکن است جدایي

رهگذر سطح زندگي بين گروه و قبيله خود و  به منافعي برسند تا از این
 رنگ شده یا تضعيف شود. هاي ثروتمند دیگر کمگروه

                                                                                                    
2. Instrumentalists. 
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اي و ميزان قبيله ـ در این رهيافت نوع تعامل دولت با جامعه چندپاره قومي
اي در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و قبيله ـ هاي قوميپاسخ به تقاضاي گروه

 ثباتي و خشونت مهم است. یا عدم وقوع بياقتصادي نيز در تبيين وقوع 
هاي هاي ضعيف دولت و قدرت سياسي عرصه حضور گروه و گروهدر دولت

هاي قومي کوچک. دولت از استقالل قومي در اکثریت است نه حضور گروه
ندرت از توان باال جهت تحميل ها برخوردار نيست و بهعمل الزم به این گروه

اي برخوردار است. قبيله ـ منصفانه به اکثریت قوميهاي ملي و قواعد سياست
نيافتگي دليل توسعههاي ضعيف غير دموکراتيک بهاز سوي دیگر دولت

هاي اجتماعي و منابع کم اقتصادي از توان خشنودسازي همه گروه ـ اقتصادي
هاي قومي اي برخوردار نيستند و در عوض عمدتا آنها را به گروهقبيله ـ قومي
 (. 289: 2053دهند )سردارنيا، ریت اختصاص ميدر اکث

فرهنگي ـ  نشانگان نارضایتي اقتصادي، سياسي، و اجتماعي يوجود همه
اي هستند ولي کافي قبيلهـ  هاي قوميعنوان شرایط الزم براي خشونتبه

چون هاي سياسي همنيستند و نياز به شرایط مهم دیگر یعني ساخت فرصت
تر از همه ضعف قدرت سرکوب دولت است. و مهمهاي خارجي جلب حمایت

اي جلوگيري قبيلهـ  هاي قوميالبته قدرت سرکوب موقتا از گسترش خشونت
عنوان آتش زیر کند و بهکند؛ ولي نفرت و نارضایتي را خاموش نميمي

 شود. ور ميخاکستر در شرایط تضعيف قدرت سرکوب دولت، شعله
عنوان شمشير دولبه باشد که بهها مياز شاخصهگذر به دموکراسي نيز یکي دیگر 

اي در قبيله ـ هاي قوميسازي گروهسو با شریککند. از یکعمل مي
تواند به صلح و ثبات هاي برابر ميگيري و قدرت سياسي و ایجاد فرصتتصميم

هاي قومي جامعه کمک کند و از سوي دیگر ممکن است به تشدید چالش
ثریت بر اقليت انجامد. در این وضعيت ممکن است نابرابر و استبداد اک

هاي کوچک، دموکراسي اکثریتي تحميلي را نپذیرند و با خشونت، صلح و گروه
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هم بزنند. در دوران گذار در چارچوب آزادسازي اوليه نهادها و ثبات را به
تشکيالت مدني و قومي براي مشارکت در عرصه سياسي اجتماعي و اقتصادي 

دالیل زیر صلح و ثبات و آرامش یابند؛ ولي بهگسترش مي شکل گرفته و
 شود. نهادمند و دموکراتيک برقرار نمي

از طرفي باور جدي یک گروه قومي به اینکه بقا و موجودیت آنها از سوي 
هاي قومي در اکثریت تهدید شود، ممکن است به هاي گروهها و کنشسياست

و احساس شده بيشتر باشد احتمال  خشونت انجامد. هر چه ميزان تهدید درک
 (. Hanlon,1998, 50)روي آوردن به خشونت بيشتر خواهد بود 

بر موارد مذکور اگر چه درگيري و کشمکش قومي اساسا ستيز داخلي عالوه
تواند به گسترش ناامني و وجود منابع فراملي و خارجي مياست؛ با این

 ايقبيله ـ ها قوميها و جنبشاي بينجامد. این گروهقبيله ـ کشمکش قومي
هاي خارجي، المللي غير دولتي، دولتهاي بينواند از طریق سازمانتمي

هاي سياسي اجتماعي در جهان پشتيباني هاي اجتماعي و احزاب و گروهجنبش
تواند ها در کشورهاي همسایه نيز ميها و قوميتدست بياورند. خيزش جنبشبه

بخش حرکت مشابه در کشور دیگر باشد که از الهامیکي از منابع انگيزشي و 
(. در 2252: 2053شود )سردارنيا، یاد مي« اثرات سرایتي یا نمایشي»آن به 
کلي مطرح شده، شواهد عيني و نيز دالیل عقالني  ياز ميان دو نظریه مجموع

گري بيشتري نسبت به کنند و این نظریه قدرت تبييندیدگاه دوم را تایيد مي
 گرایان دارد. یه کهننظر

 شناسی دولت ورشکستهمفهوم

لحاظ مفهومي دولت ورشکسته دولتي است که مستعد بحران در یک یا چند به 
هاي داخلي و عبارتي چنين دولتي نسبت به شوکزیر مجموعه خود است. به

پذیر است. در دولت ورشکسته المللي آسيبهاي داخلي یا بينخارجي یا بحران
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عنوان مثال، در شرایط سياسي، نهادي متضمن شرایط بحران هستند. بهترتيبات 
نهادها ممکن است ائتالفي براي قبضه انحصاري قدرت ایجاد کنند؛ دولت 

بر این تعریف، چندین تعریف از باثبات نقطه مقابل این شرایط است. عالوه
 شود:محققين در این زمينه ارائه شده که مواردي از آن بيان مي

توانند حداقل شرایط مدني مانند هایي هستند که نميهاي ورشکسته دولتتدول
 صلح، نظم و امنيت داخلي را تضمين کنند. 

توان بر اساس نابودي عملکردهاي حکومت که از نظر دولت ورشکسته را مي
 . (Potter, 2004, 3)المللي براي یک دولت شناخته شده هستند، تعریف کرد بين

تواند شامل هاي ورشکسته ميکند که فهرست دولتاولسون پيشنهاد مي 
رو هستند که انسجام پيوسته بههایي شود که با مشکالت داخلي جدي رودولت

هاي داخلي مهمي براي نظم سياسي دارند کند یا چالشآنها را تهدید مي
(Olson,1993, 120).  

ها هاي ضروري سياسي، دولتمعتقد است بر طبق انتقال موثر کاال 2رتبرگ
هاي قوي از ضعيف توان دولتخورند که از این طریق ميموفق یا شکست مي

هاي ورشکسته را از فروپاشيده متمایز کرد. ورشکستگي دولت را و دولت
صورت یک طيف در نظر گرفت که شامل دولت ضعيف، دولت توان بهمي

رد دولت ورشکسته دولتي شود. در این موورشکسته و دولت فروپاشيده مي
هایي که با برخي رو است و از دولتاست که با مجموعه معيني از شرایط روبه

گردد. دولت شوند، متمایز ميعنوان دولت ضعيف تلقي ميمعيارها به
شکل افراطي دولت ورشکسته است که خال کامل اقتدار وجود دارد  1فروپاشيده

(Rotberg, 2003, 5).  

                                                                                                    
2. Rotberg. 

1. Collapsed State. 
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کنند که عبارتند از هاي مشترکي شناسایي ميسته را با ویژگيهاي ورشکدولت
هاي هاي سياسي و جنایي؛ فقدان کنترل بر مرزها؛ تنشافزایش سطح خشونت

ونقل ضعيف؛ قومي، زیاني، مذهبي و فرهنگي؛ ساختارهاي ارتباطي و حمل
اقتصاد ضعيف و سطوح پایين توليد ناخالص داخلي؛ سطوح باالي فساد؛ نظام 

ومير و کاهش اميد به زندگي و مت ضعيف همراه با نر  باالي مرگسال
هاي آموزشي محدود. اقدامات تروریستي در این کشورها بسيار زیاد فرصت

باالترین ميزان اقدامات  1321اي که هشت کشوري که در گونهاست؛ به
ي هاي باال را دارا هستند که ليبتروریستي در جهان را داشتند، اغلب ویژگي

طور همان .(Country Report on Terrorism, 2012, 4)یکي از آنهاست 
ي خود که مشخص است دولت در این کشورها حتي توان انجام وظيفه اوليه

یعني تامين امنيت شهروندان را ندارد. با توجه به دنياي جهاني شده چنين 
ها برسانند که هایي نه قادر هستند که ملت خود را به سطحي از توانایيدولت

آميز این تحوالت به ال مسالمتهمسو با تحوالت جهاني شوند و نه قادر به انتق
زاده براي چنين کارکردي از ناحيه داخل جوامع خود هستند. حسين سيف

(. در 288: 2085برد )سيف زاده، کار ميپمپي را بهـ دولت، اصطالح قيف 
پذیري دولت براي انتقال کاالهاي سياسي، اقتصادي چنين شرایطي مسئوليت

اي از د. رتبرگ در این زمينه به مجموعهروو... به شهروندان زیر سوال مي
عنوان شاخصي براي تشخيص کند که بهترین کاالهاي اساسي اشاره ميمهم

ها را مبناي روند که در ادامه، مقاله همين شاخصکار ميدولت ورشکسته به
 بحث خود قرار داده است. 

