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جتماعيةدور  ماعة    والدين ا
يا    الصراع ع السلطة  لي

  رشادإسماعيل . أ
  
ية" وظة من   "م

جتماعية ماعات   1يركز املقال فقط ع دور ا
شوء  والدين  الصراع ع السلطة دون أن ينكر 

يا صراعات ع السلطة  دول ومناطق  غ لي
جتماعية   ماعات  ون الدين وا قد ال ي

رك نحو الصراع ذا املقال من  .العامل ا ينطلق 
ما يفرض ك ة أ يا يمثالن معا العامل   لي

ماعات، تأث فراد وا ك   لذلك يقتصرا  تحر
با ما تقر   "عل

  

لم  2011عد سقوط نظام القذا السيا  
ية  ركزت موعات الدي جتماعية وا ماعات  ا

تج تفاق ع الوصول إ اوالعلمانية  ل  نهمت يا
ة لل ديدوا الذي من  ،2نظام السيا ا

امه  ل السلطة أن م ا عد تحديد ش نظعرف م و
ن العالقات  اب ل ع  بل بدأت مالمح نزاع .3يا

يام إ صراع ثم حرب ،4السلطة  5تحول بمرور 
بحمولة ليبية محلية تبلورت في التاريخ نستخدم المصطلح  1                                                             

والبعيد، وقاربها أكثر من دارس، منهم الباحث القريب، 
ليبيا؛ ثالثية : وناس في بحثه اللطيفالمنصف : التونسي

نعتقد أن مبادئ العقد االجتماعي كما شرحها جان جاك  2 .2014القبيلة والغنيمة والدولة، الدار المتوسطية للنشر، تونس 
العقد االجتماعي، ما زالت صالحة : روسو في كتابه الشهير

لتكون أساسا للنقاش المبدئي ما قبل الدولة، وهو ما تحتاجه 
: عن المراحل االنتقالية، وبناء النظم السياسية خاللها، راجع 3 . يبيا في نظرنال

 سلسلة والثورة، العنف نظريات الفالح، هايس بن متروك
 السياسية والدراسات البحوث مركز القاهرة، سياسية، بحوث
 فرانسيسو .وما بعدها 23: ص ،1999 القاهرة، بجامعة

 واالدارة الحكم ومشكلة العالمي النظام الدولة بناء :فوكوياما
، العبيكان، االمام مجاب ترجمة والعشرين، الحادي القرن في

  .2007الرياض، 
 متغيرة، لمجتمعات السياسي النظام هنتنغتون، موئيلاصو

الحكومة (لم ينتظر الصراع بين رئيس المكتب التنفيذي  4  .1993 بيروت، الساقي، دار عبود، سمية ترجمة
، نهاية الحرب على واإلسالميين )فترة الثورةالليبية في 

القذافي، بل انطلق وما زالت الحرب قائمة، وما إن وضعت 
أوزارها حتى خرج إلى العلن، في شكل تصريحات واتهامات 

ا  ن عل موعات ب جتماعية وا ماعات  ا
ية  نالدي ن إقليم ،والعلماني ن يمع حلفاء وداعم

ل طرف   .6 الصراع ل
  

ذا  م أن  علم القارئ الكر م أن  ا من امل أخ
وامش املستفيضة  ذه ال ر  املقال لم يكن ليظ
ستاذ دمحم عبدهللا  د الذي بذله الصديق  لوال ا
تانيا،  ب سليل بلد العلم واملعرفة مور ب ولد ا
شأن موضوع املقال  ال نقاشاتنا  وكما أدرنا طو

ال متصال لوضع  دا طو وامش املقال فقد بذل ج

                                                                                 
تؤرخ هذه المقابلة لبداية  .متبادلة، وما زال إلى اليوم قائما

اسم لعملية عسكرية أطلقها تحالف قوى من مدن  ليبيا،فجر  rabic/2011/http://www.aljazeera.net/news/a9/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8-%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D9%84   5  :بين اإلسالميين وجبريل ، أو القطيعة،المفاصلة النهائية
مصراتة، طرابلس، غريان، الزاوية، (ليبية مختلفة 

 ..)صبراتة
لمواجهة محاولة االستيالء على بقيادة المؤتمر الوطني العام،  

السلطة بالقوة، واعتبرها اإلعالم الموالي لهذا المعسكر، 
حينها كانت قد الموجة الثانية من فبراير، والواقع أن فبراير 

المصالح المتغيرة، بعيدا عن غطائها اإليديولوجي؛ سياسيا انقسمت بين معسكرين انقساما نقرؤه اليوم من زاوية 
يصعب الركون إلى تقسيم صارم للقوى الدولية، واإلقليمية  6  .أما الكرامة فسنعرفها الحقا. ودينيا، وثوريا

إجماال إن القوى ومواقفها من الصراع في ليبيا، ويمكن القول 
يميل الفرنسيون . تحسم نهائيا من يحقق هذا االستقرار أنالغربية تميل إلى نوع من االستقرار المشروط في ليبيا، دون 
والبريطانوين، واأللمانيون إلى دعم االتفاق السياسي، مع 

ويميل . محاولة إشراك قائد عملية الكرامة خليفة حفتر
وإن بحماس أقل، إلى دعم  اإليطاليون ومعهم األمريكان،

