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 »ليبيا التي رأيت ،ليبيا التي أرى«
* املنصف وناس

الدار املتوسطية للنشر، تونس، 2018
بقلم: دروش فاطمة فضيلة

   يسعى الباحث املثقف بكل ما أويت من قوة أن يكتب كتابا خيلده ،  وبالنسبة لعامل االجتماع فكتاب حياته ال ميكن أن خيرج
 عن إطار رؤيته للتغري االجتماعي ، للفاعلني االجتماعيني ، ملقومات التنمية الشاملة ولطبيعة الصراع االجتماعي. وال ميكن أن يكون

 هذا العمل إال  حبثا مقارنا نقديا حتليليا ، يضع فيه عصارة تالقيه وتفاعله مع النظريات السوسيولوجية من جهة والواقع االجتماعي
 الذي يعيشه كاآلخرين ولكن مل يكن لرياه بنفس العدسة، وهذا ما سعى لتحقيقه األوائل من علماء االجتماع منذ أوجست كومت

وماكس فيرب وكذا فعل ابن خلدون وهو يكتب مقدمته الشهرية قبل التأسيس األكادميي لسوسيولوجيا .
  وهكذا ظهر لنا العامل والباحث االجتماعي التونسي املنصف وناس يف آخر كتبه. إنه العمل املميز والرائد يف احلقل السوسيولوجي

املغاريب منذ مطلع األلفية واملعنون »ليبيا اليت رأيت ليبيا اليت أرى ».**
...........................................................................................
*املنصف وناس باحث يف جامعة تونس مهتم مبتابعة التطور االجتماعي والسياسي يف جمتمعات املغرب العريب وخاصة يف 

ليبيا ، يف رصيده ستة عشر كتابا من بينها : ـ العسكر والنخب يف ليبيا )2009( ، ـ الشخصية الليبية )2014(.
** املنصف وناس ،ليبيا اليت رأيت ليبيا اليت أرى ،الدار املتوسطية للنشر، ط1، تونس 2018 .

1 إشكالية الدراسة:
  أسفرت عملية بناء إشكالية البحث عن تساؤلني رئيسيني : ما هي جذور األزمة واإلخفاق والعنف يف اجملتمع اللييب؟ وهل ميتلك

اجملتمع اللييب موارد تارخيية واجتماعية وسياسية واقتصادية وقيمية كافية إلعادة البناء ومغادرة حالة اإلخفاق؟
صياغة التساؤلني مل تتأتى من العدم بل سبقتها دراسات استطالعية وقراءات عديدة ومقابالت مع خمتلف الشرائح االجتماعية 

مكنت الباحث من حتقيق القطيعة مع املعرفة السابقة واملعتقدات العامة حول مستوى املعيشة وطبيعة العالقات وخمتلف البين 
االجتماعية يف ليبيا. فبينما كنا نعتقد أن سكان ليبيا كانوا ينعمون حبياة الرفاهية جراء تقسيم مداخيل النفط ولكون نسبة السكان قليلة 
ال تتعدى السبعة ماليني وإذ بالدراسات االستكشافية اليت أجراها الدكتور املنصف وناس تسقط ما كنا نعتقده حقيقة وتكشف لنا عن 

حلة الفقر اليت كانت شرائح عريضة تعاين منها« فالفقر رسالة متبادلة بني النظام والليبيني، فكلما زرت بنغازي ـ وقد زرهتا ما ال يقل 
عن عشر مرات ،ـأدقق النظر يف مظاهر اإلمهال والتسيب اإلداري وعالمات الفقر والقذارة واهنيار املرافق اخلدماتية وعدم جتديد معامل 
املدينة العتيقة اشعر بان مثل هذه احلالة رسالة رمزية وسياسية مركبة وعميقة يف اآلن نفسه ، ولكنها واضحة يف مدلوالهتا بالنسبة إىل 

الباحث واملتلقي على حد سواء«.)املؤلف، ص45( 
باإلضافة إىل التشخيص األويل ألهم مظاهر التخلف اليت ميزت ليبيا يف عهد معمر القذايف وذكر أهم املشكالت االجتماعية 

للمجتمع اللييب تضمن هذا التصريح رسائل رمزية لعل أمهها أن الفقر حمسوب 
ومفتعل  مبعىن آخر هو تفقري متعمد ملناطق بعينها وهذا جيرنا إىل منبع الداء وحاقن  قابلية االنفجار واملتمثل يف  ظاهرة الشروخ 
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واالنشطارات العديدة يف اجملتمع اللييب » أزمة اجملتمع اللييب العميقة ليست تعبريا عن صراع فقط بني السلطة واجملتمع و إمنا هي تأكيد 
لتعاضد عنصريني بنيويني: جغرافية  األحقاد بني الفئات واجلهات والقبائل من جهة واالنشطارات الثقافية االجتماعية والنفسية من 

جهة أخرى«.)املؤلف، ص48( وربط الباحث جغرافية األحقاد باالنتشار املذهل للسالح بكل أصنافه بغرض االحتماء من كل هذه 
الشروخ.و بعد سلسلة من املقابالت أجراها مباشرة الحظ شعور النخبة العميق باالنغالق السياسي وانتشار الفساد والعجز عن مقاومته 
وعدم القدرة على إصالح البلد. كما أشار الباحث إىل ظاهرة شعور الشباب باإلقصاء مع أنه مل يذكر أي مؤشرات دالة على اإلقصاء.

