(الشباب الليبي في ميـزان التحوّل الديمقراطي)

بقلم االستاذ اكرم النجـــار

مقدمة :
غيــاب الديمقراطيــة ال يجعــل النــاس مجانيــن ،بــل يجعلهــم يفقــدون عقلهــم الجماعــي وهــي
محنــة ال تختلــف عمليًــا عــن محنــة الجنــون نفســه إال فــي نقطتيــن:

األولى :أن أوجاع المصاب ال تكتشفها أدوات التشخيص الطبي
الثانية :أن عالجها يتطلب جراحة دون تخدير
وألن الديمقراطيــة لهــا مفهوميــن األول ضيــق وهــو باعتبارهــا نظامــاً للحكــم والثانــي
مفهومهــا الواســع باعتبارهــا ثقافــة مجتمــع تنعكــس علــى شــتى مناحــي حياتهــم االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة.
وألننــا بصـدد مناقشـة موقـع الشـباب فــي العمليــة الديمقراطيـة الوليـدة فـي ليبيــا ارتأينــا
أن نقسـم ورقتنــا إلـى جزئيــن علـى النحـو التالـي.
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أو ًال :جدلية االستغالل ووهم القدرة
ثانيًا :المفهوم المجتمعي للديمقراطية
ً
أول :جدلية االستغالل ووهم القدرة
يســتمر الحديــث عــن وضــع الشــباب فــي الحيــاة السياســية فــي بلدنــا بشــكل كبيــر وخاصــة
فــي ظــل التحــول الكبيــر الــذي حــدث فــي الفتــرة األخيــرة والتــي أعتقــد أنــه رفــع الغطــاء عــن
حقيقــة وضعنــا أكثــر مــن أنـه أحــدث تغييـرًا حقيقيًــا فـي بنيـان المجتمــع وعقلــه الجمعـي.
بالتالــي مــا حــدث فــي ليبيــا هــو وضــع كاشــف وليــس منش ـ ًئا لوضــع جديــد ،فلــو ســلمنا
بهــذه المقدمــة ســنجد أنفســنا أمــام أمريــن.
األول :أن وضــع الشـباب فــي الســابق لــم يكــن لــه أي أثــر وهــذا واقـع مــرت بــه ليبيــا فــي
غيــاب حيــاة سياســية طيلـة  60سـنة علـى األقـل األمـر الــذي أفقـد هــذه الفئــة مكنــة اكتسـاب
خبـرة العمـل السياســي الـذي يؤهلهـا لتكـون فاعلـة وفعالـة فـي صناعـة واقـع جديــد فـي ليبيــا
بعــد أن حـدث التحـول الــذي مـرت بـه ليبيـا.
فلــم تكــن هنــاك إال رؤيــة واحــدة لشــكل الدولــة ومنطقهــا السياســي فلــم يكــن للشــباب
أي أفــق سياســي يســتطيع مــن خاللــه التأثيــر فــي صناعــة القــرار داخــل الدولــة إال بانخراطــه فــي
هـذا الكيــان الطوبـاوي إن صـح التعبيــر الـذي يـدار مـن قبــل شـخص نظريًـا وعمليًـا.
لهــذا انصــرف العديــد مــن الشــباب إلــى أمورهــم الخاصــة والبحــث فــي كيفيــة العيــش فقــط
بعيــدًا عــن أجــواء العمــل السياســي وهــذا مــا أفقــد هــذه الفئــة الخبــرة المبنيــة علــى الممارســة
العمليــة للعمــل السياســي المؤسســي المنظــم وهــو مــا أنتــج مــا نحــن عليــه اليــوم مــن قلــة فــي
اإلمكانيـات والخبــرات ليــس لفئـة الشــباب فقــط بـل بشـكل عــام علـى الســاحة السياسـية فــي
ليبيــا.
الثانــي :احتيــاج فئــة الشــباب ألمريـن وهمــا االســتمرارية والصبـر فأغلــب الشــباب يتعامــل
مــع الحيــاة السياســية بشــكل عشــوائي ويوهــم فــي نفســه أنــه قــادر أن يلعــب فــي هــذا المجــال
دون أن يقــف ويحــدد قدراتـه ومــدى إمكانياتـه المتوفــرة لخـوض هــذه اللعبـة.
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إن التسـليم بوضـع الشـباب فـي السـياق الـذي ذكــر سـل ًفا يعطينـا القـدرة أن نعالــج واقعنــا
بشــكل أكثـر موضوعيـة ونجاعـة.
أنــا ال أطلــب التســليم بمــا ذكــر وال أنقــص مــن قــدرة الشــباب وإمكانياتهــم ،أنــا فقــط
أطلــب أن نخـوض هــذا المجـال بأدبياتـه بعيــدًا عــن الخطـاب الشـعبوي الــذي عـادة مــا يكـون
مصيــدة بشــكل جميــل توقــع فئــة الشــباب فــي شــرك االســتغالل.
إذا نحــن مــن نســلم فــي أنفســنا بهــذه المصيــدة ونحــن مــن نســتطيع أن نفلــت منهــا
إذا قيمنــا قدراتنــا بالشــكل الصحيــح واســتطعنا أن نصــارح أنفســنا ونجيــب بــكل صراحــة عــن
الســؤال التالــي.

