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پدیده تروریسم ،تحت هر عنوان و یا در هر شکل و شمایلی صورت گیرد ،عمدت ًاًا جهت کسب مشروعیت است .در
مقاله حاضر هدف شناخت « نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی در دوره پساقذافی»بود .برای نیل به
این اهداف ،از مطالعه اسنادی با استفاده از روش کتابخانهای و تکنیک تحلیل محتوا و تحلیل مجدد استفادهشد .منابع
تهای
مورد استفاده در برگیرنده کلیه متون مربوط به موضوع و شامل مقاالت ،کتب ،سایتهای اینترنتی معتبر ،سای 
خبری معتبر بین المللی موجود و در دسترس بود که با توجه به محدود بودن ،کلیه منابع موجود در زمان مطالعه مورد
بررسی قرار گرفت .نخست با مطالعه نمونهای واحد از منابع توسط محقق ،و دو محقق خبره در این زمینه مقوالت و
صهای هر مقوله دادهها استخراج
شاخصهای آنها استخراج شد .در این مطالعه واحد تحلیل صفحه بود ،با شمارش شاخ 
و پس از پردازش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .این مقاله حاصل بررسی و آزمون یکی از فرضیههای پنچگانه
مطالعه بوده است و در این مقاله سعی شده است تا رابطه جداگانه ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی در
دوره پساقذافی نشان داده شود .بر اساس دادهها میانگین تروریسم کلی  29 / 53با انحراف معیار واریانس 13 / 70 ،3/ 70
یباشد .نتایج حاصل از آزمون رابطه دو متغیر حاکی از آن است که بین وجود و فعالیت گروههای تروریستی و
م 
بحران سیاسی داخلی پس از سقوط قذافی رابطه معنیدار وجود دارد.
واژگان کلیدی :تروریسم ،بحران سیاسی ،گروههای افراطی ،گروههای تروریستی.
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مقدمه

1

تافکنی و ارعاب گری» نامبرده شده است،
ِتِتروریسم که در زبان فارسی از آن با دو عنوان «وحش 

از سویی به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده ازآنجهت نیل به اهداف سیاسی ،مذهبی ،یا
ایدئولوژیک نیز گفتهشده است ..این واژه در تاریخ تحول خود ،گاه در توصیف اعمال دولتها،
گاه در تعریف اقدامات انقالبی و یا بهعنوان روشی در مبارزات ضد استعماری و غیره ،با دو بار
شهای بکار گرفته در
معنایی متفاوت مثبت و منفی به کار گرفتهشده است .به دلیل تنوع و تعدد رو 
آن ،تاکنون معنایی جامع از تروریسم و یا مصادیق موردپذیرش بینالمللی از آن ارائه نشده است.
هرچند ترور و تروریسم ،از قرن بیستم به بعد شدت یافت .اما میتوان دو دهه اولیه قرن بیست و
یکم را اوج گرفتن و تنوع و تعدد یافتن آن دانست .دلیل این امر ترکیب و برخورداری تروریسم
از ایدئولوژیها ،بویژه استفاده از ادیان و مذاهب ،به آن در میان برخی مردم تا حدودی از
مشروعیت برخوردار شده است .از سوی دیگر مداخله برخی کشورها و درگیر ساختن خود با این
امور موجبات گستردگی و تعمیق تروریسم در این چند دهه گردیده ،بطوریکه برخی همچون
تهایی برخوردار بودند که توانستند برای مدتی در
طالبان از چنان سالح و تجهیزاتی و حمای 
افغانستان از حکومت و دولت برخوردار شوندکه درنهایت با مداخله آمریکا و سایر جوامع
مپیمان آنان ساقط و متالشی شدند .اخیر ًاًا نیز گروهی اسالمی بنام «داعش» که خود را «دولت
ه
اسالمی شام و عراق» خواندهاند ،در کشور جنگزده سوریه قد علم نمودند .مردم کشور سوریه
علیه نظام حاکم خود بپا خاسته بودند ،این گروه به جای کمک و یاری مردم محل نشو نمای
گروههای تندرو عمدت ًاًا اسالمی تبدیل شد .آنان از شرایط سیاسی و محیطی بهره بردند و پس،
اعتراض به حق آنان را با تروریسم آلوده ساختند .ترور و قتل و غارت آن در دل مردم ترس و
دلهره انداخته بودند ،توانستند از شرایط و فضای سیاسی سوریه و عراق استفاده کرد به شهر
موصول عراق حمله برده و نیروهای نظامی پادگان و شهر ترک کردند و تمام تجهیزات و
تسلیحات یک لشگر زرهی در اختیار گرفتند و بخش بزرگی از غرب عراق را تسخیر نمودند.
لشده توسط آمریکا و ناتو و برخی جوامع دیگر ،با کمک ارتش عراق،
این بار نیز ائتالف تشکی 
حکومت دولت اسالمی عراق و شام را برچیدند .برخی از افراد و گروههای باقیمانده آنان از
1

مارز فارسی ،در دفتر دوم و فرهنگستان تهران:
 ر.ک :فرهنگ واژههای مصوب ،گروهواژه گزینی  terrorismذیل سرواژه ه انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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شرایط انقالبی و بحرانزده لیبی استفاده کرده و به تجمع در این کشور پرداخته و فعالیت مخربی را
آغاز کردند .این امر موجب شد ،تا گروههای جدید مذهبی دیگری تحت حمایت برخی
کشورهای منطقه در لیبی به فعالیت بپردازند و موجبات سردرگمی مردم و انقالبیون واقعی را
فراهم سازند .اما تشکیالت مسلط بر شرق و غرب لیبی عرصه بر تروریستها و گروههای افراطی
تنگ ساختند و فعالیت آنها را محدود کردند .مسائل لیبی ،به ویژه شرایط بحرانی و عملکرد
گروههای افراطی و تروریستی در این کشور مورد توجه محققان و گزارشگران و نویسندگان شد و
در اکثر جوامع مطالعات و مقاالت و گزارشهای بسیاری پیرامون گروههای افراطی و تروریستهای
فعال در لیبی که در قالب گروههای مسلح با سرپیجی از فرامین شورای موقت انقالب و تحویل
سالح و تجهیزات جنگی خودداری میکردند ،گزارشها و مقاالت و مطالب تحقیقی بسیاری به
نگارش درآمد .حسام قاضی ( )1931با نگارش مقالهای در پژوهشکده مطالعات استراتژیک

خاورمیانه به ساختار سیاسی اجتماعی لیبی و چشمانداز دموکراسی لیبی پس از قذافی پرداخته -
است .ایشان در این مقاله به سه گروه فعال در لیبی اشاره دارد )1:هسته مردمی و دموکراتیک که
خسته از دیکتاتوری قذافی بودند )2 .گروههای شرق کشور که در تقسیم ناعادالنه ثروت کشور
ناراضی بودند )3 .اسالمگرایان -که رهبری شورشیان که در ابتدا از عامالن رژیم گذشته بودند،

