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الأثار الاجتماعية للإنقسام السياسي في ليبيا

مقدمة

شروخ في النسيج الاجتماعي

تحاول هذه الدراسة استعراض تداعيات الانقسام السياس ي

تبدأ مظاهر الشرخ الاجتماعي في العالقات الاجتماعية بين سكان
املجتمع بانتشار مشكالت اجتماعية محددة سريعا ما تتحول إلى

على النسيج الاجتماعي في ليبيا ،ونظرا لظروف الحرب املعيقة
لغالبية مؤسسات الدولة فإن البيانات وإلاحصائيات الجاهزة
تكاد ال يعتمد عليها لنقصها ولعدم دقتها إن توفرت ،وتحريفها

ظواهر أهمها التفكك ألاسري ،التفكك الاجتماعي ،الطالق،
العنف ،الفقر ،التشرد وغيرها.

لتسييسها في كثير من ألاحيان.

ستهتم هذه الدراسة في جانبها امليداني بالجوانب آلاتية:

في هذه الظروف وجد علم الاجتماع بدائل منهجية غير تقليدية

أثر الانقسام السياس ي على العالقات ألاسرية ،على العالقات

تتقص ى املعرفة وتقدم املعلومات الدقيقة لحالة املجتمع
وظواهره ،منها منهج البحث النسوي الذي يجمع البيانات من

الاجتماعية ،وعلى املجتمع.

شريحة النساء لتقديم حقائق أكثر دقة وتفصيال وعمقا
للمشكلة البحثية املطروحة.
في هذه الدراسة تم جمع البيانات من عينة مختارة من النساء
الالتي عانين من املشكالت الاجتماعية والتفكك ألاسري وغيرها
بسبب الانقسام السياس ي والانتماءات التابعة والسابقة له.
كما استعرضت الدراسة جانبا نظريا يصف فيه الشخصية
الليبية وإمكانية التغيير القريب من وجهة نظر د.مصطفى
التير ،واملنصف وناس.
تم الاستعانة بهذا الجانب للتنبؤ بطريقة تفاعل الشخصية
الليبية مع ألاحداث والصراعات السياسية الحاصلة وتحديدا
الانقسام السياس ي.
أخيرا توص ي الدراسة ببعض الخطوات التنفيذية لعالج
املشكالت السابقة وتقترح منهجا ثالثي ألابعاد (وقائي -تنموي-
عالجي) يعمل معا للحد منها أو التقليل من آثارها.

ً
أوال أثر التقسيم السياس ي على العالقات ألاسرية
ترك الانقسام الداخلي آثارا على كل الليبيين ،إنما ألاثر ألاكثر
أملا كان على ألاسرة ،ففي الحروب وإن نجت من زخات
الرصاص والقنابل فلن تنجو من الفقد للزوج أو الابن أو
ألاهل ،فقد خلفت الحرب الداخلية شريحة كبيرة من ألارامل
كما تركت على عاتقهن يتامى وجراح من الصعب اندمالها ،كما
تركت أحقادا قصرت مؤسسات املجتمع في احتوائها وعالجها...
وقد وقعت بعد ذلك في دوامة املؤيد واملعارض لتيارات سياسية
متضاربة تغيب عنها املبادئ والرؤى الراسخة.
تلك ألاحمال على ألاسرة الليبية ازدادت ثقال بقرار التقسيم
السياس ي الذي قسم الدولة إلى سلطتين إحداهما في شرق
البالد وألاخرى في غربها ،وجدت ألاسرة نفسها ممزقة بين فئتين
متعاديتين بعض أفرادها يؤيد ألاولى والبعض يعارض ويعادي
ألاولى ويؤيد الثانية.
وجدت ألاسرة الليبية نفسها موجهة لالنشقاق والتمزق،
فانتشرت ظاهرة التفكك ألاسري بصورة لم تشهد لها ليبيا
ً
مثيل سابقا.

ألاثارلاجتماعية لالنقسام السياس ي في ليبيا
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لتوضيح املشكالت ألاسرية املرتبطة بهذا الشروخ ألاسرية رأينا
تقسيمها إلى:

 )1مشكالت العالقات الزوجية:
ظهر نمط جديد للخالفات ألاسرية الليبية بعيدا عن املشكالت
الاقتصادية أو تدخل ألاهل أو عمل املرأة أو التباين بين
املستوى الثقافي بين الزوجين ،أو عدم التفاهم بين الزوجين،
ظهر نمط آخر حول البيت إلى ساحة تربص واقتال بين مؤيد
لفئة سياسية ومعارض لها ،أشعلت البيوت بخالفات لم
يعهدها املجتمع الليبي فيما مض ى ،تصل تلك املشادات إلى
املشاجرة واملناكفة بل وإلى أصناف من العنف اللفظي
والجسدي .وقد وصلت في كثير من ألاحيان إلى الطالق ،حتى
وإن لم تتوفر إحصائيات حول واقعات الطالق لهذا السبب
فإنك تستطيع إدراك مدى انتشار هذه الظاهرة من خالل
الحديث مع السكان املحليين حول هذا املوضوع وسيقدمون
لك أكثر من مثال على هذا النوع من الطالق الذي حدث بين
أقاربهم أو أصدقائهم أو جيرانهم..

ً
هذا التعبير كان اقتباسا من دراسة ( ،)1على (أثر الانقسام
السياس ي على العالقات ألاسرية في قطاع غزة) (مركز دراسات
املرأة )2002 ،بفلسطين وهو تماما ما ينطبق على ليبيا دون أي
اختالف.
والشواهد كثيرة في بيوتنا منها سيدة مطلقة كافحت سنوات
طويلة لتربية أبنائها السبع وبعد الثورة والصراعات السياسية
التابعة ّأيد أحدهم قوات مجلس الشورى ،وآلاخر مؤيد لقوات
الكرامة تتحدث ألام :أن ابنيها بعد مشاجرات كثيرة وصال إلى
املقاطعة يعيشون في بيت واحد إال أنهما ال يتبادالن الحديث وال
يتقابالن على طعام وال على جلسة واحدة ،وجراء هذا أصيبت
ألام بمرض السكري.

