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چکیده
با شروع بيداري اسالمي در تونس ،کشورهاي مستعد بحران نظير ليبي نيز با
روند بيداري مواجه شدند .بعد از  5ماه جنگ و درگيري بين نيروهاي قذافي و
انقالبيون ،در مرداد سال  2053انقالبيون پيروز شدند .بعد از پيروزي ،مرحلهي
جدیدي در حيات سياسي و اجتماعي این کشور آغاز شد .البته در این کشور
نه تنها یک دولت قدرتمند و مردمي شکل نگرفت؛ بلکه تا تشکيل دولت وفاق
ملي ،دو دولت ،دو پارلمان ،دو نخستوزیر و دو کابينه حضور داشتند با توجه
به توصيف وضعيت ليبي و دخالت عوامل متعدد ،این کشور را ميتوان بهعنوان
یک دولت ورشکسته بهشمار آورد .بر همين اساس سوال این مقاله این است که
ليبي بعد از انقالب در چه شرایطي با پدیده ورشکستگي روبهرو شده است؟ در
پاسخ به این سوال بحث اصلي این است که گرایشات قبایلي ،نبود ساختارهاي
نظامي و اقتصادي ،فقدان فرهنگ دموکراتيک ،جامعه مدني و مداخالت خارجي
باعث شده وضعيت بهسمت یک دولت ورشکسته پيش رود .یافتههاي مقاله نيز
2. Failed State
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نشان از شکلگيري نوعي دولت ورشکسته دارد که موجب رشد ناهنجاريها و
نابسامانيهاي سياسي و اجتماعي در این کشور گردیده است.
کلیدواژهها :ليبي ،انقالب ليبي ،دولت ورشکسته ،خشونت ،قبيلهگرایي

تحلیلی بر دولت ورشکسته در لیبی 33

مقدمه
ليبي ،کشوري عربي در شمال آفریقاست که ساختار آن مبتني بر قبایل است.
این کشور با کشورهاي مصر ،سودان ،چاد ،نيجر ،الجزایر و تونس مرز مشترک
دارد؛ ليبي بهلحاظ مساحت سومين کشور پهناور قاره آفریقا و شانزدهمين
کشور پهناور جهان است.
بعد از وقوع انقالبات منطقه شمال آفریقا ،ليبي نيز از جمله کشورهایي بود که
در این مسير گام نهاد و مردم ليبي شاهد سقوط و کشته شدن قذافي شدند .بعد
از پایان دیکتاتوري  21ساله قذافي ،این اميدواري وجود داشت که جامعه ليبي،
با تحمل سالهاي طوالني دیکتاتوري ،مسير خود را بهسمت دموکراسي پيش
خواهد گرفت .اما این انقالب نهتنها تاکنون به مردمساالري نهادمند ،نينجاميده
است؛ بلکه شاهد انواع خشونتهاي گسترده نيز بوده است.
بعد از سقوط قذافي درگيري مسلحانه صدها گروه کوچک و بزرگ ،آشفتگي
در عرصه سياست و نبود دولت قدرتمند مرکزي ،ليبي را به یکي از آشفتهترین
کشورها بدل کرده است و عنواني بهتر از دولت ورشکسته نميتوان بر وضعيت
ليبي بعد از انقالب نهاد.
با توجه به اهميت ليبي بهعنوان یک کشور مسلمان و تنها کشوري که در
تحوالت عربي سالهاي اخير یک انقالب بهمعناي واقعي را در خود تجربه کرده
است ،در این مقاله وضعيت این کشور که در آن امنيت بهعنوان اساسيترین
مقوله حيات اجتماعي و سياسي به کاالیي نایاب تبدیل شده است و آنرا تا مرز
ورشکستگي کامل پيش برده است ،بررسي خواهد شد .بر همين اساس سوال
این مقاله این است که ليبي بعد از انقالب در چه شرایطي با پدیده ورشکستگي
روبه رو شده است؟ در پاسخ به این سوال بحث اصلي این است که گرایشات
قبایلي ،نبود ساختارهاي نظامي و اقتصادي ،فقدان فرهنگ دموکراتيک و جامعه
مدني و مداخالت خارجي باعث شده وضعيت بهسمت یک دولت ورشکسته
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پيش رود.

پیشینه تحقیق
در مورد پيشينه بحث به اجمال باید گفت که در ميان نویسندگان داخلي ،آقاي
یزدان فام در مقالهاي با عنوان «دولتهاي شکننده و امنيت انساني» به بررسي
نظري شاخص هاي دولت شکننده پرداخته و تاثيراتي که دولت شکننده بر امنيت
انساني داشته را بررسي نموده است« .خاورميانه و چالشهاي دولتهاي
ورشکسته از دیدگاه امنيت بينالملل» نيز مقالهاي است که آقاي موسوينيا
ارتباط آنرا با تروریسم و موج سوم امنيت بينالملل بررسي کرده است.
همان طور که مشخص است ،این مقاالت عمدتا بُعد نظري و تئوریک دارد و
بحث مطالعه موردي در آن طرح نشده است.
در ارتباط با ليبي ،آقاي سردارنيا و عمویي در مقالهاي تحت عنوان «تحليل
انقالب ليبي و چالشهاي فراروي حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت
و آمریت» محور اصلي بحث خود را به بررسي چالشهاي ليبي پس از انقالب
اختصاص دادهاند و از منظر دولت شکننده طرح بحث نشده است.
در مقاله حاضر تالش خواهد شد ضمن بررسي نظري شاخصهاي دولت
شکننده ،مورد ليبي بعد از انقالب بهعنوان یک دولت ورشکسته مورد بررسي و
تجزیه و تحليل قرار گيرد.