اشاره کردند و سپس به ریشههای داخلی و خارجی بحران و همچنین شورای ملی انتقال می-

لگیری بحران با تحقیق حاضر تشابهات
پردازندو این مطالعه از منظر پرداخته به تروریسم و شک 
تقریبا بسیاری دارد ،اما بصور مشروح و کامال روشن و موردی کمتر به بحران پرداختهاند.
اسماعیلی و همکاران ( )3931در پایاننامهای با عنوان «نقش رادیکالیسم سیاسی مذهبی در
طگرایی و ستیزهجویی توأم
تحوالت اخیر شمال آفریقا» نگارش نمودند .آنان براین باورند که افرا 
طگرای
با تروریسم ،چالش و معضل امروز دنیای اسالم ،اکثر جوامع مسلمان است .جریانهای افرا 
اسالمی با هر اندیشه و آیینی منهای اسالم خصومت دارند .آنها خود را صاحب اسالم حقیقی و
یشود ،زیرا
راستین میدانند و با سایر قرائتها مخالف هستند .بنا بر این خصومت شامل مسلمانان نیز م 
آن گروههای مربوط به جریان افراطی که در لیبی وجود دارد ،گروههای تندرو هستند با تبدیل
شدن به یک معضل جدی ،حتی برای امنیت منطقه و جهان خطرناک شدهاند .به باور نویسندگان
تهای سرکوبگر در
از آنجا که جریانهای رادیکال سیاسی – مذهبی درگذشته به دلیل وجود قدر 
چگونه اجازه فعالیت و تحرکی نداشتند و به شدت سرکوب میشدند ،اجازه
رأس قدرت ،هی 
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بهای عربی در سال  2011همه چیز عوض شد و سیر حوادث
ییافتند .اما با وقوع انقال 
فعالیت نم 
زمینههای فعالیت عیان آنها را فراهم کرد .این امر اکنون در کشور لیبی و بسیار فعالتر از دیگر
کشورهای عربی شده است .این پژوهش به صورت مشروح به تروریسم و گروههای افراطی
پرداخت و وجه مشترک با تحقیق دارد ،اما بحران را مورد بررسی و تحلیل قرار نداده است.
تهای بزرگ » که
مقاله باعنوان « مروری برریشههای ناامنی در لیبی از علل داخلى تا مداخله قدر 
توسط رضائیان ( )5931نگارش یافته است .نویسنده براین باور است که زندگى در سايه «حكومت
مبتنى بر فرد« شخص معمر قذافى كه در آن از قانون اساسى ،نهادهاى مدنى ،احترام به مخالفان و
ايجاد احساس هويت ملى معنايى نداشت و نظم حاكم مبتنی بر زور ،تاثیرات نامطلوب خود را بر
دوران پس از قذافی برجای گذاشته است .طى جنگ داخلى ليبى سالح و تجهیزات جنگی
فراوانی به دست هزاران نفراز جمعيت اين كشور افتاد نهتنها طى دو سال گذشته حاضر نشدند
سالح خود را به دولت انتقالى تحويل دهند بلكه گروه شبهنظامیان را تش يك ل دادند كه در بروز
انواع مختلف ناامنى ازجمله ،حمله به مراكز ديپلمات كي
خودمختارى

خارجى ،درگیریهای نفتى و اعالم

نقش مهمی داشتند .مطابق گزارش خبرگزاری مسکو 2019 / 09 / 25

 https://sputniknews. com/با عنوان« :احتمال تبدیل شدن بحران لیبی به یک جنگ داخلی»
خبرگزاری آنا از «العربیه»« ،خميس الجهيناوی» گفت« :بحران لیبی در حال تبدیلشدن به یک
جنگ داخلی است و متأسفانه حکومت مرکزی نمیتواند زمام امور را در دست بگیرد .وی
همچنین درباره حوادث چند روز اخیر در لیبی هشدار داد و افزایش بحران در این کشور را
تهای تونس در ارتباط مداوم با
فاجعهبار خواند .وزیر امور خارجه تونس تصریح کرد« :دیپلما 
همه طرفهای لیبیایی هستند و آمادگی دارمد تا به خروج آنها از بحران کمک کنند .امابه
گزارش آنا ،در همان حال نیروهای ارتش ملی لیبی وابسته به خلیفه حفتر شب گذشته چندین
پایگاه وابسته به نیروهای موردحمایت حکومت وفاق ملی را در جنوب شرقی طرابلس ،پایتخت
لیبی بمباران کردند .آنها همچنین چندین حمله هوایی به پایگاههای نظامی در منطقه «خلة
الفرجان» در اطراف طرابلس انجام دادند.
از سوی دیگر رفتار گروههای تروریستی در مناطق شرقى ليبى و ايجاد کشور جديد با خواست
تهای بزرگ بهویژه امر كي ا سازگارى داشت .زیرا این منطقه تسلط بر مناطق استراتژ كي
قدر 

در

خاورميانه سهولت میبخشید .وجود منابع غنى نفتى در منطقه شرقى ليبی بر میزان اهمیت

نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی31 .............................................................................

استراتژ كي

آن میافزود .این مطالعه در پرداختن به گروههای تروریستی و عملیات ضد مردمی و

امنیتی آنان ،با تحقیق حاضر دارای تشابهات قابل توجهی است در مورد بحران و تحلیل و تبیین آن
نیزاشاراتی داشته اما همچون تحقیق حاضر از توجه و تاکید قابل توجهی برخوردار نبوده است و در
این مورد دارای تفاوت میباشند وخبرگزاری رویترز .https://www. reuters. com ،8 201 / ۰۴ / ۳۰
در گزارشی با عنوان «درگیرهای لیبی؛ کنترل و فروش نفت در دست کیست؟ » رویترز مینویسد؛
نیروهای خلیفه حفتر ،مستقر در شرق لیبی ،در ماه جاری میالدی جهت تصرف طرابلس پایتخت
این کشور حملهای آغاز کردند تا با تصرف این شهر ،کشور تولیدکننده نفت ،دور تازهای از
منازعهها را تجربه کند .این حمله با مقاومت شدید دولت تحت حمایت جهانی به شکست منتهی
شد .در لیبی پس از سقوط سرهنگ قذافی ،کشور دچار چند دستگی و چند پارگی شد و
گروههای مسلح که ازنظر سیاسی ،ایدئولوژیکی و جغرافیایی رقیب یکدیگر بودند برای کسب
قدرت به مبارزه بر خواستند .در همین حال با افزایش فعالیت اسالمگراهای افراطی در لیبی و
تصرف مناطقی از این کشور توسط این گروهها خلیفه حفتر ژنرال پیشین ارتش معمر قذافی با
یکنند که
وعده برقراری آرامش در شرق به عضوگیری نیرو پرداخت .اما منتقدان او را متهم م 
قصد دارد تا بار دیگر استبداد چهل ودو ساله دوران سرهنگ معمر قذافی را مجددا احیا کند.
باید اضافه کرد که لیبی که پیش از انقالب با تولید  ۶ .۱میلیون بشکه در روز سومین تولیدکننده
بزرگ آفریقا بود ،اما در سال  ۲۰۱۴میالدی به تولیدش روزانه تنها  ۱۵۰هزار بشکه رسید .تولید
روزانه فعلی این کشور در حدود  ۱ .۱میلیون بشکه است .وجود نفت با کیفیت در لیبی باعث شده
تا گروههای مسلح در طول سالهای جنگ داخلی تالش نمایندتا بر میادین نفتی تسلط تسلط یابند
تهای سیاسی ،مالی و یا نظامی استفاده میکردند.
آنان از این عمل خود بهعنوان اهرمی برای خواس 
در سال  ۲۰۱۶میالدی نیروهای خلیفه حفتر با تصرف میادین نفتی تحت کنترل داعش ،بخش اعظم
میادین لیبی را به تسلط خود درآوردند .با توجه به مباحث فوق و تعاریف به عمل آمده از
تروریسم ،مطالعه و بررسی آن به عنوان یک ضروت تلقی میگردد .زیرا که تروریسم یکی از
مسائل جهانی و ملی بسیاری از کشورها ،خصوصا منطقه خاورمیانه است .بنابراین از موضوع به
عنوان یک مساله از اهمیت خاصی برخوردار است و ضرورت مبرم دارد تا جهت آگاهی و
شناخت بهتر و بیشتر تروریسم و گروههای تروریستی و انواع آن و عوامل تاثیر گذار بر آن ،مطالعه
و بررسی با روش علمی صورت گیرد .هدف تحقیق؛ عالوه بر تبیین و تحلیل تروریسم و انواع آن
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و شناخت عوامل و عناصر تاثیر گذار برآن ،هدف اصلی این مقاله ،آگاهی از وجود رابطه بین
تروریسم و گروههای تروریستی در ایجاد بحران سیاسی در جوامع است .در این مطالعه تاکید بر
بحران سیاسی لیبی پس از قذافی است .که گروههای افراطی و اسالمی فرصت الزم برای فعالیت و
خودنمایی یافتند.
ششناسی
رو 

تحقیق حاضر در یک مطالعه توصیفی با استفاده از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای و تحلیل

