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جستارگشایی
ــرادر ــونیطشـ ــان یکنـ ــام جهـ ی،نظـ

ــوردار ــکيبرخ ــام سی ــور از نظ ــیکش یاس
شاخص کسب ینتربه عنوان مهمیکدموکرات
یـک محسوب شده و وجـود  المللیینوجهه ب

از یکـی و کارآمـد  یـا مستقل، پویجامعه مدن
هاست. همواره شـاهد  شاخصیناترینیاديبن

یالمللـ یندر عرصه بـ یاسیسيهاوجود نظام
داشــته و یانـه اقتدارگرایــتم کـه ماه یــابـوده 
ــایالتتشــک ــدنيو نهاده ــه م در آن یجامع

در بافـت  گیـري یمو نحوه تصمیافتهاستقرار ن
بـــر ینـــو مبتیشخصـــیاســـی،قـــدرت س

ــاتوريد ــور ل یکت در دوران یبــیاســت. کش
کشـورها بـود. در   یناز جمله ایحکومت قذاف

ايیلهقبی،اسالمايیوهبه شیبیل،دورانینا
مـدرن اداره  -یعربـ یسـتم از سیقیتلفمو ه

نداشت و یحزبگونهیچهیستمسین. اشدیم
يفـرد یبـر روانشناسـ  یآن متکیستمنوع س

بـود. آغـاز   وي القـه و براسـاس ع یخود قذاف
نظـام  یـه علیهـا و اعتراضـات مردمـ   مخالفت

ــذاف  ــه ق ــه از ماهیخودکام ــتک ــالمی یاس
هـاي و جنبشهایانبرخوردار بود و توسط جر

یو سـازمانده یتهدایبیموجود در لیاسالم
دهنده واکـنش جامعـه در قبـال    نشانشد،یم
یانســالیطــیبـی لیردموکراتیــکغیسـتم س

ضـرورت  یبررسـ این ارتباط دراست.یطوالن

مــودنو فـراهم ن یجامعــه مـدن یـري گشـکل 
در آنالزم جهـت تحقـق   هايینهو زمیطشرا

یاساســیــتاهملیبــی پــس از قــذافی از  
مقاله: یبه سؤال اصلپاسخدربرخوردار است.
در یجامعه مـدن یتو تقویريگضرورت شکل

یه فرضــایــن یســت؟چیپــس از قــذافیبــیل
ینقـش مهمـ  یامعه مـدن مطرح شده است: ج

ــکل ــريگدر ش ــ ی ــام دموکراس ــال ی،نظ انتق
ها و مطالبات جامعه به درون سیستم خواسته
هـاي  اتخاذ تصمیمات و خط مشـی و سیاسی

یندارد؛ همچنـ متناسب با تقاضاهاي جامعـه 
یاسـی، مختلف سيهاموجب توسعه در عرصه

و در یآموزشـ ی،اجتمـاع ی،فرهنگي،اقتصاد
بقــاي نظــام سیاســیســبب حفــظ و یــتنها
.گرددیم

یاتکل.1
در این بخـش ابتـدا بـه بررسـی مفهـوم      

مــدلادامــهپــردازیم و درجامعــه مــدنی مــی
بررسـی بـه بتـوان آنبراسـاس کـه مفهومی

گیـري جامعـه مـدنی در لیبـی     ضرورت شکل
تحلیـل وتجزیهموردپس از قذافی پرداخت،

یمیاز جمله مفـاه یجامعه مدن.گیردمیقرار
و یمختلـف بررسـ  ینکه توسط متفکـر است

در رابطه با کارکردهـا و  یگوناگونهايیدگاهد
عوامل الزم جهت تحقق آن در جامعه مطـرح  

يابـه عنـوان حـوزه   ی،مدنجامعهشده است.
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ــت و عرصــه  ــرايامســتقل از دول ــت يب رقاب
ی یکاساسيهاز ضرورتایاجتماعیروهاين

. دآیـ یبـه شـمار مـ   یکدموکراتیاسینظام س
در »یجامعـــه مـــدن «امـــروزه اصـــطالح  

در مقابـل دولـت، بـه    یاسـی سیشناسجامعه
کـه  شودیاطالق میاز روابط اجتماعياحوزه

ــارغ از د ــدرت سخالــتف اســت و یاســیق
هـا و  از نهادها، مؤسسات، انجمـن يامجموعه

) یرخصوصـی (غیو مـدن یخصوصيهاتشکل
).329ص ،1385یریه،(بشگیردیرا در برم
متداول در بـاب جامعـه   یفاز تعاریبرخ

عبارت اسـت  یند از: جامعه مدناعبارتیمدن
افراد که توسـط  یاجتماعیاز زندگیاز ساحت

یو در آن هـر کسـ  شـود یقانون حفاظـت مـ  
اراده آزاد و یمـی، فارغ از هر ترس و بتواندیم

خـود را در چـارچوب   يفـرد یصقدرت تشخ
هـاي يو داورهـا گیـري یمقانون، مالك تصـم 

).29، ص1385ي،خود قرار دهد (نوروز
ــوزه- ــاع ياح ــط اجتم ــامل یاز رواب ش
که از نظر فکر و هدف همسو باشـند  یینهادها

یـت و در قالب احزاب، اصناف و ماننـد آن فعال 
ذيکه دولت در آنها نفـو يابه گونهکنند،یم

نفـوذ دارنـد و در   یاسـت بلکه آنها در س،ندارد
هایو خط مشیاسیسيهاگیريیمتصمیهکل

مطالعـــات هشـــکدهدخالـــت دارنـــد (پژو 
).99، ص1388ي،راهبرد

از تـر یاختصاصـ یدبا دی،گرامشیوآنتون
ی، بــه جامعــه مــدن»دولــتيجامعــه منهــا«
ـ   ینبر ای. گرامشنگردیم یننظر اسـت کـه ب

و ینیهتقنیستمو دولت با سيساختار اقتصاد
يبـرا قـرار دارد. یجامعه مـدن اش،یهقوه قهر
عبــارت از مجموعــه یجامعــه مــدنیگرامشــ

آن خـود را  یـق نهادها بـود کـه جامعـه از طر   
گذاشـته  یشطور خودمختار از دولت به نماهب

، ص1377ی،(گرامشـ نماید یمیو سازمانده
53.(

مســتقل از یدر جامعــه مــدنشــهروندان
ــرا ــت ب ــيدول ــافع  یدنرس ــالح و من ــه مص ب

و در یـاري جوش و اختمشترك به شکل خود
یـل . بـه دل کننـد یمیتمستقل فعالينهادها

ی،اجتمـــاعهـــايیـــتشـــدن فعالینـــهنهاد
. اسـاس جامعـه   کنـد یرشد میملیهمبستگ

ــدن ــا و   ی،م ــد نظره ــاوات، نق ــارکت، مس مش
، برهان و منطق است. در يارتباطات، خردورز

ــدن  ــه م ــارکت   یجامع ــا مش ــه ب ــور جامع ام
. شهروندان جامعه پذیردیورت مصشهروندان 

برخوردارنـد و همـه در   ياز حقوق برابریمدن
در یهسـتند. جامعـه مـدن   يبرابر قانون مساو

. آلمونـد  یابدیچارچوب قانون و جامعه معنا م
را در نظـم  یوربا نقش جامعـه مـدن  یدنیو س

ــکدموکرات ــاتیحی ــی ــتندیم ــر دانس . عناص
یاريهوشـ یجامعـه مـدن  يو نهادهـا یاسیس
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ـ تـر  بـا اطـالع  يو شـهروند یشترب وجـود  هرا ب
سازندیمشترك را ميهاارزشینها. اآورندیم

یـن کننـد و از ا یمنتقل میاسیسيو به فضا
جامعه یوستگیدرك و به هم پیلتسهیقطر

. بخشندیرا تحقق م
یتحقـق جامعـه مـدن   يالزم بـرا عوامل

پذیر،یتعبارت است از: وجود حکومت مسئول
یتقانون به عنـوان اسـاس مشـروع   یتحاکم

و رفتارهـا، حضـور فعاالنـه    هـا یمهادها، تصمن
ي،او حرفـه یصـنف یالتتشکیاسی،احزاب س

ــانه ــارس ــروهيه ــامســتقل، گ ــاگون يه گون
ینــهو انتخابــات آزاد بــه عنــوان زمیاجتمــاع

ــ ــاد یعمل ــارکت نه ــردم در فرايمش ــدم ین
يحکومـت، سـاختار اقتصـاد   يگـذار یاستس

)، 11، ص1385ي،مستقل از دولـت (نـوروز  
ــ ــت،  پاسـ ــر ملـ ــت در برابـ ــودن دولـ خگو بـ

و رقابــت سـالم (پژوهشــکده  یـی گرامشـارکت 
).108-112، صص1378ي،مطالعات راهبرد

یگفـت جامعـه مـدن   توانیمجموع مدر
یـین است که پس از تعییهاشامل همه حوزه

. جامعـه  مانـد یمـ یحوزه دولـت بـاق  یهو تجز
يهـا است که در آن کشمکشياحوزهیمدن

واقــع  یــدئولوژیکو ایمــاعاجتادي،اقتصــ
آن منازعـات را از  کوشـد یو دولت مـ شودیم

سرکوب حل کند. کارگزاران یاوساطت یقطر
نـد  اعبارتیمنازعات در درون جامعه مدنینا

يهاها، جنبشطبقات، گروهیروها،از احزاب، ن
فشار يهاها و گروهو نهادها، سازمانیاجتماع

يروهـا یموعه نمجبه عبارت دیگر ها. و انجمن
ــه شــمار یجامعــه مــدنياجــزای،اجتمــاع ب

بنـابراین  ).332، ص1385یریه،(بشروندیم
حـوزه  یگرفت که جامعه مـدن یجهنتتوانیم

یاسـی و دولت حوزه روابـط س یاجتماعابطرو
در همه سـطوح، دولـت را   یاست. جامعه مدن

تــر، مــؤثرتر و   پاســخگو یرتر،پــذ یتمســؤل
ــانون ــ ق ــدارتر م ــازدیم ــر ا.س ــنب ــاس ی اس

در جامعه بـه عنـوان   یجامعه مدنیريگشکل
یـت از اهمیدموکراسـ يهـا از شاخصـه یکی

از یکـی و بـه عنـوان   اسـت برخـوردار  یاديز
مـورد اسـتفاده   یسنجش دموکراسيارهایمع

.گیردیقرار م
چارچوب نظري مقاله حاضـر بـر مبنـاي    

ــوري سیســتمی اســت. نظریــه    پــردازان تئ
یوید ایسـتون دولـت را بـه    ویژه دسیستمی به