باإلضافة إىل عامل يستهان به يف البلدان العربية وهو غياب املراجعة العميقة والعلمية للتغريات االجتماعية ومدى مسايرهتا للتطور 
احلاصل يف العامل.بعد هذه القراءة النقدية نلخص عوامل اإلخفاق واألزمة ومن مث انفجار فيفري 2011 إىل عوامل داخلية وأخرى 

خارجية .
ـ  العوامل الداخلية :

ـ عوامل بنيوية ثقافية نفسية مرتبطة بالتكوين القبلي وقابليته للدخول يف نزاعات وحروب عند اإلحساس باخلطر .
ـ عوامل اقتصادية تكمن يف فشل حتقيق التنمية الشاملة والعدالة االجتماعية وما اجنر عن هذا العجز من  انتشار الفقر بشكل 
واسع أو باألحرى تفقري متعمد لبعض اجلماعات ومنه شعور عميق ومؤمل بالقهر املادي والنفسي جراء تراكم الثروات لدى مجاعات 

النفوذ وعدم تكافؤ يف الفرص االقتصادية واالجتماعية و اشتداد أزمة الطبقة الوسطى اقتصاديا.
ـ عوامل سياسية تكمن يف شعور النخبة باالنغالق السياسي و شعور الشباب باإلقصاء وعبادة القائد احلاكم للسلطة.

ـ   انعدام املراجعة العميقة خالل أربعني سنة وضعف اخلربة يف التسيري االسرتاتيجي لألزمات.
ـ العوامل اخلارجية:

ـ تكالب حلف الشمال األطلسي على ليبيا .
ـ التوجه الرئيسي لقوى غربية الستئصال النظام السياسي القائم مهما كانت التكلفة املادية والبشرية.

ـ إغراق ليبيا باألسلحة بكل أنواعها من طرف قوى أوروبية وممولة عربيا. )املؤلف ، ص62(
من بني هذه العوامل احملددة  املتسببة باإلخفاق واالنفجار والتأزم أيهما يرجح الباحث ؟ اإلجابة عن تساؤلنا تكمن  يف الفقرة 
التالية وهي ذات داللة ومفسرة ملا حيدث وقد حيدث يف املغرب العريب »بعد جلسات حوار أربعة ، توصلت إىل استنتاج أنه ال توجد 

رغبة حقيقية يف السلم يف ليبيا ،تأكدت من كل ذلك حينما هاتفين دبلوماسي أورويب يف األسبوع الثاين من شهر ماي 1102 قائال: 
 Bernard وصار بني أيدي الفيلسوف اليميين  Alain Jupe إننا مل نستمع البتة لنصائحك فاملؤسف أن امللف انتقل من أيدي

Henry Lévy صدمتين املعلومة أية صدمة ألنين مواكب ملسريته منذ عقود« . )املؤلف ص36(
وعليه فالعامل احلاسم اهلالك لليبيا هو التأمر اخلارجي ولكن مل يكن هذا الفريوس قادرا على التغلغل واهناك النسيج االجتماعي 

لوال قابلية هذا النسيج الستقبال الفريوسات . إهنا شروخ وتفككات عميقة متأتية أساسا من أن اجملتمع غري حمصن من الداخل مبا فيه 
الكفاية ويتميز هبشاشة وانكسارية جليتني تؤثران بالضرورة يف أدائه .

ثانيا ، سوسيولوجية االتعطيل واإلهدار ، حالة ليبيا: كيف فسر املنصف وناس علميا نشاط العوامل السابقة الذكر ومسارات 
إحداث االنفجار واالنفالت األمين؟

أ ـ نظرية اجملتمع املعطل :توصل املؤلف عند إعادة تركيب اخلاليا اهلالكة للمجتمع اللييب  إىل إنتاج  مقاربة نظرية مركبة مت صياغة 
مقوالهتا بالرجوع إىل التاريخ السياسي واالجتماعي وباالستناد إىل املالحظات العينية واإلحصائيات واألحداث الظاهرة والكامنة ولقد 

أطلق عليها نظرية اجملتمع املعطل« واملتسمة بعناصر رئيسية متعاضدة ومتداخلة إىل حد كبري.)املؤلف،ص 68ـ69( 
ـ غياب العقد االجتماعي واألخالقي.