 )3العالقات بين آلاباء وألابناء:
العالقة بين آلاباء وألابناء في ليبيا عالقة مقدسة ّ
مبنية على
الطاعة لألب وخاصة في ألاسر املمتدة التي تنتشر بكثرة في
املجتمع ،وكانت السلطة ألابوية أقوى من سلطة القانون،
وصلتها هي ألاخرى نار الفتن السياسية لتشتعل الخالفات

وفي استطالع لهذه الورقة تحدثت إلى ثالث حاالت ذكرن أنهن
يتجنبن الحديث حول املواضيع السياسية أمام أزواجهن

والقطيعة والتبرؤ بين آلاباء وألابناء ،وكم من عائلة نشرت
خطابا إعالميا تتبرأ فيه من فلذات أكبادها ليس لخلق س ئ وال

ويشاهدن قنوات تلفزيونية معارضة لقنوات أزواجهن في

لوصمة ،ولكن النتماء سياس ي يضع ألاب وعائلته في موقف

حجرات منفصلة في بيوتهن

الخجل والحرج في محيطه.

 )2العالقات بين ألاخوة:

ثانيا أثر التقسيم على العالقات الاجتماعية

"إخوة جمعهم بيت واحد عاشوا في رحم أم واحدة وفرقتهم نار
الاقتتال ،لم يتخيل أحد أن الانقسام لن يقسم الوطن فقط
إلى شطرين بل دخل البيوت وفرق أفراد ألاسرة وفرق الاخوة

 )1بين ألاقارب

وألاخوات ،وقلب معايير كانت راسخة رسوخ الجبال وكانت تولد
مع كل فرد من أفراد املجتمع ،ألاخ كان معروفا دائما في كل
زمان ومكان أنه سند ألخيه ويلتجئ إليه وقت الشدائد ،وهو من
يحميه ويدافع عنه ،بعد الانقسام وجدت الدارسة أن الانتماء
السياس ي كان أقوى من عالقة الدم وألاخوة وأن الخالفات على
خلفية الانتماء لم تستثني ألاخوة في هذه املعركة بل شملت
الجميع لتغير كل ألاسس والقيم التي عاشت معنا وعشنا بها"

لم يقف اتساع مساحة ليبيا عائقا لربط ألاقارب في شرق البالد
وغربها وجنوبها وشمالها ببعضهم البعض بشبكة متينة من
العالقات العائلية تكللت باملصاهرة فاندمج الليبيون ببعضهم
على امتداد الوطن ،وقد ساعدت وسائل املواصالت
والاتصاالت في توطيد تلك العالقات ،فالسفر في أرجاء البالد
لحضور املناسبات الاجتماعية واملشاركة في السراء والضراء
كان من مظاهر الترابط الاجتماعي واملباهاة.
لم يكن متوقعا أن التقسيم السياس ي سيكون له هذا القدر من
الشرخ الاجتماعي في الشبكة العالقية القرابية ،فقد انتشرت
ألاثارلاجتماعية لالنقسام السياس ي في ليبيا
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ظاهرة التفكك الاجتماعي لكثير من العائالت ووصلت لحد
املقاطعة والشجار والاقتتال باألسلحة في بعض ألاحيان ،وقد
قطعت السياسة من ألارحام ما لم تقطعه أية ظروف أخرى
عبر تاريخ ليبيا.
إحدى السيدات تقول أن عائلتها قاطعتها بسبب انتماء زوجها
السياس ي والتزامها بالدفاع عنه وعن معتقده ،وقد خرجت في
إحدى النقاشات عن لباقتها وتمنت املوت لكل من ال ينتمي
لجانب زوجها .فنبذتها عائلتها.
وسيدة أخرى قاطعت قريبة لها على فراش املوت على الرغم من
عالقتها املتينة بها بسبب أسرة املريضة التي تتقصد سب وشتم
كل من يخالفهم في انتمائهم السياس ي أثناء تواجدها في بيتهم.

 )2بين الجيران
في حضر ليبيا كما في املناطق البدوية والريفية مازالت العالقات
بين الجيران تتميز بالقوة وتعبر عنها مظاهر كثرة الزيارات
واملشاركة في كل املناسبات وخاصة إذا طالت مدة الجيرة
تتحول إلى ما يشبه رابطة الدم ،ولم يكن في الحسبان أن
الانقسام السياس ي بين الساسة سيطرق أبواب الجيران
ويفرقهم ،وهذه الظاهرة متواجدة في كل شارع تقريبا ،ووصلت
آثار الانقسام السياس ي لحد املجاهرة بالعداوة للجيران وحتى
الشماتة في حاالت تضرر أحد ألاطراف من آلاخر.

كان فيما مض ى املستوى الاجتماعي واملادي والثقافي في مقدمة
املعايير التي ُينظر إليها للموافقة على الزواج ،أما آلان فإن
انتماء الخاطب السياس ي يأتي أمام تمتعه باألخالق الحميدة في
بعض ألاحيان .فأصبحنا نسمع قول "رفضنا خاطبا بسبب
توجهه السياس ي".

النزوح  ..الضربة املوجعة في العالقات الاجتماعية :
منذ إعالن الانقسام السياس ي ،والعداء بين طرفي السلطة لجأ
ٌ
كثير من املواطنين إلى ترك منازلهم إما بسبب وقوعها في مناطق
الاشتباكات ،أو بسبب انتمائهم السياس ي الذي يتعارض مع
انتماء املنطقة التي يعيشون فيها.
حتى بلغت موجة النزوح في ليبيا ( )112212شخصا داخل
َ
ليبيا ،أما أشد املناطق عنفا مدينة بنغازي ،وسجلت إلاحصائية
أن أكثر املدن التي تم النزوح إليها كانت العاصمة طرابلس
ً
بواقع ( )122322شخصا من مدن "بنغازي ،ككلة ،ورشفانة،
املشاشية" ،وتلتها مدينة بنغازي حيث نزح إليها ()102230
ً
ً
شخصا من ضواحي بنغازي ،ثم ترهونة ( )15225شخصا،
ً
ً
فمصراتة ( )30232شخصا ،ثم إجدابيا ( )23521شخصا،
ً
وبني وليد ( )22432شخصا( .الهالل ألاحمر الليبي)2( )2011 ،
إن النزوح ليس خروج ألاسرة من بيتها إلى بيت آخر ،إنما هو
ماض أنفق فيه حياته
استئصال املرء من جذوره وتفتيته بين ِ
وبين مستقبل ال يستطيع التنبؤ به وانتقاله إلى بيت آخر

تزايدت في بنغازي ظاهرة حرق منازل عائالت مؤيدي مجلس
الشورى من قبل قوات عملية الكرامة وقد وجدت هذه
كثير من الجيران رغم طول عشرتهم
الظاهرة استحسان
ِ

مدرسة هو وكل أفراد عائلته ،أو في مجمعات الشركات.