بها و نشریات و متون
مجدد اسنادی ،به بررسی و تفسیر و تحلیل اسناد و مدارک ،و مقاالت ،کتا 
شها میپردازد .تکنیکهای تحقیق :این تحقیق با استفاده از تحلیل محتوا شاخصهای متغیر
و گزار 
مستقل (تروریسم) و متغیر وابسته (بحران) را در هریک از کتابها ،مقاالت ،نشریات ،پایان نامهها و
تهای مجازی مورد بررسی و شمارش شده است .پس از تهیه جدول فراوانی ،نسبت به
وب سای 
شهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده
وزن دهی آنها مبادرت گردید .پس از این مراحل از رو 
استفاده شده است .متغیر مستقل ساختار تروریسم در دولت قذافی است که در قالب یک فرضیه به
حشده است .به نظر می رسد؛ ساختار تروریسم دولت قذافی در پیدایش بحران
شرح زیر مطر 
سیاسی پس از وی در رابطه بوده است .متغیر وابسته تحقیق «بحران سیاسی» است .این مطالعه برآن
است تا رابطه بین ساختار تروریسم دولت قذافی را با پیدایش بحران سیاسی بیابد .شاخصهای
اندازهگیری :در این مطالعه شاخصهای اندازهگیری ،بر اساس شمارش تعداد تکرار متغیرهای
تهای مجازی است.
بسای 
مستقل و وابسته در کتابها ،مقاالت ،نشریات ،پایاننامهها و و 
صهای تروریسم به شرح زیر در جدول ( )1ردیف شدهاند.
شاخ 

(جدول شماره  )1شاخصهای متغیر گروههای تروریستی
شاخصها

ردیف

1

قرائت و برداشت خاص از اسالم

2

پایبندی شدید به احکام عبادی و اجتماعی

3

افراطیت دینی

4

تنوع جریانهای رادیکال سیاسی -مذهبی

5

سهولت رفتوآمد تروریستها به لیبی

6

ساختار قبیلهای لیبی مأمنی برای گروههای تروریستی

7

تهای سرکوبگر در رأس قدرت
وجود قدر 

8

ضعف حاکمیت ملی در مقابله با حضور گروههای تروریستی.

9

طگرایی و ستیزهجویی
افرا 

01

ایجاد جنگ و درگیری داخلی بین گروهها با خود و با دولت موقت
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متغیر وابسته تحقیق «بحران سیاسی» است .این مطالعه برآن است تا رابطه بین گروههای تروریستی
صهای بحران سیاسی به شرح زیر در جدول
پس از قذافی را با پیدایش بحران سیاسی بیابد .شاخ 
( )2ردیف شدهاند.

(جدول شماره  )2شاخصهای متغیر وابسته بحران سیاسی

ردیف
1
2
3

شاخصها

آشفتگی نظام
شها
روبرو شدن با انواع چال 
ناتوانی در پاسخگویی

4

تبدیل بحران سیاسی به بحرانهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی

5

نابسامانی اقتصاد

6
7

کاهش تولیدات داخلی
اختالل درکارکرد نظام سیاسی

مقیاس اندازهگیری شاخصها(مقیاس لیکرت) و وزن آنها (بسیار زیاد( ،)5زیاد ( ،)4متوسط(،)3
کم ( ،)2بسیارکم ( )1و تعیینشده است .جامعه آماری در این پژوهش ،شامل تمام منابع و متون
نوشتاری ،کلیه مقاالت و رسالهها و وب سایتهایی است که پیرامون گروههای تروریستی پس از
قذافی و بحران پس از سقوط وی نگارش یافتهاند و پژوهشگر توانسته به آنها دسترسی یابد .جهت
گردآوری منابع و اطالعات موردنیاز مطالعه ،از شیوه گلوله برفی استفاده شده است.

(جدول شماره  )3فهرست مقاالت مورداستفاده برحسب عنوان مقاله و سایر مشخصات

ردیف

عنوان مقاله

1

بحران لیبی و اقدامات شورای امنیت

2

نام و نام خانوادگی

نام مجله

سال و شماره چاپ

صفحه

کردونی ،ندا و

فصلنامه مطالعات

پائیز  0931سال

 25تا 43

کردونی ،روزبه

خاورمیانه،

هجدهم ،شماره سوم.

ارزیابی کاربرد دکترین مسئولیت

یاصغر و
کاظمی ،عل 

فصلنامه مطالعات بینالمللی

تابستان 2931

حمایت در مداخله بشردوستانه مورد

آقا علیخانی ،مهدی

نویسنده یا

نویسندگان

(،)ISJ

سال دهم ،شماره.1

نقد رویکرد و دموکراتیزاسیون و

عظیمی دولتآبادی،

فصلنامه مطالعات سیاسی

سال سوم ،شماره .9

قرائت آن از تغییران سیاسی جهان

امیر و دیگران

جهان اسالم

3931

تا صفحه

 30تا 52

بحران لیبی
3

4

6تا 23

عرب
بررسی تغییرات نظم متاثراز تحوالت

صالحی سید جواد،

شهای
فصلنامه پژوه 

سال سوم ،شماره دوم.

خاورمیانه با تمرکز بر ژئوپلیتیک شیعه

ساسانیان سعید

سیاسی جهان اسالم

1386

کاربست دکترین مسئولیت حمایت در

سیمبر ،رضا و قربانی،

پژوهشنامه حقوق کیفری

سال سوم ،شماره اول.

 45تا 68

در سال 2011
5

بحران لیبی

وحید

1931

 55تا 79
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6

ترور ،تروریسم و تروریسم دولتی

سمیعی اصفهانی،

فصلنامه پژوهشی اطالعات

دوره جدید ،سال بیست

علیرضا و سالکی،

سیاسی -اقتصادی،

و نهم ،شماره  . 299بهار

سلیمی ،فاطمه

 ،فصلنامه رشد علوم

شماره . 59

اجتماعی

تابستان 2931

فصلنامه مطالعات خاورمیانه

شماره  ،2سال هفدهم.

عبدالکریم

7

جامعهشناسی خیزش مردم لیبی

8

شهای سیاسی و اقتصادی
چال 

سردار نیا ،خلیل اله

4931

آزادسازی در خاورمیانه عربی
9

موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه

11
12

رشیدی نژاد ،زینب

نشریه مرکز امور حقوقی

شماره سی و هفتم

بینالمللی و امور مجلس

. 1386

 49تا 69
 18تا93

ریاست جمهوری
تحوالت لیبی و دکترین مسئولیت

داداندیش،

فصلنامه

سال بیست و دوم،

حمایت

پروین

راهبرد،

شماره  . 62بهار1931

ساختار سیاسی – اجتماعی لیبی و

حسام قاضی ،روژان

پژوهشکده مطالعات

مانداز دموکراسی
چش 

 4شهریورماه 1931

 70تا39
 46تا 69

استراتژیک خاورمیانه

مروری برریشههای ناامنی در لیبی از

رضا

فصلنامه

یماه
شماره  ، 78د 

تهای
علل داخلى تا مداخله قدر 

رضائیان

پیام انقالب

.2931

شهای
تحلیل انقالب لیبی و چال 

خلیل اهلل سردارنیاورضا

فصلنامه

سال ششم ،شماره اول،

فراروی حکومت پسا اقتدارگرا از منظر

عمویی

روابط خارجی،

بهار .7931

14

دولت ورشکسته در لیبی

یزدانی و

فصلنامه

سال دوم ،شماره ،6

15

قاسمی

دولت پژوهی

تابستان 5931

13

 21تا 45

1389

در رویه شورای امنیت
01

 16تا 35

 33تا 59

بزرگ
 62تا 81

بحران هویت و آمریت.