 های دولت ورشکستهالف( شاخص

کند. وظيفه هایي را بر آنها مترتب ميوليتها یا مسئها، کارویژهحاکميت دولت
ها ارائه کاالهاي سياسي مانند امنيت، سالمت، آموزش، امکانات اقتصادي، دولت
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ها را نداشته یا که دولت این کارویژهها است. زمانينظم قانوني و زیرساخت
ناتوان از ارائه آنها باشد، خود را در حالت ورشکستگي قرار داده است. این 

 هاي زیر را داراست: لت ورشکسته شاخصهدو

 امنیت. 1

را به شهروندان خود ارائه کند، ترین کاالي سياسي که هر دولتي باید آنمهم
ترین وظيفه دولت گرایي مهمامنيت است. بقا یا امنيت در چارچوب نظریه واقع

(. در 222: 2088وجود آمده است )بيليس، است و اساسا دولت براي همين به
هاي هر اقع توسعه نهادهاي امنيتي کارآمد و مشروع براي تدوام دیگر بخشو

گرایي بيشتر به بعد خارجي امنيت اي ضرورتي اساسي است. اگر چه واقعجامعه
دهد؛ ولي بعد داخلي آن براي این تمایز مهم است و به این اشاره دارد اهميت مي

دور کرده و توان حل  که دولت بتواند تهدیدات خارجي را از مرزهاي خود
  مسائل اختالف برانگيز یا مقابله با حمله عليه نظم ملي را داشته باشد.

اي که گونههاي ورشکسته در زمينه تامين امنيت ناکارآمد هستند. بهدولت
ها تامين امنيت طلبي هستند؛ در این دولتبسياري از آنها درگير پدیده تجزیه
شود. ليبي پس از تحوالت منتهي به سقوط مي رژیم بر امنيت ملت ترجيح داده

 قذافي درگير این پدیده شده است. 

 ناکارآمدی نهادهای سیاسی و اجرایی مشروع .2

اصوال تعامل بين جامعه مدني و دولت عنصري کليدي است و بحث چگونه 
شود که روي کارآمدن نخبگان در مسند قدرت و فرهنگ سياسي مطرح مي

باشد. جو و انقيادي ميسياسي تبعي، مشارکتشامل سه سطح فرهنگ 
هاي سياسي بسته و اقتدارگرایي دارند که هاي ورشکسته اغلب نظامدولت

شود. در این جوامع، نهادهاي سياسي در یک توسط یک دیکتاتور اداره مي
فرآیند طوالني و ناشي از اجماع ملت شکل نگرفته است، بلکه حاصل 
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ال دیکتاتوري عليه ملت است؛ بنابراین این هاي استعماري یا اعمسياست
 ها با بحران هویت ملي مواجه هستند. دولت

هاي اکتسابي هاي نفوذ حول ارزشهاي ورشکسته جامعه مدني و گروهدر دولت
هاي انتسابي است. فرد از بدو تولد خود را گيرند؛ بلکه بر مبناي ارزششکل نمي

گرایي اند. در این کشورها کثرتداي خاص ميعضو گروه قومي یا قبيله
گرایي، گرایي اجتماعي غلبه دارد و حاصل این کثرتفرهنگي بر کثرت

شوند و آميز ميآميزي است که مانع اصالحات مسالمتهاي تعارضشکاف
تابند و گونه چالشي را با موقعيت قدرت خود بر نمينخبگان فرهنگي حاکم هيچ

تامين منافع قوميت یا قبيله خاصي است، از آنجا که سياست عمومي در جهت 
هاي نفوذ در این کشورها نباید انتظار تحوالت چنداني را داشت. احزاب و گروه

کنند و در نتيجه ظرفيت اي خاص فعاليت ميدر راستاي منافع قوميت یا منطقه
هاي ورشکسته احزابي طلبي با کسب قدرت زیاد است. زیرا اگر در دولتتجزیه

گرایي آميز و نه وفاقته باشند، یا حزب حاکم است و یا رابطه منازعهوجود داش
  .(Rotberg, 2003, 9)با هم دارند 
آور ایجاد وحدت از بين که عوامل الزاممحض آنهاي ورشکسته بهدر دولت

ها اجماعي شود. در این دولتطلبانه آغاز ميهاي تجزیهبرود، واگرایي و حرکت
عنوان منافع ندارد، بلکه منافع یک گروه یا رژیم حاکم به حول منافع ملي وجود

 شود. ملي تعریف مي
ها یا تبارهاي گوناگوني که در یک واحد سياسي هرگاه در این روند، قوميت 

هاي مشترک، باورهاي مشترک، منافع کنند، بتوانند روي ارزشزندگي مي
گردد. تسریع ميسازي مشترک و هویت مشترک به توافق برسند، روند ملت

هاي شخصي به گيري و اجرایي، منافع صنفي و سليقهآلودگي جو تصميم
بخشد و از اهميت اجماع محتواي تصميم در این کشورها رنگ سياسي مي

گيري در کشورهاي باثبات یک روند علمي همراه که تصميمکاهد. در حاليمي
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: 2098د )ابوالحمد، باشبيني و اجماع ميبا تجزیه و تحليل اطالعات، پيش
ویژه در طلبي بهصورت، اگر هر قوميت یا قبيله قصد برتري(. در غير این029

 شود. قدرت سياسي را داشته باشد، دولت درگير منازعات داخلي مي

 ناکارآمدی اقتدار و دولت. 3

اقتدار سياسي اشاره به حق حکومت کردن دارد. دال معتقد است اقتدار نوع 
باشد و اقتدار یکي از اشکال بسيار فوذ است؛ یعني نفوذ مشروع مياي از نویژه

کند تا بتواند با کمترین کارآمد نفوذ است و عاملي است که به رهبر کمک مي
: 2051بریکنر، راحتي حکومت کند )دال؛ استایناستفاده از منابع سياسي به

شوند که اقتدار جا دچار ناکارآمدي اقتدار ميهاي ورشکسته از آندولت (.88
آنها در سراسر قلمرو نفوذ نداشته و در جامعه آنها اقتدارگریزي زیادي وجود 

در تعریف دولت ورشکسته به  2یافته اقتصاديدارد. سازمان کشورهاي توسعه
هایي قادر به اعمال کند که چنين دولتناکارآمدي اقتدار سياسي توجه مي

ود نيستند و اجبار آشکار نقش مهمي در اقتدار موثر و کنترل بر سراسر قلمرو خ
چنين  زیرا براي مردم. (Huria, 2008, 2)کند مشروعيت آنها بازي مي

 جوامعي، اقتدار دولت مشروع نيست. 
هاي دولت داراي سه مکانيزم مشورتي، اجرایي و کنترلي است که در دولت

يک قوا عبارتي تفکورشکسته هر سه مکانيزم در کنترل نهاد حاکم است. به
رو هستيم. در چنين بهگيري رونقشي ندارد و با تمرکز شدید مراکز تصميم

محيطي دولت تا عمق جامعه مدني خود نفوذ کرده و در واقع نهادهاي مستقلي 
چون سپر در برابر دولت عمل کنند. با فرض در جامعه مدني وجود ندارد که هم

اصم است. در این شرایط دولت وجود چنين نهادهایي، رابطه آنها با دولت، متخ

                                                                                                    
2. OECD. 
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(. بحران 95: 2085زاده، تواند در جامعه مدني مانور دهد )نقيبراحتي ميبه
گيرد که خود دولتداري در این جوامع بحران همبستگي نخبگان را نيز در بر مي

ها را هم در بين نخبگان و هم اي بر بحران عدم اعتماد است که شکافمقدمه
گيري بحران مدیریت کند. تداوم این شرایط موجب شکلمردم ایجاد مي

 ساالري است. ساالري بر شایستهشود که ناشي از ترجيح نسبمي

 1بحران مشروعیت. 4

معني قانوني بودن یا طبق قانون بودن است و رضایت پایه و مشروعيت به
ت در سنت، اساس فرمانروایي مشروع است. وبر معتقد بود منابع مشروعي

(. البته ممکن است 23ـ  00: 2092کاریزما و عقالني بودن قرار دارد )وبر، 
دست آورد؛ اما جيمز روزنا بر دولتي مشروعيتش را از ترکيبي از این منابع به

این اعتقاد است که منبع مشروعيت در دوران کنوني عوض شده است و 
کنند که دولت منبع جدید ميعبارتي منابع قدیمي زماني اهميت خود را حفظ به

است. اعضاي جامعه از 1مشروعيت را نيز داشته باشد. این منبع جدید، کارآمدي
شود دولت مطالباتي دارند؛ از نگاه روزنا بحران مشروعيت زماني آشکار تر مي

ها که مردم براي برآوردن مطالبات خود به ایجاد یا پيوستن به خرده گروه
جا که (. از آن289: 2082بر دولت قرار گيرند )روزنا، مبادرت کنند تا در برا

