
20
16

ر - 
مب

س
دي

 - 
لث

لثا
د ا

عد
ال

Independent review specialised  in contemporary Libyan studies

 N.3 - December  2016  -  Price : 5 TND - 5 LYD

الملف :  مساهمة املجتمع املدني في احلوكمة الرشيدة  
ومكافحة الفساد في تونس وليبيا

نواقيس خطر ُتدق لنا فإلى متى سنستهني بها؟  
سمير العنابي

أثر الفساد وعدم االستقرار على منو االقتصاد الليبي   
د.يوسف يخلف مسعود - د.سامي عمر ساسي

بني تونس وليبيا جواٌر أبدي  
صالح الدين اجلمالي

 N
.3

 - 
D

ec
em

be
r -

 2
01

6

 La Libye prouve que l’époque des interventions 
occidentales faciles est révolue 
Pascal Boniface

 Libye : les kadhafistes de retour en scène 
Mathieu Galtier

 How to support a Libyan government and kill it 
at the same time ? 
DaviD hears

مجلة مستقلة ُتعنى بالدراسات حول ليبيا المعاصرة

 العدد 3 - ديسمبر 2016  -  الثمن : 5 دنانير تونسية 5 -  دنانير ليـبيـة





مجلة مستقلة ُتعنى بالدراسات حول ليبيا المعاصرة

العدد الثالث - ديسمبر - 2016



االفتتاحية                                                                                                                                                                                    5

ملف العدد                                                                                                                                                                                8

  مساهمة املجتمع املدني في احلوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد في تونس وليبيا

•  الحكومات المُتعاقبة فشلت في مُكافحة الفساد 	
رشيد خشانة                                                                                                                                                                   10 

•  المجتمع المدني في تونس وليبيا : اشتراٌك في الّتطّلعات واألهداف 	
السّفير المنذر الرّزقي                                                                                                                                         13

•  بناء قاعدة إنتاجية بديلة لتحقيق األمن االقتصادي الليبي   	
د. عمر جبريل                                                                                                                                                                16

•  نواقيس خطر ُتدق لنا فإلى متى سنستهين بها؟	
سمير العنابي                                                                                                                                                            22  

•  أثر الفساد وعدم االستقرار على نمو االقتصاد الليبي 	
د.يوسف يخلف مسعود - د.سامي عمر ساسي                                                                              27  

•  دور القضاء العدلي في مكافحة الفساد	
محمد بن لطيف                                                                                                                                                          46

•  دور الحوكمة المحلية في مكافحة الفساد	
د  عائشة قرافي حُسني                                                                                                                                     56

•  دراسة تحليلية ألسباب وآثار الفساد اإلداري والمالي في االقتصاد الليبي	
د. عبد الفتاح أبوبكر سالم المالطي                                                                                                          58

• البيان الختامي والتوصيات                                                                                                                          72	

الفهرس

2



دراسات  

•  الطرابلسية في الساحل التونسي خالل القرن التاسع عشر	
عبدالقادر سوداني                                                                                                                               74

•  بين تونس وليبيا جوارٌ أبدي	
صالح الدين الجمالي                                                                                                                                           87

وثيقة

• السالم االجتماعي والتنمية المحلية في ليبيا )الجزء الثاني(                                   93 	

ندوات

• قضايا االدارة المحلية ومسألة شرعية الدولة في ليبيا                                              104 	
• أضواء على حركة السكان بين سرت الكبرى وسرت الصغرى                       109	

معرض الكتب

• الشخصية الليبية : ثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة                                                        112	

3



»شؤون ليبية« سلسلة جديدة
مجلة مستقلة ُتعنى بالدراسات حول ليبيا المعاصرة

يصدرها المركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا
رئيس التحرير : رشيد خشانة

سكرتيرة التحرير: نور الهدى العبيدي

نبذة عن المركز 

تعزيز  إلى  المركز  يسعى  بتونس    2015 يونيو/جوان  في  ليبيا  حول  لألبحاث  المغاربي  المركز  تأسس 
اإلعالم   ووسائل  والنقابات  المنتخبة  البلدية  والمجالس  المدني  المجتمع  مؤسسات  لدى  العمل  قدرات 
يسهر على تشجيع الحوار بين مختلف التيارات الفكرية داخل النخبة الليبية  يعمل على تطوير طريقة إجراء 

االستبيانات واستطالعات الرأي من أجل قياس أدق التجاهات الرأي العام في ليبيا 

فعاليات المركز

كانت باكورة أعمال المركز مؤتمره السنوي األول عن »إسهام المجتمع المدني في االنتقال الديمقراطي 
بليبيا« يومي 5 و 6 أكتوبر 2015 بتونس بمشاركة نشطاء وأكاديميين وإعالميين من ليبيا وتونس 

أقام المركز مائدة مستديرة يومي 26 و27 أفريل 2016 عن الهجرة غير النظامية من دول الساحل إلى ليبيا 
ومن ليبيا إلى أوروبا، من أجل معالجة تنموية لهذه الظاهرة واقتراح بعض البدائل التي ترمي لفتح اآلفاق 

أمام الهجرة المُنظمة 
أقام مؤتمره السنوي الثاني تحت عنوان »المجتمع المدني واالنتقال الديمقراطي في ليبيا: أسباب التعّثر 
واستراتيجيّات التدارك« يومي 4 و 5 مايو/ماي 2016 بتونس بمشاركة باحثين ومسؤولين عن منظمات 
أهلية ليبية  كما أقام ندوة في تونس يومي 27 و28 أكتوبر 2016 حول »دور المجتمع المدني في مكافحة 

الفساد والحوكمة الرشيدة في تونس وليبيا«

الموقع اإللكتروني :
www newlibya net

العنوان : حدائق البحيرة - تونس
البريد اإللكتروني :

libyastudies@gmail com
Khe rachid@gmail com

 

الهاتف : 650 937 24 )216(+

تصميم وإخراج : شركة سبكترا - تونس
tsediri@gmail.com

طباعة : مطبعة سمباكت - تونس

تمّ انجاز هذا العدد بدعم من مؤسسة هانس زايدل )المانيا( 

 © جميع الحقوق محفوظة
للمركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا - 2016

4



 لكي جنّنب
ليبيا مصير سوريا

تداولت على ليبيا عشر حكومات منذ سقوط النظام السابق، 
بها  عصفت  وقد  أيام،  بضعة  عن  بعضها  عمر  يزد  لم 
الخالفات السياسية والمناطقية، بما فيها الحكومة األخيرة 
المنبثقة من توافق استدعى أشهرا طويلة من االجتماعات 
والتنازالت المتبادلة  ومع مرور سنة على التوصل إلى ذاك 
المشهد  يبدو  الصخيرات«،  بـ«اتفاق  المعروف  االتفاق، 
مُحبطا ومُربكا ليس فقط للسياسيين الذين كانوا منخرطين 
في  أيضا  والغضب  االحباط  يُقرأ  وإنما  المسار،  ذلك  في 
عيون المواطنين الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، الذين باتوا 

كارهين للسياسة والسياسيين 

»البنيان  هما  متواجهتان  قوتان  تقف  األرض  على 
بعد  سرت،  معركة  من  مُنهكا  خرج  الذي  المرصوص«، 
الخسائر البشرية الباهظة التي تكبدها، و«الجيش الوطني« 
المستقوي بسيطرته على منطقة الهالل النفطي  ومع تعُدد 
التوقعات المتشائمة في شأن احتمال اندالع احتكاكات بين 
لدى  أولوية  األسوأ  السيناريو  ذلك  منعُ  أصبح  الجانبين، 

جميع الليبيين العقالء 

لكن حتى إن توفقت ليبيا في تفادي السيناريو المطبق في 
قائما، بل وحارقا كل يوم  سوريا، فالمشكل األصلي يظل 
أكثر فأكثر، في ظل دولة مفككة إن لم نقل منهارة، واقتصاد 

ية
اح

فتت
اال

“
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للميليشيات  مطلقة  شبه  وسيطرة  مفقودة  وسيولة  مشلول 
توحيد  يتم  لم  وما  خارجية   بأجندات  المرتبطين  وأمرائها 
الجيش في الشرق والغرب في مؤسسة واحدة ذات عقيدة 
وال  أظافر  بال  وفاقية  حكومة  أية  ستبقى  جمهورية،  وطنية 
هيبة، وهذا يعني بقاء البلد في قبضة الجماعات المسلحة، 

بما في ذلك العاصمة 

ُتعلن  التي  الدولية  األطراف  أن  اليقين  علم  الليبيون  ويعلم 
في بيانات إعالمية مُنمقة أنها تقف مع إرادة الشعب ومع 
وحدة ليبيا، إنما هي تدعم على األرض هذا الفريق أو ذاك 
من  بالرغم  األسلحة،  أنواع  بشتى  األهلية  الحرب  وُتغذي 
المباشر  الدولي، بل بحضورها العسكري  استمرار الحظر 
على األراضي الليبية  بهذا المعنى انتقلت األزمة الليبية من 
صراع داخلي حول المشروع األمثل للبلد في أعقاب إسقاط 
النظام السابق، إلى ساحة للصراع الدولي واالقليمي بأدوات 
محلية  ولبُ هذا الصراع يكمن في التنافس على ثروات البلد 
وعلى موقعه المفتاحي بين جنوب أوروبا والقارة األفريقية، 

وكذلك بين المشرق والمغرب العربيين 

لذا فال خالص لليبيا طالما ظل والءُ بعض سياسييها وبعض 
رؤساء قبائلها إلى القوى الخارجية، ال سيما أن رهطا من 
هؤالء يرفضون الجلوس إلى مائدة واحدة مع أبناء وطنهم، 
وال يرون غضاضة في التعامل مع األجنبي  والخالص يبدأ 
من إدخال بعض التعديالت على اتفاق الصخيرات في ضوء 
الثغرات التي برزت خالل السنة التي مضت على إمضائه، 
للمنهج  وفقا  والحكومة  الرئاسي  المجلس  تشكيلة  وتعديل 
نفسه، من أجل االنتقال إلى بناء مؤسسات الدولة العتيدة، 
والسيما إقامة مؤسسة عسكرية وأخرى أمنية تتواءمان مع 
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معايير نظام جمهوري ديمقراطي  وأساسُ ذلك هو البحث 
عن المربع المشترك الذي يُنقذ الوطن من التقسيم 

فانهيار  المسار،  هذا  تأجيل  يحتمل  اليوم  الوضع  يعُد  لم 
الرئيسي  الدخل  مصدر  وهي  المحروقات،  من  الصادرات 
نسبة  وارتفاع  والتضخم  للموازنة  الفادح  والعجز  للبالد، 
الفقر وتدهور البنية التحتية كلها عناصر تفجير قد تقود إلى 
هبة اجتماعية ال ُتبقي والتذر وفي توقيت غير مُتوقع   لقد 
انتهى زمن الحلول الجزئية والمؤقتة ودقت ساعة الحساب، 
خاصة أن التنظيمات االرهابية التي تنتعش في مناخ آسن 
كهذا، لم تقل كلمتها األخيرة، وهي ُتخطط بال ريب للثأر من 
هزيمتها في سرت، بفتح جبهات جديدة حيث ال نتوقع   فيا 
أيها الليبيون ال تتركوا بلدكم يتدحرج نحو الجحيم السوري 

  رئيس التحرير 

“
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الملف :

مساهمة المجتمع المدني 
في الحوكمة الرشيدة 
ومكافحة الفساد في 

تونس وليبيا«

أكتوبر 2016 ندوة  ليبيا يومي  27 و28  المغاربي لألبحاث حول  المركز  أقام 
موضوعها »مساهمة المجتمع المدني في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 

في تونس وليبيا« بدعم من مؤسسة هانس زايدل 

وتحدث في الجلسة االفتتاحية للندوة كل من األستاذ رشيد خشانة مدير المركز 
المغاربي لألبحاث حول ليبيا والدكتور زيد الديلمي الممثل االقليمي لمؤسسة 
هانس زايدل في المغرب العربي  كما تحدث سفير  االتحاد االفريقي لدى ليبيا 
السيد منذر الرزقي وممثل جمعية القضاة التونسيين األستاذ سامي البعزاوي 
وممثل سفير ألمانيا لدى ليبيا  ثم ألقى كبير خبراء التنمية البشرية لدى األمم 
وسبل  الفساد  واقع  حول  مفتاحية  محاضرة  البصام  دارم  الدكتور  المتحدة 

تطويقه ومكافحته   

وانطلقت إثر ذلك الجلسة العلمية األولى برئاسة األستاذ يوسف يخلف وقدم 
صواب  أحمد  والقاضي  )ليبيا(  عريبي  الرحمان  عبد  األستاذ  من  كل  خاللها 
)تونس( ورقتين  ثم ترأس الجلسة العلمية الثانية األستاذ وحيد الجبو وُقدمت 
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خاللها ورقتان لكل من األستاذة عائشة قرافي )تونس( واألستاذ خالد محمود 
الثالثة برئاسة  العلمية  الجلسة  أما في  )ليبيا(، تلتها مناقشة للورقتين   جبريل 
العنابي  األستاذ سمير  ورقتي  إلى  الحضور  فاستمع  الوحيشي  خالد  األستاذ 
يوسف  واألستاذين  بتونس(  الفساد  لمكافحة  الوطنية  للهيئة  السابق  )الرئيس 

يخلف مسعود وسامي ساسي )ليبيا( 

الرابعة  العلمية  الجلسة  عُقدت  إذ  أكتوبر   28 الجمعة  يوم  األعمال  وتواصلت 
برئاسة األستاذ عبد الرحمان عريبي وقدمت فيها ورقتان لكل من األستاذ وحيد 

الجبو )ليبيا( والدكتور عبد الفتاح المالطي )ليبيا( قبل اختتام أعمال الندوة 
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الحكومات الُمتعاقبة 
فشلت في ُمكافحة 

الفساد
رشيد خشانة1 

يُسعدني أن أفتتح اليوم هذه الندوة، وهي السادسة من سلسلة الندوات التي 
عقدها المركز منذ تأسيسه في السنة الماضية، حول إسهام المجتمع المدني 
المجتمع  »مساهمة  هذه  لندوتنا  عنوانا  اخترنا  وقد  الديمقراطي   االنتقال  في 
المدني في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس وليبيا« إيمانا منا بأن 
هذه المهمة الثقيلة والمعقدة ضرورية إلنجاح عملية إعادة البناء، بعد الفوضى 
غير الخالقة الطاغية منذ 2011  وهي ضرورية أيضا لوضع بلدينا على سكة 
الديمقراطية   أليس مُحزنا أن يكون تصنيفُ تونس في سُلم الشفافية عام 2010 
العام  في   77 الرتبةِ  إلى  ويتراجع   ،75 إلى   2012 عام  لينحدر   59 المرتبة  في 
الموالي ثم إلى 79 عام 2014 ويبقى في حدود الرتبة 76 في السنة الماضية؟  

المركزي  الشعار  االجتماعي  العدل  وتحقيق  الفساد  مكافحة  شكلت  ذلك  مع 
لسبع حكومات تعاقبت بعد الثورة، لكن لم تتعرض أيٌ منها للمحاسبة  تدخلُ 
غالبية المُسَتوَزرين الحكومة بثروة مُتواضعة أو بال رصيد عقاري تماما، ثم ال 

تلبث أن ُتغادرها مُثقلة بالمُكتسبات 

وأخفقت جميع الحكومات ليس فقط في مُكافحة الفساد، بل حتى في احتوائه 
والحّدِ من انتشاره  فبعدما كان حكرا على األسرة الحاكمة واألصهار، في العهد 

الكلمة االفتتاحية لمدير المركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا    1
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السابق، بات اليوم رياضًة مُشاعًة ومصدرا لإلثراء السريع في متناول جميع 
أفراد الشعب، من الموظف الصغير إلى المسؤول الكبير  وال نستغرب إًذا أن 
يصل حجمُ الفساد الناتج عن الرشوة، بحسب التقارير الجادة، إلى 450 مليون 
دينار سنويا )225 مليون دوالر(  وهذا المبلغ يكفي إلحداث ما ال يقل عن 7500 
العام  المالية لجمعه خالل  موطن شغل، وهو أقل من نصف ما تسعى وزارة 
الجاري من بيع 16 شركة من بين الشركات التي تمت مُصادرتها بعد الثورة   

والرقمُ اآلخر الذي يجُدرُ بنا التوقف عنده أيضا، هو ما كشفتهُ نتائجُ المسحِ 
التنافسية والدراسات الكمية، ومُفادُه أن  الذي قام به المعهد التونسي للقدرة 
معامالتها  تيسير  أجل  من  الرشوة  لدفع  اضطرت  التونسية  المؤسسات  ُثلثَ 
مع الدوائر العمومية  وإذا ما ثابرنا على هذا النسق فسُنحقق، بالتأكيد، تقدما 
أكبر في السنوات المقبلة، ليعُمَّ الفساد باقي المؤسسات  أما الجمعية التونسية 
من  المئة  في   27 أن  أخيرا  وزعتها  دراسة  في  فأفادت  العموميين  للمراقبين 
التونسيين اسُتدرجوا لعمليات فساٍد، وأن الموظف العمومي هو المُتسبب في 

تفشي الرشوة في الدوائر العمومية بنسبة 56 في المئة  

مُؤشرٌ آخر ال يمكن المرور به مُرورَ الكرام أيضا هو حجم الفساد الذي انكشف 
في المؤسسات المُصادرة من العائلة المُتنفذة السابقة وفروعها، ويبلغ عددها 
أكثر من 540 شركة، مُعظمها كان يُحقق أرباحا كبيرة في العهد السابق  فبعدما 
تقاذفت وزارتا المالية وأمالك الدولة المسؤولية عن األوضاع التي آلت إليها تلك 
الشركات، أمر وزير أمالك الدولة السابق بفتح تحقيق في ملفات سوء اإلدارة 

التي أحيلت إليهِ  

لقد آن األوان لتضرب الحكومة بيٍد من حديٍد على األصابع المُنغمسة في الفساد، 
الكبير منهُ والصغير، لوقف هذا النزيف، خاصة أن البالد تحتاج إلى 3 1 مليار 
دوالر في النصف الثاني من العام الجاري لسداد العجز في الموازنة، في ظل 
الوضع االقتصادي الصعب، الناتج عن انكماش المداخيل من النقد األجنبي في 

كثير من القطاعات الحيوية  

وفي ليبيا التي صادقت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ سنوات 
الحظنا استشراء غير مسبوق لنهب المال العام مع أن مصادقة الدولة الليبية 
المحاكم  فتلتزم  الوطنية  التشريعات  من  جزءا  منها  يجعل  االتفاقية  تلك  على 
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بتطبيقه وتتخذ الحكومة كافة االجراءات لمالحقة الفاسدين واستعادة الممتلكات 
واألموال المسروقة وتعزيز النزاهة والمساءلة، لكن في ليبيا كما في تونس، لم 
ُتتخذ خطوات حاسمة في اتجاه التطبيق الفعلي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

الفساد 

بل هناك كالم كثير في الخطب السياسية ووسائل اإلعالم حول هذا الموضوع 
من  وغيرها  الندوة  هذه  خالل  من  نروم  فإننا  ولذا  طحينا،  نرى  أن  دون  من 
المبادرات المماثلة إيالء دور مركزي للمجتمع المدني في تحقيق ما عجزت عن 
إنجازه الحكومات في بلدينا، وذلك بتعزيز دور الجمعيات والمراصد ووسائل 
الرقابة المجتمعية  ويجب أن ُنسجل هنا الدور االيجابي التي تقوم به جمعيات 
من قبيل »أنا يقظ«، أو مواقع الكترونية استقصائية مثل »انكفاضة« وسواها 
الفساد  الحكومية على كشف  والسلطات  القضاء  في مساعدة  المبادرات،  من 

والفاسدين  

وبما أن الفساد أصبح ظاهرة دولية عابرة للجنسيات والقارات، يمكن أن نشير 
األعزاء«  »أمراؤنا  بكتاب  أسوة  السياق  إعالمية متميزة في هذا  مبادرات  إلى 
الصادر في األسبوع الماضي بفرنسا، والذي يروي فيه مؤلفاه جورج مالبرينو 
السياسيين  وبعض  الخليج  دول  بين  الفساد  قصص  شينو،  وكريستيان 
إن  الدول   هذه  عن  الدفاع  مقابل  وامتيازات  هدايا  يتلقون  الذين  الفرنسيين، 
لوسائل اإلعالم في بلدينا دورا كبيرا في تعزيز المعركة ضد الرشوة والفساد، 

والوصول إلى حقائق قد ال تستطيع المؤسسات الرسمية الوصول إليها  
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المجتمع المدني في 
 تونس وليبيا : اشتراٌك

في الّتطّلعات واألهداف 
واختالٌف في المسار 

والتجربة
الّسفير المنذر الّرزقي1 

لألبحاث  المغاربي  المركز  إلدارة  واالمتنان  الشكر  بعبارات  أتوجه  أن  أودّ 
حول ليبيا أوال على هذه الدعوة اللطيفة التي أسعدتني بالتواجد بينكم جميعا 

محاضرين ومشاركين في هذه التظاهرة البحثيّة الهامة، 

لقضايا  تطرّقه  خالل  من  المركز  يميّز  بات  الذي  الحثيث  النشاط  على  وثانيا 
حيويّة تهمّ الشأن الليبي بشكل خاصّ وتونس والمنطقة المغاربيّة بشكل أوسع 

المتمّثل في »مساهمة المجتمع  الهام  ثالثا وأخيرا على اختيار هذا الموضوع 
المدني في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس وليبيا«، وهو اختيار 
الرئيسيّة  المحاور  بأحد  مطلوبا  وانشغاال  عميقا  ووعيا  دقيقا  ادراكا  يترجم 
المؤّثرة والمحددة إلى حّد بعيد في مسار بناء الدولة الجديدة، وتحديث أركانها، 

وفي مدى نجاح هذا المسار في كل من البلدين الشقيقين تونس وليبيا 

الممّثل الخاصّ لرئيسة مفوضية االتحاد اإلفريقي لدى ليبيا  1
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فموضوع هذا اللقاء العلمي يدفع إلى تناول جملة من القضايا الفرعية أذكر منها 
بالخصوص:

• على 	 حملها  حيث  من  بالدولة  عالقته  في  المدني  المجتمع  دور  تنامي 
االضطالع بخدمة الشأن العام: أوّال في إطار التفاعل والتجاوب الموضوعي 
والمسؤول مع تطلعات وانتظارات الشعب وثانيا وفق معايير الديمقراطية 

التي ارتقت إلى مرتبة اإلقرار في كافة المواثيق الدولية 
• وتنامي دور المجتمع المدني كذلك في عالقته بالمواطنين من حيث اإلحاطة 	

والتأطير والتوعية والتحسيس لمسائل عديدة متصلة بإدارة الّشأن العام 
وانعكاسها على حياة المواطن وتطلعاته 

وبات المجتمع المدني بالتالي يسهم في ملء الفجوة التي يمكن أن تحدث بين 
الدولة والمواطن الذي أخذ ينتقل تدريجيا من صفة المحكوم إلى صفة الشريك 

في الحكم ليتحوّل إلى مواطن مسؤول 
وبين هذا وذاك تتنزل اآلليات الجديدة التي باتت تتسّلح بها األنظمة التي ترنو 
فعال إلى الديمقراطيّة فتعتمدها في سائر أبعاد إدارة الّشأن العام ونخصّ بالّذكر 

منها :

• آلية مقاومة الفساد،	
• وآليّة الحوكمة الرّشيدة	

ودون الخوض في تفاصيل هاتين اآلليتين المترابطتين موضوعيّا، وهو خوض 
يحمل الكثير من المجازفة في حضور الخبراء والمختصّين وهذا الجمع الّطيّب 
من أهل الذكر، فإّني أعتقد دون ريب أّن نجاح هاتين اآلليتين في إصالح االعوجاج 
السّابق والّلاحق، والثابت والمحتمل في إدارة الّشأن العام ال يمكن أن يتحقق إّلا 

بمساندة مجتمع مدنيّ واع ومؤهّل للّدور الموكول له 
الّلقاء  أنهي كلمتي هذه بإشارة ال أعتقد أن موضوعها يغيب عن منظمّي هذا 

تتعلق بمقاربة الموضوع من زاوية المقارنة بين تونس وليبيا 
وهنا اسمحوا لي بإبداء الرّأي التالي بإيجاز :

• إّن المجتمع المدني في تونس وليبيا يحمالن نفس الّتطّلعات ويشتركان في 	
نفس الهواجس واألهداف ولكنهما يختلفان في طبيعة المسار وفي مستوى 

التجربة 
• بناء 	 باب استكمال  بلغت درجة متقّدمة جّدا في  قد  تونس  الدولة في  وإّن 

المؤسّسات ودوران دواليب الحكم، رغم ما تواجهه أحيانا من صعوبات 
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األبعاد  أزمة حادّة متعّددة  ليبيا فهي ال تزال تواجه  الّدولة في  أمّا  كبيرة  
على  ينعكس  ما  وهو  دواليبها،  ودوران  ذاته  المؤسسات  قيام  أقلها  ليس 

الشعب الليبي بشكل عامّ وعلى المجتمع المدني بشكل خاص 

بهذه اإلشارة التي ال أعتقد أنها غائبة عن المنظمين أنهي كلمتي هذه بتجديد 
الشكر للقائمين على هذا اللقاء شاكرا لكم حسن االستماع واالهتمام ومتمّنيا 

ألشغالكم التوفيق والسداد 
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بناء قاعدة إنتاجية بديلة 
لتحقيق األمن االقتصادي 

الليبي
د. عمر جبريل1

يوصف اقتصاد ما بأنه يمر بأزمة مالية عندما تفقد األصول المالية فيه قيمتها 
السوقية ويعاني من اختالل في العالقة بين القطاع المالي والحقيقي, وتنهار فيه 
المؤسسات المالية ويتقلص انسياب التمويل ويختل تسعير األصول  وتتمثل 
وامتناع  المصارف  لدى  سيولة  وأزمة  المصرفي  الذعر  في  األزمة  أعراض 
المصارف عن اإلقراض  ونعني بالذعر المصرفي الحالة التي تنتاب الجمهور 
غير المصرفي عندما يعلم أو يشعر بان احد المصارف أو بعضها يعاني من 

مشاكل مالية 
األسباب  وتكمن  خانقة  ومالية  اقتصادية  ازمة  الحالية  الفترة  في  ليبيا  تواجه 
والهبوط   النفط  من  المصدرة  الكميات  انخفاض  في  األزمة  لهذه  األساسية 
الداخلية  والصراعات  العالمية  السوق  في  النفط  ألسعار  والمستمر  المفاجئ 
وعدم االستقرار األمني والسياسي، وكذلك الفساد اإلداري وسوء إدارة المال 
لو  الخطير  المنحى  هذا  تأخذ  أن  لها  كان  ما  األزمة  هذه  بان  شك  وال  العام  

1  هذا المقال هو المحاضرة االفتتاحية لندوة األزمة االقتصادية والمالية في ليبيا لسنة 2016 

التي أقامتها جامعة سبها، وتناولت تحليل أسباب األزمة االقتصادية في ليبيا وآثارها للوصول 

للسياسات االقتصادية الممكن تطبيقها من أجل الخروج من هذه األزمة، وقد تناولت الندوة 

المحاور الثالثة التالية : أسباب نشؤ األزمة االقتصادية والمالية في ليبيا، وآثار األزمة االقتصادية 

والمالية، والسياسات االقتصادية المقترحة لتجاوز االزمة 
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النشاطات  في  تنوع  على  ترتكز  إنتاجية  قاعدة  يمتلك  الليبي  االقتصاد  كان 
الصدد  هذا  في  ويمكن  بامتياز   ريعي  اقتصاد  الليبي  فاالقتصاد  االقتصادية، 

اإلشارة إلى اهم الخصائص التي يتسم بها االقتصاد الليبي وهي :