16

نقش شوراي امنیت سازمان ملل در

حسین

فصلنامه

شماره  ، 63سال بیست و

فروپاشی نظام قذافی

عالیی

راهبرد،

یکم ،تابستان 1931

 18تا 35

مدل انقالب ليبي و رواج مفاهيم

سید حسین موسوي

فصلنامه مطالعات

تابستان3931

 45تا 70

مخاطرهآمیز
17
18

 73تا 96

استراتژ كي

خاورميانه

(سخن فصل)
بهار عرب در کشورهای مصر ،تونس،

کاظم

نشریه

شماره  ، 249مردادماه

لیبی و سودان

ودیعی

گزارش

2931

 27تا 46

19

سناریوهایی برای آینده لیبی بحرانزده

دیدهبان

عصر نو

 21دی 6931

 36تا 55

تها
بهار عربی و نقش دولتها و مل 

معصومه

مرکز بینالمللی مطالعات

 6اسفند 0931

 19تا 38

20

طالبی

صلح

بحران لیبی؛ ریشههای داخلی و

حاهلل لطیفی
سید رو 

خبرگزاری

 ۲۷اسفند 5931

15تا 78

بینالمللی و آینده آن

رستمی

تسنیم،

آینده سیاسی لیبی (با تأکید بر ائتالف

قاسمی،

مطالعات راهبردی جهان

ژنرال حفتر و سیسی)

مصطفی

اسالم

تحلیل انقالب و تحوالت لیبی پس از

چوگانی ،حسن؛

مجله :مطالعات حقوق

قذافی

صفری ،فاطمه؛

21
22
23

علل ناکامی در کاربرد ،سازوکارهای

ذاکریان ،مهدی؛

مجله :رهیافتهای سیاسی

یسامانی
عدالت انتقالی و تأثیر آن بر ب 

عمادی ،سید رضی

و بینالمللی

سیاسی در لیبی پساقذافی

بهار  6931شماره 69

 65تا 94

زمستان  5931شماره

از 65

پنجم

تا 74

بهار  5931شماره 45

از 70
تا 92
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(جدول شماره  )4فهرست کتب مورداستفاده برحسب عنوان کتاب و سایر مشخصات
ردیف

عنوان کتاب

1

ناسیونالیسم و مدرنیسم

2

3

4
5

6

7

8

9

01

11

اسمیت،

ترجمه

آنتونی دی

کاظم فیروزمند

فروپاشی نظامهای عربی،

گردآوری؛

مصطفی

مقدمهای بر نظم نوین اسالمی

مصطفی اسماعیلی

اسماعیلی

انقالب در کشورهای عربی؛

بهجت

مترجم :الهام

واکاوی ریشهها و عوامل

قرنی

شوشتری زاده

سید امیر نیاکوئی

-

گذار به دموکراسی یا شبه

اوتاوی،

ترجمه

اقتدارگرایی

مارینا

سعید میر ترابی

پدیده تروریسم در امتداد تاریخ

المندالوی،

بهای معاصر
کالبدشکافی انقال 
در جهان عرب

محمود
جامعهشناسی سیاسی

13

14

15
16

بشیریه،
حسین

یها در توسعه
بحرانها و توال 

پای ،دبلیو ،لوسین ،و

سياسي

دیگران

چتری برای امنیت اروپا :ناتو یا

پوراسمعیلی،

ای اس دی پی؟

نجمیه

خلع سالح لیبی
جامعهشناسی سیاسی کالن:
تحلیلی بین کشوری ،از
بی ثباتی سیاسی

12

نام و نام خانوادگی

نویسنده یا نویسندگان

نام مترجم در

صورت ترجمه

گزارشی پیرامون خیزش اسالمی
کشور لیبی و تحوالت اخیر آن
جامعهشناسی قومیت

تها
سیاست میان مل 

-

-

-

-

مورگنتا،
هانس ،جی

بدترین دیکتاتور اعراب

معصومه

تهران 1386

تهران 0931

نشر
میزان
نشر قومس
انتشارات موسسه فرهنگی
هنری قدرت والیت.
انتشارات
قومس.
نشریه
مطالعات راهبردی.

تهران 0931

انتشارات
سلمان آزاده،
انتشارات

تهران 0931

مرکز تحقیقات
استراتژیک.

تهران 1389

تهران 0931
تهران 0931

انتشارات
جامعه شناسان
انتشارات
ماه مرداد.
انتشارات
آمه

تهران 0931

دفتر مطالعات سیاسی و
بینالمللی.

ترجمه

کشوري با بهترین نفت افریقا و

نالمللی ابرار
تحقیقات بی 

انتشارات

حمیرا مشیر زاده

فراهانی،

دانشگاه امام صادق(ع)

خواجه سروی

سینیشا

اجتماعی در خاورمیانه

تهران1931 :

ترجمه

مالشویچ،

شهای
بحرانهای سیاسی و جنب 

انتشارات

معاصر

غالمرضا

ترجمه

محمود

تهران 1931

تهران 2931

پرویز دلبر پور

واعظی،

نشر
ثالث.

موسسه فرهنگی مطالعات و

-

بروس

عبداللهی

تهران 4931

تهران 5931

جنتلسون،

سید صابر

تهران1931:

خان

قهرمان پور

محمدرضا

چاپ

ترجمه
محمدرضا میرزا

ترجمه رحمان

طالبان،

سال ،محل

انتشارات

-

تهران3931:
تهران6931:

شهای
مرکز آموزش و پژوه 
بینالمللی.
انتشارات
وزارت خارجه
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ننامه و سایر مشخصات
(جدول شماره )5فهرست پایاننامههای مورداستفاده برحسب عنوان پایا 
نام استاد

سال ،رشته و مقطع

نام دانشگاه

نام و نام

ردیف

ننامه
عنوان پایا 

حسین شریفی

نالملل 2931
حقوق بی 

دانشکده الهیات؛ علوم

طراز کوهی

کارشناسی ارشد

اسالمی و حقوق

1

موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در

عل ی

بحران انسانی لیبی

فرمانیان

لگیری جامعه مدنی در لیبی
چالشهای شک 

شیوا

ملک تاج

نالملل4931
روابط بی 

دانشگاه آزاد اسالمی

پس از قذافی

اشراق نیا

خسروی باب

کارشناسی ارشد

واحد تهران مرکزی

بررسی مداخالت بشردوستانه با تأکید بر قضیه

مهدی

علیرضا

نالملل کارشناسی
حقوق بی 

دانشگاه آزاد اسالمی

لیبی

قدمیان

طاهری

ارشد 1931

واحد تهران مرکز

بررسی نقش مؤلفهها و شکافهای قومی-

رضا

مجید

رشته مطالعات منطقهای

دانشگاه عالمه طباطبایی

قبیلهای در تحوالت سال  2011لیبی

عمویی

عباسی

کارشناسی ارشد 2931

5

انقالب لیبی و دوران پساقذافی

حمیدرضا

محمدحسین

رشته علوم سیاسی،

دانشگاه پیام نور مرکز

هژبر زارع

حاجیلو

کارشناسی ارشد 7931

تهران غرب

6

نالمللی حمایت و چالش
دکترین مسئولیت بی 

میثم

دیدخت صادقی

نالملل ،ارشد
روابط بی 

دانشگاه آزاد اسالمی

حاکمیت دولتها(باتاکیدبالیبی)