االتفاق السياسي، حتى لو أدى ذلك إلى خروج حفتر من 
المشهد، فيما تدعم قوى إقليمية مثل قطر وتركيا، خروج 
حفتر من المشهد، وتقف في مقابلهما مصر واإلمارات، 
بحماس واضح إلقصاء الطرف المقابل لحفتر، خصوصا 

  .ذوي الخلفية اإلسالمية
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ة  شارك  حقوق امللكية الفكر التا أصبح  و
  .للمقال فشكرا له ع الدوام

  

ركة الرفض ضد القذا منذ و   يام 
ية  جتماعية والدي ن والتجاذبات السياسية و ب

ن  د املنتفض ل ما يتعلق بالسلطة  متواصلة  
ة وحروب  بدوافع الدخول  صراعات مس

ةج ية اجتماعية و ة ودي ق ،وفكر يقدم  ل فر
خرون    .7تصوره للسلطة رافضا ما يقدمه 

  

جتماعية  ذا الصراع ماعات  عود ا
ية والثقافية العلمانية إ  موعات الدي وا

ل عيدا عن أي  ؛أساس املش يا  حيث تأسست لي
جتماعية  ماعات  ن ا اتفاقات ومواثيق ب

تلفة الشأن العام  مع ولم تحدد عالقة الدين ،ا
قتصادي دود ال تقف  ،السيا و وما ا

جتماعيةدعن ماعات    استخدام الدين ا ا
ا استخدام عد كمحرك لألفراد  هفال يجوز 

موعات  الصراع ع السلطة   .8وا
دا على أكثر من لقاء، ومشاركا في كان الكاتب شاه 7                                                             
بينت كلها أن منسوب الثقة بين الفريقين تآكل إلى حد .. ول والجزائرحوارات متعددة في ليبيا والدوحة واسطنب

االنعدام، وأن المشتركات بينهما تتضاءل بشكل متسارع، مع 
لقضية من رواسب لم تتطهر نظريا على أيدي تعاني هذه ا 8 . مفارقة توحد الشعارات بشأن الدولة المدنية والديمقراطية

اليسار الثقافي، أو مفكري اليسار بمحاولة قراءة العالقة بين مرت كتابات . أي من المفكرين اإلسالميين وال العلمانيين
الدين والحياة، ومال بعضهم إلى نقد تجربة قراءة اإلسالميين 

ضوع؛ نعتقد أن من أهم الكتب التي تناولت المو للحداثة، و
  .النزعات المادية في الفلسفة اإلسالمية: كتاب حسين مروة

ي خاصة في الجابر عابدونعتقد أن إعادة قراءة ما كتبه دمحم 
صدرت كلها عن مركز دراسات (سلسلة العقل العربي  وقراءته في التراث، جديرة بإعادة القراءة،  )الوحدة العربية

ليها طه عبد دون التعويل كثيرا على النقد الذي وجهه إ
وجورج  .1994 التراث تقويم في المنهج تجديد: الرحمن في

العقل العربي، فما تزال أفكار الجابري عن طرابيشي في نقد 
ونرى أن من بين الطروحات الجادة الجديرة بالقراءة في هذا   .العقل البرهاني والعقل البياني صالحة لنقد عالقتنا بالتراث

الدين والعلمانية في سياق : الصدد كتاب عزمي بشارة
، خاصة المجلد الثاني من الجزء 2014تاريخي، الدوحة 

الصيرورة التاريخية وعملية عن الثاني الذي تحدث فيه 
هذا . العلمنة، باالستعانة بتحليل مختصر لنماذج تاريخية الدولة : وائل حالق: ضافة إلى نماذج أخرى كثيرة نذكر منهاإ

المستحيلة، الذي صدرت ترجمته عن المركز العربي 
وبعض القراءات النقدية . 2014لألبحاث ودراسة السياسات 

ن  9لم تنعقد حوارات أو مفاوضات جادةو  ب
ن ع السلطة ةاطوال  املتصارع من اندالع   لف

اير  ن  2011انتفاضة ف ، )2016 يونيو(وح 
ر ف تخابات املؤتمر الوط ليا  انالصراع جظ

ن 2012لسنة  ا خاصة من  ب ن ل الرافض
ن ن 10الفيدرالي سالمي عض  ن   و والعلماني

ا خاصة من  البالد، برقة شر ن ل ن الداعم و
ن  ن سالمي س جتماعيةو 11املس ماعات   ا

يا يغر طرابلس خاصة  سعت  .لي ثم ا
الفات داخل متأسسة ع  ؛12املؤتمر الوط ا

  .جذور الصراع السابق
                                                                                 

أسمار وأفكار التي : فيه، خاصة حلقة النقاش ضمن سلسلة
المثقفين العرب، راجع الحلقة الخاصة بكتاب حالق على هذا يشرف عليها الدكتور دمحم األحمري، وتشارك فيها نخبة من 

ظهر التيار الفدرالي بعد انقضاء حرب التحرير، وقاد   10  6: راجع الهامش رقم https://www.youtube.com/watch?v=_ijvP5QMwac   9  : الرابط
جتماعيا ارتكز على الدعوة إلى عدم إجراء حراكا إعالميا وا
ثم إلى مقاطعتها، وتوالت على قيادة  2012االنتخابات سنة 

