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 اسماعيل رشاد

 

(. املنصب)تمسكهم بالسلطة لم يكن القذافي ورجال حكمه حالة استثنائية بين الليبيين في 

أقدمها زمنا الحكومة  ،فباستقراء ناقص وسريع نجد أن اليوم لدينا ثالث حكومات في ليبيا

بل تحدث  ،املؤقتة برئاسة السيد عبدهللا الثني التزال ترفض أن تعتبر نفسها منتهية الوالية

وحكومة إلانقاذ أصدر  ،أول رئيس لها السيد علي زيدان مرارا بصفته رئيس وزراء باٍق وشرعيٍ 

فة الغويل بيانا ُبعيد تصويت مجلس النواب ضد منح الثقة لحكومة الوفاق يرئيسها السيد خل

 .يدعو فيه وزراء إلانقاذ إلى العودة ملناصبهم

 

املؤتمر الوطني العام مدد لنفسه ألن مجلس النواب رفض التسليم والاستالم في جلسة تعقد في 

طرابلس، ثم استند إلى حكم الدائرة الدستورية باملحكمة العليا الصادر  مقر املؤتمر الوطني في

رغم أن ذلك أدى إلى انقسام البالد  ،ضد تعديالت لجنة فبراير ليستمر في ممارسة سلطاته

ثم لحق مجلس النواب املنتخب  ،سياسيا وهيكليا وأثر عميقا على الانقسام املجتمي والاجتماعي

ومدد لنفسه مبررا ذلك  4102املؤتمر ورفض انتهاء واليته في نهاية  بركب 4102في شهر يونيو 

وقبل أيام طالعنا بيانا ملجلس الدولة . تقتض ي التمديد كذلك" املصلحة الوطنية العليا"بأن 

 املؤسس من أعضاء في املؤتمر الوطني 

 
 

 

 يمنح نفسه الصالحيات التشريعية بحجة أن مجلس النواب ال يمارس دوره بالشكل

 ".حيحالص"

 

الشركة العامة للكهرباء واملؤسسة الوطنية لالستمثار في طرابلس يعيشان على وقع خالفات 

مديرية . تتعلق برفض إلادارات القديمة لقرارات املجلس الرئاس ي بتعيين لجان تسييرية تخلفها

بل  ،قتةألامن في بنغازي شهدت نزاعا بين آمرها السابق مع وزير الداخلية في الحكومة املؤ 

وتنقض ي هذه ألايام والية  ،أصدر ألاول أمرا باعتقال الوزير ألنه أصدر أمرا بإقالة آلامر
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محافظ مصرف ليبيا املركزي في طرابلس لكن سبق ذلك صدور توضيح عن إدارة إلاعالم في 

 .املصرف تبرر ألاسباب القانونية التي تمنع الصديق من التخلي عن منصبه

 

نواب في مدينة طبرق أصدر عددا من القرارات بإقالة عديد املسؤولين من بعد انعقاد مجلس ال

مناصبهم الدينية والعسكرية واملدنية ولم يستجب املوجودون خارج حدود سيطرته مع تقديم 

حد عدم الاعتراف بشرعية وجود مجلس ى لإمبررات الرفض التي وصلت لدى بعض الرافضين 

 .حكم الدستوريةطبعا استنادا ل ،النواب من ألاساس

 

والاستقراء سيمتد لو تتبعناه فنجد ألامر في سفارات وبعثات ليبيا في الخارج وفي مستوى 

 .إلادارات املحلية والبلدية

 

واملشهد يتكرر بين ألاحزاب السياسية التي تواجه أزمة في التداول ومن املتوقع أن تحدث 

أو ربما نعلم حينها بتعديالت في قوانينها  انشقاقات لبعضها عندما يحين زمن انتخابات قياداتها

 .ألاساسية ولوائحها الداخلية تجيز لقياداتها الاستمرار لوالية ثالثة وربما واليات غير محددة

 

وغالبا هو  ،أو رئيس مجلس إلادارة ذاته بها مع املديرلغأستمر يحتى مؤسسات املجتمع املدني 

