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المستخمص
يتناول البحث دراسة تأثير أزمات التنمية السياسية عمى الحكم الرشيد ،من خالل دراستيا والتعريف بيا
من الناحية النظرية ،حيث تم دراسة مفيوم التنمية السياسية والمقومات التي ترتكز عمييا ،إضافة إلى العوامل
المؤثرة فييا  ،كذلك تم تناول مفيوم الحكم الرشيد وأىم المقومات التي نحتاجيا لكي يتأسس عمى قواعد صحيحة،
وتناولت الدراسة ايضا أىم االزمات السياسية التنموية في ليبيا ،فاألوضاع الراىنة تعطي مالمح الدولة اليشة
الفاشمة التي تعاني غياب شبو كامل لممؤسسات وغياب السيادة ،وتعاني أزمات سياسية متعددة كأزمة الشرعية،
وأزمة المشاركة ،وأزمة اليوية ،وأزمة بناء الدولة ،وأزمة التوزيع والتغمغل ،وأزمة التنظيم السياسي والدستوري،
فجممة ىذه االزمات تفسر مظاىر االنحراف في تطبيق أسس الحكم الرشيد في ليبيا ،وتعد معوقا رئيسيا لبناء
نظام سياسي قائم عمى أسس ديمقراطية.
المقدمة
تعتبر أزمات التنمية السياسية عائق حقيقي أمام أي مجتمع يسعى الى بناء دولة حديثة قائمة عمى أسس الحكم

الرشيد  ،وىذه االزمات مرتبطة بالمجتمع والنظام الحاكم وكل عناصر النظام السياسي  ،فقد تم تناول ىذا
الموضوع من طرف العديد من المفكرين والمختصين وتم طرح العديد من النظريات التي تناولت التنمية
السياسية وازماتيا خصوصا في المجتمعات التي تعاني من سمات التخمف السياسي  ،وتعاني من أزمات تنموية
سياسية فشل المجتمع بكل مكوناتو في وضع حمول ليا .
بعد الثورة في ليبيا عام  2011م التي جاءت منادية بسقوط النظام السياسي وبناء نظام سياسي ديمقراطي
تحكمو مبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية  ،تفكك النظام السياسي بسقوط القذافي  ،وانتيت بانتيائو مظاىر
الدولة  ،وتم الدخول في مرحمة انتقالية إلعادة بناء الدولة ووضع أسس نظام سياسي جديد قائم عمى مقومات
الحكم الرشيد ومبادئ الديمقراطية كما كان يطمح الشعب الميبي في مطالبو خالل االيام األولى لمثورة  ،ولكن
برزت تحديات أطالت من عمر المرحمة االنتقالية  ،وزادت من حدة االنقسامات والخالفات والفوضى السياسية
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والصرعات المسمحة  ،مما يفرض البحث في االسباب التي أدت إلى الوضع المتأزم طيمة ىذه الفترات التي
اصبحت عبارة عن مراحل انتقالية لم تكتمل وتصل الى تحقيق ما يصبو اليو الشعب .وعند التعمق في مالحظة
األوضاع الراىنة والبحث عن مدخل لدراستيا  ،فاقرب ما يمكن التطرق اليو ىو ما عرف في ادبيات عمم
الس ياسية بأزمات التنمية السياسية وكيف يمكن أن تكون سببا في ترسيخ التخمف السياسي في ظل دولة فاشمة

وىشة .

عميو يتناول البحث دراسة أثر أزمات التنمية السياسية عمى عممية بناء الحكم الرشيد في ليبيا بعد ثورة 17
فبراير  2011م حتى عام  2019م  ،وان كانت عممية تحديد فترة زمنية فيو نوع من التعسف  ،وذلك الن ليذه
االزمات امتدادات خالل الفترة الزمنية السابقة قد تصل لما قبل االستقالل  .لذلك سنجد ضرورة الى اإلشارة الى
ىذه االرتباطات عند الحاجة الييا في الدراسة والتحميل .
إشكالية الدارسة :
تنطمق مشكمة الدراسة من طرح تساؤل رئيسي وىو ( ما ىي أثار أزمات التنمية السياسية عمى بناء الحكم
الرشيد في ليبيا )  .ومن خالل التساؤل الرئيسي نطرح مجموعة من التساؤالت الفرعية وىي :



ما ىو واقع أزمات التنمية السياسية التي يعاني منيا المجتمع الميبي بعد ثورة  17فبراير.



ما ىي أثار أزمات التنمية السياسية في المجتمع الميبي عمى عممية بناء الحكم الرشيد .

الفرضية  :يعبر الواقع المتأزم لممجتمع الميبي بعد  2011م عن بروز أزمات التنمية السياسية  ،وانعكاسيا
بشكل سمبي عمى عممية بناء نظام سياسي قائم عمى أسس الحكم الرشيد .
أهمية الدراسة :
 .1الواقع الذي يعيشو المجتمع الميبي بمختمف أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالمنية ىي التي
تعطي أىمية لدراسة ىذا الموضوع .

 .2دراسة ىذا الموضوع تكشف عن حقيقة الصراع والتحديات الذي يعيشيا المجتمع الميبي بكل ابعادىا .
أهداف الدراسة  :تيدف الدراسة الى تحقيق اآلتي :
 .1توضيح مفيوم وأزمات التنمية السياسية  ،ومفيوم الحكم الرشيد .
 .2توضيح وتحميل واقع أزمات التنمية السياسية في ليبيا .

 .3دراسة واقع الحكم الرشيد في وتأثير أزمات التنمية السياسية عمى تطبيقو في ليبيا . .
منهج البحث  :سعيا لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتحقق من الفرضية سيتم استخدام المنيج الوصفي
التحميمي لدراسة واقع ازمات التنمية السياسية واثرىا عمى تطبيق الحكم الرشيد في ليبيا .

 .1مفهوم التنمية السياسية :
يتناول ىذا المحور من الدراسة التعريف بالتنمية السياسية من خالل عرض مجموعة من التعريفات لمجموعة
من المختصين والباحثين في ىذا الحقل من عمم السياسية  ،كذلك التطرق الى االسس والمقومات التي ترتكز
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عمييا عممية التنمية السياسية  ،إضافة الى العوامل التي تؤثر في عممية التنمية السياسية  ،وازمات التنمية
السياسة .
 .1.1التعريف بمصطلح التنمية السياسية .

تعددت االتجاىات الفكرية التي تناولت تعريف مصطمح التنمية السياسية  ،وقد كان لمباحث لوسيان باي سنة
 1965اجتيادات في تحميل مفيوم التنمية السياسية من خالل عرض مجموعة من التعريفات نمخصيا في اآلتي
 :فسر لوسيان باي التنمية السياسية بأنيا ىي عممية بناء الدولة القومية  ،وبناء المؤسسات الديمقراطية عمى

أسس شرعية في ممارسة الحكم من خالل التداول السممي عمى السمطة  .كذلك ربط لوسيان باي التنمية
السياسية بدعم قدرات النظام السياسي من أجل إحداث التغيير المنتظم وتحقيق االستقرار  .ومن ناحية أخرى

اعتبرىا عممية ثقافية مرتبطة بتغيير الثقافة السياسية عمى مستوى األفراد والمجتمع  .إضافة الى ذلك عرف
التنمية السياسية بأنيا التحديث السياسي  ،وىي التنمية اإلدارية والقانونية  ،وىي تحقيق المشاركة السياسية

(عياش ،2007 ،ص ص . )18-12

إن لمتنمية السياسية مدلوالت متعددة كميا تتحور حول تحقيق التغير االجتماعي في مختمف المجاالت التي ليا
عالقة بتنمية اإلنسان أىميا (نقرش ،2005 ،ص : )513


مدلول قانوني  :ويتمثل المدلول القانوني لمتنمية السياسية حول سيادة القانون والتمتع بحميتو والمساواة في
تطبيقو عمى المواطنين  ،ووجود دستور فاعل ينظم الحياة السياسية والسمطات العامة  ،والعالقة بين الحاكم

والمحكوم .


مدلول اقتصادي سياسي  :ويتمثل المدلول االقتصادي والسياسي لمتنمية السياسية في العدالة في توزيع
الثروة بين أفراد المجتمع  ،وتحقيق العدالة االجتماعية  ،وتوفير سبل العيش الكريم والرفع من مستوى جودة
الحياة من خالل الخدمات المختمفة التي تقدم لممواطنين .