ـ غياب سياسة توافقية تنبين على املشاركة اجلماعية.
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ـ بنية سياسية مشخصنة وممركزة يف يد واحدة تعزل القوى اجملتمعية والسياسية واالقتصادية عن املشاركة.
ـ قرار سياسي استفرادي وغري تشاركي وغامض املربرات.

ـ توزيع ضعيف للثروات الوطنية واحنباسها يف الفئات املوالية ومنع توزيعها ودوراهنا العادلني. 
ـ تعطيل مسرية حتديث اجملتمع سياسيا ومؤسساتيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإلزامه مبا ميكن أن نسميه البدونة بكل جتلياهتا 

وممارساهتا ومتثالهتا للحياة والوجود.
ـ االعتماد الكلي على االقتصاد السياسي للبرتول يف تعميق التعطيل .

ب ،االهدارات  التارخيية للعسكر:أهم مفارقة سوسيولوجية وسياسية  توصل إليها املؤلف تكمن يف كون العسكريني مل يسعوا 
عمليا إىل إجياد شركاء سياسيني يف صلب اجملتمع اللييب«فلو حكم العسكر يف ليبيا جبدية ووفق برنامج حتديثي توافقي ألمكن عندئذ 

بناء جمتمع منضبط و مؤطر ومنتج ولكن الذين حكموا بعد 1969 مل يكونوا متجانسني فكريا وطبقيا واجتماعيا وال أصحاب مشروع 
حتديثي حقيقي للمجتمع اللييب .....لقد كان بإمكان العسكر أن يكونوا فاعال حتديثيا مهما وقاطرة تطوير جمتمعي واقتصادي وتنموي 

أساسي وأداة داجمة وصاهرة  للمجتمع القبلي صلب اجملتمع الشامل«.) ص 119.( 
كما توصل املؤلف إىل كون العسكريون يف ليبيبا بال قاعدة شعبية وكان حضورهم فوقيا مما أدى هبم إىل استخدام القوة يف إدارة 
الشأن العام إلخفاء مكامن التوتر والتفكك. وأن أغلب أعضاء جملس الثورة كانوا يعتنقون مرجعية عروبية ناصرية وكانوا يأملون إقامة 
العدالة االجتماعية وتعميم التعليم وتوفري اخلدمات الصحية وتشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة االجتماعية والسياسية ولكنهم قبلوا 

طوعا أو إكراها احلكم الفردي وتواطؤا مع ظاهرة الفساد و قبلوا اإلقصاء والتهميش. )املؤلف ،ص 123(.
ثالثا، شروط إعادة البناء يف اجملتمع اللييب أو املستقبل املمكن:

 كيف ميكن حتويل الزلزال اجملتمعي الذي عرفته ليبيا إىل رأمسال ثقايف واجتماعي اجيايب يساعد على إعادة البناء واىل قوة طاردة
 للضعف والوهن؟ كيف ميكن حتويل كل عناصر اهلشاشة واالنكسارية اليت جتمعت بعد 2011 إىل موارد حتصني ومناعة وقوة أي كيف

ميكن إعادة بناء البيت اللييب من جديد؟
  اجتهد الباحث يف رسم خريطة طريق جديدة باعثة لألمل والتفاؤل جوهرها أن التغيري الصائب يبدأ من السياسة الرتبوية والتعليمية

 و السياسة الثقافية والسياسة الدينية املخاطبة للعقل اللييب مث السياسة التنموية العادلة.إهنا الرؤية الفيربية واليت أثبتت جناعتها يف كثري من
اجملتمعات املعاصرة واليت خطت خطوات اجيابية حنو املستقبل .

 كما تستلزم مرحلة إعادة البناء يف نظر املؤلف القطيعة االجيابية العميقة واملؤسسة لواقع جمتمعي جديد،وال ميكن إعادة التأسيس
 إال بعد تشخيص موضوعي ألماكن اإلخفاق واهلشاشة.وخنتم هذه املراجعة بقاعدة سوسيولوجية عرب عنها مؤلف الكتاب تعبريا يستحق
 أن يعلق شعارا يف كل مؤسسات الدولة »فاجملتمعات تنتج ذاهتا إنتاجا وتبين نفسها لبنة لبنة وحجرا حجرا وتكون هي يف املستوى الذي
 يراد هلا أن تكون فيه،وهي إنتاج إرادة الفاعلني احلريصني على التقدم. فاجملتمعات ال تولد مكتملة وجاهزة ، ال تنشأ مكتفية بذاهتا، وإمنا
 هي تتطور وفق من يريد هلا أن تتطور سلبا أو إجيابا، وهي ترتقي إىل املنزلة اليت يريد الفاعلون أن تتبوأها مثلما كان الشأن يف اجملتمعات

الغربية على خصوصية مساراهتا التارخيية للوصول إىل ذلك«.)املؤلف، ص365(
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