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 تفكيك مستويات الصراع محليا

 ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا
 

متهيد

تحلل ألازمة الليبية من خالل مكونها املحلي  :هذه الورقة

 .ارتباطاتها الخارجيةبعيدا عن 

ستند هذه الورقة إلى ترجيح خيار الحوار مقابل كل ما تو 

نراه من حرب أهلية وعوالقها من خطاب تحريض ي 

وتطبيقات سلوكية أججت التنازعات الجهوية والثقافية 

 هذه حجر توال يتوقع مؤيدو الحرب ألاهلية أن . والعرقية

 .خيارهم بأي مبرر يسوقونه ةقر و لا

 1أي من مسارات الحوارات الجارية كذلك ال يتوقع مؤيدو

أن تؤيد هذه الورقة مسارا بعينه خاصة تلك التي تبدو 

فارغة من مضامين الحوار التي تؤسس على إشارات ترجح 

وجود إرادة للقبول بنتائج متوقعة من أي حوار بين 

 .متحاربين

لكن الورقة تحاول إخضاع مستويات الواقع املعرفية 

إلى تأمل نقدي يسعى في قسمه ألاول  2وخطاباتها وتطبيقاتها

إلى تفكيك مستويات الصراع املعرفية املتركزة في عالم 

التصورات وما يتعلق بها من بناء نفس ي للفرد واملجموعات، 

وبالتالي ما ينتج عنهما من خطابات ترددها نخبة الصراع 

، ثم تطبيقات كل ذلك في العالقات بين الفرد 3وتروج لها

                                                           
1
بعد التوقيع النهائي على االتفاق السياسي الذي ترعاه األمم المتحدة   

في الصخيرات، أعلن عن لقاء بين رئيس المؤتمر الوطني العام 
نوري بوسهمين، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مالطا 

ر ليبي ليبي، نتجت ، وأعلن أن اللقاء بداية حوا5151ديمسبر  51في 

عن اللقاء األول اتصاالت وتسمية لجان، ولم يتقدم بعدها الحوار 
خطوة، ما جعل مؤيدي حوار الصخيرات يعتبرون أألمر مجرد 

يمكن مراجعة نص البيان الصادر عن . ضغط للتشويش على حوارهم
 .بوسهمين وعقيلة على هذا الرابط

-al-http://www.libya
mostakbal.org/news/clicked/86686 

 
2
ال نفترض هنا أن الصراع فعل عقالني ينتج عن تخطيط واع   

لكن . سنعود إلى مسألة الغريزية في ردات الفعل. باألبعاد، والمآالت
ر في فهم وتحليل األبعاد المعرفية في أي صراع يبقى مهما للتفكي

توماس تشيلنج، استراتيجية الصراع، : للتعمق أكثر، يراجع. حلول
نزهت الطيب، وأكرم حمدان، الدار العربية للعلوم ناشرون، : ترجمة

 .55،55، 51: ، ص5151، سنة 5ومركز الجزير للدراسات، ط 
3
تتبنى أطراف الصراع، عن وعي وغير وعي، خطابات إطالقية،   

هير، وتستخدم مصطلحات تصنف ضمن تستفيد من علم نفس الجما
سنمر على مسألة العالقة بين الديني والسياسي في . اللغة الشمولية

ويمكن تفكيك هذه الخطابات اعتمادا على كتاب غوستاف . الخطاب

والدولة وتلك بين املجموعة وبين  وبين املجموعة

 .املجموعات ألاخرى والدولة

في القسم الثاني تطرح الورقة مسارات ترتبط بخيار بناء 

الدولة التي ال بد لها من أن تبدأ بواقعية تهدف إلى تفكيك 

ما أنتجته مسارات الحرب ألاهلية وأساسها تفكيك النخبة 

ب ألاهلية، التي صنعت مفاهيم وخطابات وتطبيقات الحر 

ويكون التفكيك عبر إعادة تعريف مصالحها ومن ثم توزيع 

النفوذ والسلطة واملوارد بين تلك النخب وقواعدها قبل أن 

 .يصبح ممكنا خطو أولى خطوات بناء الدولة في ليبيا

 

 

  

                                                                                       
انظر مقدمة . لوبون، سيكولوجية الجماهير، والدراسات التي تنتقده

: دار الساقي، ص هاشم صالح النقدية للترجمة العربية لكتاب لوبون،

 .وما بعدها 1
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 تفكيك مستويات الصراع محليا

 ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا
 

 تفكيك مستويات الصراع .1

 املشهد آلان  1.1

قبل البدء، لنلخص املشهد الليبي في فقرات بانورامية 

ترسم في عجل ذلك الواقع املشتت واملتداخل في ذات 

معقد، بمقدار تشتته الظاهر في املستويات  الوقت فهو

وعدة جيوش ومجلسين  4السياسية بوجود حكومات ثالث

تشريعيين، و وزارات مكررة ومئات املجموعات املسلحة 

وبضع عشرات من آلاالف ملقاتلين ومسلحين يتوزعون على 

سية الليبية بينهم عدة آالف من املقاتلين الجغرافية السيا

  .ألاجانب

روّية يلحظ تلك التحوالت املستمرة في  واملتأمل بعمق و

التحالفات السياسية واملسلحة والاجتماعية التي تتبدل 

وفق معادالت النفوذ واملصالح فمنذ بضعة شهور أعادت 

مكونات طرابلس السياسية واملسلحة تشكيل خارطة 

ليظهر ذلك بجالء في الخطاب السياس ي والديني التحالفات 

والاجتماعي الذي تبثه وسائل إعالم أطراف الصراع والحرب 

 .ألاهلية

ألامر عينه تجده في بنغازي ودرنة واجدابيا ومصراتة 

والبيضاء وسبها والزنتان وغيرها؛ فالكل يعيد تقييم 

عالقاته غريزيا فيفك ارتباطاته مع أطراف ويعيد الارتباط 

بأخرى ربما بهدف حماية تموضعاته التي نتجت عن عمليتي 

الكرامة وفجر ليبيا وآثارهما املتعلقة باقتصاد الحرب 

 .ونفوذ الانقسام

كل تلك التموضعات املحلية لم تلحظ بشكل جدي طبول 

الحرب التي تدق من القوى الكبرى لضرب تنظيم الدولة، 
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هما الحكومة المؤقتة برئاسة عبد هللا : توجد في ليبيا حكومتان  