گیرند که متشـکل  مثابه سیستمی در نظر می
ها که خـود  . داده1از چهار عنصر اصلی است: 

هاسـت؛  ها و خواسـته ها، تشویقشامل حمایت
. محیط سیاسی که بنا بـر نگـرش دورکـیم    2

متشکل از چهـار پـارامتر سیاسـت، فرهنـگ،     
اجتماع و اقتصاد است کـه دائمـاً در تعامـل و    

ــ ــا یکدیگرنــد؛  تب ــتانده3ادل ب ــا کــه  . س ه
. 4اي از سیاست و تصـمیمات اسـت؛   مجموعه
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بازخوردهـا کـه بـراي نظـام سیاسـی ســوپاپ      
ــی  ــوب م ــان محس ــل  اطمین ــردد. در تحلی گ

هــاي نظــام از اهمیــت سیســتمی، مرزبنــدي
خاصی برخوردار است. فرایندهاي تعامـل، بـه   

تقسـیم  3و داده2، تبـدیل 1سه قسـمت نهـاده  
هاسـت کـه   از طریـق نهادهـا و داده  شوند. می

هـاي اجتمـاعی   نظام سیاسـی بـا سـایر نظـام    
کند و باعث تبادل بین نظـام  ارتباط برقرار می

، صـص  1379زاده، شـود (سـیف  و محیط می
).228ـ 231

ایستون تحـت تـأثیر پارسـونز مفـاهیمی     
چون مرزهاي نظام، تبادالت مرزي و تعامل را 

ز هـر نظـام از   از وي گرفت. در الگوي پارسـون 
هـاي فرعـی شخصـی،    هـا یـا نظـام   نظامخرده

ــکیل مــی    ــاعی و فرهنگــی تش شــود؛ اجتم
اند و بر هم اثـر  ها به یکدیگر وابستهنظامخرده

کوشـد نظمـی را بـر    گذارند. هر نظـام مـی  می
اجــزاي خــود تحمیــل کنــد. از نظــر پارســونز 
تعادل بـه معنـاي وضـع ثابـت نیسـت، بلکـه       

گیرد. هر نوع ر بر میهاي منظم را ددگوگونی
تغییر کـه در مسـیري معـین باشـد، عمـالً از      
نوعی تعادل برخوردار اسـت. پارسـونز معتقـد    

. حفـظ  1است که بقاي نظام به چهـار عامـل:   
ــاعی؛   ــتگی اجتم ــجام و همبس ــاد 2انس . ایج

1. Input2. Conversion3. Output

. 4. دستیابی به اهداف؛ 3هنجارهاي مشترك؛ 
انطبــاق یــا ســازگار نمــودن بســتگی دارد. در 

هاي هر نظام یستمی ایستون، ورودينظریه س
به دو شکل تقاضا و حمایت وارد نظام سیاسی 

ــی ــس از داده م ــوند و پ ــردازي در درون ش پ
ساختار نظام سیاسی از نظـام سیاسـی خـارج    

ــی ــه مقتضــاي   م ــر ایســتون ب ــه نظ شــوند. ب
بـه  هـا  پاسخگویی به تقاضاهاي محیطی، نظام

شـوند. در دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می
هاي پیچیده، عالوه بـر سـاختار متشـکل    نظام

حکومتی، در سـطح جامعـه مـدنی نیـز پـاره      
هــاي بنــديهــایی چــون حــزب و گــروهنظــام

تـر  اجتماعی وجود دارد. هر چه نظام پیچیـده 
شود، احتماالً قدرت انطباق آن در پاسخگویی 

شـود (قـوام،   به تقاضاهاي محیطی بیشتر مـی 
م سیاسی ). عملکرد نظا43ـ 47، صص 1380

توان در نمودار زیـر  در نظریه سیستمی را می
نشان داد:

نمودار عملکرد نظام سیاسی

در ارتباط با نظریه سیسـتمی و ضـرورت   
گیـري جامعـه مـدنی در لیبـی پـس از      شکل

ــی  ــذافی م ــه    ق ــاس نظری ــت براس ــوان گف ت
هـاي هـر نظـام کـه بـه دو      سیستمی، ورودي

تصمیم ـ خط 
مشی

تقاضانظام سیاسی

بازخوردها
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صورت تقاضـا و حمایـت وارد نظـام سیاسـی     
شــوند، نقــش مهــم و اساســی در اتخــاذ  یمــ

تصــمیمات مــرتبط بــا مطالبــات جامعــه و در 
نتیجه حفظ و بقاي نظام سیاسـی مـورد نظـر    

نماید. در این راستا، حزب و نهادهـاي  ایفا می
مدنی به عنوان واسـط بـین دولـت و جامعـه،     
نقش مهمی در انتقال تقاضاهاي محیطـی بـه   

اس، در درون سیستم سیاسی دارند. بر این اس
دوران حکومت قذافی از یک سـو، تقاضـاها از   
ــردم وارد نظــام سیاســی نشــده، در   ــب م جان

ها نتیجه خروجی نظام بدون توجه به خواسته
و مطالبــات جامعــه بــوده اســت. ایــن امــر در 
درازمدت سبب گردیـد تـا تصـمیمات و خـط     

هاي اتخاذشده توسـط نظـام سیاسـی از    مشی
و از ســوي بــازخورد مثبــت برخــوردار نباشــد 

دیگر از آنجا که حزب و نهادهاي جامعه مدنی 
ها بـه  نقش مهمی در انتقال تقاضاها و ورودي

ــدارگرایی   ــت اقت ــد، ماهی نظــام سیاســی دارن
گیـري و فعالیـت   حکومت قذافی مـانع شـکل  

احزاب سیاسی در زمینـه انتقـال تقاضـاها بـه     
درون نظام سیاسی گردید. مجموع این مـوارد  

هــاي نظــام سیاســی ســبب شــد تــا خروجــی
متناسب با مطالبات و تقاضاهاي واقعی مـردم  

ــکل  ــبب ش ــدت س ــد و در درازم ــري نباش گی
هـا و در نهایـت سـرنگونی    مخالفت و اعتـراض 

ــوارد    ــه م ــه ب ــا توج ــردد. ب نظــام سیاســی گ

شده، ایجاد دموکراسی و نهادهاي مدنی مطرح
در لیبی پس از قذافی، نقش مهمی در انتقـال  

نظام سیاسی دارد، این امـر  ها به دورن ورودي
قدرت انطباق نظام سیاسـی را در پاسـخگویی   
ــه تقاضــاهاي محیطــی بیشــتر نمــوده و در   ب

گردد.نهایت سبب استمرار نظام سیاسی می

ــیل.2 ــت یبـ در دوران حکومـ
یقذاف

در کنـار  ویقافرادر شمال يکشورلیبی
ینایعربياست و از کشورهایترانهمدیايدر

کشـور بـا مصـر،    یـن . اآیـد یقاره به حساب م
یهو تـونس همسـا  یرالجزایجر،چاد، نسودان،

ــا مســاحتیبــیاســت. کشــور ل در حــدود یب
کشـور  ینمربع چهـارم کیلومتر1،800،000

یعکشـور وسـ  ینو هفـدهم یقافراپهناور قاره 
مسـلمان  یبـی درصد مـردم ل 97جهان است. 

یـن در ایلـه قب120به یکهستند و نزدیسن
ــود   ــور وج ــتدارد. جمعکش ــنای ــور ی کش

سـال  23٫6یسنیانگیننفر با م6،597،960
کشـور از نـژاد   درصد از مـردم ایـن  97. است
7(بربر،)درصد87و عرب هستند؛ عرب (بربر

. (www.cia.gov))درصد9/3(و بقیه) درصد
یبـی از افسران ارتش ليشمار1969در سال 

27که در آن زمـان  یمعمر قذافیبه فرمانده
را برانداختنـد و  یسادریل داشت، پادشاهسا



ره 
شما

ت 
 هف

ت و
شص

●
دوم

 و 
ست

ل بی
سا

●
ان 

ست
تاب

13
92

145

یبـی در لیالیستیسوسیمردمیرسپس جماه
).2-3، صص 1390(بخشی،برپا ساختند
ــام ــیسنظ ــیلیاس ــذافیب ــان ق یدر زم
بنـا  یاسـی سايیلـه قبهايیمانیپبراساس هم

صاحب کتاب يالفکرینهاده شده بود. سنوس
یــتحمانویســد یمــیبــیدر لیاســینظــام س

یبیلیاسیرا در نظام سینقش اساسيایلهقب
کـه نظـام   کندیاشاره میسنده. نوکندیمیفاا

تر بزرگیلهقبسهبراساس ائتالف یمعمر قذاف
ــا شــده اســت. ا  ــنبن ــلقبای ــارتی ــد از اعب ن

و خانواده یقذافیشخصیلهکه قب» القذاذفه«
ــت، يو ــه«اس ــه«، »الورفل ــا» المقارح یرو س

مان، یترهونه، اوالد سـل از: نداعبارتیزنیلقبا
، 1390بخشایشی، دات، الطوارقک، زناته (یالعب

یبیلیاسیگفت، نظام ستوانی). م4-6صص 
ها اتکا به احزاب، گروهيبه جایدر زمان قذاف

یـت بـر حما یمبتنـ یمدنیاسیسينهادهاو
و خودکامـه بـود و   يکامالً اسـتبداد اي،یلهقب

کشـور  یـن در ایاحزاب و جامعه مدنیلتشک
ممنوع بود.