إلارهاب.

تأتي إليه ألاسرة محملة باألثقال النفسية وانعدام ألامن،

وترابطهم مع أهالي املعارضين ،وذلك لقناعتهم بأنهم يؤيدون

 )3عالقات املصاهرة والنسب
لم يقف الشرخ الاجتماعي الناتج عن الانقسام السياس ي على
قطع ألارحام وتفكك عالقات الصداقة والجيرة وكذلك عالقات
النسب ،إنما تعداه إلى ترسخه كقيمة اجتماعية أصبحت
تطفو إلى السطح ليزاحم مجموعة املعايير التي تعارف املجتمع
الليبي على قبول النسب واملصاهرة على أساسها،

غريب ،وفي الغالب ليس بيته ،إما إيجار أو استضافة من قريب
أو صديق ،وألاشد غبنا أن يستقر به املقام في فصل داخل

ليواجه صعوبات حياتية مختلفة في كل لحظة ،أقلها افتقاده
ألدواته املعيشية اليومية وتغير روتينه ،وأشدها أملا شعوره
بالدونية أو الثقل على البيت املضيف والذي غالبا ما يسفر عن
توتر في العالقات قد تصل إلى املشاحنات والقطيعة .وهذا
جا ُ
نب آخر للشروخ الاجتماعية.
أما النازحون إلى املدارس والشركات واملباني املشابهة واملدينة
الرياضية بسبب ارتفاع إلايجار الذي يصل إلى (110دينار) في

ألاثارلاجتماعية لالنقسام السياس ي في ليبيا
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اليوم في مدينة املرج كمثال في الفترة ألاولى من ألازمة  ،ويتراوح

فئة الشباب مقابل ألاطفال واملسنين ،ذلك املؤشر يشكل خطرا

آلان ما بين ( 100إلى  1100دينار ) في املنوال حسب تقارير
إذاعية ،هؤالء كانت مشكالتهم أشد أثرا ،بشهادة عدد من

كبيرا على تنمية املجتمع حينها ،حيث يؤكد العلماء على أن
الشباب هم سواعد التنمية .وبالتالي إن فرص نجاح التنمية

املتطوعات لخدمة هؤالء النازحين إن العالقات ألاسرية
اتسمت بالجفاء والنفور بين ألام وألابناء والزوج وزوجته،

الشاملة آلان أفضل من املستقبل.

فالزوجات يلقين بالالئمة على أزواجهن في تعريضهن لهذه
املهانة وقد وصلت كثير من الحاالت إلى الطالق.
وفي حاالت كثيرة إلى إلاصابة بفقدان الثقة في املجتمع واملحيط
القريب تصل إلى الشعور بالسخط عليهم وبالتالي التعرض
لألزمات وألامراض النفسية كاالكتئاب.
فمساعدات الدولة اقتصرت على تقديم رواتب في ألاشهر ألاولى
ثم انقطعت .وتتكفل آلان الجمعيات الخيرية بتقديم
املساعدات.

أثر الانقسام السياس ي على املجتمع

 )2تغير نمط الجريمة إلى الجريمة املنظمة
ال توجد دراسات حديثة منشورة حول هذا املوضوع لكن
املعايشة ومالحظات الباحث يمكن أن تشهد تغيرا ملحوظا في
نمط الجريمة في ليبيا ،فقد أظهرت الدراسات السابقة التي
أجريت في ليبيا أن غالبية الجرائم كانت تأخذ طابع الارتجال
والشكل البسيط ،في آلاونة ألاخيرة ساهم انتشار السالح إلى
جانب الصراع السياس ي ثم الانقسام السياس ي في إنتاج نوع
حديث على مجتمعنا من أنواع الجريمة وهي الجريمة املنظمة،
والتي يشترك في التخطيط لها وتنفيذها عدد من املجرمين
ويستخدمون وسائل وتقنيات متقدمة عما مض ى.

عرضنا فيما سبق أثر الانقسام السياس ي على الفرد وألاسرة

 )3التنشئة الاجتماعية لألطفال فترة الحرب

وعالقاتهم ،أما أثره على املجتمع فإنه أكثر رسوخا وانتشارا،
وقد يمتد ألجيال قادمة إذا لم تتدخل إلارادة الوطنية إلزاحة

ُت ّ
عرف التنشئة الاجتماعية بأنها عملية إكساب الفرد الخصائص

ظاللها وتحقيق الوحدة الوطنية أو للتقليل من آثارها
بالتخطيط الواعي.

 )1النزوح والهجرة وعدد السكان املتناقص
تحدثنا عن نزوح املواطن عن مدينته أو بيته بحثا عن

ألاساسية للمجتمع الذي يعيش فيه ممثله في القيم والاتجاهات
وألاعراف السائدة في مجتمعه ومعايير السلوك الاجتماعي
املرغوب في هذا املجتمع ،وهي عملية مستمرة عبر زمن متصل
تبدأ من اللحظات ألاولى من حياة الفرد إلى وفاته((،)4قاموس
علم الاجتماع)1550،

ألامان ،وهي بذلك العدد الكبير ليست حاالت فردية إنما ظاهرة

ويرى عالم الاجتماع ألامريكي ( بارسونز ) أن التنشئة

تزداد يوميا باستمرار القتال ،إال أن الحال ال يقتصر على ذلك
فقد أصبحنا نرى أعدادا كبيرة من الليبيين يخرجون من الوطن
ّ
بنية الهجرة ،ونقرأ على صفحات التواصل الاجتماعي تنامي

الاجتماعية :عملية تعلم تعتمد على التقليد واملحاكاة والتوحد

الاتجاهات املحفزة لها بين الشباب ،هذا في الوقت الذي
يتناقص فيه عدد السكان بفعل عدة عوامل ،أهمها ما ورد في
دراسة علي الشريف ( 2013، )3عن (الزيادة السكانية في ليبيا
حتى 2030م) حيث تشير الدراسة إلى تناقص الزيادة السكانية
بنقص عدد املواليد إلى عدد الوفيات (الزيادة الطبيعية)،
ضحايا الحرب من كال املتخاصمين ،الهجرة ،وقد تنبأ بحدوث
أزمة سكانية عام 2030م تتمثل في انحدار نسبة السكان من