إلى تأسيس مجلس إقليم برقة برئاسة آمر قطاع  2014التيار شخصيات تنافست فيما بينها، وآل األمر في سنة 
الوسطى بحرس المنشآت النفطية، إبراهيم جضران، الذي 

سياسيون بينهم عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، وعبد سمي لقيادته عبد ربه البرعصي، وظل  أسس مكتبا تنفيذيا
الجواد البدين، والصديق الغيثي متشبثون بهذا الموقف، فيما 
آلت التحالفات السياسية والعسكرية التي أفرزتها عملية 
الكرامة ولواحقها بالجضران والبرعصي، إلى أعادة 

زء من التحالف الملتف حول المجلس التموضع وهم اآلن ج
تاج تمحيصا منهجيا، نستخدم هذا المصطلح، رغم أنه يح k.com/16057814363159https://www.faceboo32/videos/1861770270717046/?video_source=pages_finch_thumbnail_video   11  :يعلن فيه تجميد النشاط الفيدراليعلى الرابط أدناه تصريح للبرعصي في طرابلس . الرئاسي

ينا أكثر إجرائية من مصطلح اإلسالم السياسي إال أنه في رأ
الذي درج على استخدامه في األدبيات الغربية، وبعض 

هو الجسم التشريعي الذي ورث  المؤتمر الوطني العام 12 .الحالة الليبية التي نقاربها هناربية، ومصطلحنا من دون شك أكثر إجرائية في األدبيات الع
 7المجلس االنتقالي في االنتخابات العامة  التي جرت في 

، وقد مر بعدة مراحل استعرضنا بعضها في هذا 2012يوليو 
ابات مجلس اإلعالن الدستوري، وانتخل ديا تعالمقال، وأهمه

، التي طعن فيها بعد ذلك، وألغتها المحكمة العليا، النواب
وتعاقب على رئاسة المؤتمر رئيس حزب الجبهة الوطنية 
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تجاه للمغالبة عد ذلك   إرادة وكسرأصبح 
ات النظر صم وفرض وج ك  ليات  ا

مر الذي أعاد   .ح داخل املؤتمر الوطرواجا 
وي ودي ه وكتلهأعضائترسيم    .ع أساس ج

  

ذا الصراع قانون العزل  م ما نتج عن  ان من أ و
سالميون وجماعات ه  الذي احتفى ب 13السيا

يا اير اجتماعية  غرب لي ورفضه  ،موالية لف
أيضا  جماعات اجتماعية  برقةالعلمانيون و 

دي اير إ جانب مؤ نظام القذا   موالية لف
ارج و جماعات اجتماعية تحالفت  الداخل وا

يا،  رحبت بالقانون كما  معه إبان سيطرته ع لي
ضت عليه أخرى  كما أخرج من  .قوى إقليمية واع

عملية  عد  وا فيما  دمة مئات الضباط تحر ا
ن  14الكرامة ال ا أحد الضباط ا ال قاد
ذلك شا للتقاعد ة و ركت املؤسسة العسكر

 شرق البالد عات اجتماعية اجممدعومة من 

                                                                                 
المعارضة الدكتور دمحم المقريف، ونوري أبو سهمين، الذي 
ما زال بعض المقربين يعتبره الرئيس الشرعي للسلطة 

أقر المؤتمر الوطني العام قانون  2013مايو سنة  5في    13 .المشهد رغم عدم تسليمه علنا، للمجلس األعلى للدولةرات تشير إلى انسحابه من شوإن كانت المؤ التشريعية الليبية،
العزل السياسي، الذي نص على منع أي شخص تولى منصبا 

ي الدولة الليبية لمدة في نظام القذافي من تولي أي منصب ف
الكرامة هو االسم الذي أطلقه اللواء المتقاعد خليفة بلقاسم  http://www.gnc.gov.ly/legislation_files/635131800553722968.pdf   14: نص القانون في الرابط التالي. عشر سنوات

التي شنها ضد مقاتلين، أغلبهم  حفتر على العملية العسكرية
من المنتمين إلى التيارات اإلسالمية، وقد استطاع حفتر 
وتحالفه العسكري السيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة 
بنغازي، إضافة إلى نفوذ كبير في مدن الشرق الليبي عموما 
تمثل في سيطرة كاملة في طبرق، والمرج، حضور قوي في 

حرب اتشاد ولجأ بعد األسر إلى الواليات المتحدة، ثم عاد مع ابط في الجيش الليبي، شارك في وخليفة حفتر ض. البيضاء
بداية ثورة السابع عشر من فبراير، وشارك في العمليات 

الجيش الوطني الليبي، كان : العسكرية، وسجل كتيبة باسم
أغلبها من ضباط وجنود سابقين، ومتطوعين قبليين، كانت 

عسكرية لعمليته التي دخلت اآلن عامها  هذه الكتيبة نواة
، والقت دعما من )2014 - مايو-  16انطلقت في (الثالث 

اإلمارات العربية المتحدة، ومصر، إضافة إلى دول مثل 
 . فرنسا

ية تتلقى التوجيه من خارج  ا ومجموعات دي وغر
يا   .لي

  

ا 201215إن انتخابات ن، لقول يمكن ا  وما تال
ماعات 2014  ب ضغوط ا س  جاءت 

موعاتجتماعية  ية  لسياسيةا وا الدي
ووالعلمانية خاصة من   انتخابات املؤتمر ؛ 
ن يا سالمي جتماعية  غرب لي ماعات   ؛وا