بـه  یدوران قـذاف دریبـی لیگر،به عبارت د
یســتمسیــن. اشــدیاداره مــايیلــهقبايیوهشــ
یآن متکـ یستمنداشت و نوع سیحزبگونهیچه

ــ  ــر روانشناس ــردیب ــذاف يف ــود ق ــامالً ی،خ ک
ــهياســتبداد ــذافيوو براســاس عالق ــود. ق یب

را یگـر ديدر کشـورها یکراسـ ودمهايیستمس

یحکـومت یسـتم و تنها سدانستیميیکتاتورد
. دیدیاداره کشور ميمناسب برایستمخود را س

یبراسـاس کنگـره مردمـ   يویساختار حکـومت 
يهـا و شـهرها  کـه در بخـش  صـورت ینبود؛ بد

ها هر کنگرهین. اشدیبرگزار میمختلف انتخابات
خــود را يرؤســای،کنفرانســيســال بــا برگــزار

شدیآنها مشخص میرکلکردند و دبیانتخاب م
بوده اسـت  یچهار دهه، همواره قذافینایکه ط
).1، ص1390ی،(بخش

در رابطـه بـا   یقذافهايیدگاهمجموعه د
یو اجتمـاع ياقتصادیاسی،نحوه اداره امور س

در کتاب سبز او مطرح شده است. او در رابطه 
مجـالس  «معتقـد بـود   يبا مجلس قانونگـذار 

مدرن حاکم بـر  یستون دموکراسي،قانونگذار
ی یـک ملـ يجهان امروز است. مجلس شـورا 

ــن ــت و رژ یرن ــت اس ــال مل ــمگ در قب ــايی ه
حـل مشـکل   يبرايکارحل دغلراهیپارلمان

در رابطـه  یقـذاف ینهمچن». استیدموکراس
:با حزب در کتاب سـبز خـود اعتقـاد داشـت    

حـزب  یـرا  مدرن اسـت، ز یکتاتوريد،حزب«
ینست و اجزء بر کل ایکعبارت از حکومت 

و رودیبه شمار میکتاتوريدینترتازهیقه،طر
. »کندیمیانتآورد، خيهر کس به حزب رو

یرا نـوع یمردمـ يمراجعه به آرایناو همچن
گفـت یرابطه مین. در ادانستیمکاريیبفر
در کـاري یـب فری یکمردميمراجعه به آرا«
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ــر دموکراســ  ــه (آر  یبراب ــان ک ــت. آن ) ياس
آورنـد، یعده که (نه) بر زبان مو آن گویندیم

خــود را مــنعکس هانــد اراددر واقــع نتوانســته
ــده  ــور ش ــه مجب ــازند، بلک ــوم  س ــه مفه ــد ب ان

یکنزدبنابراینمدرن گردن نهند. یدموکراس
ــه نــ  ــور ل یمب ــرن در کش ــیق ــومتیب یحک

و یاسـی سيو خودکامه، بدون آزادياستبداد
و در نظر گرفتن حقوق شهروندان و یاجتماع

بـا  یـت داشـت کـه در نها  یـان جریبیدم لمر
يهـا و گـروه یمردميهاو مخالفتضاتاعترا

یکـی شـد. یدهبه چالش کشیبیليگرااسالم
بحـران  توانیرا میعوامل مهم سقوط قذافزا

دانست. در بحـث  یتمنابع و بحران هویعتوز
مرکـب از  یبیمنابع، از آنجا که لیعبحران توز

تـا رانـت   کوشـید یمیمتعدد بود، قذافیلقبا
بـه خـود   یـک نزدیـل قبایـان خـود را م ینفت
یـل قبا،نمونـه يرو، بـرا یـن کنـد و از ا یعتوز

یــناز ایبیبهــره و نصــیبــی چنــدانشــرق ل
یـز، نیتدرآمدها نداشتند. در بحث بحران هو

تمـام  يصـدا ی،قـذاف هـاي یشمواضع و گـرا 
اش،یمردم نبود و با توجه به بعـد روانشـناخت  

یو نوعیجخود را ترویدافکار و عقایشتربيو
را در کشــور حــاکم یــیگرااســتبداد و مطلــق

بود؛ یتمسئله مشروعیزنیگر. عامل دکردیم
یسـتم را در سیـل از قبایاريکه بسمعناینبد

ی،(بخشـ دادیدخالت نمـ یاسیو سیحکومت
). 2، ص1390

در دوران حکومـت خـود همـواره    یقذاف
ـ  اعتراض مخالفینترکوچک ین ان خـود را از ب

ی یـا سازمان رسمیچتا مطمئن شود هبردمی
خودجوش وجود ندارد کـه بتوانـد بـه انـدازه     

بـا او مخالفـت   ینـده شـود و در آ یتتثبیکاف
رو یانهچه میاسیاسالم سیانمین. در ایدنما

بود. او به سـرکوب  لیاصیقربانیکالو چه راد
ل عامینو کنترل مخالفان خود پرداخته و هم

یاريبسـ ی،باعث شد تا با آغاز تظاهرات انقالب
از یگـر دیکـی پشـت کننـد.   یقـذاف یـم به رژ

را یسـقوط دولـت قـذاف   یعوامل مهم و اصـل 
دانسـت. اگـر   یتوان فسـاد حکومـت قـذاف   یم

کنتـرل  یـد، نتواند فساد را کنتـرل نما یمیرژ
از دسـت خواهـد داد،   یـت در نهایزکشور را ن

بحـران  سـبب  یجفساد حکومـت بـه تـدر   یراز
د و وشـ مـی مردم جامعـه  یاندر ممشروعیت 

حـاکم فـراهم   یـم مخالفت با رژيرا براینهزم
از یـر اخيهـا در سـال یقـذاف یم. رژنمایدیم

يسو و درآمـدها یکاز یخارجیهرشد سرما
بـرد و بـا رشـد    يسـود سرشـار  ینفتـ یمعظ

یمرژیبی،موجود در ليدرآمد و منابع اقتصاد
). Joffe,2011,p.1ید(گردد فساغرق در یقذاف

یتیشخصــدارايیقــذافیکلــطــوربــه
،ینـ یبشیپرقابلیغاعتماد،رقابلیغده،یچیپ
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ــزرگخــود ــب ــودمتعــادلریــغونیب ــا. ب نی
ــیو ــایژگ ــيه ــاًیتقررایتیشخص ــامب یتم

ومالقاتيوباکهنگارانروزنامهوخبرنگاران
ــت ــووگف ــردهگ ــد،ک ــتأبودن ــدیی ــد یم کنن

ایـن،  با وجـود ). 3-5، صص1390ده،زاقاسم(
دالعالئمهرگونهوهذیانیافکاردچارقذافی

ــر ــخیصب ــیروانتش ــودپریش ــامیونب تم
یـا دیوانـه بـر مبنـی غیرکارشناسانهادعاهاي
. باشـد نادرسـت واندتیمقذافیبودنهذیانی

زنـدگی شـئونات ازبسـیاري کـردن دنبـال با
اقعیمـو دریافـت تـوان مـی قـذافی بزرگسالی

ومنطقـی کـامالً طـور بـه واقعاًکهداردوجود
هـاي سیاسـت بنیـادي شـیفت مـثالً (زیرکانه

وعـراق بـه امریکـا حملهازپسايخاورمیانه
ظاهريمسئولیتهرگونهسلبیاوافغانستان
ــذاريوداريمملکــتدرخــویش ــهآنواگ ب

دردولتـی هـاي هادارنـام [مردمیهايکمیته
کـرده رفتار) افریقااتحادیهیلتشکیاو] لیبی
4آزماییواقعیتقدرتواست

مختـل ويدر4
توانـد میروانشناسیتفسیرایناما. بودنشده

کــارگزارانوقتــیکــهباشــدداشــتهمصــداق
ــذافی ــتق ــأثیرتح ــیتت ــانويشخص هم

بشـنود، دارددوسـت قـذافی کـه راچیزهایی
خطـر ودهنـد مـی تحویلاوبهونمودهفیلتر

هست،آنچهازکمترراويحکومتوپاشیفر

4. Reality Testing

حفـظ واقعیـت ازقذافیدركدهند؛میجلوه
سیاسـی معـادالت دراسـت شود و ممکنمی

حالاینبا. شودغلطهايگیريتصمیمدچار
قـرار آمیـز استرسشرایطتحتاوکهمواقعی

ــاســخنرانیدرراخــودقضــاوتداشــت، وه
تـوأم سخنانیشکلبهمطبوعاتیهايمصاحبه

تحــتونمــودمــیایــرادتردیــدوتزلــزلبــا
وتحریـف دچـار ادراکشخاصیايهساستر

زیـر بـه قـذافی دروشدمیمختلکارکردش
اهـ یویژگـ ایـن . کـرد مـی سقوططبیعیحد
5مـرزي شخصـیت اختاللیادآورتواندمی

در5
شخصــیتاخــتاللهــايمشخصــه. باشــدوي

درگسـترده وفراگیـر ثبـاتی بـی شاملمرزي
نیزوفرديبینروابطخود،ازتصویرعواطف،
اســت ) تفکــربــدونعمــل(ورزيتکــانش

(Saddock,et al, 2009, p.2222).
ایـن رسـد مـی نظـر بـه قـذافی مورددر

کلیـدي عبـارت دررفتاروخلقدرنااستواري
"قـدرت دادندسـت ازوقدرتبهدستیابی"

يمـرز اتیخصوصنیابروزنمونه. باشدنهفته
اويروهـا ینکهبودیهنگامت،یموفقزماندر
دریچنـدان مقاومـت بدونشورشيابتدادر

او. بودنـد يبنغازشهريسوبهشرفتیپحال
ــامالً ــالتدرک ــرخوشیح ــت س ــرار داش وق

زمـان نیادر. کردیميریناپذبیآساحساس

5. Borderline Personality Disorder
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ــده ــرادادوع ــپيب ــمنانشداکردنی ــهدش ب
ازاما؛پرداختخواهدخانهبهخانهيجستجو

تحـت وکشیدمیرنجکههنگامیدیگرسوي
اوبهکسیدیگروقتیخصوصبهوبودفشار

نگـاه مرتبـه عـالی وقدرتمندرهبريچشمبه
سـران ازبرخـی کـردن پشـت مثالً(کردینم

تركجهتامانیبیتالش) خاورمیانهوغربی
هــايشکســتازناشــیکــاهیو ارزششــدن

جنگـاور تصـویر ودادمیترتیبشده،تحمیل
تـر قـوي نیروهـاي برابـر دررا کهعرباصیل

ــتادگی ــدایس ــرد،خواه ــودازک ــانخ نمای
.  ساختمی

ــوياز ــرس ــیدیگ ــايویژگ ــتالله اخ
6خودشیفتهشخصیت

مـنش وزباندرکامال6ً
اولازخاصـی بـا تـرجیح  وبـود هویداقذافی

اسـتفاده سـخنانش ایـراد بـراي مفردشخص
همهمن،مردم«:دیگویمنکهیامثل. نمودمی

ــق ــنعاش ــتندم ــه.» هس ــارتب ــیار ،یعب بس
مـردم «نمـود بیـان همچنیناو. بودمحورمن
ضدبرکهیکسانودارنددوستمراهمهمن
ستندینمنمردمواقعاًکنند،یمتظاهراتمن