مرتضی زاده

حقیق

4931

واحد تهران مرکز

بررسی ناکامی نظم سازی در لیبی بعد از بهار

حسن

سید احمد

نالملل ،ارشد
روابط بی 

دانشگاه فردوسی مشهد

عربی تا روی کار آمدن دولت توافق ملی

ابهری

فاطمی نژاد

6931

خانوادگی
دانشجو

2

راهنما

تحصیلی

اناری
3
4

7
8
9

تبیین تأثیر جهانیشدن بر جنبشهای

نازنین

مسعود

گروه علوم سیاسی ،ارشد

دموکراسی خواهی نوین در مصر و لیبی

نظیفی نائینی

شهرام نیا

1931

رابطه سازوکارهای منطقهای و شورای امنیت

عباس

مجتبی

نالملل 1931
حقوق بی 

نالمللی با تأکید بر
در حفظ صلح و امنیت بی 

ظاهری میر قائد

بابایی

دانشگاه اصفهان
دانشگاه پیام نور استان
تهران

اقدامات ناتو در لیبی
01
11

نالمللی در صلح جهانی
نقش دیوان کیفری بی 

سارا

غالمعلی

دانشکده حقوق کارشناسی

دانشگاه

با تأکید بر پرونده سودان و لیبی

قنبری

قاسمی

ارشد 3931

قم

نالملل،
دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بی 

جواد

رضا

نالمللی،
پردیس بی 

دانشگاه

مورد :بحران لیبی

فامیل زوار

سیمبر

کارشناسی ارشد0931

گیالن

شهای
عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش جنب 

خدیجه

حسین ابوالحسن

دانشکده روانشناسی و علوم

دانشگاه آزاد اسالمی

شهای
مصر ،تونس و لیبی با تکیهبر نظریه جنب 

حیدری

تنهایی

اجتماعی ،گرایش

واحد تهران مرکز

بررسی دکترین مسئولیت به حمایت از تئوری

فاطمه

رضا

دانشکده حقوق ،گرایش

دانشگاه آزاد واحد

تا عمل و ارزیابی این دکترین در جریان لیبی

شهبازیانی

موسی زاده

نالملل 4931
حقوق بی 

تهران مرکز

تبیین مصادیق جنایات علیه بشریت در حوادث

فرشته

علیرضا

دانشکده حقوق و علوم

دانشگاه آزاد واحد

لیبی با نظریه واکنشهای سازمانهای

ریاضی

طاهری

سیاسی ،ارشد 1931

تهران مرکز

نقش بیداری اسالمی بر توسعه دموکراسی در

سید محمد

حسین

گروه علوم سیاسی 2931

دانشگاه اصفهان،

کشورهای مصر ،تونس و لیبی

هدایت

مسعود نیا

جاللی
12

اجتماعی هربرت بلومر
13
14

جامعهشناسی 1931

نالمللی
بی 
15
16

دانشکده علوم اداری

بررسی میزان نقش ناتو در تحوالت لیبی و

عل ی

احمد بخشایش

دانشکده علوم سیاسی

دانشگاه آزاد واحد

تونس

مختاری

اردستانی

1931

تهران مرکز

هاشمآبادی

نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی37 .............................................................................
17

بیداری اسالمی در خاورمیانه ،مطالعه موردی

لیال

سید امیر

دانشکده ادبیات و علوم

لیبی و عربستان سعودی

احمدی

نیاکوئی

انسانی ،ارشد

18

نالمللی توسل بهزور در لیبی
ابعاد حقوقی بی 

19

دانشگاه گیالن

1383
جمال

منوچهر

ارشد گرایش حقوق

وزارت علوم تحقیقات و

حسنپور

توسلی نائینی

نالملل3931
بی 

فناوری ،موسسه آموزش
عالی شهید اشرفی

مقابله با بحرانهای انسانی خاورمیانه در پرتو

ملیحه

حسین

گروه حقوق کارشناسی

دانشگاه پیام نور

دکترین مسئولیت حمایت با تأکید بر

گودرزی

شریفی طراز

ارشد 0931

دانشکده علوم انسانی

نقش رادیکالیسم سیاسی مذهبی در تحوالت

حسین

میر طیب

دانشکده علوم سیاسی ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی

اخیر شمال آفریقا

اسمعیلی

موسوی

زمستان3931

واحد تهران مرکزی

رویدادهای سوریه و لیبی
20

کوهی

بسایتهای مورداستفاده برحسب عنوان مطلب و سایر مشخصات
(جدول شماره  )6فهرست و 
ردیف

عنوان مطلب

نام و نام

شماره و کد

خانوادگی

گزارش

نویسنده یا

تاریخ چاپ در
بسایت
و 

گزارشگر

بسایت
آدرس و 

1

روانشناسی دیکتاتورها

پالیسی ،فارین

237061

2014

https://www. farsnews. com

2

ِی دیکتاتوری نظامی
تئور ِی

وبسایت از دنیای

11 23 74

5931

https://www. donya-e-eqtesad.
com

3

دیکتاتوری

2931

https://www. farsnews. com

4

نگاهی به مفاهیم دیکتاتوری و

اقتصاد
دشمن زیاری،

88 39 15

اسفندیار
استبداد

5

A vision of a
democratic Libya
Libyan rebels pledge
free and fair election
Time running out for
cornered Gaddafi
Libya: Muammar
Gaddafi subject to
ICC arrest warrant

9

Gadhafi blasts
'crusader' aggression
after strikes
Libyan rebel forces
penetrate Qaddafi's
compound
درخواست شورای امنیت برای

6
7
8

01
11

مجله عصر نو
Guardian
Reuters

236902
459632
112598

6931

https://www. asrno. rzb. ir

2012

https://www. theguardian. com

2011

https://www. reuters. com

ABC News

802149

2014

https://www. abcnews. com

BBC News

41 5532

2011

https://www. bbc. co. uk

MSNBC

754985

2013

https://www. msnbc. com

CNBCNews

458903

2013

https://www. cnbc. com

خبرگزاری یورونیوز

9687321

2019

https://fa. euronews. com

ش ب س ف و ری د ر
برقراری آت 
لیبی
12
13

گریز از لیبی؛ نگاهی به واقعیت

خبرگزاری

اوضاع پناهجویان در لیبی

مرکوپرس

 .درگیرهای لیبی؛ کنترل و
فروش نفت در دست کیست؟

خبرگزاری رویترز

78 329
748962

2019
8 201

https://en. mercopress. com/
https://www. reuters. com
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14

سخنگوی ارتش ملی لیبی به

خبرگزاری یورونیوز

2019

1032542

https://fa. euronews. com

یها نگران
یورونیوز :اروپای 
غیرنظامیان نباشند
15

آخرین وضعیت در لیبی

16

تدارک داعش برای هدف قرار

خبر گذاری آسیا

2019

489632

http://www. asianews. it/

نیوز
خبرگزاری فرانسه

2019

87032 8

https://www. afp. com/

دادن بزرگترین میدان نفتی
لیبی
17

جنگ داخلی لیبی 2014

خبرگزاری سی ان ان

2019

4789522

https://edition. cnn. com/

تاکنون
18

لشدن بحران لیبی
احتمال تبدی 

خبرگزاری مسکو

8 201

1287954

https://sputniknews. com/

به یک جنگ داخلی

از مجموع اطالعات موجود در کتابها ،مقاالت ،نشریات ،پایان نامهها و وب سایتهای مجازی،
تعدادی را که متغیر مستقل تروریسم و متغیر وابسته بحران سیاسی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته
بودند ،به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه متغیرها قرار گرفت .تعداد نمونههای آماری با توجه به
نوع متغیر مستقل تفاوت دارند .عالوه بر توصیف دادهها در جداول تکبعدی فراونیها و

یشده از جداول دوبعدی و از آزمون
نمودارها ،برای تجزیهوتحلیل و تفسیر داده¬های گردآور 
همبستگی « »rو سایر آمارهای موجود در آخرین ورژن « »SPSSاستفادهشده و درنهایت جهت
تعیین میزان رابط معنیداری متغیرها از رگرسیون استفادهشده است

یافتهها

نحوه توزیع اطالعات جمع آوری شده پیرامون منابع مورد استفاده در پژوهش (جدول شماره )7

چنین بیان میدارد 29 /9 .درصد از منابع نمونه آماری این پژوهش مقاله  02/8 ،درصد منابع کتاب،
یباشد.
 26درصد پایان نامه و  23 /3درصد وب سایت م 

(جدول شماره  )7توزیع فراوانی منابع جمع آوری اطالعات
فراوانی

درصد

مقاله

23

29 /9

29 /9

کتاب

16

02/8

50 /7

پایان نامه

02

26

76 /7

وبسایت

18

23 /3

100

77

100

-

منبع

جمع

درصد تجمعی

دادههای(جدول شماره  )8حاوی دادههای مربوط به متغیر گروههای تروریستی ،حاکی از آن است
که در  6مورد برابر با  6/5درصد از مشاهدات ،گروههای تروریستی کم و  66مورد معادل 85 /7

نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی93.............................................................................

درصد از مشاهدات گروههای تروریستی متوسط و در  6مورد معادل  7/8درصد از مشاهدات
گروههای تروریستی به میزان زیاد است..