چارچوب نظری
وجود تفاوتها ،تعارضات و رقابتهاي اجتماعي و سياسي از جمله پدیدههاي
فراگير در کشورها بهشمار ميروند .تمام کشورها (توسعهنيافته ،در حال توسعه
و توسعهیافته) بهنحوي با این تفاوتها و کشمکشها در درون خود روبرو
هستند .ممکن است عوامل آن کامالً متفاوت باشند؛ در مواردي عامل اقتصادي
منشا اصلي تعارض و مناقشه تلقي ميشود و در مواردي عوامل نژادي و زباني
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محور اساسي تعارضات قرار گرفته است.
از جمله عوامل مهم تعارضات اجتماعي و سياسي بهویژه در کشورهاي جهان
سوم ،شکافها و تفاوتهاي قومي ـ قبيلهاي و مذهبياند.
از دهه  2593بهبعد خشونتهاي قومي و جدایيطلبي بهسرعت رو به گسترش
بودهاند .البته صرف وجود فيزیکي قوم و قبيلهها و چند پارگي قومي ـ اجتماعي
به بيثباتي و خشونت نميانجامد؛ بلکه نيازمند شرایط زمينهاي همچون استعمار
داخلي ،سرکوبها ،تبعيضهاي سياسي اجتماعي ،نقشآفریني نخبگان قومي و
عوامل خارجي (دولت هاي خارجي) و تحقق مراحلي از نوسازي سياسي و
اقتصادي است.
بهطور کلي در ادبيات قوميتگرایي ،با دو دسته از نظریهها در تبيين خشونت یا
جنبشهاي قومي ـ قبيلهاي مواجه ميشویم که عبارتند از کهنگرایان و
ابزارگرایان.
«کهنگرایان» 2بر این نظرند که جوامع چندپاره قومي ـ قبيلهاي بهمراتب بيشتر
از جوامع یکپارچه قومي دچار خشونتهاي قومي ميشوند .از دید آنها صرف
وجود چندپارگيهاي قومي نژادي به خشونتهاي قومي ميانجامد و این
کشمکش ها تا زمان دوام ساختار اجتماعي چندپاره استمرار خواهد داشت و
امکاني براي تفاهم ،صلح و ثبات جدي در چنين جوامعي وجود ندارد .گرچه
شواهد حاکي از آن هستند که جوامع قومي ـ قبيلهاي بيشتر از جوامع یکدست
دچار خشونتهاي قومي و بيثباتي بودهاند با این وجود ،این نظریه بهدليل
آنکه وجود چندپارگيهاي اجتماعي و قومي ـ قبيلهاي یک شرط الزم و بالقوه
براي خشونتها و بيثباتيها است و عملي شدن آن نيازمند بسترها و شرایط
2. Primordialists.
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دیگري همچون گسترش تبعيضها و سرکوبها توسط اکثریت قومي حاکم،
حاکم شدن نخبگان قومي قبيلهاي و دالیل دیگري است ،تایيد نميشود
(سردارنيا.)281 :2053 ،
در نقطه مقابل کهنگرایان« ،ابزارگرایان » 2قرار دارند .این دسته از
نظریهپردازان بر این نظرند که صرف وجود چندپارگيهاي قومي ـ قبيلهاي
بهصورت خود بهخود به خشونت نميانجامد و تحقق خشونتهاي اجتماعي و
قومي ـ قبيلهاي به عواملي مانند نوع محيط داخلي ،منطقهاي و خارجي وابسته
است و هرچه این شرایط مساعدتر باشد امکان گسترش خشونتها و بيثباتيها
بيشتر خواهد بود .در مجموع شواهد عيني و دالیل عقالني این دیدگاه را تایيد
مي کنند .در چارچوب رویکرد ابزارگرایان ،هانتينگتون بر این نظر است که
توزیع نابرابر فرصتهاي شغلي و استخدامي و بودجههاي مناطق و نابرابري
منطقهاي جغرافيایي از حيث سطح توسعه اقتصادي و سرمایهگذاريها و
امکانات نابرابر رفاهي ،آموزشي و بهداشتي ،امنيتي و خدماتي ميتوانند محرک
و برانگبزاننده بيثباتي و خشونتهاي قومي قبيلهاي باشند.
هوروویتز معتقد است گروههاي عقبمانده ساکن در مناطق عقبمانده اقتصادي
ـ اجتماعي آن کشور بهدليل شکاف شدید توسعهاي بين مرکز و پيرامون احتماال
به جدایيطلبي روي خواهند آورد ) .(Horowitz, 1985, 238بههمان سان
گروههاي قومي عقب افتاده ساکن در مناطق پيشرفته کامال احتمال دارد به
جدایي طلبي روي بياورند؛ زیرا چيزي براي از دست دادن ندارند و ممکن است
به منافعي برسند تا از این رهگذر سطح زندگي بين گروه و قبيله خود و
گروههاي ثروتمند دیگر کمرنگ شده یا تضعيف شود.
2. Instrumentalists.
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در این رهيافت نوع تعامل دولت با جامعه چندپاره قومي ـ قبيلهاي و ميزان
پاسخ به تقاضاي گروههاي قومي ـ قبيلهاي در ابعاد مختلف سياسي ،اجتماعي و
اقتصادي نيز در تبيين وقوع یا عدم وقوع بيثباتي و خشونت مهم است.
در دولت هاي ضعيف دولت و قدرت سياسي عرصه حضور گروه و گروههاي
قومي در اکثریت است نه حضور گروههاي قومي کوچک .دولت از استقالل
عمل الزم به این گروهها برخوردار نيست و بهندرت از توان باال جهت تحميل
قواعد سياستهاي ملي و منصفانه به اکثریت قومي ـ قبيلهاي برخوردار است.
از سوي دیگر دولتهاي ضعيف غير دموکراتيک بهدليل توسعهنيافتگي
اقتصادي ـ اجتماعي و منابع کم اقتصادي از توان خشنودسازي همه گروههاي
قومي ـ قبيلهاي برخوردار نيستند و در عوض عمدتا آنها را به گروههاي قومي
در اکثریت اختصاص ميدهند (سردارنيا.)289 :2053 ،
وجود همهي نشانگان نارضایتي اقتصادي ،سياسي ،و اجتماعي ـ فرهنگي
بهعنوان شرایط الزم براي خشونتهاي قومي ـ قبيلهاي هستند ولي کافي
نيستند و نياز به شرایط مهم دیگر یعني ساخت فرصتهاي سياسي همچون
جلب حمایتهاي خارجي و مهمتر از همه ضعف قدرت سرکوب دولت است.
البته قدرت سرکوب موقتا از گسترش خشونتهاي قومي ـ قبيلهاي جلوگيري
ميکند؛ ولي نفرت و نارضایتي را خاموش نميکند و بهعنوان آتش زیر
خاکستر در شرایط تضعيف قدرت سرکوب دولت ،شعلهور ميشود.
گذر به دموکراسي نيز یکي دیگر از شاخصهها ميباشد که بهعنوان شمشير دولبه
عمل ميکند .از یکسو با شریکسازي گروههاي قومي ـ قبيلهاي در
تصميمگيري و قدرت سياسي و ایجاد فرصتهاي برابر ميتواند به صلح و ثبات
کمک کند و از سوي دیگر ممکن است به تشدید چالشهاي قومي جامعه
نابرابر و استبداد اکثریت بر اقليت انجامد .در این وضعيت ممکن است
گروه هاي کوچک ،دموکراسي اکثریتي تحميلي را نپذیرند و با خشونت ،صلح و
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ثبات را بههم بزنند .در دوران گذار در چارچوب آزادسازي اوليه نهادها و
تشکيالت مدني و قومي براي مشارکت در عرصه سياسي اجتماعي و اقتصادي
شکل گرفته و گسترش ميیابند؛ ولي بهدالیل زیر صلح و ثبات و آرامش
نهادمند و دموکراتيک برقرار نميشود.
از طرفي باور جدي یک گروه قومي به اینکه بقا و موجودیت آنها از سوي
سياستها و کنشهاي گروههاي قومي در اکثریت تهدید شود ،ممکن است به
خشونت انجامد .هر چه ميزان تهدید درک و احساس شده بيشتر باشد احتمال
روي آوردن به خشونت بيشتر خواهد بود ).(Hanlon,1998, 50
عالوه بر موارد مذکور اگر چه درگيري و کشمکش قومي اساسا ستيز داخلي
است؛ با اینوجود منابع فراملي و خارجي ميتواند به گسترش ناامني و
کشمکش قومي ـ قبيلهاي بينجامد .این گروهها و جنبشها قومي ـ قبيلهاي
ميتواند از طریق سازمانهاي بينالمللي غير دولتي ،دولتهاي خارجي،
جنبشهاي اجتماعي و احزاب و گروههاي سياسي اجتماعي در جهان پشتيباني
بهدست بياورند .خيزش جنبشها و قوميتها در کشورهاي همسایه نيز ميتواند
یکي از منابع انگيزشي و الهامبخش حرکت مشابه در کشور دیگر باشد که از
آن به «اثرات سرایتي یا نمایشي» یاد ميشود (سردارنيا .)2252 :2053 ،در
مجموع از ميان دو نظریهي کلي مطرح شده ،شواهد عيني و نيز دالیل عقالني
دیدگاه دوم را تایيد ميکنند و این نظریه قدرت تبيينگري بيشتري نسبت به
نظریه کهنگرایان دارد.