نحن نعرف أو ال؟
وإذا كنا ال نعرف! كيف نتعلم ذلك؟
الــكل يعلــم أنـه ال حيـاة سياسـية وال ديمقراطيـة حاكمـة مــن غيــر تعدديـة حزبيـة قائمــة
علــى أســاس مؤسســي مبنــي علــى منظومــة قانونيــة متينــة وعمــل حزبــي منظــم فــي ظــل
اســتقرار لنقــول نســبي فــي وضعنــا الليبــي.
ولنســتحضر مثــال قريــب جــدًا وهــي التجربــة التونســية حيــث اســتطاعة األحــزاب التونســية
المحافظــة علـى اســتمرارية الصــراع السياسـي داخـل إطـار مفهــوم الديمقراطيـة بـل وأسســت
مفهــوم الديمومــة رغــم المختنقـات االقتصاديــة التــي تمـر بهــا البــاد ،يعــاز ذلــك إلــى نضـج
العمـل الحزبــي والمؤسســي داخــل تونــس ،لهــذا خـرج مــن فـخ الفوضـى واإلقصـاء والتخويــن
وكل العلـل التــي تضـرب النظـم الديمقراطيــة فــي مقتــل ،وكان ذلــك واضحًــا وجليًــا فــي آخـر
انتخابــات أجريــت فــي تونــس والمتعلقــة باالنتخابــات البلديــة وكنــا قريبيــن منهــا حيــث شــاركنا
بشــكل عملـي فـي مراقبـة هـذه التجربــة.
مازالــت النخبــة التونســية إلــى يومنــا هــذا تحــارب مثـ ً
ـا مــا يســمى بـ(الســياحة الحزبيــة)
وهــي االنتقــال مــن حــزب إلـى آخــر وترســخ بالتالــي إلــى االنضبــاط الحزبــي وااللتــزام بقواعــد
اللعبــة الحزبيــة وأدبياتهــا وتربــي جيـ ً
ـا يؤمــن بالصبــر واالســتمرارية حتــى تصــل إلــى أعلــى
مراتــب هــذا المفهــوم فــي الســنين القادمــة.
والحظنــا الشــباب فــي االنتخابــات البلديــة داخــل أحزابهــا كيــف تدفع بنفســها للترشــح للعمل
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البلــدي رغــم أنــه ال يوجــد مــردود مــادي منــه إال أنهــم يؤمنــون برســالة حزبهــم ومعتقديــن أنــه
يجــب المــرور علــى هــذه المحطــات الكتســاب الخبــرات والتجهيــز للمراحــل التــي بعدهــا وأن األمــر
ليــس كمــا يقــول المثــل الليبــي (صبلي نشــرب).
هــذه أول حقيقــة يجــب علــى الشــباب أن يعيهــا ال خبــرة وإمكانيــات وبنــاء قــدرات خــارج
اإلطــار الحزبــي إذا كان لهــذه الفئــة رغبــة فــي أن تكــون صانعــة سياســات ومتخــذة لقــرارات
مفصليـة فـي مســتقبلها وهـذا مـا يحتـاج إلــى صبــر كمــا أسـلفت الذكـر فلــن تجــد تلكـم اليــد
الحنونــة التـي سـتأخذ بيــدك عبـر ممــر ملــيء بالخبــرات والتجــارب بشــكل ســلس إذا لــم تقــم
بذلــك بنفســك ،فهــذه اليــد ال توجــد إال فــي خيــال الحالميــن .والحالمــون لــن يكونوا سياســيين!!
بالتالـي هـذه أول حقيقـة يجــب أن نؤمـن بهـا وهـذا مـا يتنافـى مـع األرقـام الصادمــة فـي
اسـتفتاء القيـم الــذي يحــدث حـول العالــم بشــكل دوري وحسـب المسـح الشـامل آلراء الليبييــن
فـإن فقـط  6%فحسـب منهـم يثقـون فـي األحـزاب السياسـية ،ووف ًقــا السـتطالع مركــز البحـوث
فـي يونيــو  .2014خمســة مــن كل عشــرة ليبيــن ( )55.1%يــرون أن النظـام الـذي يســمح فيــه
لمختلــف األحــزاب بالتنافــس ليــس مناســبًا لليبيــا وأن ثمانيــة مــن كل عشــرة ( )77.5%يــرون
أنـه يجــب أال تقــوم األحــزاب بـأي دور فـي مسـتقبل ليبيــا.
ولــو سـلمنا بآخـر إحصائيـة لعـدد سـكان ليبيـا فـي  2010وتعتبــر أدق إحصائيـة حتــى اآلن
والتــي ذكــرت أن فئــة الشــباب تمثــل فــي ليبيــا  63%تقريبًــا مــن عــدد الســكان فلــك أيهــا القــارئ
أن تقــدر كــم عــدد الشــباب الذيــن يؤيــدون هــذه النســب التــي ســلف ذكرهــا!!