(جدول شماره  )8جدول دو بعدی ،وجود گروههای تروریستی – بحران سیاسی
وجودگروههای تروریستی
کم
بحران سیاسی

متوسط
زیاد

جمع

زیاد

متوسط

جمع

تعداد

4

38

2

44

درصد

9/1

86 /4

4/5

100

تعداد

1

82

4

33

درصد

0/3

48/8

12 /1

100

تعداد

5

66

6

77

درصد

6/5

85 /7

7/8

100

یدهد .میانگین تروریسم کلی  29 / 53با
(جدول شماره  )9زیر نحوه توزیع متغیر تروریسم را نشان م 
یباشد .توزیع این متغیر از توزیع نرمال بلند تر (ضریب
انحراف معیار واریانس  13 / 70 ،3/ 70م 
کشیدگی  )0/ 94است.
منابع

(جدول شماره  )9آمارههای توصیفی متغیرمستقل تروریسم

میانگین

میانه

29 / 21

30

4/ 14

کتاب

29 / 43

29

3/ 05

9/ 32

پایان نامه

30 / 70

30

3/ 32

11 / 06

وبسایت

82/ 72

82/ 50

3/ 99

51/ 97

0/ 45

کل

29 / 53

29

3/ 70

13 / 70

0/ 08

حداک

دامنه

انحراف

واریانس

چولگی

کشیدگی

حداقل

ثر

تغییرات
18

71/71

-0/ 42

0/ 038

19

37

1/ 44

3/ 34

25

38

13

0/ 41

0/ 65

24

38

14

2/ 29

02

93

19

0/ 94

19

93

02

معیار
مقاله
تروریسم

اطالعات (جدول شماره  ) 10نحوه توزیع متغیر بحران را نشان میدهد .میانگین بحران کل  23 / 98با
انحراف معیار و واریانس  10 / 43 ،3/ 23میباشد .توزیع این متغیر اندکی چوله به چپ (ضریب
چولگی )-0/ 29 ،بوده و از توزیع نرمال بلند تر (ضریب کشیدگی =  )1/ 99است.
منابع

(جدول شماره )01آمارههای توصیفی متغیروابسته بحران

میانگین

میانه

واریانس

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

حداقل

حداک

دامنه تغییرات

ثر

بحران

مقاله

24 / 34

25

4/ 42

19 / 60

-0/ 64

0/ 38

51

33

18

کتاب

23 / 75

24

2/ 04

4/02

0/ 33

0/ 45

02

82

8

پایان نامه

24 / 40

24

2/ 76

7/ 62

1/ 63

4/ 52

02

33

13

وبسایت

23 / 27

24

2/48

8/ 09

-1/ 59

3/82

51

27

12

23 / 98

24

3/ 23

10 / 43

-0/ 29

1/ 99

51

33

18

کل
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(جدول شماره  ) 11بررسی رابطه وجود گروههای تروریستی در پیدایش بحران سیاسی پس
ازقذافی در کلیه شاخصها را نشان میدهد.

(جدول شماره  )11همبستگی وجود گروههای تروریستی و بحران سیاسی

متغیرها
وجودگروههایتروریستی

R

R2

0/47

0/22

Std.
E
2/30

F

DF

.Sig

21/10

57

.

B

t

0/33

4/59

Std.
E
0/071

000

بحران سیاسی

Beta

.Sig

0/47

.

000

نتایج حاصل از آزمون رابطه این دو متغیر گروههای تروریستس و بحران سیاسی در جدول فوق
یدار بین دو متغیر است .میزان  t , fمحاسبه شده بزرگتر از میزان جدول
حاکی از وجود رابطه معن 
است ،بنابراین بین این متغیرها رابطه معنیدار وجود دارد .ضریب همبستگی دو متغیر برابر با 0/ 47
و نشاندهنده همبستگی معنادار بین این متغیرهاست) .(Sig. =. 000ضریب تعیین برابر با  22درصد
است ،که بیانگر آن است که  22درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی بحران سیاسی توسط وجود
یتوان نتیجه گرفت که بین دو متغیر وجود گروههای
گروههای تروریستی تبیین میشود .م 
تروریستی و بحرا ن سیاسی همبستگی معنادار وجود دارد .با توجه به نتایج آزمون مذکور ،فرضیه
یشود.
فوق تأیید م 

(جدول شماره  ) 12ضرایب رگرسیون
متغیر

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

t

معناداری

0/ 85

0/ 397
0/2 04
0/ 046
0/2 00
0/ 043
0/067

B

خطای استاندارد

Beta

2/84

2/ 91

--------

اقتدار گرایی

0/ 12

0/ 06

0/ 21

1/ 97

تروریسم

0/ 14

0/ 07

0/02

2/ 03

دول خارجی

0/ 25

0/ 08

0/ 33

3/ 23

منابع نفتی

0/ 11

0/ 05

0/02

2/ 05

0/20

0/ 06

0/ 03

0/ 30

مقدار ثابت

ناهمگنی قومی

یدهد با هر
یباشد که نشان م 
ضریب رگرسیون استاندارد اقتدارگرایی  0/ 21و معنادار ()p<0/01م 
یتوان انتظار  0/ 21افزایش در پیدایش بحران را داشت .ضریب
واحد افزایش در اقتدار گرایی ،م 
یدهد با هر واحد
یباشد که نشان م 
رگرسیون استاندارد تروریسم  0/02و معنادار ()p<0/01م 
یتوان انتظار  0/02افزایش را در پیدایش بحران داشت .ضریب رگرسیون
افزایش در تروریسم ،م 
یباشد که نشان میدهد با هر واحد افزایش
استاندارد نقش دول غربی  0/ 33و معنادار ()p<0/01م 
یتوان انتظار  0/ 33افزایش در بحران داشت .ضریب رگرسیون استاندارد
در نقش دول غربی ،م 

نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی14.............................................................................

یدهد با هر واحد افزایش در
یباشد که نشان م 
مبارزه بر سر منابع نفتی  0/02و معنادار ()p<0/01م 
مبارزه بر سر منابع نفتی ،میتوان انتظار  0/02افزایش را در پیدایش بحران داشت .ضریب
یدر مناطق مختلف لیبی  0/ 03و معنادار ()p>0/05نمیباشد .این
رگرسیون استاندارد ناهمگنی قوم 
متغیر با وجود رابطه معنادار با پیدایش بحران ،به دلیل تاثیر سایر متغیرها ،اثر خود را از دست داده و
از رگرسیون خارج شد .معادله رگرسیون با ضرایب استاندارد :مبارزه بر سر منابع نفتی + 0/02
نقش دول خارجی  +0/ 33تروریسم  + 0/02اقتدارگرایی 0 / 21پیدایش بحران

بحث و نتیجهگیری

این مقاله تحت عنوان بررسی نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی در دوره