مفهومشناسی دولت ورشکسته
به لحاظ مفهومي دولت ورشکسته دولتي است که مستعد بحران در یک یا چند
زیر مجموعه خود است .بهعبارتي چنين دولتي نسبت به شوکهاي داخلي و
خارجي یا بحرانهاي داخلي یا بينالمللي آسيبپذیر است .در دولت ورشکسته
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ترتيبات نهادي متضمن شرایط بحران هستند .بهعنوان مثال ،در شرایط سياسي،
نهادها ممکن است ائتالفي براي قبضه انحصاري قدرت ایجاد کنند؛ دولت
باثبات نقطه مقابل این شرایط است .عالوهبر این تعریف ،چندین تعریف از
محققين در این زمينه ارائه شده که مواردي از آن بيان ميشود:
دولتهاي ورشکسته دولتهایي هستند که نميتوانند حداقل شرایط مدني مانند
صلح ،نظم و امنيت داخلي را تضمين کنند.
دولت ورشکسته را ميتوان بر اساس نابودي عملکردهاي حکومت که از نظر
بينالمللي براي یک دولت شناخته شده هستند ،تعریف کرد ).(Potter, 2004, 3
اولسون پيشنهاد ميکند که فهرست دولتهاي ورشکسته ميتواند شامل
دولتهایي شود که با مشکالت داخلي جدي روبهرو هستند که انسجام پيوسته
آنها را تهدید ميکند یا چالشهاي داخلي مهمي براي نظم سياسي دارند
).(Olson,1993, 120
رتبرگ 2معتقد است بر طبق انتقال موثر کاالهاي ضروري سياسي ،دولتها
موفق یا شکست ميخورند که از این طریق ميتوان دولتهاي قوي از ضعيف
و دولت هاي ورشکسته را از فروپاشيده متمایز کرد .ورشکستگي دولت را
ميتوان بهصورت یک طيف در نظر گرفت که شامل دولت ضعيف ،دولت
ورشکسته و دولت فروپاشيده ميشود .در این مورد دولت ورشکسته دولتي
است که با مجموعه معيني از شرایط روبهرو است و از دولتهایي که با برخي
معيارها بهعنوان دولت ضعيف تلقي ميشوند ،متمایز ميگردد .دولت
فروپاشيده 1شکل افراطي دولت ورشکسته است که خال کامل اقتدار وجود دارد
).(Rotberg, 2003, 5
2. Rotberg.
1. Collapsed State.
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دولتهاي ورشکسته را با ویژگيهاي مشترکي شناسایي ميکنند که عبارتند از
افزایش سطح خشونتهاي سياسي و جنایي؛ فقدان کنترل بر مرزها؛ تنشهاي
قومي ،زیاني ،مذهبي و فرهنگي؛ ساختارهاي ارتباطي و حملونقل ضعيف؛
اقتصاد ضعيف و سطوح پایين توليد ناخالص داخلي؛ سطوح باالي فساد؛ نظام
سالمت ضعيف همراه با نر باالي مرگومير و کاهش اميد به زندگي و
فرصت هاي آموزشي محدود .اقدامات تروریستي در این کشورها بسيار زیاد
است؛ بهگونهاي که هشت کشوري که در  1321باالترین ميزان اقدامات
تروریستي در جهان را داشتند ،اغلب ویژگيهاي باال را دارا هستند که ليبي
یکي از آنهاست  (Country Report on Terrorism, 2012, 4).همانطور
که مشخص است دولت در این کشورها حتي توان انجام وظيفه اوليهي خود
یعني تامين امنيت شهروندان را ندارد .با توجه به دنياي جهاني شده چنين
دولت هایي نه قادر هستند که ملت خود را به سطحي از توانایيها برسانند که
همسو با تحوالت جهاني شوند و نه قادر به انتقال مسالمتآميز این تحوالت به
داخل جوامع خود هستند .حسين سيفزاده براي چنين کارکردي از ناحيه
دولت ،اصطالح قيف ـ پمپي را بهکار ميبرد (سيف زاده .)288 :2085 ،در
چنين شرایطي مسئوليتپذیري دولت براي انتقال کاالهاي سياسي ،اقتصادي
و ...به شهروندان زیر سوال ميرود .رتبرگ در این زمينه به مجموعهاي از
مهمترین کاالهاي اساسي اشاره ميکند که بهعنوان شاخصي براي تشخيص
دولت ورشکسته بهکار ميروند که در ادامه ،مقاله همين شاخصها را مبناي
بحث خود قرار داده است.
الف) شاخصهای دولت ورشکسته
حاکميت دولتها ،کارویژهها یا مسئوليتهایي را بر آنها مترتب ميکند .وظيفه
دولت ها ارائه کاالهاي سياسي مانند امنيت ،سالمت ،آموزش ،امکانات اقتصادي،
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نظم قانوني و زیرساختها است .زمانيکه دولت این کارویژهها را نداشته یا
ناتوان از ارائه آنها باشد ،خود را در حالت ورشکستگي قرار داده است .این
دولت ورشکسته شاخصههاي زیر را داراست:
 .1امنیت
مهمترین کاالي سياسي که هر دولتي باید آنرا به شهروندان خود ارائه کند،
امنيت است .بقا یا امنيت در چارچوب نظریه واقعگرایي مهمترین وظيفه دولت
است و اساسا دولت براي همين بهوجود آمده است (بيليس .)222 :2088 ،در
و اقع توسعه نهادهاي امنيتي کارآمد و مشروع براي تدوام دیگر بخشهاي هر
جامعهاي ضرورتي اساسي است .اگر چه واقعگرایي بيشتر به بعد خارجي امنيت
اهميت مي دهد؛ ولي بعد داخلي آن براي این تمایز مهم است و به این اشاره دارد
که دولت بتواند تهدیدات خارجي را از مرزهاي خود دور کرده و توان حل
مسائل اختالف برانگيز یا مقابله با حمله عليه نظم ملي را داشته باشد.
دولت هاي ورشکسته در زمينه تامين امنيت ناکارآمد هستند .بهگونهاي که
بسياري از آنها درگير پدیده تجزیهطلبي هستند؛ در این دولتها تامين امنيت
رژیم بر امنيت ملت ترجيح داده ميشود .ليبي پس از تحوالت منتهي به سقوط
قذافي درگير این پدیده شده است.
 .2ناکارآمدی نهادهای سیاسی و اجرایی مشروع
اصوال تعامل بين جامعه مدني و دولت عنصري کليدي است و بحث چگونه
روي کارآمدن نخبگان در مسند قدرت و فرهنگ سياسي مطرح ميشود که
شامل سه سطح فرهنگ سياسي تبعي ،مشارکتجو و انقيادي ميباشد.
دولتهاي ورشکسته اغلب نظام هاي سياسي بسته و اقتدارگرایي دارند که
توسط یک دیکتاتور اداره ميشود .در این جوامع ،نهادهاي سياسي در یک
فرآیند طوالني و ناشي از اجماع ملت شکل نگرفته است ،بلکه حاصل
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سياستهاي استعماري یا اعمال دیکتاتوري عليه ملت است؛ بنابراین این
دولتها با بحران هویت ملي مواجه هستند.
در دولتهاي ورشکسته جامعه مدني و گروههاي نفوذ حول ارزشهاي اکتسابي
شکل نميگيرند؛ بلکه بر مبناي ارزشهاي انتسابي است .فرد از بدو تولد خود را
عضو گروه قومي یا قبيلهاي خاص ميداند .در این کشورها کثرتگرایي
فرهنگي بر کثرتگرایي اجتماعي غلبه دارد و حاصل این کثرتگرایي،
شکافهاي تعارضآميزي است که مانع اصالحات مسالمتآميز ميشوند و
نخبگان فرهنگي حاکم هيچگونه چالشي را با موقعيت قدرت خود بر نميتابند و
از آنجا که سياست عمومي در جهت تامين منافع قوميت یا قبيله خاصي است،
نباید انتظار تحوالت چنداني را داشت .احزاب و گروههاي نفوذ در این کشورها
در راستاي منافع قوميت یا منطقهاي خاص فعاليت ميکنند و در نتيجه ظرفيت
تجزیهطلبي با کسب قدرت زیاد است .زیرا اگر در دولتهاي ورشکسته احزابي
وجود داشته باشند ،یا حزب حاکم است و یا رابطه منازعهآميز و نه وفاقگرایي
با هم دارند ).(Rotberg, 2003, 9
در دولتهاي ورشکسته بهمحض آنکه عوامل الزامآور ایجاد وحدت از بين
برود ،واگرایي و حرکتهاي تجزیهطلبانه آغاز ميشود .در این دولتها اجماعي
حول منافع ملي وجود ندارد ،بلکه منافع یک گروه یا رژیم حاکم بهعنوان منافع
ملي تعریف ميشود.
هرگاه در این روند ،قوميتها یا تبارهاي گوناگوني که در یک واحد سياسي
زندگي ميکنند ،بتوانند روي ارزشهاي مشترک ،باورهاي مشترک ،منافع
مشترک و هویت مشترک به توافق برسند ،روند ملتسازي تسریع ميگردد.
آلودگي جو تصميمگيري و اجرایي ،منافع صنفي و سليقههاي شخصي به
محتواي تصميم در این کشورها رنگ سياسي ميبخشد و از اهميت اجماع
ميکاهد .در حاليکه تصميمگيري در کشورهاي باثبات یک روند علمي همراه

تحلیلی بر دولت ورشکسته در لیبی 63

با تجزیه و تحليل اطالعات ،پيشبيني و اجماع ميباشد (ابوالحمد:2098 ،
 .)029در غير اینصورت ،اگر هر قوميت یا قبيله قصد برتريطلبي بهویژه در
قدرت سياسي را داشته باشد ،دولت درگير منازعات داخلي ميشود.
 .3ناکارآمدی اقتدار و دولت
اقتدار سياسي اشاره به حق حکومت کردن دارد .دال معتقد است اقتدار نوع
ویژهاي از نفوذ است؛ یعني نفوذ مشروع ميباشد و اقتدار یکي از اشکال بسيار
کارآمد نفوذ است و عاملي است که به رهبر کمک ميکند تا بتواند با کمترین
استفاده از منابع سياسي بهراحتي حکومت کند (دال؛ استاینبریکنر:2051 ،
 .)88دولتهاي ورشکسته از آنجا دچار ناکارآمدي اقتدار ميشوند که اقتدار
آنها در سراسر قلمرو نفوذ نداشته و در جامعه آنها اقتدارگریزي زیادي وجود
دارد .سازمان کشورهاي توسعهیافته اقتصادي 2در تعریف دولت ورشکسته به
ناکارآمدي اقتدار سياسي توجه ميکند که چنين دولتهایي قادر به اعمال
اقتدار موثر و کنترل بر سراسر قلمرو خ ود نيستند و اجبار آشکار نقش مهمي در
مشروعيت آنها بازي ميکند ) .(Huria, 2008, 2زیرا براي مردم چنين
جوامعي ،اقتدار دولت مشروع نيست.
دولت داراي سه مکانيزم مشورتي ،اجرایي و کنترلي است که در دولتهاي
ورشکسته هر سه مکانيزم در کنترل نهاد حاکم است .بهعبارتي تفکيک قوا
نقشي ندارد و با تمرکز شدید مراکز تصميمگيري روبهرو هستيم .در چنين
محيطي دولت تا عمق جامعه مدني خود نفوذ کرده و در واقع نهادهاي مستقلي
در جامعه مدني وجود ندارد که همچون سپر در برابر دولت عمل کنند .با فرض
وجود چنين نهادهایي ،رابطه آنها با دولت ،متخاصم است .در این شرایط دولت
2. OECD.
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بهراحتي ميتواند در جامعه مدني مانور دهد (نقيبزاده .)95 :2085 ،بحران
دولتداري در این جوامع بحران همبستگي نخبگان را نيز در بر ميگيرد که خود
مقدمهاي بر بحران عدم اعتماد است که شکافها را هم در بين نخبگان و هم
مردم ایجاد ميکند .تداوم این شرایط موجب شکلگيري بحران مدیریت
ميشود که ناشي از ترجيح نسبساالري بر شایستهساالري است.
 .4بحران مشروعیت