وغنـي عـن البيـان مثـل هـذه النظــرة السـلبية لمفهـوم التعدديـة الحزبيـة تسـهم بدورهــا
فــي عرقلــة التحــول الديمقراطــي ،وتحــول دون التوافــق النخبــوي علــى السياســات العامــة ،بقــدر
مـا تعـوق تسـربه إلـى القـاع المجتمعــي.
وتمثــل ذلــك فــي االنتخابــات التشــريعية لســنة  2014حيــث بعــد التخبــط الــذي حصــل
لألحــزاب السياســية فــي ليبيــا علــى مســتوى أدائهــا ويعــاز ذلــك لنقــص الخبــرة فــي هــذا المجــال
ومــن جهــة أخــرى ســيطرة الميليشــيات المســلحة علــى بعــض مصــادر القــوة داخــل الدولــة األمــر
الــذي قــوض حلــم أن يكــون الصــراع سياســيًا ليتحــول إلــى صــراع عســكري ،خرجــت أصــوات
تُحمـل األحــزاب السياســية مســؤولية ذلــك الصــراع ،األمــر الــذي جعــل االنتخابــات التشــريعية
فــي  2014تجـري وف ًقــا للنظـام الفـردي وأقصيــت األحــزاب مــن هــذه االنتخابــات وخــرج علينــا
مجلــس نــواب مشــوه هــو عبــارة علــى ترســيخ لمفهــوم القبليــة والمناطقيــة المتجــذرة فــي
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عقليــة المواطــن الليبــي ،األمــر الــذي جعــل العديــد مــن النخــب تقــول إن فتــرة المؤتمــر الوطنــي
العـام كانـت أنضــج مــن برلمــان  2014العاجــز حاليًــا فــي أن يعقــد اجتماعًــا واحــدًا فــي الســنة
والمنقسـم علــى نفسـه إلــى ثالثــة أقسـام.
إذن ال حياة ديمقراطية بمفهومها الضيق في إطار إدارة الحكم دون ما سلف ذكره.
مــن هنــا يبــدأ العمــل وهــذا مــا نحــن نؤمــن بــه ،قيــام الشــباب بالعمــل داخــل هــذه
المؤسسـات مــع التحفـظ علــى أدائهـا غيـر المقبـول أحيانـا والـذي يمكـن إيعـازه لقلـة التجربـة
وهــذا أمـر طبيعـي فــي أرض تعتبــر بـورًا فــي العمـل الحزبـي ،هـذا أنجـع مـن هدمهـا والعمــل
خارجهــا بشـكل عشــوائي لـن ينتــج إال أمـرًا واحـدًا فقــط لفئــة الشـباب وهــو أن تكـون أرقــام
فـي معادلــة تعتبرهـم الرقــم المفعــول بـه وتلجــأ إلــى تحميــل هـذه األجســام المســؤولية دون
أن نلتفــت ألنفســنا ونقيــم ذاتنــا بالشــكل الصحيــح.
ثم ننتقل إلى العمل الحزبي الداخلي ونسأل أنفسنا السؤال التالي..
كيف ننجو من كوننا آلة عمل تحصد قيادة الحزب جهدنا؟؟
يجـب أن نخـرج مـن دائـرة المجنـي عليــه دائمًـا وهـذا مــا نحـن بصـدد ذكـره اآلن ،العمــل
علـى رفــع اإلمكانيـات الفرديـة للشـباب داخـل الحــزب هــو أمـر ليـس منــاط بالحــزب فقـط وقــد
يكـون متوفـرًا أو ال وهــذا مـا يجـب أن يعيــه الشـباب.
يعنـي المبـادرة بتنميــة قدراتــك أنـت المطالــب بهــا وهــذه القـدرات ســتترجم إلــى أعمـال
تقدمهـا للكيـان بحيـث يصبــح وجـودك داخـل هـذا الكيـان يحمــل إضافـة بشـكل مســتمر ،أنـت
تقــدم خدمـة وســتجد نفســك بشــكل واضـح وبأمــر الواقــع قــد تكفلــت تلــك اإلمكانيــات التــي
تحصلــت عليهــا لتحويلــك لصانــع قــرار وأن أيــام النحــت فــي الصخــر كانــت مرحلــة يجــب أن تمــر
بهـا وهـي مــا أعطتــك إمكانيـات تؤهلـك إلــى أن تكـون صانـع قـرار وليـس نحاتًـا فقـط!!
أنــت داخــل اإلطــار الحزبــي محــاط بكــم هائــل مــن اإلمكانيــات البشــرية التــي ســتعمل
معهــا وأنــت أيضــا قريــب إلــى المطبــخ السياســي ،أنــت فــي برنامــج تدريبــي مكثــف بشــكل
مجانــي تتحــول بشــكل تدريجــي لقائــد إصــاح أحيانــا لسياســات حزبــك بعــد أن تكــون قــد مــررت
بالمراحـل التــي سـبق ذكرهـا ،أنـت وأقرانـك داخــل الكيـان وهـذا قـد حـدث بشــكل عملــي فـي
أحـد األحـزاب فــي ليبيــا.