نتخابات  حيث  لمجلس الوطل ايةرأوا  
م ،نتقا انوا قد  .الذي سيطر عليه غ و
وا اء والية املكتب التنفيذي قبل ذلك ن   إ

يل ن 16برئاسة محمود ج سوب ع العلماني  ا
ت ع نظام القذا وجماعات اجتماعية ، حس

ية تقليدية، تحالف مع قوى  ومجموعات دي و
سوب بدله واخت  .إقليمية عبدالرحيم الكيب ا

ن سالمي يا  ع  خاصة العاصمة وغرب لي
  . طرابلس

  

د  عو  عندما ن العلمانيون  2014ام تكرر املش
م و وجماعات اجتماعية م دة أخرى تحالفة مع مؤ

ضة ال لنظام القذا ومرتبطة بأح ف إقليمية منا
ن ب يا لإلسالمي عالن  لي عديالت ع  فرض 
ماعات الدستوري  ن وا سالمي سوب إ  امل

يا ا ، فجتماعية  غرب لي  انتخاباتنتج ع
سية لصياغة الدستور  يئة التأس تصة  17ال ا
محمود جبريل، من مواليد خمسينيات القرن الماضي،  16 .2012انتخب المؤتمر الوطني العام في السابع من يوليو  15                                                             

إبان حرب التحرير، وكان ) الحكومة(ب التنفيذي رئيس المكت
،  أمين مجلس التخطيط الوطني منصب تولى في عهد القذافي

أسس حزب تحالف القوى الوطنية الذي ضم خليطا من 
الشخصيات الليبرالية، والقوى االجتماعية، والمحسوبين على 
النظام السابق، والمنشقين عنه، وفاز في انتخابات المؤتمر 

حصل وحلفاؤه على أغلبية المقاعد في بعد االنتخابات، ية نسبية إال أنه فشل في تحصيل أغلبية لتشكيل الحكومة بأغلب
، وتحالف )رغم كونها جرت بالنظام الفردي(مجلس النواب 

مع قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، بحكم اشتراكهما في 
الي اإلعالن الدستوري قبيل انتخاب عدل المجلس االنتق 17 .الحاضنة اإلقليمية، وعوامل أخرى

التأسيسية  ئةالمؤتمر الوطني، لينص على انتخاب أعضاء الهي
 ئة، وقد شهدت الهي2014بداية العام  ئةوجرت انتخابات الهي

انقسامات ما زالت قائمة إلى اليوم؛ حيث يرى أغلب 
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التعديل  ثم ،بوضع مسودة الدستور اللي الدائم
 وقد .مجلس النوابانتخب ع إثره  الذي خر

ن خا ماتقلص ف سالمي عد إصرار عدد  صة 
يمنا ن  و م سالمي م متدينون يصارعو بمن ف

لس إ عع النفوذ والسلطة   نقل مقر ا
ق  مدينة   . أق الشرق ط

  

ئة ن وجماعات اجتماعية مناو سالميلكن 
تائج  النوابلس  نتخابات، أو ع  لم يقبلوا ب

ا سياسيا، وعملوا ع  سلموا    لم 
ا قانونيا، اض صول  إج ع حكم  واستطاعوا ا

كمة العليا  طرابلس  ة با من الدائرة الدستور
عالن الدستوري  ،يبطل التعديالت السالفة ع 

نق جتماسام السيا فنتج عن ذلك   و
ن 18والدي يا  شه لي ع   .الذي 

  

و  الصراع  2014عام أن نصف  يمكن بأنه 
القوى املتصارعة حيث انقسمت  ؛ع السلطة

ا وأيدولوجيا و متقطعة  وأصبحت جغرافيا ،ج
ن و  ،وصال سع ب رب ت ا الصراع وا ونا م

لية ونات سياسية  ،ا رب م وانضمت إ ا
ة ع نظام  ة محسو واجتماعية وعسكر

                                                                                 
أعضائها المنتمين إلى طرابلس وبعض مدن الغرب األخرى 
من مكوني التوب واألمازيغ احتجاجا على " مقاطعة رسمية"أنها لم تعمل بالتوافق المطلوب، كما شهدت انتخاباتها 

عضوين لكل (نسبة التمثيل المخصصة للمكونات الثقافية 
وقد نشرت الهيئة أخيرا على موقعها األلكتروني . )مكون

المسودة النهائية لمشروع الدستور، التي أقرتها في إبريل من 
: العام الحالي http://www.cdalibya.org/%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%86   18 ى شكل انقسام مؤسسي؛ ما نقصده هنا هو أنه تبلور عل

، ومؤسستان نبرلمانان، وحكومتان، ومصرفان مركزيا
وإال فمنشؤه األصلي متعدد األسباب، وقد كان االنقسام . للنفط

 .قائما، وجليا جدا أحيانا في ظل المؤسسات القائمة

قليمية ، كما 19القذا ت املعسكرات  ات
ل طرف  الصراع   .الداعمة ل

  

ستطع املتصارعون ع السلطة منذ الثورة  لم 
حدد تفصيال ي ع القذا الوصول إ اتفاق

ادوار الوصول إ السلطة و  آليات  ،املنوطة 
ا و ووسائل  اكيفية مراقب لم يتم و  ،محاسب