1

مشروعيت به معني قانوني بودن یا طبق قانون بودن است و رضایت پایه و
اساس فرمانروایي مشروع است .وبر معتقد بود منابع مشروعيت در سنت،
کاریزما و عقالني بودن قرار دارد (وبر 00 :2092 ،ـ  .)23البته ممکن است
دولتي مشروعيتش را از ترکيبي از این منابع بهدست آورد؛ اما جيمز روزنا بر
این اعتقاد است که منبع مشروعيت در دوران کنوني عوض شده است و
بهعبارتي منابع قدیمي زماني اهميت خود را حفظ ميکنند که دولت منبع جدید
مشروعيت را نيز داشته باشد .این منبع جدید ،کارآمدي1است .اعضاي جامعه از
دولت مطالباتي دارند؛ از نگاه روزنا بحران مشروعيت زماني آشکار تر ميشود
که مردم براي برآوردن مطالبات خود به ایجاد یا پيوستن به خرده گروهها
مبادرت کنند تا در برابر دولت قرار گيرند (روزنا .)289 :2082 ،از آنجا که
دولت ورشکسته توان برآوردن مطالبات را ندارد ،ضمن اینکه با چنين بحراني
روبهرو است ،بيشتر با خرده گروههاي خشن ـ تروریسم ـ مواجه است.

2. Legitimacy Crisis.
1. Efficiency.
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 .6بیثباتی اقتصادی

1

بانک جهاني معيار دیگري براي تشخيص دولتهاي ورشکسته معرفي ميکند که
بيثباتي اقتصادي است .این نهاد به اینچنين کشورهایي ،برچسب «کشورهاي
کم درآمد تحت فشار» ميزند .کشورهایي که از سال  1330بهبعد درآمد
ناخالص ملي 1آنها بهطور سرانه  539دالر یا کمتر بوده است .به سبب بدتر شدن
فقر در این کشورها ،بانک جهاني آنها را در جایگاهي قرار ميدهد که خطر
شبکههاي تروریستي ،افزایش منازعات مسلحانه داخلي و شروع و گسترش یک
بيماري واگير در آنها وجود دارد .دولتهاي ورشکسته باالترین ميزان نر بيکاري
را دارند و فساد اقتصادي در دولت آنها باال است .بحران توزیع ،پيامد دیگر
ناکارآمدي اقتصادي دولت ورشکسته است .بهطور کلي اقتصاد جنگي ،ویژگي
دولتهاي ورشکسته است ).(Rice& Patrick, 2008, 24
 .3تهدیدآفرینی
دولتهاي ورشکسته دولتهایي هستند که ظرفيتهاي مثبت خود را مانند ارائه
خدمات از دست داده و ظرفيت تهدیدآفریني باالیي هم براي مردم خود و هم
براي کشورهاي دیگر دارند .براي رهبران دولتهاي ورشکسته ،مهمترین
نگراني ،تداوم رژیم و احياي رژیم است .بنابراین بيشترین تهدیدها توسط
محيط داخلي ،در شکل چالشها عليه اقتدار شکل ميگيرد (Reily, 2008,
) .7البته دولتهاي ورشکسته از آنجا که درگير اقدامات تروریستي در محيط
داخلي خود هستند و از سوي دیگر توان کنترل بر مرزهاي خود را ندارند ،زمينه
گسترش تهدیدهاي خود به کشورهاي همسایه را فراهم ميکنند که منجر به
2. Economic Instability.
1. Gni= Gross National Income.
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بيثباتي منطقهاي ميشود.
با توجه به این ویژگي ،شرایط دولت ورشکسته زمينه را براي مداخله خارجي
فراهم ميکن د .مداخله براي ارتقاي امنيت در یک دولت ورشکسته ممکن است
موثر افتد .مداخله در جنگهاي قبيلهاي ،قومي و داخلي ممکن است مملو از
مشکل باشد .با اینحال مداخله خارجي زماني در دولت ورشکسته کارساز
مي شود که خود دولت منشا مشکل باشد .اگر ملت نيز مشکل آفرین باشد ،این
راهحل احتماال موثر نخواهد بود و خشونت همچنان در اینچنين کشورهایي
دست باال را خواهد داشت).(Martin, 2012, 10-11
تهدیدآفریني دولتهاي ورشکسته محدود به گسترش تروریسم و خشونت
نيست .چنين دولتهایي چالشهاي قانوني نسبت به نظام بينالملل نيز مطرح
ميکنند .معموال آنها بهطور فزایندهاي قادر به مشارکت در شبکه متراکم نهادها
و توافقات تجارت بينالملل ،محيط زیست ،حقوق بشر و اعمال این پيمانها
در داخل نيستند .همچنين دولتهاي ورشکسته قادر به حفظ اموال تبعههاي
خارجي در خاک خود نيستند ) .(Brooks, 2005, 5وضعيت هرج و مرج در
این دولتها سبب ميشود که در برابر اقدامات مجرمانه این دولتها کسي در
مجامع بينالمللي پاسخگو نباشد.
دولتهاي ورشکسته نسبت به همه شيوههاي قاچاق بهویژه پدیده قاچاق
بينالمللي سالح بهشدت آسيب پذیر هستند .این تهدید حتي تا انتقال مواد
شيميایي در دوره پس از فروپاشي شوروي جدي شد .پائول کولير و ليسا
چاوت مدعي بودند که  59درصد قاچاق سالح و مواد مخدر در کشورهایي با
دولتهاي ورشکسته که اغلب دچار بحران هستند ،صورت ميگيرد .در حوزه
سالمت ،مردمان این دولتها اگر دچار بيماري واگير شوند ،بهسرعت توان
اشاعه آن به کشورهاي همسایه را دارند (Chauvet& Collier, 2007, 17).
نخستين استراتژي امنيت ملي انگليس در  1338بيان ميکرد که ناامني جهاني
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در دنياي معاصر در فقر ،نابرابري و ورشکستگي دولت قرار دارد .در گذشته
بحرانهاي خشونتآميز و تهدیدها بيشتر از سوي دولتهاي قوي ناشي ميشد؛
اما در جهان کنوني ،دولتهاي ورشکسته منشا چنين تهدیدهایي هستند
).(Newman, 2009, 7-11
 .6بحران ناسیونالیسمِ تباری در برابر ناسیونالیسم مدنی
برداشت و درک نادرست از مليگرایي ،ویژگي دولتهاي ورشکسته است .در
این کشورها مليگرایي تباري یا قبيلهاي ـ قومي ،جانشين مليگرایي مدني شده
است .بهگفته کوهن مليگرایي غربي مبتني بر این ایده است که ملت یک
انجمن عقالني از شهرونداني است که توسط قانونها و سرزمين مشترک با هم
پيوند ميخورند در حاليکه مليگرایي تباري مبتني بر ریشههاي قومي و ارائه
تعریفي ارگانيک از ملت است .ملت متشکل از یک قوم و فرهنگ است که
بهطور طبيعي شکل گرفته است (رنجبر .)22 :2082 ،بحران مليگرایي زماني
در دولتهاي ورشکسته بيشتر آشکار ميشود که این نگاه تباري به مليگرایي
اجازه گذار از فرهنگ سياسي مبتني بر قبيلهگرایي به فرهنگ سياسي مدرن را
که مشارکت سياسي همگاني را مدنظر دارد ،نميدهد .در واقع فرهنگ سياسي
سنتي به بازتوليد حکومتداري قبيلهاي ميانجامد که ویژگيهایي چون تقدم
اراده حاکم بر اراده قانون ،استخدام سياسي بر مبناي رابطه شخصي و نگاه حذفي
به رقيب سياسي دارد (آریانفر .)200 :2051 ،در واقع در دولتهاي ورشکسته
نظارت در حد خصومت تقليل داده ميشود.
بنابراین اغلب دولتهاي ورشکسته بر مبناي ناسيوناليسم تباري ،با برتري یک
قوم یا قبيله در ساختار سياسي روبهرو هستند و ناسيوناليسم مدني جایگاهي
ندارد .ناسيوناليسم مدني زماني شکل ميگيرد که مليت نه بر مبناي تمایزات
قومي یا زباني بلکه بر اساس شهروندي مشترک تعریف ميشود .ملت مدني
متشکل از کساني است که مرام سياسي مشترکي بدون توجه به قوميت ،نژاد،
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رنگ ،مذهب ،جنس و زبان داشته باشند .ملت مدني در اصل اجتماعي مبتني بر
برابري در حقوق و ارزشهاي سياسي است که یکي از این ارزشها دموکراسي
است ) .(Pamir, 2013دولتهاي ورشکسته بهندرت توسط ناسيوناليسم مدني
شکل گرفتهاند .فرآیندي که دولت ابتدا پدید ميآید و سپس ملت شکل
ميگيرد؛ فرانسه و انگليس از این نوع هستند.
 .8میزان باالی خشونت
ویژگي دیگر دولتهاي ورشکسته ،ميزان باالي خشونت در آنها است .در یک
دولت ورشکسته ،مقامات رسمي با بيش از دو یا چند شورش ،مانند جنگ
داخلي و تروریسم دستوپنجه نرم ميکنند .جنگهاي داخلي در چنين
دولتهایي اغلب ریشههاي قومي ،زباني ،نژادي و مذهبي دارند .هيچ دولت
ورشکستهاي وجود ندارد که بين گروهها و اجتماعات آن عدم توافق وجود
نداشته باشد .پيامد این خشونت در دولتهاي ورشکسته ،نابودي زیرساختهاي
اقتصادي و سياسي است ) .(Rotberg, 2003, 17خطر وقوع کودتا و
شورشها در این دولتها ،یک حس مداوم ناامني رژیم ایجاد ميکند؛
ویژگيهاي دولت ورشکسته همانند یک سيکل عمل ميکنند که زنجيرهاي از
بحرانهاي مستمر را بهوجود ميآورد.
ميزان باالي خشونت ،بحران ناامني و سپس بحران مشروعيت را پدید ميآورد
که این نيز خود موجب بحران اقتدار سياسي و اقتدارگریزي ميشود .در ميان
 298کشور جهان ،کشورهاي آفریقایي بهلحاظ شاخص دولتهاي ورشکسته
در  ،1322رتبههاي باال را از آن خود کردهاند؛ بهگونهاي که  03کشور
آفریقایي از جمله ليبي در بين  93کشور اول این شاخص قرار داشته اند
(Haken, 2013).