»اســـتیخـــارجکیـــتحرجـــهینتنیـــاو
)Saddock,et al,2009,p.2221(ــو ــا. همس ب

ــیناخــتالل،ایــنتشخیصــیيمعیارهــا چن
هـاي توانـایی قدردارندانتظارمردمازافرادي

6. Narcissistic Personality Disorder

. کننـد تحسینشـان مداموبدانندراآنهاویژه
چـون هستند،شدنمشهورخواهانشدتبه

دیگرانازهستند،خاصواستثناییمعتقدند
بـر عالوهدارند؛راستایششایستگیوبرترند

اظهارافریقاهاتحادیتأسیسپیدرقذافیآن
شـاهان شـاه فقـط نیسـتم، ايکارهمن«کرد

ــاا ــتمفریق ــدان!» هس ــدلیفق ــرور،هم وغ
جنــبشواعتراضــاتبــهنســبتاعتنــاییبــی

آلودخشمهايواکنشدادننشانیاومردمی
انتقـاد هرگونهبهنسبتخودشیفتگیازناشی
وجــودبــرتأییــديمهــروي،حکومــتعلیــه

ويشخصــیتدرخودشــیفتگیهــايویژگــی
هــاياخــتاللمجمــوعدر. شــودمــیشــمرده

زمانطولدرودارندمزمنسیريشخصیتی
مطلـب اینتأییدبرايیابند.میادامهمکانو

9دراوسـخنرانی بـه توانمیقذافیمورددر
جدیـد مـدل یکاو. نموداشاره1974نوامبر

ــومتی ــتراحک ــوانتح ــهعن ــاننظری جه
ــهگرایــیســوم ــودمعتقــدکــهکــردارائ درب
وکمونیسـم جایگزیندور،چنداننهايآینده

The Green)خواهد شد جهاندردموکراسی

Book,pp.43-69) .ــه تبیینــیدرحــالهــرب
دلیـل بـه تواندمیخودشیفتگیروانشناختی،

عـزت وناامنیعمیقاحساساتدواندنریشه
ردکـ یمکوششقذافیودهدرخپاییننفس

روابـط صـحنه درویژهبهچشمگیراقداماتیبا
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کسـب برايراخوداساسینیازهايلمللابین
سـران میانشدنتحسینوخودنماییتوجه،
.نمایدسیرابمنطقه

ــت،در ــتبررســینهای ــايحال ــیه روان
ــذافی ــینشــانق دچــاروياحتمــاالًدهــدم

مشـکل این. استبدبینییاسوءظن) پارانویا(
درنوسـان ورفتـار یثبـات بـی افکار،درروانی

ویژگـی . بـود مشهودکامالًرفتارشوعواطف
7پارانوئیدشخصیتاختاللبهمبتالافرادبارز

7

نسبتدیرینوفراگیربدگمانیواعتماديبی
ــه ــران،ب ــیتدیگ ــادحساس ــبتزی ــهنس ب
اطـراف محیطوارسیبهگرایشواعتناییبی

کههاییهنشانگزینشیبرداشتنِویافتنبراي
کننـد مـی تأییدرازیانمندايهشنگروافکار

). 351، ص 1384ســــلیگمن،وروزنهــــان(
قذافی،درپارانوئیدينگرشازبرجستهمثالی

جـایی تـا استاطرافیانشبهوياعتماديبی
اعتمـاد مـردي هـیچ بـه محافظـت، برايکه
ازلشـکري دلیـل، همـین بهشایدوکندینم

اوازحفاظتتاگیردمیخدمتبهرادختران
همــوارهایــنبــرعــالوه. بگیرنــدعهــدهبــهرا

تصـمیماتش کـه هنگامیراخارجینیروهاي
بـراي . دانسـت مـی مقصرنشست،نمیثمربه

تحریکبهرالیبیمردمشورشعلتاومثال
ودادمینسبتالقاعدهنیروهايوغربسران

7. Paranoid Personality Disorder

نتیجـه درهـا نـاآرامی ایـن شـد مدعیگاهی
داروهـاي باشدهمخلوطهايینوشیدنمصرف
کــهبــودآنجــاوي تــابــدبینی. زاســتتــوهم

بـه ریختند،گمیلیبیازمخالفانکههنگامی
اوایــلهمــانازوپرداخــتمــیآنهــاتعقیــب
فراریـان کـرد تالشحتیحکومتبهرسیدن
آنهـا سويازتاکندترورامریکادررالیبیایی

. دگیـر صورتويحکومتبهايخدشهمبادا
ــهازمجمــوعدر تــورقوهــامصــاحبهاليالب

شناسیآسیبشکلقذافی،زندگیدراجمالی
:استنمایشقابلزیرشکلبهويروانی

قذافیروانیشناسی. آسیب)1(شکل شماره 

روانشـناختی، تحلیلنظراین، ازوجودبا
شخصـیت اخـتالالت متمـایز گذاريتشخیص

لعـــهمطاوبیـــوگرافیبـــرتکیـــهبـــافـــوق
دقیقـی چنـدان اقداممطبوعاتیهايمصاحبه

درنشـانگان ایـن همـه اسـت نیست، اما بهتر
در. شـود نگریسـته تجمعیطوربهدستهیک
میـانجیگر یـک داشـت توجـه بایدصورتهر

آسیب 
شناسی روانی 

قذافی

اختالل
شخصیت مرزي

اختالل
شخصیت 
پارانوئید

اختالل
شخصیت 
خودشیفته
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اغلـب درقـذافی سیاسیرفتارتفسیردرمهم
برخـی غیرکارشناسانهاظهاراتپسدراوقات

ــران ــیمفس ــولغرب ــاقیمغف ــدهماب آنون
تحـت افریقـایی -عربـی فرهنـگ "باناآشنایی
اسـت شـده باعـث عامـل این. است"استعمار
آمیـز، جنـون قـذافی هـاي واکـنش ازبسیاري

حـال . شودشمردهعقلعیارازدوربهوبدوي
عمـرش سومدهههنوزکهزمانیازويآنکه
حتـی آنازپـس سـال 42تابود،نشدهآغاز
همچنـان غربـی هـاي دولـت تحریمسایهزیر

حفـظ راخـود حکومتوتسلطبودتوانسته
همخـوانی مفسـران هايتحلیلبااینونماید

رغــمبــهکــهگفــتبایــدمجمــوعدر.نــدارد
دهــه اول اقتــداردودرقــذافیهــايناکــامی

ــی ــود،سیاس ــايخ ــگدورانفض ــردجن س
هـایی چهـره کـه بـود کردهایجادراوضعیتی
بتواننـد خطابهسطحدرحداقلقذافیهمانند
هـاي کژتابیوذهنی، ایدئولوژیکیهايناتوانی

بـه . نماینـد پنهـان راخـود روانی، شخصیتی
وقذافیپارانوئیديکامالًشخصیتدیگربیان

ــاتوانی ــاددراون ــوكایج ــايبل سیاســیه
جنـگ غبـارآلود فضـاي درآنچنانايمنطقه

اجـازه خـود سـطح درکهشدمیپنهانسرد
وخطابـــهســـطحبتوانـــدقـــذافیدادمـــی

بقـاي دسـتمایه راخـود سیاسیهارجزخوانی
مجموعه مـوارد فـوق   دهد.  بنابراین قرارخود

یهـا و اعتراضـات همگـان   سبب بروز مخالفـت 
شد.یقذافیمرژیهمردم عل

ــگ ــجن ــی،لیداخل ــال یب 1389در س
ــ2011( ــیالديمـ ــاالگرفتن  ه)، بـ ــال بـ دنبـ

مخالفان و یابانیخهايیماییاعتراضات و راهپ
و یبـی حکومت لیهعليسپس شورش سراسر

یدبـا سـرکوب شـد   -یمعمـر قـذاف  -رهبر آن
23اعتراضـات از  یـن اعتراضات شکل گرفت. ا

ن کشـور  ی)، در ا2011یهژانو13(1389يد
یهفور17(1389بهمن 28آغاز شد و از روز 

ــ2011 ــکله) ب ــگســتردهیش ــر و ب ــدرهت یجت
درآمــد کــه بــا يصــورت شــورش سراســرهبــ

یـت حاکمیـز آمو خشونتینخونيبرخوردها
يرو شد و همـه شـهرها  هبا مردم معترض روب

و يشـهر يهـا را دربرگرفت و به جنـگ یبیل
و هواداران حکومت ینمخالفیانميشهرینب

، بـا  1390مهر 28در یتنهامنجر شد که در
یبیمردم لیحرکت انقالبی،کشته شدن قذاف

-3، صـص  1390(پورادیب ،ید رسیروزيبه پ
یگر عدم توجه قذافی به حـوزه  به عبارت د). 1

وي و حکومــتاســتبدادي یــتماهعمــومی،
گرفته توسط او در قبال مـردم  اقدامات صورت

بـه اتفـاق مسـلمان    یـب قریـت که اکثریبیل
يهـا با الهـام از حرکـت  اهستند، سبب شد ت

يکشـورها یردر سـا ی اسالمیداريو بیانقالب
اجتمـاعی) و تحـت   -فرصت سیاسـی (منطقه
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ها به عنوان یکـی از منـابع بسـیج    تأثیر رسانه
هـاي یانها و جرگروهمردم،براي عمل جمعی

یقـذاف یـم به مخالفت بـا رژ یبی،ليگرااسالم
داختند و انقالب را به ثمر رساندند.  پر

گیري جامعـه مـدنی در   . شکل3
لیبی پس از قذافی

دم لیبـی،  با پیروزي حرکـت انقالبـی مـر   
سرنگونی رژیم قذافی و پایان حدود نیم قـرن  

اي در حکومت استبدادي توسط او، دوران تازه
لیبی آغاز گردید. اهمیت ایـن دوره جدیـد از   
آن جهت است که به تدریج زمینه براي ایجاد 
دموکراسی و نهادهاي جامعه مـدنی در لیبـی   

تـوان  فراهم شـده اسـت. در ایـن ارتبـاط مـی     
بیل برگزاري انتخابات شـوراها در  مواردي از ق

ــاریخ  ــی درت ــه 20لیب ــزاري 2012فوری ، برگ
، تصــویب 2012ژوئیـه 7انتخابـات پارلمــانی  

قــانون جدیــد تشــکیل احــزاب در لیبــی،     
گیري احزاب از جمله فعال شدن دوبـاره  شکل

المسلمین لیبـی، تأسـیس حـزب    حزب اخوان
سـیس  أتملی لیبی به رهبري مسعود الدرسی،

توســــطلت و ســــازندگیحــــزب عــــدا
نـویس قــانون  پــیش،المسـلمین لیبـی  اخـوان 
... پـس از قـذافی و  لیبـی دموکراتیـک اساسی 

ــزاري ایســـنا،   ) را از 18/12/14390(خبرگـ
تن لیبـی در مسـیر   جمله مصادیق قـرار گـرف  

دموکراسی تلقی نمود.

