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 حالل السالم ممكن في ليبيا؟إهل 

 د. عوض البرعص ي

 مقدمة

ال يمكن للحرب أن تقتل آمال السالم في نفوس الليبيين، فكلما ازدادت حدة املعارك وارتفعت مستويات 

الدعوات إلى السالم والتحذير من مغبة استمرار االقتتال بين  اإلحتقان بين مكونات املجتمع، كلما ازدادت

 الليبيين.

 أن السالم ليس مجرد عملية سياسية يجب أن ينجزوها، فقد أصبح هناك وعي 
ً
الليبيون أصبحوا يدركون جيدا

  مجتمعي أن استمرار تماسك املجتمع لن يستمر بدون ترسيخ مفاهيم السالم وتبني قيم التسامح.

الحوارات السياسية التى ترعاها األمم املتحدة واملجتمع الدولي ومؤسساته ستفض ي إلى وضع حد للقتال إن 

 مهمة وطنية 
ً
واملعارك كما نأمل ويأمل الجميع، ولكن مهمة ترسيخ السالم وتثبيت أركانه في ليبيا سيكون حتما

 حول العالم. ليبية بامتياز سيقودها أبناء الوطن ليرسموا مالمح نموذج قد يحتذى
ً
  به مستقبال

 

 .معوقات تمنع إحالل السالم

 هناك العديد من املعوقات التي تمنع احالل  السالم في ليبيا و منها على سبيل املثال: 

 املستفيدون من استمرار االحتراب الداخلي في ليبيا: .1

 لتهديده لنفوذها هناكجماعات وكيانات يمكن أن تصنف وتوصف كمعوقات إلحالل السالم في ليبيا 
ُ
نظرا

أمراء الحرب وشبكات املصالح املحيطة بهم. واإلرهاب واالمتدادت العاملية للمجموعات املحلية  ووجودها منها: 

 التدخل الخارجي اإلقليمي الداعم ملشاريع اإلستبداد وتوطينها مجددا بليبيا مابعد الدكتاتورية.  في ليبيا 
ً
وأيضا

املتجذرة بالنظام السابق واملمتدة عبر النظام الجديد تحت حماية كيانات وجهات  باإلضافة إلى دوائر الفساد

  حسبت على الثورة الليبية.

فهذه معوقات في الواقع لن تسمح لجهود املصلحين ورعاة السالم أن يعملوا ألجل تحقيقه، ولذلك فإن املعركة 

الد بمجرد التوقيع على اتفاقات سياسية برعاية ليست سهلة في ليبيا، وال يمكن أن نضمن احالل السالم في الب

  وبضمانات دولية.

 ضعف مؤسسات الدولة: .2

من الواضح أن عدم وجود مؤسسات قوية بليبيا انتج حالة من الفراغ املؤسساتي الذي سبب في ضعف 

ى هياكل السلطة و قدرتها على ضبط األوضاع في البالد بعد سقوط النظام السابق، وبالتالي تم االعتماد عل

مؤسساتية ضعيفة حكمتها املصالح الضيقة ألطراف مختلفة ونخرها الفساد وأصبحت تدار بذهنية الغنيمة 

واملكسب وليس بعقيدة البناء والتنمية والسعي إلحالل السالم باملجتمع الذي مما الشك فيه يحتاج إلى سلطة 

قراطي بشكل يضمن سالمة مسار التحول قوية رشيدة وعادلة تثبت االستقرار وترعى عملية التحول الديم

 الشامل في كل مناحى الحياة العامة بالبالد، وتدعم الحوار املجتمعي الرافد الضروري لهذه العملية. 
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 التهميش و غياب االدارة املحلية: .3

 من 
ً
وكنتيجة للتهميش وعدم وصول الخدمات إلى املناطق الشاسعة البعيدة عن املركز)الذي يعاني أيضا

مشاكل تنموية( فإن حالة التجاذب وتكريس الرغبة في االنفصال قد تزايدت في بعض أجزاء البالد وبدأت تظهر 

 تجد من يبرره ويضع التهميش كمسوغ لهذا املوقف ويدعو للقتال من 
ً
كسلوك سياس ي غير مستهجن بل أحيانا

ريق قطع اإلرتباط معها بالقوة أجل نسف وإنهاء ممارسات التهميش التى تصدر عن السلطة املركزية عن ط

 والتمرد على سلطتها.