مع ألانماط العقلية والعاطفية وألاخالقية عند الطفل والراشد،
وهي عملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية،
وهي عملية مستمرة تبدأ من امليالد داخل ألاسرة وتستمر في
املدرسة وتتأثر بجماعات الرفاق(.املرجع السابق)
شهد ألاطفال في ليبيا تحت سن العشر سنوات أحداث الثورة،
ّ
كما عايشوا تفاعل أهاليهم مع محكاتها وتحدياتها واستوعبوها
بمستوى أدراكهم الطفولي ،تشربوا الشعارات الليبية الثورية
كما تشربوا معها عبارات العداء والعدوان ألطراف الصراع
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السياس ي ،وشهدوا في مختلف وسائل إلاعالم مشاهد العنف

أخرى يصعب معرفة الحقيقة فيها إذ كثيرا ما يعمد الفاعل إلى

والقتل وعبارات الشتم والحقد والكراهية ،هذا تزامن مع
مستوى متدني من التعليم والتربية التي تأثرت سلبا بالصراعات

النكران وإلى فبركة مثل هذه القضايا خدمة ملصلحته.
ظهر العنف السياس ي بصورة صدامات وحوادث مكررة في كل
مدينة تقريبا من مدن ليبيا ،أكثرها كان في بنغازي ،يتراوح فيها

السياسية وازدادت سوءا باالنقسام السياس ي.
جيل من
كل هذه املعطيات تتحد معا في اتجاه تأسيس ٍ
املتطرفين واملقاتلين ،ويحتمل أن يزداد عدد املجرمين بينهم
بسبب العنف.

ّ
 )4تزعزع سلم القيم
تختلف املجتمعات في ترتيبها للقيم ،فقد تعلو القيم

العنف الجسدي من الضرب والجلد إلى القتل وحتى التمثيل
بالجثث.
أما أشكال العنف الاجتماعي ألاخرى فقد ازدادت طرديا مع طول
فترة الحرب ،فقد نشرت منظمة الامم املتحدة أن أكثر من
 1100امرأة في ليبيا تعرضت لالغتصاب فترة الحرب ،إال أن هذه
الاحصاءات غالبا ما يشوبها الجدل في مصداقيتها لسريتها في
عرف املجتمع الليبي ،ويجدر املالحظة أن هذا النوع من العنف

الاقتصادية في مجتمع على القيم الانسانية والاجتماعية ،وقد
تعلو القيم الدينية في آخر على القيم العلمية والحضارية،

ال يظهر أنه ارتفع خالل العام املاض ي (فترة الانقسام السياس ي)
ويمكن تبرير ذلك بأن املرأة نأت بعيدا عن السياسة بحثا عن

تعمل القيم كمعيار ألفراد املجتمع تساعدهم في اختيار
السلوكيات أو الاتجاهات أو ألافكار املقبولة في املجتمع وتيسر

ألامن.

له اتخاذ القرارات فيمس ي بها منسجما مع مجتمعه ويتحقق له
إلاشباع النفس ي والاجتماعي ويشعر هو باالنتماء.
لم تجرى في ليبيا دراسات قيمية اجتماعية حديثة لكن
املشاهدات تشير إلى تراجع القيمتين الدينية والاجتماعية مقابل
ارتفاع القيم الاقتصادية وربما الوطنية ،وقد ساهم إلاعالم،
الصراعات السياسية ،تجار الحروب ،وظروف الحرب ألاخرى
مساهمة فاعلة في ذلك.

 )1انتشار العنف بأشكاله.
العنف ظاهرة موجودة في كل املجتمعات إال أن مقدار انتشاره
يختلف من مجتمع آلخر ومن فترة ألخرى ،وهو متالزم مع
الحروب فال توجد حرب دون مظاهر عنف ،وقد يظهر بعدة
أشكال أهمها العنف السياس ي والعنف الجسدي والجنس ي
والعنف اللفظي والنفس ي.
يتمثل العنف السياس ي في القرارات التعسفية التي تصدر من
فئة تجاه ألاخرى لدفعها للرضوخ( ،العنف السياس ي في العالم
العربي )1( )2010،وكذلك عمليات الاعتقال والسجن والقمع
على خلفية سياسية ،أو بسبب رأي ،هذا النوع من العنف عادة
ال ترصده إلاحصائيات ،وال توثقه مراكز الشرطة ،ومن ناحية

في الحقيقة ال تقتصر مشكلة العنف على املمارسات التي
تحصل آلان من جراء الانقسام ،إنما يخ ى على أثرها املستدام،
فاألطفال في ليبيا كانوا والزالوا خارج دائرة اهتمام الساسة
واملسؤولين وقادة املجتمع والدعاة ،هؤالء ألاطفال يتلقون عبر
الصور ومقاطع الفيديو العنيفة التي يتم نشرها وإذاعتها في كل
وسائل إلاعالم دون رقابة أو تشفير مجموعة من القيم التربوية
يتشربها على جرعات ويتطبع سلوكه بها عند سني املراهقة
والشاب ،فلن ينظر إليها كما ننظر نحن إليها على أنها عنف
وسلوك مكروه ،بل سينظر إليها على أنها أسلوب حياة يمكن
ممارسته بمباركة ألاسرة واملجتمع.
ف ي ييي دراس ي يية أجري ي ييت قب ي ييل ع ي ييامين وج ي ييد أن ( )%40.3فق ي ييط م ي يين
املبحوثين حرصوا على تفسير أحداث الحرب ألطفالهم ،فيي حيين
أن نسييبة مشيياهدة ألاطفييال للتلفزيييون بعييدد سيياعات تت يراوح بييين
( -1أكث ي يير م ي يين  12س ي يياعة) تبل ي ييم أكث ي يير م ي يين النص ي ييف وأن نس ي ييبة
ُ
ألاطفييال الييذين لعبييوا بالسييالح الحقيقييي أو ألتقطييت لهييم صييورا
وهم يحملونه بلغت ( .)%22.1وفي ملس الطفل للسالح الحقيقيي
ً
كسييرا لحيياجز الخييوف ميين اسييتخدامه ،وقييد يصييل أثيير ذلييك إلييى
تحفي ييزه الس ييتخدامه مس ييتقبال(.آلاث ييار الاجتماعي يية للح ييرب عل ييى
الطفل من  5 :3سنوات)2()2012 ،
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 )2انتشار املخدرات وألامراض النفسية بين

مؤسسات تعليمة يمكنها استيعاب هذا العدد الهائل أو حتى
ُعشره من الطالب في مختلف التخصصات .وإلى أن يتم إنشاء

تضافرت عدة عوامل النتشار ظاهرة املخدرات بين الشباب،

بالحرمان من التعليم الجامعي ،كما أسهم تعطيل الدراسة في

أهمها الحرب ،فاإلدمان والانحراف وألامراض النفسية جميعها
متغيرات تابعة للصراعات السياسية والحروب حيث يتعرض

انتشار ظاهرة وقت الفراغ الذي يلعب حسب رأي علماء
الاجتماع دورا في بروز عدد من الظواهر السلبية.