که با چنين بحراني دولت ورشکسته توان برآوردن مطالبات را ندارد، ضمن این
 مواجه است. ـ  تروریسمـ  هاي خشنرو است، بيشتر با خرده گروهروبه

                                                                                                    
2. Legitimacy Crisis. 

1. Efficiency. 
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 1ثباتی اقتصادیبی. 6

کند که معرفي مي هاي ورشکستهبانک جهاني معيار دیگري براي تشخيص دولت
کشورهاي »چنين کشورهایي، برچسب ثباتي اقتصادي است. این نهاد به اینبي

بعد درآمد به 1330زند. کشورهایي که از سال مي« کم درآمد تحت فشار
دالر یا کمتر بوده است. به سبب بدتر شدن  539طور سرانه آنها به 1ناخالص ملي

دهد که خطر را در جایگاهي قرار مي فقر در این کشورها، بانک جهاني آنها
هاي تروریستي، افزایش منازعات مسلحانه داخلي و شروع و گسترش یک شبکه

هاي ورشکسته باالترین ميزان نر  بيکاري بيماري واگير در آنها وجود دارد. دولت
را دارند و فساد اقتصادي در دولت آنها باال است. بحران توزیع، پيامد دیگر 

طور کلي اقتصاد جنگي، ویژگي اقتصادي دولت ورشکسته است. بهناکارآمدي 
  (.Rice& Patrick, 2008, 24)هاي ورشکسته است دولت

 تهدیدآفرینی .3

هاي مثبت خود را مانند ارائه هایي هستند که ظرفيتهاي ورشکسته دولتدولت
 خدمات از دست داده و ظرفيت تهدیدآفریني باالیي هم براي مردم خود و هم

ترین هاي ورشکسته، مهمبراي کشورهاي دیگر دارند. براي رهبران دولت
نگراني، تداوم رژیم و احياي رژیم است. بنابراین بيشترین تهدیدها توسط 

 ,Reily, 2008) گيردها عليه اقتدار شکل ميمحيط داخلي، در شکل چالش

تي در محيط جا که درگير اقدامات تروریسهاي ورشکسته از آنالبته دولت .(7
داخلي خود هستند و از سوي دیگر توان کنترل بر مرزهاي خود را ندارند، زمينه 

کنند که منجر به گسترش تهدیدهاي خود به کشورهاي همسایه را فراهم مي

                                                                                                    
2. Economic Instability. 

1. Gni= Gross National Income. 
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 شود. اي ميثباتي منطقهبي
با توجه به این ویژگي، شرایط دولت ورشکسته زمينه را براي مداخله خارجي   

د. مداخله براي ارتقاي امنيت در یک دولت ورشکسته ممکن است کنفراهم مي
اي، قومي و داخلي ممکن است مملو از هاي قبيلهموثر افتد. مداخله در جنگ

حال مداخله خارجي زماني در دولت ورشکسته کارساز مشکل باشد. با این
 شود که خود دولت منشا مشکل باشد. اگر ملت نيز مشکل آفرین باشد، اینمي
چنين کشورهایي چنان در اینحل احتماال موثر نخواهد بود و خشونت همراه

 . (Martin, 2012, 10-11)دست باال را خواهد داشت

هاي ورشکسته محدود به گسترش تروریسم و خشونت تهدیدآفریني دولت
الملل نيز مطرح هاي قانوني نسبت به نظام بينهایي چالشنيست. چنين دولت

اي قادر به مشارکت در شبکه متراکم نهادها طور فزایندهکنند. معموال آنها بهمي
ها مال این پيمانالملل، محيط زیست، حقوق بشر و اعو توافقات تجارت بين
هاي هاي ورشکسته قادر به حفظ اموال تبعهچنين دولتدر داخل نيستند. هم

وضعيت هرج و مرج در . (Brooks, 2005, 5)خارجي در خاک خود نيستند 
ها کسي در شود که در برابر اقدامات مجرمانه این دولتها سبب مياین دولت
 گو نباشد. المللي پاسخمجامع بين

ویژه پدیده قاچاق هاي قاچاق بههاي ورشکسته نسبت به همه شيوهدولت 
پذیر هستند. این تهدید حتي تا انتقال مواد شدت آسيبالمللي سالح بهبين

شيميایي در دوره پس از فروپاشي شوروي جدي شد. پائول کولير و ليسا 
درصد قاچاق سالح و مواد مخدر در کشورهایي با  59چاوت مدعي بودند که 

گيرد. در حوزه هاي ورشکسته که اغلب دچار بحران هستند، صورت ميدولت
سرعت توان ها اگر دچار بيماري واگير شوند، بهسالمت، مردمان این دولت

 .(Chauvet& Collier, 2007, 17)اشاعه آن به کشورهاي همسایه را دارند 
امني جهاني کرد که نابيان مي 1338نخستين استراتژي امنيت ملي انگليس در 
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در دنياي معاصر در فقر، نابرابري و ورشکستگي دولت قرار دارد. در گذشته 
شد؛ هاي قوي ناشي ميآميز و تهدیدها بيشتر از سوي دولتهاي خشونتبحران

هاي ورشکسته منشا چنين تهدیدهایي هستند اما در جهان کنوني، دولت
(Newman, 2009, 7-11) . 

 تباری در برابر ناسیونالیسم مدنی بحران ناسیونالیسمِ. 6

هاي ورشکسته است. در گرایي، ویژگي دولتبرداشت و درک نادرست از ملي
گرایي مدني شده قومي، جانشين مليـ اي گرایي تباري یا قبيلهاین کشورها ملي

گرایي غربي مبتني بر این ایده است که ملت یک گفته کوهن ملياست. به
ها و سرزمين مشترک با هم داني است که توسط قانونانجمن عقالني از شهرون

هاي قومي و ارائه گرایي تباري مبتني بر ریشهکه مليخورند در حاليپيوند مي
تعریفي ارگانيک از ملت است. ملت متشکل از یک قوم و فرهنگ است که 

گرایي زماني (. بحران ملي22: 2082طور طبيعي شکل گرفته است )رنجبر، به
گرایي شود که این نگاه تباري به مليهاي ورشکسته بيشتر آشکار ميتدر دول

گرایي به فرهنگ سياسي مدرن را اجازه گذار از فرهنگ سياسي مبتني بر قبيله
دهد. در واقع فرهنگ سياسي که مشارکت سياسي همگاني را مدنظر دارد، نمي

هایي چون تقدم انجامد که ویژگياي ميداري قبيلهسنتي به بازتوليد حکومت
اراده حاکم بر اراده قانون، استخدام سياسي بر مبناي رابطه شخصي و نگاه حذفي 

هاي ورشکسته (. در واقع در دولت200: 2051به رقيب سياسي دارد )آریانفر، 
 شود. نظارت در حد خصومت تقليل داده مي

برتري یک  هاي ورشکسته بر مبناي ناسيوناليسم تباري، بابنابراین اغلب دولت
رو هستند و ناسيوناليسم مدني جایگاهي قوم یا قبيله در ساختار سياسي روبه

گيرد که مليت نه بر مبناي تمایزات ندارد. ناسيوناليسم مدني زماني شکل مي
شود. ملت مدني قومي یا زباني بلکه بر اساس شهروندي مشترک تعریف مي

ون توجه به قوميت، نژاد، متشکل از کساني است که مرام سياسي مشترکي بد
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رنگ، مذهب، جنس و زبان داشته باشند. ملت مدني در اصل اجتماعي مبتني بر 
ها دموکراسي هاي سياسي است که یکي از این ارزشبرابري در حقوق و ارزش

ندرت توسط ناسيوناليسم مدني هاي ورشکسته بهدولت (.Pamir, 2013)است 
آید و سپس ملت شکل ابتدا پدید مياند. فرآیندي که دولت شکل گرفته

   گيرد؛ فرانسه و انگليس از این نوع هستند.مي

 میزان باالی خشونت. 8

هاي ورشکسته، ميزان باالي خشونت در آنها است. در یک ویژگي دیگر دولت
دولت ورشکسته، مقامات رسمي با بيش از دو یا چند شورش، مانند جنگ 

هاي داخلي در چنين کنند. جنگميوپنجه نرم داخلي و تروریسم دست
هاي قومي، زباني، نژادي و مذهبي دارند. هيچ دولت هایي اغلب ریشهدولت

ها و اجتماعات آن عدم توافق وجود اي وجود ندارد که بين گروهورشکسته
هاي هاي ورشکسته، نابودي زیرساختنداشته باشد. پيامد این خشونت در دولت

خطر وقوع کودتا و  .(Rotberg, 2003, 17)اقتصادي و سياسي است 
کند؛ ها، یک حس مداوم ناامني رژیم ایجاد ميها در این دولتشورش
اي از کنند که زنجيرههاي دولت ورشکسته همانند یک سيکل عمل ميویژگي
 آورد. وجود ميهاي مستمر را بهبحران

آورد دید ميميزان باالي خشونت، بحران ناامني و سپس بحران مشروعيت را پ
شود. در ميان که این نيز خود موجب بحران اقتدار سياسي و اقتدارگریزي مي

هاي ورشکسته لحاظ شاخص دولتکشور جهان، کشورهاي آفریقایي به 298
کشور  03اي که گونهاند؛ بههاي باال را از آن خود کرده، رتبه1322در 

شاخص قرار داشته اند کشور اول این  93آفریقایي از جمله ليبي در بين 
(Haken, 2013).  