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ال أعتقـد أن هنـاك شـابًا ال يتمنـى أن تكــون هنـاك أحـزاب ذات قيــادة شـبابية جــد كاملـة
تحمـل رؤيـا تعبــر عنهـم بشـكل عملـي ألننـا فـي نفـس الوقـت يجــب أن نعـي مـا يجـب العمــل
عليــه حتـى نصـل إلـى هـذه المرحلــة.
رغــم المحــاوالت التــي نراهــا هنــا وهنــاك فــي هــذه الفتــرة فــي ليبيــا عــن إعــان أحــزاب
شــبابية عــن نفســها إال أنــه فــي نفــس الوقــت تعتبــر أحيانًــا وجــه آخــر لكيانــات حزبيــة قائمــة أو
رؤيـا لميليشــيات معينـة أو تلميــع لشـخصية سياســية ذات نفـوذ ،إذا مازلنــا نوهـم أنفسـنا أننــا
قـادرون ولـم نقــف عنـد إمكانياتنـا بشــكل دقيـق ومازلنــا مســتمرين فـي الوقـوع فـي مصيــدة
االســتغالل الجميلــة ،لهـذا الســبب نجــد أنهــا تفقــد االسـتمرارية وبفقدانهــا تزيــد هــوة عــدم
الثقــة فــي الشــباب فــي أن يكونــوا شــخصيات سياســية تؤثــر فــي صناعــة القــرار مــن قبــل
المجتمــع.
نحــن اآلن مطالبــون بمــا يســمى (تثبيــت المفهــوم) وهــو أن ندعــم مفهــوم التعدديــة
الحزبيــة أن نقــول بصــوت واحــد كشــباب أن العمــل الحزبــي ليــس غـ ً
ـول ،الغايــة منــه هــو تدميــر
المجتمـع كمـا تريـد العديـد مــن األيديولوجيــات إيصالـه إلــى الفكـر الجمعـي لعمــوم الليبييــن،
أنـه إذا أردنـا أن نبنـي نظامًـا ديمقراطيًــا حاكمًـا يوجـب التعدديـة الحزبيـة والتـداول السـلمي
علــى الســلطة يجــب أن يكــون لألحــزاب دور فعــال فيــه ويجــب أن نصبــر علــى ســوء عملهــا
وتخبطهــا حتــى تنضــج فكــرة العمـل الحزبــي المؤسســي ألنــه دون هــذا الصبــر واالســتمرارية
الــذي يحتاجهمــا أي مجتمــع يمــر بمرحلــة التحــول الديمقراطــي ســنجد أنفســنا ســائرين إلــى
إعــادة النظــام الدكتاتــوري المبنــي علــى مفهــوم عســكري أو قبلــي وندعــم بالتالــي تلــك األفــكار
التــي تعتبــر أن الليبييــن ليســوا بشــرًا مــن حقهــم أن يعيشــوا فــي نظــام ديمقراطــي يؤمــن
بتعــدد األفـكار ويعطــي مسـاحة لمفهـوم التغييــر المســتمر بشــكل ســلمي وأن كل مــا عليهــم
هــو التســليم بفكــرة أنهــم قطعــان ال يتماشــى معهــم إال نظــام الراعــي المتســلط الــذي يعطيهم
منحــة الطعــام ويبيــن لهـم مــا هــي أساسـيات الحيــاة ويقـول لهــم

(ما أريكم إال ما أرى وال أهديكم إلى سبيل الرشاد)
وهنــا يجــب علــى الشــباب أن يعــي حساســية المرحلــة وأن يســاهم بشــكل فعــال فــي العمليــة
السياسـية عــن طريـق انخراطـه فـي العمـل الحزبـي المنظـم والمؤطــر بغـض النظـر علـى نــوع
األيديولوجيــا التــي يحملهــا ال طالمــا يؤمــن بالتعدديــة الحزبيــة والتداول الســلمي على الســلطة.
بذلــك نتحــول نحــن فئـة الشـباب داخـل هـذه األحــزاب مـن مجموعـات (مسـتغَلة) (بفتـح
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الغيـن) إلــى مجموعـات مسـتغِلة (بكسـر الغيـن) لوجودهـا داخــل هـذه الكيانـات تطـور نفسـها
وتصبــر وتتحــول إلــى صانعــة سياســات وال تســتعجل ذلــك فتجــد نفســها مثــل الثمــرة التــي
رشــت بالمــواد الكيماويــة لتنضــج بشــكل ســريع فتحولــت مــن مصــدر للغــداء واالنتفــاع للمجتمــع
إلــى مصـدر للــداء والعلــل داخلــه.
ليبيــا اآلن فــي مرحلــة تأســيس الدولــة فــي شــتى معانيهــا ابتــداء مــن النقــاش عــن الهويــة
الجامعـة وانتهـا ًء بنظـرة المواطـن لوجـود كيـان اسـمه حـزب وأن هـذه المرحلـة توجــب علينــا
كشــباب أن نكــون منفرديــن وف ًقــا لثقلنــا فــي تشــكيل هــذه الدولــة الحديثــة فهنــاك الكثيــر
مـن الشـعوب شــبابها لــم يمـروا بهــذه المرحلــة وهنـا نســتطيع أن نقــول إننــا أحدثنـا التغييـر
الحقيقـي وليــس فقــط رفعنـا الغطــاء علـى مــا نحــن فيـه.

