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املزكش العزبي لألبحاث و دراسة السياسات

ثقييم حالة

ًخابْ الّالم الُىم باهخمام بالٖ وب٢شير مً الذهؽت ،مْ ِذم الٙهم ؤخُاها ،جىىس ألاخذار في لُبُا.
ولّل ؤهم ألاظئلت التي جذوس آلان في ؤرهان ؤٔلب اإلاشاٜبين واإلادللين هي الخالُت :إلاارا جذخشظذ اإلاّاسلت
اللُبُت مً الخٍاهش العلمي لذ الىٍام العُاس ي الاظدبذادي إلاّمش الٝزافي ،هدى الاهخشاه في خشب
لشوط لذ سمىص هزا الىٍام ؤ٘مذ بعشِت بلى جذوٍل ٜمُتها؟ و ُٚ٠اظخىاُ الىٍام اللُبي ؤن ًفمذ
١ل هزا الىٜذ ؤمام اهخٙالت ؼّبُت ِاسمت ؼملذ في بذاًتها ختى ٜلب الّاـمت وشابلغ؟
بن ؤلاظابت ًِ هزه ألاظئلت لِعذ ؤمشا هُىا ،خاـت في ٌل خىاب بِالمي ِالمي ومدلي وآ
ٌعدعهل اظخخذام وخذاث جفيُ ٚممللت ؤخُاها ،مشل الّؽيرة والٝبُلت ،وهي وخذاث رهىُت وظذث مً
ظىء الحَ وشٍٝها ختى بلى ِٝى ٥الشىاس ووظذانهم بىـٙها ُٜما ؤخالُٜت ومدذداث للعلى ٟالعُاس ي.
ل٢ىه مً اإلاهم ؤًما ؤن هىدبه بلى ؤن مؽا١ل الٙهم اإلاخّلٝت بخفاثق الفشاُ ِلى العلىت ومّادالجه في
هزا البلذ اصدادث في الحُٝٝت ٔمىلا بعبب وظىد زالزت ِىامل سثِعت لم ج ً٢مىظىدة في ٔيرها مً
الشىساث الّشبُت:
 العامل ّ
ألاول :هى الحمىس الذولي الال٘ذ للُبُا خال ٥ألاسبّين ظىت ألاخيرة ِلى العاخت
ؤلاٜلُمُت ،وؤخُاها الذولُتٝ٠ ،ىة بترولُت ظاربت للّمالت اسجبىذ بها مفالح الّذًذ مً الذو.٥
وٜذ ٔىذ هزه الفىسة الاٜخفادًت الٝىٍت للبالد ِلى ال٢شير مً مؽا١ل اإلاجخمْ اللُبي الذاخلُت،
واختزلذ ِالٜت لُبُا اإلامىشبت مْ الّالم الخاسجي في العلى ٟالعُاس ي اإلاميز والاظخٙضاصي إلاّمش
الٝزافي ِلى معشح ألاخذار الذولُت.
 العامل الثاوي :هى شخفُت الٝزافي العُاظُت في خذ راتها .وهزه الصخفُت لم جىدتها
٘ٝي ؤـىلها البذوٍت وجاسٍخ لُبُا العُاس ي ،بهما ؤًما ُٜمت اإلاىاسد اإلاالُت التي خٍي بها الضُِم
1

املزكش العزبي لألبحاث و دراسة السياسات

مشاكل الوالدة السياسية العسيرة لليبيا الجذًذة

الفاِذ بلى ٜمت الذولت في وشٍٝه وِلى رمخه٘ .اِخمادا ِلى هزه الثروة وِلى ؤًذًىلىظُت ؼّبىٍت
٘جت وبذاثُتٜ ،ذم الٝزافي لُبُا للّالم ِلى ؤنها بلذ لِغ له مً اإلاؽا١ل بال جل ٤اإلاخّلٝت بىمْ
الٝىي الخاسظُت ال٢بري في زشوجه .ومً زم ٔىذ شخفُت الٝزافي ،الزي اظدىٙز ال٢شير مً الجهذ
١ي ًبٝى مدي ؤهٍاس الّالمِ ،لى ١ل ما ًخّل ٞبالؽإن الاظخماعي-العُاس ي الذاخلي لبلذه ب٣ل
حُّٝذاجه.
 العامل الثالث :هى ؤن اإلادللين الزًً هشِىا لخٙدق الىا ْٜاللُبي في مداولت منهم لٙهم
ألاخذار الجاسٍت ،اـىذمىا بصح اإلاّلىماث اإلاخّلٝت بم٣ىهاث هزا اإلاجخمْ الذاخلُت ،جل ٤التي
ًبني ِليها الُىم الٙاِلىن العُاظُىن ؤهذا٘هم وظلى٠هم ومىاٜٙهم واظتراجُجُاث ِملهم.
ثاريخ الذولة في ليبيا
ل٣ي هٙهم هزه اإلاعاثل ،وهدبين الخُىه التي جشبي بين ِىاـشهاِ ،لُىا الّىدة ٜلُال بلى جاسٍخ
الٍاهشة العُاظُت في لُبُا ،بما في رل ٤جإظِغ الذولت اإلاعخٝلت ظىت  ،1=91مْ الىٜىٗ ِىذ الخٙاـُل
ألاهثروبىلىظُت -الخاسٍخُت لدؽ٣ل الّٙل العُاس ي في هزا اإلاجخمْ وآلُاجه ،وٌاهشة الضِامت جدذًذا مً
بُنها ،زم ولْ الاهٝالب الّع٢شي الزي ظاء بالٝزافي بلى العلىت في ظُا ٛالخىىس الذاخلي والخاسجي الزي
ِش٘خه لُبُا مً مىٍىس الشٝا٘ت العُاظُت "الضِامُت" اإلاؽاس بليها ،وؤخيرا الشبي بين ظمُْ هزه الّىاـش
وما ًجشي آلان ِلى العاخت اللُبُت بخٙاـُلها الاظخماُِت والعُاظُت.
جميزث الٍاهشة العُاظُت في الخاسٍخ اللُبي الحذًض ،وبالخدذًذ مىز ٜذوم الّشماهُين بلى هزه البالد
في مىخف ٚالٝشن العادط ِؽش ،بشالر خفاثق دُٜٝت:
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 اظخٝشاس العلىت نهاثُا بين ؤًذي ٜىي خمشٍت راث ؤـى ٥خاسظُت مخمش٠ضة في وشابلغ.
 لّ ٚظُىشة الذولت ختى الىف ٚالشاوي مً الٝشن الخاظْ ِؽش اإلاُالدي ِلى مجشٍاث
الحُاة العُاظُت في ظضء ٠بير مما ؤـبذ ٌّشٗ الُىم بلُبُا (لم ًشْ٘ الّلم الّشماوي ِلى مذًىت
الٙ٢شة في ؤٜص ى الجىىب الؽشقي للبالد بال ظىت .)1=11
 اظخمشاس اإلاجخمّاث اإلادلُت في مٍّم مىاو ٞالبالد –هدُجت الىا ْٜاإلاؽاس بلُه الّىفش
العاب -ٞفي بهخاط هخبها العُاظُت بمّض ًِ ٥جذخل الذولت اإلاش٠ضٍت في هزا اإلاجا ٥ختى الشبْ ألاخير
مً الٝشن الخاظْ ِؽش.
ِلى اإلاعخىي الّملي وظذث هزه الّىاـش جشظمتها اإلاُذاهُت في اظخٝشاس الح٢م في وشابلغ -مش٠ض
الذولت -في ؤًذي مجمىِت ِع٢شٍت بيروٜشاوُت حِّؾ مً الٝشـىت ،ومً الجباًت التي جٙشلها ِلى
الحشُ٘ين والخجاس والٙالخين الٝشوٍين الٝشٍبين مً اإلاذن ،ومً مماسظت الٕضو الذاخلي جدذ ِىىان ظمْ
المشاثب ،لذ البذو واإلاجمىِاث الجبلُت اإلاعخٝشة في اإلاىاو ٞالىِشة الشا٘مت لهُمىت الح٢م اإلاش٠ضي،
و٠زل ٤مً الخجاسة بُّذة اإلاذي .وٜذ جىىسث هزه اإلاجمىِت –في بذاًت الٝشن الشامً ِؽش -مً مجمىِت
ِع٢شٍت خالّت بؽ٣ل مباؼش إلداسة الباب الّالي في بظىىبى ٥ومد٣ىمت في ِالٜتها بالع٣ان بىابّها
الّع٢شي ،بلى مجمىِت مىٕشظت في اليعُج الاظخماعي اإلادلي (مىدذسة مً جضاوط ِشماهُين وا٘ذًً ووعاء
مدلُاث)ِ ،لى سؤظها صُِم ظُاس ي ٘شك هٙعه اِخمادا ِلى خفاثفه الصخفُت وجدالٙاجه الىاجحت
ومعخٝل وعبُا ًِ الباب الّالي ،ول ً٢دون ؤن جخخلى ًِ وابّها الّع٢شي البيروٜشاوي.