1 - هيكل اقتصادي يتصف بأحادية المورد فاالعتماد شبه المطلق على النفط، 
الذي يساهم بـ65  في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ويشكل 90 في المئة من 
الصادرات  ويعتبر هذا القطاع الركيزة  االساسية التي يقوم عليها االقتصاد، 
منها  الداخلية  الكلية  االقتصادية  للتوازنات  المعزز  الرئيس  العامل  يعتبر  كما 
في  تساهم  التي  األجنبي  النقد  من  االحتياطات  يوفر  الذي  وهو  والخارجية، 
التخلي عن  الى  القطاع  المحلية  وأدى االعتماد على هذا  العملة  استقرار قيمة 
القطاعات األخرى )الصناعة والزراعة والخدمات( فتناقصت انتاجيتها وتضاءلت 
مساهمتها في الناتج المحلي االجمالي  ومن جهة أخري ظلت االيرادات النفطية 
المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة  كما ان اإليرادات غير النفطية هي األخرى 
وضرائب  الدخل  وضرائب  الجمركية  فالرسوم  النفطية،  باإليرادات  مرتبطة 
الشركات تعتمد على حجم النشاط االقتصادي الذي تولده اإليرادات النفطية، 
فعندما تنخفض اإليرادات النفطية ينخفض حجم االنفاق العام ومن ثم ينخفض 

االنفاق على الواردات مما يؤثر على حجم االيرادات الجمركية والضريبية 
 

2 - االختالل الهيكلي بين الناتج في قطاعات االنتاج السلعي من جانب والقطاعات 
الخدمية من جانب اخر، إذ تنخفض األهمية النسبية لكل من القطاع الزراعي 
الناتج المحلي اإلجمالي وترتفع بالنسبة لقطاع الخدمات الذي  والصناعي في 
البديلة  الفرص  الزراعي وانعدام  القطاع  تضخم بسبب انخفاض االنتاجية في 

في القطاع الصناعي 

3 - االختالل الهيكلي في التجارة الخارجية الليبية والمتمثل بارتفاع درجة التركز 
السلعي وعدم التنويع في الصادرات، فإذا استبعد تصدير النفط من صادراتها 

السلعية فإنها تعاني نقصًا في قاعدة اإلنتاج والتصدير 
4 - سيطرة القطاع العام وضعف مشاركة القطاع الخاص

5 - ارتفاع معدل البطالة إلى 19 في المئة 

مسألة  تطرحه  الذي  التحدي  حجم  تبرز  النفطية  للصادرات  األهمية  هذه  إن 
االعتماد على النفط، األمر الذي يحتاج إلى جهود واسعة من أجل بناء قاعدة 
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إنتاجية بديلة ترتكز على تنوع في النشاطات االقتصادية  كل ذلك يمثل قضية 
إستراتيجية يتعلق بتحقيقها األمن االقتصادي لليبيا  

المنافسة   االقتصادية على  القدرة  أن  التحدي هو  يزيد من خطورة هذا  ما  ان 
أو  الطبيعية  الموارد  بامتالك  فقط  مرتبطة  تعد  لم  الدولية  السوق  في  ما  لبلد 
ضآلة تكاليف األيدي العاملة، بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفـي والتكنولوجي 
والجودة وتبني السياسات الكفوءة والقادرة على مواجهة الضغوط التي تولدها 

المنافسة في األسواق الدولية 
بالمقابل فإن ليبيا تمتلك معظم المقومات التي تجعلها قادرة على مواجهة هذا 
في  مهما  دورا  تلعب  ان  يمكن  لها  المتاحة  الطبيعية  الموارد  أن  إذ  التحدي، 
يوفر  الذي  الجغرافي  الموقع  كذلك  الصادرات   وتنويع  اإلنتاج  قاعدة  توسيع 
لها ميزات طبيعية تسهل التجارة فهي قريبة من أسواق حيوية في أوربا وآسيا 
كما تمتلك إمكانية إنتاج بعض مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، 
تثبت  التي  المشاريع  بتنفيذ  لها  تسمح  تمويلية  قدرة  تمتلك  أنها  إلى  إضافة 
جدواها االقتصادية لدعم التوجه نحو التنويع االقتصادي للصادرات وتخفيض 

االعتماد على النفط  
وقد تركت األزمة الحالية آثارها على االقتصاد الليبي وتتمثل أهمها باآلتي:

1 - عجز الموازنة  نتيجة  إلنخفاض اإليرادات النفطية: تحولت الموازنة العامة 
للفترة من  النفقات قد فاقت قيمة اإليرادات اإلجمالية  إلى حالة عجز حيث ان 
العالية في  النمو  أن استمرار معدالت  )باستثناء عام 2012( كما   2011-2014
النفقات العامة أدى بدوره إلى  ظهور عجز الموازنة في ليبيا الذي بلغ ذروته في 
عام 2014  حيث بلغ )90 22,270 -(  وشكل هذا العجز نسبة )517 0( من الناتج 

المحلي اإلجمالي 
وقد نمت النفقات التسييرية على حساب النفقات التحويلية، فقد ارتفعت نسبتها 
من إجمالي النفقات من 25 في المئة عام 2010 إلى 75 في المئة عام 2011 ثم 
انخفضت إلى 61 في المئة عام 2014 وأصبحت عبئًا على الموازنة العامة وقيدًا 

ماليًا ثقيالً بسبب اختالل مكونات الموازنة 
الى   2010 عام  المئة  في   43 نسبتها من  انخفضت  فقد  التحويلية  النفقات  أما 
10 في المئة و 14 في المئة للسنوات 2014 و2015 على التوالي  ومما ال شك 
االستثمارية  النفقات  يؤثر سلبا على  التحويلية سوف  النفقات  ان  خفض  فيه 
في المشاريع العامة ويؤدي هذا إلى انخفاض في القطاعات اإلنتاجية ومن ثم 

ارتفاع في مستوى البطالة 
بمليون   )2015 -  2010( للفترة من  الفعلية  والنفقات  اإليرادات   )1( جدول رقم 

دينار ليبي
18



2015 2014 2013 2012 2011 2010

11,146 8 21,543 3 54,763 6 70,131 4 16,813 3 61,503 1 اإليرادات

5,969 9 19,976 6 51,775 7 66,932 3 15,830 1 55,713 0 إيرادات نفطية

5,176 9 1,566 7 2,987 9 3,199 1 983 2 5,790 1  إيرادات غير
نفطية

12,608 9 43,814 2 65,283 5 53,941 6 23,366 5 54,498 8 المصروفات

7,376 5 26,892 0 42,598 5 36,733 0 17,580 1 15,121 3 التسييرية

1,773 7 4,482 4 13,276 5 5,500 0 0 0 23,729 4 التحول

-1,462 1 -22,270 9 -10,519 9 16,189 80 -6,553 20 7,004 30 الفائض أو العجز

0 72- 0 16- 0 16 0 167- 0 08  نسبة العجز الى
الناتج االجمالي

المصدر : النشرة االقتصادية لمصرف ليبيا المركزي 2014

2 - السياسة التوسعية النقدية التي انتهجتها السلطات النقدية لمواجهة الزيادات 
المستمرة في معدالت اإلنفاق  دون أن يقابل ذلك بإصالح االختالل في الهيكل 
اإلنتاجي وتحقيق زيادة ملموسة في الناتج السلعي، وكانت نتيجة تلك السياسة 
من  النقود  عرض  ارتفع  حيث  التضخم  معدالت  في  المستمرة  الزيادة  هي 

2 41321 مليون دينار عام 2010 إلى 7 74140 مليون دينارعام 2015 
جدول رقم )2( تطور القاعدة النقدية

 معامل
االستقرار

 اإلفراط
النقدي

 حجم النقود
األمثل

 عملة خارج
 االطار

المصرفي
عرض النقود  السنوات

1 781502 19,987 72 26362 98 7,609 0 41,321 2 2010

91 66276 49,150 78 8790 125 14,840 1 53,437 1 2011

-114 715 43,979 29 19752 21 13,391 1 59,213 7 2012

60 40381 59,550 09 9455 812 13,419 9 64,299 4 2013

67 76234 66,315 87 3105 227 17,242 5 66,740 2 2014

22067 0 74140 7   2015 / 11

المصدر :النشرة االقتصادية لمصرف ليبيا المركزي 2014 
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كما ارتفعت السيولة المتداولة خارج اإلطار المصرفي من 7609 مليون دينار  
عام 2010 إلى 22067 مليون دينار عام 2015 

وبسبب هذه النسبة المرتفعة ظهرت ازمة سيولة لدى المصارف وفقد الجمهور 
ايداعاته  سحب  في  واستمر  المصرفي  القطاع  في  نهائيا  الثقة  المصرفي  غير 
من المصارف التجارية  ومن خالل دراسة األرقام الواردة في الجدول رقم )2( 
يتضح االرتفاع الملحوظ في حجم اإلفراط النقدي خالل السنوات 2008-2014 
 59,550 09 إلى   2008 عام   13,406 05 النقدي من  اإلفراط  ارتفع حجم  حيث 

و87 66,315 للسنوات 2013 و2014 على التوالي 
إن هذا اإلفراط النقدي يمثل سيولة مالية أو قوة شرائية فائضة في السوق  ال 
والخدمات   السلع  من  للمعروض  زيادة  من  األمر  في حقيقة  يقابلها  ما  يوجد 
ولذا فإن هذا الطلب الفائض يدفع األسعار نحو االرتفـاع  ووفقًا لمفهوم النظرية 
القومي  اإلنفاق  مجمـوع  زاد  إذا  فانه  الفعال  الطلب  في  الكينزية  االقتصادية 
اإلجمالي باألسعار الجارية عن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة فإن 
نحو  والخدمات  السلع  أسعار  يرفع  إجمالي  طلب  بفائض  يتمثل  الفرق  هذا 
االرتفاع المستمر إذا لم توجد الوسيلة المناسبة لسحب اإلفراط النقدي الزائد 
والمقدر بـ87 66,315  في عام 2014 مقارنة بالكمية المثلـى والتـي قدرت لنفس 
السنة بنحو  227 3105 فهذا الفرق  يعكس إفراط السلطات النقدية الليبية  في 

حجم إصداراتها النقدية، والذي تضاعف خالل الفترة بخمس مرات 
والدخل  المعروضة  النقود  كمية  من  كل  في  السنوية  النمو  معدالت  وبمقارنة 
المحلي اإلجمالي، يتضح أن معامالت االستقرار النقدي أخذت قيما موجبة  في 
جميع السنوات عدا 2012 التي كانت قيمة المعامل سالبة فيها  ويعزى ذلك إلى 
تفوق معدالت النمو السنوية في كمية النقود المعروضة على نظيرتها المقدرة 
أن  يعني  وهذا    )1( بالجدول  الواردة  السنوات  اإلجمالي خالل  المحلي  للناتج 
هناك ضغوطا تضخمية  إن معامل االستقرار النقدي قد وصل إلى اعلي قيمة 
له في عام 2014 موضحًا الفرق الكبير بين التغير الحاصل للكتلة النقدية مقارنة 
لعام  الثابتة  لألسعار  وفقًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  في  الحاصل  بالتغير 
2007، األمر الذي جعل االقتصاد الليبي في حالة عدم استقرار نقدي  مما دفع 

األسعار نحو االرتفاع 
3 - انخفاض االحتياطيات الدولية : وبسبب انخفاض االيرادات النفطية  انخفضت 
الى   2011 عام   $ مليار   132820 من  الصعبة  العملة  من  الدولية  االحتياطات 
على  قادر  غير  المركزي  المصرف  وأصبح   ،2015 سنة    $ مليار   108198 4
المالي  الفساد  السلع  وبسبب  لتمويل استيراد  الالزمة  األجنبية  العملة  عرض 
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واالداري ظهرت ما ُتعرف بالسوق الموازية )السوداء( فانخفضتت قيمة العملة 
المحلية وانعكس أثر ذلك على المستوى العام لألسعار إذ أرتفعت اسعار بعض 

السلع الي الضعف تقريبا 
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 نواقيس خطر ُتدق لنا
فإلى متى سنستهين 

بها؟
سمير العنابي1

لمكافحة  الوطنية  الهيئة  رأس  على  تجربتي  من  جوانب  بعض  عن  سأتحدث 
الفساد التي تم إحداثها في 14 نوفمبر 2011، أي بعد عشرة أشهر من سقوط 
النظام السابق، لكنها لم ُتفعل بصفة كاملة إلى اآلن، ألسباب مختلفة سنتعرض 
الليبيين  أهمها، وهي على كل حال تجربة مفيدة بال شك إلخواننا  إلى  الحقا 
بعض  تفادي  بالتالي  وبإمكانهم  الظروف،  نفس  المحالة  سيواجهون  ألنهم 
التقصي  التي اعترضتنا في تونس  هناك هيكل أساسي في عمليات  العقبات 
والوقاية كان ينبغي بعثه في تونس، غير أن الحكومات المتعاقبة لم ُتنشئه تحت 
تأثير أجهزة الرقابة التقليدية، كما أن هناك هيكال جديدا كان من المفروض أن 
يرى النور بعدما تم سن الدستور وقدمنا مقترح قانون جاهز في هذا الشأن منذ 
نوفمبر 2015 وباعتبار أن هذا النوع من المؤسسات جديد في المنظومة القانونية 
للبالد )مثل الهيئة العليا لإلعالم السمعي والبصري والهيئة العليا لإلنتخابات 
والهيئة العليا لحقوق االنسان(، وهي هيئات دستورية مستقلة )وليست هيئات 
إدارية مستقلة(، تكتسي طبيعة قانونية جديدة  وربما هذا هو أهم إنجاز حققناه، 
فالهيئة الدستورية المستقلة ال تتبع الحكومة وال أية جهة من الجهات وال تخضع 

للرقابة إال نسبيا من قبل السلطات التشريعية ومحكمة المحاسبات 

الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس  1
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ومن البديهي أنه كلما تحدث هزة كبيرة في النظام السياسي تتبعها حتما إعادة 
هيكلة أجهزة الدولة مع ما يتولد عن ذلك من صراع حول النفوذ  وفي مجال 
المكافحة  فهذه  اإلعتبار،  في  أخذها  يجب  عوامل  عدة  هناك  الفساد  مكافحة 
تشمل أعماال يجب أن تتسم بالسرية، فال يمكن أن نتحدث عن األفعال أو عن 
هناك  أن  تجعل  التي  العناصر  من  الكافي  العدد  ُنجمع  لم  طالما  األشخاص 
وإنما  العدالة، ألننا لسنا هيئة قضائية،  الملف على  إحالة  ُتبرر  شكوكا كبيرة 
مُجرد شبهة  ولو  فساد،  هناك شبهة  أن  لنا  تبين  وإذا  بالتحريات،  فقط  نقوم 

بسيطة، ُنحيل الملف إلى القضاء  

الملفات التي عالجناها منذ إنشاء اللجنة السابقة  ُتناهز 600 ملف تمت إحالة 
لعدة  منها  القليل  النزر  في  إال  البتُ  يتم  لم  لكن  القضاء،  على  منها  ملفا   450
أسباب منها ندرة الكفاءات المختصة في هذا النوع من القضايا، ومنها أيضا أن 
هذا الموضوع معقد فنحن لسنا إزاء جريمة قتل أو حادث مرور أو سرقة عادية  
المعقد،  المجال  هذا  في  الكفاءات  من  يكفي  ما  لدينا  ليس  إنه  بوضوح  وأقول 
إلى  االنتقال  الخاص وليس من مصلحته  القطاع  لدينا يعمل في  الذي  والقليل 
العمل في موقع يتقاضى فيه راتبا زهيدا ويتخلى عن مصالحه  في هذا اإلطار 
تم إعداد قانون مشروع إلرساء هيكل قضائي سمي بالقطب القضائي المالي 
واالقتصادي، الذي يعتمد على عدد من القضاة المختصين، لكن األهم من ذلك 
أن هناك فنيين وهؤالء الفنيون يحتاجون إلى تمتيعهم بقانون أساسي خاص  
في  تكوينا  تلقى  الذي  للقاضي  يسمح  ال  القانون  مشروع  أن  اآلخر  والمشكل 
هذا المجال أن يستمر فيه أكثر من بضع سنوات، وهذا غير معقول إذ كما أننا 
الخبرة حتى نستغني  ولديهم  بتكوين قضاة مختصين في مجال فني  سنقوم 

عنهم  

على أن المشكل األكبر الذي جابهناه هو تحديد مفهوم الفساد، وهذا أمر صعبٌ، 
فواضعو اتفاقية األمم المتحدة لسنة 2004 أدركوا أنه من شبه المستحيل إعطاء 
هي  بينما  للرشوة،  مرادفٌ  الفساد  الناس  عامة  وعند  للفساد،  دقيق  تعريف 
أبسط جانب في الفساد  وسأضرب مثال على ذلك بعمليتين كبيرتين وخطرتين 
عشناهما في تونس، ولم ينظر إليهما أحد باعتبارهما تندرجان في خانة الفساد  
المثال األول هو قانون إنقاذ المؤسسات التي تمرُ بصعوبات اقتصادية الصادر 
عام 1995 وهو أمرٌ يبدو في حد ذاته إيجابيا، فقد لجأت إليه أوروبا وأمريكا  
مالية  بصعوبات  نشاطها  أثناء  االقتصادية  المؤسسات  تمر  أن  الطبيعي  فمن 
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ظرفية، ومن الطبيعي أيضا أن ُتوفر لها المنظومة القانونية مساعدات للحفاظ 
اسُتعمل  القانون  هذا  أن  غير  واالنتاج   العمل  مواطن  وحماية  وجودها  على 
التي لم تكن تمرُ بصعوبات  المؤسسات  العديد من  في تونس لالستيالء على 
اقتصادية حقيقية  هكذا تم »تعجيز« مؤسسات لكي تقوم الجهات القريبة من 
الحكم بشرائها أمام القضاء من دون أن يُسمح ألحد بالمساهمة في المزايدة، 
وهذا يعني أنه يتم ابتزاز أشخاص وافتكاك شركات من أصحابها مقابل 10 
في المئة أحيانا من قيمتها االقتصادية الحقيقية  فهذا هو الفساد الحقيقي الذي 

ينبغي أن ُنطهر منه المجتمع  

مثالٌ آخر يتمثل في قانون التحيين العقاري الخاص بالرسوم المجمدة، واألمر 
في ظاهره بسيط وواضح جدا، لكن في الواقع استخدمت هذه الحيلة لالستيالء 
على أمالك الكثير من الناس وانتزاع عقاراتهم، بينما الرسوم العقارية هي في 

األصل أداة لحماية الملكية بصفة ال تقبل المنازعة 

قبل االنتخابات التشريعية األخيرة كان واضحا أننا نتعرض لعرقلة وتعطيالت 
متنوعة وبشتى الوسائل من جهات حكومية مختلفة ومن االدارة العامة، بحيث 
أهدرنا نصف جهودنا تقريبا في مقاومة من كانوا يُقاوموننا من داخل االدارة  
أن تعترف  أبت  االدارة  القانون، لكن  أن تكون مستقلة بحكم  فميزانيتنا يجب 
السنة  لتلك  المقررة  ميزانيتنا    2015 في  إال  ميزانيتنا  ولم نحصل على  بذلك 
التتجاوز 390 ألف دينار، يذهب 220 ألف دينار منها إليجار المقر  وعلى عكس 
للحوكمة  وزارة  هناك  كانت  عندما  مشاريع  عدة  انطلقت  به  التصريح  تم  ما 
ومقاومة الفساد، إال أنه مازالت هناك اليوم لغة خشبية، بل أقول فكرٌ خشبيٌ 
يرفض أن تكون هناك هيئة رقابة مستقلة تعمل بحياد ونزاهة، علما أنه ال يمكن 
أن ننتظر من الهيئة أن تقضي على الفساد في المجتمع قضاء مُبرما، فكما أن 
السرقة مستمرة رغم األحكام القضائية التي تصدر يوميا على اللصوص، فإن 
الفساد سيستمرُ، والفساد صنف من أصناف السرقة المتطورة وال يمكن أن 
نتخلى عن مقاومته، ولذا أوصت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بإيجاد 
هيئة مستقلة ودائمة لمكافحة الفساد في كل بلد، فهياكل اإلدارة العامة أهم جهة 

متهمة بالفساد، وال يمكنها منطقيا أن تتولى مكافحته بمفردها  

على أن مكافحة الفساد هي عملية أخالقية باألساس، وأذكر في هذا الصدد أن 
البلدان  تضم  التي   Le partenariat de Deauville دوفيل«  مجموعة »شراكة 
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السبعة األكثر تصنيعا، قررت أن تكون تونس بمثابة ضيف الشرف حين عقدت 
قمتها في ماي 2015، ودعت وزير االستثمار الخارجي والتعاون الدولي إللقاء 
كلمة في افتتاح االجتماع، كما قدمتُ مداخلة رئيسية في أعمالها، والحظتُ أن 
جميع المشاركين وهم من مستوى رفيع في السلطة، شددوا على البعد األخالقي 
في هذه العملية، فهي ليست عملية فنية تتعلق بوضع قوانين فحسب، وإنما هي 
عملية ثقافية وسلوكية  ومثلما قال عمر بن الخطاب »ال ينفع حكمٌ ال نفاذ له«، 
فإنه ال ينفع قانون ال نفاذ له أيضا  كذلك يجب التأكيد على مبدإ المساواة أمام 

القانون، فغياب المساواة هو الذي يفتح الباب لالفالت من القوانين 

إجماال هناك ثالث ركائز لمكافحة الفساد أولها النزاهة وهي تقوم على التدريب 
على القيم التي يجب أن نتلقاها في المدارس منذ الصغر  وثانيها الشفافية إذ 
ينبغي أن تكون جميع العمليات والمعامالت والصفقات شفافة، ويحصل ذلك 

أساسا بحق النفاذ إلى المعلومة والركيزة األخيرة هي المساءلة السياسية  

ويجوز اعتبار الفساد إرهابا اقتصاديا ألنه يمسُ من الحقوق األساسية للبشر 
ومن كرامة المواطن، فأموال المجموعة يتم استغاللها من قبل مؤسسة معينة أو 
أشخاص مُعينين، من دون تقديم المقابل المطلوب  وهذه العملية تتم بمشاركة 
عديد األطراف بما فيها جزء ال بأس به من اإلدارات العامة  وهذه العملية هي 
التنفيذ  مرحلة  إلى  وصوال  العمومية  الصفقة  في  التفكير  يبدأ  منذ  يبدأ  مسار 
والمتابعة  وسأضرب مثال بعدة وزارات في مجاالت مختلفة )التجهيز، النقل، 
الزراعة   ( حيث استقال في السابق عدد من الموظفين ثم بعثوا شركات خاصة 
تنشط في نفس الميدان، ونجحت نجاحا كبيرا، وهذا دليل على االستفادة من 
المعلومة على عكس المؤسسات الخاصة التي ليست لديها إمكانية النفاذ إلى 
نفس المعلومات  وإذا علمنا أن الصفقات العمومية في تونس تمثل 18 في المئة 
من الناتج الوطني ندرك كيف أصبحت مكافحة هذه الظاهرة أمرا حيويا بالنسبة 
لنا، تماما مثل مكافحتنا لإلرهاب المادي والسياسي  وقد جاءتنا تحذيرات من 
للتقويم  الخارج لكننا بقينا غافلين عنها لألسف الشديد  ونحن بحاجة أحيانا 
يُقوم نفسه  الخارجي ألن اإلنسان عادة ال يستطيع أن يكون موضوعيا حين 
بنفسه، فهناك دائما جانب ذاتي يجعله يختلق المبررات ويُغطي على أخطائه 
بالقول »إننا حصلنا على الدرع الفالني أو الجائزة الفالنية«  يكفينا من الدروع 
ولنلتفت إلى الواقع، فقد جاءنا تحذير من األمين العام لألمم المتحدة خالل زيارته 
إنه اجتمع مع رئيس الجمهورية ومع رئيس  لتونس في أكتوبر 2014، إذ قال 
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الحكومة وحدثاه عن النمو االقتصادي فأجابهما بأن مكافحة الفساد هي أولوية 
استثمار خارجي   هناك  يكون  لن  دونها  ومن  المتحدة،  األمم  لدى  األولويات 
ونحن بحاجة إلى االستثمار الخارجي ألن إمكاناتنا ال تفي بالحاجة بمفردها  
ثم أتى مؤتمر أصدقاء تونس فأرسلت وزيرة التجارة الخارجية األمريكية رسالة 
ال  ذلك  دون  ومن  تعديل،  إلى  تحتاج  وأنها  واضحة  غير  قوانينكم  أن  مفادها 
يمكن أن يأتيكم المستثمرون  وكرر هذه الفكرة مسؤولون آخرون منهم الرئيس 
األلماني، غير أننا لم نر صدى لهذه التصريحات في االعالم التونسي  هناك 
غير  أم  إرادي  هو  تعتيم؟ هل  أدري مصدره: هل هو  التعتيم لست  شيء من 

إرادي؟ هذه نواقيس خطر ُتدق لنا لكن إلى متى سنظل نستهين بها؟ 

فزاد واستشرى  الثاني  فأما  الفساد في تونس صنفان: كبير وصغير،  إجماال 
بعد الثورة لعدة أسباب من بينها الفقر وضعف هياكل الدولة، أما الكبير فتراجع 
حجمه ليس بفعل فاعل وإنما ألن الصفقات العمومية الكبرى تناقصت  وأحب 
أن أؤكد في هذا السياق أن المجتمع المدني لعب دورا كبيرا في الكشف عن 
الكثير من عمليات الفساد لكن النسيان السريع كان دائما في الموعد، فالحرص 

على المتابعة أمر ضروري في مكافحة الفساد 

في المُحصلة نقول إن اإلصالح ليس مستحيال، وأضرب مثال بالبلدان اآلسيوية 
أن  إذ  جدا،  مرتفعة  الفساد  نسبة  كانت  حيث  كونغ،  وهونغ  سنغافورة  مثل 
هدية  يأخذ معه  أن  البد من  إدارة  الحصول على خدمة من  أراد  إذا  المواطن 
ليس بنية اإلرشاء ولكن ألنه تقليد، ومن ال يأخذ معه هدية ال تكون له قيمة في 
المجتمع ألن ذلك عيبٌ  غير أن هذه المجتمعات قضت اليوم على تلك العادات 
السيئة، وتطلب ذلك ما يقارب ثالثين أو أربعين سنة  المغزى من ذلك هو أوال 
التزام اليقظة وثانيا إشراك كل المجتمع بجميع أصنافه في هذه العملية وخاصة 
أمرٌ ضروري ألن هناك  المساءلة  أن  فيها  كما  دور أساسي  له  الذي  االعالم 
اليوم تسامحا كبيرا، فاألحكام التي تصدر ضعيفة وفيها ما فيها من الناحية 
القانونية البحت  هناك قضايا تم رفعها ضد إطارات عليا من النظام السابق 
وقضت فيها المحكمة بسقوط الدعوى نظرا لمضي خمس أو عشر سنوات، فهل 
كان ممكنا للشخص الذي كان ضحية لتلك الممارسات أن يرفع دعوى قضائية 
بوزير أو مسؤول سام في ظل النظام السابق؟ هذا مستحيل في ذلك الحين، 
وعليه فاحتساب آجال سقوط الدعوى ينبغي أن يبدأ انطالقا من يوم انتصار 

الثورة بسقوط النظام السابق  
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أثر الفساد وعدم 
االستقرار على نمو 

االقتصاد الليبي
دراسة تطبيقية للفترة 1996 - 2016م

د.يوسف يخلف مسعود1 - د.سامي عمر ساسي2

استهدفت الدراسة قياس أثر وطبيعة العالقة بين مؤشر مدركات الفساد وعدم 
االستقرار السياسي واالنفالت األمني في معدل نمو االقتصاد الليبي  ولتحقيق 
ذلك تم تقدير نموذج قياسي للفترة 1996 - 2016، وقد تم قياس العالقة بين 
اختبارات  منهجية  باستخدام  والقصير  الطويل  األجلين  في  المتغيرات  هذه 
D1-“ وقد أظهرت النتائج بأن عدم االستقرار  »ARDL« الحدود المعروفة باسم

النمو  معدل  عوائق  أكبر  من  ليبيا  في   »CPI-1« الفساد   مدركات  ومؤشر   ”1
من  لكل  طردية  عالقة  بوجود  العالقة  تقدير  نتائج  أفصحت  كما  االقتصادي، 
“FDI-1” و “Inv-1” على  معدل النمو االقتصادي بالمدى الطويل، أما في المدى 
القصير أظهرت نتائج التقدير وجود عالقة بين »INV-1«  و »GDPpc«، وانعدمت 