 ب( لیبی: دولت ورشکسته 
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ورشکستگي دولت در ليبي هنگامي آشکار شد که پس از سرنگوني قذافي، نه 
گرا. در ليبي کردند برقرار شد و نه رژیمي اسالمها فکر ميدموکراسي که غربي

توان طبرق ميرغم وجود دو دولت و دو مجلس در طرابلس و بعد از انقالب به
ها از کدام از این دولتگفت عمالً دولتي وجود نداشته است و حدود اقتدار هيچ
ران در هاي مانع و پَسمحدوده شهر محل استقرار فراتر نرفت. انباشت مولفه

سازي ليبي بعد از انقالب، این کشور را به کشوري ورشکسته تبدیل کرده دولت
 ها خواهيم پرداخت:فهاست؛ در ادامه به توضيح این مول

 عنوان دولتی ورشکستههای لیبی بهمولفه

هاي موجود در ليبي داراي ابعاد تاریخي و ميراث گذشته این برخي از مولفه 
  اند.وجود آمدهکشور است و برخي از آنها بعد از انقالب به

 ییگراقوم ـ قبایلی شاتیگرا. 1

 قبيله 93ميان،  این از که است شده تشکيل طایفه 1333 و قبيله 223 از ليبي
 ,Tempelhof) اند داشته ليبي سياسي صحنه در انکارناپذیري حضور آن

 تاریخ طول در قبيله است؛ ليبي اجتماعيِ ساختار محوريِي پایه قبيله .(2012
 با تعامل در نيز و استعمار عليه ليبي مردم بسيج در را محوري نقش ليبي مدرنِ

که دولت  يبيل خیاز تار هایيدر دورهن، ی. افزون بر ااست کرده ایفا هاحکومت
در  لهينداشت، قب يبيل رد ياساساً حضور ایوجود نداشت و  يقدرتمند يمرکز

. گرفتيعهده مخود را به ياعضا تيامن نيتأم فهيوظ ؛نقش دولت ظاهر شده
 يهادولت گریبرخالف د يشد. قذاف ميتحک يي قذافهدر دور تيوضع نیا

را محدود  ايلهيقب هاييوفادار کردنديمنطقه، که عمدتاً تالش م ياقتدارگرا
عمده تالش خود را در  ؛کنند تیتقو ار يمل تِیبه دولت و هو يوفادار، کرده

 ياعضا يِوفادار لیو وفادار کردنِ آنها به دولت و نه تبد عيمطل، یارتباط با قبا
 گاهیحفظ اقتدار و جاشده،  ادی تيعي وضهجي. نتنمودبه دولت  لهيآنها از قب
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 ؛دارد ايلهيقب يتيماه زين یيايبيل سميوناليناس يحتبود.  يبيل لیقبا يِاجتماع
 هايتیو اولو چربديم انهگرایيبر نگاه مل ايلهيقب يهاشیمعنا که گرانیبد
که  دید تيواقع نیدر پرتو اباید نکته را  نی. البته اکنديم فیو تعر نييرا تعآن

دولت را به شخص خود  يشده است و قذاف فيتضع يملّ تیهو يبياساساً در ل
باشد،  زيدولت ن تیهو دیبايکه طبعاً م يمل تِیهو جهيو در نت کرديمحدود م

  .(12: 2050)احمدیان،  شده است فيتضع
 واگرا عنصري باید ليبي نوین سياسي سامان گيريشکل را در گرایيلذا قبيله

 که دهد؛ چرامي کاهش شدتبه را اجتماع اشتراک طرف ي ازکه  دانست

 داخل منافع به قبيلگي، فرا مسائل و ملي منافع به اهميت دادن جايبه قبایل

 مرکز، از از گریز نيروي دليلبه دیگر از طرف دارند و توجه بيشتر قبيله

 مضمحل. (Mokhefi, 2011, 11)کاهند مي شدتبه سياسي سامان انسجام
 نیا در ياسيس عرصه سازيساده به يقذاف دوران يبيل در ياسيس نهادهاي کردن
 در لیقبا شيپ از شيب یيواگرا موجب روند نیا گفت دیبا که شده منجر کشور

 . است شده کشور نیا
 يشده است؛ زیرا قذاف دیاز عواملي است که بعد از انقالب تشد یي نيزگراقوم
نژاد عرب قرار  لیاز اقوام را سرکوب کرده بود و تالش داشت همه را ذ ياريبس

اما بعد از  ؛به اقوام اختصاص داده شد ندهینما 0 يقانون اساس تهيدهد. در کم
خواهان سهم  و طوارق و تبو اعتراض کردند و هاغیآماز انندم يانقالب اقوام
مطالباتشان برآورده نشود، ند که اگر اهکرد دیتهد هاغیاند. آمازبيشتري شده

سازان نور، )موسسه مطالعات اندیشه ديخواهند کش شيموضوع استقالل را پ
از  يکیعنوان به تواندينشود، م تیریدر ليبي مد یيگرا. اگر قوم(25: 2050

و  هیسمت تجزرا به کشورعمل کند و  مرکزي نيرومنددولت  يريگموانع شکل
 . تفرق سوق دهد



 81 در لیبی ورشکسته دولت تحلیلی بر

 

 

 ییگرامنطقه .2

گرایي دانست. گرایي در ليبي را حتي فراتر از قبليهشاید بتوان منطقه
 ليي تشکگانهمناطق سهمردم از  بخشبدان معناست که هر  گرایيمنطقه
از  يکبا یکنند،  فیتعر يبيکه با لاز آن شپيرا  شیخو تیهو، يبيي لدهنده

 يکشور ماتيتقس يسنوس يپادشاه يِاز سرنگون شيکه پ، ياصل گانهمناطق سه
نگاه مردم هر منطقه از ليبي در وهله اول به . کننديم يمعرفدادند، يرا شکل م

منطقه محل زندگي خود است. این موضوع حتي در بين دولتمرداني که باید نگاه 
عنوان مثال قذافي از منطقه غرب ليبي بود کند. بهملي داشته باشند، نيز صدق مي

 وي، منطقه شرق از توسعه محروم بود. سال حکومت  21و در طول 
، يبيل زخيمناطق نفت ياز سو، يبيل يبا گسترش ثروت نفت ژهیوبه یياگرمنطقه

قرار گرفته است و اعالم  ديقرار دارند، مورد تأک يبيشرق ل هکه اغلب در منطق
 ماتيتقس شبردِيپ ياقدامات در راستا نياز اول يکیحکومت فدرال برقه 

این موضوع حتي  (.12: 2050)احمدیان،  بود ينگرشِ مناطق يبر مبنا يکشور
ها ايعنوان مثال مصراتهکند. بهدر ميان مردم هر کدام از مناطق نيز صدق مي

دانند و رقابتي عجيب بين مردم این دو شهر وجود ها ميخود را بهتر از زنتاني
از رواج  شيو توجه به مناطق ب «يمناطق»به  سوممو تیمجموع، هودارد. در 
 ياست که از منظر يپس از قذاف يبيل يِاساس هاياز جمله چالش ينگرشِ مل
 مستحکم دارد.  يگاهیجا، يو فرهنگ ياجتماع
در برابر فرهنگ  يمل تِیهو هايضعف مؤلفه نهيزم نیعمده در ا مشکل
نظم موجود،  يِو فروپاش يپس از قذاف هاست که در دور يمناطق يِاجتماع
 يدر چارچوب دیبحث را با نیي اهشیبار آورده است. ربه يبيدر ل ژهیو يطیشرا

اعتماد به ، يفقذا يِچهار دهه حکمران يجهيدر نت هایيايبيدنبال کرد. ل يفرهنگ
 ايلهيقب ضيتبع نای بر افزون. اندرا از دست داده استمدارانيس يقول و قرارها

از  يريشگيپ يهاز مرکز با داع زیگر هايشیمحرّکِ گرا، يم قذافانظ ايو منطقه
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 شده است.  يبيمناطق ل ریبر سا يمجدد مناطق غرب هسلط
لذا ليبي با توجه به زمينه تاریخيِ وجود سه اقليم طرابلس، برقه و فزان پتانسيل 

که هنوز بسياري از مردم این تفکيک را در ذهن خود ویژه اینتجزیه را دارد به
گ هر منطقه با مناطق دیگر نيز تفاوت وجود دارند و از سوي دیگر بين فرهن

دارد. همين موضوع باعث شده بعد از انقالب و نابودي فضاي اختناق و 
برداري از این فضا باشند و فکر بهرهها و قبایل بهدیکتاتوري دوران قذافي، گروه

 عَلَم تجزیه برافرازند. در این راستا جریانات گریز از مرکز تالش بسيار دارند تا
عمومي یا تمایل افکار عمومي به وحدت را تضعيف سازند. آنها در  يعالقه

کنند )موسسه چارچوبي کالن، تنها در مسير تضعيف وحدت ليبي حرکت مي
(. لذا بسيار مشکل است که بتوان ميان 11: 2050سازان نور، مطالعات اندیشه

وکراتيک سمت وحدت ليبي یا ليبي قدرتمند و دمآنها در مسير حرکت به
 سازگاري و همساني ایجاد کرد. 