ب) لیبی :دولت ورشکسته
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ورشکستگي دولت در ليبي هنگامي آشکار شد که پس از سرنگوني قذافي ،نه
دموکراسي که غربيها فکر ميکردند برقرار شد و نه رژیمي اسالمگرا .در ليبي
بعد از انقالب بهرغم وجود دو دولت و دو مجلس در طرابلس و طبرق ميتوان
گفت عمالً دولتي وجود نداشته است و حدود اقتدار هيچکدام از این دولتها از
محدوده شهر محل استقرار فراتر نرفت .انباشت مولفههاي مانع و پَسران در
دولت سازي ليبي بعد از انقالب ،این کشور را به کشوري ورشکسته تبدیل کرده
است؛ در ادامه به توضيح این مولفهها خواهيم پرداخت:

مولفههای لیبی بهعنوان دولتی ورشکسته
برخي از مولفه هاي موجود در ليبي داراي ابعاد تاریخي و ميراث گذشته این
کشور است و برخي از آنها بعد از انقالب بهوجود آمدهاند.
 .1گرایشات قبایلی ـ قومگرایی
ليبي از  223قبيله و  1333طایفه تشکيل شده است که از این ميان 93 ،قبيله
آن حضور انکارناپذیري در صحنه سياسي ليبي داشته اند ) Tempelhof,
 .(2012قبيله پایهي محوريِ ساختار اجتماعيِ ليبي است؛ قبيله در طول تاریخ
مدرنِ ليبي نقش محوري را در بسيج مردم ليبي عليه استعمار و نيز در تعامل با
حکومتها ایفا کرده است .افزون بر این ،در دورههایي از تاریخ ليبي که دولت
مرکزي قدرتمندي وجود نداشت و یا اساساً حضوري در ليبي نداشت ،قبيله در
نقش دولت ظاهر شده؛ وظيفه تأمين امنيت اعضاي خود را بهعهده ميگرفت.
این وضعيت در دورهي قذافي تحکيم شد .قذافي برخالف دیگر دولتهاي
اقتدارگراي منطقه ،که عمدتاً تالش ميکردند وفاداريهاي قبيلهاي را محدود
کرده ،وفاداري به دولت و هویتِ ملي را تقویت کنند؛ عمده تالش خود را در
ارتباط با قبایل ،مطيع و وفادار کردنِ آنها به دولت و نه تبدیل وفاداريِ اعضاي
آنها از قبيله به دولت نمود .نتيجهي وضعيت یاد شده ،حفظ اقتدار و جایگاه
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اجتماعيِ قبایل ليبي بود .حتي ناسيوناليسم ليبيایي نيز ماهيتي قبيلهاي دارد؛
بدینمعنا که گرایشهاي قبيلهاي بر نگاه مليگرایانه ميچربد و اولویتهاي
آنرا تعيين و تعریف ميکند .البته این نکته را باید در پرتو این واقعيت دید که
اساساً در ليبي هویت ملّي تضعيف شده است و قذافي دولت را به شخص خود
محدود ميکرد و در نتيجه هویتِ ملي که طبعاً ميباید هویت دولت نيز باشد،
تضعيف شده است (احمدیان.)12 :2050 ،
لذا قبيلهگرایي را در شکلگيري سامان سياسي نوین ليبي باید عنصري واگرا
دانست که از ي طرف اشتراک اجتماع را بهشدت کاهش ميدهد؛ چرا که
قبایل بهجاي اهميت دادن به منافع ملي و مسائل فرا قبيلگي ،به منافع داخل
قبيله بيشتر توجه دارند و از طرف دیگر بهدليل نيروي گریز از مرکز ،از
انسجام سامان سياسي بهشدت ميکاهند ) .(Mokhefi, 2011, 11مضمحل
کردن نهادهاي سياسي در ليبي دوران قذافي به سادهسازي عرصه سياسي در این
کشور منجر شده که باید گفت این روند موجب واگرایي بيش از پيش قبایل در
این کشور شده است.
قومگرایي نيز از عواملي است که بعد از انقالب تشدید شده است؛ زیرا قذافي
بسياري از اقوام را سرکوب کرده بود و تالش داشت همه را ذیل نژاد عرب قرار
دهد .در کميته قانون اساسي  0نماینده به اقوام اختصاص داده شد؛ اما بعد از
انقالب اقوامي مانند آمازیغها و طوارق و تبو اعتراض کردند و خواهان سهم
بيشتري شدهاند .آمازیغها تهدید کردهاند که اگر مطالباتشان برآورده نشود،
موضوع استقالل را پيش خواهند کشيد (موسسه مطالعات اندیشهسازان نور،
 .)25 :2050اگر قومگرایي در ليبي مدیریت نشود ،ميتواند بهعنوان یکي از
موانع شکلگيري دولت مرکزي نيرومند عمل کند و کشور را بهسمت تجزیه و
تفرق سوق دهد.
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 .2منطقهگرایی
شاید بتوان منطقهگرایي در ليبي را حتي فراتر از قبليهگرایي دانست.
منطقهگرایي بدان معناست که هر بخش از مردم مناطق سهگانهي تشکيل
دهندهي ليبي ،هویت خویش را پيش از آنکه با ليبي تعریف کنند ،با یکي از
مناطق سهگانه اصلي ،که پيش از سرنگونيِ پادشاهي سنوسي تقسيمات کشوري
را شکل ميدادند ،معرفي ميکنند .نگاه مردم هر منطقه از ليبي در وهله اول به
منطقه محل زندگي خود است .این موضوع حتي در بين دولتمرداني که باید نگاه
ملي داشته باشند ،نيز صدق ميکند .بهعنوان مثال قذافي از منطقه غرب ليبي بود
و در طول  21سال حکومت وي ،منطقه شرق از توسعه محروم بود.
منطقهگرایي بهویژه با گسترش ثروت نفتي ليبي ،از سوي مناطق نفتخيز ليبي،
که اغلب در منطقه شرق ليبي قرار دارند ،مورد تأکيد قرار گرفته است و اعالم
حکومت فدرال برقه یکي از اولين اقدامات در راستاي پيشبردِ تقسيمات
کشوري بر مبناي نگرشِ مناطقي بود (احمدیان .)12 :2050 ،این موضوع حتي
در ميان مردم هر کدام از مناطق نيز صدق ميکند .بهعنوان مثال مصراتهايها
خود را بهتر از زنتانيها ميدانند و رقابتي عجيب بين مردم این دو شهر وجود
دارد .در مجموع ،هویت موسوم به «مناطقي» و توجه به مناطق بيش از رواج
نگرشِ ملي از جمله چالشهاي اساسيِ ليبي پس از قذافي است که از منظري
اجتماعي و فرهنگي ،جایگاهي مستحکم دارد.
مشکل عمده در این زمينه ضعف مؤلفههاي هویتِ ملي در برابر فرهنگ
اجتماعيِ مناطقي است که در دوره پس از قذافي و فروپاشيِ نظم موجود،
شرایطي ویژه در ليبي بهبار آورده است .ریشهي این بحث را باید در چارچوبي
فرهنگي دنبال کرد .ليبيایيها در نتيجهي چهار دهه حکمرانيِ قذافي ،اعتماد به
قول و قرارهاي سياستمداران را از دست دادهاند .افزون بر این تبعيض قبيلهاي
و منطقهاي نظام قذافي ،محرّکِ گرایشهاي گریز از مرکز با داعيه پيشگيري از
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سلطه مجدد مناطق غربي بر سایر مناطق ليبي شده است.
لذا ليبي با توجه به زمينه تاریخيِ وجود سه اقليم طرابلس ،برقه و فزان پتانسيل
تجزیه را دارد بهویژه اینکه هنوز بسياري از مردم این تفکيک را در ذهن خود
دارند و از سوي دیگر بين فرهن گ هر منطقه با مناطق دیگر نيز تفاوت وجود
دارد .همين موضوع باعث شده بعد از انقالب و نابودي فضاي اختناق و
دیکتاتوري دوران قذافي ،گروهها و قبایل بهفکر بهرهبرداري از این فضا باشند و
عَلَم تجزیه برافرازند .در این راستا جریانات گریز از مرکز تالش بسيار دارند تا
عالقهي عمومي یا تمایل افکار عمومي به وحدت را تضعيف سازند .آنها در
چارچوبي کالن ،تنها در مسير تضعيف وحدت ليبي حرکت ميکنند (موسسه
مطالعات اندیشهسازان نور .)11 :2050 ،لذا بسيار مشکل است که بتوان ميان
آنها در مسير حرکت بهسمت وحدت ليبي یا ليبي قدرتمند و دموکراتيک
سازگاري و همساني ایجاد کرد.
 .3تکثر گروههای مسلح و افراطی
اقدامات سرکوبگرانه قذافي در جریان انقالب ،بهطور طبيعي مبارزه مسلحانه را
براي انقالبيون گریزناپذیر کرد و در این راستا درهاي زاغههاي مهمات مناطقي
که در وهله اول تصرف شده بود ،بهروي مردم باز شد .با پيروزي انقالب و
تشکيل دولت موقت و شوراي ملي انتقالي ليبي تالشهاي زیادي براي
جمع آوري سالح انجام شد که قرین موفقيت نبود .در حال حاضر وجود
ميليونها قطعه سالح در دست مردم و بهخصوص جوانان از هر طيفي اعم از
ليبرال ،افراطي و جریانات متمایل به القاعده و داعش و همچنين قبایل مخالف
ساختار حکومتي حاکم ،مشکالت زیادي را براي دولت ليبي ایجاد کرده است
) .(Avni, 2014آنها در مقابل ورود نيروهاي پليس به منطقه خود مقاومت
مسلحانه ميکنند و پليس هم با سالحهاي خاص پليس امکان برخورد با آنها را
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ندارد.
در ح ال حاضر جریانات افراطي اعم از داخلي یا فراملي ،یا درصدد ایجاد
امارتهایي در داخل ليبي هستند یا بهدنبال متحد کردن دولت ليبي با دولتها
و جریانات فرامرزي اسالمي هستند که این مشکلي اساسي براي وحدت ليبي
بهشمار ميآید (موسسه مطالعات اندیشهسازان نور.)10 :2050 ،
در ليبي بعد از انقالب  113هزار شبه نظامي فعال بودند که تنها  90گروه شبه
نظامي در شهر یک ميليون نفري طرابلس (پایتخت) حضور داشتند و هر کدام
بر بخشي از شهر کنترل دارند .مضاف بر این ،محصوالت پاالیشگاهها و فروش