 »FDI-1« العالقة مع
الكلمات الدالة: الفساد، معدل النمو االقتصادي »حصة الفرد من إجمالي الناتج 

 »CPI« المحلي الحقيقي«، عدم االستقرار السياسي، مؤشر مدركات الفساد

أستاذ مساعد وباحث بعلم االقتصاد  1

محاضر وباحث بعلم االقتصاد  2
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المقدمة 

يعتبر انتشار ظاهرة الفساد من السمات العامة لمعظم الدول في العصر الحديث 
بالدراسة  واالجتماعيين  والسياسيين  االقتصاديين  قبل  من  اهتمامًا  وأكثرها 
والبحث  وعلى الرغم من ذلك لم يتوصل هؤالء المهتمون حتى وقتنا الحاضر 
إلى وضع مفهوم واضح ومحدد وشامل لظاهرة الفساد، حيث تعددت تعريفات 

الفساد وتوسعت وتنوعت بتنوع ميادين البحث المهتمة بهذه الظاهرة  

فما  المجتمعات،  بين  وطبيعته  الفساد  مفهوم  تقييم  اختالف  إلى  ذلك  ويرجع 
يعد فسادًا في مجتمع قد ال يعد كذلك في مجتمع آخر  ويعرفه البعض على أنه 
ذلك السلوك الذي يسلكه صاحب الخدمة العامة أو الخاصة والذي يفضي إلى 
إحداث ضرر في البناء االقتصادي للبلد من خالل هدر الموارد االقتصادية أو 
زيادة األعباء على الموازنة العامة، أو خفض كفاءة األداء االقتصادي أو سوء 
عينية  مادية،  غير  أو  »مادية  تحقيق مكاسب شخصية  بقصد  الموارد،  توزيع 
كانت أو نقدية« على حساب المصلحة العامة )خلف،2011(، ويعرفه آخرون بأنه 

إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منفعة خاصة )يونس وأحمد،2012( 

وتقديم  العام  المال  على  االعتداء  في  تتمثل  متعددة  صور  الفساد  ولظاهرة 
المصالح الخاصة على المصالح العامة، واالختالس والرشوة، والسرقة والغش، 
والواسطة  التصرف  حرية  استخدام  وإساءة  واالبتزاز،  واالحتيال  والمحاباة 

والمحسوبية، وتلوث البيئة وغيرها من الصور  

وال يقتصر انتشار هذه الظاهرة على الدول العربية فحسب، بل هي ظاهرة عالمية 
تعاني منها كافة دول العالم، إال أنها تعد أكثر انتشارًا في الدول النامية والعربية 
منها على وجه الخصوص، حيث تعاني هذه الدول من جميع صور الفساد، إذ 
على  والحث  الفساد  ممارسات  برصد  المعنية  الدولية  الشفافية  منظمة  تشير 
مكافحته وتطويقه في تقريرها الصادر عن الفساد العالمي لعام 2015 إلى أن 
أربع دول عربية جاءت من ضمن المراكز العشرة األولى عالميًا، وهذه الدول 
العراق وليبيا  هي الصومال والسودان وليبيا والعراق بالترتيب، حيث احتلت 
الرابع  المركز  في  السودان  ترتيب  والثالث عربيًا وجاء  عالميًا  السابع  المركز 
عالميًا والثاني عربيًا، بينما احتلت الصومال الترتيب األول عالميًا وعربيًا من 

بين 167 دولة شملها التقرير وخضعت للدراسة والمراقبة 
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وبناءَ على هذا التقرير وغيره من التقارير الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية 
في األعوام المنصرمة، ُتعدُّ ليبيا من الدول األكثر انتشارًا لصور ظاهرة الفساد 
واألدنى شفافية في الوطن العربي، سواء كان ذلك في ظل فترة النظام الشمولي 
الذي حكم البالد لمدة 42 عامًا أو بعد اإلطاحة به وانتشار المليشيات المسلحة 
وتزايد الصراع على السلطة، مما أفضى إلى حالة من عدم االستقرار السياسي 
واألمني، وتعطل القوانين ومؤسسات الدولة والتي تزايد في ظلها الفساد المالي 

واإلداري في البالد 

ومن هنا يمكن طرح إشكالية الدراسة في التساؤل التالي: هل النتشار الفساد 
وحالة عدم االستقرار السياسي واألمني تأثير على معدل نمو االقتصاد الليبي؟ 
وما طبيعة هذا التأثير واتجاهه إن وجد؟ ولإلجابة على هذين التساؤلين، ترتكز 
الدراسة على فرضية مفادها: وجود أثر سلبي النتشار ظاهرة الفساد واستمرار 
الليبي   االقتصاد  نمو  معدل  في  واألمني  السياسي  االستقرار  غياب  حالة 
التحليل  الباحثان منهج  اتبع  نفيها،  أو  الدراسة  إثبات صحة فرضية  ولغرض 
الكمي المتمثل في اختبارات جذور الوحدة ‘‘Unit Root’’، ومن ثم تقدير العالقة 
AR- “بين متغيرات الدراسة باستخدام منهج اختبار الحدود المعروف بأسلوب  

DL”في األجلين القصير والطويل 

الفساد وحالة عدم  انتشار ظاهرة  أثر  بيان وقياس  إلى  الدراسة  وتسعى هذه 
االستقرار السياسي األمني، وتحديد اتجاه وطبيعة عالقة كل منهما بمعدل نمو 
اإلجمالي   المحلي  الناتج  الفرد من  الليبي، ممثالً بمعدل نمو حصة  االقتصاد 
قد  التي  والتوصيات؛  النتائج  الدراسة بجملة من  الخروج في نهاية  فضالً عن 
ُتعين الحكومة الشرعية في البالد على وضع خطط واتخاذ خطوات من شأنها 
أن تعمل على وضع حد لمشكلة انتشار ظاهرة الفساد أو التقليل منها على األقل 

مستقبالً 

وتستمد الدراسة أهميتها من كونها محاولة لتسليط الضوء على ظاهرة الفساد 
بالنمو  منهما  كل  وعالقة  أثر  وقياس  واألمني،  السياسي  االستقرار  وعدم 
االقتصادي  باإلضافة إلى رصد وبيان خطورة انتشار ظاهرة الفساد ومؤشر 
غياب االستقرار السياسي واألمني على اقتصاد الدولة وأفراد المجتمع  وتقتصر 
عام  حتى   1996 عام  من  الممتدة  للفترة  الليبي،  االقتصاد  على  الدراسة  هذه 

 2016
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الدراسات السابقة 

دراساتهم  في  االقتصاد  بعلم  والمهتمين  والمتخصصين  الخبراء  جل  يتفق 
وأبحاثهم على أن الفساد يعد أحد أبرز مثبطات النمو االقتصادي، حيث أظهرت 
دراسة أجريت على 143 دولة للفترة 2007-1984، أن للفساد تأثيرًا كبيرًا على 
أكدت  السياق  نفس  وفي    )Swaleheen, 2011( للفرد  الحقيقي  الدخل  معدل 
دراسة على االقتصاد الكرواتي للفترة -1999 2009، أن للفساد أثرًا بالغًا على 
االقتصاد  على  دراسة  وأظهرت    )Piplica, et  al , 2011( االقتصادي  النمو 

األردني للفترة 1995-2000، 

إن للفساد المالي آثار ضارة على ميزان المدفوعات بشكل خاص، واالقتصاد 
بشكل عام )على المقابلة، 2004(  وفي نفس السياق أفصحت دراسة عن دول 
غرب افريقيا أن تأثير الفساد على النمو االقتصادي في دول غرب افريقيا مدمر 
ويزيد  المعامالت  تكاليف  ويزيد من  والمحلي  األجنبي  االستثمار  يعيق  للغاية 
دراسة عن  ولم تشذ    )Tachiwon, 2014( العوائد  في تحقيق  اليقين  من عدم 
االقتصاد الجزائري للفترة 2009-2005، عما سبقها من دراسات حيث اعتبرت 
أن الفساد االقتصادي يعد من أهم المشاكل التي تنخر جسد االقتصاد الوطني 

وتعمل على اضعافه بشكل كبير )بوقرعة، 2013( 

يضر  الفساد  أن  إلى  الجزائري  االقتصاد  حول  دراسته  في  »وارث«  وأشار 
بالفقراء عن طريق تحويل األموال المخصصة للتنمية اإلقتصادية إلى مجاالت 
إعاقة  على  ويعمل  األساسية   الخدمات  توفير  على  الحكومة  وتقويض  أخرى، 
االقتصاد  عن  الدراسات  من  عدد  وأقر    )2013 محمد،  )وارث  االستثمارات 
يؤدي  اإلقتصادي، حيث  النمو  على  أثر  والمالي  اإلداري  الفساد  بأن  العراقي 
إلى ضعف االستثمار المحلي واألجنبي وهروب رأس المال المحلي إلى خارج 
المعيشي  المستوى  وبالتالي  المحلي،  الناتج  انخفاض  عليه  يترتب  مما  البلد، 
للمواطنين وازدياد البطالة والفقر، وتهريب األموال خارج البلد في الوقت الذي 
تنموية  اقتصادية  مشاريع  اقامة  في  المواد  هذه  استغالل  المفروض  من  كان 
تخدم المواطنين من خالل توفير فرص العمل )سوسن الجبوري، 2007، تغريدة 
داود، 2011، و ابتهال داود، 2012(  وعلى نفس الغرار تؤكد عدد من الدراسات 
عن االقتصاد االيراني والصيني أن الفساد المالي واالقتصادي يعدان أحد أبرز 

عوائق النمو )رشيد يلوح، 2013(  
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الذي  الفساد  البحاث صعوبة تحديد قنوات  أنه من جانب آخر يرى بعض  إال 
النمو االقتصادي حيث أظهر“Ghosh” في دراسته وجود تعقيد في  يؤثر على 
النمو  على  يؤثر  الفساد  من   نوع  أي  معرفة  يمكن  خاللها  من  التي  القنوات 
عدم  يرى  وهو  ذلك  من  أبعد  البعض  ذهب  بل    )Ghosh, 2011( االقتصادي 
دراسة  الدراسات  تلك  أبرز  ومن  االقتصادي،  النمو  على  للفساد  أثر  وجود 
النمو  على  يؤثر  ال  الفساد  أن  أظهرت  حيث  دولة،   100 من  أكثر  على  أجريت 
االقتصادي في الدول الديمقراطية، في حين تعاني الدول غير الديمقراطية من 
ضرر اقتصادي كبير جراء الفساد )Drury, et  al , 2006(  وأيده “Menh” في 
دراسة أجراها على عدد من البلدان اآلسيوية للفترة 2012-1980، حيث أبرزت 
دراسته عدم وجود أثر للفساد على النمو االقتصادي، ويرجعُ السبب إلى أن 
من يدعم النمو االقتصادي في هذه البلدان هو االستثمار األجنبي  ونتيجة لعدم 
آثار للفساد  النمو االقتصادي أي  تأثر االستثمار األجنبي بالفساد، جنب هذا 
عليه )Meng, 2013(  وفي نفس الصدد أظهرت دراسة “Hua” أن الفساد ال يؤثر 
على النمو االقتصادي في االقتصادات االنتقالية )Hua Mo, 2013(  ولم تشذ 
الدراسة  دراسة عن االقتصاد الصيني عما سبق من دراسات، حيث خلصت 
إلى أن الفساد لم يخفض النمو االقتصادي، إال أن له آثارا خطرة على االقتصاد 
الصيني )Glenn, 2007(  وأظهرت دراسة عن اقتصاد كوريا الجنوبية لمدة 42 
الجنوبية   بكوريا  االقتصادي  والنمو  الفساد  بين  سلبي  أثر  وجود  عدم  سنة، 

 )Kim, et  al , 2015(

والنمو   ”CPI“ الفساد  مدركات  المعمق حول عالقة مؤشر  النقاش  ولمزيد من 
االقتصادي أو نصيب الفرد من الدخل المحلي االجمالي، سيتم عرض المحاور 
بموضوع  المهتمة  السابقة  والدراسات  األبحاث  من  عددًا  تجمع  التي  التالية 
النحو  على  وذلك  االقتصادي،  النمو  على  وآثارهما  االستقرار  وعدم  الفساد 

التالي: 
 أواًل- للفساد أثٌر سلبٌي على النمو االقتصادي

تتباين اآلراء النظرية المطروحة حول تأثر النمو االقتصادي بالفساد، فبعض 
االقتصاديين يعتقدون أن للفساد تأثيرًا سلبيًا في النمو االقتصادي بسبب دوره 
في خفض معدالت االستثمار، فالفساد يعتبر تكاليف إضافية تشبه الضرائب 
يتحملها رجال األعمال، كما يعمل على وضع الحواجز في طريق تنفيذ األعمال 
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التجارية، وذلك ألن الفساد يؤدي إلى زيادة عدم التأكد لدى المستثمرين حول 
تدفقات  إلى خفض  التي يتخذونها، ويؤدي فضال عن ذلك  قرارات االستثمار 
رأس المال واالستثمار األجنبي المباشر، كما يفضي إلى سوء توزيع الموارد 
وسوء توزيع اإلنفاق العام  ويتسبب الفساد في تشويه بنية اإلنفاق الحكومي 
وزيادة هذا اإلنفاق على حساب اإلنفاق الخاص ولتخفيض اإلنفاق على الصحة 

والتعليم )باجي محمد، 2015( 

يؤثر  الفساد  أن   ،2006  -  2002 للفترة  دولة   89 على  أجريت  دراسة  وأظهرت 
سلبيًا في النمو االقتصادي، وأن هذا الفساد يتباين من دولة إلى أخرى تبعًا 
لتباين وضع المؤسسات، ففي البلدان التي لديها مؤسسات جيدة يكون التأثير 
السلبي للفساد قليال، في حين يكون التأثير أكبر في البلدان ذات المؤسسات 
الضعيفة  كما وجد أن متغير الفساد يعتبر المتغير األكثر أهمية في التأثير في 
وعدنان  يونس  )مفيد  الضعيفة  المؤسسات  ذات  الدول  في  االقتصادي  النمو 
أن  إلى  والغربية،  الشرقية  أوروبا  دول  عن  دراسة  وتوصلت    )2012 أحمد، 
الفساد يؤدي في الدول الفاسدة جدًا مثل بعض الدول في أوروبا الشرقية إلى 
انخفاض النمو االقتصادي، وبالتالي مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي  
وهناك نمط مشابه لوحظ في دول أوروبا الغربية، إال أن الدول الشمالية في 
االتحاد األوروبي أقل فسادًا وأكثر نموًا  ويرجعُ سبب ذلك إلى مركزية السلطة، 

 )Svendsen, 2002( فالالمركزية أقل فسادًا وأكثر نموا اقتصاديًا

 ولم تشذ عن ذلك دراسة أجريت على 26 بلدا من البلدان النامية للفترة -1996
2013، إذ أكدت أن الفساد له تأثير سلبي على تراكم رأس المال البشري، والذي 
يقوض بدوره النمو االقتصادي للبلدان النامية )Fraj, 2015(  وفي نفس السياق 
خلصت دراسة أجريت على 130 دولة خالل الفترة 2005-1980 إلى وجود تأثير 
سلبي على النمو االقتصادي في المدى الطويل )Shao, et  al , 2007(  وعلى 
1980- للفترة  ومتقدمة  نامية  دولة   82 على  أجريت  دراسة  أكدت  النمط  نفس 

2002، أن للفساد أثرًا سلبيًا على النمو االقتصادي 

  )Dridi, 2013( وينتقل هذا األثر السلبيّ للفساد عن طريق رأس المال البشري 
فيتنام  في  بيانات 000 13 شركة  أجريت على  دراسة  ترى  االتجاه  وفي نفس 
 Bia, et  al ,( »والصين، أن نمو الشركات يقل في ظل انتشار الفساد »الرشوة
2016(  أما غازي “Ghazi”  فتوصل عبر دراسته على 38 دولة للفترة -2000
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  )Ghazi, 2014(  2008، إلى أن الفساد يؤثر بشكل سلبي على النمو االقتصادي
واتفق معه “Kouramooudou” حيث أظهرت دراسة له أجريت على 20 والية 
Bhatta-( االقتصادي  النمو  من  يقلل  الفساد  أن   ،2008  -  2005 للفترة  هندية 

 )chayya, et  al , 2009

 23 على  أجريت  التي   ”Kouramooudou“ دراسة  أظهرت  الغرار  نفس  وعلى 
  )Kouramooudou, 2011( أن الفساد يخفض النمو االقتصادي ”OECD“ دولة
وأبرزت دراسة على 22 بلدا ناميا، أن هناك عالقة سلبية وذات داللة إحصائية 
بين الفساد والنمو االقتصادي )Shera, 2014(  وخلصت دراسة على 56 دولة 
من 1983-1971، إلى أن الفساد يقلل من االستثمار وبالتالي النمو االقتصادي 
)Mauro, 1995(  وعلى صعيد متصل أظهرت دراسة عن 54 دولة للفترة -1970

1985، أن زيادة الفساد بنسبة %1 يؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي بنسبة  
الدول  من  عدد  على  أجريت  أخرى  دراسة  وأظهرت    )Hung, 2001(  %  0 72
االقتصادي   النمو  على  سلبيًا  أثرًا   »CPI« مؤشر  حسب  للفساد  أن  النامية 
وأوضح الباحث أن »FDI« يزيد في البلدان األكثر نظافة أي األقل فسادا مثل 
 Triumph, et  al ,( وغيرها  ونيوزيالند  المتحدة  والواليات  وفنلندا  الدنمارك 
2012(  وأكدت دراسة عن البلدان النامية أن الفساد يؤثر بشكل سلبي وقوي 

 )Mikaelsson, et  al , 2014( على النمو االقتصادي

 ويرى “Ugur” في دراسة أجراها على دول ذات الدخل المنخفض، أن للفساد 
 Ugur,( تأثيرًا حقيقيًا وسلبيًا على النمو االقتصادي للدول ذات الدخول المنخفضة
et  al , 2011(  وأبرزت دراسة عن الدول االفريقية، أن للفساد تأثيرًا مباشرًا 
ومعنوي  سالب  تأثير  أيضًا  وله  االستثمار،  خالل  من  االقتصادي  النمو  على 
على االستثمار المحلي، وأن هذا األثر مختلف عن كل من االستثمار الخاص 
والعام، فالفساد له أثر موجب على االستثمار العام بسبب الفساد البيروقراطي 
من اإلنفاق الرأسمالي، وتأثير سالب على االستثمار الخاص بسبب رفع حالة 
عدم اليقين على العوائد المتوقعة من رأس المال  وبالتالي هذه النتائج تدعم 
 Baliamoune-Lutz, et  al, 2008; &( فرضية أن الفساد يعيق النمو االقتصادي

 )Gyimah-Brempong, 2002

وأكدت دراسة أجريت على 54 دولة نامية ومتقدمة للفترة 1960 - 1995، على 
Ak- )وجود عالقة ذات داللة إحصائية وسلبية بين الفساد والنمو االقتصادي 
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cay, 2001(   وأظهرت دراسة أجريت على البلدان العربية، أن تحسين مؤشر 
مدركات الفساد يؤدي إلى تحسن في مؤشر التنمية البشرية )الجاعوني، 2009(، 

هذا في ما يخص الدراسات التي أعدت عن مجموعة من الدول معًا 
أما الدراسات التي أعدت عن الدول بشكل منفرد أو دراسة حالة دولة بمفردها 
فتم عرض ما توصلت إليه على النحو التالي، إذ أثبت عدد من الدراسات عن 
الذي  النمو االقتصادي األمر  أثرًا عكسيًا على  للفساد  النيجيري أن  االقتصاد 
جعل من الصعب على االقتصاد النيجيري النمو بسرعة، فالفساد في نيجيريا 
الدولة  بالرغم من تمتع  االقتصادية،  الكفاءة  االقتصادي وقلل من  النمو  خنق 
 Obayelu, 2008; Ibraheem, et  al ,  2013; Oal, et ( بموارد اقتصادية هائلة

 )al , 2014; Fcib, 2014; & Adenike, 2013

االقتصاد  عن  الدراسات  من  عدد  إليها  توصلت  التي  النتائج  بعيدًا  تنحُ  ولم   
الجزائري خالل العقدين األخيرين، إذ توصلت إلى أن الفساد يؤثر سلبًا على 
النمو  في  أهمية  األكثر  المتغير  يعد  الفساد  أن  وجدت  بل  االقتصادي،  النمو 
االقتصادي )باجي محمد، 2015، و سهيلة إمنصوران، 2006(  وأظهرت دراسة 
»عدادي« أن الفساد في العراق يؤثر سلبًا على النمو االقتصادي )نور عدادي 
االقتصاد  عن  دراسته  في  »الدوادي«  وتوصل    )2012 عجالن،  الكاظم  وعبد 
سالبٌ  أثر  وله  الخفي  االقتصاد  مظاهر  أبرز  أحد  يعد  الفساد  أن  إلى  الليبي، 
دولة  اقتصاد  دراسة عن  وبينت    )2015 )الدوادي،  الليبي  االقتصاد  نمو  على 
 Boman, et ( هايتي، وجود تأثير بسيط وسلبي بين الفساد والنمو االقتصادي
al , 2011(  وأما دراسة »Majior« عن االقتصاد األفغاني خالل الفترة -2005

2010، فقد أظهرت أن زيادة مستويات الفساد أدت إلى انخفاض الناتج المحلي 
االقتصاد  عن  دراسة  أوضحت  االتجاه  نفس  وفي    )Major, 2011( اإلجمالي 
النمو االقتصادي في  األمريكي، أن للفساد تأثيرًا معنويًا وسلبيًا في تخفيض 
أمريكا )Johnson  Et  al , 2009(  ولم تشذ عن سابقاتها دراسة أجريت على 
االقتصاد المصري للفترة 1990 - 2012، حيث أشارت إلى أن الفساد يزيد من 
البشري  المال  ورأس  االستثمار  ويقلل من  الحكومي  اإلنفاق  في  الكفاءة  عدم 
 Ghalwash,( مما يؤدي إلى تأثير سلبي على اإلنتاج ومن ثم النمو االقتصادي

 )2014

وأكد “Lambsdorff” على أن زيادة الفساد يؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي 
أن  المتقدمة  الدول  دراسة عن عدد من  وتتنبأ    )GDP“ )Lambsdorff, 2004“
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أثر الفساد على النمو االقتصادي سلبيٌ )Blackbrn, et  al , 2006(  في حين 
من  أعلى  الفساد  على  للتداين  السلبي  التأثير  أن  دراسته  في    ”Chase“ يرى 
 Chase,( االقتصادي  النمو  على  التداين  يساعد  لم  وبالتالي  االيجابي  التأثير 
2014(  ويرى “Hodge” أن للفساد أثرًا سلبيًا على النمو االقتصادي من خالل 
االستثمار البشري والمادي، كما أظهرت الدراسة أن أثر الفساد ينخفض على 

 )Hodge, 2009( النمو االقتصادي في الدول المنظمة

ثانيًا- للفساد أثٌر ايجابٌي على النمو االقتصادي !

االقتصادي،  النمو  في  موجبًا  تأثيرًا  للفساد  أن  تعتقد  أخرى  أراء  وهناك 
الكثير من  الموظفين في  إلى  التي تدفع  ويدعمون وجهة نظرهم هذه بالرشوة 
المؤسسات، وهم يرون بأن الرشوة تعد مثل الزيت الذي يسهل عمل المحرك، 
فالرشوة التي تدفع إلى الموظفين الحكوميين من قبل المستثمرين لقاء الموافقة 
إلى  أيضا  تفضي  ألنها  مفيدة،  تعد  وهي  مشاريعهم   إقامة  في  طلباتهم  على 
الحاصل  والتأخير  األعمال،  رجال  يتحملها  التي  االنتظار  تكاليف  من  التقليل 
التوقيعات، والنتيجة  الروتين والتعقيد الوظيفي في الحصول على تلك  بسبب 
أنها تؤدي إلى زيادة الكفاءة االقتصادية وتنشيط النمو االقتصادي )مفيد يونس 

وعدنان أحمد، 2012( 

النمو  على  موجبًا  تأثيرًا  للفساد  أن   ”Poiroson“ و   ”Leite“ من  كل  ويرى 
االقتصادي )Leite & Weidmann, 1998; & Poirson, 1998(، وهناك العديد 
من الدراسات تؤيد رأيهما وترى بأن له تأثيرًا موجبًا، ومن أبرزها دراسة أجريت 
على دول العالم للتعرف على مدى تأثير القوانين الحكومية لمكافحة الفساد على 
الفساد  - 2004، حيث أظهرت أن زيادة معدل  للفترة 1999  النمو االقتصادي 
حسب مؤشر الفساد العالمي يؤدي إلى زيادة حصة الفرد من  الناتج المحلي 
اإلجمالي بدول العالم بمعدل Podobnik, 2013(  1 7%(  وأبرزت دراسة على 
  )Coupet, 1999( االقتصادي  النمو  على  للفساد  موجب  أثر  وجود  دولة،   37
وأسفرت دراسة اعتمدت على عينة عشوائية لعدد من دول العالم للفترة -1999

  )Campbll, 2013( 2010، عن وجود أثر موجب للفساد على النمو االقتصادي
كما خلصت دراسة على االقتصاد الهولندي، إلى أنه إذا كانت مؤسسات الدولة 
النمو، وبالتالي في هذه الحالة  إلى  غير متطورة من الممكن أن يؤدي الفساد 
Hec-“ وخلص    )Ebben, et  al , 2009 موجبا  النمو  على  الفساد  أثر  )يكون 
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kelma” إال أن أثر الفساد على النمو االقتصادي يكون موجبا بشرط أن تكون 
الحرية االقتصادية محدودة  ولكن التأثير اإليجابي للفساد يتناقص مع زيادة 
الحرية االقتصادية )Heckelman, 2008(  وأكدت دراسة عن الصين، أنه على 
االقتصادي  للنمو  عائقًا  يكن  لم  أنه  إال  الصين،  في  الفساد  وجود  من  الرغم 

 )Wang, et  al , 2012(

ثالثًا- الفساد أّثر سلبا في النمو االقتصادي

اهتم بعض البحاث بعالقة الفساد والنمو االقتصادي، وانصبت أبحاثهم على 
احتمال وجود عالقة أحادية أو ثنائية االتجاه بينهما من عدمها، حيث لخصت 
دراسة أجريت على 42 دولة للفترة 1998 - 2009، على وجود عالقة سببية ثنائية 
النمو  على  أثرًا  للفساد  أن  يعني  مما  االقتصادي،  والنمو  الفساد  بين  االتجاه 
االقتصادي، وللنمو االقتصادي أثرًا على الفساد )Wright, et  al , 2013(  وعلى 
 ،2010  -  1980 للفترة  األلباني  االقتصاد  عن  دراسة  أفصحت  متصل  صعيد 
المحلي  الدخل  إجمالي  الفرد من  الفساد وحصة  بين مؤشر  عن وجود عالقة 
ونمو السكان والبطالة )Caliskan, et  al, 2015(  وتوصلت دراسة عن االقتصاد 
النيجيري للفترة 1986 - 2007، إلى أن الفساد يؤثر بشكل مباشر على النمو 
االقتصادي وغير مباشر مثل الحكومة والمصرفات الرأسمالية وتنمية الموارد 
البشرية والتوظيف الكلي )Rano, et al , 2009(  وأسفرت دراسة أجريت على 
المستشفيات الكبرى في قطاع غزة واعتمدت على عينة عشوائية ُتقدر نسبتها 
6 % من مجتمع بلغ حجمه 596 3 موظف،عن أن النمو االقتصادي والسياسي 