ؤما في الذاخلٝ٘ ،ذ خاَ٘ البذو ِلى حؽُ٢التهم الاظخماُِت-العُاظُت ،التي حّىيهم مٍهش
اإلاجمىِاث اإلاداسبت١ ،ل واخذة منها ِلى سؤظها صُِم بذوي ؼبه معخٝل .وحِّؾ هزه اإلاجمىِاث مً
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جشبُت اإلااؼُت والخىٝل للبدض ًِ اإلااء وال٢أل وألاظىا ،ٛو٠زل ٤مً هٝل بماجْ الخجاس في الصحشاء ومً
ٔضو اإلاجمىِاث المُّٙت .ومْ هاالء البذو والٝشوٍين الشٍُٙين في وظىهم وِلى خذود الخٝاوّاث التي
جشبي بُنهم ،حؽ٣لذ ؤًما مجمىِاث مً هىُ آخش ،راث خفاثق دًيُت وشُٜت ،مً مميزاتها ؤنها ال جٝىم
ِلى الحشب في خل ٞاللحمت بين ؤ٘شادها وفي لمان الىٙار بلى اإلاىاسد ومشا٠متها ،ومً زم ٘هي جخمْ
ظُاظُا بلى صِامت جخىا٘ ٞجماما مْ مٝخمُاث هزا الىمىرطً ،مشلها ؼُخ وشقي ٌّخمذ في ِمله ِلى ما
ٌّشٗ في البالد اإلإاسبُت بالضاوٍت (م٣ان للخّبذ و٘ماء اظخماعي ٌؽمل ظمُْ ؤبّاد الحُاة ؤلاوعاهُت ،مً
المُا٘ت بلى العُاظت) .وفي الخجشبت اللُبُت مشلذ العىىظُت جاسٍخُا ؤخلق ـىسة لهزا الىمىرط الذًني
العُاس ي.
بُذ ؤن هزا الخىـُ ٚال ًفبذ را داللت مُٙذة للمدلل بال برا جىشٜىا بلى اإلاعخىي العُاس ي الفشٗ
لهزه الىمارط الشالزت .والّىفش الشثِغ هىا هى ٌاهشة الضِامت العُاظُت التي جٝىم ِليها هزه اإلاجمىِاث.
ال وعخىُْ في هزا الحيز المُ ٞمً ال٢خابت ؤن هىاٜؾ الٝمُت في ؤبّادها الىٍشٍت ١ا٘ت .لً٢
اإلاالخٍاث الخالُت ظخ٣ىن مُٙذة في ٘هم الّىاـش ألاظاظُت للٍاهشة٘ .ما هٝفذه مً ُٜام ١ا٘ت هزه
الىمارط مً اإلاجمىِاث العُاظُت اإلاخخلٙت ِلى ٜاِذة الضِامت هى :ؤهىا ظىاء ٠ىا في ؤلاواس البذوي
اإلاداسب ،ؤو في ؤلاواس الذًني الىشقي ،ؤو في ؤلاواس الّع٢شي البيروٜشاوي الحمشي٘ ،ةن هٝىت الالخدام التي
جخٝاوْ ِىذها مجمل الٝىي التي جدؽ٣ل منها هزه اإلاجمىِاث العُاظُت هي الضُِم .و ِلُىا ؤن هىدبه بلى
ؤن الضِامت هىا جخخلِ ٚما هي ِلُه في اإلاجخمّاث البيروٜشاوُت الحذًشت٠ ،ما هي الحا ٥آلان في الىالًاث
اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ِلى ظبُل اإلاشا ،٥خُض ٌؽ٣ل ؤخُاها سئظاء الؽش١اث وسئظاء ألاخضاب وختى مذساء
اإلااظعاث الخّلُمُت صِماء وٜخُين للىخذاث الاظخماُِت البيروٜشاوُت التي ًٝىدونها٘ .الضِامت التي
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هخدذر ِنها في ؼإن لُبُا جٝىم ؤظاظا ِلى دمج الٝاثذ العُاس ي لّىاـش ال٣اسٍضما والّى– ٚالشمضي ؤو
اإلاادي -والثروة في مدُي جلّب ُ٘ه ُٜم الٝشابت واإلاّخٝذ الذًني ؤهمُت ٠بيرة .ؤما ِلى اإلاعخىي ؤلاظشاجي
٘ةن اإلاجمىِت العُاظُت التي ً٣ىن الضُِم ِلى سؤظها جدؽ٣ل في الّادة مً هىاة ؤولى هي الّاثلت اإلاىظّت
وظملت مً ألاخالٗ-ألاٜشباء ،وِذد مً ألاجباُ اإلاعجبين ؤو اإلإلىبين ؤو الضباثً الزًً ًخذمىن ظُذهم
وَِّؽىن مً ٘مل وّمه ،وفي الحاالث الٝفىي ؤخالٗ معخٝلىن هم في خذ راتهم صِماء مدلُىن ال
ًٝبلىن بضِامت ؤخذ ِليهم بال في ٌشوٗ مدذدة وبؽشوه خاـت .وجخخل ٚهزه اإلاجمىِاث في الؽ٣ل
والٝىة بدعب مىاـٙاث الضُِم ووبُّت مىاسدهٙ٘ .ي خالت الضُِم البذوي اإلاداسب ِلى ظبُل اإلاشا،٥
جيؽي ١اسٍضما اإلاٝاجل الصجاُ ؤو العُاس ي الذاهُت لمً بواس زٝافي ٌّخمذ الٝشابت في ؼذ اللحمت
الذاخلُت والٕلبت (ًِ وشٍٔ ٞضو المّٙاء) ؤو الخدال ٚاإلاؽشوه في بسظاء الّالٜاث الخاسظُت .ؤما في
خالت الضُِم الىشقي٘ ،ةن الشابىت الىشُٜت العلمُت جلّب دوسا مهما في بِىاء اإلاجمىِت ؼ٣لها وٜىتها،
بِىما جمىذ اإلاىاسد اإلاادًت للضُِم الحمشي اإلامع ٤بالذولت ،وٜىجه الّع٢شٍت ،والخىٍُم ؼبه البيروٜشاوي
لعلىخه ،وِالٜخه باإلااظعاث الذًيُت الشظمُت وباإلادُي الذولي الخاسجيٜ ،ىة حعمذ له بدؽُ٢ل
مجمىِخه العُاظُت وبداستها بىشٍٝت مخخلٙت ًِ الىمىرظين ألاولين وجدعم بفٙت اإلاش٠ضٍت .وفي ١ل هزه
الحاالث ًفبذ الضُِم؛ بعبب ال٣اسٍضما التي ًخمخْ بها ِ-لى ألاٜل في مدُىه اإلاباؼش -ومىاسده التي حعمذ
له بخىصَْ الىّم ،وٜذسجه ِلى مماسظت الّى ٚاإلاادي ؤو الشمضي؛ هٝىت الخٝاوْ التي جلخٝي ِىذها ظمُْ
الٝىي اإلالخٙت خىله ،مما ٌعمذ له بالّمل ِلى جإبُذ مش٠ضه ،وجىظُه مفالح مجمىِخه بما ًخىا٘ ٞدوما
مْ مفالحه الخاـت ؤو الّاثلُت.