ثانيًا :المفهوم المجتمعي للديمقراطية
أعتقــد أن التحــدي الكبيــر فــي ليبيــا اآلن ليــس فــي ترســيخ مفهــوم الديمقراطيــة أكثــر
مـن التأســيس لهـا وخاصـة فــي ظـل البنيـان المجتمعـي الـذي ال يعتــرف بهــذا المفهـوم طيلـة
مـدة مـن الزمـن حتـى فـي سـلوكياته اليوميـة أو أثنـاء محاولتـه إليجـاد حلـول لبعـض مشـاكله
البنيويــة فســرعان مــا يتــم االلتجــاء إلــى أولئــك األشــخاص الوارثيــن للحكمــة جيـ ً
ـا عــن جيــل
ليصــدروا أحكامهــم علــى المســائل الخالفيــة ويكتفــي باقــي المجتمــع باالنصيــاع لهــذه األحــكام
دون الدخــول فـي نقــاش حــول مـدى صحـة هــذه األحـكام.
إن الصــراع فـي الجنـوب الليبـي علــى سـبيل المثـال بيـن قبائــل التبــو وأوالد ســليمان هـو
صــراع فــي حقيقــة األمــر علــى المــوارد االقتصاديــة والمتمثــل فــي خطــوط التهريــب فــي الصحراء
الليبيــة ومســألة الســيطرة علــى هــذه الخطــوط.
ولــم تســتطع قيــادات القبيلتيــن إيجــاد أي حــل أو االلتــزام بــأي اتفــاق قــد تــم توقيعــه أو
ســيتم توقيعــه فــي غيــاب دولــة قــادرة علــى فــرض ســلطتها وتعبــر بشــكل دقيــق علــى إرادة
الليبييــن وتحظــى بثقتهــم.
طيلــة عقــود مــن الزمــن كان هــذا حــال المجتمــع فــي ليبيــا قبــل حــدوث التحــول فــي فبرايــر
 2011والــذي شــاء القــدر أن صاحبــه انفجــار معرفــي عالمــي وقــدرة رهيبــة علــى التواصــل العالمي
أتـاح لليبييـن االنفتــاح علـى العالـم اآلخـر الــذي بــدوره أتـاح الفرصـة لمحاولـة إيصــال فكـرة أن
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الحكمــة ال تــورث فقــط بــل باإلمــكان أن يكــون هنــاك نظــام آخــر يعطينــا نتائــج أفضــل ممــا كان
يقــوم بــه أصحــاب الحكمــة المورثــون.
وعلــى حــد تعبيــر (عيــاض بــن عاشــور) ،فــإن إرســاء نظــام قيمــي جديــد نــادرًا مــا يجــري إلــى
تمامــه فهـو يقبـل دائمًـا للتراجـع والسـير إلـى الخلــف ،والتبديـل ال يكتسـب نهائيًــا ،إذ إنـه ال
يجــري علــى خــط ســوي بل يمشــي علــى طريــق ملــيء بالتناقضــات والتمزقــات واآلالم .ويبــدوا أن
لتغييـر المنظومـة القيميـة الليبيـة أثمانًـا باهظـة قـد ال تقـل عـن الـدم والخـراب وأن الليبييــن
قــد بــدأوا بالفعــل فــي دفعهــا.
ً
مثــال علــى إحــدى العقبــات التــي تواجــه تحــول مفهــوم
وفــي هــذا الصــدد ســأعطي
الديمقراطيــة إلــى ثقافــة مجتمعيــة فــي ليبيــا فــا ســبيل للمبالغــة فــي أثــر وحصــر الميــول
اإلقصائيــة علــى مســار ومــآل عمليــة التحــول الديمقراطــي وقــد تمظهــر هــذا الصنــف مــن الميول
عنــد الليبييــن فــي ســلوكيات مناوئــة صراحــة لعمليــة الديمقراطيــة ،ويشــهد علــى ذلــك أن أكثــر
مــن نصــف الليبييــن وفــق اســتطالع أجــري فــي يونيــو  2014يعبــرون عــن موافقتهــم علــى عــزل
كل مـن تولــى منصبًـا سـياديًا فــي النظــام الســابق ويشـهد عليـه أيضــا نــوع الفئـات التـي ال
يفضــل الليبيــون جيرتهــا وهـو مسـلك ذو عالقـة مباشـرة بالنـزوع صــوب اإلقصــاء بحســبان أن
مــن ال يفضــل جيــرة فئــة أميــل إلــى عــدم التســامح معهــا وبالتالــي أنــزع مــن ثــم إلــى إقصائهــا.