الشباب.

فيها الشباب لخبرات قاسية ومواقف مؤملة يصعب في كثير من
ألاحيان تحملها ،وحيث تعجز الدولة عن حماية حدودها وعن

جامعة بديلة فقد ُحكم على شريحة كبيرة من الطالب

 )2الفقر شبح يلوح في ألافق القريب

ضبط حركة الاتجار والتهريب .في الواقع إن إلاحصائيات
الخاصة باملرض النفس ي وإلادمان ليست دقيقة في بالدنا،
فغالبا ما تكون الحقيقة أكثر مما يرد في سجالت الحصر لوجود
ُ
حاالت تحجم عن العالج أو إلابالغ عن إلادمان أو املرض
النفس ي.

ظهرت في املجتمع الليبي شرائح اجتماعية سكانية مستحدثة
بعد الثورة ،وهي في تزايد مستمر وقد زاد الانقسام السياس ي
ّ
منذ العام املاض ي إلى آلان في تضخمها ،إن ظهور هذه الشرائح
ً
في ٍآن معا ،إضافة إلى عجز الدولة عن احتوائهم ،سيدفع إلى
انتشار ظاهرة الفقر ،وقد ال نبالم إن ظاهرة التشرد قد تلحق

ال توجد إحصائيات حديثة ممكنة لكن رئيس املستشفى
ألامراض النفسية بمدينة طرابلس نشر في مقابلة صحفية أن

ظاهرة الفقر بعد أن كانت شبه مستحيلة في مجتمعنا املترابط.

متوسط عدد املرض ى الجدد يوميا قبل الثورة كان ()10 :2
حاالت أما آلان فقد وصلوا إلى متوسط (من  40 :30حالة
جديدة يوميا).

 )2الجهل وتزايد مشكالت التعليم.
ُيمكن القول أن ألاسرة الليبية في بعض املدن تعتمد على
نفسها كليا أو بشكل جزئي في تعليم أبنائها في املراحل ألاولى من
التعليم بعد الثورة ،فقد لجأت وزارة التعليم إلى اتخاذ قرارات
تهدف لعدم هدر السنوات الدراسية دون تقدم التالميذ
للصفوف التالية ،منها اختصار املنهج املقرر واختزال العام في
أشهر قليلة وغيرها ،هذه القرارات تنعكس سلبا على مستوى

هذه الشرائح املستحدثة هي:
 .1جرحى الحرب.
 .2ألارامل واليتامى.
 .3شريحة القطاع الخاص الذين دمرت أو سلبت ممتلكاتهم
في الحرب.
 .4العاطلين عن العمل بسبب هجرة رؤوس ألاموال إلى
الخارج.
إن الشرائح ألاربع ألاولى انتقلت في فترة قصيرة من مستوى
اقتصادي إلى مستوى اقتصادي آخر أقل منه ،والشريحة
الخامسة قطعت سبل العيش لألسر التي كانت تقتات من
العمل في مشاريعها.

التعليم واكتساب املعرفة ،إضافة إلى فقد املدرسة لعدد من

َ
عوامل خ ِطرة في سياق الانقسام السياس ي:

أما التعلم العالي املعتمد بشكل كبير على جامعة بنغازي
بالنسبة ملدينة بنغازي فقد توقف بعد حرق الجامعة

ُ
لم تجرى فيما سبق دراسات اجتماعية محلية حول أثر
الانقسام السياس ي على النسيج الاجتماعي وذلك بسبب حداثة
املوضوع ،وتعقد ظروف الحرب ،إال أن هناك مجموعة من

وظائفها كالتربية وتنمية املهارات وألانشطة وغيرها.

واستخدامها ساحة اقتتال ،ووجد أكثر من ( )12000طالب
كانوا يتعلمون فيها أنفسهم أمام خياري السفر للمدن ألاخرى،
أو انتظار حلول بديلة لهم ،فال يوجد في بنغازي أو ضواحيها

العوامل التي تظهر للعيان تشير إلى نتائج بالغة الخطورة على
النسيج الاجتماعي إذا استمر الانقسام السياس ي ،هذه العوامل
ّ
ّ
ال يمكن تغييرها بسهولة لتجذرها في املكون الاجتماعي الليبي
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كالقبلية والبدونة ،وألنها ككل السمات والخصائص الاجتماعية

نظام من املمارسات التراتبية ومن التبجيل لشيوخ العشيرة

ال تتغير في الاتجاه املرغوب إال بإرادة مجتمعية وتخطيط علمي
تنموي ُي ّنفذ على مراحل وسنوات عديدة.

باعتبارهم حماة الديار ،كما ترتكز أيضا على منظومة ثقافية
سالبة ّ
تحقر العمل والجهد والنشاط الحرفي واليدوي وتترفع

يمكن تقسيم هذه العوامل إلى:

أولا الخصائص الثقافية الليبية
المعيقة للحداثة (المراوحة):
ُ
تتشكل مواقف واتجاهات سكان املجتمع عبر منظومة
مترابطة من ألانماط السلوكية التي يتشربها ألافراد أثناء
التنشئة الاجتماعية ،وتستمر الثقافة السائدة في املجتمع
بتغذية تلك ألانماط السلوكية عبر التجارب لتزداد رسوخا أو
ّ
لتقل.
ّ
رشح د.مصطفى التير ( )2عددا من الخصائص الثقافية
لألنماط السلوكية في املجتمع الليبي يرى أنها معيقة للحداثة
نموذج نظري أسماه نموذج املراوحة أو السير في
ووضعها في
ِ

عنهما.
يؤكد الباحث التونس ي املنصف وناس أنها في ألاساس نظام
ذهني وثقافي حتى لو انتفت خصائص الترحال والنمط
ً
الاقتصادي إال أنها متجذرة في ألاذهان فكرا وثقافة (.)2
على الرغم من انتقال البدو إلى املناطق الحضرية منذ عام
1514م إلى آلان واندماجهم في املدن إال أنهم استطاعوا نقل
الذهنية البدوية إلى املدينة عوضا عن ّ
تغير خصائصهم
ّ
السلوكية ،حيث وفر لهم نظام القذافي مظلة مناسبة
للمحافظة على الحالة البدوية وذلك (للتنصل من مسؤولية
ً
ً
تحديث املجتمع الليبي اقتصاديا واجتماعيا وتطوير حياته
السياسية واملؤسسات التي تكفل التعبير املنظم والاندراج في
ّ
الحداثة وعدم الانقطاع عن العصر ،ألامر الذي ولد مجتمعين

نفس املكان ،أعتقد أنه مادامت هذه الخصائص الثقافية

ال يلتقيان) .