في حين أن الحل هو إداري وتنظيمي بامتياز بمنح األولوية لبناء مؤسسات دولة قوية تكون كالقاعدة التي تثبت  

عليها أسس عملية إلدارة محلية فعالة توصل الخدمات إلى جميع فئات املجتمع بدون النظر إلى االنتماءات 

 و الجهوية أو القبلية أوالسياسية. العرقية أ

فاملواطن الليبي يكاد أن يفقد ثقته في أن العملية السياسية واملسار الديمقراطي املرتبط بها تعجزانعن  بناء 

مؤسسات توفر له خدمات األساسية وتلبي طموحه التنموي، ولذلك تجد األصوات الداعية لإلنقسام وللتمرد 

 لدعمها ولتبنيها.  والرافضة ملسار سياس ي مدني
ً
 وسلمي مجاال

 حقيقية في 
ُ
كذلك فإن سوء الخدمات و عدم تفعيل االدارة املحلية في مرحلة مابعد ثورة فبراير سبب شروخا

العالقة بين أجزاء البالد شرقها وغربها وجنوبها. فعلى سبيل املثال اإلهمال ملناطق الجنوب الليبي وشرق البالد 

 ي
ً
 وهو أيضا

ً
 رغم قربها من املركز كان واضحا

ً
) العاصمة ومؤسساتها (، ولكن ماحدث  تضح في غرب البالد أيضا

 في دفع نخب وقيادات فاعلة 
ً
 رئيسيا

ً
 أصبح سببا

ً
أن تراكم هذا اإلهمال الذي يراه مواطنو هذه املناطق متعمدا

 في الجنوح إلى القت
ُ
ال من أجل تلبية مطالبه وتحقيق في ذلك املحيط اإلجتماعي الحانق واملنزعج في التفكير جديا

 املصالح االستراتيجية لالقليم أو للمدينة أو للقبيلة أو للعرق.

 مؤسسات املجتمع املدني و دورها الغائب: .4

كذلك فإن غياب األداء الفاعل ملنظمات املجتمع املدني عن اإللتزام بدورها في عملية التحول واحالل السالم في 

نعطفات التى مرت بها ليبيا إلى تحويلها إلى ما يشبه األحزاب وأدوات الضغط السياس ي ليبيا أدى في كثير من امل

 لصالح بعض أطراف األزمة الليبية.

وكنتيجة لذلك فإن منظمات املجتمع املدني لن تصبح فعالة وقوية وموثوقة في مسألة رعاية عملية السالم إن 

 العسكري والسياس ي والقبلي. لم تتخل عن طموحها السياس ي ومزجها للعمل املدني ب

 االعالم و دوره السلبي: .5

ولعل إحدى أهم القضايا التى تحتاج النقاش واتخاذ اجراءات ملموسة حيالها هي قضية سيطرة اإلعالم 

بوسائله املختلفة على املشهد الليبي بشكل يجعل الكثير من األزمات تبدأ وتصنع داخل أروقة هذا اإلعالم غير 

 س لدرجة تجاوزه ألدواره الطبيعية إلى أخرى حزبية وجهوية. املنضبط واملسي

وكيف كان له دور  ا في تسعينيات القرن املاض يكلنا نعلم الدور املشبوه واملؤسف لإلعالم في ماحدث في رواند

 نذاك. أتحريض ي في الحرب األهلية 
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 له، بدأت مالمحه منذ أن شاهد العالم في اغسطس  
ً
 مشابها

ً
إحدى مذيعات  2011وليبيا تعيش نموذجا

تلفزيون القذافي وهي ترفع سالحها في وجه املشاهدين قبيل أيام من سقوط نظامه وتهددهم وتحرض أنصاره 

 إلى واقعنا اليوم حيث يمكن رصد قنوات تلفزيونية تفرد مسا
ً
حات واسعة للتحريض على القتال.وصوال

والدعوة للقتل بين أبناء املدن والقبائل الليبية بل أن هناك حاالت موثقة لعمليات تحريض على القتل والنهب 

تمت عن طريق مذيعين ومراسلين لبعض القنوات بذكر أسماء الضحايا واألماكن املراد تدميرها أو حرقها مما 

 
ً
وخضوعهم للتعذيب الذى أفض ى إلى املوت في حاالت كثيرة  أدى إلى مقتل العشرات واعتقال آخرين قسريا

 رصدتها منظمات حقوق اإلنسان كانت نتيجة مباشرة لتحريض اإلعالم. 