مدلول إداري :يتمثل المدلول اإلداري لمتنمية السياسية في القدرة عمى أداء األدوار والوظائف بطريقة رشيدة

وبكفاءة عالية في شتى الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا.


مدلول اجتماعي سياسي :يتمثل بوجود مجتمع سياسي ذي ثقافة سياسية قائمة عمى دور فاعل لممواطنين ،
يقبل االمتيازات ويتحمل المسؤوليات التي يتضمنيا نظام سياسي ديمقراطي شرعي قائم عمى احترام

الدستور والقانون ،ومبدأ تداول السمطة ومبدأ تكافؤ الفرص واألداء السياسي المتميز داخميا وخارجيا.

وعرف صموئيل ىنتغتون التنمية السياسية بأنيا العممية التي بمقتضاىا يزداد ترشيد السمطة والتباين في اليياكل
واألبنية والمؤسسات السياسية وزيادة المشاركة السياسية  ،وىنا ركز ىنتغتون عمى عقمنة السمطة من خالل
تحقيق التداول عمييا  ،والحد من الفساد داخميا وتحقيق مبدأ التخصص الوظيفي وعدم التداخل بين األبنية
والمؤسسات السياسية (حيزية ،2017/2016 ،ص .)37
وىنا نالحظ أن التنمية السياسية ىي نقيض التخمف السياسي الذي يشير إلى مجموعة من الخصائص العامة
من أبرزىا تدني مستوى المشاركة السياسية بمختمف أنواعيا  ،وضعف مستوى التكامل القومي وانقسام المجتمع
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عرقيا واثنيا وقبميا ودينيا ولغويا  ،وغياب العقالنية والموضوعية في عممية صنع القرار السياسي  ،وانتشار
ظاىرة الفساد السياسي  ،وغياب التأثير الفاعل لمرأي العام ،وانعدام االستقرار السياسي (ىيجوت ،2001 ،ص
 . )238فظاىرة التخمف السياسي تمثل ظاىرة معقدة مركبة من العديد من اإلشكاليات التي تمثل تحديات تواجو
عممية التنمية السياسية  .وىنا يمكن أن نعرف التنمية السياسية بأنيا عممية بناء نظام سياسي قائم عمى أسس

ومقومات الحكم الرشيد .

 .1.1مقومات التنمية السياسية .
تتركز التنمية السياسية عمى مجموعة من المقومات األساسية التي ترسخ قيام نظام سياسي ديمقراطي ونمخص
أىم ىذه المقومات في اآلتي :
أ-

المشاركة السياسية  :وىي " تمك الممارسات من األنشطة السياسية التطوعية المختمفة  ،والتي يتم اختيارىا
عمى أساس من الوعي السياسي لممساىمة في الق اررات التي كفميا الدستور شريطة توفر المناخ السياسي
لتحقيق ىذه األنشطة " (فؤاد ،1995 ،ص  )24أي أن يكون لممواطنين دور فاعل في الحياة السياسية من

خالل التأثير في السياسة العامة وادارة شؤون العامة  ،واختيار القادة السياسيين عمى المستويين المحمي
والوطني  ،لتحقيق وتمبية مطالب المجتمع ِِِ .
ب -التعددية السياسية  :وىي تعني مشروعية تعدد القوى واآلراء السياسية وحقيا في التعايش والتعبير عن
نفسيا  ،والمشاركة في التأثير عمى القرار السياسي .
ت -التداول السممي عمى السمطة  :وىي تعني احترام مبدأ السممية في الصراع السياسي  ،واالبتعاد عن
استخدام العنف والقوة .
ث -المأسسة  :وتتمحور حول بناء المؤسسات وتفعيل دورىا في المجتمع  ،واستقالليا عن شخص الرئيس او
الحاكم .
ج -حماية واحترام حقوق اإلنسان.
 .1.1العوامل المؤثرة في عملية التنمية السياسية

تحقيق التنمية السياسية يحتاح الى مجموعة العوامل تمعب دو ار ميما في نجاحيا ىي (المجمعي،2009 ،
ص ص :)140 - 139
أ.

رغبة المجتمع فً التقدم والتطور السٌاسً وتحقٌق النهوض والتقدم بالواقع السٌاسً للمجتمع والدولة والنظام
السٌاسً.

ب.

السعي والعمل عمى الشروع بعممية التنمية وتييئة المستمزمات كافة وتييئة النظام السياسي خصوصاً

والنظام االجتماعي العام في تقبل ومن ثم تنفيذ عممية التنمية السياسية.
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ت.

وجود خطة شاممة يتم من خالليا تنفيذ ىذه العممية  ،تستوعب المطالب والطموحات السياسية العامة،
وتحقق األىداف السياسية لمدولة ،وتستغل الفرص والخيارات المتاحة كافة ،وىذا ما ال تقوم بو إال السمطة

العامة ممثمة بالنخب التي تمسك بزمام ىذه السمطة.
ث.

وجود التعبئة الجماىيرية التي تعد من أىم عوامل نجاح واستم اررية التنمية السياسية ،وتتجسد التعبئة
الجماىيرية بفاعمية السموك السياسي الذي تقوم قيادة المجتمع بتعزيزه وترسيخو وتنميتو وتطويره ،وابقاءه
محافظاً عمى النيج المالئم لخدمة أىداف المجتمع ،ويتم ذلك من خالل الحفاظ عمى االلتحام والتعاون بين
السمطة والجماىير لضمان فاعمية توجيو السموك المجتمعي لألفراد والجماعات بما يحقق التنمية السياسية .

 .1.1أزمات التنمية السياسية .

وفقا لنظرة لوسيان باي عن أزمات التنمية السياسية التي تتبمور وتبرز عند االنتقال نحو التحديث فإنيا
متنوعة وىي  :أزمة اليوية ،أزمة الشرعية ،أزمة التغمغل ،أزمة المشاركة ،أزمة االندماج ،أزمة التوزيع (حسين،

 ،2014ص )88ولمزيد من اإليضاح نتطرق الى التعريف بيذه االزمات كما يمي:

 .1.1.1أزمة اليوية  :وىي أن الوالء السياسي لمفرد تتجاذبو االنتماءات القبمية و الجيوية والعرقية  ،وتصبح

الوالءات متعددة داخل المجتمع الواحد  ،ويغيب الوالء السياسي الموحد اتجاه الدولة  ،ويغيب مفيوم المواطنة

القائم عمى الحقوق والواجبات من دون أي تمييز بين أبناء المجتمع (عياش ،2007 ،ص  .)27ويعمق وجود
ىذه األزمة من حدة الصراع الداخمي والحرب األىمية والعنف االجتماعي والسياسي والديني الذي يؤدي الى

غياب الوحدة الوطنية لممجتمع (دبور ،2002/2001 ،ص )14

 .فنزوع الوالءات الضيقة نحو القبيمة

والمنطقة والجية وتشتت المجتمع عمى أساس االنتماءات التقميدية يعد سببا فب ارتفاع وثيرة الصراع السياسي
وفي بعض األحيان الصراع المسمح  .ولمخروج من ىذه األزمة يجب أن تبادر الدولة إلى بناء األمة التي يعرفيا
جابريل الموند بأنيا " تمك العممية التي ينقل بيا األفراد والئيم وارتباطيم من الجيات المحمية ليصبح ىذا الوالء

نحو السمطة المركزية  ،المتمثمة بالنظام السياسي  ،وترتبط أزمة بناء األمة بالنظام الثقافي لممجتمع  ،فالمشكمة
في تحويل الوالء التقميدي المحمي الى والءات أخرى كالدين أو العرق أو الطبقة " (جياللي،2014/2013 ،
ص . )43
 .1.1.1أزمة الشرعية  :وىي عدم رضى المجتمع عمى السمطة الحاكمة  ،وعدم الرضا عمى االداء السياسي ،
وغياب التداول السممي عمى السمطة  ،واحتكرىا من قبل فئة معينة  ،وغياب األساليب الديمقراطية في إسنادىا