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دولة الاستقالل
مارا خذر جاسٍخُا لهزه البيُت ١ي جيؽإ في لُبُا في مىخف ٚالٝشن اإلااض ي دولت معخٝلت ِلى سؤظها
مل ٤وٍىٍم ِملها دظخىس ولى بىشٍٝت ؼ٣لُت؟ وما ِالٜت رل ٤بما ًدذر الُىم في هزا البلذ؟
ؤهم ما خذر في لُبُا ظُاظُا خال ٥الىف ٚالشاوي مً الٝشن الخاظْ ِؽش والشلض ألاو ٥مً الٝشن
الّؽشًٍ هى حُٕير ؼشوه الّٙل العُاس ي وؤدواجه ،بىشٍٝت ٜمذ ِلى جىىُ واظخٝاللُت الذًىامُُ٢اث
اإلادلُت الخٝلُذًت لفىاِت الضِامت ،وظّلذ هزه ألاخيرة خ٢شا ِلى مً ًمع ٤بالذولت اإلاش٠ضٍت .وٜذ ١ان
هزا ؼإن الىٍام اإلال٣ي اللُبي الزي وؽإ مْ الذولت اإلاعخٝلت ،وؼإن الىٍام الجماهيري الزي ؤـبذ مّمش
الٝزافي صُِمه ألاوخذ مىز ظىت =.1=:
خال ٥الىف ٚالشاوي مً الٝشن الخاظْ ِؽشٜ ،ط ى ألاجشا ٟبّذ ِىدتهم بلى لُبُا ِلى الىمىرط
البذوي اإلاداسب ،وبزل ٤جى ٜٚالبذو ًِ بهخاط الضِماء ،و ًِ جىٍُم الخدالٙاث ال٢بري جدذ ساًت
صِمائهم اإلاؽهىسًٍ للخٙاوك ِلى جٝاظم الىٙىر مْ باؼا وشابلغ في اإلاىاو ٞالذاخلُت البُّذة .وفي بذاًت
الٝشن الّؽشًٍ ؤ٠مل ؤلاًىالُىن ججشٍذ الع٣ان مً العالح ،و٘٣٢ىا الىٍام الاٜخفادي للبذو ،رل٤
الزي ًٝىم ِلى الخىٝل في الٙماء وجشبُت اإلااؼُت والٕضو ،وؤظشوا جدىالث سادً٣الُت ِلى اإلاذن ظّلتها ؼِئا
٘ؽِئا جخدى ٥دًمٕشاُ٘ا واٜخفادًا وظُاظُا بلى مشا٠ض للٝىة الحُُٝٝت في البالد.
وفي مٝابل رل ٤جىىسث في اإلاىاو ٞالؽشُٜت مً لُبُا –بذاًت مً  -1<81اإلاجمىِت العُاظُت
الىشُٜت الٙزة التي ؤظعها وجضِمها الؽُخ الفىفي الؽهير مدمذ بً ِلي العىىس ي ،وِش٘ذ باظم
ؤلاخىان العىىظُين .وٜبل مجيء ؤلاًىالُين بلى البالد ظىت  1=11اظخٙاد هاالء مً حٕاض ي الذولت
الّشماهُت ِنهم خذمت إلافالحها في رل ٤الىٜذ ،وجدىلىا بلى ما ٌؽبه الذولت داخل الذولت ِلى اإلاعخىي
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الخىٍُمي واإلاالي والحشبي ،وهى ما م٢نهم ِىذما خعش الّشماهُىن مّش٠تهم مْ ؤلاًىالُين واوسحبىا مً
البالد ظىت  ،1=11مً الالىالُ بمهمت جىٍُم الحُاة الاظخماُِت في بشٜت والُٝام بمهمت الخفذي
للمدخلين .وبعبب ِذم ج٣ا٘ا الٝىي بين الىش٘ين اظخىاُ الاظخّماس ؤلاًىالي في النهاًت ج ٤ُ٢ٙالشوابي
اإلاىلىُِت التي ١اهذ جشبي بين ؤلاخىان العىىظُين (الضواًا وألاوٜاٗ) ،ودمشوا ؤظغ الاٜخفاد البذوي
الزي ١ان ًىٍم خُاة ؤجباُ الضُِم العىىس ي ،ووشدوا هزا ألاخير ومً جبٝى مً ؤِماء ُٜادجه بلى خاسط
البالد.
ومىاصاة مْ هزًً اإلاعاسًٍٜ ،ط ى الّشماهُىن ظىت ِ 1<89لى الضِامت الّع٢شٍت البيروٜشاوُت
اإلادلُت في وشابلغ بّذما ِادوا بليها ،وظمىا ِلى سؤط البالد والُا خالّا في ١ل ما ًّٙله بلى بداسة الباب
الّالي في بظىىبى ،٥والّين بزل ٤خذا ألي دًىامُُ٢ت ظُاظُت داخلُت مً ؼإنها ؤن جيخج صِامت مدلُت
خمشٍت مً الىىُ الزي ٜمىا ِلُه .وبّذ رلِ ٤م ٞؤلاًىالُىن ببان خ٢مهم هزا الىلْ مً خال ٥خل
١ل ماظعاث الح٢م الّشماهُت التي وظذوها في البالد واخخ٢شوا العلىت وخذهم.
ما الزي جىلذ ًِ هزا الىلْ؟
بّذما بعىذ بًىالُا هٙىرها ِلى البالد١ ،اهذ العاخت العُاظُت اللُبُت الذاخلُت ٜذ ٘شٔذ مً
١ل ُٜاداتها الٙاِلت ،ولم ًب ٞفي الذاخل بال بّن ؤلاداسٍين الٝذامى واإلاشٙٝين الزًً لم ًجذوا ؤمامهم ؤي
٘شـت لليؽاه ظُاظُا في ٌل الح٢م ؤلاًىالي الٙاش ي ،و٠زل ٤بّن ألاُِان الزًً جدالٙىا مْ
ؤلاًىالُين هٍير الحٙاً ِلى مفالحهم الخاـت .ولم ًخٕير هزا الىلْ بال بّذ سخُل اإلادخلين بزش هضٍمتهم
خال ٥الحشب الّاإلاُت الشاهُت في الؽما ٥والجىىب مً وشٗ الٝىاث البرًىاهُت والٙشوعُت ،معىىدة مً
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بّن اللُبُين الزًً اهخٍمىا ِلى عجل في ٠خاثب ٜخالُت جدذ ُٜادة مً جبٝى مً العىىظُين الٝذامى
والجِؾ البرًىاوي.
مً الىاخُت الخاسٍخُت حؽ٣لذ الحش٠ت الىوىُت اللُبُت ِلى ؤظاط هزه التر٠ت الّشماهُت-ؤلاًىالُت
اإلاميزة :ج١ ٤٢ٙل ِىاـش الذًىامُُ٢اث اإلادلُت اإلاىخجت للضِاماث البذوٍت اإلاداسبت والذًيُت الىشُٜت
والّع٢شٍت البيروٜشاوُت الحمشٍت ،دون وؽإة ؤوش ظُاظُت ظذًذة جخجمْ ٘يها الٝىي الاظخماُِت التي
بّثر الاظخّماس ٜىاِذها الخٝلُذًت .وختى اللُبُىن الزًً واـلىا مّش٠تهم خاسط البالد في مفش والؽام
وجىوغ دون ١لل ،لم ًشجٝىا في ِملهم بلى معخىي الخىٍُماث الٝىٍت الحذًشت راث الخإزير الحاظم في
الذاخل .ولزل٘ ٤ةن ألاخضاب التي وؽإث في البالد ،بّذ الحشب الّاإلاُت الشاهُت وفي بواس الحش٠ت الىوىُت
اللُبُت الجذًذة ،جضِمها ظُاظُىن لم ًخمشظىا وىٍال ِلى الّمل العُاس ي بألُاث الّفش الحذًض،
مخمشلت في ألاخضاب والىٝاباث (١اهذ الىبٝت الّمالُت ؼبه ٔاثبت في لُبُا) ،وٌل ال٢شير منهم ٌّمل في بواس
ِاثلي صبىوي ٔير ٜادس ِلى اخترا ٛاإلاجخمْ اللُبي ِلى ؤظاط ٘٢شة الاهخماء الىوني والحٝى ٛاإلاذهُت التي
جخخىى الٝشابت والجيرة والىاثٙت .وفي اإلاىىٝت الىشابلعُت ٘ةن الحضب الزي جى٘شث ُ٘ه بّن مالمذ
الحذازت العُاظُت ،سٔم الحيز الضمني المُ ٞالزي وؽي ُ٘ه (جإظغ ظىت  ،1=91ؤي ظىت واخذة ٜبل
الاظخٝال ،)٥وهى خضب "اإلااجمش الىوني الىشابلس ي" (وهالخَ اسجباوه ؤلاٜلُمي باإلاىىٝت الٕشبُت للبالد)
بُٝادة بؽير العّذاويٝ٘ ،ذ خعش الاهخخاباث الىُابُت ألاولى في البالد جماما بعبب خفاثفه هزه وِذاثه
للٝىي مً خاسظه .ؤما في بشٜت٘ ،ةن ؤلاخىان العىىظُين ٜذ ؤظعىا ظىت < ،1=8ؤي ٜبل الاظخٝال ٥بشالر
ظىىاث ٘ٝي؛ بُٝادة بدسَغ العىىس ي ،الؽُخ ألاِلى ختى رل ٤الىٜذ للىشٍٝت العىىظُت1؛ جىٍُما

 1كان إدسٌس انسىىسً لذ ححىل لبم رنك إنى أمٍش نبشلت وفك اح فاق بٍىه وبٍه اإلٌطانٍٍه .و بعذ عىدحه مه انمىفى أسس "انجبهت انىطىٍت انبشلاوٌت" ،لبم
أن ٌبذنها بـ"انمؤحمش انىطىً انبشلاوي" .نكىه نم ٌخخم سوحٍا عه لٍادة انطشٌمت انسىىسٍت.