والتنشئة االجتماعية هي ما يتسبب في وجود الفساد اإلداري )بحر، 2011( 

رابعًا- أثر عدم االستقرار على النمو االقتصادي 

تشير بعض الدراسات إلى انه غالبًا ما يكون الفساد أحد أبرز سمات الثورات 
السياسي  االستقرار  عدم  أن  وبينت    )Mauro, 2002( الدول  في  واالنقالبات 
هو السبب الرئيس في تدهور النمو االقتصادي، حيث أظهر “Ghalwash” في 
دراسته أن عدم االستقرار السياسي هو أكثر المتغيرات التي لها أثر سلبي على 
األثر  أن  على   ”Dridi“ دراسة   وتؤكد    )Ghalwash, 2014( االقتصادي  النمو 
Dri- السياسي  االستقرار  عدم  سببه  االقتصادي  النمو  على  للفساد  )السلبي 

أنفة  الدراسات  عن  نتائجها  في  »الجاعوني«  دراسة  تختلف  ولم    )di, 2013
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الذكر، حيث ترى أن زيادة االستقرار السياسي يؤدي إلى زيادة مؤشر التنمية 
البشرية )الجاعوني، 2009(  وخلص كل من “Hodge” و “Hung” إلى أن عدم 
 Hodge, 2009; &( االستقرار السياسي له تأثير سلبي على النمو االقتصادي

 )Hung, 2001

يؤثر  ما  هو  االقتصادي  النمو  أن  أخرى  دراسات  ترى  آخر  صعيد  على  لكن 
أن  الكويتي،  االقتصاد  على  دراسة  أظهرت  حيث  السياسي،  االستقرار  في 
العوامل االقتصادية بالكويت مثل »االختالالت االقتصادية ومعوقات اإلصالح 
االقتصادي« هي ما يُؤثر في عدم االستقرار السياسي )الجزار، 2013(  وتوصلت 
»ابتهال« إلى نفس االستنتاج حيث أكدت أن الفساد يعمل على إضعاف الدولة 

خارجيًا وعدم استقرار النظام السياسي )ابتهال، 2012( 

وصف النموذج القياسي

بالنظر إلى الدراسات السابقة التي قدرت أثر الفساد المالي واإلداري في النمو 
من  عددًا  استخدمت  فقد  الدراسة،  هذه  في  إليها  التعرض  وتم   االقتصادي، 
النماذج لقياس أثر هذه العالقة، واستنادًا إلى بعض تلك الدراسات والتي  كان 
من بينها دراسة )يونس واحمد،2012(   تم تكوين نموذج هذه الدراسة كما في 

المعادلة التالية:

 )1(
)2(

   

حيث يمثل المتغير: “GDPpc” نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
 ”Fdi“ إلى مؤشر الفساد  ويعبر المتغير  CPIالثابت لسنة 2003  ويشير المتغير
عن معدل النمو في االستثمار األجنبي المباشر  أما المتغير “Inv”، فيشير إلى 
المتغير “D1”، على عدم االستقرار  المحلي، ويدل  النمو في االستثمار  معدل 
السياسي واألمني  أما ثابت المعادلة فقد أعطي الرمز “C0”  ، وأخذت معلمات 

النموذج الرمز C1 وC2 وC3 وC4، ويشير الرمز “ut ” إلى حد الخطأ  
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قياس نموذج الدراسة 

أوالً- اختبارات جذور الوحدة
تفاديًا لتقييم مضلل لنموذج الدراسة، فإن ذلك يتطلب التحقق من مدى سكون 
وتحديد  الزمن  عبر  الدراسة  نموذج  تقدير  في  المستخدمة  الزمنية  السالسل 
رتبة تكاملها  وللكشف عما إذا كانت السالسل الزمنية للمتغيرات قيد الدراسة 
مستقرة أم ال؟ سيتم االعتماد على اختبارين من اختبارات جذر الوحدة وهما: 
وبإجراء   ،  ”P-P“ وبيرون  فيليبس  واختبار   ”ADF“ المعدل  فلر  ديكي  اختبار 
هذين االختبارين تم الحصول على النتائج الواردة بالجدولين التاليين )1( و)2(:

”ADF“ جدول )1( نتائج اختبار ديكي فلر المعدل

  ،”ADF“ المعدل  فلر  ديكي  اختبار  خالل  من  عليها  المتحصل  النتائج  أظهرت 
قيد  للمتغيرات  الزمنية  السالسل  بعض  أن   )1( رقم  الجدول  في  والملخصة 
البحث مستقرة المستوى وبعضها اآلخر مستقرة الفرق ، حيث استقرت القيم 
األصلية للسلسلة الزمنية لكل من المتغير “GDPpc” والمتغير “Fdi” والمتغير 
  ،I)0( عند المستوى، مما يعني أن المتغيرات متكاملة من الرتبة صفر أي ”Inv“
بينما لم تكن القيم األصلية للسلسلة الزمنية للمتغيرين “CPI” و“D1” مستقرة 
عند المستوى، ولكنها استقرت عند أخذ الفروق األولى لهما، مما يدل على أن 
المتغيرين متكاملين من الرتبة األولى أي )I)1، وبذلك يمكن القول بأن المتغيرات 
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محل الدراسة بعضها متكامل من الرتبة صفر أي  )I)0، وبعضها اآلخر متكامل 
  I)1(  من الرتبة األولى أي

فلر  ديكي  اختبار  طريق  عن  إليها  التوصل  تم  التي  النتائج  دقة  من  وللتحقق 
المعدل “ADF” ، تم تطبيق اختبار فيليبس وبيرون“P-P” الموضحة نتائجه في 
الجدول )2( والتي جاءت متطابقة مع النتائج التي تم الحصول عليها من خالل 
الزمنية  السالسل  بعض  أن  على  يؤكد  مما   ،”ADF“ المعدل  فلر  ديكي  اختبار 
لمتغيرات الدراسة مستقرة في المستوى، بينما لم يكن بعضها اآلخر مستقر 

عند المستوى ولكنها استقرت بعد أخذ الفروق األولى لها 
ثانيًا - اختبار “ARDL” لفحص وتقدير العالقة في المدى الطويل 

على ضوء النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق اختبارات جذور الوحدة 
السابقة، والتي بينت أن بعض السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ساكنة في 
المستوى ومن الرتبة )0(I، وبعضها اآلخر ساكنة عند الفرق األول )I)1   وهو 
بأسلوب   المسمى  الحدود  اختبار  منهجية  تطبيق  صالحية  شرط  مع  يتفق  ما 
“ARDL”للبحث عن مدى وجود عالقة توازنية في المدى الطويل والقصير بين 
متغيرات نموذج الدراسة، ولتطبيق منهجية اختبار الحدود  للتكامل المشترك 

سيتم استخدام النموذج الذي يأخذ شكل الصيغة الرياضية التالية:

متغيرات  بين  الطويل  المدى  في  توازنية  عالقة  هناك  كانت  إذا  عما  للكشف 
الدراسة أم ال؟ تم تقدير المعادلة رقم )3(، وبتقدير هذه المعادلة تم الحصول 

على النتائج التالية:

لتحديد ما إذا كانت هناك عالقة في األجل الطويل بين متغيرات نموذج الدراسة، 
في  الطويل  باألجل  المتعلق  للجزء   ”Wald Test“ اختبار  إجراء  من  أوالً  البد 
قيمة  ظهرت  االختبار  هذا  وبتطبيق   ،)4( بالمعادلة  الموضح  المقدرة  المعادلة 
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إحصائية “F” المحسوبة لجميع متغيرات الدراسة تساوي )03805 13(، وهذه 
المناظرة له عند نفس  القيم الحرجة للحد األدنى والحد األعلى  القيمة تتجاوز 
المستوى والتي تساوي )86 2(، و)99 3( على التوالي عند مستوى معنوي 5%، 
مما يعني وجود عالقة توازنية في المدى الطويل بين المتغيرات قيد الدراسة، 
  ”Wald Test“ ويوضح الجدول رقم )3( نتائج اختبار الحدود باستخدام اختبار

 ”Wald test“ جدول )3( نتائج اختبار الحدود باستخدام اختبار

أداء  تقييم  بعد  إال  الدراسة،  نموذج  تقدير  نتائج  على  االعتماد  يمكن  ال  ولكن 
النموذج إحصائيًا وذلك من خالل إجراء االختبارات التشخيصية التالية: 

 ”Stability Test“ اختبار استقرارية النموذج -
بيانات  في   ”Structural Change“ هيكلية  تغيرات  وجود  عدم  من  للتحقق 
معالم  استقرارية  اختبار  إجراء  تم  الدراسة،  الزمن محل  عبر  المقدر  النموذج 
النموذج“Stability Test”  وذلك عن طريق استخدام اختبار المجموع التراكمي 
أي  غياب   )1( الشكل  في  الموضحة  نتائجه  أظهرت  التي   ،”CUSUM“ للبواقي
وجود للتغيرات المفاجئة في البيانات مع مرور الزمن، مما يعني أن المعامالت 
المقدرة في العادلة )3( والظاهرة نتائجها في الجدول )3( مستقرة هيكليًا خالل 
  ”Stability“ االستقرارية  اختبار   )1( رقم  الشكل  الدراسة، ويوضح  قيد  الفترة 

للدالة في المدى الطويل 
الشكل رقم )1( يوضح اختبار االستقرارية “Stability Test”  للدالة في المدى 

الطويل
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”Serial Correlation LM Test“ اختبار مشكلة االرتباط الذاتي -
للتأكد من سالمة النموذج المقدر من مشكلة االرتباط الذاتي، تم إجراء اختبار 
الجدول  في  الموضحة  نتائجه  أظهرت  والتي   ”Serial Correlation LM Test“
من   )4( بالمعادلة  نتائجها  الموضح  المعادلة  تقدير  من  البواقي  خلو   )4( رقم 

مشكلة االرتباط الذاتي، ويعرض الجدول )4( اختبار مشكلة االرتباط الذاتي 
الجدول )4( نتائج اختبار مشكلة االرتباط الذاتي

ثالثًا- اختبار “ARDL”لتقدير العالقة في المدى القصير
لتقدير معلمات نموذج الدراسة في األجل القصير، سيتم إعادة تقدير المعادلة 

رقم )1( للحصول على شرط تصحيح الخطأ “ETC-1”، وذلك كما يلي:

وبتقدير المعادلة رقم )6( تم الحصول على تقدير معلمات نموذج الدراسة في 
المدى القصير والتي جاءت كما يلي: 

وللتأكد من سالمة أداء النموذج المقدر في المدى القصير، يستوجب األمر إجراء 
االختبارات التشخيصية التالية:

”Stability Test“ اختبار استقرارية النموذج -
تغيرات  أي  وجود  من  الدراسة  هذه  في  المستخدمة  البيانات  خلو  من  للتأكد 
هيكلية فيها عبر الزمن، تم إجراء اختبار استقرارية معالم النموذج المقدر في 
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التراكمي  المجموع  اختبار  باستخدام  وذلك   ”Stability Test“ القصير  األجل 
)2( بأن  الموضحة في الشكل  أفادت نتائجه  التي   ”CUSUM“ المعادة للبواقي 
المعامالت المقدرة في المعادلة )6( والمبينة نتائجها في الجدول )6( مستقرة 
هيكليًا خالل الفترة قيد الدراسة، ويوضح الشكل رقم )1( اختبار االستقرارية 

“Stability” للدالة في المدى القصير 
الشكل رقم )2( يوضح اختبار االستقرارية  “Stability Test” للدالة في المدى 

القصير
 

”Serial Correlation LM Test“ اختبار مشكلة االرتباط الذاتي-
 للتثبت من خلو معادلة التقدير في المدى القصير من مشكلة االرتباط الذاتي، 
تم إجراء اختبار “Breusch – Godfrey Serial Correlation LM” التي أوضحت 
نتائجه أن النموذج المحدد ال يعاني من مشكلة االرتباط الذاتي، ويعرض الجدول 

)5( اختبار مشكلة االرتباط الذاتي 
الجدول )5( نتائج اختبار مشكلة االرتباط الذاتي
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نقاش النتائج

لم تظهر نتائج هذه الدراسة وجود عالقة عكسية بين عدم االستقرار السياسي 
“D1-1”ومعدل النمو االقتصادي “GDPpc”  فحسب، بل أظهرت أنه هو العامل 
األكثر تأثيرًا على نمو االقتصاد الليبي بالمدى الطويل، واتفقت هذه النتيجة مع 
طيف كبير من الدراسات السابقة  أما في المدى القصير فأخذت العالقة االتجاه 
أن  آثار عدم االستقرار “D1-1” ال يمكن  بأن  لها، ويبرر ذلك  الطردي كشكل 
تظهر آثاره أو تكتشف بوضوح إال في المدى الطويل، وكذلك يمكن تبرير طبيعة 
النمو  ومعدل   ”D1-1“ االستقرار  عدم  بين  القصير  المدى  في  العالقة  طردية 
العملة الصعبة والمعادن  ليبيا بوجود احتياطيات ضخمة من  االقتصادي في 

الثمينة في الداخل والخارج  
 وكذلك أظهرت وجود عالقة بين مؤشر مدركات الفساد“CPI-1”  ومعدل النمو 
االقتصادي بالمدى الطويل وغيابها في المدى القصير، األمر الذي صعب على 
الربيع  ليبيا وضع قدمها على طريق النمو والتطور  فمنذ 2011 )أي مع بداية 
العربي( وما نجم عنها من انتشار السالح والفوضى واستباحة المال العام من 
المتنفذين، وتدنيس سيادة القانون وفقدان الكثير من اإليرادات من الصادرات 
الكهرباء  مثل جباية مصاريف  المحلية  اإليرادات  وكذلك  النفطية ومشتقاتها، 
االستثمارات  توقف  إلى  أدى  ذلك  كل  الضريبي    الخ،  والتهريب  والمياه 
األجنبية في ليبيا، وكذلك صدور قرارات من المؤسسات التشريعية سببت في 
عدم المساواة في الدخول دون مبرر أو أساس علمي ومنطقي لذلك إال أهداف 
سياسية أو مادية خاصة وغير وطنية  كل ذلك أدى إلى تقويض معدل النمو 
استقرار  الفساد وعدم  أمام  المجال  وتهيئة  السياسي  واالستقرار  االقتصادي 
الدولة اقتصاديًا وسياسيًا  ومن جهة أخرى أدى ذلك أيضًا إلى بطء البرامج 
اإلدارية، مما  تسبب في عدم المقدرة على تقديم أي برنامج للخطط أو سياسات 

اإلصالح الحكومية وحتى إن وجدت في ظل البيئة الحالية ستكون غير فعالة  
وبذلك يمكن االستنتاج بأن الفساد في ليبيا خنق معدل النمو االقتصادي، وقلل 
من الكفاءة االقتصادية والتنموية بالرغم من الموارد الطبيعية الهائلة في البالد، 

ورسخ الفساد كصورة من الوطنية السلبية لدى المواطنين  
كما أفصحت نتائج تقدير العالقة بوجود عالقة طردية لكل من معدل االستثمارات 
االجنبية “FDI-1” والمحلية على معدل النمو االقتصادي في المدى الطويل، أما 
االستثمار  معدل  بين  عالقة  وجود  التقدير  نتائج  فأظهرت  القصير  المدى  في 
االستثمارات  معدل  مع  العالقة  وانعدمت  االقتصادي،  النمو  ومعدل  المحلي 

43



االستثمارات  معظم  وتوقف  خروج  هو  العالقة  وجود  عدم  ويبرر  االجنبية، 
االجنبية في ليبيا منذ 2011 بسبب عدم االستقرار 

النتائج
- أظهرت نتائج اختبارات جذور الوحدة أن السلسلة الزمنية  للمتغيرات محل 
 I)1(  وبعضها اآلخر متكامل من الرتبة ،I)0(  الدراسة بعضها متكامل من الرتبة

- كشفت النتائج التطبيقية عن وجود عالقة توازنية بين متغيرات الدراسة على 
المدى البعيد 

- خلصت نتائج التقدير في المدى الطويل إلى أن معدل النمو في نصيب الفرد 
 ”GDPpc-1“ السابقة  للسنوات  الثابتة  باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
المحلي اإلجمالي باألسعار  الناتج  الفرد من  يؤثر سلبًا في معدل نمو نصيب 

 ”GDPpc“ الثابتة للسنة الحالية
- أشارت نتائج التقدير في المدى الطويل إلى ارتباط مؤشر الفساد بعالقة سالبة 
باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  الفرد من  في نصيب  النمو  األثر مع معدل 
الثابتة على المدى البعيد  فتحسن مؤشر الفساد بنسبة 1 % ستترتب عليه زيادة 
في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي بمقدار 23 % تقريبًا على المدى 

البعيد 
- أفصحت نتائج التقدير في األجل الطويل عن وجود تأثير إيجابي، وإن كان 
نصيب  نمو  معدل  في  المباشر  األجنبي  االستثمار  في  النمو  لمعدل  محدودًا، 
المباشر  األجنبي  االستثمار  نمو  زيادة معدل  أن  إذ  المحلي،  الناتج  الفرد من 
بمقدار 1 % على المدى البعيد سيؤدي إلى ارتفاع معدل نمو نصيب الفرد من 

الناتج المحلي في األجل البعيد بمقدار 17 0 % 
- بينت نتائج تحليل المدى البعيد أن لمتغير معدل النمو في االستثمارات المحلية 
الناتج  الفرد من  نمو نصيب  في معدل  لكنه غير معنوي  إيجابيًا  تأثيرًا   ”Inv“

المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
- أسفرت نتائج التحليل )األمد البعيد( عن وجود تأثير سالب ومعنوي من الناحية 
اإلحصائية لعامل عدم االستقرار السياسي واألمني  “D1”في متغير معدل نمو 
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، مما يؤكد أن استمرار غياب األمن 
وحالة عدم االستقرار السياسي سيترتب عنهما تراجع في معدل نمو نصيب 

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على المدى البعيد  
االستقرار  وعدم  األمن  غياب  عامل  بأن  الطويل  األجل  تقدر  نتائج  أفادت   -
السياسي يُعّدان العامل األكثر أهمية في تفسير التغيرات التي تحدث في معدل 
األهمية من  في  الفساد  عامل  يليه  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  الفرد من  نصيب 
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حيث قدرته على شرح التغيرات التي تحصل في معدل نصيب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

- أما نتائج تقدير النموذج في المدى القصير فقد أفصحت عن غياب أية عالقة 
المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  نمو  معدل  بين  تربط  إحصائية  داللة  ذات 
األجنبية  االستثمارات  نمو  ومعدل   ”CPI“ الفساد  ومؤشر  جهة  من  اإلجمالي 

المباشرة “Fdi” من جهة ثانية 
- أيضًا أشارت نتائج التحليل في المدى القصير إلى أن متغير معدل نمو نصيب 
نمو  معدل  متغير  مع  يرتبط  الحالي  للعام  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد 
االستثمار المحلي “Inv-1” بعالقة عكسية األثر من جهة، وبعالقة موجبة األثر 
مع متغير مؤشر “D1-1” أي عدم االستقرار السياسي واألمني من جهة أخرى 

التوصيات

• التركيز على البحث العلمي للتحقق من مخاطر الفساد على النمو االقتصادي، 	
والتيقن من أن الفساد ال يؤثر على النمو االقتصادي فحسب بل يعد العامل 

األكثر تأثيرًا على مؤشر النمو االقتصادي 
• إن الفساد يُفقد المستثمرين األجانب، فضالً عن المحليين، الثقة في االستثمار 	

وتطوير االقتصاد، وعليه يجب على المسئولين إدراك هذه الحقيقة والعمل 
والمناهج  بشكل فاعل على مكافحته، وذلك عن طريق اإلعالم والصحف 
التدريسية وإنشاء ورش عمل وندوات مستمرة ومكثفة حتى يعي الجميع 

خطورة هذه اآلفة االجتماعية 
• وضع عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في الفساد، والتشهير به 	

عبر وسائل اإلعالم المختلفة  
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دور القضاء العدلي في 
مكافحة الفساد

محمد بن لطيف1

أهمية القضاء في دولة القانون )دولة يحكمها القانون(

ان القضاء مدعو، في الديمقراطيات الحديثة، الى ان يلعب دورًا يتجاوز حدود 
والسياسية  المدنية  حقوقهم  ممارسة  للمواطنين  يضمن  كي  التقليدي  دوره 
تدخل  يوجب  مما  الفساد:  يهدرها  الحقوق  هذه  واالقتصادية   واالجتماعية 
الحقوق  حماية  في  الطبيعية  وظيفته  وممارسة  واثاره  الفساد  لمنع  القضاء 

والحريات 
ان مكافحة الفساد هي قبل كل شيء معركة قانونية ال بد فيها من ترسانة من 
قضائية  سلطة  مع  ردعه  وتكفل  الفساد  من  الوقاية  تضمن  الناجعة  القوانين 
مستقلة ومتخصصة  تتولى انفاذ هذه القوانين  يتراوح دور القضاء في مكافحة 
جرائم الفساد بين الدور العالجي المتمثل في الردع الخاص من خالل المحاسبة 
العام   الردع  في  المتمثل  الوقائي  الدور  وبين  األموال،  واسترداد  والعقاب 
وتطبيق السلطة القضائية للقانون بكل حياد وتجرد مع استقاللها عن السلطتين 
الفساد ومعاقبة  التشريعية والتنفيذية يجعلها أكثر كفاءة وقوة لكشف جرائم 

مرتكبيها، لذلك فإن محاربة الفساد تمر حتما عبر:
1  سن قوانين تكفل الوقاية من الفساد وردعه 

2  توفير عدالة جزائية فعالة تطبق هذه القوانين وتكفل مبدأ عدم اإلفالت من 
العقاب   

وهوما يمكن تحقيقه من خالل :
إقرار مجموعة من المبادئ واآلليات القانونية لتفعيل العدالة الجزائية في مجال 

مكافحة جرائم الفساد )أوال( ،

وكيل رئيس المحكمة االبتدائية بصفاقس  1
عضوالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين  
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وردعها  الجريمة  عن  للكشف  واإلجرائية  المؤسساتية  اآلليات  مجموعة  خلق 
وتشجيع اإلبالغ عنها )ثانيا( 

 الجزء األول :االليات والمبادئ القانونية لمكافحة الفساد

أ - استقالل القضاء وتخصصه في جرائم الفساد

- استقالل القضاء

أكدت  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على أهمية استقالل القضاء ودوره 
النزاهة  لدعم  تدابير  اتخاذ  على  الدول  وحثت  الفساد،  مكافحة  في  الحاسم 

ومحاربة الفساد بين أعضاء السلطة  القضائية  
وفي تونس  نص الفصل 102 من الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن 
والحريات     الحقوق  وحماية  القانون،  وسيادة  الدستور،  وعلوية  العدل،  إقامة 

أما الفصل 109 من الدستور فأقر تجريم التدخل في سير القضاء 

- االرتداد عن استقالل القضاء، عوائق في مكافحة الفساد

• التنزيل المشوه  لمقتضيات الدستور في القانون المتعلق بالمجلس األعلى 	
التي تمكنه من ضمان حسن سير  الصالحيات  اهم  بتجريده من  للقضاء 
وتكوينهم  القضاة  انتداب  على  اإلشراف  وهي  الدستور  طبق  القضاء 
بالصالحيات  واالكتفاء  المحاكم  وإدارة  القضائي  التفقد  على  واإلشراف 

التقليدية : مسار مهني وتأديب 
• عدم سن قانون أساسي جديد للقضاة يكرس الضمانات األساسية الستقالل 	

القضاة طبق المعايير الدولية 
• اإلبقاء على تبعية النيابة العمومية والتفقد القضائي للسلطة التنفيذية	
• غياب أي رؤية إصالحية إلدارة العدالة	
• عدم ضمان االستقالل اإلداري والمالي والتسيير الذاتي للمحاكم بما جعلها 	

تابعة للسلطة التنفيذية واضعف اداءها ونجاعة تدخلها  
• عدم الشروع بصفة جدية في مسار  اصالح القضاء على المستويين الهيكلي 	

والبشري ) تدهور وضعية المحاكم والنقص الفادح في االطار القضائي (  
• المادة 11 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد : نظرا ألهمية استقاللية 	
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طرف  دولة  كل  تتخذ  الفساد  مكافحة  في  حاسم  دور  من  له  وما  القضاء 
وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقاللية القضاء 
القضائي   الجهاز  أعضاء  بين  الفساد  فرص  ودرء  النزاهة  لتدعيم  تدابير 
ويجوز ان تشمل تلك التدابير قواعد بشان سلوك أعضاء الجهاز القضائي

• لم تتخذ تونس تدابير عملية  لتدعيم النزاهة والوقاية من الفساد في القضاء 	
وردعه :

• عدم إقرار تأجير مرضي للقضاة يحميهم من الفساد	
• عدم سن مدونة سلوك )من اختصاص المجلس األعلى للقضاء(	
• اإلعفاءات اجراء تعسفي ال يعتبر اصالحا للفساد في القضاء	
• مسار تأديبي متعثر ومحتشم	
• جميع 	 في  والمحاسبة  المساءلة  وخاصة  االنتقالية  العدالة  مسار  تعطل 

القطاعات 
• باإلدانة 	 الصادرة  األحكام  تكون  بأن  القاعدة  تقضي   : التخصص  انعدام 

بالنظر  الفساد  جرائم  وإثبات  كشف  صعوبة  أن  ،غير  اليقين  على  مبنية 
ضلوع  حول  الشك  باب  يفتح  والمركبة،  المعقدة  الجرائم  من  كونها  إلى 
المتهم في الجرم، والشك يعني البراءة واإلفالت من العقاب، لذلك البد من 
وجود قضاء متخصص في جرائم الفساد يستطيع فهم األساليب المتطورة 
المستعملة في جرائم األموال وله القدرة على الوصول إلى الحقيقة وبناء 

أحكامه على اليقين 

ب - وجوب توسيع دائرة التجريم وتشديد العقاب

كلما تم توسيع دائرة تجريم مظاهر الفساد وتشديد العقاب كلما تعمق الشعور 
بخطورة اقتراف هذا النوع من الجرائم، 

ضرورة التناسب بين درجة شدة العقوبة ودرجة خطورة الفعل اإلجرامي دون 
إفراط في الزجر أوتفريط فيه

االطار القانوني لمكافحة الفساد في تونس

• أوال : احكام الدستور  التوطئة »قطعا مع الظلم والحيف والفساد« 	
الفصل 10 »تضع الدولة االليات الكفيلة بضمان استخالص الضريبة ومقاومة 
التهرب والغش الجبائيين وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العام 
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وتتخذ التدابير الالزمة لصرفه   وتعمل على منع الفساد« 
الفصل 130 : هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد : من مهامها رصد حاالت 
الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها واحالتها على 

الجهات المعنية«
• ثانيا : اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 	
• القانون 	 وقعت عليها تونس في 30 مارس 2004 وصادقت عليها بموجب 

عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 
• ثالثا : المرسوم االطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 	

يتعلق بمكافحة الفساد
• القانون األساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 اوت 2015 	  : رابعا 

الثاني منه  الباب  ) تم تخصيص  األموال  اإلرهاب وغسل  يتعلق بمكافحة 
لمكافحة غسل االموال وزجره(

يشكواالطار القانوني  لمكافحة الفساد في تونس من التالي:
1 نقصا على مستوى النصوص القانونية  

والنقائص على  الثغرات  المفعول حاليا تشكوعديد  النصوص سارية  2 حتى  
مستوى المضمون جعلتها غير قادرة على توفير أدوات قانونية فعالة لمكافحة 

الفساد طبق المعايير الدولية 
عدم تالؤم التشريع الوطني مع احكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

القانون الوطني اتفاقية مكافحة الفساد 
التوسع إلى حد كبير في تجريم كل أفعال وصور الفساد التقليدي منها وغير 
استغالل  واساءة  بالنفوذ  واالتجار  األموال  واختالس  الرشوة  مثل  التقليدي 

الوظائف واالثراء غير المشروع وغسل عائدات الفساد وعرقلة سير العدالة؛ 
الفصل 2 من مرسوم مكافحة الفساد »ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة 
بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص واالستيالء على األموال العمومية 
أوسوء  السلطة  وتجاوز  النفوذ  واستغالل  أوتبديدها  فيها  التصرف  أوسوء 
استعمالها واإلثراء غير المشروع وخيانة األمانة وسوء استخدام أموال الذوات 