وتولييا  .وىي تعد من أعمق األزمات التي تشكل أزمة سياسية مركبة في المجتمعات  ،فالشرعية بمعناىا
الواسع ،ى ي القبول بالنظام السياسي من قبل مواطنيو واعتقادىم أن نظام الحكم القائم ىو النظام الذي يخدم
رغباتيم وطموحاتيم وآماليم (دبور ،2002/2001 ،ص .)15
 .1.1.1أزمة المشاركة  :وىي عدم القدرة عمى احتواء الفاعمين الجدد في العممية السياسية  ،بسبب عدم قدرة
المؤسسات القائمة عمى التكيف  ،وارتفاع مستوى المطالب بمختمف أنواعيا  ،وتزايد نمو الجماعات المصمحية
بشكل سريع مما يفرض ضرورة إعادة صياغة شكل العالقات السياسية (بادي ،2001 ،ص  ،)65فالمشاركة
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السياسية تفتح المجال لممواطنين من خالل وجود قنوات المشاركة لمتأثير في صنع القرار السياسي والسياسة
العامة  ،ومدى استعداد المواطنين بدافع إرادتيم الحرة لممشاركة في العممية السياسية وتبرز ىذه األزمة عندما
تبرز في المجتمع مكونات اجتماعية جديدة  ،وتزداد درجة الوعي السياسي ومستوى الثقافة السياسية الديمقراطية
 ،وتشبت الفئات الحكم باحتكار السمطة السياسة  ،وانسداد قنوات ووسائل المشاركة والتعبير مثل  :األحزاب
السياسية  ،ومؤسسات المجتمع المدني  ،ووسائل اإلعالم الحرة (دبور ،2002/2001 ،ص .)16

 .1.1.1أزمة االندماج  :ويقصد بو تحقيق عممية تفاعل سياسي متماسكة ومنتظمة وادخال كل الوحدات

والوظائف السياسية في إطار عممية سياسية واحدة فعالة ومنسجمة أي العمل عمى توزيع األدوار والمسؤوليات
والميام والمصالح ووضع الضوابط القانونية التي ترسخ ذلك  ،مع إمكانية التقاضي حول االختالفات التي يمكن
أن تنشأ بينيما  ،ثم إيجاد القنوات الالزمة لالتصال بين األجيزة التي أوكمت إلييا ميمة القيام بيذه الوظائف ،

مع ضرورة التوفيق بين أجيزة الدولة والتأكد من تكيفيا مع اإلطار السياسي السائد في المجتمع .

 .1.1.1أزمة التوزيع  :وتعني عدم وجود عدالة في توزيع ثروة المجتمع  ،وغياب المساواة  ،واتساع الفجوة
الطبقية  ،وانتشار الحرمان االقتصادي والعديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي قد تكون سببا في

انتشار العنف بشكل ييدد الدولة (عياش ،2007 ،ص .)29
 .1.1.1أزمة التغمغل :وىي مدى سيطرة النظام وامتداد سيطرتو وسمطاتو إلى كافة أطراف المجتمع ،وقدرتو
عمى التأثير الفعال في مختمف أرجاء اإلقميم (عبدالمطمب ،1981 ،ص .)58 - 57

وصنف جبرائيل الموند أزمات التنمية السياسـية إلـى أربعـة أزمـات وىـي (دبـور ،2002/2001 ،ص ص -13
:)14
 .1أزمــة بنــاء الدولــة :وتشــير إلــى وجــود تيديــد خطيــر مــن داخــل المجتمــع أو خارجــو ييــدد بقــاء المجتمــع برمتــو
والنظام السياسي.
 .2أزمة بناء األمة :ويقصد بيا عممية تحول الوالءات الضيقة إلى الوالء لمنظام السياسي ككل.
 .3أزمة المشاركة :وتشير إلى المطالبة المتزايدة باإلسيام فـي صـنع القـرار السياسـي مـن قبـل شـرائح وجماعـات
مختمفة داخل المجتمع.
 .4أزمـة التوزيــع :وتشــير إلـى تــدخالت النظــام السياســي لمتـأثير عمــى توزيــع المـوارد أو القـيم بــين فئــات المجتمــع
المختمفة.
وأضاف الدكتور (احمد وىبان) إلى ىذه االزمات أزمتي  :االستقرار السياسي  ،والتنظيم السياسي  ،فاألولى
تشير إلى انعـدام االسـتقرار وشـيوع االضـطرابات وكثـرة االنقالبـات العسـكرية  ،وغيـاب ثقافـة التـداول السـممي
عمى السمطة وفقا لضـوابط دسـتورية  ،والثانيـة فيـي أزمـة تنظـيم سـمطة تفتقـر إلـى وجـود دسـتور يـنظم عمميـة
إســناد الســمطة وممارســتيا وتــداوليا  ،إضــافة إلــى احتكــار الســمطة فــي ىيئــة واحــدة وغيــاب مبــدا الفصــل بــين
السمطات العامة  ،اختزال السمطة في شخص الحاكم (وىبان ،2000 ،ص .)100

1053

insd. elmergib. edu.ly

أزمات التنمية السياسية وانعكاسها عمى الحكم الرشيد ( ليبيا أنموذجا ) 3129 _ 3122

أ  .محسن رمضان جابر /الجامعة األسمرية اإلسالمية  ،د  .مفتاح الحسوني الجمل  /جامعة المرقب
__________________________________________________________________________

أما طبيعـة وشـكل " العالقـة بـين ىـذه األزمـات عالقـة ترابطيـة ،فكـل منيـا قـد تقـود إلـى األخـرى .ويالحـظ أن
عالقة الشرعية بالمشاركة واليوية أكبر وأقوى من عالقتيا بغيرىما " (دبور ،2002/2001 ،ص .)17
 .1مفهوم الحكم الرشيد .
يتمحور الحكم الرشيد حول دراسة أسموب الحكم المتمثل في األليات والقواعد المؤسسية والعمميات التي تتسم
بالفعالية  ،كحكم القانون  ،ورشادة عممية صنع القرار ،والمساءلة والمشاركة  ،وحقوق اإلنسان (فريد،2014 ،
ص  .)20لذلك ستناول في ىذا المحاور التعريف بمصطمح الحكم الرشيد  ،والمقومات التي يقوم عمييا .
.1.1

التعريف بمصطمح الحكم الرشيد

فمصطمح الحكم الرشيد ييتم بالبعد والمحتوى الديمقراطي والشرعية واشراك العديد من العناصر الفاعمة في

عممية الحكم  ،وصنع الق اررات ورسم السياسات (كريم ،2004 ،ص  . )54وسنعرض في ما يأتي مجموعة من
التعريفات لفيم المصطمح بشكل أكثر وضوح .
عرف الحكم الرشيد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  :بأنو " ممارسة السمطة االقتصادية والسياسية واإلدارية
إلدارة شئون الدولة عمى كافة المستويات  ،ويشمل اآلليات والعمميات والمؤسسات التي من خالليا يعبر
المواطنون والمجموعات عن مصالحيم ويمارسون حقوقيم القانونية ويوفون بالتزاماتيم ويحاولون حل خالفاتيم

عن طريق الوساطة " (أمين ،2014 ،ص .)25

وتناولت الوكالة الكندية لمتنمية الدولية دراسة الحكم الرشيد وعرفتو عمى أنو " الحكم القادر عمى بناء المؤسسات
الديمقراطية القادرة عمى إيجاد حمول لممشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتوسيع المشاركة السياسية"
(الزىيري ،2010 ،ص . )77
ويقصد بالحكم ا لرشيد من منظور التنمية اإلنسانية الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه اإلنسان ،ويعمل عمى
توسيع قدرات البشر وخياراتيم وفرصيم وحرياتيم االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ،وال سيما ألكثر فئات
المجتمع فق ار وتيميشا (البابمي ،2018 ،ص .)2
وعرفت لجنة الحكم العالمي الحكم الرشيد بأنو " :مجموع الطرق واألساليب المشتركة بين الدولة والمواطنين
والخواص من أجل تسيير شؤونيم المشتركة بطريقة مستمرة عمى أساس من التعاون بين المصالح المتفق أو

المختمف عمييا من أجل الخير العام " (خالف ،2009/2010 ،ص . )24
وتناولت منظمة الشفافية الدولية الحكم الرشيد بأنو الغاية من تكاثف جيود كل من الدولة ومكونات المجتمع
ومختمف المواطنين في مكافحة ظاىرة الفساد  ،بمختمف الوسائل والطرق الرسمية وغير الرسمية  ،وخمق آليات
تمكن ىذه األطراف من القضاء عمى ظاىرة الفساد أو الحد منيا (فريد ،2014 ،ص ص .)31-30
وعرف الحكم الرشيد بأنو " التسيير العقالني ألجيزة ومؤسسات الدولة ومختمف مواردىا البشرية والمالية  ،في
إطار من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في سبيل خدمة المصمحة العامة والتقيد باحترام
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القانون  ،دون اإلخالل بالقواعد والشروط البيئية والذىنية المحمية  ،مع االستفادة من ايجابيات النماذج الخارجية
التي ال تتعارض مع الخصوصيات المحمية " (فريد ،2014 ،ص ص .)40-39
وعرف الباحث نادر فرجاني الحكم الرشيد عمى أنو نسق من المؤسسات المجتمعية المعبرة عن الناس تعبي ار
سميما تربط بينيما شبكة متينة من عالقات الضبط  ،يستيدف تحقيق مصمحة عموم الناس في المجتمع (حيزية،