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ظُاظُا ؤولٝىا ِلُه اظم "اإلااجمش الىوني البرٜاوي" (وهالخَ ؤًما اسجباوه ؤلاٜلُمي) ماوّين ًِ ٔيرهم -
وبالخدذًذ ظماِت هادي ِمش اإلاخخاس الحذازُين -حؽُ٢ل ؤي جىٍُم ظُاس ي معخٝل.
ِلى مشل هزه الهؽاؼت مً الحذازت العُاظُت وؽإث برن الذولت اللُبُت اإلاعخٝلت ،وهي في رل ٤ال
جخخل٠ ًِ ٚشير مً الذو ٥الّشبُت .صحُذ ؤن الذولت اللُبُت الجذًذة بىِذ ِلى ؤظغ بيروٜشاوُت
جخممً ؼ٣لُا ١ل خفاثق الذولت الّفشٍت .وصحُذ ؤًما ؤنها ٜامذ ِلى دظخىس ظاِذ ِلى ولّه ٠باس
خبراء ألامم اإلاخدذة في الٝاهىن .وصحُذ ٠زل ٤ؤنها ١ىهذ ؼِئا ٘ؽِئا هخبت ظُاظُت جذًش ؼاون
اإلااظعاث الّامت و٘ ٞمٝخمُاث ِمل اإلااظعاث البيروٜشاوُت .ل ً٢الذولت الٙخُت التي وؽإث في سخاب
ألامم اإلاخدذة ،بعبب الٍشوٗ الخاـت التي مشث بها لُبُا وهخبها العُاظُت ،مىّذ بعشِت ِلى اإلاجخمْ
اإلاذوي ١ل ؼ٣ل مً ؤؼ٣ا ٥الخىٍُم العُاس ي اإلاعخٝل ،وهزا في ٌل لّ٠ ٚبير للحش٠ت الىٝابُت التي
لّبذ في جىوغ ومفش واإلإشب دوسا مهما في خماًت اإلاّاسلين للعلىت مً حٕى ٥الذولت الجذًذة اإلاعدبذة.
ومً زم لم ًب ٞبال مل-٤صُِم ًذًش ؼاون الذولت بىظاوت مجمىِت ظُاظُت حؽ٣لذ خىله و٘ ٞمىىٞ
الٝشابت والضبىهُت ،وحعخخذم الٝذساث الٝمُّت ٔير اإلاعبىٜت التي و٘شتها لها الذولت ١ي جمىْ حؽ٣ل صِاماث
ظُاظُت ظذًذة مّاسلت لعلىاث اإلال ٤الىاظّت ؤو جىالب باٜدعام الح٢م مْ مجمىِخه "الضِامُت".
الاهقالب العسكزي سىة  2161وظهور ّ
معمز القذافي على مسزح ألاحذاث
خال ٥ؼهش ؤًاس /ماًى مً ظىت = 1=:وـل ظّٙش هميري بلى الح٢م في العىدان ًِ وشٍ ٞاهٝالب
ِع٢شي .و٘هم الشثِغ الخىوس ي الحبِب بىسُٜبت ؤن هزا الحذر ٜذ ج٣ىن له اسجذاداث في الجىاس٘ ،ىلب
مً ظٙير جىوغ في وشابلغ آهزا ٟالىُب السحباوي الاجفاِ ٥لى عجل باإلال ٤بدسَغ العىىس ي وببالٔه
الشظالت الخالُت" :بالد٠م الؽاظّت التي خباها هللا بثرواث ٠بيرة حؽ٣ى مً ٘شأاث زالزت٘ :شآ دًمٕشافي
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و٘شآ زٝافي و٘شآ ظُاس ي .الٙشآ الذًمٕشافي ال ًم٢ى٢م ظذه في اإلاذي اإلاىٍىس ،والٙشآ الشٝافي ًم٢ى٢م
الخّامل مّه ول ً٢رلً ٤خىلب وٜخا وىٍال وعبُا وظهذا ٠بيرا ،ؤما الٙشآ العُاس ي ُ٘م٢ى٢م مّالجخه مً
خال ٥الخفالح مْ الىٝابت وال ًِ ٚ٢الخمُِِ ٞلى اإلاىاللين الىٝابُين ِىذ٠م ،ومنهم ظالم ؼُذة ،ألن
الىٝاباث وظذث ١ي ً ْٝالخٙاهم مّها؛ وج٣ىًٍ خضام مً اإلااظعاث الىظُىت بِى٢م وبين الؽّب ،ورل٤
هى ما ظُدمي الثروة التي ؤِىاها ل ٤هللا" .1وبّذ رل ٤بإسبّت ؼهىس ٘ٝي خذر الاهٝالب الزي ؤواح
باإلال ٤العىىس ي في لُبُا.
بن ما ًشير في سظالت بىسُٜبت بلى اإلال ٤بدسَغ لِعذ ٜىة خذط الشظل بٝذس ما هي ٘٢شة الٙشآ التي
جدذر ِنها .والٙشآ الشٝافي والعُاس ي الزي جدذر ِىه بىسُٜبت في رل ٤الىٜذ ال ٌّني ٘شآ لُبُا مً
الشٝا٘ت ومً اإلااظعاث الخٝلُذًت الىظُىت بين الىٍام اإلال٣ي والؽّب ،بهما ٘شآ البالد مً ماظعاث
الّمل العُاس ي الحذًشت .وٍم ً٢هىا ؤن هٙهم ؤن ما ١ان خالشا في رهً بىسُٜبت في جل ٤اللحٍت هى
الخجشبت الّشٍٝت للحضب الذظخىسي الزي ١ان ًتزِمه ،وِشاٜت اإلااظعاث الىٝابُت اإلاىاصٍت لٝىة الذولت في
الخجشبت الخىوعُت .وه٢زا ٘ةن ما ًيبغي اظخخالـه مً هزه اإلاالخٍت هى ؤن الاهٝالب الّع٢شي الزي
خذر في لُبُا ظىت =1=:بهما ١ان بّٙل رل ٤الىىُ مً الٙشآ.
وبالّٙل ٘ةهه خُىما وـل الٝزافي بلى الح٢م لم ج ً٢هىا ٟماظعاث مذهُت معخٝلت ًم ً٢في
بواسها جىٍُم الّٙل العُاس ي بؽ٣ل خذًض ،ولم ً ً٢اإلالً ٤خخاس وصساءه مً بين ؤِماء ؤخضاب هالذ زٝت
اإلاىاوىين ؤو ختى مً خضب ٜىي ًفىٓ جىلّاث ظضء هام مً الؽّب .وفي اإلاٝابل ١اهذ وٙشة البتروٜ ٥ذ
و٘شث للبالد ٘اثما مالُا ضخما ظاهم جىصَّه في جخلي اللُبُين ًِ ظاثش ؤوؽىتهم الخٝلُذًت الشِىٍت
والٙالخُت والحشُ٘ت ،وخىلهم بلى مىٌٙين ؤو ِاملين ِىذ الذولت ٌِّؽىن مً اإلاشجباث وؤلاِاهاث التي
 1شهادة محمذ انصٍاح مذٌش انحزب االشخشاكً انذسخىسي فً عهذ بىسلٍبت انزي حضش انهماء بٍه بىسلٍبت وانسفٍش انخىوسً فً نٍبٍا( .لٍذ انىشش).