لألنماط السلوكية مترسخة في الشخصية الليبية ال يمكننا
التنبؤ بنتائج إيجابية من جراء الانقسام السياس ي ،أهم هذه

وقد تم تغليب البدو على الحضر والريف على املدينة ُ
وجعل

الخصائص القبلية والبدونة(.أسئلة الحداثة والانتقال
الديموقراطي في ليبيا :املهمة العصية.)2013 ،
يتكون نموذج املراوحة من:
ْ
البد َونة.
.1
 .2القبلية.

املجتمع برمته يعيش على إيقاع الصحراء ،فيغني في الخيمة
ويلبس الجرد ويفكر مثله تماما بحجة الوفاء للقيم ألاصيلة.
في الحقيقة لم تكن البدوية مجرد ذلك الشكل من السلوكيات
التي انتشرت في حضر ليبيا فقط ،إنما نمطا من الاتجاهات
وألافكار الهدامة للتحضر والحداثة( ،فالبدوي ال ينظر إلى
الظواهر وألاشياء وفق معناها ألاولي والظاهر ،وإنما وفق ما
يمكن أن تفض ي إليه من إمداد بسبل القوة ومن مواد الوجاهة

 .3الشخصنة.
 .4خطاب اللون الواحد.
 .1أفكار الكهف أو الهروب إلى الوراء.

وإمكانيات التمكن من آلاخر وغلبته أخذا في الاعتبار أن الغلبة
بنية ذهنية وثقافية أساسية وركن مكين في تركيبة الشخصية

 .2الاستسهال.

القاعدية البدوية ،وهي أيضا مدخل مهم لفهم السلوكيات

ْ
البد َونة
)1
ّ
مبني على عدم
البداوة هي نظام اجتماعي ومعي ي
الاستقرار والترحل بحثا عن الكأل واملاء ،يتميز باقتصاد رعوي،

العامة السائدة في املجتمع) .
ّ
هذا التفسير الذي قدمه وناس يمكنه أن يلخص عددا من
التنبؤات بما ستؤول إليه الصراعات السياسية التي ستأخذ
طابعا بدويا إثر الانقسام السياس ي في ليبيا.

وتستند البداوة على نظام قيمي وأخالقي وسلوكي محدد ،وأيضا
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ّ )2
القبلية

وهذا مؤشرا آخر خطير على ما ستؤول إليه التحالفات
والصراعات نتيجة الانقسام السياس ي في ليبيا.

هي نسق في التنظيم الاجتماعي يتضمن عدة جماعات محلية،
مثل القوى والعشار وتتخذ القبيلة عادة اقليما معينا ،ويميزها
ٌ
شعور قوي بالتضامن والوحدة يستند إلى مجموعة من

وباختصار فإن النظام القبلي بالصورة التي عليها في ليبيا
سيكون عائقا أمام النظم ألاخرى الحضرية

العواطف ألاولية.

الدولة = نظم سياسية واقتصادية واجتماعية.

ويسيطر على التفاعل الاجتماعي فيها عاملي القرابة

الالدولة = القبيلة والعشيرة.

والتحالفات ،لذلك غالبا ما تتعايش القبيلة مع الصراعات

ّ
 )2الشخصنة:

أشار د.مصطفى التير إلى انتماء جميع الليبيين في ألاصل إلى
قبيلة ،إال أن املجتمع الليبي في املناطق الحضرية استطاع

عرفت الشخصنة بأنها ":املزاوجة بين(الفكرة أو القضية أو
ً
العمل) واملوقف الشخص ي ،بدال من توظيف املوضوعية

التنصل من الانتماءات القبلية واستبدلها بانتماءات أكثر

والتعامل مع القضية من زاوية ال تتصل بالتفضيل الخاص

حضرية كالشارع واملدرسة والحي ..إلخ ،كما كان في طرابلس قبل
1525م ،ويشار إلى تلك الفئة من املجتمع الحضري
بالطرابلسية ،لكن طرابلس وبنغازي واملدن ألاخرى نمت سريعا

الذي يناقشها ،وتعني إخضاع القوانين ملزاج الفرد"(.املرجع
السابق).

الاجتماعية املستمرة.

في العقود ألاخيرة بسرعة فائقة نتيجة الهجرة ونتيجة عودة
املهاجرين من الخارج ،لذلك القبيلة اليوم حاضرة في ذاكرة
نسبة كبيرة من سكان تلك املدن.
في الواقع ليس في الانتماء القبلي ضرر ،فهذا انتماء اثني ذو
تاريخ اجتماعي عريق عمل على تنظيم أنشطة الفرد وأمنت
الدعم النفس ي والاجتماعي لعضو القبيلة ،ومن ناحية أخرى
تضع القبيلة على الفرد ضغوطات متنوعة نتيجة مطالبته
بنصرة أخيه ظاملا أو مظلوما.
لكن عندما تكون هذه الدرجة عالية فإن الخطر يكمن في
تعارض هذا اللون التقليدي مع والءات املجتمع الحديث
كجماعات العمل والحزب ثم الهوية الوطنية( ...املرجع السابق)
وهنا يحضرني مثال ألحد املواطنين الحضر يمثل نموذجا
لعقلية املواطن الليبي ذا الانتماء القبلي وهذا املواطن على قدر
من التعليم العالي يصرح معبرا عن مدى إلتحامه بقبيلته التي
ساهمت في ثورة فبراير قال (لو قبيلتي ذهبت لهدم الكعبة
لذهبت معها).

تنتشر الشخصنة بين أفراد املجتمع وفي كل املجاالت وعلى كل
املستويات ،وتؤدي إلى انتشار ظواهر سلبية كثيرة كالرشوة
واملحسوبية والوساطة ،ففي مجاالت التعليم والعمل يندر
وجود ألاشخاص املوضوعيين الذين ينأون جانبا عن معارفهم
ومصالحهم الشخصية ،كذلك في املراكز الصحية.
السؤال الذي أصبح ظاهرة في ليبيا قبل شروع املواطن في أي
عمل أو توقيع أي مستند أو قبل إدالء الشاهد بشهادته أو قبل
تقديم إلاعالمي ملادته هو :ما مصلحتي الشخصية من وراء
هذا؟.
إن تقديم املصلحة الخاصة على املصلحة العامة أصبحنا
نالحظها في أدنى مستويات املسؤولية إلى أعالها.