جدير بالذكر أن أزمة قفل الحقول النفطية في ليبيا  على سبيل املثال والتي تعد إحدى األسباب القتراب البالد 

من خالل تصريحات إعالمية ممنهجة وغير مسؤولة لسياسيين من أزمة اقتصادية حادة بدأت تلك األزمة 

وبرملانيين ليبيين زعموا فيها وجود سرقات موسعة للنفط الليبي واختالس املليارات من مداخيل بيع النفط وكل 

 سببت اغالق موانئ النفط ومنع بيعه وتسببت في مضاعفة األزمة 
ً
هذه االتهامات ثبت عدم صحتها ولكن واقعيا

 انية التي تعيشها البالد من نقص للمواد األساسية والطبية وتأثر قطاعات حيوية باألزمة. اإلنس

وعلى الجانب اآلخر يمكن رصد مشاريع إعالمية تحاول أن تجمع شمل املجتمع املنقسم حول وسائل اإلعالم 

 االستجابة الواسع
ُ
ة لها داخل املجتمع مختلفة التمويل والسياسة والهدف، هذه املشاريع قد ال تجد حاليا

ولكن كل يوم يمض ى من الحرب ومع كل تصاعد ملنسوب الكذب والتحريض لبعض وسائل اإلعالم فإن املواطن 

 منها وينمو إدراكه إزاء محاوالت تأجيج اإلعالم للحرب ومحافظته 
ً
الباحث عن االستقرار واألمان يزداد اقترابا

 على استمرارها. 

 الليبي:شكاليات بنيوية باملجتمع إ .6

يرى الكثير من املطالبين باطالق منظومة قيمية لتدعيم عملية دائمة الحالل السالم بليبيا أن هناك اشكاليات 

بنيوية تتعلق بمفهوم املواطنة وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، ومسألة التعاطي مع الرأي اآلخر املختلف 

 تتحكم في الذهنية الليبية. 

ة " ذهنية الغنيمة والكسب على حساب املجتمع، أصبحت توجه  قطاعات واسعة من باإلضافة إلى أن " شرعن

مكونات املجتمع ونخبه السياسية نحو دعم ورعاية االحتراب الليبي الداخلي والحيلولة دون تحقيق التوافق  

قة بينها على بين مكوناته الثقافية والسياسية باإلضافة إلى توسيع الهوة بين جهاته املختلفة وتأسيس العال

 مفاهيم " االستيالء واالستغالل واملصادرة ". 

و لذلك فعلى نشطاء السالم والنخب الفكرية بالبالد ان تطلق حوارا مجتمعيايناقش  القضايا املتعلقة 

باملواطنة وحقوقها وواجباتها و ترسيخ ثقافة العطاء والتضحية من أجل تدعيم تماسك املجتمع وحماية أفراده 

 وحقوقه.
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 .محفزات السالم في ليبيا

  إن ما تعانيه مناطق ليبية متعددة من مآس ي الحرب وتداعيات االنفالت األمني، تدفع باملواطنين إلى

دعم جهود السالم، ولكي يستطيعوا أن يتعايشوا مع بعضهم البعض سيزداد دعمهم ملبادرات السالم 

لألمان واالستقرار تحفز غالبية الليبيين على  املحلية أو تلك الدولية .. بعبارة أخرى إن الحاجة

  االنخراط بعملية السالم ودعم مسارات إعادة البناء والتنمية.

  كذلك فإن طبيعة العالقات اإلجتماعية بين الليبيين والفريدة من نوعها في محيطها اإلقليمي تعتبر

رة على سبيل املثال في ليبيا محفز رئيس ي لتجاوز حالة الحرب في البالد ومخاطر التقسيم. فاملصاه

ليست مجرد صلة قرابة عادية، بل هي روابط أسرية تبنى بشكل دوري منذ عقود بين مدن وقرى ليبيا. 

باإلضافة إلى أنه من الشائع أن تجد أسرة ليبية تعيش في طبرق أقص ى شرق البالد ولديها أقارب من 

إن  رابلس وسبها في أقص ى الجنوب الغربي لليبيا .الدرجة األولى يعيشون في بنغازي واجدابيا وزليتن وط

شبكة العالقات اإلجتماعية املعقدة واملتشابكة في ليبيا هي إحدى محفزات تحقيق السالم والتصدي 

  ملخاطر التقسيم في ليبيا بال منازع.