األمر الذي يفتح النقاش على من هو اآلخر بالنسبة للليبيين؟
ألن هــذا المفهــوم أصبــح يفســر أن اآلخــر ليــس خــارج الحــدود الليبيــة بــل داخلهــا قــد يكــون
اآلخــر مــن تلــك القبيلــة التــي كان لهــا صـراع قديــم وتــم اسـتحضاره اآلن أو قـد يكـون ذلــك
العـرق الــذي يتكلــم لغــة ال نتحــدث بهــا أو ال نعرفهـا أو فكــرة أن يكــون هنــاك شــخص يحمــل
ديانـة أخـرى غيــر الديانــة التــي نديــن بهـا.
هــذه الفئــات جميعهــا هــي فــي حقيقــة األمــر ليبيــون الجنســية واألصــل إال أن المجتمــع
مـازال لــم يجــاوب علــى السـؤال الــذي ســلف ذكـره لهـذا الســبب هـو فاقـد الثقـة لمـن حولـه.
منــاط أهميــة االعتقــاد فــي جـدارة اآلخريـن بالثقــة أن التوجــس مــن اآلخــر ال يســهم فــي
تعزيــز المشــاركة المدنيــة وال حتــى الشــراكة التجاريــة وال يجــدي نفعًــا فــي التواصــل الدولــي وال
حتــى المحلــي وهــو أيضــا ال يُعيــن علــى الحــوار الــذي يعتبــر االســتحقاق الرئيســي للمصالحــة
الوطنيــة فـي ليبيـا.
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هــذا يعنــي أنــه قــد يســهم بأكثــر مــن طريقــة فــي إعاقــة التحــول الديمقراطــي وتظهــر غلبــة
الميــول اإلقصائيــة فــي هرميــة المنظومــة القيميــة الليبيــة مقارنــة بهرميــات نظائرهــا عنــد
الشـعوب األخـرى مـن حقيقـة أن االعتقـاد بجـدارة اآلخريـن بالثقـة ال يُقـر إال فـي نفـوس أقليـة
ضئيلــة مــن الليبييــن ( )% 10أمــا فــي هولنــدا فيعتقــد ( )% 66.1مــن الســكان أن معظــم النــاس
جديــرون بالثقــة ونســبة مــن ال يرغــب فــي أن يكــون جــاره مــن عــرق آخــر تبلــغ فــي إســبانيا
( )4.8%أمــا فــي ليبيــا فتصــل إلــى ( )55.1%وهــي نســبة ال تتفــــــوق عليهــا ســوى أذربيجــان
( )% 58.1ونســبة مــن ال يرغــب فــي نيوزيالنــدا فــي أن يديــن جــاره بديــن آخــر تبلــغ ( )% 1.4أمــا
فــي ليبيــا فتصــل إلــى ( )% 54.1وهــي نســبة ال تتفــوق عليهــا ســوى أرمينيــا بنســبة ()% 56.6
ونســبة مــن ال يرغــب فــي أن يكــون جــاره عامـ ً
ـا أجنبيًــا تبلــغ فــي أورجــواي ( )% 1.7أمــا فــي ليبيــا
فتصــل إلــى ( )% 59وهــي نســبة ال تتفــوق عليهــا ســوى ماليزيــا ( )% 59.7وأخيــرًا فــإن نســبة مــن
ال يرغــب فـي السـويد فــي أن يتحــدث جـاره لغـة أخـرى تبلـغ ( )% 3.5أمـا فـي ليبيـا فتصـل إلـى
( )% 39.3وهـي نسـبة يتفــوق فيهــا الليبيــون بـا منـازع عـن كل شـعوب األرض.
فـي ظــل هــذه المؤشـرات الخطيـرة علــى مسـتوى الثقافـة المنتشــرة فـي المجتمـع والتــي
تعتبـر منافيـة لمفهــوم الديمقراطيـة الواسـع وقيمهـا التـي نســعى أن تحـل محـل هـذه األفـكار
يظهــر حجـم التحــدي الـذي يواجهـه جيلنـا وهــو يسـاهم فـي إحــداث التغييــر فــي المجتمـع.
وحتـى نسـتطيع أن نحـدد بشــكل دقيــق مــا نحـن بحاجـة إليـه ينبغـي أن أذكـر هنــا بأنـه ال
يوجــد نمــوذج واحـد للديمقراطيــة لــكل البلــدان فـي العالــم يمكــن اتباعـه والعمــل مـن أجــل
تحقيقــه بـل يمكـن أن تختلـف نمـاذج الديمقراطيــة مــن بلـد إلـى آخـر ،والدليــل علـى مســتوى
األمــم المتحــدة حينمــا بــادرت األمــم المتحــدة لإلجابــة علــى ســؤال مهــم وملــح يتعلــق بالنموذج
المنشـود لإلصـاح والديمقراطيـة فـي العالـم فجـاء قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة رقـم
( )81الصـادر فـي  8كانــون األول (ديسـمبر) عــام  2000حـول (تعزيـز الديمقراطيـة وتوطيدهــا)
واضحًـا حيــن أكـد ثـاث قضايـا مهمـة وذات طبيعـة اســتراتيجية.
األولى :ال وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية.
الثانيــة :أن الديمقراطيــة لهــا طبيعــة غنيــة ومتنوعــة تنجــم عن معتقــدات وتقاليــد اجتماعية
وثقافيــة ودينيــة لألمم والشــعوب.
