
1 المجلس األطلنطي

ونق�ص ال�ستثمارات والنتائج الدموية لأثنني واأربعني عام من احلكم 

البلد  يف  مدينة  اأي  �سوارع  يف  جولة  بعمل  ُقم  ولكن  الديكتاتوري، 

و�سوف تدرك �رسيعًا اأنها لي�ست العراق اأو اأفغان�ستان اأو ال�سومال. 

الليبيني مرتبطني ببع�سهم البع�ص هي روابط العائلة  اإن ما ُيبقي 

البع�ص،  بع�سهم  جتاه  والتلطف  واملجتمع  والدين  وال�سداقة 

امل�سرتكة  جتربتهم  خالل  من  البع�ص  ببع�سهم  مرتبطون  فهم 

ما  فيه  بلد  يف  يعي�سون  اأنهم  امل�سرتك  وباعتقادهم  الثورة،  يف 

املحتملة  النق�سامات  فعرب  ويرحلوا،  ليرتكوها  الرثوة  من  يكفي 

الذين  فالليبيني  والعرق  والرثوة  والهوية  اجلغرافيا  اأ�سا�ص  على 

من  جماعية  ب�سورة  عانوا  والتجارة  املختلط  بالزواج  ارتبطوا 

الآن تخدمنا جيداً.  الروابط  القمع، فهذه 

اإن احلوار الوطني قد قطع منت�سف الطريق من خالل جولة التوا�سل 

متكنت  مدينة  ثالثني  ففي  ليبيا،  اأنحاء  يف  املجتمعية  وامل�ساركة 

اجلولة من توفري �ساحة م�ستقلة غري �سيا�سية لليبيني من اأجل احلديث 

واأنه  بحيادية  لهم  ال�ستماع  �سيتم  اأنه  معرفتهم  ظل  يف  العلن،  يف 

واأربعني  اأثنني  منذ  مرة  فالأول  اجلد،  حممل  على  كالمهم  اأخذ  �سيتم 

عام واتت الفر�سة لليبيني للتعبري عن مظاملهم فيما يتعلق بالو�سع 

الراهن وعن تطلعاتهم فيما يتعلق بامل�ستقبل. 

اأجل احلوار وتهدف  �سعبية قاعدية حقيقة من  بناء حركة  بداأنا  لقد 

اإىل التو�سل اإىل حل �سلمي لالختالفات، فقد مت تعبئة جنود الك�سافة 

واملجموعات  العرقية  املجموعات  وقادة  املدين  املجتمع  ومنظمات 

القبلية من اأجل دعم وت�سجيع احلوار الوطني، نحن نقوم مبا هو اأكرث 

من جمرد بناء �ساحة للكالم، نحن نعمل من اأجل بناء اإطار من خالله 

ميكن البدء يف تقوية حالة الجماع ال�سيا�سي.  

 ت�سري التقارير العالمية الأجنبية عن الأو�ساع يف ليبيا موؤخراً اإىل 

قدرة  زيدان وعدم  الوزراء  رئي�ص  اأهلية، فرحيل  �سفا حرب  اأننا على 

احلكومة املركزية على منع عمليات التهريب ال�رسية حلاويات النفط 

الليبي والقتال يف مدينة �رست، كلها عوامل اإذا مت و�سعها مع بع�سها 

البع�ص ميكن اأن ُتنبئ يف عيون املراقبني الأجانب عن اأن البلد عبارة 

عن �سندوق من البارود الذي ينتظر عود الثقاب لي�ستعل. 

اجلارديان  جريدة  ن�رسته  الذي  التقرير  املثال  �سبيل  على  ولناأخذ 

»اأن  فيها  يّدعي  جمهول  م�سدر  من  عبارة  اقتبا�ص  مت  حيث  موؤخراً، 

اأجل  هناك توتر يف كل مكان يف ال�سوارع... وكل فرد يعد العدة من 

زجاجية  غرفة  )من  لندن  يف  مقيم  نفط  خبري  يعتقد  بينما  احلرب.« 

مطلة على نهر التاميز( اأن �رسق ليبيا �سوف يقوم باإعالن ال�ستقالل 

قريبًا،  بينما يحذر خبري اأمني – متامًا كما مييل املحللون ال�سيا�سيون 

اأي�سًا اإىل نف�ص الأمر – من اأن ما هو قادم �سوف يكون عنيف. 

منذ ثالثة اأيام اأدى انفجار �سيارة مفخخة يف مدينة بني غازي اإىل 

مقتل ثمانية جنود بينما هما يغادرون حفل التخرج، وقبلها بثالثة 

اأيام قتل �ستة اأ�سخا�ص يف مدينة ديرنا، ومنذ ثالثة اأ�سابيع مت اإعدام 

�سبعة م�سيحيني م�رسيني يف مدينة بني غازي، هذه فقط عينة من 

واحد وخم�سني فرداً قتلوا يف ليبيا خالل هذا ال�سهر فقط، اإن ما يحدث 

حاليًا هو عنيف. 