گیري جامعـه  در ارتباط با ضرورت شکل
تـوان گفـت  مدنی در لیبی پس از قذافی مـی 

شـهروندان  يهمواره برایکدموکراتهاينظام
یـان، بيآزادیلاز قبیخود به حقوق گوناگون

و باشـند یو ... قائـل مـ  یاسیحق مشارکت س
یـن رها بـه ا کشوینایمعموالً در قانون اساس

مـردم  ی. وقتگرددیاشاره مهايحقوق و آزاد
ــناز ا ــ ی ــوردار م ــوق برخ ــوند،یحق ــثالً ش م

ــ  ــات و خواس ــايتهمطالب ــام  ه ــود را از نظ خ
و از دهنــدیقــرار مــیگیــريمــورد پیاســیس

هـاي یاستخود به سیقانونیندگاننمایقطر
یـن در واقـع آنهـا ا  کنند،یحکومت اعتراض م

یاز جامعـه مـدن  یوان بخشرا به عنهایتفعال
يبه عنوان فضـا ی. جامعه مدندهندیانجام م

دولت و مردم عمـل نمـوده و از اسـتبداد    ینب
. در نمایـد یمـ یريموجود در حکومت جلـوگ 

همـواره  یضعف جامعه مدنیاصورت فقدان و 
افراد اجتماع توسـط  یاجتماعیاسی،حقوق س
یمورد تعرض قرار گرفته و راهـ یاسینظام س

مطالبــات شــهروندان و افــراد یگیــريپيبــرا
وجود نخواهـد داشـت  یاسیجامعه از نظام س

).  2-4، صص  1390(فانی،
در یجامعـه مـدن  یـت آنچه ضـرورت تقو 

از تکرار یريجلوگنماید،یرا دوچندان میبیل
در يو حکومـت اسـتبداد  ییتجربه اقتـدارگرا 

يهــاآن بــر عرصــهیامــدهايکشــور و پیــنا
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وجـود  یـرا ز،اسـت یجتماعایگوناگون زندگ
پـس از  یبـی در لیو دموکراسـ یجامعه مـدن 

به آنان کمک خواهد نمـود در صـورت   یقذاف
در یاسـی از جانـب نظـام س  یـداتی وجـود تهد 

یاسیجهت اصالح امور سیقبال آنان، اقدامات
موجـود در جامعـه انجـام دهنــد.    یو اجتمـاع 

یعمـده و اساسـ  یلاز دالت یکیگفتوانیم
یـه علیبـی در لیو اعتراضات مردمهامخالفت

حکومـت او و  يساخت اسـتبداد ی،نظام قذاف
کــه بــه اســت یــکدموکراتییفقــدان نهادهــا

ـ  عنوان حد دولـت و مـردم عمـل    ینواسـط ب
یاسـی ت مـردم را بـه نظـام س   انموده و مطالب

در یجامعه مدنيانعکاس دهد. حضور نهادها
تـا  شـود یاحزاب و ... سـبب مـ  یلاز قبیبیل

جامعـه  يبـه نهادهـا  یبیدر لیدمت جدحکو
پاسخگو بوده و همواره در قبال یبیدر لیمدن

امر نقـش  ین. ایدنمایتلئومردم احساس مس
یـري گاز شـکل یريدر جلـوگ يمهم و مـؤثر 

داشـته و مـردم   یبـی در لیکتاتوريحکومت د
را در دخویاجتماعیاسی،حقوق ستوانندیم

مـورد  یمـدن ينهادهـا یقاز طریاسینظام س
قرار دهند.  یگیريپ

نهادهـا و  ياز کارکردهـا ، یکـی عـالوه به
موجود در جامعه آن اسـت  یمدنيهاسازمان

هـاي یـت کنند تا اقلیميبازیاتیکه نقش ح
موجود در جامعه در عرصه انتخابـات شـرکت   

پـس از  یبـی در لی. وجود جامعه مـدن یندنما
ــذاف ــرایق ــزاريب ــات و ايبرگ ــادانتخاب یج

باشـد. بـه   یمـ يضـرور یـک موکراتحکومت د
در یمـدن جامعـه يهـا سـازمان یگـر عبارت د

ــیل ــیب ــدیم ــاتوانن ــراییمجراه يســازنده ب
يهــاباشــند. ســازمانیــکمشــارکت دموکرات

يبـه بازسـاز  تواننـد یمـ یبـی لیجامعه مـدن 
اعتماد شهروندان به حکومت، دفاع از حقوق و 

مشـارکت  ینـه منافع آنهـا و فـراهم کـردن زم   
یمحـروم از حقـوق مـدن   يهاو گروههایتاقل

یند.کمک نما
گفـت در  تـوان یمـ يبنـد جمـع یکدر 
یگـاهی دولـت پا ی،از جامعه مدنیشمرحله پ

یـک در یـب رقيهـا گروهیاو یلاست که قبا
در یکقصد تصرف آن را دارند و هر ینسرزم

و از کنندیهر زمان که بتوانند آن را تصرف م
الفان خود استفاده سرکوب رقبا و مخيآن برا

یدولت در جامعـه مـدن  یژگی. اما ونمایندیم
دلیـل بـه یآن است. در جامعـه مـدن  یداريپا

منـافع  ینـده که نمایاجتماعياستقرار نهادها
گوناگون در جامعه اسـت،  هايیقهقشرها و سل

یـن ایـان وبسـتان م بـده ییوجود سـازوکارها 
یسـر میوفـاق ملـ  یـک منافع را در چارچوب 

و ی. در صــورت اســتقرار دموکراســدســازیمــ
در ینکـه بـا توجـه بـه ا   یبی،در لدنیجامعه م

دولت بـه مـردم   یک،ها و جوامع دموکراتنظام
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ــوده و س  ــخگو ب ــتپاس ــایییاس ــه در ه را ک
و ... یاجتمـاع ي،اقتصـاد یاسی،سهايینهزم

با درنظـر گـرفتن مطالبـات و    نماید،یاتخاذ م
امر نقـش  ینمردم جامعه است، ايهاخواسته

هـاي بخشدر رشد و توسعه در يمهم و مؤثر
منجـر بـه   یـت مختلف جامعه داشـته و در نها 

نظـام  يو حفـظ و بقـا  یـدار پایتوسعه انسـان 
.خواهـد شـد  یبـی کشور لیاجتماعیاسی وس

انتخابات براي تعیین اعضاي کنگـره ملـی بـه    
عنوان نهاد قانونگذاري ایـن کشـور، در هفـتم    

) بـراي اولـین بـار    1391تیر17( 2012ئیهوژ
طی نـیم قـرن گذشـته برگـزار شـد. در ایـن       

1200نـــامزد مســـتقل و 2500،انتخابـــات
هــاي کاندیــداي وابســته بــه احــزاب و تشــکل

سیاسی لیبی با یکدیگر بـه رقابـت پرداختنـد    
نفر انتخاب شـدند. کنگـره   200که در نهایت 

80کرسـی اسـت کـه    200ملی لیبی، داراي 
گان وابسته به احـزاب  کرسی متعلق به نمایند

کرسی نیز به نمایندگان مسـتقل  120است و 
اختصــاص دارد. بــر اســاس اعــالم کمیســیون 
عالی انتخابات لیبی، ائتالف نیروهاي ملی  بـه  

کرسـی  39رهبري محمود جبرئیل توانستند 
کرسی متعلق بـه احـزاب ایـن    80از مجموع 
دست آورند، حزب عدالت و توسعه، هکشور را ب
17المسلمین بـا کسـب   اسی اخوانشاخه سی

24هکرسی در رتبه دوم جـاي گرفـت و بقیـ   

کرسی متعلق به احزاب در کنگره ملی، سـهم  
تر لیبی شد.احزاب کوچک

سازي با تشکیل کنگره ملی، روند دولت
طور رسمی در لیبی آغاز شد. شوراي ملی هب

انتقالی که از زمان سقوط رژیـم دیکتـاتوري   
کـرد، قـدرت   را اداره میدر لیبی، این کشور

خود را به اولین نهـاد قـانونی لیبـی منتقـل     
نیـــز محمـــد 2012کـــرد و در نهـــم اوت 

توانسـت  ي موافـق، أر113مقریف، با کسب 
از رقیب خود، علی زیدان که یک شخصـیت  

عنوان رئـیس  هلیبرال بود، پیشی بگیرد که ب
کنگره ملـی انتخـاب شـد. پـس از انتخـاب      

ــی، نو  ــره مل ــیس کنگ ــاب  رئ ــه انتخ ــت ب ب
عضـاي کنگـره   اوزیر در لیبی رسـید. نخست

گیــري از بــین هشــت يأملــی طــی یــک ر
ــ   ــاقور را ب ــطفی ابوش ــدا، مص ــوان هکاندی عن

ــت ــاب کردنــد. امــا دوره    نخس وزیــر انتخ
ــاورد و  نخســت ــدان دوام نی ــري وي چن وزی

هـاي عمـومی از   دلیل افـزایش نارضـایتی  هب
ر عملکرد ابـو شـاقور، وي برکنـار و در اکتبـ    

وزیـر  عنـوان نخسـت  ه، علی زیدان بـ 2012
جدید از سوي کنگره ملی لیبی معرفی شد. 
وظیفه کنگـره ملـی، تـدوین قـوانین و اداره     
کشور تا زمان تصویب قانون اساسـی جدیـد   

.و انتخابات پارلمان در سال جاري است
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در یجامعه مـدن ایجادموانع . 4
یپس از قذافیبیل

سـتبداد در  با توجه بـه سـابقه طـوالنی ا   
کشــور لیبــی، در شــرایط کنــونی کــه نظــام  
استبدادي در این کشور از بـین رفتـه، تـالش    
براي ایجاد دموکراسی و نهادهـاي مربـوط بـه    
جامعه مدنی با برخی موانع مواجه است. یکی 
از موانع ایجاد جامعه مـدنی در لیبـی پـس از    
قذافی در ارتباط با فرهنگ سیاسی موجود در 

تـوان گفـت  یـن ارتبـاط مـی   لیبی اسـت. در ا 
و یســـتارهاايالگـــویاســـی، فرهنـــگ س