الثني، وهو ضابط سابق من مدينة غدامس جنوب ليبيا، تابعة لمجلس 

. مقرا لها( كلم شرق بنغازي  200)النواب، وتتخذ من مدينة البيضاء 

كلف الثني، الذي كان وزيرا للدفاع، برئاسة الحكومة بعد إقالة علي 

 51، وبعد انطالق عملية الكرامة في 5152 -مارس  55زيدان في 

انتقل إلى الشرق، ونال ثقة البرلمان، بعد تعديالت على  5152مايو 

 .5152تشكيلة الحكومة في شهر أغسطس 

ذ برئاسة خليفة الغويل المنحدر من مدينة مصراتة وحكومة اإلنقا
بالغرب الليبي، الذي كلفه المؤتمر الوطني بطرابلس برئاسة الحكومة 

 .5151خلفا لعمر الحاسي في الحادي والثالثين من مارس 

طقة وربما لغايات أخرى تتعلق بإعادة تنظيم املن

 .جيوسياسيا

ربما تكون الحالة السياسية وألامنية والعسكرية في برقة 

ومصراتة أكثر استيعابا لصوت طبول الحرب القادمة 

 .وإعادة تنظيم عالقاتها الخارجية وفقها
 

 الوعي الغريزي وإنكار النسبية 1.2  
 

تصر أطراف الحرب ألاهلية على تفسيرها وجوديا مما 

املساومة السياسية والتنازل يرتب وعيا جمعيا يرفض 

والتقاسم، وجعل العالقات الوجودية أساسا الستمرار 

الحرب والتحريض عليها اعتمادا على خطاباته أخالقية 

ذات صبغة مدنية ودينية وعرقية وثقافية بين الخيانة 

 .والوطنية والكفر والشريعة والعنصرية وحق تقرير املصير

وعسكريا واجتماعيا ال توجد بين املتقاتلين سياسيا 

وثقافيا وفكريا مساحات للتقدير الخاطئ، وتنعدم نسبية 

ألافكار والخطابات والتطبيقات مما أنتج رهابا من همسات 

النقد الداخلي بين مكونات الصراعات املحتدمة في ليبيا، 

مع ازدراء واسع ملن ينتقد من خارج خنادق الحرب ألاهلية 

 .وانعكاساتها

مداه عند الاستشهاد الانتقائي  5لغريزي ويصل حد الوعي ا

من خطابات وتطبيقات الخصوم متى أكدت حالة التمترس 

 .الشامل بين املتحاربين

ويالحظ ذلك الاستخدام املتناقض ملصطلحات ومفاهيم؛ 

كالجهاد والوطنية والتدين والشريعة والدولة والسلطة، 

                                                           
5
نستخدم هنا المصطلح الغريزي بحمولته السلبية أي المقابل   

على استخدامه في علم النفس، للعقالنية والنسبية، بما يعني أننا نعول 
خاصة عند فرويد، وليس على استخدامه في علم االجتماع، أو الفكر 

إن المفهوم في استخدام    .الحضاري، كما عند توينبي، وابن خلدون
علم النفس، خصوصا عند رواده األوائل يعني مقاومة الفناء غريزيا، 

جتماع مصطلحا أي ردة الفعل غير الواعية، فيما يستخدم علماء اال
مقاربا هو االستجابة للتحدي، والتي يرى توينبي أنها أصل بناء 

إسماعيل الزيود، إرهاصات النهضة في المجتمع : راجع .الحضارات
دراسة سوسيولوجية في ضوء نظرية التحدي واالستجابة، : العربي

 .5152جامعة البراء، األردن، سنة   21، دراسات، العدد: مجلة
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دون أدنى اعتراف بنسبية املصطلحات واملفاهيم فتكون 

 .6النتائج مزيدا من الازدراء وإلاقصاء والحرب

 رهاب الاعتراف واملسؤولية: سيكولوجيا الصراع 1.3   
 

املتابع لتفاصيل ما تطرحه نخب الحرب ألاهلية في ليبيا 

يلحظ حالة إلانكار وعدم الاعتراف بالتقديرات الخاطئة؛ 

فمن يدخل في مسار يمض ي فيه دون أي استعداد إلعادة 

املوقف ومراجعة التقدير وهي سيكولوجية  التقييم ونقد

املجتمعات التي يؤسس فيها العقل على أنماط مطلقة ال 

تقبل الانتقاد، يسيطر عليها استبداد وعنف أبوي يمارس 

من ذوي السلطات الاجتماعية والدينية والثقافية 

والسياسية؛ فدوما هناك رأس هرم ال يخطئ وله ترجع 

  .بموقفه منهمألامور وترتبط حياة الناس 

النقد واملراجعة تلغي صفات القداسة والتفرد التي 

تشترط في مجتمعنا كصفات ثابتة في ألاب النوعي والروحي 

 .فمن يعترف بخطأ تقديراته تبدأ هيمنته في التالش ي

من يجرؤ من قيادات الحرب ألاهلية العسكرية 

والسياسية والاجتماعية والدينية والفكرية والثقافية على 

الاعتراف بأنهم قدروا خطأ عندما دعوا وقادوا تلك الحرب 

 وصنعوا لها خطابا وتطبيقات ال تقل عنها ضررا؟

في مجتمعنا لم نعتد املراجعة والنقد والاعتراف فمن 

ينتقد ألاب الروحي يصبح قليل أدب يستحق الغضب 

إلالهي، ومن ينتقد ألاب الزعيم في أي مستوى يستحق 

اء وجوده وشطب اسمه من سجالت إلاقصاء إلى حد إلغ

 .ألاحياء

نتاج تنشئة اجتماعية تواطأت فيها ( الفوبيا)هذا الرهاب 

كل املفاهيم والخطابات والتطبيقات على تجريف كامل ألي 
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خلدون أن أحوال النفس مع المقوالت تصديقا وتكذيبا  يرى ابن  

كانت على حال من االعتدال ىفي "يعود إلى وضع األنفس ذاتها؛ فإن 
قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص حتى تتبين صدقه من كذبه، 

وإذا خامرها التشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من األخبارألول 
ع غطاء على عين بصيرتها عن وهلة، وكان ذلك الميل والتشي

عبد الرحمن بن ". التمحيص واالنتقاد، فتقع في قبول الكذب ونقله

 .  52: خلدون، المقدمة، ص

 