 یافراطمسلح و  یهاگروه تکثر .3

طور طبيعي مبارزه مسلحانه را اقدامات سرکوبگرانه قذافي در جریان انقالب، به
هاي مهمات مناطقي براي انقالبيون گریزناپذیر کرد و در این راستا درهاي زاغه

روي مردم باز شد. با پيروزي انقالب و که در وهله اول تصرف شده بود، به
هاي زیادي براي تالش يبيل يانتقال يمل يشوراتشکيل دولت موقت و 

وجود  آوري سالح انجام شد که قرین موفقيت نبود. در حال حاضرجمع
از هر طيفي اعم از  خصوص جوانانسالح در دست مردم و بهقطعه  هاونيليم

مخالف  لیقبا چنينهمو  به القاعده و داعش ليبرال، افراطي و جریانات متمایل
 کرده است جادیادولت ليبي  يرا برازیادي حاکم، مشکالت  يساختار حکومت

(Avni, 2014.)  آنها در مقابل ورود نيروهاي پليس به منطقه خود مقاومت
هاي خاص پليس امکان برخورد با آنها را کنند و پليس هم با سالحمسلحانه مي
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  ندارد.

ال حاضر جریانات افراطي اعم از داخلي یا فراملي، یا درصدد ایجاد در ح
ها دنبال متحد کردن دولت ليبي با دولتهایي در داخل ليبي هستند یا بهامارت

و جریانات فرامرزي اسالمي هستند که این مشکلي اساسي براي وحدت ليبي 
 (. 10: 2050سازان نور، آید )موسسه مطالعات اندیشهشمار ميبه

گروه شبه  90که تنها  فعال بودند يهزار شبه نظام 113 ي بعد از انقالببيدر ل
هر کدام  و حضور داشتند( تختیطرابلس )پا ينفر ونيليم کیدر شهر  ينظام

ها و فروش شگاهیمحصوالت پاال ،نیاز شهر کنترل دارند. مضاف بر ا يبر بخش
 زيعامل ن نیشود و امي تیریمد يهاي شورشعمال توسط گروه، نفت حاصله

را در کشور  يورزهاي خشونتنونکالن کا يدرآمدها جادینوبه خود با ابه
فعالند  يبيدر ل يگروه شبه نظام 2933به  کیدر کل نزد اکنونکند. مي تیتقو

و  ياسيها از نظر سگروه نی. اکننديکه هر کدام اهداف خاص خود را دنبال م
گرا و گاه از آنها اسالم يدارند. برخ يادیاختالفات ز گریکدیبا  يدئولوژیا
 گرید يرخگرا هستند و بطلب و قومیيجدا گرید يتندرو هستند، برخ اريبس

 (. 2050)اسکندري،  هستند براليسکوالر و ل
داشته  در بر يعمل هجيدو نتها، ايشيليم يرگيو قدرت يتيبغرنج امن تيوضع

مختلف،  ياسيس هايانیجر انيموجود م يسايکه اختالفات ساست. نخست آن
نمونه  يبرا جهيترجمه شد و در نت يعمل هدر عرص هاايشيليصورت نزاع مبه
 هاو سفارتخانه شونديم دیوزرا مرتب تهدشود، يربوده م روزینخست يراحتبه

خود  يکارآمد کننديتالش م نظاميانشبهکه . دوم آنرندگيمي قرار حمله مورد
کنند.  تیي خود را تقوهکاهند تِيرا در برابر ضعف دولت نشان دهند تا مشروع

 يروهاني از ترمراتب موفقبه نظاميانشبهاز موارد  ياريدر بس ليدل نيهمبه
 يبرا يکامالً قابل درک هزي. آنها انگکننديم ودولت عمل کرده  يو نظام يتيامن

وابسته به نظام  يروهاين يِدر برابر ضعف و ناتوان شیخو يِنشان دادنِ کارآمد
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 (.91: 2050)احمدیان،  دارند يبيل نینو
هاي مسلح تمایلي به تشکيل دولت قدرتمند ندارند؛ چرا که بسياري از این گروه

معناي ضعف آنها و در نهایت حل شدن آنها در تشکيل دولت و ارتش مقتدر به
 واهد بود. درون دستگاه نظامي حکومت مرکزي خ

 ارتشمناسب نبود ساختار . 4

علت ترس از وقوع کودتایي از نوع کودتاي خود عليه نظام حاکم، قذافي به
توان گفت عمالً ارتشي وجود نداشت. اي تضعيف کرد که ميارتش را به اندازه

 يِکه وابستگ شیخو يِتيامنهاي گردان تیارتش، به تقو فيبا تضع يو
 يبه سرنگون يداشتند پرداخت. با وقوع تحوالت منته يبه شخص قذاف يآشکار
و  يتيساختار امن يرانیروند و، يپس از و هدر دورها يو تداوم ناامن يقذاف
رسانده  يرشکستگو مرزرا به  يبيروند امروزه ل نیو ا افتیتداوم  يبيل ينظام
  است.

 و دولت عدم اجماع در میان نخبگان  .6

و نسبت به  سئله وحدت دیدگاه واحدي نيستنگاه نخبگان ملي ليبي به م
ها حلراههاي متفاوت و گاه متضادي وجود دارد و ماهيت دولت آینده دیدگاه

که همه آنها مسلمان و پيرو مذهب واحد . با وجود آنمحور استعموماً شخص
آفریني دین اسالم در سياست )مالکي( هستند، اما برخي خواهان عدم نقش

دیگر، وجود این رابطه را از ضروریات دولت آینده ليبي هستند و برخي 
هاي ليبي بر تشکيل که ليبرال(. در حالي282ـ  280: 0320دانند )الصواني، مي

هاي اخواني و هاي دیني تأکيد دارند، جریاندولت تکنوکرات مستقل از دیدگاه
مي باشد، البته سلفي با حمایت داراإلفتاء ليبي در تالشند ماهيت دولت آینده اسال

 هاي سلفيت باشد. اسالمي که متأثر از دیدگاه
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 ینینخبگان؛ نبود علما و رهبران د فقدان .3

نظام سرکوبگر قذافي کليه مخالفان و صداهاي مخالف را از بين برده بود. این 
موضوع باعث شده است، پس از انقالب، رهبران توانمندي که بتوانند حکومت 

 نداشته باشد. را اداره کنند وجود 
. در وجود نداردنيز با عنوان علما  يقشربر فقدان نخبگان، در ليبي کنوني عالوه

ها اند و آنمجموع در ليبي علماي بزرگي که موجد وحدت باشند وجود نداشته
در دوران  ياز اقدامات قذاف يکاند. یهميشه تابعي از علماي دیگر کشورها بوده

 ياو مدارس حوزو ؛و علما بود خیبردن طبقه مشا نياز ب، يبيخود بر ل حکومت
مدارس  ایعربستان  کردهليتحص زين يکنون يکرد. علما ليرا تعط هيو شرع

را  نی: اگفتيو م داشتناعتقادي  به علما يمصر هستند. قذاف تونس و
 يآوردند و لباس هاشيمانند کش ياگرفتند و طبقه ادی انيحيمسلمانان از مس
که يمردم جدا کنند، در حال هيها را از بقکردند تا آن يطراح شانیمخصوص برا

)موسسه مطالعات  ديپوشيم يمردم لباس معمول ری)ص( مانند سا امبريپ
کرده  فيشدت تضعبه زيرا ن ينید ينهادها ي. و(28: 2050سازان نور، اندیشه

 ؛کند نيشده به نظامِ خود را تضم فيتضع ينهادها يِو در تالش بود وفادار
 فيناظر بر آن تضع يِنهادها رييتغ قیسازمان اوقاف را از طر ينمونه و يبرا

 . (29: 2050)احمدیان، کرد 

 یفقدان فرهنگ دموکراتیک و جامعه مدن .6

گونه آورده است که خود این« کتاب سبز»قذافي پيرامون حزب و احزاب در  
آید؛ شمار ميم بهحزب، دیکتاتوري مدرن است... حزب عامل دیکتاتوري مرد

ترین وسيله زیرا حزب عبارت است از حکومت یک جز بر کل و این طریق تازه
هر کس «: مَن تَحزَّب خان»آید. وي معتقد بود شمار ميدیکتاتوري به

تواند عامل دموکراسي باشد، وجه نميهيچ گرایي کند خائن است. حزب بهحزب
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ن هستند و یا از افرادي که منافع واحد زیرا یا از افرادي که داراي منافع یکسا
دارند و یا از فرهنگ واحدي برخوردارند و یا معتقدات یکساني دارند، تشکيل 

 (. 101: 2050یافته است )افراسيابي، 
با  يبعد از مدتگرفتند، يم سيمجوز تأس يقذاف يکه از سو یيهاسازمان
نام سازمان و اهداف خود مواجه  رييبر تغ يمبن يقذاف دیجد يهاسياست