در یاسـت نسبت بـه س يفردهايیريگسمت
Almond and)اسـت نظـام  ي یکاعضایانم

Verba,1963,p.79) .ــاارزش ــيهــ یاساســ
مدارا، آرامش، گفتگـو،  شاملیاسیفرهنگ س

ت و یـ ز، عقالنیآمتوافق، قاعده رقابت مسالمت
بـه  ین جامعه مـدن است. شهروندایبشردوست

ق مشارکت یخودآگاه هستند و از طريازهاین
ــدر یاســیس ــک نظــام دموکراتی ــا را ی ک آنه

يات اقتدارگریر شخصییسازند. تغیبرآورده م
ــه ن ــهروندان جامع ــهیش ــد جامع ــذازمن يریپ

ــیس ــدموکراتیاسـ ــالحات  یـ ــت. اصـ ک اسـ
ــدموکرات ــه را ی، زمياقتصــاد-یاســیک سی ن

تکـار، جـرأت و   ، ابیجاد فرهنـگ مـدن  یايبرا
ت جامعـه  یـ کنـد. بـا تقو  یفراهم میهمبستگ

ــدن ــیم ــه و بری ــروه نخب ــگزک گ ــکل دهی ش

ــگیمــ ــات  ی ــود منازع ــد ب ــادر خواه ــه ق رد ک
سـاالر  مردمیاسیق ابزار سیرا از طریاجتماع

شـود  یموجـب مـ  یاسـ یرهنگ سفحل کند.
،مردم در مورد اقتداریاسیسيهايریگسمت

يریــ غا متیــ مهــم نــده کننیــی عامــل تع
ش یدایـ گردد که موجب پیکننده تلقفیتوص

شـود. فرهنـگ   یک مـ یـ دموکراتیاسینظام س
داردیاسیبا توسعه سیکیارتباط نزدیاسیس
، سبب تفاوت یاسیسيهافرهنگیگوناگونو
ــم ــامیـ ــاان نظـ ــیسيهـ ــیاسـ ــود یمـ شـ
)Reza,1986,pp.17-22.(

به عبارت دیگر فرهنگ سیاسی به مثابـه  
معه و نـوع نگـرش افـراد بـه     نوع نگاه آحاد جا

حکومت و کشور خود و نیز شیوه تعامل دولت 
کننده سطح فکري و نوع نگرش و مردم و بیان

افراد از جامعه خود است. اگر فرهنگ سیاسی 
یک ملت انقیـادي باشـد، دموکراسـی محقـق     

شود. فرهنگ سیاسی مستعد دموکراسـی  نمی
فرهنگ سیاسی مشارکتی است، یعنـی مـردم   

ل دانسـته و  ئونسـبت بـه جامعـه مسـ    خود را 
مشارکت در سازوکارهاي حکـومتی را وظیفـه   
خود بداننـد. در ارتبـاط بـا فرهنـگ سیاسـی      
ــع   ــه عنــوان یکــی از موان موجــود در لیبــی ب
استقرار دموکراسی و نهادهاي مـدنی در ایـن   

بــه دلیــل اســتبداد و تــوان گفــت کشــور مــی
خفقــان حــاکم در طــول چنــد دهــه، اصــوالً  
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اي الزم براي حاکمیـت مـردم در   هزیرساخت
این کشور وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است. 

ساالري، آگـاهی  از جمله الزامات اساسی مردم
پـذیري و  مردم نسبت به حقوق خـود، تحمـل  

اعتقاد راسخ به داشـتن حـق رأي بـراي کـل     
هـاي آزاد و قابـل رقابـت،    آحاد جامعه، رسـانه 

ــام    ــراري نظ ــدنی، برق ــاي م ــترش نهاده گس
پارلمانی و شورایی، دسـتگاه قضـایی مسـتقل    

ایـن کشـور  فرهنـگ سیاسـی   در واقـع  است. 
هایی است که تثبیت داراي خصایص و ویژگی

در آن یک نظام سیاسی کارآمد و دموکراتیک 
ــت     ــه اس ــع مواج ــی موان ــا برخ ــگ ب . فرهن

پرستی، اسـتبدادپذیري،  پدرساالري، شخصیت
قابل بـا  مراتبی و اقتدارگرایی کامالً در تسلسله

و ایجــاد نهادهــاي مــدنیمفهــوم دموکراســی
اي از فرهنگ سیاسـی شـامل مجموعـه   است.
شـده در  ها، باورهـا و اعتقـادات نهادینـه   ارزش

جامعه در ارتباط بـا نظـام سیاسـی خودشـان     
هـا و باورهـا در افـراد    ارزشیـن ایوقتـ است. 

هـاي ینـه زمیجگردد، بـه تـدر  ینهجامعه نهاد
ک و یـ گ دموکراتالزم جهت گسـترش فرهنـ  

یـر در غشـود، مـی در جامعه فراهم یمشارکت
امر همواره با موانع ینبه ایابیآن صورت دست

سـاختار  ینکـه مواجه است. با توجه به ايجد
چهل سـال بـه صـورت    بیش از یبیحکومت ل

یسـتارهاي ها، باورها و ابوده، ارزشياستبداد

ینــهنهادیبـی جامعـه ل دمدر مـر یـک دموکرات
مـردم  یاسی، فرهنگ سی. به عبارتنشده است

و محـدود  یتبعـ یاسیاز نوع فرهنگ سیبیل
يبافت اسـتبداد یل) است. به دلی(نه مشارکت
کـه الزمـه   یفرهنگ مشارکتیبیموجود در ل

کشور یندر ایو جامعه مدنیدموکراسیجادا
از موانـع  یکـی است، شکل نگرفته و به عنوان 

ر دیبر سـر راه گسـترش جامعـه مـدن    يجد
.گرددیمحسوب میبیل

یجامعـه مـدن  یتاز موانع تقویگردیکی
یـن فقدان اقتصاد بازار آزاد در ا،کشوریندر ا

یبـی در کشـور ل یکشور است. بخش خصوص
ــت. در نت   ــوده اس ــت ب ــه دول ــته ب ــهوابس یج

وابسـته  یشـان هاو سازمانیاجتماعيهاهوگر
خصوصـاً  ياند. اصالحات اقتصادبه دولت بوده

اقتصاد بـازار آزاد و گسـترش   ي،ازسیخصوص
را یمـدن يهـا بستر مشارکتیحوزه خصوص

دارد. یکه کامالً به دولت بستگکندیفراهم م
مـانع تحقـق   یاقتصـاد دولتـ  یگـر به عبارت د
یکهر چه اقتصاد در یرااست، زیجامعه مدن

ســلطه، یــزانباشــد، میدولتــیشــترکشــور ب
تـر و دامنـه  حکومـت فـزون  یـت کنترل و آمر
.گرددیمدودترمردم محيهايحقوق و آزاد

یبـی، یکـی   موجـود در ل ايیلهساخت قب
دیگر از موانع مهم در استقرار جامعه مدنی در 

ايیلـه قبیبـی جامعه در للیبی است. ساختار
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از موانع مهم و یکیامر به عنوان یناست که ا
ــد ــدن  يج ــه م ــترش جامع ــیدر لیگس یب

ــ ــوب م ــرددیمحس ــن. اگ ــلقبای دوران در ی
مقابله بـا  يبرایتوسط قذافیاعتراضات مردم

در یـز نیگـر دیشدند و برخیزتجهیونانقالب
، 1390یب،قرار داشتند (پورادیونصف انقالب

یـري گدر عدم شـکل ايیله). ساخت قب1ص
یـري گعدم شـکل یبه عبارتیاو یجامعه مدن

مؤثر اسـت. حـدود   یبیدر ليسازملتیندفرآ
وجـود دارنـد کـه    یبیدر لهیلقبیستصد و ب

بـه  يوفـادار یـل، قبایـن اياعضایشتربيبرا
يتـر از وفـادار  مهمیارخود بسیلهو قبیرهعش
اسـت. بافـت   یبـی کل واحـد بـه نـام ل   یکبه 
از یتذهنبریچون مبتنايیرهو عشايیلهقب
است، به عنوان مانع یرشده و متغیینتعیشپ

ــد ــکليج ــريگدر ش ــام دموکراتی ــکنظ ی
است. خاستگاه انقالبیون بـراي  یبیرکشور لد

اي اسـت و شـرایطی   سرنگونی قـذافی، قبیلـه  
هاي انقالبیون نیز بـر  شکل گرفته که خواسته

اي اسـت و اساسـاً  اساس منافع قومی و قبیلـه 
مفهومی بـه نـام منـافع ملـی در نظـر گرفتـه       

له منجـر بـه تطویـل رونـد     ئشود. این مسنمی
ــکل ــی و  ش ــاي سیاس ــري نهاده ــق گی تعوی

…انتخابــات مجلــس و قــانون اساســی و     

شود. در نتیجه به طول کشیدن این رونـد،  می
گیرند که خود به سامان این قبایل تصمیم می

دادن منطقه خود دست بزننـد کـه منجـر بـه     
ــور    ــن کش ــدن ای ــدرالی ش ــاري و ف خودمخت

شود. ممکن است در کشور لیبی، دولتی را می
ه ملـی داشـته   با عنوان دولت انتقالی و کنگـر 

باشیم، اما به دلیل آنکه سـاخت و نظـام ایـن    
اي است و قبایـل نیـز بـا یکـدیگر     کشور قبیله

ــکالتی داشــته  ــد و همچنــین بســیج   مش ان
اجتماعی مبتنی بر قبیله و وفاداري شخصی و 

نـد سـاختار   اهقـادر نبـود  گروهی است، عمـالً 
له ایـن اسـت   ئدموکراتیک را تجربه کنند. مس

ردم این کشور آمادگی کامـل  که بسیاري از م
براي تشکیل دولت و ساختار جدید را ندارنـد.  
مشکالت موجود در کشور به همراه جغرافیـا،  

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی،    خواهی گـروه سهم
اي و مـداخالت خـارجی و   وجود نظـام قبیلـه  
ــا  ــکاف در نیروه ــی)  ش ــا افراط ــرال ت (از لیب

تواند باعث وجود مشکالتی در کشور گردد می
ه انتخابــات ریاســت جمهــوري را در ســال کــ

خیر بیندازد، موضـوعی کـه باعـث    أجدید به ت
برافروختــه شــدن آتــش اختالفــات و تحقــق  

طلبی و عدم مشروعیت حاکمان فعلـی  جدایی
چـالش بـزرگ سیاسـی لیبـی در سـال      شود.

در مـورد میـزان تمرکـز قـدرت در آن     2013
کشور است و اینکه آیا ساختار سیاسی آینـده  

شــور داراي دولــت مرکــزي قدرتمنــدي آن ک
خواهد بود و یا ساختار غیر متمرکز با تقسـیم  
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قدرت میان دو یا سه منطقه پذیرفته خواهـد  
شد.