نفت حاصله ،عمال توسط گروههاي شورشي مدیریت ميشود و این عامل نيز
بهنوبه خود با ایجاد درآمدهاي کالن کانونهاي خشونتورزي را در کشور
تقویت ميکند .اکنون در کل نزدیک به  2933گروه شبه نظامي در ليبي فعالند
که هر کدام اهداف خاص خود را دنبال ميکنند .این گروهها از نظر سياسي و
ایدئولوژي با یکدیگر اختالفات زیادي دارند .برخي از آنها اسالمگرا و گاه
بسيار تندرو هستند ،برخي دیگر جدایيطلب و قومگرا هستند و برخي دیگر
سکوالر و ليبرال هستند (اسکندري.)2050 ،
وضعيت بغرنج امنيتي و قدرتگيري ميليشياها ،دو نتيجه عملي در بر داشته
است .نخست آنکه اختالفات سياسي موجود ميان جریانهاي سياسي مختلف،
بهصورت نزاع ميليشياها در عرصه عملي ترجمه شد و در نتيجه براي نمونه
بهراحتي نخستوزیر ربوده ميشود ،وزرا مرتب تهدید ميشوند و سفارتخانهها
مورد حمله قرار ميگيرند .دوم آنکه شبهنظاميان تالش ميکنند کارآمدي خود
را در برابر ضعف دولت نشان دهند تا مشروعيتِ کاهندهي خود را تقویت کنند.
بههمين دليل در بسياري از موارد شبهنظاميان بهمراتب موفقتر از نيروهاي
امنيتي و نظامي دولت عمل کرده و ميکنند .آنها انگيزه کامالً قابل درکي براي
نشان دادنِ کارآمديِ خویش در برابر ضعف و ناتوانيِ نيروهاي وابسته به نظام
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نوین ليبي دارند (احمدیان.)91 :2050 ،
بسياري از این گروههاي مسلح تمایلي به تشکيل دولت قدرتمند ندارند؛ چرا که
تشکيل دولت و ارتش مقتدر به معناي ضعف آنها و در نهایت حل شدن آنها در
درون دستگاه نظامي حکومت مرکزي خواهد بود.
 .4نبود ساختار مناسب ارتش
قذافي به علت ترس از وقوع کودتایي از نوع کودتاي خود عليه نظام حاکم،
ارتش را به اندازهاي تضعيف کرد که ميتوان گفت عمالً ارتشي وجود نداشت.
وي با تضعيف ارتش ،به تقویت گردانهاي امنيتيِ خویش که وابستگيِ
آشکاري به شخص قذافي داشتند پرداخت .با وقوع تحوالت منتهي به سرنگوني
قذافي و تداوم ناامنيها در دوره پس از وي ،روند ویراني ساختار امنيتي و
نظامي ليبي تداوم یافت و این روند امروزه ليبي را به مرز ورشکستگي رسانده
است.
 .6عدم اجماع در میان نخبگان و دولت
نگاه نخبگان ملي ليبي به مسئله وحدت دیدگاه واحدي نيست و نسبت به
ماهيت دولت آینده دیدگاههاي متفاوت و گاه متضادي وجود دارد و راهحلها
عموماً شخصمحور است .با وجود آنکه همه آنها مسلمان و پيرو مذهب واحد
(مالکي) هستند ،اما برخي خواهان عدم نقشآفریني دین اسالم در سياست
هستند و برخي دیگر ،وجود این رابطه را از ضروریات دولت آینده ليبي
ميدانند (الصواني 280 :0320 ،ـ  .)282در حاليکه ليبرالهاي ليبي بر تشکيل
دولت تکنوکرات مستقل از دیدگاههاي دیني تأکيد دارند ،جریانهاي اخواني و
سلفي با حمایت داراإلفتاء ليبي در تالشند ماهيت دولت آینده اسالمي باشد ،البته
اسالمي که متأثر از دیدگاههاي سلفيت باشد.
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 .3فقدان نخبگان؛ نبود علما و رهبران دینی
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
را اداره کنند وجود نداشته باشد.
عالوهبر فقدان نخبگان ،در ليبي کنوني قشري با عنوان علما نيز وجود ندارد .در
مجموع در ليبي علماي بزرگي که موجد وحدت باشند وجود نداشتهاند و آنها
هميشه تابعي از علماي دیگر کشورها بودهاند .یکي از اقدامات قذافي در دوران
حکومت خود بر ليبي ،از بين بردن طبقه مشایخ و علما بود؛ او مدارس حوزوي
و شرعيه را تعطيل کرد .علماي کنوني نيز تحصيلکرده عربستان یا مدارس
تونس و مصر هستند .قذافي به علما اعتقادي نداشت و ميگفت :این را
مسلمانان از مسيحيان یاد گرفتند و طبقهاي مانند کشيشها آوردند و لباسي
مخصوص برایشان طراحي کردند تا آنها را از بقيه مردم جدا کنند ،در حاليکه
پيامبر (ص) مانند سایر مردم لباس معمولي ميپوشيد (موسسه مطالعات
اندیشهسازان نور .)28 :2050 ،وي نهادهاي دیني را نيز بهشدت تضعيف کرده
و در تالش بود وفاداريِ نهادهاي تضعيف شده به نظامِ خود را تضمين کند؛
براي نمونه وي سازمان اوقاف را از طریق تغيير نهادهايِ ناظر بر آن تضعيف
کرد (احمدیان.)29 :2050 ،
 .6فقدان فرهنگ دموکراتیک و جامعه مدنی
قذافي پيرامون حزب و احزاب در «کتاب سبز» خود اینگونه آورده است که
حزب ،دیکتاتوري مدرن است ...حزب عامل دیکتاتوري مردم بهشمار ميآید؛
زیرا حزب عبارت است از حکومت یک جز بر کل و این طریق تازهترین وسيله
دیکتاتوري بهشمار ميآید .وي معتقد بود «مَن تَحزَّب خان» :هر کس
حزبگرایي کند خائن است .حزب به هيچوجه نميتواند عامل دموکراسي باشد،
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زیرا یا از افرادي که داراي منافع یکسان هستند و یا از افرادي که منافع واحد
دارند و یا از فرهنگ واحدي برخوردارند و یا معتقدات یکساني دارند ،تشکيل
یافته است (افراسيابي.)101 :2050 ،
سازمانهایي که از سوي قذافي مجوز تأسيس ميگرفتند ،بعد از مدتي با
سياستهاي جدید قذافي مبني بر تغيير نام سازمان و اهداف خود مواجه
ميشدند .سازمانهاي خصوصي و مردمنهاد اندکي در این کشور وجود داشتند و
بقيه سازمانها از سوي دولت ایجاد شده بودند که وظيفه اصلي آنها خدمت به
نظام و دولت قذافي بود (دکمجيان 020 :2080 ،ـ .)022
بههر روي در ليبي کنوني جامعه مدني قدرتمندي که احزاب قدرتمندي در آن
حضور داشته باشند و حلقه واسط بين اجتماع و دولت در ليبي باشند وجود
ندارد .بنابراین هنوز کانالهاي ارتباطي در جامعه ليبي شکل نگرفته است تا
خواستههاي مردم را به حکومت انتقال دهد .بهرغم ایجاد فضاي آزاد و
شکلگيري برخي احزاب ،جامعه مدني قدرت کافي نداشته و احزاب نيز بيشتر
در حال درگيري و نزاع با یکدیگر هستند .هرچند ميتوان به آینده اميدوار بود
و انتظار داشت حداقل شبکهاي از مساجدي که در حال حاضر اغلب در انحصار
جریانِ سلفيِ ليبي قرار دارد؛ در آینده فعال شوند و اعتبار و جایگاه ویژه خود را
در ميان مردمِ ليبي بازیابند.
از سوي دیگر مردم ليبي در بيش از چهار دهه حکومت قذافي و دوران سلطنتي
قبل از وي و همچنين دوران استعمار ایتاليا ،طعم دموکراسي را نچشيدهاند و
این مؤلفه در جامعه نهادینه نشده است .لذا فرهنگ سياسي در ليبي از نوع تبعي
و محدود است و قبيلهمحوري در این کشور همچنان وجود دارد (موسسه
مطالعات اندیشه سازان نور .)11 :2050 ،این مسئله در حرکت ليبي بهسمت
دموکراسي یکي از اساسيترین مشکالت پيشروي ليبي است.
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 .8عدم کنترل سرزمینی
شرایط کنوني دولت ليبي قادر به تسلط کامل بر اقصي نقاط کشور نيست.
بيش از هشتاد درصد جمعيت کشور در نوار ساحلي مدیترانه ساکن هستند؛
حتي فاصله شهرهاي این نوار ساحلي هم بسيار طوالني است (جابر انصاري،
 )2052و نواحي مرکزي و جنوبي بهعلت اقليم صحراوي آن ،فاقد یک جمعيت
متمرکز و انبوه ميباشد .در این قسمتها قبایلي ساکن هستند که خود حفاظت
از منطقه خود را بر عهده دارند.
ليبي داراي مرزهاي گستردهاي است که کنترل آنها براي دولتي که توان کنترل
امنيتِ شهرهاي اصليِ کشور را ندارد امري غيرممکن است .ليبي حدود چهار
هزار کيلومتر مرز زميني با کشورهاي افریقایي دارد و نزدیک به دو هزار
کيلومتر نيز مرز دریایي در شمال این کشور واقع شده است .ليبيِ امروز توان و
پرسنل نظامي الزم براي کنترل مرزهایش را ندارد .بههمين دليل مرزهاي این
کشور بهویژه مرزهاي جنوبي و جنوب غربي تبدیل به محل تردد گروههاي
افراطي و ترویج دهشتافکني در ميان کشورهاي این سامان از جمله در درون
ليبي شده است.
 .6فقدان زیرساختهای اقتصادی
با وجود آن که کشور ليبي درآمد مناسبي از فروش نفت بهدست ميآورد ،قذافي
توجه چنداني به توسعه و آباداني کشور نداشت .بنابراین در دوران قذافي
زیرساختهاي الزم براي توسعه کشور بهصورت محدود ایجاد شده بود .از سوي
دیگر همان زیرساخت هاي اندک نيز ابتدا در جریان انقالب آسيب دید و سپس
در جریان جنگ داخلي کنوني بسياري از آنها ویران گردید .حتي فرودگاهها و
تأسيسات نفتي ليبي نيز از این ویرانيها در امان نمانده است؛ از اینرو ميتوان