کشور وجود داشتند و  نیدر ا ينهاد اندکو مردم يخصوص يها. سازمانشدنديم
شده بودند که وظيفه اصلي آنها خدمت به  جادیدولت ا يوها از سسازمان هيبق

 (. 022ـ  020: 2080د )دکمجيان، بو ينظام و دولت قذاف
در آن  ياحزاب قدرتمند ي کهقدرتمند يجامعه مدنهر روي در ليبي کنوني به  

وجود باشند  يبياجتماع و دولت در ل نيواسط بحلقه و  داشته باشندحضور 
شکل نگرفته است تا  يبيدر جامعه ل يارتباط يهاکانالبنابراین هنوز ندارد. 
آزاد و  يفضا جادیرغم امردم را به حکومت انتقال دهد. به يهاخواسته
 شترينداشته و احزاب نيز ب يقدرت کاف ياحزاب، جامعه مدن يبرخ يريگشکل
توان به آینده اميدوار بود هستند. هرچند مي گریکدیو نزاع با  يريدرگ حالدر 

در حال حاضر اغلب در انحصار اي از مساجدي که و انتظار داشت حداقل شبکه
ه خود را ژیو گاهیو جا ؛ در آینده فعال شوند و اعتبارقرار دارد يبيل يِسلف انِیجر
 . بازیابند يبيمردمِ ل انيدر م

 يو دوران سلطنت يدهه حکومت قذاف چهاراز  شيدر بليبي مردم از سوي دیگر 
و  انددهيرا نچش يطعم دموکراسا، يتالیچنين دوران استعمار او هم يقبل از و

 ياز نوع تبع يبيدر ل ياسيفرهنگ س لذانشده است.  نهیمؤلفه در جامعه نهاد نیا
)موسسه  چنان وجود داردکشور هم نیدر ا يمحورلهيو محدود است و قب

سمت این مسئله در حرکت ليبي به. (11: 2050مطالعات اندیشه سازان نور، 
  روي ليبي است.ترین مشکالت پيشدموکراسي یکي از اساسي
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 ینیسرزمعدم کنترل  .8

شرایط کنوني دولت ليبي قادر به تسلط کامل بر اقصي نقاط کشور نيست.  
 ؛ساکن هستند ترانهیمد يکشور در نوار ساحل تياز هشتاد درصد جمع شيب
)جابر انصاري،  است يطوالن اريهم بس ينوار ساحل نیا يفاصله شهرها يحت

عيت علت اقليم صحراوي آن، فاقد یک جم( و نواحي مرکزي و جنوبي به2052
ها قبایلي ساکن هستند که خود حفاظت باشد. در این قسمتمتمرکز و انبوه مي

  از منطقه خود را بر عهده دارند.
که توان کنترل  يدولت ياست که کنترل آنها برا ايگسترده يمرزها داراي يبيل

حدود چهار  يبياست. ل رممکنيغ يکشور را ندارد امر يِاصل يشهرها تِيامن
دو هزار نزدیک به دارد و  یيقایافر يبا کشورها ينيمرز زمکيلومتر هزار 

و  نامروز توا يِبيکشور واقع شده است. ل نیدر شمال ا یيایمرز در زين لومتريک
مرزهاي این  ليدل نيهمرا ندارد. به شیکنترل مرزها يالزم برا يپرسنل نظام

 يهاتردد گروهبه محل  لیتبد يو جنوب غرب يجنوب يمرزها ژهیوبهکشور 
سامان از جمله در درون  نیا يکشورها انيدر م يافکندهشت جیو ترو يافراط

 شده است.  يبيل

 یاقتصاد یهارساختیز فقدان .6

آورد، قذافي دست ميکه کشور ليبي درآمد مناسبي از فروش نفت بهبا وجود آن
دوران قذافي توجه چنداني به توسعه و آباداني کشور نداشت. بنابراین در 

صورت محدود ایجاد شده بود. از سوي هاي الزم براي توسعه کشور بهزیرساخت
هاي اندک نيز ابتدا در جریان انقالب آسيب دید و سپس دیگر همان زیرساخت

ها و در جریان جنگ داخلي کنوني بسياري از آنها ویران گردید. حتي فرودگاه
توان رو ميا در امان نمانده است؛ از اینهتأسيسات نفتي ليبي نيز از این ویراني

هاي اقتصادي الزم براي توسعه در حال حاضر وجود گفت در ليبي زیرساخت
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هایي ليبي نيازمند مساعدت کشورهاي ندارد. طبعاً براي ایجاد چنين زیرساخت
 تر خواهد بود که این امر نيز نوعي وابستگي ایجاد خواهد کرد. پيشرفته

 رجیمداخالت خا. 11

الملل بود. حمایت، سه مرحله ليبي اولين آوردگاه حمایت در صحنه بين
مسئوليت دارد؛ مسئوليت پيشگيري، واکنش و پس از منازعه. در مورد ليبي 
مسئوليت واکنش انجام شد که نيروهاي غربي به انقالبيون کمک کردند و معمر 

نازعه خود را در قذافي سرنگون شد، اما مسئوليت اصلي یعني بازسازي و پسام
ها به این مدل که از ابتدا در ليبي، یک ها و غربيآمریکایيد. ليبي انجام ندادن

بر این (. عالوه2050د )ابراهيمي، ارتش و نهاد مدرن ایجاد شود کمک نکردن
در بروز اوضاع نابسامان ليبي مؤثر بوده و  بعد از سقوط قذافي، این کشورها
اي و بندي ميان بازیگران منطقهبه صفهستند و در این خصوص باید 

اي پرداخت و منافع و اهداف کالن هر یک از آنها را در ليبي مشخص فرامنطقه
 کرد. 
دنبال نفت و گاز ليبي هستند و البته برخي هاي اروپایي و آمریکا بهقدرت
دنبال گسترش حوزه نفوذ. فرانسه در جنوب ليبي به فکر هاي منطقه نيز بهدولت
مصر، فظت از منابع اورانيوم است و آمریکا به فکر ایجاد پایگاه و .... محا

کنند. در شدت حمایت ميحفتر در ليبي به از جریانِ ،الجزایر و برخي دیگر
کنند، حمایت مي طرابلس )فجر ليبي(در  تندورهاها از حکومت مقابل، قطري
قدرت برسد. تفکر حفتر به ها نيز همراه با السيسي عالقه دارند کهالبته عربستاني

ـ  اما نباید دولت ؛ملت مدرن ایجاد شودـ  دنبال این است که دولتحفتر به
بنابراین عربستان و  ؛ها بيفتدها و اخوانيدست جهاديملتي شکل گيرد که به

 تیها با حماقدرت نیالذا . (2050)ابراهيمي،  کنداز این مدل حمایت مي مصر
 دنبال تأمين منافع خود هستندبهليبي، مختلف داخلي  يهااز گروه يو نظام يمال
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هاي زیادي را بر خواني ندارد و مخالفتطور طبيعي با منافع ملت ليبي همکه به
 انگيزد. مي

گر در ليبي، در مورد حمایت از گروه و جریان خاصي هاي بزرگ مداخلهقدرت
سمت ورشکستگي برده هدف واحد ندارند و این عدم انسجام دولت ليبي را به

است. از سوي دیگر با توجه به توازني که در ميدان نبرد ليبي وجود دارد، 
جانبه از المللي در حمایت جدي و همههاي بينهاي بزرگ و حتي سازمانقدرت

ها مردد هستند زیرا بيم آن دارند، گروه مورد حمایت شکست یکي از گروه
 ر افتد. خورده و در نتيجه منافع آنها به خط

کند و از سوي دیگر سو از تجزیه ليبي استقبال ميرژیم صهيونيستي نيز از یک
تمایل ندارد که این کشور به حيات خلوت القاعده تبدیل شود. رژیم 

کند از وضعيت کنوني ليبي، در راستاي عدم سرایت جبهه صهيونيستي تالش مي
مان بودن مردم ليبي و وجود مقاومت به شمال آفریقا بيشترین بهره را ببرد. مسل

روحيه عميقاً ضد صهيونيستي و حتي ضد یهودي در ميان مردم ليبي این نگراني 
گيري یک وجود آورده است که در صورت شکلآویو بهرا براي مقامات تل
شک این دولت، که بر ساحل دریاي مدیترانه نيز اشراف دارد، دولت با ثبات، بي

پيوست و این رژیم بيشتر در تنگنا قرار خواهد به دشمنان اسرائيل خواهد 
رو همه تالش خود را براي ورشکسته کردن و ناتوان نمودن دولت گرفت. از این

گراي ليبيایي معتقدند همایش دهد. برخي از فعاالن اسالمدر ليبي انجام مي
، با حمایت و پشتيباني اسرائيل برگزار شده 1322ها در فرانسه در سال آمازیغ

 ها به تالش براي تجزیه ليبي بوده است. هدف این رژیم تحریک آمازیغ و
 اريسابقه بسن، يفلسط يآزاد يمبارز برا يهااز گروهحکومت قذافي  تیحما  