ق  روج م تفاق ع طر       .اا

اء ما با صرار ع إ عرف باملرحلة ان  ت 
لس  البداية نتقالية يضغط  لصا أعداء ا

ضوه أن يؤثروا ع واس ،نتقا تطاع منا
ونات اجتماعية متوزعة جغرافيا   مناطق م

يا م واسعة بلي مقبوال لدى  يكنلم ف ؛ دعم رؤ
ات نظر عقالنيةتقديم الشعب  بل وتم النظر  .وج

ع أنه  املؤتمر الوط انتخاباتإ من يرفض 
ضة للتيار  رت حركة منا خائن للثورة وظ

عامل معه و  الرافض لالنتخابات، الفيدرا
سالميون  ون  الغرب ع ،خصومه  و  أنه وا

ضة  .امرةمؤ يقود  رات املنا رت املظا وظ
ية  ن وصدرت ح فتاوى دي  غرب للفيدرالي

يا    .20مخالفة لإلسالم عت الفيدراليةلي
  

 لول السياسية املطروحة دوليا ولم تن ا
اء الصراع   بل ن املتصارعون . ع السلطةإ

ا فوق طاوالت التفاوض، و أروقة  م عل جر حر
قليمية   .السياسة الدولية و

  

الة  ا   جتماعية انت والتزال ا ك تأث
يا تنقسم موضوعيا إ  .ع السلطةالصراع  ولي

الليبي، لكنه في السنتين ، للمتابعين القريبين من الشأن 2014تبلور حضور أنصار النظام السابق، وبعض أركانه عام  19                                                             
العام الحالي، عودة بعض رموز النظام السابق علنا، وتشكل التاليتين أخذ طابعا شبه رسمي، وشهدت األشهر األولى من 
مجموعات عسكرية تحت قيادة عسكريين معروفين بانتمائهم 

تفكيك مستويات الصراع محليا وخيارات  :رشادإسماعيل  20 .  للنظام السابق
   http://loopsresearch.org/projects/view/52 :لدولة في ليبيابناء ا
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ثالث مناطق اجتماعية عرفت سابقا باألقاليم 
رقة :الثالثة ونات  ،طرابلس وفزان و وتوجد م

يةاجتماعية  غ غ عر ماز  ،21الطوارق والتبو و
با ب  بع املذ خ ي ون  ل . وامل وانخرطت 

ونات  . الصراع الدائر ع السلطةا كغ امل
مات  جتماعية بأي تفا ونات  ذه امل ولم تحظ 
ا  ظل الدولة  عاقدية تحدد العالقات بي

قوق والواجبات  سواء  ؛الواحدة ما يتعلق با
انية ،السياسية وة والتنمية امل ع ال   .أو توز

  

خيةأدى غياب  مات والتعاقدات التار من  التفا
ة، واختالط برقة بجماعات اجت عود إ ج ماعية 

خ من  إقليم طرابلس عمل ا إبان العقد  عض
شكيل نفس ض سيطرة القذا ع  ه لتنا

جتما ماعات  اء عية  برقا الصراع ة إ إذ
طاحة  عد  اء  به؛ع السلطة  فبمجرد ان

قاليم حقبته ن  اع ع السلطة ب   .عاد ال
  

الب برقة بالذات بالنظام الفيدرا ا تطفمن ج
جتماعية ا  نظام ال ألنه بحسب غالبية نخب

ة السياسية الكفيل بداري السيا  اء املركز إ
قتصادية  ا إقليم طرابلسو و  ،ال استفاد م

ذه املطالب، املقابل ير  فض إقليم طرابلس 
ية نظاما يوسع من  جتماعية والدي وتطرح نخبته 
ل  ش صالحيات املناطق دون إلغاء النظام املركزي 

ن. امل دل أن خالف الطرابلسي ذا ا ر   وأظ
يا(  تركز  الصراع عمع القذا  )غرب لي

م  .فقط السلطة أ دوا و ل و يتفقون معه  الش
ة للسلطة زي املرك الذي عززه القذا طوال ف

ساع سيطرته ع البالد مر الذي عزز ا  ،
لية رب  لق ا ا والدخول إ م  الصراع عل

للمزيد عن القبائل الليبية وشجرة أنسابها، وكذا عن  21                                                             
دمحم عبد الرزاق مناع، : األعراق المختلفة في ليبيا راجع

   http://documents.tips/documents/55720b38497959fc0b8c1d0d.html-  : األنساب العربية في ليبيا، على هذا الرابط

ان  ن ف ت ية مقدسة  ا ال منحت أوصافا دي
ربللدين د اء ا   .وره العميق  إذ

  

لت جتماعية  ش ماعة  ع الدوام  )القبيلة(ا
ا ع السلطة ك تأث حالف  ،النظام  وتمثل 

ع . ساس الذي تقوم عليه السلطة  ابي وتوز
ية  جتماعية  املناصب والنفوذ يتأسس ع الب

ماعات   ع مرتبة للسلطة فيمنح ا جتماعية 
ة محددة  ساسية والسيادية ف ثم  ،املراكز 

ا ا ا تلفة ع توزع بقية املناصب  مستو
جتماعية ماعات  مع احتمال طروء  .طبقات ا

التا تنعكس ع  حالف و ات  خارطة  غ
ع  ماعاتتوز ل السلطة تلك ا يا  22.  