 ،2017/2016ص .)13

وعرف األمين السابق لألمم المتحدة السيد " كوفي عنان" الحكم الرشيد بأنو " ضمان احترام حقوق اإلنسان
وحكم القانون  ،وتعزيز الديمقراطية  ،والشفافية والقدرة في مجال اإلدارة العامة  ،فالحكم الرشيد ىو مصطمح
يرمز إلى فعل نقمة نوعية لدور الحكومات تجاه الحقوق والكفاءة في اإلدارة والشفافية في الحكم بما يخدم
المواطنين في نياية المطاف (أمين ،2014 ،ص . ")10
وفي تعريف اخر لمحكم الرشيد أكثر شمولية ىو " اإلدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خالل سياسات
وآليا ت وممارسات تقوم عمى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد  ،وتسعى لتحقيق العدالة وعدم
التميز بين المواطنين واالستجابة الحتياجاتيم لموصول بالسياسات والخدمات إلى أعمى مستوى من الفعالية
والجودة يتحقق من خالليا رضى المواطنين" (حيزية ،2017/2016 ،ص ص  . )14-13ما نخمص اليو من

عرض التعريفات السابقة أن الحكم الرشيد ىو العمل عمى تحقيق حياة مستقرة وكريمة وعادلة لكل أبناء المجتمع

في مختمف مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية .
.1.1

مقومات الحكم الرشيد :

لكي يقوم النظام السياسي عمى اسس الحكم الرشيد البد أن يتأسس عمى مجموعة من الركائز والمقومات وقد

حددت االمم المتحدة ىذه المقومات وىي كما يمي (البابمي ،2018 ،ص :)3
 .1حكم القانون وىو االستناد في عممية الحكم الى االطر القانونية والدستورية بشكل عادل بين كل افراد
المجتمع .

 .2الشفافية وىو فتح المجال لتدفق المعمومات والحصول عمييا لتفيميا ومراقبتيا .

 .3المسؤولية وىي الحرص وااللتزام من طرف الدولة لتقديم الخدمات المختمفة لممواطنين وتوفير ليم سبل
الحياة الكريمة والرفع من مستوى الرفاىية .

 .4بناء التوافق وىي عممية لمتوفيق بين المصالح المختمفة ومراعاة الجميع من دون إقصاء .
 .5المساواة وىي تحقيق العدالة بين مكونات المجتمع من دون تمييز او عنصرية .

 .6الفعالية والكفاءة وىو استخدام افضل الوسائل الحديثة في االستفادة من الموارد البشرية والمالية .

 .7المسالة وىي خضوع الجميع من صناع قرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمساءلة القانون .

 .8الرؤية االستراتيجية وىي القدرة عمى امتالك القادة والجميور منظو ار واسع لمحكم الرشيد والتنمية االنسانية
ومتطمباتيا .
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 .1واقع أزمات التنمية السياسية في ليبيا .
يتناول ىذا الجزء من الدراسة التعرض إلى دراسة أىم االزمات السياسية التنموية في ليبيا  ،فاألوضاع الراىنة
تعطي مال مح الدولة اليشة الفاشمة التي تعاني غياب شبو كامل لممؤسسات وغياب السيادة  ،وتعاني أزمات
سياسية متعددة نستعرضيا كما يمي :
 .1.1أزمة الشرعية السياسية.

حكمت ليبيا اربعون عام ولم يكن في البالد دستور حقيقي ينظم الحياة السياسية أو أحزاب سياسية تكون قنوات

لممشاركة السياسية لممجتمع الميبي فالنظام السياسي في عيد القذافي كان عبارة عن نظام استبدادي اعتمد في
بقائو عمى الشرعية الثورية  ،وجممة من التحالفات القبمية عمى حساب وجود مؤسسات حقيقية في الدولة (حجال،

 ،2019ص . )88
فوفقاً لمقانون رقم  71لعام  ، 1972والمادة  206من قانون العقوبات ،يمكن إصدار حكم اإلعدام بشأن تشكيل

مجموعات أو منظمات أو روابط عمى أسس أيديولوجية سياسية مخالفة لمبادئ ثورة عام 1969

أو الدعوى

إلى إقامة مثل ىذه المجموعات" (بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا ،2012 ،ص  . )12وبيذا
القانون منع تكوين قوى سياسية في المجتمع الميبي يكون ليا دور في الحياة السياسية وتعبر عن مطالبو ومدى
رضاه وقبولو بما يقدمو النظام  .إضافة إلى ذلك "فقد منح مرسوم الشرعية الثورية الصادر بتاريخ  9مارس
1990تعميمات القذافي قوة القانون ،وجعميا ممزمة لكافة المؤسسات ،بما فييا المؤتمر الشعبي العام والمؤتمر

الشعبي األساسي (بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا ،2012 ،ص  .)12فأصبحت سمطات
القذافي مطمقة في حكم الشعب الميبي.

كان نتاج حكم القذافي دولة استبدادية مفروضة بالقوة  ،مع تفويض صالحيات إلى كيانات مستقمة –أحياناً

متداخمة – يقودىا عادة أحد أفراد الدائرة الداخمية .وبذلك انعدمت الخصائص الرسمية لمتسمسل اليرمي الحكومي
المرتبط بتركيبات الدولة األكثر تقميدية (بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا ،2012 ،ص . )13
فطبيعة النظام السياسي في عيد القذافي انتفت فيو أي شرعية دستورية إنما كانت قائمة عمى حكم الفرد والعائمة
المطمق  ،وبرزت أزمة الشرعية خالل المرحمة االنتقالية بعد  2011بسبب االنقسام السياسي وغياب التوافق بين
االطراف السياسية المؤثرة  ،ووجود سمطتين انتقاليتين ( المؤتمر الوطني العام والبرلمان ) تديران البالد
وتتنازعان الشرعية الداخمية والدولية (والي ،2017 ،ص  ، )160ثم حدوث انقسام بين أعضاء البرلمان نفسو

فجزء من أعضائو يعقد جمساتو في طبرق والجزء االخر يعقد جمساتو في طرابمس  " .ولقد ادى تزايد مستويات

الفساد المالي واإلداري والسياسي واستمرار النخب الحاكمة في االستفادة من مزايا المنصب السياسي  ،دون أي
اعتبار لمظروف االقتصادية الصعبة السائدة ،إلى ارتفاع مستويات السخط الشعبي واإلحساس بعدم شرعية
السمطات االنتقالية وعدم الثقة فييا " (المغيربي ،بناء الدولة والتعايش السياسي والمحتمعي في ليبيا. )2016 ،
فالوا قع السياسي الراىن يفتقد إلى وجود جية ليا الشرعية عمى كل ليبيا  ،فحالة الصراع السياسي والمسمح بين
االطراف السياسية والعسكرية تعطي دالالت عمى غياب أسس شرعية اي سمطة قائمة ال من الناحية الدستورية

وال من ناحية الكفاءة واالنجاز.
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 .1.1أزمة الهوية ( أزمة بناء االمة الميبية ) .