 هاستيليکالن اسرائ استيس نیکرد. ا جادیا رژیم صهيونيستي از ليبي نزد يمنف
بنابراین ممکن است هستند.  يبزرگ اسالم يکشورها هیتجز يکه همواره در پ

)موسسه  نيز باشد يبيل هیتجز يبرا استيس نیا اجرايخواستار  این رژیم
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 . (02: 2050سازان نور، مطالعات اندیشه

 مشکالت اقتصادی و اداری. 11

 درصد 53 منشا که است نفت فروش به وابستگي ليبي اقتصاد اصلي ویژگي
 را کشور ليبي، این کم جمعيت با همراه نفت فروش. است کشور درآمدهاي

 .(Rivlin, 2015, 3)بود  کرده آفریقا در سرانه درآمد بزرگترین به تبدیل
هاي ليبي و نيز تأمين هاي دولتبا توجه به نقش و اهميت نفت در تأمين هزینه

اند، بر این منابع ها تالش کردههاي جنگ داخلي، هر کدام از جریانهزینه
برداري رقيب شوند. خود از آن، مانع بهره راهبردي تسلط یافته، ضمن تمتع

همين موضوع باعث شده، تا در روند استخراج و فروش نفت، اختالل جدي 
 وجود آید. به
چنين اگرچه در دوران قذافي نيز فساد اقتصادي و اداري وجود داشت، اما هم

این فساد در دوران گذار فعلي مشهودتر شده است که بيشتر آن به عدم نظارت 
هاي عبدالرحيم الکيب و علي زیدان بوده است. اینک هاي دولتر هزینهب

ها دالر به هاي کيب و زیدان، ميليونبسياري از مردم ليبي معتقدند در دولت
که چقدر صحيح باشد، جيب افراد و دولتمردان رفته است. این باور جداي از آن

این فضا هرکس کمتر وجود آورده است که در فضاي ناسالمي را در ادارات به
مرتکب فساد شود، متضرر شده است. دور شدن از این روحيه هم نياز به عزم 
جدي مسئوالن دارد و هم نياز به زمان و هم باور مردم؛ که متأسفانه دستيابي به 

 آنها در فضاي کنوني ليبي امري دشوار است. 

رسد، این ر مينظبا توجه به رهيافت نظري که در ابتداي مقاله آورده شد به
 طور که اشاره شد قبيلهرهيافت قدرت تبيين وضعيت ليبي را داراست. همان

است و این ویژگي ليبي را در مسير  ليبي اجتماعيِ ساختار محوريِ پایه
دهد. این ویژگي جامعه ليبي، شرط کافي اي قرار ميقبيلهـ  هاي قوميخشونت
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هاي اجتماعي بلکه تحقق خشونتباشد؛ براي وضعيت پيش آمده براي ليبي نمي
اي و خارجي اي به عوامل دیگري مانند نوع محيط داخلي، منطقهقبيلهـ  و قومي

 وابسته است که این عوامل نيز به مسير طي شده در ليبي کمک نموده است. 
مانده مانده ساکن در مناطق عقبهاي عقببر اساس نظر هوروویتز، گروه

اي بين مرکز و پيرامون احتماال به شکاف شدید توسعهدليل اقتصادي اجتماعي به
گرایي )برقه، فزان طلبي روي خواهند آورد. این مسئله در ليبي که منطقهجدایي

باشد، کامال مشهود بوده و یکي از هاي بارز آن ميو طرابلس( یکي از ویژگي
ه هاي خشونت بار در ليبي و ورشکستگي دولت ليبي بودعوامل اصلي درگيري

 است. 
هاي ضعيف، دولت و قدرت طور که در این نطریه طرح شد در دولتهمان

هاي هاي قومي اکثریت است؛ نه حضور گروهسياسي عرصه حضور گروه و گروه
عنوان قدرتمندترین گروه موجود در قومي کوچک. حضور گروه فجر ليبي به

روه یکي از هاي شبه نظامي حاضر در ليبي، باعث شده تا این گميان گروه
 هاي اصلي درگيري و منازعه در ليبي باشد. طرف

هاي ضعيفي که بعد از انقالب ليبي سرکار آمده اند، نه توان از سوي دیگر دولت
هاي شبه اي و گروهقبيلهـ  هاي قوميو جلب رضایت همه گروه خشنودسازي

وب این اند و نه توان سرکرا داشته نظامي برآمده از قبایل موجود در ليبي
باشند. دنبال کسب سهم بيشتري از قدرت و ثروت در ليبي مينيروهایي که به

تداوم خشونت در ليبي و ورشکستگي دولت  بنابراین، این مسئله نيز در راستاي
 عمل کرده است. 

طور که در چارچوب نظري اشاره شد، شکست اخوان المسلمين در اولين همان
هاي کوچک، از انقالب، باعث شد تا گروه انتخابات پارلماني در ليبي بعد

هم دموکراسي اکثریتي تحميلي را نپذیرند و با خشونت، صلح و ثبات را به
بزنند. در واقع در اولين آزمون گذر به دموکراسي ليبي، برخالف زنجيره 
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پيروزي اخوان المسلمين در منطقه )تونس و مصر(، در ليبي، گروه اخوان 
پارلماني شکست خود و این مسئله باعث شد بسياري از  المسلمين در انتخابات

شبه نظاميان طرفدار این گروه، با اشغال پارلمان و تهدید نمایندگان مانع از 
 تصویب قوانين و اجراي مصوبات شوند و دولت را در ورطه شکست قرار دهند. 

، يفقذا يِچهار دهه حکمران هجيدر نت هایيايبيلچه آمد چنين بر اساس آنهم
واقع اعتماد اند، در را از دست داده استمدارانيس ياعتماد به قول و قرارها

این است. شده جوامع کمتر  ریبه سا بتنس يبيل هدر جامع گریکدیبه  يعموم
ها و قبایل با احساس و ادراک تهدید فزآینده از مسئله باعث شده تا گروه

روي به خشونت یکدیگر و براي کسب بخشي از قدرت و ثروت در ليبي 
 بياورند. 
عنوان عوامل داخلي افزایش خشونت در توان بهبر موارد مذکور که ميعالوه

ليبي بعد از انقالب و ایجاد دولت ورشکسته در این کشور نام برد، منابع فراملي 
 ـ و خارجي نيز طبق نظریه این مقاله، به گسترش ناامني و کشمکش قومي

 که در بخش مداخالت خارجي تشریح شد. اي در ليبي کمک کرده قبيله

 گیری نتیجه

هایي چون ایجاد امنيت، رفاه، نهادهاي کارویژه برآمده از وستفاليا داراي دولت
ها باشد، که فاقد توانایي در انجام این کارویژهمدني مشروع و... است و زماني

 دولت نامبه ايپدیده با ما و است داده قرار ورشکستگي حالت در را خود
مصداق چنين اموري  1322تحوالت ليبي بعد از  شویم؛ مي روروبه ورشکسته

 اجماع ارتش، عدم مناسب ساختار گرایي، نبودقبایلي، منطقه است. گرایشات
 و دموکراتيک فرهنگ دولت، فقدان نهادهاي دولت، ضعف و نخبگان ميان در

سرزميني،  کنترل عدمدیني،  رهبران و علما نبود نخبگان؛ مدني، فقدان جامعه
ليبي بعد  خارجي باعث شده اوضاع اقتصادي و مداخالت هايزیرساخت فقدان
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گيري یک دولت تر شده و شکلروز وخيماز گذشت پنج سال از انقالب روزبه
 ارائه از دولت هاي آن در این کشور به یک آرزو تبدیل شود. ناتوانيبا کارویژه

 و کرده فراهم دولت برابر در را هاگروه خرده ظهور ها، زمينهکارویژه این
 یا و پيوندندمي دیگر هايگروه به یا خود مطالبات برآوردن براي شهروندان

. کنندمي ایجاد تنش خود دولت عليه و کنندمي مبادرت گروه تشکيل به خود
هاي دولت چنان ناکارآمديهاي ليبي هملذا پس از سقوط قذافي دولت

چنان در ورطه مبهم ورشکستگي دولت را به ارث برده و هم ورشکسته قذافي
 کنند. سير مي

 يها، گروهدر ليبي پس از انقالب شده جادیآزادِ ا يدر فضاکه با توجه به این
چه این ، چناناندکرده داينمو پ اجازه رشد ونام انقالبي ي بهتندرو و سلف

حکومت مدنظر خود را که یابي تداوم یابد، آنها تالش خواهند کرد قدرت
ساالري ندارد، پياده کنند. این مسئله با مقاومت سایر اي با مردمرابطه
گيري دولت هاي داخلي و بازیگران خارجي روبرو شده و روند شکلجریان

با این حساب باثبات و قدرتمند را با موانعي بزرگ مواجه خواهد کرد. 
نتقال دموکراسي در ليبي و جریان اگيري دولتي قوي و با ثبات و شکل
تواند نشان بيروني پيدا براي دموکراسي داشت، نمي يهایي که بهار عربدرس
هاي اخير تالش شده تا دولت وفاق ملي در ليبي شکل . هرچند طي ماهکند

معني حل شدن تمام مشکالت ليبي و برقراري ثبات در ليبي بگيرد؛ اما این به
موجود در ليبي که بخشي از آن عارضي و بخش نخواهد بود و طبعا با شرایط 

گيري دولت دیگر ساختاري است، حداقل تا پنج سال آینده، امکان شکل
 مرکزي باثبات و قدرتمند در ليبي وجود نخواهد داشت. 