بذرة قد تتأسس منها حالة نقدية ومراجعة وشرط قبول 

 .الفرد الخضوع املطلق لآلباء النوعيين والروحيين والزعماء

 لنخبة وتطبيقات الكراهية وإلاقصاءخطاب ا 1.4    
 

نتجت عن البنية الهرمية املقدسة نخبة تعترف فقط 

بسلطة الزعيم في التفكير والخطاب واملمارسة وتتولى هي 

الترويج لخطاب الزعماء وترفض الاعتراف بزعامة ال تخضع 

لزعامة املطلق الذي يخضعون له ويستمرون في نفوذهم 

 .تحت ظله

زعيم في أي مستوى كانت الزعامة تتخندق نخبة كل 

لتبشر به وتنقد مخالفيه وتدعو ملحو خصوم الزعماء من 

 .الوجود

في ليبيا نلحظ انتقاالت لتلك النخبة بين خنادق ومناطق 

نفوذ أمراء الحرب ألاهلية والصراعات السياسية 

والاجتماعية ويقبل انتقالها بشرط أن تستمر في ذات 

اء والصفات، فالبد من تقديس الخطاب مع تغيير في ألاسم

للزعيم ومن بث خطاب الكراهية ملخالفيه الذي يوصفون 

 .7بالخونة أو الكفار 

 لتنوع وعجز التعايشا باهر    1.1   
 

تتولد  8تأسس عن إلايمان بالزعماء وألاباء عجز معرفي

عنه تصورات تعترف بالتنوع وتقبل التعايش بين املختلفين 

فما يحدث في ليبيا ألان عمليات تطهير أساسها النوعي 

. الفكري والثقافي والديني والعرقي والجهوي والسياس ي

بمجرد أن تظهر مالمح الاختالف  تواجه بخطابات ازدراء 

                                                           
7
ال تختلف الزعامات في الشرق، والغرب عن هذا األمر، وكأنها   

تنتج استراتيجيات متقابلة، ينشط في ظلها مدونون، ومعلقون، 
ألكترونية، يرددون نفس العبرات  وعلماء، وقنوات تلفزية، ومواقع

لدرجة تشابه األلفاظ أحيانا، حتى بات من المعتاد أن تسمع نفس 
الخوارج، والجهاد، تستخدم في كال المعسكرين، : توصيفات مثل

يرى لوبون أن . وطبعا فإن الشهداء أيضا يسقطون من كال الطرفين
عي ، ألنها ترتكز على الالو"الدعاية ذات أساس ال عقالني"

  25: غوستاف لوبون، مرجع سابق، ص. الجماعي
8
من األبعاد السلبية لتجسيد األفكار في أشخاص، أنه يعمي في   

النهاية عن االنحرافات المتدرجة، التي تصل إلى انحراف كلي لحظة 
يكون الفكاك فيها من ربقة الزعيم المجسد لمشروع ما أمرا غير 

فكار، والصراع الفكري في مالك بن نبي، مشكلة األ: راجع. ممكن
 . الدولة المستعمرة، دار الفكر المعاصر
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ف وإقصاء تتأسس على التصنيف الفكري؛ فيوصف املختل

دة أو ما يتناسب من أوصاف وتسلط عليه  بالخيانة أو الر ّ

 .ممارسات تحرمه من حقوقه لحد تهديد الوجود

يتكرر في ليبيا انتهاء العالقات بين ألافراد أو املجموعات 

تظهر تنوعها وما /بسبب محاولة فرد أو مجموعة أن يظهر

غيرها، وبعض التيارات يتم مالحقتها فقط /يميزها عن غيره

 .9نها تتحدث وتتصرف بخالف ما اعتادت عليه الجموعأل

وبعد فبراير لم يستطع املنتصرون قبول تعايشهم مع من 

اختلفوا معهم أو حاربوهم من مؤيدي القذافي، وبدأ 

املنتصرون في بعض املناطق تصفية ومحاربة من أيد 

القذافي وتم إقصاء عديدهم ويقبع مئات منهم في سجون 

. تسيطر عليها أي من السلطات الحالية سرية، أو أخرى ال

وهناك عشرات ألالوف منهم نازحون ومهجرون خارج ليبيا 

 .10بينهم أطفال ونساء

هي تطبيقات سلوكية تتطابق تماما مع ما كان يقوم به 

القذافي ضد املختلفين معه واملعارضين له لحد تأسيسه 

ض أجهزة تتبع وتالحق املختلفين عنه، وبالعثور عليهم يقب

 .عليهم ويتم التصرف معهم بما يصل أحيانا إلى التصفية
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مرجع : لوبون: لفهم خصائص الجمهور، ومرجع تصرفاته، راجع  

 .وما بعدها 51: ص. سابق
10

ال توجد إحصاءات دقيقة للنازحين والمهجرين بسبب الثورة   

تخدام الليبية، وليسوا كلهم مهددين بسبب الوالء للقذافي، ويمنع االس
السياسي لقضيتهم من االطمئنان إلى أي من اإلحصاءات التي تقدمها 

 . األطراف

 رفض املصالحات واملشاركة 1.6    
 

نتج عن تكرار رفض قبول التنوع والتعايش مع املختلف  

رفض الجهود املبذولة لتحقيق مصالحات بين مؤيدي 

فبراير واملختلفين معهم ترسخ سيكولوجيا الازدراء 

وخطابات  11العزل السياس يوالرفض، فأقر قانون 

الكراهية ضد املختلفين في مناطق ومدن عديدة حتى بدأت 

موجات النزوح الجماعي من املختلفين وحدث تهجير 

 .ملجموعات سكانية كاملة من مناطق عيشها

تعميق النزاعات السياسية لتتحول إلى اجتماعية عززت 

استمرار الحرب ونشأت معها مفاهيم وخطابات وتطبيقات 

واستدالالت دينية  12برر الاقتتال وتستند ملحطات تاريخيةت

 .تروجها نخب كل ألاطراف
 

 مبررات الثورة املضادة 1.7      
 

 .الثورة املضادة ليست قدرا

لم ينجح املنتصرون في التعايش مع املهزومين وسعوا دون 

توفر رؤية لبناء الدولة وترميم آثار الحرب إلى التفرد باألمر 

سبقهم في نظام القذافي، وكانت كله، تماما كمن 

الاعتراضات على عديد الوزراء واملسؤولين تستند لعالقات 

حقيقية أو موهومة بالقذافي، وامتألت السجون بأعداد 

كبيرة من املحسوبين على نظام القذافي، وتم الاستيالء على 

ممتلكات عديدهم وسط تبرير أو عدم اعتراض من 

 .املنتصرين ومؤيديهم
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مايو  1أقر المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي  في   

بعد جدل داخل المؤتمر وخارجه، وقد نص القانون على منع  5152

من الحقوق ( 5155-5191)كل من تولى وظيفة طيلة عهد القذافي 

وقد أقرت الصيغة األقسى . والسياسية لمدة عشر سنوات المدنية
للقانون بسبب المناكفة بين حزب الجبهة الوطنية الذي يقوده رئيس 
المؤتمر الوطني دمحم المقريف، وحزب تحالف القوى الوطنية الذي 

