مقالات

أين الدولتيون؟ ..أو غياب تيار الدولة في ليبيا
أ .امساعيل رشاد
أشرنا في مقاالت سابقة إلى منظور للقضية الليبية تناول أول املقاالت دور الدين والجماعة الاجتماعية في
الصراع على السلطة في ليبيا ،وركز الثاني على تأثير الجغرافيا والديموغرافيا على الصراع على السلطة،
وجاء الثالث ليتوقع الاحتماالت التي قد تتحرك نحوها ليبيا؛ وهي الحرب والتقسيم والاستبداد أو التثاقف
الاجتماعي من خالل حوار يلم شتات املتصارعين مع سائر الليبيين.
ويأتي هذا املقال ليعزز منظور السالم في ليبيا حيث يطرح ألازمة وحلها من زاوية مختلفة ورغم أنها تتفق مع
املقاالت السابقة إال أنها تحلل القضية الليبية بافتراض أن كل ما ذكرته املقاالت السابقة عن دور الدين
والجماعة الاجتماعية وتأثيرات الجغرافيا والديموغرافيا والاحتماالت املترتبة على كل ذلك إنما كانت لسبب
جوهري وهو غياب "الدولتيون" أو تيار الدولة عن املشهد العام في ليبيا مما منح فرصا لهيمنة املتصارعين
على السلطة بسبب رؤية قاصرة معرفيا عن استيعاب مفهوم الدولة التفصيلي.
وأدت تلك الرؤية القاصرة وغياب املفهوم التفصيلي للدولة إلى نقل الصراع إلى مؤسسات الدولة وعليها بعد
أن بدأت في مؤسسات السلطة مما ينذر بانهيار بقايا الدولة في ليبيا ،ويجعل الواقع أعقد من أن يعالج
بالخبرات املحلية التي تركز على رأب صدع النزاعات الاجتماعية املسلحة في مقابل العجز التام لهذه
املعالجات املحلية عن وقف النزاعات ذات البعد الجهوي العريض أو الديني.
أما الدولتيون فهم من يمارس السياسة في كل مستوياتها بعيدا عن إقحام مؤسسات الدولة في تلك املمارسة
التي قد تتسع إلى حد التنافس والتصارع وربما التقاتل بين الخصوم السياسيين ولكن دون أن يصبح الصراع
ضد املؤسسة التي يرأسها أو يعمل فيها الخصم السياس ي ،وهنا يكمن الفرق والفارق بين الدولتيين الغائبين
ومن هم في الصراع الدائر حاليا في ليبيا ،فاالختالف مع حكومة أو مجلس تشريعي أو مؤسسة عسكرية
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ينحصر عند تيار الدولة في أسباب تتعلق بممارسات من فيها وليس في املؤسسة ذاتها وهنا يلتزم الخصوم
السياسيون الدولتيون على حماية مؤسسات الدولة في صراعهم وأيضا يلتزمون بعدم جر املجتمع في
خصوماتهم وصراعاتهم السياسية.
ولعل دالئل غياب الدولتيين عن املشهد العام في ليبيا ما تعانيه ليبيا واقعا من انقسام في مؤسسات الدولة
املختلفة ألامنية والعسكرية واملالية والاقتصادية والرقابية ،إلى جانب انقسام كامل في هياكل السلطة
التنفيذية والتشريعية ،وألاكثر تجذرا لغياب تيار الدولة ما بات ملؤسسات الدولة املنقسمة أو هياكل
السلطة وكل املكونات املوازية ملؤسسات الدولة حتى املنقسمة من شرعيات محلية وجهوية سياسية
واجتماعية مدعومة بتحالفات إقليمية ودولية تمعن في استمرار الانقسام وسط سيطرة تيارات الانقسام
غير الواعية بتداعيات الانقسام على املدى القصير وليس حتى املتوسط فضال عن البعيد فالقصير هو
انهيار الدولة واملتوسط هو اتساع الحرب ألاهلية والبعيد هو تقسيم الجغرافيا والديموغرافيا الليبية.
منطقيا ال يمكن توقع عدم حدوث صراع على السلطة بعد سقوط سلطة القذافي ،ألن القذافي نفسه غيب
طوال عقود حضور مؤسسات الدولة عبر ربطها بشخصه أو باملقربين منه ،لكن من املتوقع أن يتأسس
الصراع في هياكل السلطة وليس عليها بين الشخصيات العامة والتيارات السياسية دون أن ينتقل الصراع
إلى السيطرة على هياكل السلطة ثم يتسع ليصل إلى الحرب ألجل السيطرة على مؤسسات الدولة الثابتة مثل
املصرف املركزي وديوان املحاسبة وهيئة الرقابة إلادارية واملؤسسة العسكرية وألامنية املختلفة وكل
الشركات واملؤسسات العامة ،وال شك أن عديد إلادارات في هذه املؤسسات قد أذكى نار الصراعات عليها
بقصورها إلاداري وانحيازها املعلن أو غير املعلن لبعض أطراف الصراع في ليبيا.