 
 
 



 يفصلنامه دولت پژوه  06

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 66 در لیبی ورشکسته دولت تحلیلی بر

 

 

 منابع

سازي و هاي ملتهاي ناکامي و شکست پروژه(. ریشه2051آریانفر، عزیز. )
 /www. arianfar.com : افغانستان، قابل بازیابي درسازي در دولت

books/2014110201.pdf 

، سازي در تونس و ليبي پس از انقالبملت ـ روند دولت(. 2050) اهللنبي، ابراهيمي
 . خاورميانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک

 (. مباني سياست، تهران: انتشارات توس. 2098ابوالحمد، عبدالحميد. )

، گرایيکنش و واکنش جامعه ليبي نسبت به غرب و افراط(. 2050احمدیان، حسن. )
 ، آبان. 01سازان نور، گزارش راهبردي، شماره مؤسسه مطالعات اندیشه

آمریکا و  ينیآفرو بحران يمردم مسلح قذاف استيس(. 2050اسکندري، محمدرضا. )
 http://www.basirat.irي، قابل بازیابي در: بيعربستان در ل

 ، تهران: نشر زرین. خاریو ت يبيل(. 2000. )رامهبافراسيابي، 

(. جهاني شدن سياست، ترجمه جمعي از نویسندگان، تهران: ابرار 2088بيليس، جان. )
 معاصر. 

، سازي مدرن استسازي و جامعهليبي در حال دولت(. 2052جابرانصاري، حسين. )
 http://www. alef.ir قابل بازیابي در:

حميرا  هتحليل سياسي مدرن، ترجم(. 2051. )بریکنر، بروساستاین ؛دال، رابرت
 . مشيرزاده، تهران: انتشارات جاوید

معاصر در جهان  ياسالم يهاجنبش ؛اسالم در انقالب(. 2080. )ریهرا، انيدکمج
 . هانيک: تهران، ياحمد ديعرب، ترجمه حم

 . 12، مجله مطالعات ملي، شماره «هاي ناسيوناليسمنظریه(. »2082رنجبر، مقصود. )

(. آشوب در سياست جهان، ترجمه عليرضا طيب، تهران: نشر 2082روزنا، جيمز. )
 روزنه. 

 جدید، تهران: ميزان.  سياسي شناسيجامعه بر (. درآمدي2053اله. ) سردارنيا، خليل

، تهران: انتشارات «الف و ب»الملل (. اصول روابط بين2085زاده، سيد حسين. )سيف
 ميزان. 

http://www.basirat.ir/


 يفصلنامه دولت پژوه  02

 

 

(. ليبيا؛ الثورة و تحدیات بناء الدولة، بيروت: 1320الصواني، یوسف محمد جمعه. )
 مرکز دراسات الوحدة العربية. 

منذر محمد  (. الربيع العربي؛ الشتاء الليبي، ترجمه بالعربية:1322فيجي، براشاد. )
 . دارالفرقدمحمود و السفير عبدالفتاح عمورة، دمشق: 

 ، بهمن. 95(. گزارش راهبردي، شماره 2050سازان نور. )موسسه مطالعات اندیشه

 . سمت، تهران: شناسي سياسيدرآمدي بر جامعه(. 2085زاده، احمد. )نقيب

رجمه عباس شناسي سياسي(، ت)جامعه اقتصاد و جامعه(. 2092. )اکسموبر، 
 . مولي :، تهراني و دیگرانمنوچهر

Avni, Benny. (2014). “Libya's Weapons Problem, Newsweek”, 
Avalibal at: http://europe. newsweek. com/libyas ـ weapons ـ 
problem 290296 ـ  

Brooks, Rosa. (2005). “Failed States or the State as Failure?”, 
Avalibal at: http://scholarship. law. george town. 
edu/facpub/1108/.  

Chauvet, Lisa& Collier, Paul and Hoeffler, Anke. (2007). The Cost 
of Failing States and the Limits to Sovereignty, IRD, DIAL, 
Paris and Centre for the Study of African Economies, 
University of Oxford, Avalibal at: 
http://users.ox.ac.uk/~ball0144/cost_failing  

Country reports on Terrorism. (2012). Avalibal at: 
http://www.state.gov/documents/organization /210288. pdf. 
(Accessed on: 2014/12/12).  

Haken, Nate. (2013). Failed States Index 2013, the Fund for Peace, 
Avalibal at: http://library. fundforpeace. org/library/cfsir1306 ـ 
failedstatesindex2013 06 ـl. pdf. 

Horowitz, Donald. (1985). Ethnic Groups in Conflict, California: 
University of California Press. 

http://ffp.states index.org/rankings ـ 2013 ـ sortable. (Accessed on: 
2014/12/08).  

http://www.indexmundi.com/africa.html (Accessed on: 
2014/12/17).  

https://www. msu. edu/user/hillrr/161lec16. htm. (accessed on: 
2014/12/17).  

Huria, Sonali. (2008). “Failing and Failed States: The Global 
discourse”, Avalibal at: http://www. ipcs. org 
/pdf_file/issue/555787518IPCS ـ IssueBrief ـ No75. pdf. 

Martin, Bradley. (2012). “Weak and Failing States and National 
Security”, Avalibal at: http://www. academia. 
Edu/1561945/What_are_failed_states_and_why_do.  

Mokhefi, Mansouria. (2011). “Gaddafi’s regime in relation to the 

http://europe.newsweek.com/libyas-weapons-problem-290296?rm
http://europe.newsweek.com/libyas-weapons-problem-290296?rm
http://users.ox.ac.uk/~ball0144/cost_failing
http://www.state.gov/documents/organization%20/210288.%20pdf
http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1306-failedstatesindex2013-06l.pdf
http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1306-failedstatesindex2013-06l.pdf
https://www.msu.edu/user/hillrr/161lec16.htm.(accessed
http://www.academia/


 66 در لیبی ورشکسته دولت تحلیلی بر

 

 

Libyan tribs”, Avalibal at: http://www.aljazeera.net/ mritems/ 
streams/2011/3/20/1_1049205_1_51. pdf 

Newman, Edward. (2009). “Failed States and International order: 
Constructing a Post ـ Westephalian world”, Avalibal at: 
http://www. contemporarysecuritypolicy. org/assets/CSP 3 ـ 30 ـ 
  .Newman. pdf ـ

O'Hanlon, Michael. (1998). Saving Lives with Force: Military 
Criteria for Hiumanitarian Intervention, Washington, D. C: 
Brookings.  

Olson, William. (1993). “The New World Disorder: Governability 
and Development, in Max G. Manwaring, ed. Gray Area 
Phenomena: Confronting New World Disorder, Boulder: 
Westview Press.  

Pamir, Peri. (2013). Nationalism, Ethnicity and Democracy: 
Contemporary Manifestations, The International Journal and 
Pace Studies, Avalibal at: http://www. gmu. 
edu/programs/icar/ijps/vol2_2/pamir. htm. 

Potter, Donald. (2004). “State Responsibility, Sovereignty, and 
Failed States”, Avalibal at: https://www. adelaide. edu. 
au/apsa/docs_papers/Others/potter. pdf. 

Reily, David. (2008). “The Two ـ Level Game of Failing States: 
Internal and External Sources of State Failure”, Avalibal at:  
http://journals. hil. unb. ca/index. php/jcs/article/ view/ 11244/ 
13417.  

Rice, Susan E.& Patrick, Stewart. (2008). Index of state weakness 
In the Developing World, The Brookings Institution, 
Washington, DC, Avalibal at: http://www. brookings. 
edu/~/media/research/files/reports/2008/2/weak%20states%20in
dex/02_weak_states_index. pdf 

Rivlin, Paul. (2015). “The Libyan Crisis and its Regional 
Implications”, Middle East Economi, Vol. 5, No. 4  April 20.  

Rotberg, Robert. (2003). “Failed States, Collapsed States, Weak 
States: Causes and Indicators”, in State Failure and State 
Weakness in a Time of Terror, ed. Robert I. Rotberg 
Washington D. C.: Brookings Institution.  

Tempelhof, Susanne T.& M. Omar. )2012). Stakeholders of Libya’s 
February 17 Revolution: Special Report, Washington Dc, 
United States Institute of Peace. 

http://www.contemporarysecuritypolicy.org/assets/CSP-30-3-Newman.pdf
http://www.contemporarysecuritypolicy.org/assets/CSP-30-3-Newman.pdf
http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol2_2/pamir.htm
http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol2_2/pamir.htm
http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/11244/13417
http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/11244/13417
http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/11244/13417
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2008/2/weak%20states%20index/02_weak_states_index.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2008/2/weak%20states%20index/02_weak_states_index.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2008/2/weak%20states%20index/02_weak_states_index.pdf