  

وم ته عزز املف السائد للسلطة  التار من ج
اء ن والفق م  خضعوا نالذي عند املتدين بدور

جتما القبل  السيا منذ تأسسه لنظام 
ن مو  الداعمإما حيث مثل املتدينون  ،23ع يد 

م  لسلطةل ساس دا،و يا مؤ ال دي  يحملون تأو
ات عصيان للسلطة  يقفون  صف أو حر

ول  ال متناقضا مع  التا  .يحملون تأو نقلوا و
عد أن  الدين إ قلب الصراع ع السلطة

ا كم لتعزز وجود ية  ا  انتصرت القبيلة العر
ية السلطوي  الت دي اء أن . بتأو استطاع الفق

الت  واقلين لصا أعراق عديدة ذه التأو
ال نعرف دراسة اجتماعية سياسية اهتمت بهذا الموضوع  22                                                             

اهتماما مؤسسا، وإن كانت نظرية ابن خلدون  عن العصبية، 
القبائل، وتراتبية النخب في هرم السلط المنبنية وغلبة بعض 

على العصبية ما زالت صالحة لمقاربة الحالة في بعض 
وربما نخصص دراسة . المجتمعات العربية، ومنها ليبيا

أخرى، إن أسعف الوقت والجهد، لدراسة بنية نظام القذافي 
القبلية، والتي نعتقد أنها شكلت ارتدادا عن محاولة النخبة 

شكلت الدولة األموية خاصة مع مؤسسها الثاني عبد الملك  23   .ي العهد الملكي تحديث بعض البنى القبليةبية فاللي
انتكاسة عما أسس في العهدين النبوي  )هـ 86 ت(بن مروان 

والراشد، وأعادت الصراع بين القيسية والمضرية من جهة، 
ه وبين القحطانية والعدنانية من جهة، مما ستشكل مناهضت

أساسا للدعوة العباسية التي ارتكزت بداية أمرها على العجم، 
واستمر تطور حضور الشعوب غير العربية في السلطة 
العباسية حتى استبد الوزراء غير العرب وهو ما يمكن قراءة 
الشعوبية في ضوئه كردة فعل على العروبية األموية التي 

 .طفحت بها األشعار والخطب وكتب التاريخ
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ان الصراع .صارعت للوصول إ السلطة ا و  عل
ن جماعات اجتماعية مدعومة  حتدم ب شأ و ي

ية ع الدو  الت دي رب ع ك فتُ  ،مابتأو ا
صبح محرما البحث  وأ. السلطة ثوب القداسة

ا ا صراعا دنيو ا باعتبار ع النفوذ  24أسبا
  .واملوارد

  

ه ذا  ر تأث وم ظ عد  ع الصراع املف يا  لي
حيث توزع املتدينون ع  ؛سقوط نظام القذا

رب ع السلطة والنفوذ جب الصرا ع وا
ا الواملوارد  جتماعية  أطلق ماعات  ا

ا ن املتحالفة مع قاد     .السياسي
  

ا ل يا بل  ،ولم يتوقف الصراع عند السلطة و
ي ل لعداه إ غياب أي تنظيم قانو بع  يا ت

ة  ؛السلطة السياسية و مثل املؤسسات ا
قتصادية منية و عض  عد  .و فما حدث 

ل من تو منصبا  و تمسك  سقوط القذا 
خاصة من  ؛بمنصبه رفيعا  تلك املؤسسات

جتماعية استطاع أن يؤسس حلفا مع  ماعة  ا
اال ي حلفاء جماعته وكذلك مع  ،ت إل

ن خي ضوع ألي مطالبات ب ،التار ع وعدم ا
مثلة  .النفوذ عنه ع ع عشرات  مكن أن  و

ات  ن  املناطق وا عند تفحص قوائم املسؤول
م ألي قرار  م ومناطق م وقبائل وعدم خضوع

سيطر عليه كذلك جماعات الذي  يتخذه املركز
ية أصرت ع استمرار  اجتماعية ومجموعات دي

ل املركزي للسلطة   .الش
  

غياب خ عزز ذلك   قانونية تحدد آليات ارطةو
ا مع البحث روج او إ تلك املناصب دخول ال م

جتماعية عن حل عقبة التحالفات  ول تتعلق 
ية   .والدي

د أن الصراع في ليبيا ليس صراعا دينيا، وال جهويا، نعتق 24                                                             
إنما هو صراع مصالح يستخدم الدين فيه أداة من أدوات 
كثيرة، وقد بينا ذلك باستخدامه في خطابات طرفي الصراع، 

 .بل أطرافه كلها

ديث عن  ا عند ا قد يبدو الوضع مختلطا وعس
خرى تنظيم العالقة ب  ،السلطة ومراكز النفوذ 

ا روج م ا وا ة الوصول إل  مجتمع  ،من ج
ةتراكمت فيه  متحالفة مع  ،سلطة القبيلة وا

م  ن يمنحون السلطة املتولدة عن تحالف متدين
ية ،ثبات املقدس س حيث  ؛دون أي وجود لل
ا القدا عزز من تمنح سة استمرارا غ منقطع 

جتماعيةيمنة  ماعات  م  ا بة حلفا
ن   .املتدين

ختالط يمنح فرصة لتأمل    ذا العسر و غ أن 
عكف ع تفكيك املوروثنقدي  ية   ودراسة من