يتمحور موضوع اليوية حول خمق درجة عالية من االندماج والوحدة الوطنية  ،أي بناء األمة  ،وتشكيل ىوية
وطنية مشتركة تجمع كل أبناء الوطن من دون تمييز عنصري عمى أي أساس طائفي أو جيوي أو قبمي أو

ديني  ،والتأكيد عمى قيم المواطنة القائمة عمى الحقوق والواجبات .
لقد برزت أزمة اليوية الوطنية الميبية منذ تأسيس الدولة الميبية المعاصرة عام  ، 1951فقد كان مفيوم اليوية
الوطنية في الثقافة الميبية غائما ومشوش وتتنازعو تجاذبات ونزعات تقميدية مختمفة كاإلقميمية والمناطقية والقبمية

(المغيربي.)2016 ،

فقد تأثرت اليوية الميبية بالوالءات واالنتماءات المناطقية والجيوية والقبمية ( تحت الوطنية) وتأثرت بالقومية
واإلسالمية (فوق الوطنية)  ،وبذلك فأزمة اليوية حاضرة منذ نشأة الدولة الميبية  ،وترسخت في عيد القذافي
الذي لم ييتم بمثل ىذه القضايا الجوىرية في بناء الدولة الحديثة (المغيربي . )2016 ،فقد اعتمد القذافي في
إدارة العممية السياسية عمى الوالءات القبمية  ،وتغذيت الخالفات بين القبائل في بعض األحيان  ،واستحدث

القذافي القيادات الشعبية االجتماعية وىي مؤسسة تجمع زعماء القبائل في منظمة واحدة تحت سيطرة النظام ،
وذلك لضمان السيطرة أكثر من خالل ىذه القيادات (تقرير الشرق األوسط رقم  6 ،107يونيو  ،2011ص ص
. )11-10
وبعد  17فبراير عام  2011كانت النزعة الجيوية والمناطقية والقبمية المتداخمة من أبرز مالمح المشيد
السياسي  ،فقد برز الخطاب الجيوي في شكل مطالب متنوعة أثرت عمى الواقع السياسي واالقتصادي واالمني
 ،كمطالب الفيدراليين ومطالب االمازيغ بترسيم المغة  ،كذلك بروز النزعة المناطقية عمى صعيد المدن والقبائل
(المركز الميبي لمبحوث والتنمية ،2014 ،ص .)8
فالمجتمع الميبي تتجاذبو النزعات والوالءات القبمية والمناطقية والجيوية  ،كذلك التعصبات المذىبية الدينية ،
وغياب ىوية وطنية جامعة تتجاوز االنتماءات التقميدية الضيقة  ،إضافة إلى غياب مفيوم المواطنة القائمة عمى

الحقوق والواجبات  ،ىذه الخصائص ىي معضمة اليوية الوطنية لمشعب الميبي و انعكست سمبا عمى العممية
السياسية خالل المرحمة االنتقالية بعد عام  2011م  .و اتضح أثار ىذه التجاذبات في حدة الصراع السياسي
والمسمح .
 .1.1أزمة المشاركة السياسية.

يشكل النظام السياسي في عيد القذافي نموذجا شاذا في المنطقة بخصوصياتو المؤسساتية و نيجو االيديولوجي

 .،فانو يعاني من غياب أبسط مبادئ وأسس الديمقراطية  ،فاحتكار القرار السياسي من قبل نخبة عسكرية
حاكمة بقيادة معمر القذافي جعل من خيار تكون نظام ديموقراطي بميبيا شبو مستحيل ،حيث ال وجود لمجتمع

مدني وال احزاب سياسية وال النتخابات كوسيمة إلسناد السمطة  ،و ال احترام لحقوق األنسان و ال وجود لدستور
ينظم االختصاصات و يوزع السمطات ،إضافة إلى غياب إرادة حقيقية لدى األطراف الفاعمة في الحياة السياسية
الميبية من اجل تحقيق التغيير و التحول الديموقراطي المطموب  ،فطبيعة النظام كان شمولية لم تفتح المجال
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لممشاركة السياسية ألفراد المجتمع وىذا ما انعكس عمى طبيعة الثقافة السياسية لممجتمع الميبي حتى بعد فبراير
 2011من حيث تدني مستوى المشاركة والسمبية (اداسر ،ال يوجد  ،ص .)15
وحتى باتساع قاعدة المشاركة السياسية في الحياة السياسية في أول تجربة انتخابية في تموز  2012م  ،فان
ىذه االنتخابات متمث مجاال لمصراع المجتمعي التنافسي التقسيم الذي جعل ليبيا اكثر تشرذما من الناحية
االجتماعية واتضح مدى افتقار لممجتمع لموعي السياسي ولمممارسة الديمقراطية والثقافة الديمقراطية فقد تأثر
سموك الناخبين بالكارزما والعنصرية القبمية والجيوية  ،كما شيدت المساىمة في الحياة السياسية احباطا وعزوفا
من قبل المواطنين والنشطاء السياسيين وغابت الثقة بسبب الفشل في إدارة المرحمة االنتقالية وتحقيق االستقرار

(والي ،2017 ،ص .)167

وباإلضافة الى غياب دور فاعل لمشاركة المجتمع الميبي في الحياة السياسية  ،نجد أن ىناك أزمة في مشاركة
ودور النخب السياسية الميبية " فتعد أغمب النخب السياسية الميبية نخب وىمية ومؤقتة كونيا جاءت إلى السمطة
في مرحمة زمنية مأزومة وحالة فوضى في المرحمة االنتقالية التي تمر بيا ليبيا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية ،

وتميزت بعدم كفاءتيا  ،وعدم قدرتيا عمى إدارة الصراع بصورة صحيحة  ....أما البعض اآلخر فيي مصطنعة
بفعل وسائل اإلعالم من خالل التركيز عمييا بفعل التأزم السياسي والمجتمعي  ،كما أن البعض يستند في
صعوده إلى النخبة الحاكمة بفعل عوامل غير الكفاءة والقدرة  ،وانما بفعل عوامل القوة االقتصادية أو الحزبية أو
القبمية أو القوة العسكرية " (الشيخ ،2018 ،ص ص )40-39
فأزمة النخب السياسية الميبية ليست حديثة فقد تعرضت إلى االضطياد وافراغيا من محتواىا الوطني والسياسي

وتيميش دورىا " ووجو إلييا القمع بشكل مباشر منذ مطمع عام  ، 1969فبعض تمك العناصر استطاعت الفرار
إلى الخارج ،والبعض اآلخر مكث في السجون الميبية وبعضيم قتل ونكل بو ،أما البعض اآلخر خرج من
السجون أو عاد من الخارج في سن متأخرة بعد أن اضناه الزمن ولم يعد بإمكانيم فعل أي شيء ،وجزء آخر
رضي بالعمل مع النظام السابق وما تبقى آثر السكوت والصمت" (ميميل ،2018 ،ص  .)314واتضح تدني
مستوى المسئولية االجتماعية والوطنية والخبرة السياسية لدى الكثير من النخب الميبية  ،وعدم ارتقائيم الى

مستوى العمل الوطني المطموب في ىذه المرحمة التي تتطمب تقديم المصمحة العميا لموطن عن أي مصمحة
أخرى  .وبرزت المالمح السمبية السياسية الميبية بعد أن انفتح ليا المجال لممشاركة السياسية بعد  2011م
نستعرضيا في النقاط التالية (الشيخ ،2018 ،ص ص :)46 - 42
أ-

االنقسام والتشرذم فيما بينها .

فالنخب السياسية الميبية تعاني من غياب وضعف القدرة عمى بناء توافق وطني حقيقي  ،وضف ايمانيا

بالقيم والمبادئ الديمقراطية  ،وغياب الثقافة السياسية الديمقراطية ،وممارسة السموك السياسي اإلقصائي .
ب -انعدام الثقة السياسية .
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فقدان ثقة المواطن بالنخب السياسية وفقدان الثقة بين النخب السياسية ذاتيا  ،بسبب خيبة أمل الناس في
ىذه النخب بإىماليا لممصالح الوطنية وتقديم مصالحيا الضيقة  ،الذي جعميا تعيش حاالت صراع في ما
بينيا بسبب ىذه المصالح  ،واصبحت عائق أمام طموحات الشعب الميبي ومشروعو الوطني .
ت -غياب الرؤية السياسية .
تدني مستوى الكفاءة والخبرة السياسية لبعض النخب كان سببا في غياب أن يكون ليا مشروع وطني يمثل
رؤيتيا السياسية التي تسعى لتحقيقيا  ،فال نجد اال التركيز عمى نقاط الخالف بل االىتمام ما يخدم
المصمحة الوطنية .

ث -افتقار بعض النخب السياسية لمروح الوطنية .
الكثير من النخب السياسية الميبية تعاني من انعدام المسئولية الوطنية  ،وال تمثل اال مصالحيا القبمية

والمناطقية الضيقة  ،بل بعضيا ليا ارتباطات خارجية تضر بمصمحة الوطن .

إضافة غمى غياب الدور الحقيقي والمؤثر لألحزاب السياسية التي تكونت بعد عام  2011م  ،حيث منعت
في عيد الحكم الممكي وعيد حكم القذافي مما كان سبب في أن ىذه األحزاب لم يكون ليا الخبرة السياسية
والتنظيمية الكافية لتكون قنوات لممشاركة السياسية لممجتمع الميبي وتعبر عن طموحو ومطالبو وتساىم في
تجديد ثقافتو السياسية بما يتماشى مع طبيعة المرحمة الراىنة .