ما حدث في فبراير وفي وقت مبكر من سعي ملعارض ي القذافي للهيمنة على السلطة في ليبيا معتمدين على ثقة
قطاعات واسعة من املجتمع اكتسبوها بناء على سجل غير دقيق للنضال ضد القذافي ،وكان في قيادة هؤالء
املعارضين من قضوا عقودا خارج ليبيا ،ولم يشاركوا في الحراك الثقافي الاجتماعي ذي الصبغة السياسية في
الداخل خالل العقد الذي سبق فبراير ،ومثل ذلك التيار املحلي حالة الوعي الوطنية (املحلية) التي ابتعدت
كثيرا عن النزاعات إلايدولوجية والجهوية ،وثابرت على توسيع مسارات إلاصالح ،وكان لها دور محوري في
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إشعال شرارة العصيان املدني ضد نظام القذافي مؤيدة من حاضنة اجتماعية من املواطنيين العاديين مثلوا
مختلف الشرائح والفئات.
اندلع النزاع منذ الشهور ألاولى بإقصاء مشاركة الحراك الثقافي الاجتماعي الداخلي متنوع الاتجاهات وبدأت
مزاحمته من القادمين من الخارج بتأييد من أعضاء تيارات الخارج الذين استمر وجودهم في الداخل وكان
املئات منهم رهن الاعتقال في السجون ،وحدثت بعض الخالفات بين القادمين من الخارج وبعض أندادهم في
تياراتهم من املوجودين في الداخل إال أن منظور تلك التيارات غالبا كان يرسمه القادمون من الخارج.
موضوعيا يضطر املتأمل لهذا الصراع إلى أن يبرره بغياب إدراك تفصيلي ملفهوم الدولة خصوصا من جهة
مؤسسات الدولة وضرورة عدم إقحامها في النزاع السياس ي املتوقع حدوثه عند جميع املتصارعين ،غير أن
هذا الاعتذار املوضوعي ال يمنع من الاعتراف بأن نقل الصراع إلى مؤسسات الدولة بسبب غياب الوعي
بمفهوم الدولة زاد من تأزيم القضية الليبية ،وألاهم أنه ألسباب تتعلق بعدم تأسس تيار للدولة في الحالة
السياسية والاجتماعية العامة في ليبيا حتى آلان يضطر املتأمل في املشهد الليبي إلى الاعتراف بأن التوقعات
بخصوص ألاوضاع في ليبيا لن تكون مبشرة؛ لكنها توجب على من يدرك خطورة غياب تيار الدولة أن يساهم
في إيجاده.
ما حدث في  2102من انتخابات للمجالس املحلية باندفاع من التيار املحلي وحاضنته الاجتماعية شكلت
دالئل مهمة أن املجتمعات املحلية كانت تتجه إلى دعم مؤسسات الدولة ،وكان من املمكن أن يتأسس على
هذا الحراك املحلي ألاخالقي تيار للدولة ،غير أن انتخابات املؤتمر الوطني أفرزت قيادات سياسية فاعلة
عاشت عقودا تعارض القذافي من الخارج أو قيادات سياسية محلية مرتبطة بها تنظيميا وفكريا ،وبدأت
مجتمعة تؤسس صراعا صفريا ضد مؤسسات الدولة ربما إلنكارهم الذاتي بوجود مؤسسات للدولة في ليبيا
حيث اعتادوا ربطها بشخص القذافي الذي عارضوه لسنوات طويلة ونفي نسبتها للدولة.
وكان نتيجة لهذا الوعي النافي لوجود مؤسسات للدولة أن برز صراعهم مع تلك املؤسسات بصفته صراع
شخص ي وأضحت مواقفهم سلبية من املؤسسة العسكرية وألامنية إلى جانب سيطرتهم على أرشيف الدولة
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املئات من منتسبي تلك املؤسسات في سجون تتبع بعض تلك التيارات ألسباب كثيرة منها ما
ألامني ،كما ُس ِجن
كان شخصيا أو فئويا يخص عالقة بعض التيارات مع أشخاص في مؤسسات الدولة.