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جمىدها لهم .وبما ؤن البتروٜ ٥ذ و٘ش لهزا البلذ ِىاثذ مالُت ٔير معبىٜت في ِهذ اإلال ٤العىىس ي ،بذؤث
جفشٗ في الخّمير وؤلاوؽاء٘ ،ةن الىٌاث ٚالىصاسٍت وؤلاداسٍت الّلُا ؤِىذ ألصحابها ،الزًً هم في ألألب
ؤٜشباء اإلال ٤وصباثىه وؤخال٘ه٘ ،شـت بِادة بهخاط هزه الّالٜاث هٙعها مْ ألاوظاه الاظخماُِت التي
ًىدذسون منها ،معخخذمين هٙىرهم في مداباة رويهم وؤصحابهم .1وه٢زا٘ ،ةهه في الىٜذ الزي ١ان ُ٘ه
١ل ش يء في اإلاذن والٝشي ًخدش ٟبّٙل ؤؼٕا ٥التهُئت الّمشاهُت١ ،اهذ الىخبت العُاظُت اللُبُت جدخ٢ش
بىش ٛؼتى اإلاىاسد والىّم التي ًمىدها اإلال ،٤و١ان اللُبُىن الزًً ال ًمل٣ىن مً اإلاىاـٙاث الاظخماُِت ما
ٌعمذ لهم بالىـى ٥بلى جل ٤اإلاىاسد ،دون ظلى ٟوشٍ ٞالٙخاث و٘ٝذان ال٢شامتٔ ،ير سالين ًِ الىلْ.
لٝذ ١اهذ جل ٤اللحٍت العىظُىلىظُت التي وـل ٘يها مّمش الٝزافي بلى العلىت .ومىز ألاظابُْ
ألاولى لح٢مه ٘ىجئ الّع٢شي ِذًم الخجشبت بمٝخمُاث الّٙل العُاس ي الّلني بزل ٤الٙشآ الزي جدذر
ِىه بىسُٜبت٣٘ .ان مً ظملت ما بادس به مجلغ ُٜادة الشىسة الزي ؤوؽإه الٝزافي –بلى ظاهب جإمُم
ؼش١اث الخإمين والبترو ٥والبىى ٟوبٔال ٛالٝىاِذ الّع٢شٍت ألاظىبُت في البالد -ؤن ؤظغ خضبا ظذًذا
ظماه "الاجداد الاؼترا١ي الّشبي" ،مدا١اة إلاا ّ٘له ِبذ الىاـش في مفش ،و١ان ًإمل ؤن ٌعاِذه في مٝاومت
ما ١ان ٌعمُه الشظُّت ،ؤي مجمىِت ؤٜشباء اإلال ٤اإلاخلىُ وصباثىه وؤخال٘ه ،وؤن ًفىْ له ؼشُِت ظُاظُت
خاـت ِلى ؤظاط مٝاومت الاظخّماس وهفشة الح ٞالّشبي والشىسة ِلى بٝاًا الىٍام الزي ؤواح به.

 2ساجع فً هزا انشأن :انصٍذ محمذ عثمان ،محطات من تاريخ ليبيا) مذكرات(( ،الرباط ،)1991 :ص.582 -582
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الشعامة والجماهير واللجان الثورية
لم جيؽإ صِامت مّمش الٝزافي بّذما اظخىلى ِلى العلىت ،بل الّ٢غ هي ما م٢ىه مً رل ،٤لً٢
ؤظهضة الذولت الحذًشت ،ومىاسدها ٔير اإلاعبىٜتٜ ،ذ ظاِذجه ِلى الاخخٙاً بخل ٤الضِامت وظّلها في ـلب
ماظعاث الذولت التي ؤِاد بىاءها ِلى اإلاٝاط .بىبُّت الحا ،٥البذ مً الاهدباه هىا بلى ؤن ٜعما ٠بيرا مً
بُىٔشاُ٘ا مّمش الٝزافي التي ٠خبذ بّذ =( 1=:سبما لم ً ً٢ل٢خابتها ؤي مّنى ٜبل هزا الخاسٍخ) ٜذ ـمم
مً ؤظل جإُ٠ذ جل ٤الضِامت في خذ راتها .ل ً٢ما سجلخه ميرًال بُاه٣ى ظىت  ،1=;8مً خالِ ٥ذة خىاساث
ؤظشتها مْ صمالء الٝزافي مً ؤِماء مجلغ ُٜادة الشىسة ؤيرهم ممً ِش٘ىه واؼخٕلىا مّه ،جا٠ذ ١لها –
سٔم ؤن اإلاعخجىبين ١اهىا في جل ٤اللحٍت ًخدذزىن ًِ سعيمهمِ -لى ش يء واخذ وهى ؤن الٝزافي ١ان
"شخفُت مبادسة" ،بما ٌّني ؤهه شجاُ ور١ي وٍخدمل معاولُت ّ٘له ،مما ًجّل الزًً ًجشهم خلٙه
بدش٠خه ووؽاوه ًشٝىن به وٍلخٙىن خىله وَّخبروهه شخفا اظخصىاثُا .وٜذ ِبر ًِ رل ٤بذٜت مدمذ
الضوي الزي اظخجىبخه ميرًال بُاه٣ى بؽإن الٝزافي ،خُىما ٜا" :٥بن الٝزافي شخق مً الخٙشد والاخخالٗ
ًِ ظمُْ ؤهماه ألاشخاؿ الزًً ًم ً٢ؤن هٝابلهم بؽ٣ل ِادي في الحُاة ما ًجّلني ؤخُاها ،ؤها الزي
ِش٘خه ًِ ٜشب ،ؤٜش بإهني ٔير ٜادس ِلى الىٙار بلى ٠نهه" .8وبالّٙل ٘ٝذ ١ان الٝزافي هى الصخفُت
اإلادىسٍت التي الخ ٚخىلها الؽٝان اإلاذوي والّع٢شي للمجمىِت العُاظُت العشٍت الفٕيرة التي هٙزث
اهٝالب =.1=:
ل ً٢هزه الخفاثق الصخفُت لم ج ً٢خ٢شا ِلى الٝزافي٘ ،جمُْ الضِماء العُاظُين في الّالم -
وختى اإلاذهُىن منهم في الاٜخفاد وؤلاداسة ًخمخّىن ِادة بهزه الخفا .٥ولزل٘ ٤ةهىا ال وعخىُْ ٘هم
Mirella Bianco, Kadhafi, messager du désert, biographie et entretiens, (Paris : Stock, 2191), p. 11-62
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الىشٍ ٞالتي ظاس ٘يها الٝزافي و١ل ؤِماء اإلاجمىِت الىىاة التي ؼ٣لها (وهي حؽبه ظىظُىلىظُا؛ مً هاخُت
اهخمائها بلى ظهاث وؤوظاه اظخماُِت مخخلٙت؛ اإلاجمىِت الىىاة التي ؼ٣لها الؽُخ مدمذ بً ِلي
العىىس ي في الٝشن الخاظْ ِؽش ،وجىلذث ِنها مجمىِت ؤلاخىان العىىظُين) ،بال برا ولّىا مشل هزه
الصخفُت الىمىرظُت في بواس ؤلاسر الشٝافي والعُاس ي والاظخماعي الزي اؼخٕل ُ٘ه ١ل الضِماء اللُبُين
الزًً ظبٝىه .والّىفش ألاظاس ي في هزا ؤلاسر الخاسٍخي هى ؤن الضُِم البذ وؤن ًد٢م وؤن ًدخ َٙبالح٢م
وٍمل ٤اإلاىاسد والىّم وٍىصِها وٍٝهش (مادًا ؤو سمضٍا) ،ظىاء ١ان رل ٤بإدواث اإلاجمىِت البذوٍت اإلاداسبت ،ؤو
بإدواث اإلاجمىِت الىشُٜت الذًيُت ،ؤو بإدواث اإلاجمىِت الّع٢شٍت البيروٜشاوُت ،وُ٘ما بّذ بإدواث
الذولت الّفشٍت ،ورل ٤سٔم ِذم ج٣ا٘ا الٝىي بين هزه الىمارط.