 .1.1أزمة بناء الدولة .

بعد سقوط القذافي في  2011م انيارت مع سقوطو الدولة الشمولية التي كانت قائمة  ،واصبح من أول
الميام التي عمى الشعب الميبي إنجازىا ىو إعادة بناء الدولة  ،،والى تاريخ القيام بيذه الدراسة 2019
مازال يعيش صراعات اجتماعية وسياسية وثقافية تدخل في إطار التحديات التي واجيت بناء الدولة بعد

ثورة فبراير  2011م .
تعتبر التركيبة القبمية لممجتمع الميبي من أول التحديات التي كانت ومازال تمثل عائق سمبيا أمام بناء
الدولة الميبية الجديدة ليس منذ قيام الثورة في فبراير  2011م بل منذ إعالن االستقالل في  1951م ،
فمازالت ىذه المعضمة حاضرة ألنو لم يتم بناء الدولة عمى اسس سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية
ترسخ من اركانيا وكيانيا  ،بل كانت مجرد سمطة سياسة مشخصنة .
فالثقافة األبوية المترسخة في المجتمع الميبي المتميز بتركيبتو القبمية تعطي لرئيس الدولة نفس دور شيخ
القبيمة  ،إذ يرى نفسو ويراه اتباعو بأنو األحق واألجدر واألقوى بممارسة شئون السياسة والدولة  ،بدون أي

اىتمام بالتقييد بالقانون  ،وقد تجسد ىذا خالل حكم القذافي (  ،)2011 – 1969بعد أقل من عقدين من
نموذج الحكم التقميدي لمممك ادريس السنوسي(( )1969-1951الكوت ،2018 ،ص  . )100وىذا بدوره
أثر سمبا عمى مسالة بناء الدولة في ليبيا التي تحتاج الى الوالء القائم عمى المواطنة والوحدة الوطنية" .

فظاىرة التعدد القبمي كرست عوامل التخمف االجتماعي بالمقاييس الحديثة ،وخضوع المواطنة فييا الى نظام
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ال يتوافق مع متطمبات العصر " (خميف ،2014 ،ص  . )64فالدولة الحديثة تحتاج الى دستور ينظم
العالقات السياسية ويجسد المواطنة من خالل الحقوق والوجبات .
لم يعرف المجتمع الميبي الحياة السياسية الديمقراطية بسبب طبيعة النظام السياسي الشمولي في عيد حكم
القذافي  ،فال وجود لدستور وال برلمان منتخب وال مؤسسات سياسية حقيقية و ال أحزاب سياسية وال
مؤسسات المجتمع المدني وال وسائل إعالم حرة مستقمة  ،ىذه البنى السياسية واالجتماعية اصطدمت في
عممية تكوينيا بالبنى التقميدية بسبب غياب الدولة والحياة السياسية وغياب الثقافة السياسية الديمقراطية في
المجتمع الميبي (رممي ،2014 ،ص  . )140فالمجتمع الميبي ببنائو التقميدي (القبمي) قد يكون عائق أمام

مشروع الدولة المدنية الديمقراطية  ،وقد يكون سبب في إنتاج نظام دكتاتوري جديد .

فاألزمة السياسية واألمنية والمجتمعية التي تعيشيا ليبيا اليوم ليست بسبب انييار النظام السياسي لمقذافي
فحسب  ،وانما يعود الى غياب قيام مشروع وطني لبناء دولة عصرية وحديثة يحكميا الدستور والمؤسسات
والمواطنة والتوافق الشامل منذ عقود من عيد النظام الممكي والنظامي الشمولي لمقذافي  ،وبغياب ىذا
المشروع الوطني غابت معو أسس دولة حديثة تمثل كل أبناء المجتمع الميبي (خميف ،2014 ،ص . )62

يضاف الى ىذه النقطة أن جميع االزمات االخرى التي تم دراستيا في ىذه البحث تمثل ايضا عائق لعممية
بناء الدولة واستقرارىا وسيادتيا.
 .1.1أزمة التوزيع والتغمغل

برزت خالل المرحمة االنتقالية الراىنة مظاىر فقدان السمطات االنتقالية قدرتيا وفاعميتيا امام ظيور نفوذ القوى
الغير رسمية ومنازعتيا لسمطات اإلدارات االنتقالية المشكمة سواء مجمس انتقالي او حكومة مؤقتة او ادارات

عسكرية او محمية كالمدن والمناطق والقبائل  ،فقد بدا عمل ىذا القوى تحت مبررات غياب التنمية والتيميش
والمحاصصة عمى الو ازرات واإلدارات العامة  ،ثم استخدام القوة والتيديد لتحقيق المطالب والسيطرة عمى المرافق

والمؤسسات العامة (والي ،2017 ،ص  .)188فغياب السمطة المركزية التي نفرض سيادتيا باستخداميا لمعنف
المشروع  ،جعل العديد من المناطق والقبائل تطالب بحقوقيا ومشاريعيا االقميمية والمحاصصة وتتحدى
السمطات الرسمية  ،مثل حالة برقة وابتزازىا بقفل الموانئ النفطية  ،إضافة الى بروز النعرات القبمية والجيوية

والعرقية مثل حالة التبو واالمازيغ والطوارق (عمر ،2014 ،ص  .)10كذلك عجز السمطات االنتقالية عن
السيطرة عمى الحدود مما كان سببا في تكون شبكات إجرامية وتكون الجماعات المتطرفة في سرت ودرنة ،

وانييار قوات الشرطة والكتائب االمنية في حرب الثورة  2011حمت محميا جماعات مسمحة متنوعة في تكوينيا
واىدافيا فرضت سيطرتيا واضعفت سيطرة الدولة (كالع ،2014 ،ص ص  .)83-82وبرزت مظاىر عجر
الحكومات المتعاقبة خالل المراحل االنتقالية انيا عن الحكم وفرض سيادتيا  ،وضعف السمطات التشريعية في

ان تكون حاسمة في رسم سياسة تخدم المصمحة الوطنية وتقدم حمول لمختمف االشكاليات القائمة كانتشار

السالح والخدمات وغيرىا  ،وفشميا في بناء مؤسسة عسكرية قوية ومنظبطة تكون ليا مقدرة في فرض سيادتيا
والتغمغل بفرضت سيطرتيا عمى كافة المناطق وحدود الدولة (المغيربي ،بناء الدولة والتعايش السممي والمجتمعي
في ليبيا .)2016 ،واما في ماىو متعمق بأزمة التوزيع فقد استمرت السمطات الحاكمة خالل المرحمة االنتقالية
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الراىنة في ممارسة السياسات الريعية التي مارسيا القذافي  ،تم استخدام الموارد النفطية في تكوين التحالفات
والمجموعات المسمحة التي استغمت ضعف السمطات في االستثار بموارد النفط  ،وانتشار الفساد بشكل غير
مسبوق  ،وانخفاض اسعار النفط منذ  2014وانعكاساتو في تدني مستوى دخل الدولة بشكل كبير اثر عمى
عممية ادائيا التوزيعي وخمق أزمة توزيعية اترث عمى النشاط االقتصادي وزادت من معاناة المواطن الميبي

(المغيربي ،بناء الدولة والتعايش السممي والمجتمعي في ليبيا . )2016 ،والذي انعكس سابقا وحاليا عمى غياب
التنمية الحقيقية بمختمف أنواعيا عمى المستوى المحمي والوطني .
 .1.1أزمة التنظيم السياسي والدستوري .