 .يقوده محمود جبريل
12

مع بداية عملية الشروق التي استهدفت انتزاع موانئ الهالل   

قبضة سالم جضران المنتمي لوالية برقة، أعادت بعض  النفطي من
المنابر اإلعالمية المناهضة للمؤتمر الوطني العام التذكير بتجريدة 

وما زالت منابر الخطاب الديني . حبيب المعروفة في التاريخ الليبي
تقدم كال من طرفي الصراع في ليبيا على أنه ولي أمر تجب طاعته، 

عامة في طاعة أولياء األمور، دون أى وتستدعي لذلك النصوص ال
 .مساءلة نقدية للمفهوم أو للسياق المحلي
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ثير من املنتصرين على تهميش مناطق ذات وأصر الك

كثافة سكانية حول العاصمة وغربها وفي الجبل والجنوب 

 .13والوسط بحجة انتمائها لنظام القذافي

وفي مهد الثورة في الشرق بدأت أصوات ترتفع ضد 

املنتصرين لم يسمع لها أو يحاور أصحابها وتم النزوع إلى 

واعتبر من يعترض  اقتباسات من الثورة الفرنسية وغيرها

على مظالم املنتصرين من مكونات الثورة املضادة 

وعملت هيئة النزاهة ثم قانون العزل السياس ي على 

إقصاء العهد السابق وصدر قانون تجريم تمجيد النظام 

فتأكد أن موجة اعتراض ضد املنتصرين ستنمو وتكبر 

 .ككرة ثلج

في استطاع رموز من نظام القذافي  إعادة تموضعهم 

املشهد الليبي ألامني والسياس ي مستندين إلى إخفاق 

حكومات املنتصرين ومجلسهم التشريعي وخطاباتهم 

ومخرجات نخبهم السياسية والدينية، حتى أضحى 

ملعارض ي املنتصرين عمق اجتماعي، وتؤيدهم مناطق 

كاملة واستطاعوا أن يعيدوا تحالفاتهم املحلية وإلاقليمية 

 .ال تخطئه العينوأصبح وجودهم واقعا 

يزداد السخط على فبراير عند العامة ولم يستطع 

السياسيون واملسلحون املنتمون لفبراير بناء حاضنة 

اجتماعية في بنغازي رغم أنها املدينة التي عارضت نخبتها 

القذافي لعقود وكانت مهدا لفبراير، ثم مركز قياداتها 

فية العسكرية والسياسية إال أن خمس سنوات كانت كا

 .ليفقد فيها املنتصرون الكثير من عمقهم الاجتماعي

قد يبرر البعض التحول ضد فبراير بأنه جاء نتيجة 

وقد يكون . تخطيط وإنفاق إقليمي، وبعضهم يراه دوليا

لهذا التفسير وجاهة إال أن أساس نشوء الثورة املضادة 
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يمكن اإلشارة هنا إلى مناطق ورشفانة في الخاصرة الغربية  

 221حوالي )للعاصمة طرابلس، كما يمكن الحديث عن مدينة سرت 

، التي حاول القذافي تحويلها إلى عاصمة، وكذا (كلم شرق طرابلس

، التي (كلم الجنوب الشرقي من طرابلس 581حوالي )ليد مدينة بني و

 .تعد المعقل الرئيس لقبيلة ورفلة

ممارسات ال يمكن حصرها من املنتصرين ضد املختلفين 

ليبيا وعدم نجاح سلطات فبراير في استمرار معهم داخل 

 .الخدمات العامة التي كانت تقدمها دولة القذافي
 

 مركزية إلانفاق ألاخالقية وأحادية املوارد     1.8

لم تتنازل مدن الغرب الكبرى عن مركزية إلانفاق 

الحكومي مع سيطرة املركز على املوارد، وبات أي حديث 

للسلطة ضد مركزية عن نظام سياس ي للدولة وإداري 

املال والسلطة يفسر في املركز وعديد مدن الغرب على 

، ولم يستطع نخبة 14أنه تهديد للسيادة والوحدة الترابية

الغرب بمن فيهم رعاة الخطاب الديني تفهم تلك 

املطالبات، وزادت خيوط ألازمة عندما شاركت تيارات 

د سياسية ودينية في رفض مطالب تفكيك املركزية واستن

في رفض مطالب الفيدراليين في برقة وفزان على أنها 

خيانة للوطنية أو جاهلية تتعارض مع مبادئ الدين 

ب 
َ
وصدرت مقاالت لزعماء دينيين في املركز ترفض املطال

 .الفيدرالية

في مقابل مركزية إلانفاق وحمايتها بالخطاب ألاخالقي كان 

يعتقد سكان  .املركز يعتمد على موارد أحادية للمال واملاء

فزان وبرقة أن املوارد في أرضهم دون أن يترتب على ذلك 

تنمية مكانية لفزان وبرقة وبرر هذا الازدراء من املركز 

لبرقة وفزان ما حدث من تأييد اجتماعي واسع ملغلقي 

 .الحقول النفطية ومانعي التصدير

رغم ذلك حاول املنتصرون في املركز إعادة السيطرة على 

ملوانئ بالقوة ولم ينجحوا واستمرت أزمة املوارد الحقول وا

 .ألاحادية
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قوبلت مطالب الفدراليين بالشرق الليبي بعد الثورة برفض في   

المناطق الغربية، واعتبرت مطالب انفصالية، إلى حد أن الشيخ 
الصادق الغرياني، وهو مفتي الديار الليبية، تحدث عن مطالب 

فدراليين باعتبارها مطالبة باالنفصال، وهو ما ينفيه هؤالء الدعاة، ال
ويصرون على أن موقفهم هو ما أعلن في البيان الختامي لمؤتمر 

، والذي دعا صراحة إلى بقاء ليبيا 5155 -مارس  - 9: الفدرالية في

 .دولة موحدة

ps://www.youtube.com/watch?v=pTd5D7RF8ychtt 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTd5D7RF8yc
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 غياب مدخالت ومخرجات التنشئة الجمعية  1. 9
 