م من خالل  ،والديجتما   السياقاتف
جتماعية  ساق السياسية و شأو ا،  ال  ف

لفيات السياسية  صية وا ياة ال وتحليل ا
ن  نللمؤلف خي ام بالرواية  .التار ل دون 

وص  ناملقدسة عن  كذلك بحث  .25املؤلف
ا  جتماعية والنظم السياسيةنماط  وإطارا

ية ا من خالل  الدي م عالق  تارالسياق البف
ا صفة القداسة والعصمةالسابق الذي   منح قبل

ما بقصد حماية السلطة من جماعات اجتماعية  ر
ن أو ا  مو ض  انت تنا ية أخرى  الت دي وتأو

م ن أو غ ن أو الفاطمي   .لعباسي
  

جتماعية تفكيك يتأسس  ية  ع إعادة الب
ا  سيطة سواء  املستوى  شكيل عالقات 

لم نعثر على دراسة مستوفية في هذا المجال، وإن كانت  25                                                             
التاريخ الذي بين كثير من الدراسات حاولت طرح أسئلة عن 

ة أغلبه من زوايا مأيدينا، وأعاد بعض الكتاب والباحثين محاك
غير . إيديولوجية، تريد نزع القداسة، وأخرى تريد إصباغها

أنما نتحدث عنه ليس محاولة نزع قداسة قائمة، وال إضفاء 
عبير الدكتور دمحم المختار ومكانة األشخاص، وفق تقداسة غائبة، وإنما تطبيق منهج يفرق بين قدسية المبادئ، 

بل نرمي إلى أبعد . الشنقيطي، المستمد من منهج ابن تيمية
إننا . من ذلك، بتحرير الدين من ممارسة المتدينين، وفهومهم

نعتبر ما وقع في أي حقبة من التاريخ هو إمكان من إمكانات 
إن كل حالة تاريخية في . تطبيق الدين، ال اإلمكان الوحيد : راجع. دين هي تطبيق من تطبيقات كثيرة ممكنةعالقتها بال

 .والشنقيطي، الخالفات السياسية بين الصحابة. 2005طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي 
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ي جرا شر أو  ي أو ال ذا يتطلب  .املفا و
ر  قتصادية للمجتمع وإعادة تطو غي الوظيفة 

تمع املدي  ليتأسس  )سبة إ املدينة(ا
دمات  ا ع الصناعة وا ناء مدن اقتصاد و

جتماعية وفك فجديدة  موعات  ت ا شت يتم 
سق التار للدين ا باألرض وال م . ارتباط ومن امل

رة وفق منظور  س وال يل التج س تنظيم و
وكذلك . يرفض التمي ع أساس دي أو عر

شاطات تم نع السلطة قانونا من ممارسة ال
دمية بل ينحصر  قتصادية الصناعية وا

ر ا ا  تطو لب التحتية لتأسس مجتمع دور
سيط العالقات يب  حديث مفكك اجتماعيا 

نتاج  عيااقتصاده ع  س ر   .26ول
  

تمع بتفكيكه ر ا ماعات  تطو عن ا
اضع يتطلب جتماعية  ل الدي ا تحديث التأو

جتماعية  ية  خية لسيطرة الب ما و  .املركبةالتار ر
ف السلطة يتم ذلك ب عر تمع والدينإعادة   وا

ات  الت والتفس س للتأو عيدا عن أي تقد
ية ات الدي تجا ن و أو منح العصمة للم ،و ؤل

إلعادة نقد  وكذلك فتح باب التعقل والتبصر
قتصاديةالسياقات   ،جتماعية والسياسية و

ية الت الدي ات والتأو ا التفس  ،ال وضعت ف
ونا ن م ا العالقات ب ت السلطة وتأسست ف

ن والعرق  املتمثلة  القبيلة   .واملتدين
  

ك موجات من ولعل  شئة امتواليات تحر لت
ل معرفية وخطابات جتماعية  يا تحمل 

ديث والسلطة  تؤسسوتطبيقات  تمع ا ا
تستند هذه األفكار األولية إلى قراءات متفرقة في تاريخ  26                                                             
البلدان    النهضة األوروبية، ومسار التحديث في بعض

العراق، وتونس، والمغرب، دون أن تتنكر لما  العربية، مثل
يمكن مالمسته فيها من ظالل نسبية ألفكار كارل ماركس، 
ورواد حركة التغيير االجتماعي في الغرب والشرق، وهي 

 في الدستورية االجتماعية العدالة: محمود عثمان دمحم: راجع   .أفكار أولية بالمعنى الحرفي للكلمة
، المركز العربي لألبحاث، المعاصر السياسي الليبرالي الفكر

 .2014ودرساة السياسات، الدوحة 

ا دودة تلزم ة ا ورة تطور ر تحر تبدأ ب ؛س
جتماعية و  ماعة  ل فراد من سيطرة ا التأو

ا، الدي م لسيطرة  الداعم لسلط وتخضع
م  ع من التوافق ا خال النا القانون 
ل  املؤسس ع قواعد أخالقية غ قابلة للتأو