الثالثــة :أن جميــع الديمقراطيــات تتقاســمها خاصيــات مشــتركة أي أنهــا تقــوم علــى أســاس
المشــترك اإلنســاني للتجربــة البشــرية الكونيــة.
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ويعتبــر هــذا القــرار إطــارًا عامًــا مرجعيًــا لمســألة الديمقراطيــة علــى المســتوى العالمــي
خصوصًــا أنــه حظــي بموافقــة المجتمــع الدولــي بمــا فيــه البلــدان العربيــة.
بالتالـي أصبـح مــن الضـروري بمــكان تحديـد نـوع الديمقراطيـة التـي نحـن بصــدد زرعهــا
فــي مجتمعنــا والتــي قــد تتماشــى مــع حالتنــا الراهنــة وتســهم فــي لملمــة الشــمل وإخراجنــا مــن
الحلقــة المفرغــة التـي نــدور داخلهــا طيلــة الفتــرة الماضيــة.
حيــث يبــدو أننــا فــي حاجــة ماســة وعاجلــة إلــى جملــة مــن القيــم الديمقراطيــة التــي توصلنــا
إلــى صيغــة عيــش مشــتركة نوضحهــا فــي اآلتــي:

 1تقبل اآلخر (دون طلب تعديله)هـذه إحـدى القيــم التــي نســعى إلـى ترســيخها فــي ليبيــا حيـث طلبـات التعديـل تجــد لهــا
مســاحة كبيـرة فــي المراحــل االنتقاليــة مــن هــو علــى صــواب ومــن المخطــئ وجــدال األفـكار
تدخـل فــي هـذا الميـزان األعمـى الــذي يوصلنـا دائمًـا إلـى رفـض اآلخـر أو طلـب تعديلـه وف ًقـا
لمــا نريــد وهــذا مــا يجــب أن نوقفــه فــي أســرع وقــت لنســتطيع أن نخلــق مســاحة للتعايــش
الســلمي.

 2الحوار هو المسلك الوحيد لفض أي نزاعحقيقــة يجـب أن تحـل محــل الصــراع المسـلح الـذي أنهـك العبـاد والبـاد ودمـر اقتصادهــا
ومــزق نسـيجها االجتماعـي.
والدخــول فــي حــوار مجتمعــي شــامل يفتــح فــي الجــروح القديمــة لمعالجتهــا بشــكل صحيــح
قــد يأخــذ وقتًــا طويـ ً
ـا إال أن نتائجــه تعالــج القضايــا المتراكمـة مــن جذورهــا وتكــون البدايــة
بتعهــد بـأن أي خــاف مهمــا كان عمقـه ال يحــل إال بالحــوار فقـط.

 3التداول السلمي على السلطة وتقبل ذلكتقبــل نتائــج أي انتخابــات فــي ليبيــا واإليمــان بديمومــة هــذه العمليــة وبأنهــا المســلك
الوحيــد لعــدم االنجــرار إلــى حــرب أهليــة فــي ليبيــا حــول الســلطة واقتنــاع مــن خســر االنتخابــات
أن دوره اآلن اإلصــاح والمراقبــة.
وأن الفائــز ال يعنــى أنــه امتلــك األرض ومــن عليهــا وأن المرحلــة تحتــاج لتوافقــات فــي جميــع
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مراحلهــا للخــروج مــن النفــق المظلــم المســجونون داخله.

 4حرية الرأي وحق التعبير عليه بطريقة سلميةاإليمــان أن الفكــر ال يجابــه إال بالفكــر بعيــدًا عــن التخويــن واإلقصــاء وتكميــم األفــواه
بالقــوة ،وأن وجــود هــذه المســاحة مــن األفــكار المتنوعـة هــي مــا تخلــق اإلبــداع والمنافســة،
هـذه األجـواء كفيلـة بخلــق واقـع جديــد فـي ليبيــا منفتــح علـى اآلخـر ومتقبــل للتغييـر المسـتمر
وأن المســلمات هــي فــي أضيــق الحــدود بهــذه الطريقــة تتطــور المجتمعــات.

 5المواطنة هي اإلطار الوحيد الجامعتعزيــز الشــعور الوطنــي ليــس شــعارًا يطــرح فــي إطــار الحمــات االنتخابيــة وال مقــوالت
ترددهــا حناجــر األطفــال كل صبــاح ،هــذا الشــعور يجــب أن يترجــم إلــى ســلوكيات وال يتحقــق
ذلــك إال فــي إطــار المواطنــة الجامعــة التــي تتســاوى فيهــا الحقــوق والواجبــات وتــذوب فيهــا
أفــكار الطبقيــة االجتماعيــة ،فالقانــون هــو الفيصــل والحاكــم والميــزان الــذي ال يفــرق بيــن
المواطنيــن لعــرق أو قبيلــة أو نــوع اجتماعــي.