لعل ما سبق يعكس غياب نموذج هوياتي جامع يتوافق 

عليه الليبيون حتى أضحى لكل منطقة ومدينة، أو حتى 

أجزاء من املدينة، كما هو الواقع في بنغازي، هويتها 

مع هوية املركز املهيمن، ووصل هذا  املحلية املتناقضة

التناقض الهوياتي غير املعتمد على وعي منطقي يؤسس 

للتعايش مع التنوع والاختالف، إلى حد التضافر على 

وبعد انهيار سيادة . ازدراء كل مختلف في النوع الهوياتي

نظام القذافي انتعشت الهويات املحلية تعززها روايات 

املركز وبقية املناطق بسيطرة  تاريخية تصف العالقة بين

 .املركز على املوارد وعدم توزيعها بعدالة مع فزان وبرقة

وزادت التنشئة ألابوية الهرمية وتقديس الزعماء في أي 

مجال كان؛ سياس ي وديني واجتماعي وعسكري من تغييب 

نموذج معرفي نقدي يمكن النخبة من تفسير إلاشكاليات 

يا استنادا لجذورها املرتبطة بين الجهات وألانواع في ليب

بغياب التعاقد الاجتماعي املتضمن لالعتراف الواسع 

بالتنوع والاختالف وحصرها في رفض آلاخر بمبررات 

 .عنصرية قد تساق في شكل خطاب ديني أو وطني

 

 اقتصاد الصراع والطبقات العميقة    1.10
 

نشأ عن دولة القذافي طبقات عميقة تملك املال والسلطة 

فوذ مكنتها من السيطرة على الجموع ببناء شبكات والن

عالقات محلية وإقليمية وفرت لها استمرار الانفراد 

باالستيالء على املوارد وتكميم أصوات املعترضين بالقوة 

 .الاجتماعية قبل ألامنية

ولم تتحلل الطبقات العميقة بعد سقوط القذافي بل 

ن أعادت تموضعها واستفادت من مظالم املنتصري

وإخفاقهم في إدارة املوارد، ولكن لم تعد تلك الطبقات 

منفردة في السيطرة على املوارد والجموع، فأضيف إليها 

عدة طبقات عميقة نشأت كل منها في ظروف سيطرة 

امتدت لفترة من الزمن؛ فسلطة فبراير السياسية 

والعسكرية وألامنية إبان شهور ثورة فبراير تحول جزء 

من الطبقات العميقة ظهرت في  منها إلى مجموعة

انتخابات املحليات واملؤتمر الوطني العام ونتج عن ألاخيرة 

صراع طبقات عميقة بعضها ينتمي لفبراير وبعضها ينتمي 

لنظام القذافي وبين طبقات فبراير نزاعات مناطقية 

 .وسياسية وفكرية ودينية

واستمر نشوء الطبقات العميقة حول املال والسلطة 

أت مالمح الصراع تتحول إلى احتمالية الاحتراب حتى بد

فبدأت جزئية ثم اتسعت وعمت لينقسم املشهد بين 

معسكري الكرامة في برقة خاصة، وفجر ليبيا في املركز 

 .خاصة، مع توزع لفزان بين املعسكرين

املؤسس على  15ونشأ في املعسكرين اقتصاد الحرب

عمليات لوجستية مستمرة للمقاتلين تتطلب تحالفات 

تضمن استمرار تدفق املال على زعمائها، يمكنهم من إدارة 

املقاتلين لتستمر الحرب التي تحفظ بدورها الطبقات 

العميقة الجديدة وتنشأ معها طبقات جديدة كلما 

اتسعت رقعة الحرب ألاهلية، واستمر تلقيها تأييدا 

ا يرتبط مع مختلف الطبقات بمصالح إقليمي

 .جيوسياسية واقتصادية

وملا فشلت ألاطراف في السيطرة على كل ألارض وتنازعت 

السيطرة ألاحادية على املوارد بدأت بعض ألاصوات من 

داخلها، ربما ألنها ألاطراف التي لم تنجح في تأسيس طبقاتها 

 العميقة، تنادي بضرورة الخروج من الحرب بمساومة
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مجموعة اإلجراءات التي "يعرف اقتصاد الحرب تقليديا بأنه    

هذا التعريف ". تتخذها الدولة لتعبئة الموارد لصالح المجهود الحربي
كاف لفهم جزء يسير من اقتصاد الحرب بالمفهوم الذي نتحدث عنه؛ 

والذي نراه ينطبق على الحالة الليبية؛ فالجزء األكبر من اقتصاد 
ضافة إلى هذه الموارد؛ كثيرا من الصفقات، الحرب يشمل اليوم إ

والترضيات والهبات المالية، التي تشمل مساعدات بعض القوى، كما 
تشمل دورة اقتصادية كاملة يحتلبها القادة السياسيون والعسكريون، 

وتذهب إلى حساباتهم، كأرباح للشركات التي يؤسسونها، وتنال 
لذي يسيطر عليه القادة، الحظوة في الصفقات الحكومية، في الجزء ا

مما يجعل حالة الحرب واالنقسام في حد . ضمانا لوالئهم السياسي
ذاتها مصدرا لكثير من المصالح المتداخلة، ويجعل أي محاولة 

إلنهائها تهديدا مباشرة لعشرات السماسرة، ورجال األعمال، 
 . ومجموعات الضغط في الوزارات
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ياسية تحمي وجودهم هم باألساس وتمنحهم مساحات س

زمنية إلعادة ترتيب أوضاعهم وربما النجاح في تأسيس 

 . طبقاتهم العميقة

مثلت الطبقات العميقة املتعددة وما يرتبط بها من 

اقتصاد يتغذى عند بعضها باستمرار الحرب التي تمنحها 

ي مبررات وجودها السياس ي والاجتماعي والثقافي والدين

واستطاعت . سببا مركزيا لرفض املساومات السياسية

الطبقات العميقة إضعاف الاتفاق السياس ي املوقع عليه 

في الصخيرات املغربية وقد ينتهي باملوقعين على الاتفاق في 

 .حال فشله إلى تأسيس عديد الطبقات العميقة الجديدة

 

 مسارات خيار بناء الدولة     2 . 
 

 بمشاركة املصالحتفكيك نخبة الصراع  2.1   
 

واقعيا، يصعب تصور معالجة الاقتتال والانقسام في 

سياق تفاوض سياس ي يصر أي طرف فيه على تحقيق 

الحسم باتفاق سياس ي يقص ي به خصمه بعد أن عجزت 

نفس ألاطراف عن إقصاء خصومها في ميادين الحرب 

 .ألاهلية

وإمعانا في الاستناد إلى املنظور الواقعي يصبح من 

ري تفكيك نخبة الصراع، وهذا يتطلب الاعتراف الضرو 

بحق املتصارعين في إعادة تموضعهم في املشهد بعيدا عن 

الاستناد على استخدام القوة والتخندق في ميادين قتال 

 .جديدة

أي محاولة للقفز على بناء سياق سياس ي يمنح كل 

املتصارعين في السياسة بالسالح ضمان استمرار 

لك باإلصرار على مرحلة انتقالية واستبدال ذ. وجودهم

تفترض تغييب قادة الصراع من املشهد السياس ي بحجة 

حرب وخراب تنتهي إلى  16ما اجترحوه وتسببوا فيه من
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ام اإلضافية في االتفاق السياسي تنص المادة الثامنة من باب األحك  