 )3خطاب اللون الواحد
تغرس التربية في مجتمعاتنا قيم املحافظة ،فتتشكل
ّ
الشخصية على الطاعة والتلقي من رموز السلطة ألاب بداية
ومن ثم املدرس الذي يأمر وينهى دون مناقشة ،فالتعليم في
الغالب يعتمد على الاستماع والتلقي والحفظ والاستظهار،
يختلف عن ذاك الذي يعتمد على اقتراح املشكالت والقضايا،
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والتفكير في سيناريوهات أو مشاهد والاختيار بينها بناء على

البطالة املقنعة ،وأصبح من حق املواطن الليبي أن ينال راتبا
شهريا من الدولة بغض النظر عن عمله أو غيابه ،أو تكاسله .

ألامر نفسه ينطبق على املدير في املؤسسة والرئيس على

إن قيمة الاستسهال تتضمن قيما فرعية أخرى خطيرة على

املرؤوسين أو الرعية التابعة.

املجتمع وعلى أمنه وليس فقط على تقدمه وحداثته ،أال وهي
الالمباالة والسلبية والاستهتار والتواكل .وقد شهدناها بارزة في

املنطق واملسلمات والاستنتاجات ومن ثم النتائج.

يبرر علماء الاجتماع تلك ألايدولوجية العربية في التنشئة
بالحرص على تأكيد وحدة الصف ((، )4املرجع السابق)

 )4أفكار الكهف أو الهروب إلى الوراء
ُويقصد به التمسك باألفكار والاتجاهات وألاساليب القديمة
بسبب نجاحها في فترة زمنية سابقة ،تحت مبدأ من ليس له
ماض ليس له حاضر وال مستقبل ،وأكثر ما تكون هذه الظاهرة
في ( ّ
الدين) الذي كان يحتل أعلى تراتبية القيم الليبية ،حيث
ِ
تأخذ التعاليم الدينية عند بعض املفسرين اتجاهات معارضة
للحداثة والتقدم والديموقراطية ،وقد أصبحت مدخال
للتطرف خالل السنوات ألاخيرة( .املرجع السابق)

 )1الاستسهال

مؤسساتنا بوضوح بعد الثورة على الرغم من املهام الجسام
التي كان ينبغي على تلك املؤسسات القيام بها.
تلك ألابعاد الست متعلقة بالخصائص الثقافية املتعلقة
بالشخصية ،هذه ألابعاد تزداد خطورة إذا ما تالءمت
وتظافرت معها عوامل أخرى يمكن مالحظة أهمية دورها في
تقسيم ليبيا هذه الفترة ،أهمها إلاعالم.

ثانيا الإعلام:
لعب إلاعالم الليبي دور رأس الحربة في التعبئة الحربية دون
حسيب وال رقيب ،واستخدمت أداة لينة في يد السياسيين
وخضعت ألهوائهم ومصالحهم الشخصية بال مقاومة ،وعمل
إلاعالميون على التضخيم والتهويل واملبالغة ،وعمل بهذا املجال

لعب اكتشاف النفط في ليبيا دورا كبيرا في تغيير قيم العمل

غير املتخصصين بدرجة ملفتة ،وانتشرت ألاخبار املغلوطة
واملفبركة ووصلت بعض القنوات إلى حد التحريض على القتل.

عبر التاريخ ،فحتى وقت قريب كانت ألاسرة الليبية تعمل بكد
لنيل قوتها وتوزع ألاعمال بين أفراد ألاسرة حتى لألطفال نصيب

كما ساهمت قنوات إلاعالم في تعزيز الانقسام واستخدمت
لذلك ألاوصاف والنعوت املشحونة بالحقد والكراهية

منها.

والتخوين ،ووظفت في ذلك كل ما يلزم حتى آلايات القرآنية

والاجتهاد التي كانت تتميز بها ألاسر الليبية في حالتها التقليدية

ارتفعت واردات النفط وارتفع معها دخول الليبيين ،ومستوى
معيشتهم ،وتمكنوا من نيل ألاشياء املادية بسهولة دون بذل
جهد إضافي ،وانتشرت بالتالي قيمة الاستسهال للوصول
ملختلف ألاهداف( .املرجع السابق)
امتدت قيمة الاستسهال لتصل إلى التعليم فانتشرت ظاهرة
الغش في الامتحانات بشكل لم يسبق له مثيل ،وتبنى الليبيون

وألاحاديث لتشويه الطرفين.
سيظل أثر الانقسام مادام إلاعالم على هذا الحال يفتقر
للعبارات التصالحية ويعزز الانقسام ،فقد تصادف قبل عام
من آلان أن الصحف الليبية املقروءة نشرت في فترة قصيرة أكثر
من خمس خرائط لليبيا مقسمة إلى أجزاء بعناوين مختلفة
وكأنه بذلك يروج لفكرة التقسيم.

بمختلف شرائحهم الشعور بأحقيتهم في نيل الشهادات العلمية
بأي طريقة ،كما نجد القيمة ذاتها في مجاالت العمل حيث
اعتمدت الدولة نظام التعيين الشامل لكل حملة الشهادات في
مرافق الدولة بحاجة أو بدون حاجة حتى انتشرت ظاهرة
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آليات معالجته و التقليل من آثاره
تمهيد
عندما تضع واقع املجتمع الليبي تحت منظار البحث
الاجتماعي ال يمكن لك إال أن تشعر بالذعر ملا آلت إليه عالقاتنا
وملا يتربص بنا من مشكالت وظواهر اجتماعية خطيرة مازالت
تحت الرماد تنتظر غفلة العلماء واستهتار الساسة وضعف
املجتمع لتعلو على السطح.
تلك الجراح جد عسيرة لكنها قابلة لإللتئام ،وحلولها ليست
سهلة لكنها ليست مستحيلة ،قال رسولنا الكريم داعيا لألمل
َ َ ُ ْ
ُ
َ
َ ٌَ
وللعمل ( ِإ ْن ق َام ْت َعلى أ َح ِدك ُم ال ِق َي َامةَ ،و ِفي َي ِد ِه ف ِسيلة
َف ْل َي ْغر ْس َها ( وقال عليه الصالة والسالم ( َم ْن َق َ
ال َه َل َك ْالن َ
اس
ِ
ََ
َ
َُ
ف ُه َو ْأهلك ُه ُم) أو ( َأهلك ُهم).