پساقذافی یکی از فرضیههای پنچگانه رساله دکترای جامعهشناسی سیاسی نگارنده است .در این
مقاله سعی شده است تا رابطه جداگانه ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی در دوره
پساقذافی نشان داده شود .در کشور لیبی همزمان با بهار عربی ،نطفه گروههای تروریستی رو به
رشد گذاشت .این امر بدلیل نزدیکی به تونس ،مصر و سوریه شدت بیشتری یافت .از سوی دیگر
نیروهای سیاسی لیبی بعد از سقوط نظام قذافی شاهد نوعی انشقاق و دودستگی عمیق شد .در این
روند ،یکسو نیروهای برآمده از انقالب اعم از جوانان انقالبی و مخالفان خارج نشین نظام قذافی،
در سوی دیگر نخبگان سیاسی دوران قذافی شامل مخالفان و موافقان وی بر سر تصاحب سهم
بیشتری از ثروت ،نفوذ و قدرت در لیبی باهم درگیر شدند .در این شرایط باید منازعات قبیلهای و
منطقهای را نیز بر آن افزود .بدین ترتیب میتوان گفت که بحران در جامعه و حکومت لیبی
بصورتی نهفته وجود داشته که شرایط اجتماعی و سیاسی آن را شدت بخشید.
بحران در همبستگی طبقه حاکم یا پیدایش شکاف و چنددستگی در درون طبقه سیاسی یا
(نخبگان) حاکم از عوامل عمدهی تضعیف و فروپاشی احتمالی رژیمهای غیر دموکراتیک به شمار
میرود .این بحران خود در تشدید بحران مشروعیت و کارآمدی نیز مؤثر است .همچنین طبقه
حاکمهای که دچار شکاف درونی شود الجرم ازلحاظ توانایی در کاربرد وسایل قهر و سرکوب
برای جلوگیری از مخالفت و مقاومت در برابر خود ،آسیب میبیند .یکی از پیامدهای عمده
پیدایش شکاف و اختالف در درون طبقه سیاسی حاکم احتمال ائتالف بخشی از آن -که معمو ًال
ًال
بهعنوان جناح آزادیخواه یا میانهرو شناخته میشود -با مخالفان رژیم بهویژه هواداران آزادی و
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دموکراسی است(برومر .) 16 - 18 :0931 ،عوامل گوناگونی به پیدایش شکاف در درون طبقه
سیاسی حاکم میانجامد ،ازجمله :شامل مواردی همچون:
الف) رقابتهای شخصی رهبران بر سر تفوق و استیال .ب) تعبیرهای گوناگون از ایدئولوژی
مسلط .ج) کوشش بخشی از طبقه سیاسی حاکم در شرایط بحران و خطر برای نگهداری قدرت از
طریق قربانی کردن بخشهای دیگر .پس از سرنگونی قذافی ،ساختارهای اجتماعی و فرهنگی لیبی
یهایی شد .در زمان قذافی ،اقوام نقش برتر را داشتند و این قومیت
دستخوش مشکالت و ناآرام 
یکه
توسط قذافی بسیار پررنگ شده بود .روحیه ملی بندرت در مردم لیبی متجلی بود .درحال 
یهای قومی قبیلگی عامل اتحاد و انسجام مردم بود .به همین دلیل شورش و تحوالت لیبی
وابستگ 
نه دمکراتیک بود و نه خودجوش ،بلکه بهنوعی شورش مسلحانه از بخش شرقی کشور بود که
باانگیزه انتقامگیری ،جدایی از حکومت ،در کنار بهار عربی به راه افتاد .که درروند فعالیت به
انقالب تبدیل شد.
در انقالب لیبی فوریه  2011شامل همه مردم نبود بلکه گروههای مردم و دموکراتیک خسته از
دیکتاتوری قذافی؛ ساکنین منطقه شرق که به ناعادالنه بودن تقسیم ثروت معترض بودند و گروه
سوم اسالم گرایان بودند .این مورد در تحقیق حسام قاضی ( )1931در پژوهشکده مطالعات
استراتژیک خاورمیانه به ساختار سیاسی اجتماعی لیبی و چشمانداز دموکراسی اشاراتی داشته،
تایید شده است .ایشان در پرداختن به جریانها و گروههای فکری و سیاسی بعد از قذافی به سه
گروه اشاره دارد )1:هسته مردمی و دموکراتیک که خسته از دیکتاتوری قذافی بودند)2 .
گروههای شرق کشور که در تقسیم ناعادالنه ثروت کشور ناراضی بودند )3 .اسالمگرایان که
رهبری شورشیان که در ابتدا از عامالن رژیم گذشته بودند ،از سوی دیگر عامل استبداد خود نیز
نقش اساسی در ایجاد بحران دارد .هاشمی نسب و سعادتی ( )3931تحقیق نسبت ًاًا جامعی پیرامون
«عوامل بحرانزا در سامان سیاسی نوین لیبی» به انجام رساندهاند به این امر اشاره کردهاند .آنان به
حکومت لیبی ،ساختار اجتماعی مردم لیبی و نقش استبدادی قذافی در نابودی نهادهای اجتماعی و
سیاسی و سایر عوامل داخلی و خارجی که درنهایت پرداختهاند .در همین زمینه سردار نیا و عمویی
( )2931پژوهشی تحت عنوان «تحلیل انقالب لیبی و چالشهای فراروی حکومت پسااقتدارگرا از
منظر بحران هویت و آمریت» انجام دادهاند و در این راستا به عوامل چالشزای انقالب لیبی اشاره
داشتهاند.
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با توجه به کشتار مردم و حمالت نیروهای نظامی با تجهیزات کامل موجب شده که مردم لیبی
تحت حمایت جوامع اروپایی و آمریکا قرار گیرند .در این راستا ،سیمبر و قربانی ( )3931در
مقالهای تحت عنوان « كاربست دكترين مسئوليت حمايت در بحران ليبي» بر اساس دكترين
مسئوليت حمايت ،به موضوع بحران در لیبی و مداخله آمریکا و پیمان ناتو پرداختهاند .آنان نشان
دادند که هرکشوری باید از جمعیت خود حمایت کند ،چون این امر نشانگر نسل کشی تلقی شده
و در نتیجه مورد حمایت جهانی قرار میگیرد .شرایط بحران لیبی باعث شد تا گروههای افراطی و
تروریستها از طریق زمین و دریا خود را به لیبی برسانند .و کشور را ملک شخصی خود تلقی کرده
و هرآنچه توانستند برسر مردم و جامعه آوردند .در این زمینه؛ اسمعیلی و همکاران ( )3931در
پایاننامهای تحت عنوان «نقش رادیکالیسم سیاسی مذهبی در تحوالت اخیر شمال آفریقا» براین
باور هستند که افراطگرایی و ستیزهجویی توأم با تروریسم ،چالش و معضل امروز دنیای اسالم،
جوامع مسلمان وکشورهای اسالمی) ،هرچند نه در تمام کشورهای اسالمی و جوامع مسلمان(است.
افراطیت دینی در این تعبیر پابندی شدید به احکام و فرامین عبادی و اجتماعی اسالم نیست.
طگرای اسالمی با هر اندیشه و آیینی
افراطیت دینی به معنی مخالفت و خصومت جریانهای افرا 
یشود .زیرا
منهای اسالم مورد تعبیر و قرائت آنها است .حتی این خصومت شامل مسلمانان نیز م 
آن گروههای مربوط به جریان افراطی که قرائت وبرداشت خود را بهعنوان اسالم حقیقی و راستین
یخواهند تطبیق کنند ،گروههای اسالمی ناهمسو با این قرائت را نیز
با توسل به خشونت وترور م 
یدانند .یکی از نمونههای بارز این وضعیت در شمال آفریقا در
مشمول تحمیل خشونت وکشتار م 
یباشد ،بهگونهای که وجود این
قالب ظهور و تجدید حیات گروهههای رادیکال سیاسی و مذهبی م 
کهای تندرو ،تبدیل به معضل جدی برای کشورهای منطقه و حتی امنیت جهانی شده است.
گروه 
ییابد .دلیل گسترش این
چراکه نفوذ آنها بهتدریج بهسوی شرق و جنوب ،هرروز گسترش م 

جریانهای رادیکال سیاسی – مذهبی به دلیل سرکوب شدید آنها در دوره قذافی بوده است.