گفت در ليبي زیرساختهاي اقتصادي الزم براي توسعه در حال حاضر وجود
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ندارد .طبعاً براي ایجاد چنين زیرساختهایي ليبي نيازمند مساعدت کشورهاي
پيشرفتهتر خواهد بود که این امر نيز نوعي وابستگي ایجاد خواهد کرد.
 .11مداخالت خارجی
ليبي اولين آوردگاه حمایت در صحنه بينالملل بود .حمایت ،سه مرحله
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
قذافي سرنگون شد ،اما مسئوليت اصلي یعني بازسازي و پسامنازعه خود را در
ليبي انجام ندادند .آمریکایيها و غربيها به این مدل که از ابتدا در ليبي ،یک
ارتش و نهاد مدرن ایجاد شود کمک نکردند (ابراهيمي .)2050 ،عالوهبر این
بعد از سقوط قذافي ،این کشورها در بروز اوضاع نابسامان ليبي مؤثر بوده و
هستند و در این خصوص باید به صفبندي ميان بازیگران منطقهاي و
فرامنطقه اي پرداخت و منافع و اهداف کالن هر یک از آنها را در ليبي مشخص
کرد.
قدرتهاي اروپایي و آمریکا به دنبال نفت و گاز ليبي هستند و البته برخي
دولتهاي منطقه نيز به دنبال گسترش حوزه نفوذ .فرانسه در جنوب ليبي به فکر
محا فظت از منابع اورانيوم است و آمریکا به فکر ایجاد پایگاه و  ....مصر،
الجزایر و برخي دیگر ،از جریانِ حفتر در ليبي بهشدت حمایت ميکنند .در
مقابل ،قطريها از حکومت تندورها در طرابلس (فجر ليبي) حمایت ميکنند،
البته عربستانيها نيز همراه با السيسي عالقه دارند که حفتر بهقدرت برسد .تفکر
حفتر بهدنبال این است که دولت ـ ملت مدرن ایجاد شود؛ اما نباید دولت ـ
ملتي شکل گيرد که بهدست جهاديها و اخوانيها بيفتد؛ بنابراین عربستان و
مصر از این مدل حمایت ميکند (ابراهيمي .)2050 ،لذا این قدرتها با حمایت
مالي و نظامي از گروههاي مختلف داخلي ليبي ،بهدنبال تأمين منافع خود هستند
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که بهطور طبيعي با منافع ملت ليبي همخواني ندارد و مخالفتهاي زیادي را بر
ميانگيزد.
قدرتهاي بزرگ مداخلهگر در ليبي ،در مورد حمایت از گروه و جریان خاصي
هدف واحد ندارند و این عدم انسجام دولت ليبي را بهسمت ورشکستگي برده
است .از سوي دیگر با توجه به توازني که در ميدان نبرد ليبي وجود دارد،
قدرتهاي بزرگ و حتي سازمانهاي بينالمللي در حمایت جدي و همهجانبه از
یکي از گروه ها مردد هستند زیرا بيم آن دارند ،گروه مورد حمایت شکست
خورده و در نتيجه منافع آنها به خطر افتد.
رژیم صهيونيستي نيز از یکسو از تجزیه ليبي استقبال ميکند و از سوي دیگر
تمایل ندارد که این کشور به حيات خلوت القاعده تبدیل شود .رژیم
صهيونيستي تالش مي کند از وضعيت کنوني ليبي ،در راستاي عدم سرایت جبهه
مقاومت به شمال آفریقا بيشترین بهره را ببرد .مسلمان بودن مردم ليبي و وجود
روحيه عميقاً ضد صهيونيستي و حتي ضد یهودي در ميان مردم ليبي این نگراني
را براي مقامات تلآویو بهوجود آورده است که در صورت شکلگيري یک
دولت با ثبات ،بي شک این دولت ،که بر ساحل دریاي مدیترانه نيز اشراف دارد،
به دشمنان اسرائيل خواهد پيوست و این رژیم بيشتر در تنگنا قرار خواهد
گرفت .از اینرو همه تالش خود را براي ورشکسته کردن و ناتوان نمودن دولت
در ليبي انجام ميدهد .برخي از فعاالن اسالمگراي ليبيایي معتقدند همایش
آمازیغها در فرانسه در سال  ،1322با حمایت و پشتيباني اسرائيل برگزار شده
و هدف این رژیم تحریک آمازیغها به تالش براي تجزیه ليبي بوده است.
حمایت حکومت قذافي از گروههاي مبارز براي آزادي فلسطين ،سابقه بسيار
منفي از ليبي نزد رژیم صهيونيستي ایجاد کرد .این سياست کالن اسرائيليهاست
که همواره در پي تجزیه کشورهاي بزرگ اسالمي هستند .بنابراین ممکن است
این رژیم خواستار اجراي این سياست براي تجزیه ليبي نيز باشد (موسسه
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مطالعات اندیشهسازان نور.)02 :2050 ،
 .11مشکالت اقتصادی و اداری
ویژگي اصلي اقتصاد ليبي وابستگي به فروش نفت است که منشا  53درصد
درآمدهاي کشور است .فروش نفت همراه با جمعيت کم ليبي ،این کشور را
تبدیل به بزرگترین درآمد سرانه در آفریقا کرده بود ).(Rivlin, 2015, 3
با توجه به نقش و اهميت نفت در تأمين هزینههاي دولتهاي ليبي و نيز تأمين
هزینههاي جنگ داخلي ،هر کدام از جریانها تالش کردهاند ،بر این منابع
راهبردي تسلط یافته ،ضمن تمتع خود از آن ،مانع بهرهبرداري رقيب شوند.
همين موضوع باعث شده ،تا در روند استخراج و فروش نفت ،اختالل جدي
بهوجود آید.
هم چنين اگرچه در دوران قذافي نيز فساد اقتصادي و اداري وجود داشت ،اما
این فساد در دوران گذار فعلي مشهودتر شده است که بيشتر آن به عدم نظارت
بر هزینههاي دولت هاي عبدالرحيم الکيب و علي زیدان بوده است .اینک
بسياري از مردم ليبي معتقدند در دولتهاي کيب و زیدان ،ميليونها دالر به
جيب افراد و دولتمردان رفته است .این باور جداي از آنکه چقدر صحيح باشد،
فضاي ناسالمي را در ادارات بهوجود آورده است که در این فضا هرکس کمتر
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.
با توجه به رهيافت نظري که در ابتداي مقاله آورده شد بهنظر ميرسد ،این
رهيافت قدرت تبيين وضعيت ليبي را داراست .همانطور که اشاره شد قبيله
پایه محوريِ ساختار اجتماعيِ ليبي است و این ویژگي ليبي را در مسير
خشونتهاي قومي ـ قبيلهاي قرار ميدهد .این ویژگي جامعه ليبي ،شرط کافي
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براي وضعيت پيش آمده براي ليبي نميباشد؛ بلکه تحقق خشونتهاي اجتماعي
و قومي ـ قبيلهاي به عوامل دیگري مانند نوع محيط داخلي ،منطقهاي و خارجي
وابسته است که این عوامل نيز به مسير طي شده در ليبي کمک نموده است.
بر اساس نظر هوروویتز ،گروههاي عقبمانده ساکن در مناطق عقبمانده
اقتصادي اجتماعي بهدليل شکاف شدید توسعهاي بين مرکز و پيرامون احتماال به
جدایي طلبي روي خواهند آورد .این مسئله در ليبي که منطقهگرایي (برقه ،فزان
و طرابلس) یکي از ویژگيهاي بارز آن ميباشد ،کامال مشهود بوده و یکي از
عوامل اصلي درگيري هاي خشونت بار در ليبي و ورشکستگي دولت ليبي بوده
است.
همانطور که در این نطریه طرح شد در دولتهاي ضعيف ،دولت و قدرت
سياسي عرصه حضور گروه و گروههاي قومي اکثریت است؛ نه حضور گروههاي
قومي کوچک .حضور گروه فجر ليبي بهعنوان قدرتمندترین گروه موجود در
ميان گروههاي شبه نظامي حاضر در ليبي ،باعث شده تا این گروه یکي از
طرفهاي اصلي درگيري و منازعه در ليبي باشد.
از سوي دیگر دولت هاي ضعيفي که بعد از انقالب ليبي سرکار آمده اند ،نه توان
خشنودسازي و جلب رضایت همه گروههاي قومي ـ قبيلهاي و گروههاي شبه
نظامي برآمده از قبایل موجود در ليبي را داشتهاند و نه توان سرکوب این
نيروهایي که به دنبال کسب سهم بيشتري از قدرت و ثروت در ليبي ميباشند.
بنابراین ،این مسئله نيز در راستاي تداوم خشونت در ليبي و ورشکستگي دولت
عمل کرده است.
همان طور که در چارچوب نظري اشاره شد ،شکست اخوان المسلمين در اولين
انتخابات پارلماني در ليبي بعد از انقالب ،باعث شد تا گروههاي کوچک،
دموکراسي اکثریتي تحميلي را نپذیرند و با خشونت ،صلح و ثبات را بههم
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
المسلمين در انتخابات پارلماني شکست خود و این مسئله باعث شد بسياري از
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.
همچنين بر اساس آنچه آمد ليبيایيها در نتيجه چهار دهه حکمرانيِ قذافي،
اعتماد به قول و قرارهاي سياستمداران را از دست دادهاند ،در واقع اعتماد
عمومي به یکدیگر در جامعه ليبي نسبت به سایر جوامع کمتر شده است .این
مسئله باعث شده تا گروهها و قبایل با احساس و ادراک تهدید فزآینده از
یکدیگر و براي کسب بخشي از قدرت و ثروت در ليبي روي به خشونت
بياورند.
عالوهبر موارد مذکور که ميتوان بهعنوان عوامل داخلي افزایش خشونت در
ليبي بعد از انقالب و ایجاد دولت ورشکسته در این کشور نام برد ،منابع فراملي
و خارجي نيز طبق نظریه این مقاله ،به گسترش ناامني و کشمکش قومي ـ
قبيلهاي در ليبي کمک کرده که در بخش مداخالت خارجي تشریح شد.