لٝذ جٝاوْ المّ ٚال٢بير الزي وظذ ِلُه الٝزافي الحُاة العُاظُت الحذًشت في البالد مْ ومىخاجه
الصخفُت ،ومْ ؤلاسر الشٝافي الضِامي الزي حؽبْ به بؽإن الُُٙ٢ت التي ًىٍم بها الّٙل العُاس ي،
لُجّل مً خُاس الاخخٙاً بالعلىت خُاسه الاظتراجُجي ألاوخذ ،وهى ما ًدىاٜن جماما مْ ؤًذًىلىظُا
ألاخضاب والىٝاباث واإلااظعاث اإلاذهُت الحذًشت.
وبمجشد ؤن ٌهش للٝزافي –وهى الُٝادي الباسص مً بين ؤِماء "مجلغ ُٜادة الشىسة" -ؤن خضب
"الاجداد الاؼترا١ي الّشبي" ال ًمشل آلالُت اإلاىاجُت للّٙل العُاس ي الضِامي ،بالمماهاث واإلاىاـٙاث التي
ًيؽذها ،ؤِلً خل رل ٤الحضب ،ومىْ ١ا٘ت ؤؼ٣ا ٥الخىٍُم العُاس ي اإلام٢ىت ،وهادي بضخ ٚالجماهير ِلى
العلىت جدذ ؼّاس "العلىت للؽّب" ،و٘خذ الباب إلاً ١اهىا خاسط ؼب٣اث الٝشابت والضبىهُت التي ؤسظتها
اإلاجمىِت الضِامُت اإلالُ٢ت اإلانهاسة -خاـت الشٍُٙين منهم١ -ي ًىخشوىا في الّٙل العُاس ي جدذ ؼّاس
"الخُمت جيخفش ِلى الٝفش" .ومً بين هزه الجماهير التي ؤـبذ اإلالهم اإلاخلق مً الّبىدًت الاظخماُِت
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(ؼّاس" :العىد ظِعىدون") ،ومً الهامؽُت العُاظُت (ؼّاس " :العلىت للجماهير") ،ؼ٣ل الضُِم
الفاِذ ،اِخمادا ِلى الىظاثل التي مىدها بًاه الشَْ الىٙىي ،مجمىِت ظُاظُت ٜشابُت صبىهُت ظذًذة
ظماها اللجان الشىسٍت ،و"اهخخب" ؤِماءها اإلاىزى ٛبهم مً بين ؤولئ ٤الزًً لم ً ً٢لهم "ؤصحاب"
مخىٙزون في العلىت الٝذًمت .وؼِئا ٘ؽِئا بذؤ الٝزافي ًمأل رل ٤الٙشآ الحذاسي الزي جدذر ِىه
بىسُٜبت بمجمىِت صِامُت ظذًذة ،مىاـٙاتها الاظخماُِت خذًشت (ؤ٘شصتها الخدىالث التي ؤخذزتها دولت
الاظخٝال ٥والىٙشة البترولُت ألاولى) ،وآلُاث بىائها واؼخٕالها صِامُت جٝلُذًت ،جيبز الالتزام بالذظاجير
اإلا٢خىبت وال جٝبل بخإوير اليؽاه العُاس ي داخل ماظعاث بيروٜشاوُت.
وخال٘ ٥ترة صمىُت وىٍلت وعبُا ،جخلق الضُِم – ٠ما جٝخط ي مبادت اخخ٣اس الضِامت -مً مٍّم
"الش٘ا "ٛالٝذامى في "مجلغ ُٜادة الشىسة" ،واظخٕل مىفبه العُاس ي ١ي ٌُّذ اختراُ لُبُا ظذًذة ِلى
مٝاط ومىخاجه الخاـت ،وو٘ ٞجفىساجه إلاا ًيبغي ؤن ً٣ىن ِلُه الّمل العُاس ي ،وبدعب ٘همه
لخفاثق اإلاجخمْ اللُبي .وألاداة الحاظمت التي اظخخذمها الٝزافي هي الخد٢م في بِادة جىصَْ الثروة في
اججاه ال ًتر ٟؤي ٘شـت لالٜخفاد ١ي ًىلذ وعُجا اظخماُِا ،جىبذ ِلى ؤسله ٜىة ظُاظُت مّاسلت .ومً
زم ،لم ًب ٞؤمام الىامّين في اإلاىاسد والجاه بال وّم الضُِم وظلىخه .وفي هزه ألازىاء ،ووذ الٝزافي دِاثم
ظلىخه ًِ وشٍ ٞاللجان الشىسٍت التي اهبش ٞؤِمائها مً وظي "الجماهير الؽّبُت" في ١ل م٣ان ،وِلى
ؤهٝاك اإلاخىٙزًً الٝذامى في الٝشي والبىادي واإلاذن ،بال مً الخد ٞبالش٠ب في الىٜذ اإلاىاظبٍ٘ ،هشث
الجماهيرًت الّشبُت اللُبُت الؽّبُت الاؼتراُ٠ت الٍّمى ِلى معشح ألاخذار الّاإلاُت جدذ ـىسة مّمش
الٝزافي ال٣اسٍضمُت وشخفِخه اإلاؽأبت.
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نهاًة الذولة الشعامية؟
بن ما ١ان ًشير اإلادللين واإلاشاٜبين للىلْ في لُبُا خال ٥ألاسبّين ظىت اإلاالُت هى الالىشاب اإلاعخمش
للحُاة العُاظُت في البالد .وٍدُل بّن اإلادللين جل ٤الٍاهشة بلى شخفُت مّمش الٝزافي هٙعه التي ج٢شه
الشوجين وجدب ألالىاء وصخب اليؽاه العُاس ي اإلامعشح .8وهزا صحُذ بلى خذ ما .ولّل ظاه العلىت
ووّمها ،والخّىد ظىين وىٍلت ِلى الُٝادة واِخباساتهاٜ ،ذ ضخم ٠شيرا مً هزا الجاهب في شخفُت
الشظل ،ل ً٢ألاظغ العىظُىلىظُت وألاهثروبىلىظُت لهزه الٍاهشة ج٢مً في سؤًىا في م٣ان آخش .رل ٤ؤن
الىٍام الضِامي (٠ما ٜذمىا مىاـٙاجه في ٔير هزا اإلا٣انٌ )9ؽ٣ى مً ِلت هي في خذ راتها ظضء مً ُ٠ىىهخه
العُاظُتٙ٘ .ي ُٔاب هٍام مً الٝىاهين -ؤو مً الُٝم التي لها ٜىة الٝاهىن -حعاِذ ِلى هٝل العلىت بين
ألاظُا ٥بىشٍٝت ظلمُت٠ ،ما هي الحا ٥مشال باليعبت بلى اإلاؽُخت ال٢بري لذي بّن الىش ٛالفىُ٘ت ؤو في
الىٍم اإلالُ٢ت الذظخىسٍت الحذًشت؛ ٌعجض الىٍام الضِامي ًِ لمان اظخمشاسٍت ماظعاث الح٢م مً
ظُل بلى ظُل دون اللجىء بلى الّى ٚاإلاادي ؤو بلى الخداًل ِلى الٝىاهين .بل بن الىٍام الضِامي في ؤخلق
مٍاهشه٠ ،ما ًمشله مّمش الٝزافي٢ً ،شه ختى وظىد ٜاهىن ًىٍم ِالٜت الح٢م بِىه وبين مً ًد٢مهم .وبما
ؤن الىٍام الزي ؤسظاه الٝزافي ٌٕل ٞالباب بؽ٣ل مد٢م ؤمام الخذاو ٥العلمي ِلى العلىت٘ ،ةن اإلا٣اهت
العُاظُت التي ًدخلها ِلى سؤط هزا الىٍام ١اهذ داثما مدي ومْ ؤِذاثه الىمىخين ٔير اإلاّلىين٠ .ما
ؤن ؤٜشب اإلاشاجب مً الضُِم ١اهذ داثما مىلىُ ـشاُ بين ؤجباِه ،بين ؤبىاثه ؤوال ،زم بين ؤِماء اللجان
الشىسٍت الزًً ٌّخمذ ِليهم في اإلاداٍ٘ت ِلى ؼشوه اخخ٣اس بهخاط صِامخه .وهزا هى اإلادىس الحُٝٝي للخىجش

 4ممابهت مع عانم انىفس األمشٌكً جٍشونذ بىسج ،بخاسٌخ  ،2515 /50/ 24ووششث ححج عىىان" :األكٍذ أن انمزافً نٍس مجىىوا"

http://www.aeud.fr/Jerrold-Post-Kadhafi-n-est.html

 0انمىنذي األحمش ،الجذور االجتماعيت للدولت الحديثت في ليبيا ،الفزد والمجموعت والبناء الزعامي للظاهزة السياسيت( ،بٍشوث :مشكز دساساث انىحذة
انعشبٍت.)2559 ،
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اإلاعخمش في الحٝل العُاس ي اللُبي ،بر ؤن الضُِم ممىش باظخمشاس بلى بِادة جشجِب اإلاىا ْٜوالشوابي التي
جدذد هفِب ١ل وشٗ مً مىاسد دولخه ووّمها بدعب العُا ٛالذاخلي واإلاخاوش الخاسظُت.