وأحيانا يستمر تمسكه بمنصبه ألاصغر إلى جانب  ،منصب آخر إلىمن يقرر التنحي ربما للترقي 

 .ألاكبر

 

يستمرون في تسيير شؤون القبيلة أو البيت الذي ينتسب إليه الشيخ  اءشيوخ القبائل والُعمد

دون تغيير إال باملوت أو املرض الذي يمنعه من ممارسة دور املشيخة وهذا يقترب من كالم 

 .رعية عن أسباب انتهاء والية الخليفةفقهاء ألاحكام السلطانية والسياسة الش

 

ما من شك أن تداوال تم في ليبيا عندما تخلى املجلس الوطني الانتقالي عن سلطته وأصدر 

قانون انتخاب املؤتمر الوطني العام غير أن الكل يعرف أن ضغوطا شعبية كبيرة كانت تمارس 

. ودها زعماء وشيوخ ومشايخعلى املجلس ليعقد انتخابات املؤتمر الوطني وعديدهم كان يق

وشهدنا تأخر كبير في . وهذا أمر يشبهه ما حدث في انتخابات املجالس املحلية ألاولى ثم البلدية

ت الانتخاب ألاول، واضطر  لتسليم في إلى اانتخابات املجلس املحلي طرابلس الذي فوَّ

 .الانتخابات الثانية
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ليس من مكونات إلارث الثقافي ( سلوكية)التداول كموضوعة معرفية أو قيمة أخالقية 

تتعلق بالبنية الاجتماعية ذات الشكل الهرمي املستديم وهو  بالاجتماعي لنا كليبيين ألسبا

نظام املشيخة للقبيلة الذي حظي بتأويالت معرفية مستمدة من الثقافي الديني حيث تستمر 

دان في استمرار سلطتيهما على ن يتعاضياللذ( الفقيه)سلطة شيخ القبيلة بموازاة مع سلطة 

 .أبناء القبيلة

 

ولم تغير مقوالت التحديث التي تبناها ظاهرا بعض الليبيين الكثير في هياكل السلطة 

بل استمرت السلطتان تتعاضدان في دعم الحاكم الذي التزم بديمومة . الاجتماعية والدينية

ن جهتها على إلارث الثقافي السلطة لديه استنادا للتنشئة التي تعرض لها واملؤسسة م

 .والاجتماعي

 

التداول هو مفهوم غربي جاء بعد تغييرات جذرية نتجت عن حروب وثورات وسيرورة تنويرية 

والراهب والقس ( امللك وأمراء إلاقطاعيات)سلطة الحاكم  ت فيهاعدة، تقلصااستغرقت قرون

ديد النظريات الفلسفية من بينها عى لإونتج الفكر الديموقراطي املستند ( رجل الدين)والبابا 

هم املتأثرة ئنظرية التعددية، واستفاد التداول من نظرات فالسفة الاجتماع والسياسة في آرا

وهناك تأثيرات الفيلسوف إلانجليزي هربرت  ،جاليليو ونيوتن وأينشتاين( نسبيات)بنسبية 

 .سبنسر وأقرانه في توطينهم لنظرية التطور في العلوم الاجتماعية

الزعماء "أما في مجتمعنا الليبي فالنزال نعيش تأثيرات إلارث الثقافي الاجتماعي الذي منح 

وعندما حاولنا  ،في مستوياتهم املختلفة مستوى من التقديس وألابدية" والشيوخ واملشايخ

تطبيق التداول في جانبه السياس ي بشكله الغربي اصطدمنا بذلك إلارث الذي تتسع فيه حلقات 

ونظرا ". إلاسالمي"ق، وتتضاءل النسبية التي التزال تصدر في حقها فتاوى دينية في عاملنا املطل

لعدم تمكننا من إعادة صوغ نظرياتنا املعرفية وهياكل التفكير لتقبل نسبية ألافكار لعلة 

وينتج عن  ،كما ليس من وظائفه الكالم باسم املقدس. صدورها عن إلانسان املوسوم بالقصور 