نتیجهگیری
دولت برآمده از وستفاليا داراي کارویژههایي چون ایجاد امنيت ،رفاه ،نهادهاي
مدني مشروع و ...است و زمانيکه فاقد توانایي در انجام این کارویژهها باشد،
خود را در حالت ورشکستگي قرار داده است و ما با پدیدهاي بهنام دولت
ورشکسته روبهرو مي شویم؛ تحوالت ليبي بعد از  1322مصداق چنين اموري
است .گرایشات قبایلي ،منطقهگرایي ،نبود ساختار مناسب ارتش ،عدم اجماع
در ميان نخبگان و دولت ،ضعف نهادهاي دولت ،فقدان فرهنگ دموکراتيک و
جامعه مدني ،فقدان نخبگان؛ نبود علما و رهبران دیني ،عدم کنترل سرزميني،
فقدان زیرساختهاي اقتصادي و مداخالت خارجي باعث شده اوضاع ليبي بعد
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از گذشت پنج سال از انقالب روزبهروز وخيمتر شده و شکلگيري یک دولت
با کارویژههاي آن در این کشور به یک آرزو تبدیل شود .ناتواني دولت از ارائه
این کارویژهها ،زمينه ظهور خرده گروهها را در برابر دولت فراهم کرده و
شهروندان براي برآوردن مطالبات خود یا به گروههاي دیگر ميپيوندند و یا
خود به تشکيل گروه مبادرت ميکنند و عليه دولت خود تنش ایجاد ميکنند.
لذا پس از سقوط قذافي دولتهاي ليبي همچنان ناکارآمديهاي دولت
ورشکسته قذافي را به ارث برده و همچنان در ورطه مبهم ورشکستگي دولت
سير ميکنند.
با توجه به اینکه در فضاي آزادِ ایجاد شده پس از انقالب در ليبي ،گروههاي
تندرو و سلفي بهنام انقالبي اجازه رشد و نمو پيدا کردهاند ،چنانچه این
قدرتیابي تداوم یابد ،آنها تالش خواهند کرد حکومت مدنظر خود را که
رابطهاي با مردمساالري ندارد ،پياده کنند .این مسئله با مقاومت سایر
جریانهاي داخلي و بازیگران خارجي روبرو شده و روند شکلگيري دولت
باثبات و قدرتمند را با موانعي بزرگ مواجه خواهد کرد .با این حساب
شکلگيري دولتي قوي و با ثبات و جریان انتقال دموکراسي در ليبي و
درسهایي که بهار عربي براي دموکراسي داشت ،نميتواند نشان بيروني پيدا
کند .هرچند طي ماه هاي اخير تالش شده تا دولت وفاق ملي در ليبي شکل
بگيرد؛ اما این به معني حل شدن تمام مشکالت ليبي و برقراري ثبات در ليبي
نخواهد بود و طبعا با شرایط موجود در ليبي که بخشي از آن عارضي و بخش
دیگر ساختاري است ،حداقل تا پنج سال آینده ،امکان شکلگيري دولت
مرکزي باثبات و قدرتمند در ليبي وجود نخواهد داشت.
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