المعنوية وغسل األموال« 

الفصل 92 من قانون مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال

وانما  العام  القطاع  في  الفساد  فقط  ليس  ليشمل  للتجريم  موسع  معيار  تبني 
الفساد في القطاع الخاص واختالس الممتلكات في القطاع الخاص، وهي مسائل 
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بعد  يقع  لم  يفرضها تعاظم دور القطاع الخاص في الحياة االقتصادية للدول 
سن النصوص القانونية التي تجرم الرشوة في القطاع الخاص طبق الفصل 2 

من المرسوم 120

التصرف  وسوء  العمومية  األموال  على  باالستيالء   120 عدد  المرسوم  اكتفى 
فيها اوتبديدها

استخدام معيار موسع في تعريف الموظف العام : يمكن اسناد جرائم الرشوة 
المرسوم  يعرف  لم  للموظف العام األجنبي أوموظفــي المؤسســات الدوليــة؛ 
العمومي  اوالموظف  العمومي  الموظف  األموال  غسل  منع  وقانون   120 عدد 

األجنبي اوموظفي المؤسسات الدولية

إليه  الفصل 82 من المجلة الجزائية يعتبر موظفا عموميا   كل شخص تعهد 
صالحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة 
محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي 
تساهم في تسيير مرفق عمومي  ويشبه بالموظف العمومي كل من   له صفة 
المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من  تعينه العدالة للقيام 

بمأمورية قضائية 

الفساد  عائدات  غسل  مثل  المشروعة  غير  األعمال  بعض  تجريم  استحداث 
الشهود  على  القانونية  الحماية  اسباغ  خالل  من  العدالة  سير  عرقلة  وتجريم 

والخبراء والموظفين القضائيين

جريمة عرقلة سير العدالة ) الفصل 25 من االتفاقية(

 1 التأثير على الشهود

القانون   بإنفاذ  المكلفة  واألجهزة  القضاة  عمل  في  التدخل   -  2  
غسل  وزجر  تجريم    2015 اوت   07 قانون  من  الثاني  الباب  نظم 
القضاء  في  تدخل  كل  يحجر  الدستور :  من   109  األموال الفصل 

لم يصدر قانون لتجريم وزجر التدخل في القضاء وعرقلة سير العدالة
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التوسع في التجريم

الثانية  الفقرتين  في  االجرامي   للفعل  واالعداد  التنفيذ  في  الشروع  تجريم  تم 
والثالثة من المادة 27 

على  التونسي  التشريع  حافظ  التقليدي؛  الجزائي  الفقه  في  تطورا  يعد  وهوما 
عناصر التجريم التقليدية  الفصل 92 من قانون 07 اوت 2015 جرم كل فعل 
قصدي  فعل  وكل  المشروع  غير  للمصدر  الكاذب  التبرير  الى  يهدف  قصدي 
يهدف الى توظيف أموال متأتية من الجرائم المستوجبة لعقاب بالسجن لمدة 3 

سنوات اواكثر اومن الجنح الديوانية 
في  الضالعة  االعتبارية  للذوات  الجزائية  المسؤولية  كذلك  االتفاقية  كرست 

جرائم الفساد وذلك دون المساس بمسؤولية األشخاص الطبيعيين؛ 
تكريس المبدأ في :

• الفصل 32 من مرسوم مكافحة الفساد	
• الفصل 96 من قانون 07 اوت 2015 	

للكيانات  الضرر  عن  التعويض  في  الحق  االتفاقية  من   35 المادة  كفلت 
المتضررة من أعمال الفساد لألشخاص الذين  تضرروا من أعمال الفساد؛ 

لم تقر النصوص الخاصة المتعلقة بمكافحة الفساد ومنع غسل األموال الحق 
للتعويض  العامة  القواعد  الى  الرجوع  يمكن  صريحة   بصفة  التعويض  في 
المشروع  االثراء غير  االتفاقية كذلك  في  التجريم  الضرر  شملت عناصر  عن 
)الموظف العمومي(  من صور الفساد المراوغ الذي ينفذ عبر ثغرات النصوص 

القانونية 
قلب عبء اإلثبات )على المشتبه فيه إثبات مشروعية األموال التي في حوزته( 
يشمل الفساد طبق الفصل 1 من مرسوم مكافحة الفساد االثراء غير المشروع 

اال ان القانون التونسي لم ينظم تجريم وزجر هذه الجريمة 
مقترح قانون أساسي متعلق بالشفافية ومكافحة االثراء غير الشرعي : معاقبة 

العون العمومي والصحفي والعضوالمنتخب بالبرلمان اوبجماعة محلية
الفصل 29 : دعوة الدول األطراف الى إقرار مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد مع 
إمكانية إقرار مدة أطول اوتعليق مدة التقادم في صورة افالت الجاني المزعوم 
من يد العدالة لم يقر القانون التونسي مدة تقادم أطول للجرائم المتعلقة بالفساد 

مثلما فعل مع الجرائم اإلرهابية 
المادة 33 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني   
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ال تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات 
الفساد  جرائم  تقادم  عدم  اقرت  اليمني  الفساد  مكافحة  قانون  من   39 المادة 
والعقوبات المحكوم بها والمترتبة عنها ودعاوى التعويض واالسترداد المتعلقة 

بها 
ان توسيع دائرة التجريم وتشديد العقاب  من شأنه أن يبقى بدون فعالية ما 
لم تصاحبه آليات لكشف الجريمة، إذ العبرة بتطبيق أحكام القانون الجزائي ، 
وذلك من أجل تقليص  الفارق بين عدد جرائم الفساد التي وقعت بالفعل وعدد 

جرائم الفساد التي تم الكشف عنها وردعها

الجزء الثاني : االليات المؤسساتية واإلجرائية لمكافحة الفساد

تتميز جرائم الفساد بصعوبة كشفها بالنظر إلى كونها جرائم متشعبة ومعقدة 
قدرات  تعزيز  لذلك  تبعا  المتعين  من  متطورة،  إخفائها وسائل  في  وتستخدم 
أجهزة المراقبة والبحث وضمان استقاللها الوظيفي، مع دعم الحق في الوصول 

إلى المعلومة وحماية المبلغين والشهود والخبراء 

أ- دعم آليات كشف جرائم الفساد والتبليغ عنها

يعتبر الكشف عن جرائم الفساد وتشجيع اإلبالغ عن مرتكبيها أهم خطوة في 
واستغالل  كتمان،  من  الجرائم  هذه  يصاحب  ما  إلى  بالنظر  الفساد   مكافحة 
الموظفين لسلطاتهم من أجل إخفاء أفعالهم، خاصة عندما ترتبط جرائم الفساد 

باستخدام التقنيات الحديثة في المجاالت االقتصادية والمصرفية 
وضعت اتفاقية مكافحة الفساد  مجموعة من الحلول والتدابير التي تساعد على 

كشف جرائم الفساد وتشجيع اإلبالغ عنها منها : 
1 - حماية الشهود والمبلغين والخبراء

2 - رفع السر المهني
3 - تعزيز التعاون القضائي الدولي 

نقائص القانون التونسي

اتفاقية مكافحة الفساد القانون الوطني : المادة 32 : حماية الشهود والخبراء 
والضحايا وأقاربهم وسائر األشخاص وثيقي الصلة بهم من أي انتقام اوترهيب 
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محتمل 
توفير حماية جسدية
تغيير مقرات اقامتهم

الفساد  عن  باإلبالغ  يتعلق  القانون  مشروع  تصريحاتهم  لتلقي  خاصة  طرق 
وحماية المبلغين )كل شخص طبيعي اومعنوي يقوم عن حسن نية بمد السلطات 
المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية اوتبعث على االعتقاد جديا بوجود اعمال 

فساد قصد الكشف عن مرتكبيها( 
االقتصار على المبلغين فقط دون الضحايا والشهود والخبراء

ب - القضاء المتخصص في مكافحة الفساد

تنص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادتين 6 و36 على أن تتخذ 
من  يلزم  قد  ما  القانوني،  لنظامها  األساسية  للمبادئ  وفقا  طرف،  دولة  كل 
في  متخصصين  وأشخاص  متخصصة  أوهيئات  هيئة  وجود  لضمان  تدابير 
مكافحة الفساد والوقاية منه وإنفاذ القانون ، وتمنح تلك الهيئة أوالهيئات هؤالء 
األشخاص ما يلزم من االستقاللية ، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون 

أي تأثير ال مسوغ له
- لم يقع سن قانون منظم للقطب القضائي الذي بقي مقتصرا على قضاة النيابة 
واللوجستية  المادية  اإلمكانات  التحقيق مع عدم تمكينه من  العمومية وقضاة 
إلنجاز اعماله بكل نجاعة  )من جانفي 2013 الى جوان 2016 ألف واربع وثمانين 
)1084( قضية فساد مالي و1628 قضية حق عام منشورة امام القطب المالي 

نظر فيها 8 قضاة تحقيق فقط ومساعد أول لوكيل الجمهورية( 

القضائي  بالقطب  يتعلق  أساسي  قانون  مشروع   : التونسيين  القضاة  جمعية 
االقتصادي والمالي : مقارنة بمشروع القانون المقدم من الحكومة فان مشروع 
الجمعية قد تبنى رؤية واسعة للقطب القضائي االقتصادي والمالي ويتجلى ذلك 

من خالل :

التوسع في احداث اقطاب قضائية جهوية بجميع المحاكم االبتدائية

 -التوسع في صالحيات القطب القضائي في تصديه للجرائم المالية واالقتصادية 
الى  إضافة  والمالية  االقتصادية  الجرائم  في  الحكم  صالحية  بإسناده  وذلك 
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صالحية التتبع والتحقيق 
- التوسع في اختصاص المحاكم التونسية ليشمل الجرائم االقتصادية والمالية 

المرتكبة خارج تراب الجمهورية 
اذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي

اذا ارتكبت ضد اطراف اومصالح تونسية 
اذا ارتكبت ضد اطراف اومصالح اجنبية من قبل اجنبي اوشخص عديم الجنسية 

يوجد محل اقامته المعتاد بالتراب التونسي اووجد به

التوسع في التجريم

1 بإقرار إمكانية تتبع الذوات المعنوية المرتكبة لجرائم اقتصادية ومالية وتسليط 
عقوبات جزائية عليها وحرمانها من مزاولة النشاط لمدة معينة اوحتى حلها اذا 
ثبت ان الغرض الحقيقي من انشائها كان ارتكاب هذه الجرائم اواذا حصلت 
لها منافع اومداخيل اواذا وفرت الدعم باي شكل كان ألشخاص اومجموعات 

اوأنشطة لها عالقة بالجرائم االقتصادية والمالية 

فيها  والشركاء  ومسيريها  المعنوية  للذوات  القانونيين  الممثلين  معاقبة    2
اواعوانها اذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن تلك الجرائم 

-التوسع في األجهزة المكلفة بالكشف عن الجرائم المالية واالقتصادية وتتبع 
مرتكبيها من خالل اقتراح احداث جهاز شرطة قضائية متخصصة في مثل هذه 
الجرائم يعمل تحت إدارة واشراف السلطة القضائية بعد تلقي تكوين خاص مع 
توفير فريق من الخبراء المختصين في ميادين اإلعالمية واالقتصاد والمالية    
بالنظر الى تشعب هذه الجرائم وما تتميز به من تعقيد ومن صبغة فنية وتقنية 

التوسع في الحماية وذلك بإقرار اليات لحماية

-األشخاص المكلفين بتطبيق هذا القانون من قضاة ومساعديهم أوال
 وحماية المتضررين والشهود والمبلغين ثانيا 

من خالل إقرار عقوبات جزائية صارمة ضد كل من يعرض حياتهم ومكاسبهم 
البدنية  القوة  يستعمل  من  كل  وضد  للخطر  اسرهم  افراد  ومكاسب  اوحياة 
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اوالتهديد ضدهم للتأثير على عملهم اولدفع الشهود للشهادة زورا انسجاما مع 
توصيات االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لتحقيق نجاعة اكبر في الكشف عن 

الجرائم المالية وردعها 
التوسع في الردع 

إقرار وجوبية الحكم بمصادرة األموال المستعملة الرتكاب الجريمة اولتسهيل 
ارتكابها اوالتي ثبت حصولها بصفة مباشرة اوبصفة غير مباشرة من الجريمة 

ولوانتقلت الى ذمة مالية أخرى 
في صورة عدم التوصل الى الحجز الفعلي يحكم بخطية ال تقل في كل الحاالت 

عن قيمة االموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة 
أواالجتماعية  المهنية  أواألنشطة  الوظائف  مباشرة  عليه من  المحكوم  حرمان 
التي استغلّ بمقتضاها التسهيالت المخوّلة له الرتكاب جرائم اقتصادية ومالية  

إقرار مدة طويلة لسقوط العقوبات بمرور الزمن )30 سنة جناية و10 سنوات 
جنحة(

في الختام   

من معاني المكافحة في معجم المعاني الجامع:
كافح القوم اعداءهم : استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس ) درع 

لحماية الوجه والراس من الضربات( وال غيره
معنى قد ينطبق  على القضاء التونسي في مكافحته للفساد:

و  عليه  القضاء  من  تمكنه  ناجعة  أسلحة  بال  )الفساد(  شرسا  عدوا  فهويكافح 
بدون دروع تحميه من »ضربات« الفساد واختراقه الجسم القضائي ذاته

 لكن »مكافحة العدو« دون دروع قد تعني كذلك الشجاعة واالقدام  والجرأة، 
والمأمول من القضاء التونسي ان يكون جريئا وشجاعا في مكافحة الفساد حتى 
والبشرية،  المادية  اإلمكانيات  وضعف  القانونية  النصوص  محدودية  ظل  في 

وفاء لثورة قامت ضد الفساد والمفسدين 
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دور الحوكمة المحلية في 
مكافحة الفساد

د. عائشة قرافي ُحسني1

على اثر اندالع الثورة في تونس، وجدت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني 
نفسها  في قلب الحدث، بفضل التحول االجتماعي والسياسي المهمين اللذين 
لبناء  المتوافرة  الحقيقية  الفرصة  التقاط  عليها  حتما  واللذين  البالد،  عرفتهما 

ثقافة الديمقراطية وتعزيز المساواة  االجتماعية ودعم المشاركة المدنية   
وفي الوقت نفسه لوحظ عزوف من المواطنين عن دفع ضرائبهم بتعلة افتقاد 
الطابع  ذات  االجتماعية  االحتجاجات  كثرة  لوحظت  كما  الحكومة   في  الثقة 

المطلبي،  مما ادى إلى تفاقم عجز  ميزانية الدولة 
وبهدف استعادة  ثقة المواطن وسعيا  لطمأنته بخصوص مساهمته في تمويل 
الميزانية شارك المجتمع المدني في إرساء مسار الشفافية الذي انخرطت فيه 
الحكومة باتخاذ عديد اإلجراءات الجريئة في إطار مقاربة تشاركية نذكر منها 

خاصة :
ومنقولة  مفتوحة  جلساته  تكون  حتى  الشعب  نواب  مجلس  على  الضغط   -  1

مباشرة على القنوات التلفزية  : تحرك حل 1 و 2، 
2 - احداث لجنة مشتركة وطنية تتركب من خمسة ممثلين عن الحكومة ومثلهم 
عن المجتمع المدني، شرعت في العمل لترشيح  تونس لالنضمام الى شراكة 
الحوكمة المفتوحة وضبط خطة عمل في هذا المعنى،  وتم في هذا االطار القيام 
باستشارات وطنية وجهوية موسعة بخصوص التعهدات المزمع ادراجها بخطة 

رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة المحلية  1
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العمل مع الحرص على ضمان مشاركة كل االطراف المعنية فيها 
 تضمنت خطة العمل االولى  20 تعهدا مبوبة حسب المحاور التالية : 

• عبر 	 الديمقراطية  ودعم  الفساد  ومكافحة  العمومي  بالقطاع  النزاهة  تعزيز 
حكومة شفافة،

• تطوير الخدمات العمومية ودعم المقاربة التشاركية وغرس مبادئ الحكومة 	
المفتوحة في القطاع العمومي، 

• دفع الشفافية في المجال المالي والصفقات العمومية، 	
• البنية 	 الثروات الطبيعية ومشاريع  تعزيز الشفافية في مجال التصرف في 

التحتية وحماية البيئة 
وزارة  مستوى  على  المفتوحة  والحوكمة  للشفافية  مشتركة  لجنة  إحداث   -  2
المالية بمقتضى مقرر وزير المالية سنة 2013 وتتكون من ممثلين عن وزارة 

المالية وممثلين عن المجتمع المدني بهدف: 
- تعزيز مبدا النفاد الى المعلومة،

-  دعم الشفافية المالية، 
- ارساء مبادئ الحكومة المفتوحة 

3 - االلتزام بإعداد مشروع »ميزانية المواطن« في نسخة كالسيكية وكذلك في 
نسخة برمجية )حسب البرامج العمومية( 

الجبائية والديوانية  القيام بتجربة نموذجيـة تتمثل في تبسيـط اإلجراءات   -  4
بهدف دعم مناخ االستثمار من خالل تبسيط اإلجراءات ومزيد الشفافية بتجريد 
اإلجراءات من طابعها المادي وذلك باستعمال المنظومات المعلوماتية وتألية 
بعض اإلجراءات األخرى للحد من السلطة التقديرية لإلدارة وتدخلها  وتم انجاز 
هذا المشروع بتضافر جهود كل من االدارة والقطاع الخاص والمنظمات المهنية 

والمجتمع المدني 
5 - االلتزام بعقد لقاءات دورية مع اإلعالم والمجتمع المدني في شكل ندوات 

صحفية تتعلق بأهم المسائل المتعلقة بالمالية العمومية ومساهمة المواطن  
القانون  مشروع  في  النظر  إلعادة  وعميقة  شاملة  مناصرة  بعملية  القيام   -  5

األساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة  واإلدارة االلكترونية 
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دراسة تحليلية ألسباب 
وآثار الفساد اإلداري 

والمالي في االقتصاد 
الليبي

د. عبد الفتاح أبوبكر سالم المالطي1

الحاضر،  وليدة عصرنا  وليست  البشري،  المجتمع  قدم  قديمة  الفساد ظاهرة 
وهو ظاهرة تعاني منها معظم دول العالم من دون استثناء، إال أن تزايد حجمه، 
واتساع دائرته وتعدد أساليبه، وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة لم يسبق 
لها مثيل، السيما في بلدان العالم النامي والعربي منها على وجه الخصوص، 
جعل من االهتمام به في مجتمعاتنا العربية، ليس قاصرا فقط على المهتمين 
بالشأن  المهتمين  من  وغيرهم  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  بالشؤون 
العام، بل باتت ظاهرة محل نقاش من قبل العامة  وذلك بسبب قضايا الفساد 
المالي واإلداري التي أصبحت تتناولها وسائل اإلعالم في اآلونة األخيرة  ولما 
لمسوه من تغلل للفساد وممارسته في شتى نواحي ومجاالت الحياة االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية، خلف آثارا انعكست سلبا على الحياة المعيشية ألفراد 

المجتمع والمستقبل االقتصادي للبلد  
 ولما كانت ليبيا من ضمن أكثر الدول التي تعاني من الفساد بجميع أشكاله، 
الفساد  استفحل  حيث   ،2011 عام  نهاية  القذافي  بحكم  اإلطاحة  بعد  السيما 
وتنوعت أشكاله ما بين الفساد المالي واإلداري بعد ثورة 17 فبراير وما نجم 
من  حالة  وانتشار  منها  الموجود  وضعف  الدولة  لمؤسسات  غياب  من  عنها 

1 عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية - جامعة الزيتونة – ترهونة - ليبيا
abualftahali@yahoo com
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مدايات  إلى  ليصل  السياسي،  االستقرار  وعدم  األمني  واالنفالت  الفوضى 
تكشف  إذ  العالم   في  فسادا  األكثر  الدول  قائمة  ليبيا  خطيرة، حيث تصدرت 
عن هذا الواقع المرير منظمة الشفافية الدولية المعنية برصد ممارسات الفساد 
والحث على مكافحته والحد من انتشاره في تقريرها الصادر عن الفساد العالمي 
في  168دولة  مجموع  من  عالميا   161 الترتيب  في  حلت  ليبيا  بأن   2015 لعام 
العالم وفق مؤشر مدركات الفساد العالمي، أي أنها جاءت من ضمن المراكز 
العشر األولى عالميًا، والثالثة عربيا من بين 168 دولة شملها التقرير وخضعت 

للدراسة والمراقبة 
أسباب  هي  ما  التالية:  التساؤالت  عن  اإلجابة  الورقة  هذه  في  سنحاول  عليه 
اقتصاديا  عنه  ترتب  التي  النتائج  هي  وما  ليبيا؟  في  الفساد  ظاهرة  انتشار 

واجتماعيا؟  وما هي سبل مواجهته وتطويقه 
واإلداري،  المالي  الفساد  ظاهرة  مفهوم  توضيح  في  الدراسة  أهداف  وتتمثل 
والخطوات  الحلول  واقتراح  وتشخيصها،  المتعددة،  مظاهرها  على  والوقوف 
المناسبة لتفاديها، أو على األقل الحد منها مستقبال  وتأتي أهمية الدراسة في 
كونها محاولة لتشخيص مظاهر الفساد، واقتراح الحلول المناسبة للحد منها  
وستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج األكثر مالئمة 

لطبيعة موضوع الدراسة  وذلك من خالل تناول المحاور التالية:
• مفهوم الفساد االقتصادي وأشكاله 	
•  مظاهر الفساد وأنواعه 	
• أسباب الفساد في االقتصاد الليبي 	
• آثار الفساد وسبل وسياسات مجابهته 	

مفهوم الفساد وأشكاله

تختلف تعريفات الفساد االقتصادي المتداولة عالميا باختالف الزاوية التي ينظر 
الهدف، وهو تحقيق مكسب  تكاد تجمع على مضمون  لكنها  إليه،  من خاللها 
شخصي من طرائق غير مشروعة، على حساب المال العام والمصلحة العامة 
)يلوح،2013(، حيث يعرفه البنك الدولي على أنه »إساءة استعمال الوظيفة العامة 
للكسب الخاص« )المنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات ،2016(  ويذهب 
صندوق النقد الدولي إلى تعريف الفساد على أنه »عالقة األيدي الطويلة والخفية 
المعتمدة التي تهدف على كسب الفوائد واألرباح بصورة غير مشروعة قانونا 
)سايح،  اآلخرين«  العالقة  ذات  لمجموعة  أو  واحد  لشخص  السلوك  هذا  من 
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لتحقيق  السلطة  استغالل  »بأنه سوء  الدولية  الشفافية  منظمة  وتعرفه    )2012
مكاسب شخصية«، ويذهب البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة إلى تعريف الفساد 
على أنه »إساءة استعمال السلطة العمومية أو الوظيفة للمنفعة الخاصة سواء 
عن طريق الرشوة أو استغالل النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو اإلكراه للتعجيل 
بالخدمات أو عن طريق االختالس«  ويعرفه آخرون على أنه »سوء استخدام 
ألغراض  واستخدامها  العمومية  والموارد  لألدوار  عموميين  وأفراد  أطراف 
أشكاالً  الفساد  ويتخذ  )الجبوري،2011(   السياسي«  النفوذ  من  غير مشروعة 
السلوكيات  أبرز  اإلنمائي في  المتحدة  األمم  لبرنامج  متعددة لخصتها دراسة 

والممارسات التالية:
1 -الرشوة: 

هي إعطاء أو تلقي شيء ذي قيمة )نقدية أو عينية( من أجل تقديم أو الحصول 
على خدمة تفضيلية ال تكافؤ فرص فيها، وأحيانا ما يقدمها الفرد )طبيعيا أو 
معنويا( مضطرا للحصول على حق من حقوقه لم يكن ليحصل عليه من دون 

تقديم الرشوة )ابتهال،2012(
2 - المحاباة والمحسوبية: 

وتتمثل في إعطاء حق لمن ال يستحقه، أي تنفيذ أعمال لصالح شخص أو جهة 
أو منطقة من دون استحقاقهم لها أصال )عبود،2010(

3 - الواسطة 
 تتمثل في استخدام الفرد أو جماعة ما لوسيلة يمكن من خاللها الوصول إلى 
شخص يملك سلطة القرار لتحقيق مصلحة شخصية خارج القنوات الرسمية 

ومن دون االلتزام باللوائح واإلجراءات التنظيمية الرسمية 
4 - المتاجرة بالنفوذ

المفترض  الفعلي  نفوذه  باستغالل  شخص  أي  أو  الموظف  قيام  في  تتمثل   
للحصول على مزية غير مستحقة 

5 - سوء استعمال السلطة الوظيفية
 وهي تتمثل في قيام الموظف بفعل لغرض تسهيل أمور أو الحصول على مزية 

غير مستحقة لصالحه أو لصالح طرف أخر 
6 - اختالس وتبديد الممتلكات العامة

وتتمثل في استغالل الموقع الوظيفي للتصرف في أموال الدولة بشكل سري 
ومن غير وجه حق واالستهانة بالملكية العامة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى 

اإلسراف في استخدام المال العام والمبالغة في صرفه 
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7 - النصب واالحتيال
بأفعال تنطلي على اآلخرين كممارسة عمل وظيفي هام الستغالل  القيام   أي 

اآلخرين في تحقيق مصالح ومكاسب شخصية   
8 - االبتزاز

مصالح  تنفيذ  مقابل  المجتمع  في  معين  طرف  من  أموال  على  الحصول  أي   
مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد 

ويمكن تمثيل أهم أشكال الفساد المالي واإلداري في المخطط التالي:
شكل )1( أشكال الفساد المالي واإلداري

الواسطة

اختالس وتبديد 
الممتلكات العامة

سوء استعمال 
السلطة الوظيفية

المتاجرة بالنفوذ

الرشوة

النصب واالحتيال

المحاباة والمحسوبية

االبتزاز

إساءة استخدام
 السلطة العامة لتحقيق

 منفعة شخصية

أنواع الفساد االقتصادي

للفساد أنواع مختلفة تختلف باختالف الزاوية التي ينظر من خاللها إليه، أو من 
حيث المعيار المتخذ أساسا للتقسيم، كما يمكن تصنيف الفساد كظاهرة تمس 
هي: عرضي  أنواع  ثالثة  إلى   Johnston يراه  ما  المجتمع حسب  طبقات  كافة 
مؤقتة  حالة  أحيانا  الفساد  يكون  حيث  )ممتد(،  منتظم  ومؤسسي،  )فردي(، 
حاالت  وفي  العموميين،  والموظفين  السياسيين  األفراد  لبعض  دائمة  وليست 
دون  محددة  مؤسسة  أو  بعينها  قطاعات  في  موجود  الفساد  يكون  قد  أخري 
غيرها من المؤسسات أو القطاعات األخرى  كوجود بعض الموظفين الفاسدين 
الفساد  يصبح  أخرى  أحيان  وفي  المختلفة   والوزارات  القطاعات  بعض  في 
يعرف  ما  وهذا  معامالته،  كل  وفي  المجتمع  طبقات  كافة  منها  تعاني  ظاهرة 
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بالفساد الممتد)مختار، 2014(  
ونظرا لتعدد أنواعه تبعا لتنوع المعايير المطبقة )الفئة، الحجم، التنظيم، النطاق، 
الطبيعة(، تم في هذه الدراسة اختيار معيارين للتفرقة: األول معيار حجم الفساد  

والمعيار الثاني هو طبيعة القطاع الذي يحدث فيه الفساد)حسن،2011( 

معيار حجم الفساد 

يقسم الفساد وفق هذا المعيار إلى فساد صغير وفساد كبير 
السلطة  استخدام  إساءة  في  الفساد  من  النوع  هذا  يمتثل  الصغير:  *الفساد 
أو  األدنى  المستوى  على  العامين  المسئولين  قبل  من  يومي  بشكل  المناطة 
الذين يحاولون الوصول  العاديين  المواطنين  المتوسط من خالل تفاعلهم مع 
إلى السلع والخدمات األساسية في أماكن مثل المستشفيات والمدارس ودوائر 
الشرطة وأجهزة أخرى )منظمة الشفافية الدولية،2016(  وغالبا ما يكون المقابل 