جىدؽش اللجان الشىسٍت في لُبُا في ١ل م٣ان جٝشٍبا (ؼّاس" :اللجان في ١ل م٣ان") .وهي لِعذ خضبا
ًم ً٢لألـى ٥الاظخماُِت إلاىدعبُه ؤو ألًذًىلىظُتهم ؤن جمْ ُٜىدا ولى ؤخالُٜت ؤمام خشٍت الاهخماء بلُه.
وؤِمائها ٔير مُٝذًً في وؽاوهم -الٝاِذي ِلى ألاٜل -بىٍام بيروٜشاوي ًٙشك ِلى اإلاىخمي بلُه الخذسط
في مشاجب الُٝادة ِلى ٜاِذة ٜذسجه ِلى ؤلاؼّاُ العُاس ي بين ؤِماء الخىٍُم ،واِخمادا ِلى الاهخخاباث
الذاخلُت .بنها بواس جىٍُمي ٌؽبه الشداء ٔير اإلاٙفل الزي ًم ً٢له ؤن ًخلبغ ب٣ل وظي اظخماعي دون
الخإزش بخٝاوّاجه الّمىدًت وألاُ٘ٝت .وبما ؤهه ٠زل٘ ،٤هى ٜادس ِلى الاؼخٕا ٥ظُاظُا ِلى ١ل جٙاـُل
ِالٜاث الٝشابت والجيرة والصحبت واإلافلحت التي جشبي بين الىاط .وه٢زا ؤـبذ ١ل م٣ىن اظخماعي ؤو
ظٕشافي ؤو زٝافي مً م٣ىهاث اإلاجخمْ اللُبي مخترٜا مً وشٗ اللجان الشىسٍت .وفي جٝاوْ مّها ،ؤظغ
الٝزافي -الزي ٌّخبر الٝبُلت سداء اظخماُِا وٌُُٙا -ما ظماه اإلاجالغ الٝبلُت ،وهي بواس جخم مً خالله
مشاٜبت الّالٜاث الذاخلُت التي جشبي بين اإلاجمىِاث الٝبلُت في ١ل م٣ان ،وجىىَّها إلافلحت الىٍام
العُاس ي العاثذ .ل ً٢ججشبت الٝزافي الىىٍلت في الح٢م بُيذ له ؤهه مهما وىس مً ؤظالُب اإلاشاٜبت
العُاظُت٘ ،ةن اإلاجخمْ ٜادس داثما ِلى ابخ٣اس ؤظالُب ؤلا٘الث مً جل ٤اإلاشاٜبت .ولعذ مشل هزه الٙجىاث
ؤظغ في مىخف ٚالدعُّيُاث جىٍُما آخش ًخٝاوْ مْ "اللجان الؽّبُت" و"اإلاجالغ الٝبلُت" ول٢ىه
ًخخلِ ٚنهما ؤًما ظماه "الُٝاداث الؽّبُت" ،وهى مىظه جدذًذا بلى مشاٜبت ألاخُاء الؽّبُت في اإلاذن.
و٘ى١ ٛل هزا ألاوش وجدتها وبُنها ،ؼ٣ل الٝزافي مىٍىماث ؤمىُت خاـت جشاٜب الجمُْ وٍشاٜب بّمها
البّن٠ ،ما ظمذ ألبىاثه بخ٣ىًٍ ٠خاثب ِع٢شٍت ظُذة الدعلُذ لحماًت الىٍام ِىذ الحاظت اإلااظت ،دون
الاِخماد ِلى الجِؾ الىٍامي.
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وه٢زا ؤـبذ بةم٣ان مّمش الٝزافي ؤن ًتربْ ِلى ٜمت جىٍُم ٜشابي صبىوي ؤمني إلاجمىِت صِامُت ٘زة،
ؤمىذ لىٙعها مىاسد الذولت ،ومىّذ بالٝىة والعُاظت جبلىس ؤي دًىامُُ٢ت معخٝلت مىخجت لضِامت ٔير
صِامت ٜاثذها ألاوخذ .وبما ؤن اللجان الشىسٍت ال جد٢م بل جدشك ِلى الشىسة اإلاعخمشة وِلى خ٢م الؽّب
لىٙعه دون وظىاء٘ ،ةن صُِمها لم ًدفش هٙعه في ؤي وٌُٙت ظُاظُت دُٜٝت جىظب اإلاداظبت ؤو
اإلاعاءلت٘ .هى مشل اإلال ٤الذظخىسي ٔير معاو ًِ ٥ظُاظت خ٣ىمخه ،ومىفبه الشىسي خاسط ًِ ١ل
مىا٘عت مشلما هي خا ٥ؼُخ الىشٍٝت.
ل ً٢لُبُا  1111لم حّذ لُبُا =٘ ،1=:خال ٥هزه العىين الىىٍلت ؤـبذ مٍّم اللُبُين ٌع٢ىىن
اإلاىاو ٞالحمشٍت ومشجبىين بؽب٣اث اإلااء وال٢هشباء والهاج٠ .ٚما ؤن صٍادة الذخل الٙشدي للع٣ان ؤِىذ
لل٢شير منهم ٘شـت العٙش والاوالُ بؽ٣ل مباؼش ِلى ما ًجشي في الّالم الخاسجي ِلى اإلاعخىي الخىمىي
والشٝافي ،بِىما و٘شث لهم وظاثل ؤلاِالم الحذًشت ٘شـت اإلاٝاسهت العُاظُت بين ما ًجشي في بالدهم وبُٝت
الّالم.
ِلى معخىي آخش ،بذؤث اإلاّاهذ الشاهىٍت والجامّاث جٙشٓ في ظى ٛالّمل اللُبُت ؤِذادا ٠بيرة مً
والبي الؽٕل ،لم يهُاوا مهىُا وزٝاُ٘ا واظخماُِا ألخز م٣ان ألاظاهب في ألاِما ٥الحشُ٘ت الفىاُِت
والخذمُت ،ؤو لخّىٍن هاالء في ٜىاِاث البىاء والٙالخت ؤيرهما٘ ،اظخٝشوا ِلى البىالت ِالت ِلى
ِاثالتهم ؤير ٜادسًٍ ِلى جإظِغ ِاثالث خاـت .وفي مٝابل رل ٤وؽإث هخبت مً ظُل ظذًذ مدٍىً
ظُاظُا واٜخفادًا ،هى ظُل ؤبىاء اللجان الشىسٍت ومخخل ٚالخىٍُماث ألامىُت -الذسُ الىاُٜت للىٍام-
الزًً جمشط آبائهم في اظخخذام سوابي الٝشابت والضبىهُت لؽ ٞالىش ٛهدى مىاسد الذولت ووّمها وظلىاتها.
وٜذ ظّلتهم مىاـٙاتهم هزه مىلىُ جىا٘غ بين ؤجباُ الضُِم اإلادُىين به ،ومنهم بالخدذًذ ؤبىاء الُّٝذ.