عند . خطابات وتطبيقات في السلوك والعالقات تعكس تعددية معرفية في املجتمع النسبية

تحقق ذلك يصبح ممكنا الانتقال إلى التداول على السلطة، وعدم تبرير التموضع الثابت في 

 .بحجج قانونية أو دينية أو اجتماعية" املناصب"
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ي والثقافي والسياس ي في ليبيا الذي املزمن في عمليات الانتقال الاجتماع" العسر"ربما هذا يفسر 

حيث يصطف فيه الناس خلف الزعماء  4100يتمثل في الاحتراب ألاهلي الواسع منذ فبراير 

والشيوخ واملشايخ مصحوبين بكم واسع من املبررات لرفض التداول السلمي على السلطة 

ومقاومة . في ليبياواملناصب أو التخلي عن النظام املركزي الذي يمثل سببا رئيسيا للصراع 

القذافي في فبراير للتداول ثم التغيير هو ذاته ما يحدث في ليبيا منذ الاصطدام معه حتى يومنا 

هذا، فالحرب املستمرة في ليبيا هي مقاومة للتداول لعدم إلايمان بالتعددية املؤسسة على 

على النظام السابق  النسبية وهذا قاد الزعماء والشيوخ واملشايخ الحاليين وكذلك املحسوبين

إلى التموقع في مناصبهم والتحصن بمجتمعات محلية تشاركهم الوعي املعرفي والتطبيق 

 .للتعددية املؤسسة على النسبية الرافضالسلوكي 

 

في عقد تحالفات خارج جغرافية " الحق املطلق"لزعماء امنحت " الزعماتية"ولعل الحالة 

تلك التحالفات بشكل ال يمكن معه قبول أي مالحظة الوطن وتبرير مجموعاتهم الاجتماعية ل

يصبحوا وكالء إلى أن " الزعماء والشيوخ واملشايخ"وربما قاد هذا  ،فضال عن نقد تفصيلي

وهم آلان يتطورون ليصبحوا وكالء للحرب بين القوى  ،للحرب بين القوى إلاقليمية املتصارعة

 .غربلحرب الباردة الجديدة بين روسيا والفي االكبرى 

 



 مقالات

 ؟السلمي في التداول( الليبيون) نامديد أو لماذا فشلتال لل 

 

5 

من إصدارات المنظمة

 . أولويات حكومة الوفاق الوطني .0

 .مسودة الاتفاق السيساس ي،قراءة في املضمون  .4

 .وترشيد إلانفاق الحكومي 4102تقرير ديوان املحاسية  .3

 .إطار للتحوالت الشاملة .2

 .في ليبياآلاثار إلاجتماعية لإلنقسام السياس ي  .2

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

 .ألاثار إلاقتصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا .7

 هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟ .8

 .سياسات الدعم السلعي في ليبيا .9

 .4102حصاد عام : ليبيا  .01

 .4102تقييم ألاداء الحكومي خالل عام  .00

 .املسار واملخرجات والتعقيبات،لصياغة الدستور الليبيالهيئة التأسيسية  .04

 .واقع الاتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن .03

 .تطبيقات الحوكمة في إلادارة الليبية .02

 .ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا، تفكيك مستويات الصراع  محليا .02

 .إنجازات و إخفاقات.. فبراير بعد خمس سنوات  07ثورة  .06

 .الواقع والتحديات.. في ليبيا قطاع الصحة  .07

 .ألاسباب وآلاثار والحلول  -أزمة الدينار الليبي  .08

 .املختنقات والتحديات وسبل املعالجة -التعليم العام في ليبيا  .09

 .العدالة الانتقالية طريق إلى املصالحة الوطنية .41

 .الحرب على تنظيم الدولة في ليبيا  من بوابة الوفاق .40

 .تحديات ومآالت وفرص: بياالتحول الديمقراطي في لي .44

 .قراءة تحليلية لألسباب وآلاثار واستعراض للحلول . .. الفساد املالي في الاقتصاد الليبي .43