انطال ًقــا مــن هــذه القيــم يمكــن للشــباب أن يجــدوا ألنفســهم دورًا فــي نشــر مفهــوم
الديمقراطيــة فــي المجتمـع داخـل قبائلهــم ومناطقهـم وأعراقهــم المختلفـة ،هـذا الجيـل الــذي
يملــك القــدرة علــى إحــداث هــذا التغييــر ألنــه ليــس مثقــل الكاهــل بالتاريــخ والصــراع الــذي
حــدث فــي الماضــي.
هـذا الجيـل يجـب أن يعـي أن الســموم التــي مازالــت تنقـل إلـى األجيـال الحاليـة والقادمـة
مــن صـراع عرقــي أو قبلــي أو مناطقــي صنــف النــاس علــى مــدار  70ســنة مــن انــدالع الحــرب
األهليــة الليبيــة فــي ثالثينيــات القــرن الماضــي يجــب أن تقــف ،هــذه الســموم مازالــت تنقــل
بجرعــات مضاعفــة والتــي تعتقــد أو تصنــف النــاس لمنتصــر ومهــزوم وتعــزز قيــم الثــأر وتبيــن أن
هنــاك طبقـة يجــب أن تحكــم وهنـاك سياسـيون بالوراثـة وأن هنـاك مواطنيــن فقـط بالوراثـة.
هــذه األمــراض التــي تنقــل يجــب علــى الشــباب الذيــن لهــم المســتقبل ويســتطيعون أن
يصنعـوا حاضـرًا ينقــذون مـن خاللــه األجيــال القادمــة أن يوقفــوا هـذا الوبــاء وإلـى األبــد عــن
طريــق إرســاء القيــم التــى ســبق ذكرهــا مــن خاللهــا قواعدهــم العرقيــة أو المناطقيــة أو القبليــة.
كمــا علينــا أن نعــي أن هــذه الجملــة مــن القيــم لــن تقبــل بشــكل ســلس وال فــي وقــت
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ســريع فهنــاك العديــد مــن النــاس يخشــون التغييــر ويميلــون أكثــر لمــا هــو معــروف لديهــم
حيـث تجدهـم يحاولــون اإلبقــاء علـى المنظومـة القيميـة القديمــة لمـا تمثـل لهـم مــن اعتـزاز
واهــم بالماضــي وأن كل مــا هــو أتــي مــن التاريــخ يجــب التمســك بــه والبنــاء عليــه.
نحــن هنــا ال ندعــوا إلــى مســح مــا هــو كائــن بشــكل عشــوائي أبــدًا فهنــاك داخــل المنظومة
الليبيــة القيميــة ســلوكيات يمكــن االســتناد عليهــا لتعزيــز هــذه المفاهيــم إال أنهــا مغيبــة أو
مغضـوض عنهــا الطـرف ،فمـا يجمـع األمــة الليبيـة أكثــر ممــا قــد يفرقهــا إال أننــا فقــط نحتــاج
إلـى تبيــان هـذه القيـم واالسـتعانة بهــا للخـروج مــن دائرتنـا المغلقــة وهــذه المهمـة هـي مــا
تجعــل للشــباب موقعًــا رياديًــا فــي تحويلهــا إلــى ثقافــة مجتمــع عــن طريــق االســتمرارية والصبــر
والتجربــة المتراكمــة.
هـذه الوسـائل تجعــل مـا نصبـوا إليـه واقعًــا معيشًـا وليـس فقـط أفـكار حبيسـة خيالنـا أو
مـا تخطــه أناملنـا.

الخاتمة
إن أي جهــد لــن يكــون مثمــرًا إلحــداث التحــول الديمقراطــي المنشــود فــي ليبيــا إال عــن
طريـق العمــل الحزبــي المنظــم الــذي يعتبــر هـو خـط الدفـاع األخيــر عــن المناطقيـة والقبليــة
والنظــرة األحاديــة فتجــد داخــل أغلــب األحــزاب فــي ليبيا لفيــف مــن األعــراق والمناطــق المتباعدة
شـر ًقا وغربًــا وجنوبًـا اجتمعـوا علــى رؤيــة موحــدة لليبيـا ولـم تجمعهـم مجتمعاتهـم القطريـة
الضيقـة.
إن غيــاب الشــعور الوطنـي الجامــع لليبييــن هــو مــا جعلهــم يتمترســون وراء كتــب التاريـخ
التــي أوصلتهــم إلــى التخنــدق فــي مجتمعاتهــم القطريــة ســواء علــى أســاس عرقــي أو قبلــي
واعتبــار أن كل مــا هــو خــارج عــن اإلطــار هــو اآلخــر الــذي يجــب عــدم الثقــة فيــه وال التعامــل
معــه وأن كل مــا يعــزز ويبنــي اســتمرارية لهــذا المجتمــع القطــري الضيــق يجــب المحافظــة عليــه
لشـعورهم باألمــان والمعرفــة الكبيــرة بــه.
ألن اإلنســان عــدو مــا يجهــل فيجــب تبيــان القيــم الديمقراطيــة التــي نحــن فــي حاجــة إليهــا
بالشــكل الصحيــح لنســتطيع أن نحقــق التغييــر الحقيقــي الــذي نشــدناه وننتشــل بالدنــا ممــا هــي
عليــه اآلن.
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