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ول ً٢في هزا الىٜذ ؤًما بذؤ ألا٘ ٞالاظخماعي ًضداد اوعذادا ؤمام ١ل مً لم ٌٕىم ؼِئا مشلُا مً
مىاسد البترو ٥الىاثلت ،جل ٤التي ٌّذ بها الٝزافي ؼّبه في بذاًت ١ل ظىت زىسٍت ظذًذة بمىاظبت اإلااجمشاث
الّامت للجان الشىسٍت .وبذؤث ووإة الاظدبذاد العُاس ي ججذ حّبيراتها اإلامادة واإلاخخلٙت ،جاسة في
الخىٍُماث العُاظُت الذًيُت العشٍت التي ًٝخلها الىٍام جٝخُال (خادزت سجً ؤبى ظلُم في وشابلغ ِلى
ظبُل اإلاشا ،)٥وجاسة في الاهٝالباث الّع٢شٍت الٙاؼلت التي احَّ منها الضُِم ٘إلّ ٚظِؽه بلى الحذ
ألادوى مً الٝىة ،وجاسة في حؽُ٢ل ظبهاث مّاسلت في الخاسط ظشِان ما ًلف ٞبها الٝزافي تهمت الخُاهت
والاظخٝىاء بالخاسط .وسٔم ؤن الىٍام ـمذ في وظه ١ل هزه اإلاداوالث ،بال ؤنها ؼ٣لذ بًزاها بذخىله في
ؤصمت خُُٝٝت ،خاـت ِىذما ـاسث مىالب الذًمٝشاوُت ؤ٠ثر بلحاخا ِلى ألاهٍمت العُاظُت اإلاجاوسة ،زم
اهٙجشث الشىساث الؽبابُت مً خىله في جىوغ ومفش .وسٔم رل٘ ٤ةن ظاا ٥الحذازت العُاظُت الزي
ظِبٝى مىشوخا في لُبُا هى :برا ١ان الٝزافي ٜذ مىْ اللُبُين مً الخذسب ِلى مماسظت الّٙل العُاس ي
بإدواث الّفش الحذًض ٘هل ظُُّذون الخإظِغ لذولت صِامُت ظذًذة مً بّذه؟
آفاق مستقبلية
ٌّ ٚ٢اإلادللىن ِادةِ ،ىذما ًُٝمىن ؤداء هٍام ظُاس ي ًدخمشِ ،لى الىبؾ في الٙشؿ العُاظُت
التي ؤجُدذ له ١ي ًخٙادي العٝىه وؤلاِها لعبب ؤو آلخش .وفي خالت الٝزافي١ ،اهذ ٘شـت الخىاِ٘ ٞلى
حعلُم العلىت البىه ظُ ٚؤلاظالم ،واِخماد دظخىس ٌعمذ بالخذاو ٥اإلاعخٝبلي ِلى العلىت ،مدي
ألاهٍاس ومىلىُ ال٢شير مً الخدالُل .ل ً٢الٙشـت لاِذ سٔم ؤن مخاوش العٝىه ١اهذ جذ ٛباب الىٍام
بٝىة ،وهى ما ؤزاس دهؽت ال٢شير .والحُٝٝت ؤن الشٝا٘ت العُاظُت والبيُت العُ٣ىلىظُت للضِماء جلّب دوسا
ال ًجب ؤن ٌعتهان به في بهجاح مشل هزه اإلاعاساث العُاظُت ؤو ب٘ؽالها ،ل ً٢الحالت اللُبُت ظذ مميزة،
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٘الٝزافي وـل بلى العلىت وِمشه ؤٜل مً زالزين ظىت ،ول٣ي ٌعخمش في مىفبه ٜط ى ؤ٠ثر مً ؤسبّين ظىت
ٌؽُذ هٍاما ظُاظُا خاـا ًٝىم ِلى مبذؤ ٘شك الضِامت ِلى آلاخشًٍ ،وخؽذ ١ل آلُاث بِادة بهخاط
ألاجباُ ،معخخذما في رل ٤زٝا٘ت جٝلُذًت جٙشصها سوابي الٝشابت والضبىهُت والّى ،ٚوهزا بذوسه ظّله بلى
خذ ما سجين مٝخمُاث الخىاصهاث الذاخلُت ألولئ ٤ألاجباُ .وبما ؤن مبذؤ ٘شك الضِامت ال جُٝذه ُٜم وال
ٜىاهين وال ؤِشاٗ ،بر الُٝادة إلاً ًتزِم الٝىم باٜخذاس ،وؤن ألاجباُ ٌؽ٣لىن داثما مجمىِاث صبىهُت جلخٚ
خى ٥ؤ٘شاد الحلٝاث ألاٜشب مً الضُِم (وهاالء ِادة ما ً٣ىهىن في مشل هزا الىىُ مً الىٍم ألابىاء
وألاـهاس والٝلت مً ألاصحاب اإلاىزى ٛبهم)٘ ،ةن مً الّىاث ٞؤلالاُ٘ت التي لم ًجذ لها الٝزافي خال في
الىٜذ اإلاىاظب هى ؤن مبذؤ الضِامت ١ان ٌّىي هٍشٍا ألبىاثه ال٢ثر هٙغ الحٍىً في خال٘ت والذهم.
وو٘ٝا لهزا اإلابذؤ ٘ةن ما ً٣ىن ٜذ ِىل حعلُم العلىت لعُ ٚؤلاظالم هى بالمبي ـشاُ ألابىاء ِلى
الضِامت في ٌشٗ ًش٘ن ُ٘ه الٝزافي هٙعه –وهزا مً ظىء خَ لُبُا ؤًما -الخخلي ِنها.
مً خال ٥هزه اإلاىاـٙاث العىظُىلىظُت وألاهثروبىلىظُت لىٍام الذولت العاثذ في لُبُا ،وللخجشبت
الخاسٍخُت إلاخخل ٚالٙاِلين العُاظُين في هزا البلذ ،باث واضحا الُىم  ُٚ٠ظش مّمش الٝزافي الشىاس بلى
مُذان الحشب ،خُض لم ً ً٢بِىه وبُنهم ؤي بواس جىٍُمي معخٝل ًاوش الّمل العُاس ي وٍٙسح اإلاجا٥
للّٙل والخٙاوك العلمي ؤلاًجابي٠ .ما جٙعش خفاثق الىٍام اللُبي اإلاز١ىسة  ُٚ٠اظخىاُ الٝزافي ختى
آلان ؤن ًٝاوم الشاثشًٍ في ؤٔلب مىاو ٞلُبُا ملىخا في وظىههم بما جبٝى مً ِىاـش مجمىِخه العُاظُت
الٙزة .بن هٍام الٝزافي لً ٌعخمش في البٝاء وىٍال ،ألهه خعش ١امل ؼشُِخه ألاخالُٜت ،وبهه سبما ٌعير بلى
نهاًت دسامُت ال ٌعمذ بها الىمىرط العُاس ي لىٍامهٔ .ير ؤن ما حؽ٣ى مىه الشىسة اللُبُت ختى آلان هى في
سؤًىا ُٔاب اإلاشٙٝين اللُبُين الحذازُين ِنها ،وهى ما ظّل ؤٔلب اإلاخدذزين الُىم باظمها ٌعخخذمىن
مٙشداث "الٝباثل" و"الّشوػ" و"ألاٜاسب" التي ٌّخمذها الىٍام الاظدبذادي في الخملُل لذ الشىسة٘ ،متى
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١اهذ الشٝا٘ت الٝبلُت مىخجت للخىاب واإلاماسظت العُاظُت الحذًشت؟ ؤلم ًثر ِليها وؽىاء هادي ِمش اإلاخخاس
مىز ؤسبُّيُاث الٝشن اإلااض ي؟ ؤلم ًيخٝذها بؽذة بّن ؤِماء الحضب الىوني في وشابلغ ؤًام بؽير
العّذاوي ،ألنها ال حعخجُب لىمىخاتهم؟ ؤلم ًشْ٘ ؤبىا ٥مجلت "ال" الُٙخى في وظهها ٜبل ؤن ٌع٢تهم
هٍام مّمش الٝزافي؟ وؤخيرا ٘ةن ؤهم سظالت جىظه للشىسة في لُبُا الُىم هيً :ا ظُاظيي لُبُا ومشٙٝيها،
ٜذمىا لؽّب٢م بذًال زٝاُ٘ا ظُاظُا خذًشا!
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