  .يحتاجون فالليبيون  إن قضية التنمية والبناء هي قضية مشتركة تجمع كل أفرقاء األزمة اليوم

لبعضهم البعض من أجل إعادة إعمار مادمرته الحرب وما شوهته عقود الدكتاتورية ويتطلعون 

لبناء مستقبل يؤسس على املصير املشترك ألبناء ليبيا. فالتنمية املتوازنة ورفع مستوى الخدمات 

م وتعد من ابرز ودعمها هي قضايا ال يختلف الفرقاء الليبيين عليها بل هي من املشتركات التي تجمعه

محفزات عملية السالم، دعونا نطلق عملية تنمية متوازنة وتدعيم شبكة الخدمات العامة لتصل 

 سترصد مؤشرات إيجابية لتطور عملية السالم ونجاحها في ليبيا. التنمية = 
ً
لكل أفراد املجتمع وحتما

  السالم هذه هي املعادلة الصحيحة.

  أن التنمية 
ً
املتوازنة في ليبيا هي املفتاح السحري لوقف النزاع، وهي جسر الثقة ولذلك نؤكد دائما

الحقيقي الذي يربط بين أجزاء البالد فيجدد الثقة في حاجة كل جزء لآلخر للعيش سوية. ولهذا فإن 

استمرار وجود ونفوذ املعوقات التي تحدثت عنها سيمنع تحقق هذا الواقع والذي هو ليس بمستحيل 

تاج إلى حكومة رشيدة ترسم سياساتها بناء على هذا الواقع ومعطياته وليس بناء التحقق. فنحن نح

على استراتيجية التكسب والتربح على خلفية قيادة السلطة أو املشاركة فيها كما حدث بالحكومات 

  املتعاقبة في ليبيا الجديدة.
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 الخالصة

  ليس تحت عنوان ضرورة  فك االشتباك ) اإلسالمي على املجتمع الدولي أن يدرك أن حل األزمة الليبية

الغرب ( أو وقف القتال بين مدن موالية للثورة وأخرى  –الليبرالي ( أو منع النزاع بين ) الشرق  –

معارضة لها، فهذا توصيف خاطئ لألزمة فمسألة الصراع من أجل السلطة واملوارد باتت واضحة 

 ويمكن رصدها من خالل بعض املواق
ً
ف التى صاحبت وتصاحب الحوار السياس ي الذي تقوده كثيرا

 بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا في هذه األوقات.

  الحل ال يكمن في ابراز املشتركات التى تجمع الليبيين وتوحدهم وتدفعهم لتبني خيار السالم كما

 
ً
ري ) قبلية، فساد، ، بل نحتاج إلى جهد خرافي إلذابة ترسبات النظام الدكتاتو فحسب اسلفت سابقا

الرغبة في العودة لالستبداد( وإلى مواجهة اإلنقسام السياس ي والتضييق على الفساد املالي تسويغ 

 لعمليات اشعال الحرائق 
ً
 لعدم االستقرار ومموال

ً
الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البالد وأصبح داعما

 بين املدن والقبائل واملناطق الليبية.

 الى أن الدعم الذي يجب أن يقدمه املجتمع الدولي لحكومة التوافق الوطني املرتقبة  أود أن اشير أيضا

يجب أن ينصب في بناء مؤسسات قوية للدولة تضمن توزيع عادل لخيرات البالد وترسم شبكة 

واضحة للتنافس السلمي والطبيعي للوصول إلى السلطة وحكم البالد وإدارتها تمنع سيطرة املفسدين 

 ها أو تبديدها وتضييع أرزاق أطفال الليبيين في املستقبل. على خيرات

  لقد أضعنا فرصا كثيرة و دخلنا مبكرا في صراع سياس ي اوصلنا الى هذه الحالة املزرية من انقسام

سياس ي و تفكك مؤسساتي و شرخ اجتماعي. فليس أمامنا من سبيل اال الحوار و دعمه و الوصول الى 

 االنتقالية بسالم و تبعد عنا شبح الحرب األهلية. توافقات تعبر بنا املرحلة

 حفظ هللا ليبيا و أهلها من كل سوء.

 

 