بدات ىذه األزمة في الظيور بمجرد تشكل السمطات االنتقالية  ،فوقعت في اشكالية التوفيق بين الشرعية الثورية
المستمرة وشرعية االنتخاب واالطر القانونية  ،إضافة إلى انعدام االستقرار في ىيكمية البناء المؤسسي  ،وتفكك
السمطة المركزية  ،وتأزم الصراع السياسي الذي اتخذ شكال مسمحا وشكل عائقا لمعممية االنتقالية السممية اثر

ع مى مخرجاتيا من البناء الدستوري المؤقت والمؤسسات االنتقالية المنبثقة عنو  ،واليات تشكيميا وىياكميا
وصالحياتيا  ،والعممية السياسية بشكل عام  ،مما أدى الى تعثر المرحمة االنتقالية الثانية ( فترة المؤتمر

الوطني ) والدخول في مرحمة انتقالية ثالثة بانتخاب البرلمان  ،وبروز االنقسام السياسي وغياب التوافق بين
االطراف السياسية المؤثرة  ،ووجود سمطتين تتنازعات الشرعية ( المؤتمر الوطني والبرلمان ) (والي،2017 ،
ص ص  ، )160 - 159وتدخمت االمم المتحدة  ،وتم صياغة اتفاق الصخيرات بالتوافق عمى تشكيل ثالت
ىيئات  :المجمس الرئاسي والحكومة والمجمس األىمي لمدولة  ،مما زاد االمر تعميقا لالزمة السياسية فالشرق
تديره حكومة مستقمة وىي الحومة المؤقتة  ،والغرب تديره حكومة الوفاق  ،وبرلمان مقره طبرق  ،ومجمس الدولة
في طرابمس (ساحمي ،2019 ،ص ص  ،)22 - 21فتعقدت االزمة السياسية وسيطرت عمييا المالمح التالية
(البرعصي ،2015 ،ص ص : )5-4
 .1وجود بر لمانيين وحكومتين .

 .2االتجاه نحو الحسم العسكري  ،وتزايد االنفالت العسكري في العديد من المناطق .
 .3االستقطاب السياسي الحاد واالنقسام الجغرافي .

 .4تأسيس مؤسسات مناظرة ومجالس إدارة جديدة تتنازع الصالحيات واالختصاصات مع المؤسسات القائمة .
 .5التسيب المالي واإلداري بالمؤسسات الميبية .

 .6تردي الخدمات المحمية وتعطل العديد من االمصالح .

فتعطل وضع دستور دائم لمبالد يمثل جميع مكونات المجتمع الميبي  ،وتعطل بناء المؤسسات السياسية عمى

المستوى الوطني  ،أدى الى تعدد المراحل االنتقالية وحدة الصراع السياسي والمسمح  ،وعرقمة عممية إعادة بناء
الدولة وبناء المؤسسات السياسية.
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 .4واقع ومعوقات الحكم الرشيد في ليبيا .
ان الظروف السياسية الراىنة  ،والواقع السياسي المعقد الذي فشمت فيو النخب السياسية أن تصل الى وضع
أسس بناء الدولة بعد شبو انييارىا من عام  2011م وحتى االن  ،نعتقد انو توجد الصعوبة في الحديث عن

الحكم الرشيد في ليبيا وىي الزال تعيش مراحل انتقالية متتالية في اغمب مالمحيا الصراع المسمح والتناقضات

االجتماعية واالنقسامات السياسية .
أن إدارة المرحمة االنتقالية الراىنة ومسالة إعادة بناء الدولة عمى أسس سياسية سميمة تحترم فييا إرادة الشعب
الميبي ىي من تحدد مدى النجاح في وضع أسس الحكم الرشيد أو أن تكون ىذه األسس ىي أسس حكم
دكتاتوري جديد .
فتدىور االوضاع بالصورة التي ىي عمييا االن  ،وفشل القيادات السياسية والمؤسسات القائمة في تحقيق
االستقرار السيا سي واالمني  ،و تحسين الظروف االقتصادية لممواطنين وانتشار الفساد  ،واالستياء من العممية
السياسية الفاشمة  ،قاد إلى تراجع التأييد لمخيار الديمقراطي عند الكثير من المبيبين  ،وتكون موقف سياسي
سمبي أن الديمقراطية ال تصمح ليم  ،وأن الخيار االفضل واالصمح ىو الخيار الجبري القائم عمى استخدام القوة

(المركز الميبي لمبحوث والتنمية ،2014/4/13 ،ص  .)1حيث تمثل إرادة المجتمع الميبي وموقفو من شكل
وطبيعة النظام السياسي عامل حاسم وفاعل في بناء الحكم الرشيد.
فقد أشار تقرير ديوان المحاسبة لسنة  ، 2015إلى مالمح االداء الحكومي في ليبيا التي وصفيا بأنيا تتسم
بمظاىر االنحراف عن الحكم الرشيد ،ويمكن تمخيصيا في النقاط التالية (المنظمة الميبية لمسياسات

واإلستراتيجيات ،2016 ،ص ص :)5 - 1
أ-

التفكك اإلداري وغياب ركائز إدارة شؤون الدولة من أىميا عدم وضع وزير دفاع يتولى تسيير شئون
الو ازرة ويضع خطط ألىم اولويات المرحمة وىي بناء جيش وطني حقيقي والءه هلل ثم لموطن .

ب -ضعف الحرص عمى المال العام والتقصير في أداء الميام .
ت -مخالفة التشريعات والنظم المالية .
ث -ضعف نظم الرقابة الداخمية .

فواقع الحياة السياسية الميبية الراىن يشير إلى غياب شبو تام ألسس الحكم الرشيد التي اشرنا إلييا سابقا .
وتتضح أبرز نقاط الفشل في تطبيق الحوكمة في ليبيا فيما يمي (المنظمة الميبية لمسياسات واالستراتيجيات،
 ،2016ص : )15
أ-

عدم القدرة عمى التحكم في الحيز الجغرافي الذي من المفترض أن تديره السمطة فاعل ومسؤول  ،وىذا
يعطي دالالت عمى عمق أزمة التغمغل في ليبيا .

ب -العجز في توفير السمع والخدمات العامة .
ت -اإلخفاق في تعزيز الالمركزية بما يضمن نمو وتطور التنمية المكانية .

ث -انفراد شخص أو مجموعة قميمة بالسمطة وعزل مكونات فاعمة ومعينة عن المشاركة في القرار .
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ج -عدم االستجابة لمطالب قطاع كبير من الفقراء والنساء واألطفال والمكونات اإلثنية .
ح -ضعف التوعية والتدريب عمى متطمبات تطبيق الحوكمة .
خ -تفشي الفساد واإلداري في مختمف المؤسسات والشركات العامة واإلخفاق في الحد منو أو تخفيف أثاره التي
د-

تشكل تيديدا كبي ار لالقتصاد الوطني .

الفشل في القضاء عمى البيروقراطية والروتين اإلداري والعجز عن تطوير سبل اإلدارة في المؤسسات

المالية والخدمية .
أشارت ىذه النقاط الى مالمح الفشل في تطبيق الحكم الرشيد  ،وتشير مضامين ىذه النقاط الى عمق أزمات
التنمية السياسية في ليبيا  ،فجميعيا ليا ارتباط باألزمات التي تم اإلشارة إلييا سابقا.
وأشار تقرير المنظمة الميبية لمسياسات واالستراتيجيات إلى مجموعة من التحديات التي تواجو تطبيق الحكم
الرشيد في ليبيا وىي (المنظمة الميبية لمسياسات واإلستراتيجيات ،2016 ،ص : )15

أ-

تشكل حالة عم االستقرار السياسي واألمني العائق الرئيس أمام عممية تطبيق الحكم الرشيد في اإلدارة
الميبية .

ب -ضعف تأىيل الكادر الحكومي يشكل عامل مباشر في عرقمة جيود تطبيق الحوكمة في اإلدارة الميبية ،
وألن حجم الكادر كبير فإن االستغناء عنو محفوف بالمخاطر وتأىيمو مكمف وال يتوقع منو نتائج مرضية .

ت -تأثير العامل القبمي ومحاولة تكريسو كمحرك أساسي ضمن فعاليات االداء السياسي واإلداري .
ث -انكسار ىيبة الدولة وانحسار مظاىر االلتزام بمبادئ المواطنة واحترام حقوق اآلخرين .
ج -غياب روح المنافسة لدى المواطنين وىيمنة إستجداء الحكومة واالعتماد عمييا في الحصول عمى ىبات
تحت مسميات مختمفة ودون بذل أي جيد .

ح -تفشي الفساد  ،وطغيان البيروقراطية والروتين اإلداري لدرجة كبيرة تجعل عممية االنتقال الى الحكم الرشيد
عممية ضخمة ومركزة ومدعومة من الحكومة لضمان نجاحيا .
خ -غياب الدور الرقابي عمى أداء المؤسسات وضعف المؤسسات الرقابية المالية واإلدارية .
د-

ضعف البني التحتية المتعمقة بتقنية المعمومات واالتصاالت وتدني معدالت اعتماد النظم المحوسبة

المساندة لألعمال اإلدارية والمحاسبية في المؤسسات .