 . 4102وفق تقرير ديوان املحاسبة   -السياسات الجمركية الليبية   .42

 .السياسات الاقتصادية والعامة ومتطلبات النجاح .42

 سياس ي في ليبيا؟هل الديمقراطية التوافقية سبيل للتعايش ال .46

 .التقارير و املؤشرات مفهومها وأهميتها في صناعة القرارات .47

 .القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي ومتطلبات الارتقاء .48

 .أسباب أزمة السيولة في الاقتصاد الليبي .49

 .دور الجماعات الاجتماعية والدين في الصراع على السلطة في ليبيا .31

 .افه عن تطبيق الحكم الرشيدألاداء الحوكمي الليبي ومدى انحر  .30

 .مالحظات و ردود  -العالقة بين ديوان املحاسبة ومصرف ليبيا املركزي  .34

 .تقييم نظام التوظيف واملرتبات في الدولة الليبية .33

 .إلدارة التنمية املستدامة......التنمية إلادارة .32



 مقالات

 ؟السلمي في التداول( الليبيون) نامديد أو لماذا فشلتال لل 

 

6 

 .عوامل الجغرافيا والديمغرافيا في الصراع و الحل في ليبيا .32

 .املشروعات في الدولة الليبيةالعقود  و  .36

 الحرب ضد تنظيم الدولة في ليبيا الى أين؟ .37

 .مسارات الحرب في بنغازي  .38

 . التفاوض  –الانقسام  –الحرب  –التفرد : احتماالت القضية الليبية .39

 . ومؤشرات تقييمه 4102دالالت تقرير ديوان املحاسبة الليبي لسنة  .21

 .تطلبات إلاصالحتحدي الواقع وم: النظام الضريبي الليبي .20

 .4106تقرير الحالة الليبية لشهر يوليو  .24

 .دور الدولة في النشاط الاقتصادي .23

 .املجتمع الدولي و الالتزام باتفاق الصخيرات: تقدير موقف .22

 .( الجزء ألاول ) 4106واقع النفط الليبي خالل عام  .22

 .الاتفاق السياس ي بعد ثمانية أشهر على توقيعه .26

 .مساران محتمالن للحرب في ليبيا.. .طرابلس والهالل النفطي  .27

 .مأزق املاضوية وتحدي إعادة البناء -الجيش الليبي  .28

 .واقع قطاع النفط الليبي و آلاثار الاقتصادية والاجتماعية لتوقف تصديره .29

 .الواقع وسبل النهوض: الاقتصاد الليبي  .21

 .يضعف الاتفاق ويخلط ألاوراق: رفض منح الثقة لحكومة الوفاق .20

 .أو غياب تيار الدولة في ليبيا.. تيون؟أين الدول .24

 .القضايا و التعويضات في الدولة الليبية .23

 .4106تقرير الحالة الليبية لشهر أغسطس  .22

ك؟.. دولة الحرب في ليبيا .22
َّ
فك

ُ
 ما هي وكيف ت

 عراقيل أم طرق مغلقة؟(..الصخيرات)الحوار  السياس ي الليبي  .26

 .تحديات التنمية املكانية في ليبيا .27

 .4100فبراير  07الاجتماعية في ليبيا بعد ثورة العدالة  .28

 .الخاطف البرق  عملية بعد النفطي الهالل في الصراع تحوالت .29

 .تداعيات إعالني مجلس الدولة و املفتي على الاوضاع في طرابلس .61

 (.الجزء الثاني) 4106 واقع النفط الليبي خالل عام  .60

 

 

 

 



 مقالات

 ؟السلمي في التداول( الليبيون) نامديد أو لماذا فشلتال لل 

 

7 

 اإلستراتيجياتنبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و 

في  هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ستراتيجياتوإلا املنظمة الليبية للسياسات 

تقوم املنظمة  .  4102مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحو تم ، في طرابلس ليبيا 4102 ديسمبر

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

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

. أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبيجهدها من أجل تحسين 

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات ال. تطوير أداء املؤسسات الليبية
ً
عامة و تهدف املنظمة أيضا

تقوم املنظمة كذلك . وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة ورش عمل و بتنظيم مؤتمرات
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