وتماشيا مع حالة إلانكار الذهنية لوجود مؤسسات الدولة نتيجة ممارسات العاملين فيها ضد املعارضين في
الخارج عملت التيارات املناهضة للدولة إلى تأسيس أجسام موازية لتلك املنسوبة للدولة على ألاخص
املؤسسة العسكرية وألامنية فظهرت كتائب ومجالس واتحادات وألوية مسلحة ال تعترف باملؤسسة
العسكرية وألامنية نظرا لخصومتهم السابقة معها ،وعملت تلك املكونات الوليدة على تحصيل الدعم من
املوازنة العامة للحكومات املختلفة مستخدمين شتى الوسائل ألجل ذلك بما فيها التهديد والضغط وغيرها من
وسائل تشابه وسائل الابتزاز.
ومع تطور الصراع أصبح مطلب الرافضين ملؤسسات الدولة املنكرين لوجودها هو إعادة تأسيس مؤسسات
جديدة وليس إصالح القائم منها وبالتالي أغلقوا بال إدارك منهم الطريق أمام أي محاولة لإلصالح فتحدد
الخيار في الصدام ثم الاقتتال الذي تشهده ليبيا.
وجاء موازيا ملا أسسه القادمون من الخارج من مناهضة ملؤسسات الدولة ما ظهر من بعض املدن واملناطق
من اندفاع في الصراع على السيطرة على مؤسسات الدولة ،أو بتأسيس أجسام موازية لها بالتحالف مع
تيارات سياسية ومسلحة تتصارع فيما بينها وظهر ذلك جليا سنة  2102حيث نشأت كتائب وألوية مسلحة
جهوية تقابل كتائب إلاسالميين الذين لم يعترفوا بوجود املؤسسة العسكرية واملؤسسات ألامنية ،ثم في سنة
 2102بعد عمليتي الكرامة وفجر ليبيا على التوالي.
وبما سبق أصبح الانقسام في مؤسسات الدولة وقبلها السلطة هو السمة الغالبة للوضع العام في ليبيا ،وبات
لكل طرف يمثل زاوية من زوايا الانقسام من ُينظر له ويبرر ويشجع على استمرار الانقسام باستخدام عديد
الخطابات الجهوية والدينية وأصبح العاملون في واجهات إلاعالم واملؤسسات الدينية يعمقون بخطابهم هوة
الصراع ويشجعون على انتهاك الدولة ومؤسساتها.
آلان في أغسطس  2102باتت ليبيا غارقة في الانقسام والتشظي في مختلف مؤسسات الدولة فضال عن
السلطة ،ولم ينجح السياسيون والزعماء الاجتماعيون والدينيون في عزل الدولة ومؤسساتها عن نزاعاتهم
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وصراعاتهم ثم حروبهم املسلحة ،بل مارسوا تهديدهم واليزالون ضد من يسعى لحماية الدولة ومؤسساتها من
الانهيار التام ،واستطاعوا متفرقين أن يؤسسوا وعي املجتمع على الصراع والانقسام ومعاداة مؤسسات
الدولة ومن ينادي بحماية الدولة ومؤسساتها من ذلك الصراع والاحتراب.
وبات املتصارعون في الداخل مرتهنين لعديد تحالفاتهم الخارجية التي تحركها مصالح عملياتية (براغماتية)
لحلفاء الخارج متناقضة أو تعكس صراعات إقليمية بين تلك القوى الخارجية ،وتحولت بعض تلك
التناقضات إلاقليمية إلى حروب بالوكالة بين املتنافسين من حلفاء الخارج فوق الجغرافيا الليبية ،وينفذها
ليبيون ال يدركون عقبات حروبهم على استمرار دولتهم بعد أن نقلوا الحرب إلى مؤسساتها وعليها.
ليس ممكنا تصور حل في ظل هيمنة مركب معرفي مناهض ملؤسسات الدولة إما إلنكار وجودها أو الرتباط
مصالح املتصارعين بضعف تلك املؤسسات أو حتى اختفائها وذلك بعد أن أسست سنوات الصراع والحرب
منذ فبراير شبكات مصالح سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية أكثرها ارتبط بخارطة صراعات
الجيوبولتيك إلاقليمية والدولية.
لكن هل يمكن أن ينشأ تيار "الدولتيون" في ليبيا؟ منطقيا ،إلاجابة نعم فنشوءه ليس مستحيال في العقل
وعديد املجتمعات والدول نجحت في تخطي الصراع على مؤسسات الدولة بنجاح تيار الدولة في حماية ما
تبقى من مؤسسات الدولة من الانهيار بتحييدها عن الصراع أوال ثم إعادة توحيدها ثم السير بها نحو
النهوض والتطور ،إال أن هذا املمكن له اشتراطات مرتبطة بنجاح تأسيس تيار للدولة يستجيب قادته
ومنتسبوه لكل الدوافع التي شكلت املبرر لهدم مؤسسات الدولة ،ولكن بمنظور بنائي يزيل مخاوف املنكرين
لوجود تلك املؤسسات ويتمكنوا من بناء حوار مجتمعي يؤسس لعقد اجتماعي تتأسس عليه الحالة
السياسية العامة وكذلك تنطلق منه تدفقات ثقافية تعيد ترتيب املركب املعرفي للمجتمع فتتأسس املفاهيم
التفصيلية للدولة مما ينتج عنها خطابات مؤيدة لها يفهمها كل املجتمع فيعاد بناء العالقات في اتفاقها
واختالفها على أساس حماية الدولة ومؤسساتها.