ومن خالل ما أشرنا إليو في السابق عن الحكم الرشيد في ليبيا من حيث مظاىر الفشل والمعوقات والتحديات ،
يتأكد عمق أزمات التنمية السياسية  ،فيذه النقاط تشير إلى غياب مقومات التنمية السياسية وغياب مقومات
الحكم الرشيد والتي اشرنا إلييا سابقا من الناحية النظرية  ،وىذا يعطي دالالت عمى العالقة الترابطية بين

التنمية السياسية والحكم الرشيد  ،فعندما تكون ىناك تنمية سياسية يكون ىناك أسس لحكم رشيد  ،وفي
األوضاع التي تكون فييا أزمات التنمية السياسية متجذرة من الصعب أن يكون ىناك وجود نظام سياسي قائم
عمى أسس الحكم الرشيد .
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الخاتمة
الواقع الراىن في ليبيا ىو انعكاس لمجموعة من االزمات التنموية السياسية المتداخمة والمترابطة مع بعضيا ،
فعدم االتفاق عمى اسس الشرعية السياسية من خالل عقد اجتماعي يمثل جميع الميبيين يعتبر أول االزمات التي
تواجو المجتمع الميبي  ،وغياب ىوية وطنية جامعة تتجاوز االنتماءات التقميدية الضيقة وترسخ مبدا المواطنة ،
وت دني مستوى المشاركة السياسية لممجتمع الميبي بشكل فاعل ومؤثر في الحياة السياسية كان سببا في تيميشو
وعدم االلتفات الى مطالبو المختمفة من طرف النخب السياسية الفاقدة لمعديد من خصائص الكفاءة والخبرة

السياسية ما كان سببا في تفاقم االزمة السياسية و تعدد المراحل االنتقالية التي تديرىا سمطات تعاني من عدم
قدرتيا احكام السيطرة عمى اقميم الدولة  ،وفرض سيادتيا الداخمية والخارجية ،وانتشار الفساد السياسي والمالي
واالداري وغياب العدالة في توزيع الثروة واىدار المال العام  ،وتنوع وازدياد مستوى حرمان المواطن الميبي .

اضافة إلى تفكك السمطة المركزية بعد عام  2011م  ،وغياب وجود مؤسسات حقيقية خالل فترة حكم القذافي ،
يضع من ضمن االولويات الرئيسية لممرحمة االنتقالية عممية بناء مؤسسات الدولة الدستورية و السياسية
والخدمية عمى أسس صحيحة لمخروج من حالة الفوضى والصراع المسمح  ،كخطوة أولى لحمحمة االزمات
واالشكاليات التي تواجو عممية بناء دولة ليبية قائم عمى أسس الحكم الرشيد.
فجممة ىذه االزمات الراىنة اترث سمبا عمى عممية إعادة بناء الدولة وعممية بناء الحكم الرشيد في ليبيا  ،ومثمث
مظاىر لالنحراف عن تطبيقو  ،وترسيخ مقوماتو  .فمع وجود ىذه االزمات يصعب أن يكون ىناك نظاما
سياسيا متسما بالحكم الرشيد واحترام المبادئ الديمقراطية .
النتائج :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ٌوجه المجتمع اللٌبً بشكل عام مجموع من االزمات تعرف بأزمات التنمٌة السٌاسٌة وهً أزمة بناء
االمة وأزمة بناء الدولة وازمة الشرعٌة السٌاسٌة وأزمة المشاركة السٌاسٌة وأزمة التوزٌع والتغلغل ،
وأزمة التنظٌم السٌاسً والدستوري .
التنازع بٌن أطراف العملٌة السٌاسٌة فً لٌبٌا على الشرعٌة السٌاسٌة  ،وغٌاب أسس وجودها من الناحٌة
الدستورٌة  ،وغٌابها من ناحٌة مستوى الثقة والرضا من طرف المجتمع اللٌبً فً كفاءة وانجاز النخب
السٌاسٌة التً تقود المرحلة االنتقالٌة .
غٌاب الهوٌة الوطنٌة الجامعة بٌن مختلف مكونات المجتمع اللٌبً بسبب التجاذبات القبلٌة والمناطقٌة
والجهوٌة  ،وتأثٌرها السلبً على الثقافة السٌاسٌة .
انعدام االسس وااللٌات والقنوات التً تنظم المشاركة السٌاسٌة الفاعلة لكل مكونات المجتمع اللٌبً .
فشل النخب السٌاسٌة اللٌبٌة فً أن تكون فً مستوى متطلبات المرحلة السٌاسٌة من حٌث الخبرة واالداء
والمسئولٌة الوطنٌة .
تعدد التحدٌات واالزمات التً تعٌق عملٌة إعادة بناء الدولة  ،المتمثلة خطوتها االولى فً إعادة احتكار
استخدام العنف الشرعً وفرض السٌادة الداخلٌة والخارجٌة.
ضعف السلطات االنتقالٌة وعدم قدرتها على فرض السٌادة  ،وتحقٌق التوزٌع العادل للموارد الوطنٌة على
المجتمع اللٌبً .
الفشل فً وضع األسس الدستورٌة وإعادة بناء المؤسسات السٌاسٌة الدائمة  ،واالستمرار فً حالة عدم
االستقرار فً هٌكلٌة البناء المؤسسً .
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 .9غٌاب مقومات التنمٌة السٌاسٌة فً لٌبٌا المتمثلة فً المشاركة السٌاسٌة الفاعلة لمختلف مكونات المجتمع
اللٌبً  ،وثقافة التداول السلمً على السلطة  ،وبناء المؤسسات واحترام حقوق المواطن اللٌبً .
ٌ .10شٌر الواقع السٌاسً الراهن فً لٌبٌا إلى غٌاب المقومات التً ٌتأسس علٌها الحكم الرشٌد  ،و إلى مظاهر
االنحراف عن المعاٌٌر المطلوبة لتطبٌقه  ،والمتمثلة فً حكم القانون ،والشفافٌة  ،والمسؤولٌة ،والتوافق ،
والمساواة  ،والمحاسبة والمسالة ،ووجود الرؤٌة واضحة للمستقبل.
 .11تعتبر ازمات التنمٌة السٌاسٌة هً المعوقات الرئٌسٌة لعملٌة بناء وتطبٌق الحكم الرشٌد فً لٌبٌا.
التوصيات :
 .1ضرورة وجود إرادة سياسية لدى جميع أطراف العممية السياسية تؤمن بالحوار الوطني الشامل عمى أسس
تخدم المصمحة الوطنية العميا لممجتمع الميبي .
 .2نبذ العنف بمختمف أنواعو  ،ونبذ سياسة اإلقصاء لألخر  ،ورفض التدخالت الخارجية  ،وااليمان
بالحوار السياسي كوسيمة سممية لحل األزمة الميبية الراىنة .

 .3وضع أسس مشروع وطني يرتكز عمى بناء اليوية الوطنية الجامعة لكل الميبيين ،ترسخ قيم المواطنة ،
وتفكك التعصب لموالءات التقميدية بمختمف انواعيا  ،وذلك من خالل بناء دستور يمثل طموحات وتطمعات
كل مكونات المجتمع الميبي .

 .4المشاركة السياسية الفاعمة لكل مكونات المجتمع الميبي لمضغط عمى كل أطراف العممية السياسية لحمحمة
االزمة السياسية الراىنة  ،ووضع أسس بناء الدولة الميبية الجديدة .
 .5االبتعاد عن الخالفات والتجاذبات السياسية الداخمية والخارجية  ،واالتفاق عمى ما يخدم المصمحة الوطنية
العميا لممجتمع الميبي  ،بتحقيق القيم والمبادئ التي ترسخ العدالة والحرية والقانون والتنمية .
 .6يصعب تطبيق الحكم الرشيد في ليبيا من دون حل أزمات التنمية السياسية المختمفة التي أشرنا إلييا
في البحث .
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Extracted:
The research deals with the study of the impact of political development crises on
good governance, through its study and definition of theory, where the concept of
political development and the underlying elements on which it is based, in addition
to the factors affecting it, as well as the concept of good governance and the most
important The study also addressed the most important political and developmental
crises in Libya, the current situation gives the features of the fragile failed state that
suffers from the near absence of institutions and the absence of sovereignty, and
suffers multiple political crises such as the crisis of legitimacy, and the crisis of
participation The crisis of identity, the crisis of state-building, the crisis of
distribution and penetration, and the crisis of political and constitutional
organization, the totality of these crises explains the deviations in the application of
the foundations of good governance in Libya, and is a major obstacle to building a
political system based on democratic foundations
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