جتما م أصول  الدي و بل ع عقالنية تل
، ال خالق، ا الو سان من و  جاء  تنظر لإل

ة واملساواة والعدالة ر ال تمثل  ،زوايا ا
خالقية   .مجتمعة غاية السلطة 

  
ذه السلطة إال  مجتمع حديث  ؛وال تتخلق 

خال واجبات  م القانون  أفراده أحرار يمنح
ة ساو ضيق دور وحقوق م ا السلطة ، و   ونطاق

ا من   عالية مقابل رقابة تمععل  فراد وا
سيط   .ال

  

ا إ نخبة  شئة تفتقر بدور ة وحرة تلك الت قو
فاعل و تحتاج إ زعيم قائد و  .27وأمينة وعادلة

ة ،يؤسس ومؤثر ا نحو ،النخبة القو حرك  قيادة و
تمع وفق منظور  وإدارة فراد وا السلطة و

شئة رادة ،متنور معرفيا ؛للت وفاعل  ،ومتحرر 
القة ار التطبيقات والعالقات ا   . ابت

   

نعتقد أن أي مجتمع قيد التأسيس، أو قيد إعادة التأسيس  27                                                             
خصوصا في المجاالت التي " استبداد النخبة"يحتاج نوعا من 

ال تالمس مفهوم الحرية الفردية، وال النشاط المدني 
م، وصياغة السياسات والسياسي، مثل التربية والتعلي

 .االقتصادية واألمنية العليا
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من إصدارات املنظمة
ومة الوفاق الوط .1 ات ح  . أولو
تفاق الس .2 ، قراءة  مسودة   .ملضمون  اسا
اسية  .3 ر ديوان ا نفاق  2014تقر وترشيد 

ومي  .ا
 .إطار للتحوالت الشاملة .4
يا .5 جتماعية لإلنقسام السيا  لي  .ثار 
د السيا و  .6 يااملش ة تحليلية ... م  لي رؤ

شرافية  .اس
يا .7 قتصادية لإلنقسام السيا  لي  .ثار 
يا؟ .8  ل إحالل السالم ممكن  لي
يا .9  .سياسات الدعم السل  لي
يا  .10  .2015حصاد عام : لي
ومي خالل عام  .11 داء ا  .2015تقييم 
ة لصياغة الدستور  .12 يئة الدستور ال

 .رجات والتعقيباتاملسار وا،اللي
ن املأمول و املمكن .13 تفاق السيا ب  .واقع 
ية .14 دارة اللي وكمة    .تطبيقات ا
ات الصراع  محليا .15 ومسارات ، تفكيك مستو

يا  .خيار بناء الدولة  لي
عد خمس سنوات  17ثورة  .16 اير  إنجازات و .. ف

 .إخفاقات
يا     .17 ة  لي  .الواقع والتحديات ..قطاع ال

لول  - أزمة الدينار اللي .18 ثار وا  .سباب و
ياالعام التعليم   .19 تنقات والتحديات  -  لي ا

ة  .وسبل املعا
يا   .20 رب ع تنظيم الدولة  لي من بوابة   ا

 .الوفاق
ة الوطنية .21 ق إ املصا نتقالية طر  .العدالة 
يا .22 تحديات ومآالت : التحول الديمقراطي  لي

 .وفرص
قتصاد اللي .23 قراءة تحليلية  . ..الفساد املا  

لول  ثار واستعراض ل  .لألسباب و
ية   .24 مركية اللي ر ديوان   - السياسات ا وفق تقر

اسبة   . 2015ا
قتصادية والعامة ومتطلبات  .25 السياسات 

 .النجاح
يل ل .26 ش لل الديمقراطية التوافقية س تعا

يا؟  السيا  لي
ر و .27 ا  صناعة  التقار مي ا وأ وم املؤشرات مف

 .القرارات
القدرة التنافسية لالقتصاد اللي ومتطلبات  .28

  .رتقاء
 .اللي قتصاد  السيولة أزمة أسباب .29
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ية للسياسات  اتيجياتاملنظمة اللي س ومية تأسست و حية وغ ح سم  مؤسسة مستقلة، غ ر   د
يا  2014 ا  إسطنبول  يناير افتتاحو تم ،  طرابلس لي تقوم املنظمة  بإجراء .  2015مكتب تمثي ل

الية والناشئة من أجل الوصول بحاث و  الدراسات ال تخص قضايا السياسات و  اتيجيات ا  إس
ة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصا القرار ا من أجل . سياسات فعالة و نا د و تكرس املنظمة   ج

جتماعية للشعب اللي قتصادية و ية  ز الرفا عز ية و ن أداء املؤسسات اللي دف املنظمة كذلك . تحس
يم ا شر مفا ر أداء املؤسسات إ  ة من أجل تطو اتي و ثقافة التم س وكمة والتخطيط  ودة وا

ية ومة من . اللي اتيجيات ل س شر املعرفة حول السياسات العامة و ز و عز دف املنظمة أيضًا إ  و 
ة ر الدور حصاءات والدراسات والتقار شر  نظيم مؤتمرا. خالل  ورش عمل و  و تتقوم املنظمة كذلك ب

شر املعرفة ار و  ف راء و    .منتديات من أجل النقاش و تبادل 
  

  مكتب طرابلس
ن يا -طرابلس  – النوفلي        لي

    : 43 01 340 21 00218:اتف
  مكتب إسطنبول 

Yenibosna Merkez MAH.29   

    Istanbul Vizyon Park  

   Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 

                     Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye   
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