فيه ضعيفًا كالرشاوى الصغيرة 
*الفساد الكبير: يتمثل هذا النوع من الفساد في األفعال المرتكبة على مستوى 
عال من الحكومة والتي تشوه السياسات أو قيام الدولة بوظائفها، وتمكين كبار 
المسئولين والمتنفذين من االنتفاع على حساب الصالح العام  وغالبا ما يكون 

فيه المقابل كبيرًا 

معيار طبيعة القطاع الذي يحدث فيه الفساد

 ويقسم هذا النوع من الفساد إلى:
العام  الموظف  عن  تصدر  التي  المخالفات  تلك  في  يتمثل  اإلداري:  الفساد   -
أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط لتحقيق 
ووقت،  أدوات،  استخدام  صوره  أهم  ومن  العام،  للموظف  خاصة  مكاسب 

ومعدات العمل لغير تحقيق المصلحة العامة 
والمؤسسات،  بالسياسات،  المتعمد  اإلخالل  في  يتمثل  السياسي:  الفساد   -
قبل  من  والتمويل  الموارد  بتوزيع  المتعلقة  واإلجراءات  بالقواعد  والتالعب 
صانعي القرار السياسي، الذين يستغلون موقعهم لالحتفاظ بالسلطة، والمكانة، 
االنتخابية،  األصوات  وشراء  االنتخابات  تزوير  صوره،  أهم  ومن  والثروة  

واستخدام النفوذ لشخص أو حزب للبقاء في الحكم مدة أطول 
قوانين  إلصدار  التشريعية  السلطة  استغالل  في  ويتمثل  التشريعي:  الفساد   -
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تخدم جماعة معينة أو أشخاص معينين، على حساب الصالح العام 
الضمانات،  من  التهرب  في  الفساد  من  النوع  هذا  ويتمثل  المالي:  الفساد   -
والتالعب بالنظم ومخالفة القواعد واألحكام المالية التي تنظم سير العمل في 
صوره  أهم  ومن  خاصة  منفعة  لتحقيق  عليها  والتحايل  ومؤسساتها،  الدولة 
الرشاوى واالختالس، والتهرب الضريبي وتهريب األموال خارج الدولة، ومنح 

القروض بدون ضمانات، والمحاباة والمحسوبية 
- الفساد االقتصادي: ويتمثل في التالعب بالقوانين وتجاوز اإلجراءات المنظمة 
للنشاط االقتصادي في الدولة، قصد تحقيق مكاسب خاصة لشخص معين أو 

مجموعة معينة من األشخاص  ومن أهم صوره، التالعب في أسواق المال 

أسباب الفساد المالي في االقتصاد الليبي

المخاطر  أحد  يشكل  الليبي  االقتصاد  في  المالي  الفساد  ملف  واليزال  كان 
تكن  لم  حيث  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  تواجه  التي  التحديات  وأعقد 
ليبيا استثناءً عن تلك الدول التي لحقها الفساد، بل كانت له جذور تعود إلى 
المقبول  وبالمعدل  كان محدودا  ولكنه   ،1951 عام  بعد  الليبية  الدولة  تأسيس 
وفق المعايير الدولية  إال أن هذا الفساد نما وتفشى بكافة أشكاله المعروفة في 
كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية بعد التحول في النظام االقتصادي الذي 
تبناه القذافي خالل فترة حكمه للبالد وتحديدا في النصف الثاني من سبعينيات 
القرن الماضي عندما سيطرة الدولة على النشاط االقتصادي  ومع غياب الرقابة 
القانونية استمر الوضع، بل واستفحل  الفعالة والمساءلة اإلدارية والمحاسبة 
ليأخذ حجم كارثيًا بعد ثورة 17 فبراير، وما نجم عنها من غياب لألمن وعدم 
أجهزة  استمرار غياب  البالد  ومع  في  الفوضى  وانتشار  السياسي  االستقرار 
مؤسسات الدولة الرقابية والقانونية، تطور األمر ليعم الفساد المالي واإلداري 
معظم مرافق الدولة الليبية ومؤسساتها، واستشرى االستحواذ على المال العام 
الدولة  معظم مؤسسات  في  وباءً مستفحالً ضاربًا  ليصبح  الطرائق،  بمختلف 
بشكل أجهد االقتصاد الليبي ونجم عنها آثارًا سلبية مازال يعاني من تداعياتها 

حتى يومنا هذا  ويمكن إرجاع أسباب الفساد في االقتصاد الليبي إلى: 
- تحول األفكار االشتراكية الثورية التي تبناه القذافي إلى قوانين ملزمة شكلت 
والنزوع  اإلدارة  واختالل  الليبي  االقتصاد  في  االستقرار  عدم  أسباب  أبرز 

للبيروقراطية وتعقيد اإلجراءات  
- ضعف الرقابة الذاتية في األجهزة الحكومية وغياب معايير الشفافية في إدارة 
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المال العام، سواء على مستوى الميزانية العامة أو موازنات الحكومة والوزارات 
والمؤسسات التابعة لها 

- انخفاض المرتبات واألجور وسوء توزيعها وربطها بالكفاءة والنزاهة وتقييدها 
إلى أوضاع معيشية صعبة دفعت  الذي أفضى  بقانون 15 لسنة 1981، األمر 
بقطاع واسع من الموظفين الحكوميين الستغالل مناصبهم الوظيفية لتعويض 

النقص في دخولهم 
- عدم نجاح الدولة في تنويع مصادر الدخل القومي، حيث ظل النفط هو المصدر 
الوحيد للدخل، كما أنها فشلت في سد حاجات البالد بل ظل الشعب يعاني من 

نقص حاد في الخدمات خاصة في مجال الصحة والتعليم )أميمه، 2012( 
تقدر  فبراير   17 ثورة  أعقبت  التي  الخمسة  األعوام  خالل  طائلة  أموال  هدر   -
أظهرت  والتي  الثوار  ومكافآت  الجرحى  ملف  في  تمثلت  المليارات  بعشرات 

آلياتها عدم وجود طرق مناسبة لصرفها 
- المحاصصة المناطقية والحزبية التي انتشرت بعد ثورة 17 فبراير في كافة 
المالي  الفساد  سلوك  على  الموظفين  من  كثير  شجع  مما  الدولة،  مفاصل 

واإلداري لقدرتهم على التستر بمناطقهم وكياناتهم وأحزابهم 
- استغالل الحالة االنتقالية التي تمر بها ليبيا بعد سقوط نظام القذافي وانهيار 

مؤسسات الدولة جرى من قبل المفسدين لنهب ثروات الدولة  

مؤشر مدركات الفساد وموقع ليبيا فيها عالميا وعربيا

الدول  لدى  العام  القطاع  في  الفساد  مستويات  الفساد  مدركات  مؤشر  يقيس 
المشمولة في المؤشر والتي بلغ عددها 168 دولة عام 2015  وهو مؤشر سنوي 
ومعلوماته  المؤشر  بيانات  مصادر  وتعتبر  الدولية،  الشفافية  منظمة  تصدره 

متنوعة من أراء الخبراء من القطاعين العام والخاص 
 100  -  0 بين  ما  يتراوح  للعالمات  مقياسه  أن  المؤشر  هذا  يميز  ما  أهم  ومن 
بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك فيما تعني 100 أقل مستوى فساد 
مدرك  وتشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا في خصائص رئيسة أهمها 
العامة  بالميزانية  المتعلقة  المعلومات  إلى  الوصول  وإمكانية  الصحافة،  حرية 
وتمتع المسئولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، فضال عن استقاللية 
في  التي جاءت  البلدان  والحروب  الصراع  يُميز  في حين  القضائية،  السلطات 
المراتب الدنيا في المؤشر حيث ال تتمتع بحوكمة رشيدة، ناهيك عن ضعف 

المؤسسات العامة إن لم تكن غائبة أصال 
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 ويدل ارتفاع مؤشر الفساد في أي مجتمع على تدني الرقابة الحكومية، وضعف 
القانون، وغياب التشريعات  وبالنظر إلى الجدول )1( يالحظ بأن ليبيا تعاني من 
مستوى متردي من الفساد، حيث لم تتمتع بترتيب إيجابي على مؤشر مدركات 
الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية طيلة السنوات، ما يعد أمرًا سلبيًا ودليالً 
على وجود نوع من الفساد المالي واإلداري في المعامالت الرسمية، وإن هذا 
الدول  ضمن  ليبيا  حلت  حيث  األخيرة،  سنوات  الثالثة  في  ترديا  زاد  الوضع 
تقدمت  ليبيا  بأن  يالحظ  الجدول  في  وبالنظر  العالم   في  فسادا  األكثر  العشر 
عشرة خطوات من المرتبة 118 من أصل 133 دولة عام 2003 وبدرجة فساد 
1 2 إلى المرتبة 108 من أصل 145دولة عام 2004 وبدرجة فساد 5 2، لتتراجع 
خالل العام 2005 تسعة خطوات وبدرجة فساد 5 2 إلى المرتبة 117 من أصل 
158 دولة عام 2005، ويالحظ بأن ترتيب ليبيا عالميا استمر في التراجع بشكل 
ملحوظ من المرتبة 126 من أصل 180دولة عام 2008 وبدرجة فساد 5 2 ليصل 
إلى المرتبة 161 من أصل 168 دولة عام 2015 وبدرجة فساد 6 1  كما تراجعت 
 14 المرتبة  من  العربية  الدول  مستوى  على  خطوات  خمس  ترتيبها  في  ليبيا 
ترتيبها  في  ليبيا  تراجع  ويعزى سبب    2015 عام   19 المرتبة  إلى   2003 عام 
على الصعيد العالمي والعربي خالل الثالثة سنوات األخيرة إلى عدم االستقرار 
وتزايد غياب مؤسسات  الفوضى  واستمرار حالة  األمني  واالنفالت  السياسي 
 )1( الجدول  ويوضح  بالضعف   أساسا  تتسم  التي  الرقابية  وأجهزتها  الدولة 
ترتيب ليبيا في مؤشر مدركات الفساد للمدة 2003 - 2015  كما يوضح الشكل 
)2( وضع ليبيا في مؤشر مدركات الفساد عام 2015 مقارنة مع دول الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا 
شكل )2( يوضح وضع ليبيا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 مقارنة مع 

دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصدر: تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2015 
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جدول )1( يوضح ترتيب دولة ليبيا في مؤشر مدركات الفساد عالميا وعربيا

مؤشر مدركات السنوات
الفساد )0 - 100( 

عدد الدول 
الخاضعة 

للترتيب
الترتيب عربياالترتيب دوليا

20032 113311814

20042 514510814

20052 515811716

20062 716310514

20072 517913114

20082 618012613

20092 518013016

20102 217814616

20112 018316816

20122 117616016

20131 517217719

20141 817516619

20151 616816119

المصدر: تقرير منظمة الشفافية الدولية، أعداد مختلفة 

ليبيا سجلت معدل 16 درجة من أصل 100  أن  أدناه  الشكل  كما يالحظ من 
منظمة  قبل  من  المحدد  العالمي  المتوسط  حاجز  تتجاوز  لم  أنها  أي  درجة، 
الشفافية الدولية والذي هو 50 من أصل 100درجة ، مما يجعلها تحتل مرتبة 

قبل السودان والصومال القابعة في نهاية سلم الترتيب دوليا وعربيا 
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أثار الفساد وسبل مجابهته

وأعقد  المخاطر  أحد  تشكل  كبيرة  واجتماعية  اقتصادية  تداعيات  للفساد 
التحديات التي تواجه التنمية االقتصادية واالجتماعية  

في  االقتصاد  على  المالي  الفساد  مخاطر  حصر  يمكن   : االقتصادية  اآلثار   -
النقاط التالية:

1 - يتسبب الفساد المالي في تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي نتيجة تحكم قلة 
من األفراد أو المجموعات بأحجام كبيرة من مصادر األموال العامة  فإن فرصة 
استخدام هذه األموال في تنمية االقتصاد تتأثر إذ يتحول جزء منها إلى مسارات 

أخرى تخدم مصالح تلك المجموعة فقط ومنها تهريب جزء من هذه األموال 
2 - يساهم الفساد في تدني كفاءة االستثمار، حيث إن الفساد المالي يزيد من 
البنية  في  الجودة  التكنولوجيا، ويضعف مستوى  نقل  ويهدد  المشاريع  تكلفة 
التحتية العامة  وذلك بسبب طلب الموظفين الرشاوى من أصحاب المشروعات 
لتسهيل إجراءاتهم، مما يدفع المستثمرون بإضافة المدفوعات الناجمة عن هذه 

الرشاوى إلى تكاليف المشروع مما يخفض من العائد على االستثمار 
3 - يؤدي الفساد إلى ارتفاع معدالت التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة اإلنتاج كنتيجة 
مباشرة للرشوة والعموالت مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى أسعار السلع المنتجة 

4 - يحد الفساد من قدرة الدولة على زيادة اإليرادات، ومن ثم قدرتها على توفير 
الخدمات األساسية التي من المفترض أن تقدمها الدولة للصالح العام، نتيجة 
على جيوب  الدولة  من خزينة  العامة  اإليرادات  تحويل جزء من مصادر  قيام 

األفراد لخدمة مصالحهم الشخصية 
5 - يترتب عن الفساد تغيير تركيبة عناصر اإلنفاق الحكومي إذ يبدد السياسيون 
والمسئولون الفاسدون موارد عامة أكثر على البنود التي يسهل ابتزاز رشاوى 
فيها  ينتشر  التي  الحكومية  األجهزة  أن  االحتفاظ بسريتها، ويالحظ  منها مع 
إلى  وتتجه  والصحة،  التعليم  مثل  األساسية  الخدمات  على  أقل  تنفق  الفساد 

اإلنفاق بصورة أكبر على مجاالت االستثمار المفتوحة للرشوة)عمر،2012( 
إلى  يفضي  حيث  والجمركي،  الضريبي  التهرب  ارتفاع  إلى  الفساد  يؤدي   -  6
معدالت متزايدة من الضرائب التي تجنى من عدد متناقص من دافعي الضرائب 

مما من شأنه أن يضعف ميزانية الدولة وأن يخل بتنافسية الشركات 
-7 يفضي الفساد إلى ارتفاع معدالت الفقر وسوء توزيع الدخل وذلك من خالل 
استغالل أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في النظام السياسي، مما يتيح لهم 
االستحواذ على الجانب األكبر من المنافع االقتصادية التي يقدمها لهم النظام، 
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فظال عن قدرتهم على تكديس األصول بصورة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع 
الفجوة بين هذه الفئة وبقية أفراد المجتمع 

اآلثار االجتماعية

 يمكن تلخيص اآلثار االجتماعية للفساد في اآلتي:
التفاوت في الدخول وتدني مستويات المعيشة،  - يؤدي الفساد إلى تعميق   1
المجتمع من  المجتمع ويحرم باقي  أيدي فئة قليلة من  الثروة في  بحيث تركز 
االنتفاع بموارد الدولة، كما انه يزيد من سلطة األغنياء ويوسع الهوة بين أفراد 
المجتمع، مما يزيد من تدني مستوى المعيشة وزيادة أعداد الفقراء والمهمشين 

اجتماعيا 
مثل  الدولة  من  المقدمة  األساسية  الخدمات  من  الحد  إلى  الفساد  يؤدي   -  2
التعليم والصحة والسكن وغيرها من الخدمات نتيجة ارتفاع كلفة هذه الخدمات 

مما ينعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود من أفراد المجتمع 
المباالة  كعدم  فاسدة  ثقافات  شيوع  في  والمالي  اإلداري  الفساد  يساهم   -  3
العامة، بحيث تصبح مع  واالهتمام وعدم اإلخالص والحرص على المصلحة 

مرور الزمن جزء من قيم المجتمع 

خطوات وسبل مجابهة الفساد

1 - إن تدني الرواتب واألجور الخاصة بالعاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة 
هي دعوة للفساد، وبالتالي ينبغي تحديد مستويات للرواتب بشكل يمنع الموظف 
من التفكير في ارتكاب الفساد ويدفعه لتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها 

بالشكل الذي يسهم تخفيض تكلفة الخدمة 
2 - اعتماد الشفافية في التعامل مع موضوع الفساد والمفسدين والكشف عنهم 

ومسألتهم 
3 - زيادة فعالية المؤسسات الرقابية كجهاز الرقابة اإلدارية وديوان المحاسبة 

واختيار العناصر الكفؤة والشجاعة والنزيهة إلدارة تلك المؤسسات 
4 - نشر ثقافة احترام المال العام ونشر السلوكيات اإليجابية وذلك من خالل 

النهوض ببرامج التوعية االجتماعية 
باالتفاقيات  والمتمثلة  الفساد  مكافحة  في  الدولية  الجهود  من  االستفادة   -  5

الدولية لمحاربة الفساد وقرارات المنظمات والمؤسسات الدولية 
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النتائج

1  إن الفساد ظاهرة لم تكن حديثة الوالدة في ليبيا وإنما ترجع جذورها إلى 
السبعينيات  منتصف  مع  أكثر وضوحا  أصبحت  لكنها  الليبية  الدولة  تأسيس 

القرن الماضي، وزادت حدتها بعد أحداث ثورة 17 فبراير من عام 2011  
2  يعمل الفساد على خفض معدالت االستثمار المحلي واألجنبي وزيادة كلفة 
الحكومية واستنزاف الموارد مما يؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي ومن ثم 

تراجع مستويات المعيشة 
غياب  إلى  ذلك  ويعزى  العالم،  في  فسادا  األكثر  الدول  من  ليبيا  دولة  تعد    3
المال  تبديد  إلى  أفضى  الذي  األمر  الرقابية،  األجهزة  القانون وضعف  سيادة 

العام وسرقة المليارات من قبل السياسيين الذين وصلوا لسدة الحكم  
4  المحاصصة الجهوية والحزبية التي تحول دون محاسبة ومسألة الفاسدين 

الجدد 
5  الحالة االنتقالية التي تمر بها ليبيا بعد سقوط نظام القذافي وانهيار مؤسسات 

الدولة جرى استغاللها من قبل المفسدين لنهب ثروات الدولة  

التوصيات

1  تفعيل القانون وأجهزة الرقابة في كشف ممارسات الفساد اإلداري ومالحقة 
والتشريعات  القوانين  تطبيق  في  التهاون  وعدم  للقضاء،  وتقديمهم  مرتكبيها 

المتعلقة بإصالح الجهاز اإلداري والوظيفة العامة  
2  إنشاء نظام رقابي فعال مستقل لتنفيذ جملة من اإلجراءات اإلدارية والرقابية 

القانونية الفعالة 
اإلعالم  حرية  وجود  دون  من  صحيحة  بصورة  الفساد  مكافحة  يمكن  ال    3
والصحافة ولذلك يجب تفعيل دور الرقابي للمؤسسات اإلعالمية لما له من أثر 

كبير في الكشف عن عمليات الفساد 
4  تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمساهمة في الحد من الفساد بأشكاله 

المختلفة 
للرقابة  أكبر  دور  وإعطاء  السلطات،  بين  الفصل  مبدأ  احترام  على  العمل    5

المالية 
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6  تشكيل هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد من خالل الصالحيات التي تمنح 
لها، بحيث يكون لها استقالل وتقوم بتقديم تقاريرها إلى أعلى سلطة وبشكل 

مباشر  وكذلك االختيار الصحيح لألشخاص العاملين في هذه الهيئة 
 

المراجع

• السياسية 	 وآثاره  اإلداري  »الفساد   )2012( داوود  رضا  محمد  ابتهال 
واالقتصادية مع إشارة خاصة إلى تجربة العراق في الفساد«، العدد )48(، 

مجلة دراسات دولية، العراق، ص ص 61 - 86 
• الفاتح محمد عثمان مختار )2014(، »الفساد االقتصادي وأثره على األداء 	

للعلوم  العربية  األكاديمية  اماراباك،  مجلة  السودان«،  في  االقتصادي 
والتكنولوجيا، المجلد )5( العدد )13(، ص ص 135 - 144 

• في 	 المالي  »الفساد   ،)2016( واالستراتيجيات  للسياسات  الليبية  المنظمة 
الحلول«،  واستعراض  واآلثار  لألسباب  تحليلية  قراءة  الليبي  االقتصاد 

طرابلس- ليبيا، ص ص 1 - 15 
• الفساد 	 لمكافحة  والشفافية  المساءلة  تعزيز  )2012(، »سبل  بوزيد سايح  

وتمكين الحكم الرشيد في الدول العربية«، مجلة الباحث، العدد 10، ورقلة- 
الجزائر، ص ص 55-66 

• حسين محمود حسن  )2011(، »دراسة تحليلية ألسباب الفساد في مصر 	
مركز  الظاهرة«،  ومكافحة  لمنع  مستقبلية  رؤية  نحو  يناير   25 ثورة  قبل 

المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، القاهرة- مصر،1 - 46 
• رشيد يلوح )2013(، »الفساد المالي واإلداري في إيران- قضايا وتحديات«، 	

السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  سياسات،  تحليل  سلسلة 
الدوحة- قطر، ص ص1-24 

• آثاره 	 وأهم  واإلداري  المالي  »الفساد   ،)2011( الجبوري   كريم  سوسن 
االقتصادية في العراق«، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد 

)7(، العدد )21(، الكوفة – العراق، ص ص42 - 65 
• أسباب 	 كأحد  واإلداري  السياسي  »الفساد   ،)2012( أميمة   محمد  فتحي 

الثورات العربية - دراسة وصفية تحليلية-ثورة 17فبراير في ليبيا نموذجًا«، 
ثقافة  عشر  السابع  الدولي  فيالدلفيا  مؤتمر  وقائع  في  قدمت  بحثية  ورقة 
 8 -  6 الفترة  المنعقد خالل  التمثالت   – العوامل   - الفكرية  األبعاد  التغيير: 
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نوفمبر 2012 - المحور الثاني: عوامل التغيير وأدواته، العوامل السياسية، 
ص ص1 - 28 

• األجنبي-حالة 	 االستثمار  مناخ  على  وأثاره  »الفساد   ،)2012( عمر   قريد 
حوكمة  حول  الوطني  الملتقى  وقائع  في  قدمت  بحثية  ورقة  الجزائر«، 
 7  -  6 يومي  المنعقد  واإلداري  المالي  الفساد  من  للحد  كآلية  الشركات 

مايو2012، الجزائر، ص ص 1 - 14  
• المالي 	 الفساد  وأسباب  صور  »تحليل   ،)2010( عبود   سكر  علي  مدرس 

الديوانية«، مجلة  واإلداري- دراسة استطالعية لعينة مختارة في محافظة 
القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد 12، العدد )1(، ص ص -119

 138
• منظمة الشفافية الدولية، تقارير لسنوات مختلفة 	
• منظمة الشفافية الدولية  )2016(، »دراسة حول نظام النزاهة الوطني – ليبيا 	

2014«، ص ص 1 - 262 
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 البيان الختامي والتوصيات لندوة
»إسهام المجتمع المدني 

في الحوكمة الرشيدة 
ومكافحة الفساد بليبيا 

وتونس«
 

انعقدت يومي 27 و28 أكتوبر  2016 بتونس ندوة ليبية تونسية محورُها إسهام 
المجتمع المدني في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في البلدين، بتنظيم من 
المركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا، وبدعم من مؤسسة هانس زايدل  وشاركت 
في الندوة نخبة من الباحثين ورجال القضاء والقانون والدبلوماسيين، وانتهوا 

في ختام أعمالهم إلى التوصيات التالية:
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* استعرض المشاركون مظاهر تنامي الرشوة والمحسوبية في مختلف القطاعات 
في تونس وليبيا خالل السنوات األخيرة، واعتبروها عائقا كبيرا أمام تنفيذ خطط 

التنمية وإعادة اإلعمار  

* أكدوا على بروز دور مؤسسات المجتمع المدني بوصفها الفاعل الجديد الذي شكل 
قوة ضغط اجتماعي، خارج الدولة، كما أكدوا على دعم المشاريع الهادفة لمكافحة 
الفساد ومن بينها مشروع أيادي االصالح لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد -2016

2015 والجمعية التونسية للحوكمة المحلية، من أجل الحد من استشراء تلك الظواهر 
السلبية  وحثوا على تعزيز تلك المؤسسات والتنظيمات وتطوير دورها المجتمعي 

لجعل هذه المعركة معركة المجتمع بأسره 

* شددوا على ضرورة اتخاذ جميع االجراءات التطبيقية إلنفاذ اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجمعية العامة في 31 أكتوبر 2003 واعتبارها 
مرجعا في كل الخطوات والتدابير التي تتخذها الحكومات في تونس وليبيا لمكافحة 

الفساد 

* اعتبروا أن من أوكد األولويات وضع استراتيجية وخطط تنفيذية لتعزيز الشفافية 
باالضافة  ومالحقتهم،  الفاسدين  لكشف  فعالة  تدابير  واتخاذ  الفساد  ومكافحة 
الستحداث برامج خاصة لتدريب الموظفين المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته  

تونس في 28 أكتوبر 2016
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الطرابلسية في الساحل 
التونسي خالل القرن 

التاسع عشر
عبدالقادر سوداني1

البحر  التي عرفها  التونسية في جانب كبير منه باألحداث  البالد  تاريخ  ارتبط 
المتوسط، فقد وفدت عبر هذا البحر جحافل من السفن األوروبية، كما اندلعت 
المتوسط  كان  نفسه  اآلن  وفي  والصليب«،  »الهالل  بين  دينية  صراعات  به 
جسرا إلنتقال األفكار وأنماط العيش ومجاال للتعاون وتبادل المنافع بين سكان 

ضفتيه 
ويسر  عبره  اإلبحار  سهولة  مغتنمين  المتوسط  جانبي  بين  البشر  تنقل 
المساحلة والرسو، وساهم إتصال سكان المتوسط في معرفة العادات والتقاليد 
والذهنيات المختلفة واإلطالع على أساليب العيش والوسائل المعتمدة في ذلك، 
لذا سمح الثراء اإلقتصادي والتنوع الحضاري والبشري على سواحل المتوسط  
باستقطاب مجموعات داخلية أرادت اإلستفادة من مزايا اإلستقرار على تخوم 

البحر 
لم تشذ سواحل البالد التونسية عن غيرها من سواحل المتوسط، إذ شهدت 
مراحل من الصراع بين قوى المتوسط كما عرفت مراحل التعاون والتكامل بين 
وفدت  التي  السكانية  المجموعات  عديد  قبلة  التونسي  الساحل  وكان  شعوبه  
إليه من أصقاع شتى ولعل المجموعات التي قدمت من إيالة طرابلس في الفترة 
الحديثة أفضل تعبير عن اإلغراء الذي يمثله الساحل التونسي لسكان الدواخل  

هذه  وحملت  والداخل  الساحل  بين  تكامال  الهجرية  الموجات  هذه  أحدثت 

مُدرس بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بقفصة وعضو في مخبر المغرب   1

العربي بكلية االداب بصفاقس

ات
س

درا
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المجموعات معها إرثها الحضاري ونمط عيشها مما ساهم في مزيد تنوّع وثراء 
المشهد اإلجتماعي واإلقتصادي بالساحل وربط خيوط جديدة للتواصل بين 

العمق اإلفريقي للبالد التونسية واإلنفتاح على السواحل الشمالية للمتوسط 
في  ورّكزت  الساحل  بجهة  الطرابلسية  وجود  تناولت  التي  الكتابات  تعّددت 
مجملها على المردود اإلقتصادي لهذه المجموعات وخاصة في مجال غراسة 
الزيتون التي شهدت نموا مّطردا مع مجيء موجات هجرية من إيالة طرابلس  
ورغم هذا الزخم من الكتابات إال أنها لم تتبع مسار الهجرة ودوافعها واآلليات 
التي حددت توزع كل مجموعة سكانية والدور الذي اضطلعت به المجموعات 
بتاريخ  اإلحاطة  وألجل  المتوسط   بالبحر  البالد  دواخل  ربط  في  الطرابلسية 
الوثائق  إلى  الرّكون  األكيد  كان من  التونسية  البالد  المجموعات بساحل  هذه 

األرشيفية التي أنارت سُبل البحث في هذا الموضوع 
لكي ُنحيط بدوافع هجرة الطرابلسية ومناطق استقرارهم بجهة الساحل والدور 