عدم تحقق شرایط دموکراتیک و سـامان  
سیاسی در لیبی، ممکـن اسـت سـبب انجـام     

گـرفتن  هـاي افراطـی از جملـه شـدت    فعالیت
که فعالیت القاعده مغرب اسالمی گردد، امري 

این روزهـا در بعضـی از کشـورهاي آفریقـایی     
شاهد آن هستیم و نتیجه آن سـرایت بحـران   
به کشورهاي همسایه و در نتیجه تهدید و یـا  

المللـی از سـوي کشـورهاي    تصور امنیت بین
غربــی خواهــد گردیــد، موضــوعی کــه زمینــه 
حضور و یا شدت بخشیدن بـه حضورشـان را   

خالت توانـد مشـروع قلمـداد کـرده و مـدا     می
هاي نظامی را در بیشتر خارجی و ایجاد پایگاه

یگـر به عبارت دباشد.منطقه به همراه داشته
را یکدموکراتیرمؤلفه جوامع غینتراگر مهم

هـاي یطلبـ يو برتـر ینیخـودب ینبتوان همـ 
ــرد ــومي،ف ــهقبویق ــع برشــمرد،ايیل جوام

یشـه رتواننـد یمـ یتنهـا هنگـام  یکدموکرات
بر یمبتنهایطهحیدر تمامکه روابط یرندبگ

براسـاس روابـط   متقابلیازو نیدرك وابستگ
سو یکمردم از ویتحاکمینبیزآممسالمت

از یاقشـار مختلـف اجتمـاع   هـا و گروهینبو
یـن اسـت کـه در ا  یهیباشـد. بـد  یگرديسو

الـزام  ي یـک منـد یفـه و وظیتجوامع مسئول
هـم مـردم   است که هم دولتمـردان و یاخالق

یـک . جوامع دموکراتیرندآن را به عهده گیدبا
کــه در آن جوامــع گیرنــدیشــکل مــیزمــان

شده باشند و ضـمن داشـتن   متحولها انسان
داشـته  یـز نیرفتـار مـدن  ی،افکار جامعه مـدن 

در واقـع در رفتـار   یباشند. تحقق جامعه مدن
ها خود انسانکهیتا زمانیراز،شهروندان است

ییـر تغیـز آنهـا ن رفتار،خواهان تحول نباشند
-4، صـص   1390(غفـوري، نخواهد کردیداپ

که در یگفت تا زمانتوانیراستا میندر ا. )2
یبــیموجــود در ليهــاو گــروهیــلقبایــانم

تـر  مهمیرهو عشیلهبه قبیو وابستگيوفادار
است، یبیکل واحد به نام لیکبه ياز وفادار

بـر سـر گسـترش جامعـه     يهمواره مانع جـد 
یـرا کشور وجود خواهد داشت؛ زینادریمدن

یـل و متضـاد قبا نـاگون با توجه بـه منـافع گو  
تالش نموده تا منافع یکهر یبی،موجود در ل

و ممکـن  یندنماینخود را تأمیرهو عشیلهقب
مواقع منجر به بروز کشـمکش  یاست در برخ

و یبـی موجـود در ل يهـا و گـروه یـل قبایانم
گردد.یبروز جنگ داخلیحت

تـوان بـه   ی را مـی خارجیروهايلت ندخا
عنوان یکی دیگر از موانع ایجاد جامعه مـدنی  

همـواره  یخـارج يکشـورها در لیبی دانست. 
بـه منظـور   یگونـاگون هايیاستاقدامات و س

انجـام  یبـی کشـور ل یبه منـابع نفتـ  یابیدست
طرفــدار غــرب بــوده و یقــذافیــمانــد. رژداده
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در توسـط او منـافع خـود را   یغربيکشورها
یکه تسلط بر منـابع نفتـ  یبیلیژهبه ویقافرا
. بـا مـرگ   کردنـد یمینتأم،بودینسرزمینا

یبـی، مـردم ل یحرکت انقالبیروزيو پیقذاف
قدرتمند يکشورهايبرایدغدغه و نگرانینا

آمـده اسـت کـه رونـد     یشپیدر عرصه جهان
کنند یتهدایرا به سمتیبیتحوالت لیندهآ

آنـان در منطقـه شـمال    یـاتی که به منافع ح
و از خدشـه وارد نشـود  یبـی لیـژه بـه و یقافرا

انجــام هــایییــريگاقــدامات و جهــتروایــن
ــا اانــد. درداده و یجامعــه مــدنیجــادواقــع ب

یــاتیمنــافع حیبــی،در لیواقعــیدموکراســ
يکشـورها یرو سـا یونیستیصهیمرژیکا،مرا

یدر معرض خطر واقعیبیدر لیقدرتمند غرب
نمایندیتالش میلدلین. به همگیردیقرار م

یـن در ایـري دموکراسـی  گشکلیندتا در فرآ
و هـا یاسـت کشور دخالت نموده و با اتخـاذ س 

یدموکراســیجــادمواضــع گونــاگون مــانع از ا
گردند.یبیدر لیواقع

از یـز نیاسالم و دموکراسـ یبترکنحوه
بـا آن  یبیاست که لیگريديهاجمله چالش

اسـالم  ین. در ارتباط با رابطه بدباشیمواجه م
یفعلـ یطدو در شراینایقو تلفیو دموکراس

وجـــود دارد: دســـته اول یـــدگاهدو دیبـــیل
عـرب و اسـالم بـا    هايیدئولوژيمعتقدند که ا

ي،آزادیـل از قبیدموکراسیاساسيهاارزش

هـا و ...  فرصـت يمشارکت، برابریی،گراکثرت
نظــام اهیــدگدیــنناســازگار اســت. براســاس ا

از جملــه یاســالميدر کشــورهایدموکراســ
رهبـر  یـب، حبیـد دشوار است. عبدالمجیبیل

ن ااز طرفـدار یکیتونس یرحزب تحریاسیس
یاست. به اعتقـاد او دموکراسـ  یاسیاسالم س

ــ ــدگايیوهش ــدهاســت. عقیاز زن یاصــلی
است تا یاستاز سینکردن دجدایدموکراس

ینکره زمـ يوانسان بتواند حقوق خود را بر ر
یبه دست آورد. به اعتقاد او اسالم و دموکراس

جدا هايیدئولوژياینحوزه جدا دارند و بنابرا
معتقدند اسالم یگر. دسته دشوندیمحسوب م
عتقدنـد هـا م نبا هـم سـازگارند. آ  یو دموکراس

که اسـالم ذاتـاً بـا    دهدیمعاصر نشان میختار
تیسـ آن ناسـازگار ن يهـا و ارزشیدموکراس

)Sriyono,2011,p.1گفـــت در تـــوانی). مـــ
يهـا کـه گـروه  یبـی موجود در لیفعلیطشرا

کسب قدرت بـا  يگرا برااسالمگوناگون عمدتاً
ینکـه بـا توجـه بـه ا   نمایند،یرقابت میکدیگر

یـق مسـلمان هسـتند، تلف  یبیمردم لیتاکثر
توانـد  و مییستناممکن نیاسالم و دموکراس

کشور باشد. از دیگـر  ینايبرایمناسبيالگو
موضوعاتی که در سـال گذشـته در لیبـی رخ    
داد، فعالیت شبه نظامیان در برخی از منـاطق  
بود که هـر روزه نیـز خبرهـایی در مـورد آن     

برآمــده از وجــود دارد. موضــوعی کــه عمــدتاً
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هاي مسلح محلی، انبـوهی  سوي قبایل و گروه
هاي بالتکلیف و بدون نظارت دولتی، از اسلحه

ــا ــراي  خــواهیدهزی ــی ب هــاي کشــورهاي غرب
دستیابی به منابع طبیعی و ذخایر انرژي ایـن  
کشور، مطالبات عمومی براي محاکمه عامالن 
ــومی    ــدد عم ــکالت متع ــین و مش ــم پیش رژی

باشد و مانع بزرگی در اجتماعی و فرهنگی می
رسیدن به اهداف انقالبی لیبـی خواهـد بـود.    

اي، قـه عالوه بر تحوالت داخلی، در بخش منط
نگرانی اصلی، کنترل و امنیت مرزهاسـت کـه   

هـزار مـرد مسـلح    200با وجود صدها گروه و 
چندان کار آسانی نیست.

هرج و مرج در لیبی پیامـدهاي بسـیاري   
بر امنیت کشورهاي همسایه داشته اسـت. بـه   
ــالی و     ــاري در م ــوالت ج ــال تح ــوان مث عن

هاي فرانسه در این کشـور و یـا حتـی    دخالت
فریقاي مرکزي را اخیر در جمهوري تحوالت ا

باید از نتایج این تحـوالت دانسـت. موضـوعی    
ــا      ــت ت ــاریس را واداش ــل پ ــدي قب ــه چن ک

المللی وزرا کنفرانسی تحت عنوان نشست بین
تشکیل دهـد کـه در آن   براي حمایت از لیبی

اولویــت شــامل: همــاهنگی و طراحــی شــش
امنیت ملـی، خلـع سـالح، بازسـازي، کنتـرل      

همـات، امنیـت و مـدیریت مرزهـا،     اسلحه و م
اصالح و توسعه بخـش دفـاعی و نیـز نظـامی     

کید شد أمورد بحث قرار گرفت و براین نکته ت

المللـی لیبـی حمایـت    که بایـد شـرکاي بـین   
ــود را از     ــادي خ ــوژیکی و م ــی، تکنول سیاس

هـا بـا   دولت لیبـی در رفـع چـالش   اي هشتال
یافتن راهکارهایی با اصالح در بخش امنیتی و 

هاي امنیتی اعالم نمایند.ملیاتع

گسـترش جامعـه   يراهکارها. 5
یپس از قذافیبیدر لیمدن

یکی از راهکارهاي استقرار دموکراسی در 
لیبی پـس از قـذافی، در ارتبـاط بـا وضـعیت      

اي موجود در این کشـور اسـت کـه بـه     قبیله
عنوان یکی از موانـع مهـم ایجـاد دموکراسـی     

یــداول بایبــیدر لشــود. بنــابراین تلقــی مــی
معناسـت  یـن بـه ا يسازشود. ملتيسازملت
يایلـه قب-یحالـت قـوم  ازیدکشور باینکه ا

يهـا بـرا  مفهوميسریکخارج شود و بر سر 
تـا  یـرد اجمـاع صـورت بگ  یکشور و منافع مل

یـرد. ایـن امـر بـا     حس مشترك شکل بگیک
گرفته بین قبایل هاي صورتتوجه به درگیري

ــذافی   ــس از ق ــی پ ــتري  لیب ــت بیش از اهمی
هاي انقالبیون برخوردار است. در واقع خواسته

اي است و اساساً بر اساس منافع قومی و قبیله
مفهومی بـه نـام منـافع ملـی در نظـر گرفتـه       

بر ایـن اسـاس در درجـه اول بایـد     .شودنمی
یطراحـ تعریفی از منافع ملی صـورت گیـرد.   