ریشههای ناامنی که باعث بروز تروریسم در برخی جوامع میشود ،فقدان آزادیهای سیاسی و
تهای دیکتاتوری و
اجتماعی و شکلگیری نهادهای مدنی در این نوع جوامع است .لذا حکوم 
اقتدارگرا جهت سهولت حکومت و از میان برداشتن مخالفین به عنوان موانع سیاسی ،اجتماعی و
حتی اقتصادی ،به سرکوب گروههای غیر وابسته و غیرخودی میکند .همچنانکه اسمعیلی و
همکاران ( )3931در پایاننامهای تحت عنوان «نقش رادیکالیسم سیاسی مذهبی در تحوالت اخیر
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شمال آفریقا» به این گروهها لیبی هیچگاه اجازه فعالیت سیاسی و حزبی نداده ،بلکه خود قویا این
گروهها را تحت فشار و سرکوب قرار میدهد .گروههای معتدل نیز حق فعالیت نمییابند .در همین
راستا؛ رضائیان ( )5931در مقاله تحت عنوان « مروری برریشههای ناامنی در لیبی از علل داخلى تا
تهای بزرگ » براین باور است که زندگى در سايه «حكومت مبتنى بر فرد« همانند
مداخله قدر 
شخص معمر قذافى كه در آن از قانون اساسى ،نهادهاى مدنى ،احترام به مخالفان و ايجاد احساس
هويت ملى معنايى نداشته و ندارد و نظم حاكم بر این کشور و نظام حاکم ،نوعى نظم مصنوعى
مبتنى بر زور بوده است بطوریکه چنین رفتاری در کشور ،به شرایط و دوران پس از قذافى اين
كشور ،تأثير منفی و مخربی را گذاشته است .دلیل چنین امر را باید در نابودی هر نوع گروه
اجتماعی خود بنیاد ،نابودی هر نهاد سیاسی و ملی در برابر قبیله گرایی و جلوگیری از چرخش
مگسیخته ،واگرا و مضمحلی به ارث از شخص دیکتاتور و حکومت
نخبگان ،جامعهای ازه 
اقتدارگرا ،باقیمانده است .به چنین شرایطی؛ حسن چوگانی وفاطمه صفری (زمستان  ،)5931در
مقالهای تحت عنوان :تحلیل انقالب و تحوالت لیبی پس از قذافی؛ مجله :مطالعات حقوق » -
شماره پنجم ،از  65تا  . 74به خوبی اشاره نمودهاند که قذافی در طی چهار دهه حکومت فرد محور
یبرد ،اقدام
تهایی چون نابودی هر چه احتمال دشمنی و مخالفت را در آنها پی م 
خود باسیاس 
یکرد.
م 
مجموع رفتار و کردار گروههای افراطی ،بویژه گروههای اسالمی افراطی همچون داعش که
بتازگی قدرت زیادی یافته و منابع سرشاری برای از منظر درآمدی دارد و همین امر بر میزان
تسلیحات و تجهیزات جنگی این گروه افزوده است هدف اجرای انواع عملیات تروریستی آنان،
جلب و جذب افکار عمومی و انظار جهانیان که اهمیت بسیاری برای آنان دارد ،و در مرحله دوم
طرفهای مخالف خود را مورد تهاجم قرار میدهند تا وادار به تسلیم و قبول خواستههای خود
نمایند! اما افرادی که به عنف و خشونت سیاسی روی میآورند ،آنان به هدفی خاص نمیاندیشند.
صرفا براین هستند تا در نهایت ،کار به نفع آنان تمام شود (المندالوی .)562 : 0931 ،هرچند که
تروریسم در اشکال و انواع متنوع وجود دارد ،تروریسم خارجی یا دولتی ،تروریسم داخلی دولتی،
تروریسم انتحاری ،تروریسم و فرهنگ انفجارهای انتحاری ،تروریسم و جرایم سازمان یافته،
تروریسم و جنگهای چریکی(پارتیزانی) ،تروریسم و جنبشهای آزادیبخش میهنی(المندالوی،
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 .) 80 2 : 0931تمامی موارد فوق را در لیبی دوره قذافی و بعد آن به وقوع پیوستهاند ،عالوه بر منابع
یهای زیر و دیگر منابع نیز مشاهده کرد.
شهای خبرگزار 
یتوان در گزار 
ذکر شده ،م 
تهای لیبی
یها ( )ABC Newsآمده است؛ برخی تروریس 
در همین راستا در یکی از خبرگزار 
جهت کسب درآمد و بدست آوردن ارز تالش داشتند تا برخی مناطق خاص را برای فعالیت
انتخاب کنند برخی نیز برای وارد کردن خسارت به ساختمانهای جوامع غربی مانند سفارتخانهها و

یشوند(بازبینیشده در  ۲۴اوت ۲۰۱۱
یها ،یا ترور فرد خاصی وارد عمل م 
کنسولگر 

ABC

 .)News,خبرگزاری فرانسه؛ 2019 / 11 /02؛ https://www. afp. com/ .مخابره میکند؛ تدارک
داعش برای هدف قرار دادن بزرگترین میدان نفتی لیبی؛ اسالم تایمز مینویسد :یک مسئول
گترین میدان نفتی لیبی خبر داد .به
لیبیایی از تدارک گروه تروریستی داعش برای حمله به بزر 
گزارش اسالم تایمز« ،حامد الخیالی» شهردار سبها گفت که گروه تروریستی داعش برای حمله به
برخی مناطق و شهرهای واقع در جنوب لیبی آماده میشود .خبرگزاری رویترز ،8 201 / ۰۴ / ۳۰
 https://www. reuters. comمخابره میکند؛ درگیرهای لیبی؛ کنترل و فروش نفت در دست
کیست؟ نیروهای خلیفه حفتر ،مستقر در شرق لیبی ،در ماه جاری میالدی حملهای را برای تصرف
طرابلس پایتخت این کشور آغاز کردند تا این کشور تولیدکننده نفت دور تازهای از منازعهها را
تجربه کند.
از نظر لوسین پای ،در جوامع در حال گذار ،توسعۀ سیاسی نوعی التهاب اجتماعی و مقدمهای برای
ایجاد بحرانهای حکومتی است .از دیدگاه وی توسعۀ سیاسی به پیدایش پنج نوع بحران هویت،
مشروعیت ،مشارکت ،نفوذ و بحران توزیع میانجامد که در ضمن از یکدیگر تاثیر پذیرو برهم
تاثیر گذار میباشند .مهمترین بحران که موجبات انقالب و تغییر نظام فراهم میسازد؛ بحران
مشروعیت است .در بحران مشروعیت ،نظام حکومتی اعتبار خود را در حوزههای مختلف سیاسی
واداری ،از دست میدهد و افراد جامعه به دنبال مردمساالری خارج از چرخۀ فعلی هستند .به

همین سبب ،مشروع بودن نظام حاکم زیر سؤال میرود ،تقابل بین جامعه و حکومت روی می-

دهد .در بحران مشارکت ،ساختارهای تصمیمگیری و نمایندگی بهطورجدی مورد تهدید قرار
یگردد.
میگیرند .در این شرایط چنانچه بحران توزیع حادث شود ،وضعیت کشور بسیار بغرنج م 
زیرا که در بحران توزیع ،منابع مادر بهطور برابر تقسیم نمیشود ،انباشت سرمایه در یک محل
شها
خاص و اختصاص آن به یک موضوع و نهایت ًاًا نظام ناعادالنه ،توزیع کاال ،خدمات و حتی ارز 
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لگیری بحران نفوذ کنترل دولت بر
و فرصتها به واکنش میانجامد .از سوی دیگر با شک 
شهای تحت حاکمیت خود به ناتوانی دولت در مرتفع ساختن نیاز مردم میانجامد؛ تصمیم
بخ 
متخذه متناسب با نیاز نیست و نهایت ًاًا رویگردانی مردم به بروز بحران خواهد انجامید (برچر: 1382 ،
 .) 57از آنجا که دولت توان و قدرت همه جانبه خود را از دست میدهد و ناکارآمد میشود،
یپیوندد و حاکمیت گذشته سرنگون و حکومت جدید شکل میگیرد .در
انقالب به وقوع م 
صورتیکه بین گروههای سیاسی حاکم هماهنگی نباشد و هریک بدنبال منافع سیاسی و تسلط بر
اوضاع با یکدیگر درگیر شوند .دولت موقت و شورای ملی را ناتوان و ناکارآمد سازند ،باردیگر
بحران جدید بر جامعه و دولت موقت مستقر و مسلط میشود .چنین شرایطی میتواند کشور را
درگیر بحران ساخته و به سوی فروپاشی و یا تجزیه سوق دهد.
منابع

آنسار ،پی یر ،)1931( ،ایدئولوژیها ،کشمکشها و قدرت ،ترجمه مجید شریف ،تهران :قصیدهسرا.
المندالوی ،محمود ( .)0931پدیده تروریسم در امتداد تاریخ ،ترجمه محمدرضا میرزا خان ،تهران ،موسسه فرهنگی
هنری قدرت والیت،
ایگلتون ،تری ،)3931( ،درآمدی بر ایدئولوژی ،ترجمه اکبر معصوم بیگی ،تهران :نشر آگاه.
بشلر ،ژان ،) 1389 ( ،ایدئولوژی چیست ،ترجمه علی اسدی ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
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بزرگي و عليرضا طيب .تهران :نشر ني.
ساروخانی ،باقر ،)3931( ،درآمدی بر دائرهالمعارف علوم اجتماعی ،تهران :انتشارات کیهان.
 .سمیعی اصفهانی ،وهمکاران ( .)4931ترور ،تروریسم و تروریسم دولتی ،فصلنامه پژوهشی اطالعات سیاسی-
اقتصادی ،دوره جدید ،سال بیست و نهم ،ش . 299
سید قطب ،) 1389 ( ،ویژگیهای ایدئولوژی اسالمی ،ترجمه محمد خامنهای ،تهران :نشر بعثت.
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فرهنگ ،شماره بیست و نهم ،بهار .4931
صفا تاج ،مجيد (  .) 1381تروريسم صهيونيستي .تهران :جمعيت دفاع از ملت فلسطين.
عبداهلل خاني ،علي( .)6931تروريسم شناسي ،چاپ اول .تهران :ابرار معاصر.
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