اإلقتصادي والسياسي الذي اضطلعوا به البد من إثارة  اإلشكاليات اآلتية :
كيف توزعت مجموعات الطرابلسية، وماهي اآلليات التي حّددت استقرارهم في 
بالد الساحل، وكيف بدا دورهم اإلقتصادي السيما المساهمة في تشجير مجال 
الساحل، وما مدى انعكاس ذلك على موارد البايليك الجبائية، وهل ساهمت 

هذه المجموعات السكانية في ربط المناطق الداخلية بالمتوسط ؟   

I/ حيثيات استقرار الطرابلسية بساحل البالد التونسية :

 خريطة األصول الطرابلسية

أ/ دوافع  الهجرة :

كان استقرار الطرابلسية بساحل البالد التونسية في الفترة الحديثة رهين جملة 
بإيالة  حدثت  التي  التاريخية  بالتراكمات  الصلة  ذات  والعوامل  التحوالت  من 
طرابلس والتي دفعت بعض المجموعات الطرابلسية إلى اإلنتقال صوب الساحل 
التونسي  ولعل أبرز األسباب هي اإلضطرابات السياسية التي عصفت بأنظمة 
الحكم بطرابلس وقساوة الوسط الطبيعي والتشابه في السمات الحضارية لكال 

الشعبين 
دفعت األزمات السياسية المتتالية التي هزت إيالة طرابلس بعض السكان إلى 
البحث عن فضاء أكثر أمنا وأقل تقلبات سياسية من تلك التي عرفتها طرابلس 
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من استيالء القارمنليين على الحكم، وسياستهم التي إتسمت باإليغال في نهج 
العنف، وما تخلل فترة حكمهم من صراع األجنحة داخل األسرة القارمنلية  ثم 
فقد شاعت  الفتن واإلضطرابات،  الذي شهد سلسلة من  العثماني  الطور  كان 
مارسه  الذي  الضريبي  اإلجحاف  نتيجة    18 القرن  بدايات  منذ  اإلضطرابات 
القارمنليون مما حدا بالكثير من األهالي إلى الهجرة نحو البالد التونسية )1( 
بعد أن أثخنتهم أجهزة السلطة بالحمالت الزجرية، فسنة 1713 ثار عرب ترهونة 
بالتنكيل بهم وقتلهم)2(، وقام يوسف باشا  بسالقة فقام أحمد باشا قارمنلي 
قارمنلي بعدة حمالت ردعية تجاه فزان وقرى كودان ونالوت بين 1813 و1815 

مما حمل جموعا من السكان على التشتت خارج مواطنهم 

زاد الصراع على العرش بين أبناء علي قارمنلي من أزمة السكان فقد استنزفت 
األزمات  هذه  وألقت  التجارية،  المبادالت  وتقهقرت  الزراعة  وأعدمت  ثرواتهم 
السياسية بتداعياتها على قدرة أجهزة السلطة على حماية مدنها الساحلية التي 
أصبحت عرضة للقصف المتواتر من قبل القوى الغربية، فسنة 1728 قصفت 
مدينة طرابلس وتم تدمير اكثر من ثلث المدينة)3(، وتكرر قصف المدن الساحلية 
سياسة  على  باالعتماد  الغربية،  الدول  ونجحت    1825 و   1816 السنوات  في 
المبادالت  فأصبحت  التجارية  إمالء شروطها  في  البحري،  والحصار  القصف 

عبر الموانئ تحت سيطرة اإليطاليين منذ النصف الثاني من القرن 18)4(  
أصبح السكان تحت وطأة الهيمنة األجنبية على المبادالت واستهداف الشريط 
الساحلي بالحصار والقصف، مما جعل من العسير بمكان تحمل هذه الضغوط، 

وهو ما أدى إلى عدم التشبث باإلرتباط بالمجال 

بعض  الخصبة  والتربة  المياه  فيه  تضن  الذي  الطبيعي  الوسط  قساوة  دفعت 
السكان إلى البحث عن مجال أوفر حظا للعيش خارج حدود البالد، لذلك جاءت 
المجموعات الطرابلسية إلى تونس بحثا عن األرض)5(، وعرفت إيالة طرابلس 
في  المتناثرة  والزراعات  الماشية  أصابت  التي  الجفاف  من  عصيبة  سنوات 
فحوص بعض المدن مثل فحص سوفوجين حذو مدينة طرابلس، وأدت بعض 
سنوات الجفاف إلى هالك الكثير من السكان مثل جفاف 1856، كما أن األوبئة 
كانت شائعة الظهور متى وقع في إقليم طرابلس الغرب بين 1784 و1786 وأدى 

إلى إنهيار إقتصادي بهذه الجهة )6(

إجتمعت جملة هذه العوامل لتجعل من هجرة الطرابلسية أمرا ال مفر منه لبعض 
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السكان الذين وجدوا في البالد التونسية القريبة جغرافيا والمحظوظة اقتصاديا 
وسياسيا الوجهة المثلى لغالبية السكان 

المشهد  الغربية إليالة طرابلس وتشابه  األقاليم  التونسية من  البالد  كان قرب 
تخوم  كانت  فقد  الهجرة،  عمليات  يشحذان  البلدين  حدود  بين  الطوبوغرافي 
البلدين تمثل قطاعا جغرافيا متجانسا سواء في نطاقاته السهلية الشمالية أو 
الجبلية أو الظاهرية أو القبلية وأيضا في توافق الظروف الحياتية للمجتمعات 

القبلية عبر الحدود)7( 

الفترة  فإن  الجانبين  بين  والهجرة  اإلتصال  بعراقة  البلدين  عالقة  تميزت  لئن 
الحديثة شهدت عمليات تنقل مكثفة بين أغلب مجاالت إيالة طرابلس والساحل 

التونسي الذي شهد تركزا كثيفا للمجموعات الطرابلسية 

ب/ مراكز توزع الطرابلسية بساحل البالد التونسية

وذلك  التونسية  البالد  بساحل  االستقرار  من  الطرابلسية  المجموعات  تمكنت 
بفضل الظروف المواتية التي شجعت هذه العروش على التوجه صوب الساحل 
وبالتالي خلق ترابط بين المناطق الداخلية وسواحل المتوسط  وفد الطرابلسية 
إلى الساحل في فترات متقطعة واستقروا في المدن والقرى وعلى تخوم المراكز 
العمرانية وتمكن بعض المهاجرين من تأسيس تجمعات طرابلسية صرفة، وقد 
توزع هؤالء السكان وفق اإلنتماء القبلي لهؤالء المهاجرين والمكانة اإلجتماعية 

وتاريخ القدوم إلى الساحل 

من  أساسا  وهم  الساحل  أرجاء  في  العدد  ضئيلة  العروش  بعض  تفرقت 
من  فرادى  قدمت  التي  الثرية  والعائالت  »الطياشة«  أو  الصغيرة  المجموعات 
الطريق البحري، فقد تواتر ذكر بعض الطياشة الطرابلسية حول بلدات المنستير 
بالمصدور وزرمدين ومنزل كامل)8(، أما أوالد لطيف فقد تفرقوا حول القلعة 
الصغرى)9(  لئن وفدت هذه العناصر في مجموعات صغيرة فإن بعض العروش 
قد انشطرت بعد قدومها  بجهة الساحل التونسي، فقد انقسم عرش فرجان إلى 
عدة فروع كالرميثات والخوازم واستقروا بجمال والبقالطة، أما لواتة أوالد زيد 
المدن  في  اإلقامة  الطرابلسية   الثرية  العائالت  وإختارت  بكركر   استقروا  فقد 
مثل عائلتي »واجد« و«بن ميالد« الذين تركزوا بالمهدية)10( أما عائلة األدغم 
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عائلة  تركزت  حين  في   ،)11( النور  بمنزل  استقرت  فقد  مصراتة  من  القادمة 
بورقيبة بمدينة المنستير )12( 

القارمنلية )13(،  الثرية في طور تهاوي حكم األسرة  العائالت  وقد وفدت هذه 
وال ريب أن ثراءها كان يسمح لها باستثمار ثرواتها كما أن منشأها الحضري 

يجعلها تخير اإلقامة في المدن والقرى 

الساحل عروش  بجهات  عدديا وجدت  المحدودة  المجموعات  هذه  إلى جانب 
الغرب  السعادي  إلى  تجزأ  الذي  السعادي  عرش  مثل  العدد  كبيرة  طرابلسية 
أن  شك  ال  الجبارنة)14(،  والسعادي  القدم  والسعادي  المرابطين  والسعادي 
شدة لحمة هذا العرش جعلته يحافظ على وحدته في مجاله الجديد ويكون قبلة 

المجموعات الوافدة تباعا 

أما المجموعات الرعوية فقد إختارات الفضاءات المفتوحة الشاسعة التي تتسع 
ألعدادهم الضخمة، وتسمح لبعضهم بممارسة نشاطهم الرعوي، لذلك تركزوا 
في فحوص القرى وقاموا باستصالح األراضي الموات واستغاللها والتجذر فيها 
كأهل نفوسة الذين شيدوا هنشير النفوسية بزرمدين )15( ، وقام شق اخر من 

نفوسة بتعمير األراضي المحاذية للبقالطة 

إرتأت بعض الجماعات الكثيفة بشريا الركون إلى حزام القرى كلواتة بالمكنين 
والقلعة الكبرى وعروش من مصراتة بقصر هالل وفرجان بكندار واوالد منصر 
بعض  وقام    )16( بزريبة  والسعادي  والعجيالت  بجرادو  والحرارات  وترهونة 
الطرابلسية الذين وفدوا خالل النصف الثاني من القرن 19 باستصالح واستغالل 
هنشير الصغير بخنيس بينما كان تأسيس مدينة كندار يعود لحضور عروش 

من القمامطة والمهاملة 

المناطق  في  منهم  الغالب  السواد  واستقر  وفرادى  جماعات  الطرابلسة  توزع 
ذوي  األولياء  أضرحة  حول  اآلخر  البعض  وتركز  والقرى،  للمدن  المتاخمة 
األصول الطرابلسية مثل عرش الكنايس الذين تحلقوا بمنزل الخير حول ضريح 
»سيدي بوعثمان«، في حين اختار الحمادات التوجه صوب بوفيشة حيث مقام 

الولي »سيدي مسعود« 
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يمكن اإلقرار بأن هجرة الطرابلسية كانت مرتبطة وثيق اإلرتباط ببلد اإلنطالق، 
إذ أن زمن األزمات السياسية والجوائح الطبيعية يدفع طرفي السلم اإلجتماعي 
ثرواتهم  تكفل حفظ  جديدة  مواطن  عن  البحث  إلى  الرثة  والفئات  األثرياء  أي 
وتؤمن لهم سبل العيش  كانت نوعية نشاط كل مجموعة تحدد مكان استقرارها، 
فأهل غريان كانوا من البدو لذلك ارتأوا اإلستقرار في الفضاءات المفتوحة وغير 

المأهولة حتى يتسنى لهم ممارسة الرعي 

بالتماسك وشدة لحمتها)17( وهو ما جعلها  الطرابلسية  المجموعات  اتسمت 
تستقر في تجمعات متقاربة بجهة الساحل، وساهمت هذه الموجات الهجرية في 

إحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية بهذه الجهة 

الطرابلسية وتأثيث المجال

  أ- تعمير الساحل بشريا

ساهم استقرار الطرابلسية بجهة الساحل التونسي في تدعيم الحركية اإلجتماعية 
واإلقتصادية، وأصبحت مظاهر العمارة والحضارة بادية عليه إذ ساهمت هذه 

العروش في تأثيث المجال بشريا وعمرانيا 

تطور عدد الذكور البالغين من الطرابلسية ألداء اإلعانة، وهو ما يشي بالتنامي 
المطرد ألعدادهم فبين 1856 و1859 كان عددهم 4326 )18( ليصبح بين 1859 

و1860 5119 )19( ووصل عدد العروش الطرابلسية إلى 38 عرشا)20(  

بازدياد أعداد الطرابلسية تطور سكان قرى ومدن الساحل بشكل مطرد، ففي 
أواسط القرن 19 أصبحت القلعة الكبيرة تعد 7 آالف ساكن وسوسة 8 آالف 
والمهدية والمنستير 4 آالف والقلعة الصغيرة وقصور الساف وقصر هالل بين 

3 و4 آالف نسمة)21(  

يمكن أن نلمس ازدياد أعداد الطرابلسية من خالل حجم أعداد المزارقية التي 
وورفلة  والزيانية  والعجيالت  وطرشان  الرفيعات  مثل  العروش  هذه  تقدمها 
وطرهونة)22(، وتجنيد عامل الساحل محمد خزندار لعديد الطرابلسية »كتريس« 

أثناء مشاركة تونس في حرب القرم)23( 
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أصبح الطرابلسية يتمتعون بوزن ديمغرافي مهم جعل بعض القياد والمشايخ 
يسعون الستقدام الطياشة منهم ألجل إحداث توازن بين مكونات مجموعة ما أو 
مزيد إثرائها بشريا، فطالب فرج بن دحر عامل رياح بدمج الطياشة الطرابلسية 
في إمرته)24(  وبذلك أصبح »الطرابلسي« بمثابة عامل توازن داخل النسيج 

اإلجتماعي في الفترة الحديثة 

عريضة  سكانية  جبهة  تمثل  الطرابلسية  المجموعات  باتت   19 القرن  منذ 
مساعدة  أثناء  المركزية  السلطة  خيارات  على  حجمها  تفرض  أن  استطاعت 

الدولة العلية في حروبها أو خالل توجيه المحالت الموسمية أو الردعية 

من  شأن  ذا  اجتماعيا  جسما  يمثلون  أصبحوا  الطرابلسية  بأن  الجزم  يمكننا 
إلى    1860 سنة  المنستير  بمدينة  نسبتهم  وصلت  إذ  الساحل  سكان  مجموع 
%7 9 من إجمالي سكان المدينة)25(، وتمكن الساحل التونسي من تجاوز الفترة 
العصيبة التي تعرض لها في طور التقهقر الحفصي وبداية اإلنتصاب التركي  
وما تاله من مهاجمة السواحل وأعمال القرصنة مما جعل تلك الجهات تعرف 
الفترة الحديثة،  ضعفا ديمغرافيا وقع تالفيه مع اإلستقرار الذي تواصل طيلة 
الحضور  الرقاب)26(، وساهم  بزمام  متأخرة  فترة  في  ألحق  المزاوغة  فعرش 

البشري في تأثيث المشهد العمراني بالساحل 

البالد والمتوسط  لربط دواخل  الساحل دوره كمنطقة إشعاع ومحطة  استعاد 
وفضاء لجذب السكان فخالل الحقبة الحديثة كانت قرابة %60 من الدور تتركز 
على الواجهة البحرية للبالد التونسية)27(، وقد انخرط الطرابلسية في منظومة 
اإلستقرار بجهة الساحل فتركوا الخيام وبنوا الدور)28(  وقد ارتبط وجود هذه 
المجموعات منذ بواكير هجرتهم باإلتجاه إلى اآلثار القائمة لالختباء من هجمات 
التي استوطنتها هذه  األماكن  أولى  الجم  آثار  السلطة فكانت  أو حمالت  البدو 
المجموعات في الفترة الحفصية)29(، ومثلت هذه المرحلة التجربة التي ربطتهم 

بحياة الثبات و اإلستقرار 

الحضرية  الحياة  وزحف  والقرى  المدن  تنامي  العمارة  شيوع  نتائج  من  كان 
على حساب عالم البدو والترحال حتى وصل عدد القرى بتخوم المنستير إلى 
القرى الصغيرة كلمطة  12 قرية)30( و28 حسب »فالنسي«)31( وحتى بعض 
الديمغرافي  التطور  هذا  ودفع  بها)32(،  يحيط  حضريا  حزاما  تملك  أصبحت 
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 1860 سنة  التلغراف  بخط  الساحل  ربط  إلى  السعي  إلى  السلطة  والعمراني 
كتأكيد على تنامي الحياة الحضرية 

إن رسوخ الحياة الحضرية لدى بعض المجموعات الطرابلسية دفعت جماعات 
الحسينية  السلطة  والمكنين  ورغم سعي  بأكودة  المساكن  بناء  إلى  لواتة  من 
البناء بالحجارة على أهل جمال فإنهم اضطروا  إلى تحجير  عقب تمرد 1864 
إلى بناء األكواخ)33(، ويشي هذا الفعل بتأصيل ظاهرة العمارة واإلستقرار لدى 

ذهنية سكان الساحل 

تطورا  الجهة  بهذه  األسواق  عرفت  فقد  بالساحل  العمران  ازدهار  جانب  إلى 
أصبحا  اللذين  وجمال  المكنين  مبادالتها كسوقي  إشعاعها وحجم  مجال  في 
يضطلعان بدور الوسيط  بين القرويين والبدو)34(  وغني عن البيان أن تنامي 
حجم  إلطراد  انعكاسا  كان  الساحل  بجهة  واألسبوعية  اليومية  األسواق  عدد 
المبادالت واإلنتاج بهذه المجاالت وتوافر بنية مالئمة لذلك كالمدارس والفنادق 

والحصون والقالع)35( 

انعكس هذا اإلزدهار العمراني على المحصوالت الزراعية فأصبحت بلدة طبلبة 
من أخصب األماكن وأحسنها زراعة فجمعت بين وفرة المياه والتربة الخصبة 

وامتدت غراساتها حتى أسوار المنستير)36( 

الحياة  ازدهار  في  ساهم  بالطرابلسية  المغارسية  نشاط  ارتباط  أن  ريب  ال 
هذا  لكن  العمران،  نماء  إلى  الساحل  بجهة  الكثيف  وأدى حضورهم  الزراعية 
على  المركزي  الحكم  مساعدة  أبرزها  لعل  أخرى  تداعيات  له  كانت  الحضور 
التنفذ وتمهيد السبل لمراقبة كل مجاالت البالد  تمكنت المجموعات الطرابلسة 
التي  المواتية  الظروف  بفضل  وذلك  التونسية  البالد  بساحل  اإلستقرار  من 
بين  ترابط  خلق  وبالتالي  الساحل  صوب  التوجه  على  العروش  هذه  شجعت 

المناطق الداخلية وسواحل المتوسط 

ب/ الطرابلسية واستراتجيات السلطة

على  المركزي  الحكم  مساعدة  في  أكيدا  دورا  الطرابلسية  المجموعات  لعبت 
التنفذ و نجاعة مراقبته لكل مجاالت البالد، وفي اآلن نفسه أدى تركز مجموعات 
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ضخمة من هؤالء السكان في جهة الساحل إلى اندالع أعمال احتجاجية وانخراط 
الثاني من  البالد خالل النصف  الذي أصاب  التدهور  الطرابلسية في تداعيات 
القرن 19  كان مراد السلطة من تشجيع الطرابلسية على التوزع في مدن وقرى 
الساحل هو ربط تحالفات مع قاعدة سكانية تسمح لها بالتنفذ وإحكام مراقبة 
أجهزتها للسكان خاصة أن الساحل بثرائه وانفتاحه على الواجهة المتوسطية 
حاز  كما  هيمنته   وبسط  الحكم  مركزة  مسار  في  استراتيجيا  موقعا  حاز  قد 
الساحل أهمية بالغة بحكم األمالك التي اقتطعها أعوان السلطة بهذه االرجاء 
فقد كان محمد بن عياد يملك 1500 شجرة زيتون في حين فاقت أمالك شاكير 
البايليك  على  يدر  فكان  السلم  عقد  أما    )37( شجرة  األلفي  الطابع  صاحب 
خالل  من  الساحل  مراقبة  على  تعمل  الحكم  أجهزة  جعل  مما  جمة،  عائدات 

التحالف مع الطرابلسية 

انبنت عالقة السلط المتعاقبة وعروش الطرابلسية على تبادل الخدمات إذ أن 
السلطة كانت مجبرة على ضمان خضوع الساحل واستقراره خاصة أمام بداية 
الحضور التجاري المتزايد لبعض القوى الغربية ودور وكالء قناصل بريطانيا 
الغربي  الحضور  هذا  وفرنسا)38(،  وسردانيا  ونابولي  المتحدة  والواليات 
المنافسة ومزيد  احتدام  إلى  أدت  التونسية  للسلطة  بالنسبة  في منطقة حيوية 

اإلعتماد على القوى اإلجتماعية المحلية الحليفة 

سعى البالط الحسيني إلى التحالف مع أعيان عروش الطرابلسية مثل عائلة بن 
الحاج من ترهونة الغرب)39(، وتمكن البعض من الطرابلسية من الرقي في سلم 
كما  الحوانب)40(   كبير  الذي أصبح  الطرابلسي  بن حميدة  الجندية مثل علي 
أصبحت العروش الطرابلسية تقدم عددا معتبرا من المزارقية)41( ولعبوا دورا 
حيويا في وأد تمرد 1864، فقد قام بعض طرابلسية المكنين بالقبض على أحمد 
وقتله(     اعتقاله  فتم  اإلستسالم  رفض  الذي   1864 تمرد  وجوه  )أحد  الماشطة 
بجهة البقالطة، وشاركوا في الحملة الردعية ألحمد زروق ضد أهل مساكن)42( 

كانت السلطة الحسينية حريصة على ديمومة والء بعض التشكيالت اإلجتماعية 
وخاصة القاطنين بالساحل تدفعها إلى تقديم دعمها إلى حلفائها فعقب تمرد 
1864 ورغم مشاركة الطرابلسية في هذه اإلضطرابات إال أننا ال نجد من بين 
السجناء سوى سجين واحد طرابلسي)43(، وكانت السلطة تعمل على أن يكون 

عيون الطرابلسية على اطالع فوري بمناشير الباي)44( 
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ألجل  اإلجتماعية  قاعدتها  على  المحافظة  حتمية  السلطة  استراتيجيا  عكست 
تقوية الحضر على حساب البدو ومحاولة نمذجة المجتمع واإلنتقال من الكيانات 

القبلية إلى عالم الدولة ومركزه السلطة 

لم تمنع تبعية العروش الطرابلسية للحكم المركزي من إنخراطهم في األعمال 
ومارستهما  الساحل  بجهة  شائعين  بقيا  والنهب  فاإلغارة  اإلحتجاجية، 
المجموعات الطرابلسية على نطاق واسع فقد أغار خمسة أنفار من طرابلسية 
ريال  ألف  و 12  له سعي  الحاج قاسم وأخذوا  الكبرى على فرحات بن  القلعة 
تعزيز  استوجبت  الطرابلسية  النوازل  عدد  كثرة  أن  كما  زيت)45(،  مطر  و40 
خطايا  سلطت   1864 أحداث  وبعد  جدد)46(،  بأعوان  الطرابلسية  شيخ  جهود 
على طرابلسية المكنين وقصر هالل وقصيبة المديوني بديون قدرها 344903 
ريال)47(  رغم  مراقبة مجال الساحل، إال أن ذلك لم يمنع من تواتر الخروج 
عن السلطة المركزية، إذ انخرط الساحل في أغلب مظاهر اإلحتجاج ذات الصلة 

بهزات المؤسسة الحاكمة والضغوط اإلقتصادية التي اجتاحت البالد 
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 االحتفال بيوم
األخوة التونسي الليبي

مكانة   1911 نوفمبر   7 يوم  يتبوأ 
خاصة في تاريخ الشعبين التونسي 
المعروف  اليوم  فهو  والليبي، 
فيه  سالت  والذي  الزالج،  بحوادث 
تضامنا  التونسيين  الشهداء  دماء 
الغزو  ضد  ليبيا  في  إخوتهم  مع 
اإليطالي  وبهذ المناسبة أقام المركز 
يوم  ليبيا  حول  لألبحاث  المغاربي 
الثقافة  بدار  السبت 5 نوفمبر 2016 
يوم  العاصمة،  بتونس  رشيق  ابن 
بمشاركة  الليبي،  التونسي  األخوة 
والديبلوماسيين  المؤرخين  عدد من 
لتلك  إحياء  والنشطاء،  واإلعالميين 

الذكرى المجيدة  
وتحدث في التظاهرة كل من الباحث 
للتضامن  التاريخية  الخلفية  عن  ضافية  لمحة  قدم  الذي  عبيد،  خالد  األستاذ 
التونسي الليبي في وجه االستعمار، كما قدم السفير صالح الدين الجمالي تحليال 
التظاهرة  واختتم  قرن   نصف  خالل  الليبية  التونسية  العالقات  لتطور  شامال 
األستاذ رشيد خشانة مدير المركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا الذي تطرق في 
كلمته إلى ديناميات التكامل االقتصادي بين تونس وليبيا  ودعا المشاركون إلى 

جعل يوم 7 نوفمبر من كل عام يوما لألخوة التونسية الليبية 
ونظرا لضيق المساحة ننشر في هذا العدد نص محاضرة السفير صالح الدين 

الجمالي على أن ننشر في العدد المقبل محاضرة األستاذ خالد عبيد 

يـوم األخـــوة
الـتونسي اللـيبي
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بين تونس وليبيا جواٌر 
أبدي

صالح الدين الجمالي 1

بين تونس وليبيا جوارٌ أبدي جعل البلدين والشعبين يعيشان ظروفا مشتركة 
أحداثه  توجيه  في  الثابت  العنصر  الجغرافيا، وهي  فالتاريخ تحكمه  ومتبادلة، 
واحد  شعب  هما  والتونسي  الليبي  الشعبين  إن  القول  ويمكن  محطاته   وأهم 
يعيش في بلدين مختلفين، وتنحدر أصوله من اللوبيين الذين عاشوا في شمال 
أفريقيا بعد الحضارة القفصية التي ال نعرف عنها الكثير  لكن أصولهم بربرية 
وقد اختاروا العيش في الصحاري والمناطق المفتوحة على نقيض بربر الجبال  
آليا  فكلما عاش أحد  البلدين يكاد يكون  ترابط األحداث في  أن  التاريخ  وأكد 

البلدين حدثا تاريخيا إال وانتقلت العدوى لآلخر 

التداخل المجتمعي بين البلدين 

كانا بلدا واحدا أيام الحضارة القرطاجية والرومانية والحقبة العربية االسالمية 
أحيانا  تونس  من  توجُسه  في  مُحًقا  القذافي  كان  لذلك  اآلن   إلى  بدايتها  منذ 
وعلى غير حق أحيانا أخرى، فالثورة الليبية انطلقت في 17 فبراير 2011 بعد 
الثورة المصرية يوم 25 يناير )جانفي(  غير أن القذافي حمل الثورة التونسية 
مسؤولية ما حدث في بالده فأطلق الحمالت االعالمية ضد تونس وحذر الليبيين 
من العناصر التونسية، وهو يدرك هذا التداخل المجتمعي بين البلدين، خاصة 

1 سفير تونس السابق لدى ليبيا والممثل الخاص لالمين العام لجامعة الدول العربية الى ليبيا 
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في المنطقة الغربية من ليبيا، وهي األعلى كثافة سكانية  أما الرئيس الحبيب 
انتقال  فقد  البلدين،  بين  والمجتمعي  الحضاري  االرتباط  فأدرك جيدا  بورقيبة 
العربي  الشرقي  إلى  الغربي  الفلك  االسالمية من  العربية  الفتوحات  سوية مع 
البلدين، وتم إعداد بعض  التحرير في  االسالمي  وشارك الشعبان في حركة 
عمليات المقاومة انطالقا من األراضي الليبية ضد االستعمار الفرنسي، وإليها 

هاجر العديد من التونسيين هربا من القمع االستعماري 

وساهم الليبيون الموجودون في تونس بمنطقة المناجم في الحركات العمالية 
المناهضة لالستغالل واالستعمار الفرنسي، واستشهد بعضهم في سبيل الدفاع 
اليائسة لالستعمار لضرب  العمال  تم ذلك بالرغم من المحاوالت  عن حقوق 
التضامن بين التونسيين والليبيين، وكان العكس صحيحا أيضا، فتونس كانت 
بدورها دائما الوجهة المضمونة المُستقبلة لإلخوة الليبيين أثناء المحن وسنوات 
القحط واألزمات، وخاصة مع االحتالل االيطالي، وما حوادث الجالز إال إحدى 