ي در ایجـاد نقش مـؤثر تواند ی میمنافع جمع
. یـد نمایفـا ای و اجماع بین قبایـل مدنعهجام
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یـزي ربرنامـه یـق از طریمنافع جمعـ یطراح
رفـت از  برونيبرایراهتواندیمیجمعدسته

یجمعـ دسـته ریزيتنگنا باشد. در برنامهینا
ــا محور ــتب ــای ــدنينهاده ــی،م یتلئومس

یـا بـه مـردم   یدولتـ ياز نهادهـا یزيربرنامه
. گــرددیمــیضآنهــا تفــویقــانونینــدگاننما

نسـبت بـه   یـادي زیـد فوایجمعـ یزيربرنامه
یـد فوایـن دارد. ایـزي ربرنامـه یگرديهامدل

يتوسـعه و اجـرا  يبـرا ییتوانایششامل افزا
را مـنعکس  یعمومفعکه منااست ییهاطرح

از یـد مفیاجتماعهايیهسرمایجاداکند ویم
ــلقب ــا یـ ــط اعضـ ــود روابـ ــه و يبهبـ جامعـ

یموع توسعه اجتمـاع که در مجیبخشیآگاه
کند.  یمیجرا ترويبهتر

اقدام مهم دیگري که باید در ایـن راسـتا   
صورت گیـرد، ایجـاد فرهنـگ دموکراتیـک و     
مشارکتی در میان مردم جامعه بـر محوریـت   

شـده بـراي نظـام سیاسـی     منافع ملی تعریـف 
ــه معنــاي   جدیــد لیبــی اســت. دموکراســی ب
حاکمیت مردم، آزادي و حق تعیین سرنوشت
و گردش قدرت بر اساس خواست عامه مـردم  

هــاي الزم بــراي باشــد. در لیبــی ســاختمــی
هـاي  دموکراسی وجود ندارد. ایجاد زیرساخت

هـاي مـردم لیبـی    متناسب بـا نیازهـا و ارزش  
رسد. از جمله این الزامـات  ضروري به نظر می

ساالري، آگاهی مردم نسـبت بـه حقـوق    مردم

پذیري و اعتقاد راسخ بـه داشـتن   خود، تحمل
هـاي آزاد و  حق رأي براي آحاد جامعه، رسانه

قابل رقابت، برقراري نظام پارلمانی و شورایی، 
تگاه قضـایی مسـتقل اسـت.    اقتصاد آزاد و دس

سابقه استبداد و استعمار در این کشور سـبب  
گردید تا مـردم ایـن کشـور کمتـر بـا حقـوق       
شهروندي و ضـرورت دسـتیابی بـه آن آشـنا     
شوند. در واقـع بـا توجـه بـه سـابقه طـوالنی       
حکومت اقتدارگرایی قذافی در لیبی، فرهنـگ  

باشـد.  سیاسی مردم لیبی محدود و تبعی مـی 
سـاس بایـد از طریـق وسـایل ارتبـاط      بر این ا

ــانه ــی و رس ــیطجمع ــا، مح ــی و ه ــاي علم ه
دانشگاهی، به آموزش مردم بـه ویـژه جوانـان    
پرداخت و فرهنـگ سیاسـی مشـارکتی را بـه     

تدریج در میان افراد نهادینه نمود.
یــدبايســازدولــتآینــدفریــناز اپــس
تـوان  یمـ يسـاز پس از دولـت یرد. صورت بگ
را یاســیو نظــام سیحکــومتیســتمبحــث س

ینبـا تـدو  یـد کشـور ابتـدا با  اینصورت داد. 
نظـام  يشـکل و محتـوا  ید،جدیقانون اساس

ــیس ــنهادرا پیاس ــار آن، شــ یش یوهو در کن
ياجـرا هايیتو محدودیجوامع مدنیلتشک

ینکـه کند. بـا توجـه بـه ا   ینتدویزقدرت را ن
ياسـتبداد یدر زمـان قـذاف  تحکومـ یتماه

محـور عملکـرد دولـت در    یبوده، قانون اساس
نبوده و اجـازه  یاسیمهم سهايگیريتصمیم
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يهـا و نهادهـا  مشارکت به افراد، اقشار، گـروه 
هـاي گیـري یمدر عرصـه تصـم  یجامعه مـدن 

را یبـی موجود در جامعه لیـ اجتماعیاسیس
است.دادهیبه آنان نم
یبـی لیـد جدیقـانون اساسـ  یسنوپیش

کومــت حیــکدموکراتیــتدهنــده ماهنشــان
کـه  یسنـو یشپـ یناست. در ایبیدر لیدجد

آمـده  شـود، یمـ یـده نامیانتقـال یمنشور مل
و یـک، مستقل و دموکراتيکشوریبیاست: ل

يمنبـع قانونگـذار  یـن دینآن اسالم و ایند
است. مواد دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششـم و  

یسســأرســانه، تیــان،بياصــول آزادفــتم،ه
ــزاب س ــی،اح ــهاتحادیاس ــتعو جمی ــای و ه

دهـد.  یقرار میدکأرا مورد تیاسیسيهاگروه
یبـی پارلمـان ل یلماده هشتم به موضوع تشک

يمرجع قانونگذاریناشاره کرده و آن را باالتر
ماده یناینکشور دانسته است. همچنیندر ا

یـک بـه  رایبـی در ليجمهـور یاسـت مدت ر
دوره چهارساله محدود کرده است. ماده نهـم،  

کـه نخسـت   دانـد یمـ یرا مدنییبحکومت ل
ــروز ــکآن ی ــامیغی ــت یرنظ ــر اس و در براب

ــئول  ــان مس ــیپارلم ــدم ــم از باش ــاده ده . م
یسسـ أتیدجدیبیلیقانون اساسیسنویشپ

را منـع کـرده اسـت. مـاده     یـژه ويهـا دادگاه
نسـته دایکشور را فدرالیستمسیزنیزدهمس

یـد جدیقـانون اساسـ  یسنویشمتن پ(است

ــی،ل ــنا. )25/6/1390یب ــی ــویشپ در یسن
تواندیمشدن، و اجرایییینهایبصورت تصو

یگسترش جامعه مدنيالزم برایقانونینهزم
ــا ــیرا در لیــکدموکراتيو نهاده ــس از یب پ

فراهم آورد.یقذاف
جلوگیري از سلطه خارجی یکی دیگـر از  
راهکارهایی است که در این رابطه وجود دارد. 

تژیک کشور به ویژه از با توجه به اهمیت استرا
لحاظ وجود منابع نفتی فراوان در این کشـور،  

هـاي غربـی همـواره از    و از آنجایی که قـدرت 
طریق قذافی به اهداف استراتژیک خود دست 

یافتند، لذا ایجاد حکومـت دموکراتیـک در   می
گیرد. براین اساس تقابل با منافع آنان قرار می

فراینـد  نمایند بـا ایجـاد دخالـت در   تالش می
ایجاد دموکراسی در این کشـور، مـانع ایجـاد    
دموکراسی واقعی مبتنی بر آراي مردم شـوند  
که در نهایت تهدیدکننده منافع حیـاتی آنـان   
در این کشـور اسـت. در ایـن راسـتا مقامـات      
دولت جدید لیبی بایـد بـه دخالـت نیروهـاي     
خــارجی و غــرب در امــور داخلــی آن کشــور 

یجــاد دموکراســی و خاتمــه داده تــا فرآینــد ا
نهادهاي مدنی در این کشور بـا مـانع مواجـه    

نگردد.
فرجام
ــرادر ــونیطشـ ــان یکنـ ــام جهـ ی،نظـ

ــوردار ــکيبرخ ــام سی ــور از نظ ــیکش یاس
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شاخص کسب ینتربه عنوان مهمیکدموکرات
یـک محسوب شده و وجـود  المللیینوجهه ب

از یکـی و کارآمـد  یـا مستقل، پویجامعه مدن
بـر اسـاس   هاسـت. اخصشـ یـن اترینیاديبن

تئوري سیستمی جامعه مدنی نقش مهمی در 
انتقال تقاضاها به درون نظام سیاسی داشته و 

هـا و  سبب اتخاذ تصمیمات مرتبط با خواسـته 
گردد. این امر در درازمدت مطالبات جامعه می

گـردد. در  سبب اسـتمرار نظـام سیاسـی مـی    
ــه وجــود   ــا توجــه ب دوران حکومــت قــذافی ب

دادي، هر نوع فعالیـت احـزاب و   حکومت استب
نهادهاي جامعه مـدنی توسـط رژیـم کنتـرل     
شده و ماهیـت اقتـدارگراي حکومـت قـذافی     
سبب گردید تا تصمیمات به صـورت فـردي و   
بدون توجه بـه عملکـرد نهادهـاي مـدنی کـه      

هاي جامعه بـه  نقش مهمی در انتقال خواسته
درون نظام سیاسی دارند، اتخاذ گـردد کـه در   

راضـات علیـه   تگیـري اع نجر به شکلنهایت م
نظام سیاسی قذافی و سرنگونی وي گردید. بر 

توان گفت که نهادهاي مدنی به این اساس می
ــل     ــردم عم ــت و م ــین دول ــط ب ــوان واس عن

نمایند. با توجه به اینکه لیبـی نزدیـک بـه    می
نیم قرن شاهد اسـتقرار حکومـت اسـتبدادي    

ي گیري دموکراسی و ایجـاد نهادهـا  بود، شکل
مدنی در این کشـور بـا برخـی موانـع مواجـه      
است که در این راسـتا بایـد اقـدامات مهـم و     

اساسی در ارتباط بـا تغییـر فرهنـگ سیاسـی     
اي موجود در مردم لیبی، اصالح فرهنگ قبیله

سازي، از بـین بـردن   لیبی و ایجاد فرایند ملت
دخالـت نیروهـاي خـارجی و مـواردي از ایــن     

گیـري دموکراسـی   قبیل صورت گیرد تا شکل
در این کشور با موفقیت صورت پذیرد.
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