ا�ستخدامهم  يتم  فاإنه  تكرميهم،  يتم  مل  املوتى  اأن  من  الرغم  وعلى 

كنماذج لتنبوؤات م�رسفة فيما يتعلق مب�ستقبل البلد ككل، ولي�ص كمثال 

الأو�ساع  وتدهور  املجهول  مواجهة  يف  الليبي  ال�سعب  اإ�رسار  على 

الأمنية والكارثة العر�سية.

ممار�سة  يف  م�ستمرين  الليبيني  من  العظمى  الغالبية  اأن  واحلقيقة 

البطالة  من  يعانون  الليبيني  اأن  �سحيح  اإنه  نعم  اليومية،  حياتهم 

الروابط االجتماعية ُتبقي ليبيا مرتبطة ببعضها البعض،
ولكن هناك حاجة إلى روابط سياسية من أجل النجاح
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فضيل األميـن  تحـليــــل

مركز رفيق الحريرى للشرق االوسط

فضيل األمين هو رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني في ليبيا وباحث غير مقيم مع مركز رفيق الحريري للشرق 
األوسط التابع للمجلس األطلنطي.



المجلس األطلنطي٢

 – ليبيا  اأن  لو  انعزالية،  اأكرث  �سيا�سات خارجية  الغربية  الدول  تتبع 

اإىل  انحدرت   – �سغري  �سكان  بعدد  تت�سم  التي  النفطية  الدولة  تلك 

الناتو،  اأعقاب ثورة والغارات اجلوية التي قادها حلف  الفو�سى يف 

اأن تتدخل فيها القوى الغربية  اأمل لأي دولة ميكن  فماذا يتبقى من 

يف امل�ستقبل؟ وما هى الفائدة؟

 اإن الأمر املهم الذي ف�سل يف فهمه هوؤلء املحللون – اأو اأنهم يف�سلون 

اأثنني واأربعني  اأن ليبيا بالكاد كانت تعترب دولة منذ  – هو  ن�سيانه 

اقطاعية �سخ�سية ملهرج جمنون  عامًا، فليبيا كانت عن عبارة عن 

اح�سا�ص  �سحق  مت  القذايف  معمر  حكم  حتت  العظمة،  بجنون  م�ساب 

العربية  القومية  البدع:  ب�سل�سلة من  ا�ستبدالها  بهويتهم ومت  الليبيني 

– القبلية  والقومية ال�سالمية والقومية الفريقية، الهويات الأخرى 

بع�سها  �سد  وتوظيفها  ا�ستغاللها  مت   – والجتماعية  والعرقية 

البع�ص، لقد كانت ا�سرتاتيجية بدائية ومتوح�سة ملبداأ فرق ت�سد. 

من   %64 ال�سباب  ميثل   – ال�سبعينيات  منذ  املتعاقبة  الأجيال  اإن    

جممل ال�سكان يف ليبيا – قد تربت على القدرة فقط على البقاء بدون 

ذلك من وجود  بعد  موؤ�س�سي، فال عجب  اإر�ساد  او  تعليمية  اأي فر�ص 

تفكري ق�سري املدى وهذا اللجوء ال�رسيع للعنف، ما كان يريده القذايف 

حتى النهاية هو اأن ُيرَتك وحيداً يف عزلة رائعة من اأجل التمتع بجميع 

هى  هذه  كانت  ولو  النفط،  باأموال  �رسائه  ميكن  الذي  الالمع  احللي 

طريقة القذايف – كما اعرتف هو بنف�سه – فاإن ال�سعب الليبي بب�ساطة 

كان يتم اجباره على الهجرة  اإىل دول افريقيا جنوب ال�سحراء. 

حكم  انفاذ  على  القائمة  املوؤ�س�سات  تخريب  مت  الوقت  مدار  وعلى 

كما  ال�سعب،  تخويف  ومت  لل�سخرية  مثار  الثقافة  واأ�سحت  القانون 

ب�سورة  الق�ساء  زمت  اأ�سا�سية،  ب�سورة  الكرامة  من  ال�سعب  جتريد  مت 

اأن كل ما تبقى بعد  اإل  النظيف،  اللعب  العدالة وقواعد  ممنهجة على 

رحيل القذايف هى روابط احلب والحرتام. 