ماالحلول؟
َ
ً
بداية لكي يكون العالج فعاال يتوجب العمل في الاتجاهين
ً
الوقائي والتنموي جنبا إلى جنب مع العالج ،فاملشكالت
الاجتماعية ال تعالج بالتسكين ،إنما بزعزعة جذور املشكلة
وبخلق بدائل سهلة للواقع الاجتماعي بأقل مقاومة من املجتمع
وبأقصر الطرق ألن النظام الاجتماعي ال يتغير بالسرعة ذاتها
التي تتغير بها النظم ألاخرى الاقتصادي والسياس ي.

القرارات املأمولة زيادة ساعات الدراسة ،استحداث مواد
جديدة في التنمية البشرية وألاخالقية ،ومواد النشاط خاصة
الرياض ي.
 .3الوقاية من املشكالت ألاسرية بإنشاء مؤسسات اجتماعية
تهتم بتوعية ألاسر وتنمية مهاراتها لوقايتها من أخطار املرحلة،
تتم بالتنسيق بين مؤسسات الدولة واملجتمع املدني تحت إدارة
مركزية لتوحيد الرؤى ولتبادل الدعم.

ً
ثانيا الاتجاه التنموي:
 .1تشجيع املشاريع الاقتصادية للحد من هجرة الشباب ،إن
التنمية في الجوانب الاقتصادية في هذه الظروف أسرع في نيل
النتائج من تنمية الجوانب الاجتماعية ،فاالهتمام بالجوانب
الاقتصادية ينعكس بطبيعة ألامر على تحسين الظروف
املعيشية وللتقليل من املشاكل املختلفة.
 .2املباشرة في التنمية البشرية من خالل مؤسسات التعليم
وقنوات الاعالم.
 .3الاهتمام برأس املال الاجتماعي وتنمية عناصر قوته.

ً
أوال الاتجاه الوقائي:
• يمكن تلخيص أدواره في هذه املرحلة في:
 .1إصدار قرارات حكومية عاجلة وتأسيس برنامج للحد من
ظاهرة الفقر والوقاية من التشرد ،تشمل الفئات املشار إليها في
هذه الورقة.
 .2حل مشكالت التعليم ،والاتجاه إلى تكريس املدارس للتعليم
املتميز بما يشبه ورشات العمل وليس لنيل الشهادات كما هو
آلان ،بمعنى عدم اتخاذ قرارات عاجلة تلفيقية ،مثال على
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ً
ثالثا الاتجاه العالجي:

كل منهم ينهش لحم آلاخر و إن كان
وتحول الناس إلى ذئابٍ ،
شقيقه أو زميله أو جاره  ، ...و يأكله .

استنزفت الحرب والانقسام السياس ي كثيرا من رأس املال
الاجتماعي الليبي الذي يتكون من الجوانب إلايجابية للحياة

والبد لتحقيق ذلك من غرس قيم مشتركة بين أعضاء املجتمع،

الاجتماعية أي من شبكات العالقات الاجتماعية و املعايير

وضبط معايير الخير والشر لتتحقق الثقة ويتحقق الانسجام.

والقيم إلايجابية في املجتمع التي تمكن أفراده و شرائحه من
التصرف معا ً بصورة ّ
ّ
فعالة و مجدية لتحقيق أهدافهم

إن ما جعل ألامة العربية صامدة كل تلك السنين ليس النفط

املشتركة(.قياس الرأس مال الاجتماعي باألراض ي الفلسطينية،
.)10( )2002
ً
إن الثقة تقوم على ألامانة و النزاهة والصدق  :أفقيا بين
ً
ً
ً
مختلف أفراد املجتمع وشرائحه ،وعموديا – صعودا وهبوطا،
ً
أو تبادليا بين املجتمع و السلطات الثالث – فالثقة أهم عنصر

وحده ،وال خطط التنمية املتواضعة ،إنما الرأسمال الاجتماعي
الذي توارثته عبر ألاجيال وتمسكت به في صورة قيم دينية
واجتماعية ،أهمها تقديس ألاسرة والعالقات الاجتماعية والثقة
املتبادلة.

من عناصر رأس املال الاجتماعي  ،فإذا ضعفت هذه الثقة أو
اختل ميزانها في املجتمع تداعى رأس املال الاجتماعي و انهار،
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املصادر:
)1

سهاد عبيد وماجدة البلبيس ي ،أثر الحصار والانقسام السياس ي على العالقات ألاسرية في قطاع غزة ،مركز شؤون املرأة.2002 ،

 )2الهالل ألاحمر الليبي2011 ،م.
 )3علي الشريف( ،الزيادة السكانية في ليبيا حتى 2030م)2013 ،م.
 )4عاطف غيث ،قاموس علم الاجتماع1550 ،م.
 )1دمحم نبيل الشيمي ،العنف السياس ي في العالم العربي دواعيه وتداعياته .2010
 )2ماجدة علي العربي ،آلاثار الاجتماعية للحرب على الطفل من  5 :3سنوات.2012 ،
 )2مصطفى عمر التير ،أسئلة الحداثة والانتقال الديموقراطي في ليبيا :املهمة العصية.2013 ،
 )2املنصف وناس ،الشخصية الليبية – ثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة.2011 ،
 )5هدى سكيك وفاطمة دويك ،دور إلاعالم الفلسطيني في تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الانقسام.2014،
 )10دمحم نصر وجميل هالل ،قياس رأس املال الاجتماعي في ألاراض ي الفلسطينية.2002 ،
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نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و الإستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في
ديسمبر 2014في طرابلس ليبيا ،و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير. 2011
تقوم املنظمة بإجراء ألابحاث و الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من
أجل الوصول الى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكرس املنظمة
جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي .تهدف
املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزمن أجل تطوير أداء
ً
املؤسسات الليبية .و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة
من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية .تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و
منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة.

مكتب طرابلس
زاوية الدهماني – طرابلس  -ليبيا
صندوق البريد 3144

هاتف 00218 21 340 75 86 :
فاكس 00218 21 340 75 87 :
مكتب إسطنبول
Yenibosna Merkez MAH.29
Istanbul vizyon park
Ofis Plaz.A3 BLK
K:3/D28
– Bahçelievler - İstanbul
Türkiye

هاتف0090 212 603 25 92 :
فاكس0090 212 603 27 48 :
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