على شغور جميع 5151الموقع في الصخيرات المغربية بداية ديسمبر 

المناصب العسكرية والمدنية العليا إلى المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق ابتداء من تاريخ توقيع االتفاق، وتنص أيضا على ضرورة 

تمترس هؤالء املتصارعين في مشهد ينذر باندالع حروب 

جديدة ودخول العبين جدد محليا وخارجيا وتتعقد 

 .قة أكثرشبكات املصالح والنفوذ وتتأسس طبقات عمي

الاعتراف بحق املتصارعين السياسيين بالسالح في 

املشاركة في تأمين بعض مصالحهم مقابل تنازلهم عن 

بعضها آلاخر هو أقرب إطارات بناء حل سياس ي قد 

يساعد في جمع املتصارعين على السياسة بالسالح بعيدا 

عن الحرب واستبدال ذلك بأنماط سياسية تضمن 

ناء خارطة طريق نحو مرحلة حضور الجميع وتمهد لب

 .انتقالية جديدة تعالج أسباب ودوافع الصراع السابق

 

املركزية ألاخالقية وتوسيع مستويات  تفكيك    2.2  

 املشاركة في السلطة

النجاح ولو جزئيا في جمع قادة الصراع وقواعدهم على 

منظور توافقي ال يحمل في تفاصيله أي دوافع إقصائية 

في معالجات ألسباب الصراع  يفسح املجال للبحث

 .والحرب ألاهلية

ومن أسباب الانقسام والحرب استمرار املركزية 

السياسية وإلادارية واملالية في ليبيا وزاد من تعميق أزمة 

املركزية غياب إدراك مناطق املركز القوية لخطورة 

التجاهل للمطالبات في برقة وفزان وإلاصرار على طرح 

 .مةمعالجات مركزية لألز 

وفي الخطاب السياس ي للمركز سيطرت اتجاهات 

استخدمت املنطق الديني والاجتماعي في رفض املعالجات 

التي تأتي من برقة وفزان كالخيار الفيدرالي باالعتماد على 

 وتعامل املركز وبعض الحركات 1591العودة إلى دستور 

                                                                                       
يوما  51ز اتخاذ المجلس الرئاسي قرارا بشأنها في ظرف ال يتجاو

وهو ما . من تاريخ التوقيع، أو تعيين أسماء جديدة بها بعد ذلك بشهر
نص االتفاق، . خليفة حفتر: فسر على أنه إقصاء لقائد عملية الكرامة

 .، منشور على موقع بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا58: ص

https://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?filetick
et=pRVejDEPRU4%3D&tabid=5120&mid=8563&lang

US-uage=en 

 

https://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=pRVejDEPRU4%3D&tabid=5120&mid=8563&language=en-US
https://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=pRVejDEPRU4%3D&tabid=5120&mid=8563&language=en-US
https://unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=pRVejDEPRU4%3D&tabid=5120&mid=8563&language=en-US
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السياسية والدينية بإنكار لتلك املطالب واملطالبات التي 

ذت مبكرا طابعا عسكريا عندما أغلقت منطقة اتخ

 .2112الوادي ألاحمر سنة 

جزء أساس ي من الحرب الدائرة اليوم مرتبط باملطالب في 

برقة وفزان املتعلقة بتفكيك املركزية ألاخالقية التي ربطها 

املركز بمفهوم الوطنية والدين ناهيك عن بعض 

التوصيفات ذات الطبيعة العنصرية ملن ينادون 

ولن تفك تلك املطالب كأسباب للحرب . بالفيدرالية

والصراع إال بإعادة التفاوض على نظام الحكم والشكل 

إلاداري لليبيا والامتناع عن طرح حلول مركزية إلشكالية 

 .املركزية
 

تطوير فهم الدين وتفكيك أسس الكراهية  2.3    

 وتعميق النسبية في املفاهيم والخطابات الدينية
 

سائدا بين املتصارعين السياسيين املستخدمين ال يزال 

للسالح في ليبيا الاستناد إلى تفسيرات للدين تتمثل في 

فتاوى مستمرة تجيش الناس ضد الخصوم وتحرضهم 

على القتال واستمرار إقحام الدين في الحرب ألاهلية 

 .اعتمادا لتفسير ديني للنزاع بأنه بين الحق والباطل

 17ده بعيدا عن الجدل السياس يتحديث دور الدين بتحدي

والتنازع في املواقف السياسية وعدم خلط املمارسة 

السياسية بمسائل تتعلق بالحق والباطل والكفر وإلايمان 

والنظر إلى املوقف السياس ي على أنه جزء من الدين الذي 

ا دينية وتطلق عليهم ألاحكام 
ً
يوصف مخالفوه أوصاف

لكراهية ويحرض الدينية املطلقة مما يعزز خطاب ا
                                                           

17
ما زالت عالقة الدين بالشأن العام تثير جدال داخل األحزاب ذات  

الخالف بشأنها مستمرا بين تيارات ما المرجعية اإلسالمية، وال يزال 
يعرف باإلسالم السياسي، إضافة إلى الجدل القديم بين اإلسالميين 

وغيرهم، وبغض النظر عن قناعة الكاتب الشخصية في هذا 
الموضوع، إال أن ما يحدث في ليبيا هو استغالل للخطاب الديني 

ج قناة بشكل واضح ضد الخصوم، ويمكن في هذا السياق متابعة برام
 .مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغريانيالتناصح التي يديرها مقربون من 

راجع سعد الدين : للتوسع في موضوع عالقة السياسي بالديني
، المركز الثقافي العربيالدين والسياسة تمييز ال فصل، : العثماني