اأمل كبري، ففي مواجهة  ُتعطينا جميعًا  اأن  الآن يجب  ليبيا  اإن حالة 

– هو  الأكرب  للجزء  – بالن�سبة  والحرتام  احلب  يظل  املخاطر،  هذه 

البع�ص  ببع�سه  مربوطًا  املجتمع  ُيبقيا  لن  والحرتام  احلب  الباقي، 

اإىل الأبد، ولكنها ميكن اأن متثل الأ�س�ص التي عليها ميكن العمل على 

بدء بناء املوؤ�س�سات واملنظمات التي ميكن اأن حتمينا حينما تنطلق 

غرائزنا املبتذلة. 

ف�سيل الأمني هو رئي�ص الهيئة التح�سريية للحوار الوطني يف ليبيا 

التابع  الأو�سط  لل�رسق  احلريري  رفيق  مركز  مع  مقيم  غري  وباحث 

للمجل�ص الأطلنطي. 

ل ميكن القول باأن احلوار الوطني هو عملية �سيا�سية، فهو لي�ص كذلك 

فقط  ال�سيا�سية ميكن حتقيقها  الوحدة  اأن  بحقيقة  اإقرار  هو  ما  بقدر 

عندما يتمكن ال�سعب من �سياغة قواعد اللعبة.

لها  منطقة  كل  اأن  كما  لأخر،  مكان  من  املظامل  تتفاوت  حني  ويف 

جولة  خالل  من  الوا�سح  من  فاإنه  بها،  اخلا�سة  املحلية  مظاملها 

تطلعات  هى  الليبيني  تطلعات  اأن  املجتمعية  وامل�ساركة  التوا�سل 

جامعة ذات �سقني: الوحدة الوطنية من جانب والأمن وال�ستقرار من 

جانب اأخر. 

باأن  القول  اأجل  من  راأي  با�ستطالع  القيام  اإىل  بالكاد  الفرد  يحتاج 

عقول  يف  كبرية  م�ساحة  حتتل  وال�ستقرار  الأمن  حول  الهواج�ص 

الوطنية  للوحدة  ال�سعبي  الدعم  ولكن  ال�سعب،  من  العظمى  الغالبية 

ي�سري يف عك�ص اجتاه ال�رسدية العامة - التي تروجها و�سائل العالم 

اأو  للقبيلة  الولء  اأ�سا�ص  على  ح�رسية  ب�سورة  منق�سمني  ل�سكان    -

ب�سورة  وتوؤثر  الولءات موجودة  فهذه  القليمية،  الهويات  اأو  للعرق 

ال�سلمي  التعاي�ص  اأي�سًا هناك قيم  كبرية على م�سار امل�ستقبل، ولكن 

وحكم القانون و�سالمة ووحدة الأرا�سي الليبية املوجودة يف الدولة.

التوا�سل وامل�ساركة املجتمعية   اأحد امل�ساركني يف جولة  وكما قال 

اجلميع  يتحدث  حني  يف  اأنه  ليبيا  يف  »امل�سكلة  موؤخراً  طرابل�ص  يف 

عن النتائج التي نريدها ل اأحد يناق�ص الكيفية التي من خاللها ميكن 

حتقيق هذه النتائج.« اإن احلوار يوفر بديل وا�سح ل�سيا�سات ال�سالح، 

وميّكن الليبيني من الو�سول اإىل فهم معقد للقيم التي تتطلبها عملية 

الوطني  احلوار  فاإن  القيم،  هذه  حول  اإجماع  وببناء  الدولة،  اإقامة 

�سيمكن الروابط الجتماعية القائمة من اللتئام يف الأطر ال�سيا�سية، 

والتي من خاللها �سوف يتحقق الأمن وال�ستقرار املرغوب فيهم ب�سدة. 

اأحد  يف  يقعوا  لأن  مييلوا  والفو�سى  الأهلية  باحلرب  املتنبئني  اإن 

املع�سكرين: مع�سكر الذين لي�ص لديهم معلومات كافية، ومع�سكر الذين 

اأن  ب�رسورة  املتعلقة  حجتهم  توؤكد  حالة  كدرا�سة  ليبيا  ي�ستخدمون 

إن األجيال المتعاقبة منذ السبعينيات – 
يمثل الشباب 64% من مجمل السكان في 
ليبيا – قد تربت على القدرة فقط على البقاء 
بدون أي فرص تعليمية او إرشاد مؤسسي، 
فال عجب بعد ذلك من وجود تفكير قصير 
المدى وهذا اللجوء السريع للعنف

يعمل مركز رفيق احلريري للشرق األوسط على جمع األصوات من أمريكا الشمالية وأوروبا معاً مع خبراء من الشرق األوسط، حيث يهدف إلى تشجيع حوار حول السياسات 
ذات الصلة مبستقبل االقليم في ظل هذه اللحظة التاريخية من التحول السياسي، وينتج املركز حتليالت محايدة وتوصيات خالقة للسياسات حول التغيير السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي في الدول العربية، كما يعمل على بناء مجموعات تأثير حول املوضوعات احليوية. 
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