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أولويات حكومة الوفاق الوطني.
مسودة الاتفاق السيساس ي،قراءة في املضمون.
تقرير ديوان املحاسية  2102وترشيد إلانفاق الحكومي.
إطار للتحوالت الشاملة.
آلاثار إلاجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
املشهد السياس ي و ألامني في ليبيا ...رؤية تحليلية استشرافية.
ألاثار إلاقتصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا.
هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟
سياسات الدعم السلعي في ليبيا.
ليبيا  :حصاد عام .2105
تقييم ألاداء الحكومي خالل عام .2105
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي،املسار واملخرجات والتعقيبات.
واقع الاتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن.
تطبيقات الحوكمة في إلادارة الليبية.
تفكيك مستويات الصراع محليا ،ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا.
ثورة  07فبراير بعد خمس سنوات  ..إنجازات و إخفاقات.
قطاع الصحة في ليبيا  ..الواقع والتحديات.
أزمة الدينار الليبي  -ألاسباب وآلاثار والحلول.
التعليم العام في ليبيا  -املختنقات والتحديات وسبل املعالجة.
العدالة الانتقالية طريق إلى املصالحة الوطنية.
الحرب على تنظيم الدولة في ليبيا من بوابة الوفاق.
التحول الديمقراطي في ليبيا :تحديات ومآالت وفرص.
الفساد املالي في الاقتصاد الليبي .. .قراءة تحليلية لألسباب وآلاثار واستعراض للحلول.
السياسات الجمركية الليبية  -وفق تقرير ديوان املحاسبة .2105
السياسات الاقتصادية والعامة ومتطلبات النجاح.
هل الديمقراطية التوافقية سبيل للتعايش السياس ي في ليبيا؟
التقارير و املؤشرات مفهومها وأهميتها في صناعة القرارات.
القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي ومتطلبات الارتقاء.
أسباب أزمة السيولة في الاقتصاد الليبي.
دور الجماعات الاجتماعية والدين في الصراع على السلطة في ليبيا.
ألاداء الحوكمي الليبي ومدى انحرافه عن تطبيق الحكم الرشيد.
العالقة بين ديوان املحاسبة ومصرف ليبيا املركزي  -مالحظات و ردود .
تقييم نظام التوظيف واملرتبات في الدولة الليبية.
التنمية إلادارة......إلدارة التنمية املستدامة.
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عوامل الجغرافيا والديمغرافيا في الصراع و الحل في ليبيا.
العقود و املشروعات في الدولة الليبية.
الحرب ضد تنظيم الدولة في ليبيا الى أين؟
مسارات الحرب في بنغازي.
احتماالت القضية الليبية :التفرد – الحرب – الانقسام – التفاوض .
دالالت تقرير ديوان املحاسبة الليبي لسنة  2105ومؤشرات تقييمه.
النظام الضريبي الليبي :تحدي الواقع ومتطلبات إلاصالح.
دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
تقدير موقف :املجتمع الدولي و الالتزام باتفاق الصخيرات.
واقع النفط الليبي خالل عام . 2102

 .25الاتفاق السياس ي بعد ثمانية أشهر على توقيعه.
 .22طرابلس والهالل النفطي  ...مساران محتمالن للحرب في ليبيا.
 .27الجيش الليبي  -مأزق املاضوية وتحدي إعادة البناء.
 .28واقع قطاع النفط الليبي و آلاثار الاقتصادية والاجتماعية لتوقف تصديره.
 .29الاقتصاد الليبي  :الواقع وسبل النهوض.
 .51رفض منح الثقة لحكومة الوفاق :يضعف الاتفاق ويخلط ألاوراق.
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مقالات

نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في
ديسمبر  2102في طرابلس ليبيا ،و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير . 2105تقوم املنظمة
بإجراء ألابحاث و الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل
الوصول إلى 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 التميزة من 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
النوفليين – طرابلس  -ليبيا
هاتف00218 21 340 01 43 : :

مكتب إسطنبول
Yenibosna Merkez MAH.29
Istanbul Vizyon Park
Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28
Bahçelievler - İstanbul – Türkiye
هاتف :

0090 212 603 25 92

فاكس 0090 212 603 27 48 :
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