 . المغرب -الدار البيضاء، 5111، سنة 5الطبعة 
 

قواعد كل طرف ضد خصومه خاصة أن لكل طرف 

خطابا دينيا يبرر له الخصومة السياسية حتى في 

استخدام السالح لفرض ما يريد باعتباره حقا مطلقا 

 .يستند لذلك الخطاب الديني غير املتسامح

على مدار التاريخ استخدم الدين في الانتقام وبرر مواكب 

ساد السلطة وقمع الخصوم من الفقهاء استبداد وف

باعتبارهم مارقين من الدين وحركت الجيوش استنادا 

 .للدين

من الالزم على الليبيين أن يناقشوا بعلمية الدور السلبي 

الذي مارسه املتحدثون باسم الدين في تعميق الانقسام 

والترويج للحرب عند كل ألاطراف وصوال إلى تحديد لدور 

عن النزاعات في املمارسة الدين ورجاله يكون بعيدا 

السياسية السلمية فضال عن لحظات الاحتراب 

أي ال بد من تحرير الدين من استخدام . والانقسام

إلانسان لتبرير الاقتتال والاستبداد وعقد املجتمع 

املتعلقة بالفردية وتبعية الزعيم وعدم قبول التنوع 

 .ورفض التعددية
 

الاجتماعية بناء مجتمع بسيط وتفكيك البنى  2.4    

 الحالية

الحرب املستعرة في ليبيا تستند كذلك ألبعاد قبلية إلى 

جانب املبررات الجهوية، وال يتصور إمكانية تأسيس 

مجتمع حديث عالقته مؤسسة على مصالح العمل 

وأنساق حياته تخضع لسلطان الدولة القهري املعبر عنه 

في القانون إال بتفكيك العالقات النوعية كعالقات 

لقبيلة والعرق والطائفة واستبدالها بعالقات املصالح ا

 .(نسبة للمدينة)املتغيرة وطبائع العمران املديني 

استمرار وجود الرابطة القبلية في السياسة واملال وبناء 

النفوذ على أساسها يعرقل خيار بناء الدولة ويهدد بسقوط 

 الخيار كما حدث إبان فترة الحكم امللكي عندما تقدمت
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قبيلة على عالقات املجتمع الحديث وأسهمت في ضعف ال

البناء القانوني وتراجع الحوكمة وعلو عالقات النوع، 

الحقا عندما عزز دور  18وهو ما استند إليه القذافي

القبيلة وأضعف الاجتماع املديني وأعاد رسم املدن 

الكبرى بأحزمة قبلية أعادت تدوير املدينة لصالح القبيلة 

( الانتخابات)ا في أوقات التصعيدات وظهر ذلك جلي

املحلية واملناطقية وكذلك في ترسيم البلديات 

بما يعزز استمرار النزاع والصراع القبلي ( املحافظات)

 .(النوعي)

ألازمة في بنغازي مثاال، لها بعد قبلي وهذا ما يلزم ليبيا ما 

بعد الحرب بتفكيك الروح والعالقة والفكر القبلية 

أنساق مدينية تختلط فيها العالقات وتتغير واستبدالها ب

 .بناء على تغير املصالح الاقتصادية والسياسة

تفكيك القبيلة يتطلب تشريعات تتعلق بالهجرة 

والتجنيس وتأسيس مدن جديدة مختلطة السكان عرقيا 

وتلتزم الدولة ببناء إطار اقتصادي . وجهويا وحتى دينيا

 .ومالي غير ريعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

18
بناء القذافي لتحالفاته القبلية،  يمكن العودة إلى موضوع  

عبد الرحمن شلقم، أشخاص حول القذافي، : واستخدامه لألنساب، في
 .دار الفرجاني

دستور توافقي يعترف باالختالفات الجوهرية  2.5    

 والفرعية

تشكلت هيئة الدستور الحالية في سياق أحادي ال يعترف 

وتابعنا مطالبات ألامازيغ . 19بالتنوع ويتعايش مع الاختالف

والطوارق والتبو في اجتماعات املؤتمر الوطني وداخل 

هيئة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وكيف 

املواقف منها غير مدركة لتلك املطالبات بل كانت 

وحسابها عند البعض على أنها مطالب انفصالية أو 

ليبيا وبعضهم اعتبرها بمنظوره الديني ( لعروبة)مخالفة 

 .جاهلية تعارض إلاسالم

 20فمطالب برقة وفزان وعديد املناطق حول العاصمة

وعديد املدن الغربية ومطالب املكونات الثقافية وحقوق 

غير املجنسين املوجودين في ليبيا من فترات طويلة 

واملذاهب في ليبيا وغيرها من املجموعات والجهات ألاكثر 

 تهميشا لن تستقر وتهدأ إال في مشهد يعترف بالتنوع وينظر

 

                                                           
19

جرت انتخابات الهيأة التأسيسية بالنظام الفردي في العشرين من   

، وعقدت أول اجتماع لها، في إبريل من نفس العام 5152فبراير سنة 

عضوا بسبب  52غاب عن الهيئة و. بمدينة البيضاء شرق ليبيا

مقاطعة بعض المكونات الثقافية، وتعذر إجراء االنتخابات في بعض 
 .الدوائر االنتخابية مثل درنة

عرفت الهيأة استقالة بعض األعضاء، وتعليق آخرين لعضويتهم، كما 

( 5159)حكمت محكمة استئناف البيضاء أواسط فبراير الحالي 

علي الترهوني نظرا لحمله جنسية ببطالن عضوية رئيس الهيئة 
أعلنت لجنة العمل بالهيئة أنها أنهت . أخرى، غير الجنسية الليبية

 :صياغة مسودة الدستور في الثالث من فبراير الحالي

http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86
-%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86
-%D8%B9%D9%86

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%8
-5

3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8%D8%A
7%D8%A7 

  
20

قدمت الهيئة المسودة األولى من غير تحديد عاصمة البالد، وفي   

المسودة الثانية التي اعتبرتها اللجنة نهائية، قدمت مقترح العاصمة 
طرابلس عاصمة سياسية، وبنغازي عاصمة اقتصادية، : كالتالي

: 2مادة وسبها عاصمة ثقافية، مسودة الدستور، ال

http://www.cdalibya.org/assets/files/100_1_145640
6938.pdf 

 

http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.cdalibya.org/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.cdalibya.org/assets/files/100_1_1456406938.pdf
http://www.cdalibya.org/assets/files/100_1_1456406938.pdf
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للحقوق والواجبات على أساس مواطنة غير موصوفة يتم 

التنصيص عليها في دستور توافقي يأخذ واضعوه في 

 .وجودية التنوع والاختالفحسبانهم 

 

تأسيس منظور لتنشئة اجتماعية أساسها      2.6

 نسبية ألافكار والتزام التنوع والتعايش

يمثل الدستور التوافقي املعترف بالتنوع والذي يمنح 

الحقوق ويأخذ الواجبات على أساس املواطنة غير 

املوصوفة سندا للعقد الاجتماعي بين املجموعات 

لكن لن تظهر . معرفيا وأساسا أيدولوجياالسكانية وإطارا 

خطابات سياسية واجتماعية تنعكس في نسق ثقافي تنتج 

عنه تطبيقات في العالقات أساسها التنوع والاختالف إال 

 .في مجتمع بسيط يقطن مدنا شديدة التنوع

ومن التزامات التنشئة الاجتماعية تطوير الثقافة 

لسكان عبر الشعبية وإعادة رسم املخيال الجمعي ل

ترسيخ قيم تتعلق بالتسامح والتعايش وترسخ ضرورة 

العمل طريقا للكسب وتثقيف الناس بتطوير مواردهم 

ذاتيا من خالل عالقات مدينية يستفيد منها كل أطراف 

 .العالقات

تفكيك الخطاب الديني وتأسيس املجتمع الحديث 

البسيط وتحرير الدين من أفهام وتفسيرات إلانسان لن 

يتحقق إال بوضع منظور حديث للتنشئة تتظافر فيه 

السياسة والفنون وإلاعالم والدين في ترسيخ التنوع 

 .وتعميق نسبية إلانتاج إلانساني في كل صنوفه

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير تطبيقات إلالزام القانوني     2.7
 

تمثل علوية القانون وإلزامه للسلطة واملجتمع ألاساس 

ويتأسس القانون على صرامة الذي تبنى عليه الدولة 

التطبيق بعيدا عن الاعتبارات الاجتماعية والسياسية، 

وهذا يعني أهمية تفكيك معوقات إلالزام القانوني وهي 

القبيلة ورجال الدين واملحسوبيات السياسية والطبقية 

 .املالية النفعية

توسيع التشريعات وتعزيز رقابة القانون تدعم أنساق 

ية كما تعزز التنشئة علوية القانون التنشئة الاجتماع

لكن القوة القانونية الصارمة دوما تمثل التمهيد الطبيعي 

لترسيخ التنشئة الاجتماعية وتسهم في تفكيك القبيلة 

 .وتمنع بحزمها املحسوبيات السياسية والطبقية النفعية

 

تنويع املوارد املحلية لتؤسس اقتصادا مستقال  2.8   

 عن املركز

ود التي تبذلها النخبة في تفكيك املركزية مع كل الجه

ألاخالقية وصناعة مجتمع بسيط وتطوير إلالزام 

القانوني ضمن أنساق للتنشئة الاجتماعية فإن العامل 

الاقتصادي يرهن كل التحوالت بل قد يؤدي إلى إخفاقها 

أي البد من فصل الاقتصادات املحلية عن اقتصاد 

 .املركز

لتنويع في الاقتصادات املحلية ويتحقق من ذلك الفصل وا

إضعاف املركزية وبناء عالقتها مع ألاطراف بعيدا عن هيمنة 

 فتصبح املساومات والتفاوض أساس 21إلانفاق الريعي

                                                           

بالمائة من   96 تعتمد ميزانية ليبيا على النفط والغاز بنسبة  21

. بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي 91اإليرادات الحكومية و

، المنظمة الليبية للسياسات االقتصاد الليبي قد يتجه نحو األسوأ ؟

 .5151واالستراتيجيات، أغسطس 

http://loopsresearch.org/reports/view/6 

http://loopsresearch.org/reports/view/6
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العالقة بين املركز وألاطراف حتى يتغير الوصف فال 

 .تستخدم كلمات املركز وألاطراف
 

بناء أنساق املصالح والنفعية بين الجهات  2.9    

 واملناطق
 

عندما يتحقق التطوير في املجتمعات املحلية على مستوى 

املوارد وألافكار وتضعف هيمنة املركز الريعية تبرز 

ألانماط النفعية في العالقات بين املركز واملناطق وبين 

 .املناطق ذاتها

وتتعزز املصالح النفعية بينها بتعزيز التنوع املحلي وبناء 

ا بين اقتصاد يعتمد املوارد ا ملحلية ويخلق رابطا مصلحيًّ

كل املدن واملناطق تتأسس عليه هوية ليبية معرفة بشكل 

 .مصلحي بعيدا عن الخطاب ألاخالقي الطوباوي املجرد

رغم صعوبة مسارات خيار بناء الدولة غير أنه لن يثمر 

عنه أثر إال بأحد خيارين بحسب ظني؛ ألاول عبر نخبة 

والثقافية والسياسية تمثل كل املكونات السكانية 

والاقتصادية تؤمن بهذا الخيار وتتأسس لديها إرادة تتولد 

 .عنها قدرة تخطو نحو بناء الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولكن هذا خيارا يتطلب وعيا وظرفا استثنائيا تتأسس 

فيه تلك النخبة فيبقى الخيار ألاقرب للواقع يتمثل في 

الدولة تؤسس فريقا ظهور زعامة محلية تتبنى خيار بناء 

 .يلتزم بالتبعية للزعامة وال ينافسها في رؤيتها

أيا كان الخيار املمكن فإن اقتراب القوى الكبرى من بدء 

شن عمليتها العسكرية التي ال يتوقع تحديدا متى يمكن أن 

تنتهي بعد انطالقها؛ إذ ليست كل أهدافها معلنة، 

ب توقع نتائج العملية العسكرية على خيار بناء  سيَصّع 

الدولة خاصة فيما يتعلق بإمكانية تحقيق إنجاز في املرحلة 

التمهيدية؛ أي إنهاء الحرب ألاهلية وإنهاء الانقسام بمنظور 

 .توافقي يعترف بكل املتصارعين السياسيين
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من إصدارات املنظمة

 . أولويات حكومة الوفاق الوطني .1

 .مسودة الاتفاق السساس ي، قراءة في ملضمون   .2

 .وترشيد إلانفاق الحكومي 2112تقرير ديوان املحاسية  .3

 .إطار للتحوالت الشاملة .2

 .آلاثار إلاجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا .9

 .رؤية تحليلية استشرافية... املشهد السياس ي و ألامني في ليبيا .6

 .إلاقتصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا ألاثار .7

 هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟ .8

 .سياسات الدعم السلعي في ليبيا .5

 .2119حصاد عام : ليبيا  .11

 .2119تقييم ألاداء الحكومي خالل عام  .11

 .املسار واملخرجات والتعقيبات،الهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي .12

 .مول و املمكنواقع الاتفاق السياس ي بين املأ .13

 .تطبيقات الحوكمة في إلادارة الليبية .12
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 ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا
 

 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

 

في   2112 في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست

 . 2119و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير، طرابلس ليبيا

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل  

تكرس املنظمة   جهدها من أجل  و. لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرارإالوصول 

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر . تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي

و تهدف . مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية

 إلى
ً
تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات  املنظمة أيضا

تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل . والدراسات والتقارير الدورية

 .ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة

 مكتب طرابلس

      ليبيا - طرابلس –زاوية الدهماني 

                      4133صندوق البريد 

   86 75 340 21 00218: هاتف

  87 75 340 21 00218 : فاكس

 مكتب إسطنبول 
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