هذه التظاهرات التضامنية بين الشعبين  

أول  ليبيا  مع  تونس  وأمضت   ،1956 سنة  وتونس   1952 سنة  ليبيا  استقلت 
الليبي رئيس  اتفاقية تعاون وحسن الجوار في 1957 ووقع عليها من الجانب 
الحكومة آنذاك مصطفى بن حليم ومن الجانب التونسي الحبيب بورقيبة  لكن 
تلك االتفاقية لم ُتبدد حالة عدم االتياح والريبة لدى تونس، وذلك إثر احتماء 
صالح بن يوسف األمين العام للحزب الحر الدستوري بليبيا وتأسيسه »جيش 
التحرير  وجبهة  الناصر  عبد  جمال  الراحل  الرئيس  من  بدعم  تونس«  تحرير 
الجزائرية  كما أن إلغاء الملكية في تونس لم يكن محل استحسان من النظام 

الملكي في ليبيا  

إصرار بورقيبة على إقامة تكامل مع ليبيا

كان بورقيبة يعتقد أن تونس ال يمكن أن تلعب بمفردها دورا هاما على الساحتين 
االقليمية والدولية  وكان يعتقد أيضا أن إقامة تعاون وثيق وربما فديرالية مع 
التنافس  أن  كما  أكبر   سياسيا  ودورا  للتنمية  أوفر  فرصا  للبلدين  يؤمن  ليبيا 
الذي كان قائما بينه وبين الرئيس عبد الناصر حفزه على محاولة اجتذاب ليبيا 
إلى الفلك المغاربي، في الوقت الذي كان فيه عبد الناصر يعتبر فكرة المغرب 

العربي خيانة للوحدة العربية الشاملة  
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أول  أن  الجميلة  الصدف  ومن  السفراء   تبادل  معه  يتم  بلد  أول  ليبيا  وكانت 
سفير لليبيا بتونس كان اسمه محمد الجربي  وفي الزيارة التي أداها بورقيبة 
أهمية  على  للتأكيد  الليبي  للشعب  التوجه  على  حرص   1958 سنة  رمادة  إلى 
العالقات بين الجانبين وبُعدها االستراتيجي  كما أوفد المرحوم الطيب المهيري 
ومجموعة من المسؤولين الذين حضروا مؤتمر طنجة )1958( إلى ليبيا إلقناع 
الملك ادريس السنوسي باالنضمام إلى التوجُه المغاربي، لكن الملك أبلغ الوفد 

أنه يُفضل الحياد بين الجناحين الشرقي والغربي للعالم العربي  

 في الحقيقة ظل الرئيس الحبيب بورقيبة متحمسا لمشروع االندماج المغاربي 
لم  الفضاء  وهو  المتحمسة لالنضمام لهذا  الليبية غير  الردود  الرغم من  على 
ييأس من السعي لتحقيق ذاك المشروع وتابع السعي إلى أن قامت ثورة الفاتح 
من سبتمبر  صحيح أن الرئيس بورقيبة لم يكن مرتاحا لها آنذاك ولما أفرزته 
من قيادات شابة غير ناضجة حسب رأيه، خصوصا أنه علم أن الرئيس عبد 
الموازين  تنقلب  أن  مخافة  منها  متوجسا  فصار  الليبية،  الثورة  وراء  الناصر 
وتقع ليبيا في فلك عبد الناصر وتغدو، بالتالي، قاعدة لمُشاغلة تونس  ثم بدأت 
الجديدة عن أسلوب ليس مطابقا  القيادة  األمور تتوضح شيئا فشيئا، فأبانت 

بالضرورة للنمط المصري  

كان للفكرة االندماجية مكاُنها في فكر بورقيبة وليس في فكر القذافي فقط، إذ 
الساحة  له سلطة ووزن على  أن يكون رئيسا  أنه ال يمكن  كان بورقيبة يعتبر 
السياسية االقليمية إال إذا لم يكن رئيس تونس فقط، ذاك البلُد ذو االمكانات 
القليلين،  والسكان  الوفيرة  االمكانات  ذات  ليبيا  إلى  بالمقارنة  المتواضعة، 
بورقيبة  عاود  لذلك  االجتماعي   واندماجها  االقتصادي  بتجاُنسها  والمتميزة 
من  الرغم  وعلى  المغاربي   الفضاء  إلى  بالعودة  إلقناعه  بالقذافي  االتصال 
توجُس القذافي من هذا االندماج، فإن وفاة عبد الناصر ومجيء أنور السادات 
الرجلين،  بين  قائمة  كانت  التي  الحساسيات  مع  مصر،  في  الحكم  سدة  إلى 
شجعت القذافي على إعادة التفكير في مواقفه السابقة  فلئن كان القذافي يسعى 
ومن  قائمة   الحساسيات  تلك  بقيت   ،1977 سنة  حتى  السادات  مع  للتصالح 
الدالئل على ذلك أن بورقيبة حضر االحتفاالت التي أقيمت في ليبيا في الذكرى 
الرابعة لثورة الفاتح من سبتمبر سنة 1973، ولم يأت السادات الذي دُعي أيضا 
لحضورها، وكان القذافي معوال كثيرا على حضور السادات بالنظر لوزن مصر 

ودورها اللذين يفوقان دور تونس في المنطقة  
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على  تعويله  وقلة  ثقته  عدم  ليُعبر مجددا عن  المناسبة  تلك  بورقيبة  واستثمر 
األولى  النواة  الزيارة  العربي  وقد شكلت تلك  المغرب  لبناء مستقبل  المشرق 
الوحدوي  اتفاق جربة  نواة  لوضع  يستعُد  بدأ  الحين  ذلك  فمنذ  التفاق جربة  
المُتمثلة في الحرص على لعب دور  بين تونس وليبيا  ومن هنا ظهرت نواياه 
ريادي اقليمي، وهو ما ال يمكن أن يتحقق إال عندما يكون على رأس دولة نفطية 
جانفي   12 في  جربة  اتفاق  جاء  الخلفية  هذه  وعلى  اقتصاديا   قوية  دولة  أو 
)يناير( 1974  وطبعا كان بورقيبة موافقا على مبدإ االندماج، لكن كانت هناك 
توزيع  ضرورة  منها  مريبة،  تكون  مضمونها  في  المرء  تمعن  ما  إذا  تفاصيل 
المناصب بين الحكومتين  وأظهر ذلك التوزيع أن النوايا لم تكن سليمة، فبعد 
إعالن الوحدة مباشرة بدأت المناوشات وسرعان ما اهتزت الثقة بين الطرفين  
وباءت محاوالت التقارب بالفشل، وحلت محلها الضغينة والسعي لإلنتقام من 
بورقيبة بعد إحباط المشروع الذي عول عليه القذافي لتحقيق حلمه في الوحدة 
وبقيت  مختلفة   نوايا  مع  نفسه  الهاجس  بورقيبة  يُراود  كان  وربما  والتوسع  
العالقات مضطربة تتخللها فترات تصعيد خطرة مثل عملية  قفصة في مطلع 
القاري، فكانت أحداثا غير مريحة  على أن ذلك  1980 والخالف على الجرف 
كله لم يؤثر في الترابط الشعبي والتماسك بين التونسيين والليبيين، فاستمرَ 

التواصل رغم الهزات السياسية بين نظامي الحكم في البلدين 

تحسنت األوضاع بعد مجيء زين العابدين بن علي إلى الرئاسة في 1987، إذ 
كان القذافي يعرفه جيدا فهو الذي اقترح اسمه ضمن التشكيلة الحكومية للوحدة 
يعرفه،  يكن  فلم  بورقيبة  أما  الوحدة   دولة  في  العسكري  لألمن  مديرا  وعينه 
وإرساله  منصبه  من  إقالته  على  ووافق  به؟«  أتى  ومن  هو؟  »من  سأل  لذلك 
إلى المغرب ملحقا عسكريا  ومع تسلم بن علي الرئاسة توقف التراشق بالتهم 
والحرب االعالمية وتحسنت العالقات الثنائية فتكثفت الزيارات المتبادلة وارتفع 

حجم التبادل التجاري إلى 2000 مليار دوالر 

كان  الذي  االقتصادي  االندماج  لتحقيق  نية  حتى  أو  خطة  هناك  تكن  لم  لكن 
مدينة  في  والقذافي  علي  بن  وضع   1992 وفي  إليه   يسعى  التونسي  الجانب 
صفاقس اتفاقا لتكريس االندماج االقتصادي من خالل 15 لجنة مشتركة ثماني 
منها اقتصادية والباقي لجان أيديولوجية وعسكرية وأمنية، إال أن هذا المشروع 
لم يُعمر طويال، إذ كانت هناك ازدواجية في المواقف ومحاوالت الختراق األسرة 
الحاكمة في تونس من خالل المؤثرين في النظام ألهداف معروفة  ورُبما يعود 
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السبب إلى أن مظاهر ضعف بدت على سياسة بن علي في وقت من األوقات مما 
شجع بعض العناصر على الدفع باتجاه االندماج مع ليبيا 

كان من حسن حظي أنني عملتُ سفيرا لتونس في ليبيا سنتين قبل الثورة وسنة 
واحدة بعدها، ولمستُ أن الثورة التونسية كان لها أثر إيجابي في الشعب الليبي 
الشعب  القذافي مثلما سئم  أربعين سنة من حكم  الذي استحسنها ألنه سئم 
التونسي حكم بن علي، فلما حلت الثورة استبشر بها، وإن أصبح لديه اليوم 
حنين للماضي فمصدره ليس محبة النظام السابق وإنما ألن الحكم الحالي غير 
مريح، وهو أتعس مما كان في الماضي  وآمل أن يكون هذا األمر عابرا ومؤقتا  
أما التونسيون في ليبيا فقد كانوا مرتاحين أيام الثورة وعاشوا في سالم، على 
الرغم من أن القذافي كان يحث الليبيين على تفادي التونسيين  وحدث انفتاح 
الدولة  تونس  وبقيت  التونسيين  المساجين  جميع  تسريح  تم  إذ  تونس  على 
الوحيدة المحافظة على عالقاتها الطيبة مع ليبيا، فظلت سفارتها في طرابلس 
مفتوحة وحدودها مفتوحة أيضا، إذ كان الشعب الليبي في حالة حصار تحت 
نبقى  أن  الحرص كسفارة على  وكنا حريصين كل  األطلسي   الحلف  ضربات 
حتى  المحمودي  البغدادي  برئاسة  الليبية  الحكومة  أعضاء  مع  اتصال  على 
سقوط القذافي، ألننا لو فعلنا العكس لحملنا القذافي وزر المآسي التي حصلت 

في ليبيا، زيادة على توتير العالقات الثنائية 

 لقد كان مثال يُحملنا مسؤولية كل األزمات، بينما كنا نعتبر أن واجب األخوة 
يقتضي منا الوقوف إلى جانب الشعب الليبي  كما كنا حريصين على أن تبقى 
عالقاتنا مستمرة، حتى أن بعض الوزراء الليبيين كانوا يُشاركونني شجونهم 
ومخاوفهم من المستقبل  أما القذافي فلم يُحسن التدبير والتعامل مع الثورة، 
فهو لم يُجارها بل كان مُتعجرفا  وكان الوزراء يزورون تونس باستمرار لعقد 
التموينية  وطبعا كانت الحدود  التجارية في مجالي األدوية والمواد  الصفقات 
مفتوحة لهم، لكن المبادالت كانت في اتجاه واحد من تونس نحو ليبيا لتزويد 
المواطنين بالضروريات، وبقيت تونس المنفذ الوحيد لليبيين إلى الخارج والمُزود 
الوحيد بالمواد التموينية، كما أن الالجئين الليبيين سكنوا في بيوت التونسيين  
وبالرغم من تحريض القذافي لليبيين على تفادي التونسيين لخطورتهم على ليبيا، 
وكذلك كان يفعل ابنه سيف االسالم، فإن الشعب الليبي كان يحمي التونسيين  
والحقيقة أننا لم ُنسجل في تلك الفترة أية عملية خطف لمواطنين تونسيين  كل 
ما حدث هو احتجاز أجهزة القذافي لصحفيين كانا يشتغالن مع قناة أجنبية، 
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وتم االفراج عنهما بعد تدخل السفارة  وطبعا استمرت تونس تستقبل الجرحى 
إبان الثورة الليبية من جميع االنتماءات سواء أكانوا من أنصار القذافي أم من 
المعارضين الثوريين، إذ كان هدفنا األساسي هو مساعدة الشعب الليبي بغض 

النظر عن االتجاهات السياسية، بوصفه المتضرر األول من الثورة  

تونس والمعضلة الليبية

كثرة  إلى  وإنما  الدولة  ضعف  إلى  ليس  اليوم  الليبية  المعضلة  مرد  أن  أعتقد 
التدخالت األجنبية في ليبيا وأدوارها الخفية، وذلك منذ أيام حكم القذافي  فعلى 
سبيل المثال أقام القذافي حفال عالميا لمنح جائزة حقوق االنسان التي تحمل 
اسمه، ولم يكن الفائز بها سوى رجب طيب أردوغان إذ كانت العالقات مع تركيا 
متينة جدا، وكانت تركيا المنافس األول لتونس في السوق الليبية فأنت تشعر 
بأن ليبيا باتت السوق األولى لترويج المنتوجات التركية، إلى درجة أن الطعام 
الذي كان يُوزع في المؤتمرات، التي كانت تتعهد الشركات التركية بإقامتها في 
ليبيا، كان يأتي مباشرة من تركيا، وكذلك الخدم الذين يوزعونه  ونحن نعلم أن 

أردوغان بدل موقفه بعد شهرين من اندالع الثورة  

المعضلة اليوم في ليبيا هي كثرة التدخالت الخارجية، فلو تركنا الشعب الليبي 
األطراف  بجميع  اتصال  على  تونس  بقيت  لذلك  لحلها   بمفرده  مشاكله  يحل 
على قدم المساواة ألن مستقبل ليبيا يهم تونس  وتساند تونس حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة فايز السراج  ويهمها أيضا أن يتذكر الشعب الليبي أنها وقفت 
كانت  أيا  الليبيين  الفرقاء  إلى جمع  تونس  تسعى  أن  وآمل  المحنة   زمن  معه 
خالفاتهم وأن يكون الحل عربيا، فالهدف األول لتونس هو وضع حد للمواجهة 

وإعالء كلمة الحق وتجميع الليبيين حول كلمة سواء 
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السالم االجتماعي 
والتنمية المحلية في ليبيا 

)الجزء الثاني(

التابعة  والجهات  المجتمعات  لقادة  عمل  دليل  لتوفير  الوثيقة  هذه  تصميم  تم 
االجتماعي  السالم  لتعزيز  شراكة  في  العمل  كيفية  حول  المحلية،  للحكومة 
تدعمها  خطوات  ستة  من  تتكون  آلية  خالل  من  ليبيا،  في  المحلية  والتنمية 

مجموعة من األدوات الخاصة بكل خطوة 

االجتماعي  بالسالم  فريق عمل خاص  مواد وضعها  على  الدليل  هذا  ويستند 
العمل  فريق  ويتألف    2013 أبريل  منذ  شهرًا   12 مدى  على  المحلية  والتنمية 
المحلي   الحكم  وزارة  وبرعاية  الليبية  الوزارات  من  مجموعة  عن  ممثلين  من 
الدليل خالل ورشتي عمل في شهر مارس  وتم اختبار نسخة مبدئية من هذا 
2014 بحضور ممثلين من وزارة الحكم المحلي باإلضافة إلى قيادات المجتمع 
وغدامس  والكفرة  وجادو  ودرنة  وليد  وبني  اجدابيا  من  المحلي  والمجلس 
العمل  دليل  اعداد  وتم  ويفرن   وطرابلس  وسرت  وسبها  ونالوت  ومصراته 
في شهر مارس 2014 بواسطة كل من السيد راج بهاري والسيد ديفيد وود، 
الهيالي  وتمت ترجمة  والسيد هشام  الترهوني  السيد مهند  بمساعدة كل من 
هذا الدليل من قبل السيد هيثم خشيم، وحرره كل من السيدة ميسون الحطاب 
)اللغة العربية( والسيدة روبي كاولنج )اللغة االنجليزية(، وصممه كل من السيدة 

فال كيلديا والسيد فراس قدمور والسيدة ليلى شقير 

قة
وثي
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الرؤية

مجتمع مزدهر ومتماسك، حيث يساهم كافة الناس في التنمية ويستفيدون منها

االهداف

• االحتياجات، 	 تقييم  خالل  من  التنمية  خالل  االجتماعي  السالم  زيادة 
والتحاور مع/بين فئات المجتمع

• بناء الثقة والشراكة بين المجتمعات والمؤسسات العامة من خالل اشراك 	
الجماهير والرقابة العامة

• واعطاء 	 باألمان  الشعور  مراقبة  خالل  من  المجتمع  بأمن  االدراك  زيادة 
االولوية للخدمات التي تجعل المواطنين يشعرون باألمان 

االهداف المحلية

• بناء بيئة ذات جودة عالية كالطرقات والبنية التحتية	
• التوزيع العادل للفرص االجتماعية والثقافية واالقتصادية	
• قبل 	 من  حيوية  تعتبر  التي  تلك  خصوصا  للخدمات،  الوصول  سهولة 

المجتمعات المحلية
• مساهمة جميع فئات المجتمع في العمليات الديمقراطية	
• الشعور باألمان والثقة بالمجتمع	
• قدرة الفئات المختلفة في المجتمع على التحاور مع بعضها البعض ومشاركة 	

االفكار 

اين يمكن تطبيق االستراتيجيا في ليبيا؟

تم تصميم استراتيجيا السالم االجتماعي والتنمية المحلية بحيث يمكن تطبيقها 
على كافة المجتمعات داخل ليبيا، بغض النظر عن الوضع المحلي

المجتمعات االكثر استقرارًا

في حال كان المجتمع مستقرا بشكل عام، مع وجود عالقات قوية بين فئات 
ذلك المجتمع، بالتالي يمكن للشراكة المحلية التركيز على التنمية طويلة االجل 
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المجتمعات االقل استقرارًا

في حال كان المجتمع اقل استقرارًا، مع وجود عالقات ضعيفة ونزاعات بين 
فئات ذلك المجتمع، يمكن للشراكة المحلية التركيز على االجراءات التي تعمل 

على تقليل التوترات وتجنب العنف 

إنشاء شراكات لتحقيق السالم االجتماعي

وقادة  المحلية  الحكومة  قيام  هي  االجتماعي  السالم  بناء  في  األولى  الخطوة 
المحلية  والتنمية  االجتماعي  السالم  اسم  تحت  في شراكة  بالدخول  المجتمع 

الشراكة 
العامة  والمؤسسات  االفراد  جهود  لتكثيف  فعالة  وسيلة  الشراكات  تعتبر 
ومنظمات المجتمع المدني واالعمال والعمل معًا من اجل تحسين نوعية الحياة 

في مجتمعهم 

ما الذي ستقدمه الشراكات؟

الغرض من الشراكات هو بناء رؤية مشتركة والتزام مشترك للتنمية والسالم 
االجتماعي بين مجموعة من الجهات الحكومية وقادة المجتمع  وتوفر الشراكات 
مساحة للنقاش واتخاذ القرارات بين األفراد من مختلف فئات المجتمع والذين 
قد تكون لديهم وجهات نظر مختلفة جدًا وفرصٌ محدودة للتعامل مع بعضهم 
البعض  وتعبر الشراكة أيضا جسمًا يحدد ويشجع ويدعم الخدمات والمشاريع 
التنموية التي تهدف لبناء السالم االجتماعي  المهام الرئيسية للشراكة موضحة 
في الجدول التالي  وتم توضيح االرشادات الخاصة بكل مهمة من المهام في 

هذا الدليل 
من  يتم  التي  الطريقة  في  االجل  طويل  تغييرا  الشراكات  اعتبار  يمكن  وعليه 
التغيير  وهذا  تنفيذها   التنموية وطريقة  والمشاريع  للخدمات  التخطيط  خاللها 

مفيد للمجتمع وللسالم االجتماعي 

مهام الشراكات

انشاء عالقات قوية من خالل االنخراط مع فئات المجتمع  1
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تقويم احتياجات السالم االجتماعي والتنمية المحلية في المجتمع  2
بمثابة   3 يكون  المحلية  والتنمية  االجتماعي  بالسالم  خاص  برنامج  تحديد 

الركيزة االساسية لدعم وتنفيذ البرنامج
تعميم البرامج التي تهدف لتحقيق السالم االجتماعي والتنمية المحلية  4
مراقبة مستوى التوتر بما في ذلك الشعور باألمان والثقة في الدولة واتخاذ   5

االجراءات لتقليل شدة التوتر ومنع العنف
 

من ينبغي ان يشترك؟

لعب  بإمكانهم  الذين  واالفراد  المجموعات  كافة  الشراكات  تشمل  ان  ينبغي 
دور هام في مجتمعهم  ومن أجل المساعدة في تحديد من ينبغي ان يشترك، 
يجدرُ أن نطرح األسئلة التالية: من الذي يقدم خدمات قيَمة للمجتمع؟ لمن يلجأ 
المواطنون عند الحاجة لألمن والعدالة؟ من يقوم بتشجيع التعايش السلمي من 

داخل المنطقة من خالل ما يقولونه أو يكتبونه أو يفعلونه؟

بالتالي،  أجلها   من  تعمل  التي  الفئات  الشراكات  تعكس  أن  أيضا  المهم  من 
أما عدد  المحلي   المجتمع  الشراكات ممثلين من جميع فئات  ينبغي أن تضم 
األعضاء في الشراكة فسوف يختلف من مجتمع إلى آخر، اعتمادا على الحجم 

ودرجة تعقيد العالقات في ذلك المجتمع 

اقحام  سيكون  للشراكة  الرئيسي  التحدي  أن  الدولية  التجارب  أظهرت  وقد 
المواطنين الذين ال يتم تمثيلهم عادة، أو الذين قد يشعرون بالتوتر من التعامل 
مباشرة مع الجهات الحكومية  هذا التحدي قد يكون أكثر صعوبة في األماكن 
المتضررة من النزاعات العنيفة القائمة  باإلضافة إلى ذلك، ينبغي ضمان أن 
يتم تمثيل الشباب والنساء بشكل صحيح في الشراكات  ولتحديد من ينبغي أن 
يكون ممثالً في الشراكة فمن المفيد تحديد فئات المجتمع المحلية في خارطة 

مرسومة وتوضيح العالقات القائمة بينها  

تبني الشراكات هدفا والتزاما مشتركين  كما انها توفر مساحة مشتركة للنقاش 
واتخاذ القرارات بين فئات المجتمع المختلفة القيادة التحولية أي مجتمع يمر 
التي يرى  الطريقة  المساعدة في “تحويل”  بمرحلة تغيير يتطلب قادة مهمتهم 
من خاللها المواطنون مجتمعهم وما هو دورهم فيه  إن هؤالء االفراد يقودون 
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القدوة لآلخرين عن  دور  التقليدية وتجسيد  االعراف  التغيير من خالل تحدي 
طريق التصرف على نحو أفضل من خالل ما يقومون به وما يقولونه 

إن وجود قادة التحول مهم جدا خصوصا في المجتمعات التي عانت من العنف، 
المستقبل  في هذه  المواطنين وجهات نظر مختلفة حول  او عندما يكون لدى 
الجسور، من  للتسامح وبناء  أن يكونوا مثاالً  التحول  لقادة  المجتمعات يمكن 
وجهات  فهم  محاولة  خالل  ومن  لآلخرين،  االستماع  في  الرغبة  إظهار  خالل 

نظرهم، وعلى االستعداد للتعاون معهم عند الحاجة 

ستكون الشراكات أكثر فعالية في حال قام المشاركون فيها بمحاولة التصرف 
كقادة تحوليين  أوال، من خالل التصرف كقدوة جيدة للمواطنين في المجتمع 
في  المشاركة  وثانيا، من خالل  ومسؤولة   تعاونية  بطريقة  العمل  كيفية  حول 
لألشخاص  مساحة  وتوفر  مفتوحة  بطريقة  المجتمع  داخل  صعبة  محادثات 

الذين لديهم وجهات نظر مختلفة 

كيف يمكن ضمان شرعية الشراكات؟

من المهم جدا ان تتم عملية اختيار اعضاء الشراكة بطريقة شفافة ومفهومة من 
قبل المجتمع  فإن لم يتحقق ذلك فإن الشراكة سوف تفتقد للشرعية لدى بعض 
او كافة فئات المجتمع  مسؤولية اختيار المشاركين في الشراكة تعتمد على من 

لديه القدرة على اقناع فئات المجتمع المختلفة 

عادة في معظم المجتمعات يتمثل ذلك في البلدية الجديدة، والتي ينبغي ان يكون 
لديها قدر أكبر من الشرعية باعتبار انها منتخبة  ومع ذلك في بعض الحاالت 
المتضررة من  المجتمعات  المبادرة  خصوصًا في  أخذ زمام  للبلدية  ال يمكن 

النزاعات 
بشكل عام، من المستحسن :

طلبات   1 تقديم  ويطلب  علنًا  الشراكة  تشكيل  الرئيسي عن  المنظم  يعلن  أن 
العضوية

وفي نفس الوقت يقوم المنظم الرئيسي بتحديد فئات المجتمع    2
ويتعين على المنظم مقارنة المتقدمين للعضوية في الشراكة بنتائج تحديد   3

الفئات كي يقرر أيا من الفئات هي االنسب لكل متقدم 
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الرئيسي   4 المنظم  على  ينبغي  الرئيسية،  الفئات  تغطية  تتم  لم  حال  في 
التواصل مع هذه الفئات بدون لفت لألنظار

اخيرا يتعين على المنظم االعالن عن اسماء االعضاء الذين تم اختيارهم   5
والسماح ألي اعتراضات او مالحظات لفترة زمنية محددة 

 

الشفافية والمساءلة

•  ثبات طرق العمل	
• التواصل الجيد بين اعضاء الشراكة ومع االطراف االخرى في المجتمع	
• المسؤولية الجماعية عند الفشل والنجاح	
• منهجية تعاونية تعكس الشراكة	
• التقويم والمتابعة المستمرة للنجاح	

 

مبادئ الشراكة

لتعزيز  عملنا  في  التالية  بالمبادئ  االلتزام  على  نوافق  الشراكة  أعضاء  نحن 
السالم االجتماعي في مجتمعنا

• الشفافية والمساءلة	
• ثبات طرق العمل	
• المجتمع 	 في  االخرى  االطراف  ومع  الشراكة  اعضاء  بين  الجيد  التواصل 

المسؤولية الجماعية عند الفشل والنجاح
• منهجية تعاونية تعكس الشراكة	
• التقويم والمتابعة المستمرة للنجاح	
• التزام جميع االعضاء بتقدير مساهمة جميع الشركاء، مع تجنب سيطرة 	

احد االعضاء او المنظمات، مع ابداء االستعداد لالستماع لآلخرين ومحاولة 
فهم وجهات نظر المجموعات االخرى 

 

كيفية عمل الشراكات؟

ثم  وامين سر، ومن  اختيار رئيس  يتعين على االعضاء  الشراكة  عند تشكيل 
االعضاء،  ألحد  رئيسية  مهمة  كل  مسؤولية  إسناد  تفيد  اتفاقية  على  التوقيع 
المبادئ  من  مجموعة  وفق  بالعمل  الكاملة  العضوية  أصحاب  إلزام  وايضا 
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العمل  سير  لمراجعة  اسبوعين  كل  االعضاء  يجتمع  ان  ويجب  عليها   المتفق 
ومدى تحقيق المهام 

ومن اجل العمل بكفاءة وفعالية تحتاج الشراكة لدعم كبير 
• الدعم المادي لتسيير الشراكة	
• بناء القدرات في مجال التقويم ومهارات التخطيط	
• بناء القدرات في مجال التواصل والمهارات االستشارية	
• الحكومة 	 لنشاطات  القانوني  واإلطار  المالية  اإلجراءات  حول  استشارات 

المحلية
ربما االهم من ذلك هو حاجة االعضاء لدعم وتطوير مهاراتهم القيادية التحولية، 
بسبب صعوبة التعامل بأسلوب الشراكات بالنسبة لألشخاص الذين عاشوا في 
تحمل  على  المواطنين  تشجع  ال  بطبيعتها  والتي  قمعية،  او  استبدادية  أنظمة 

المسؤولية وتحد من المبادرة الشخصية 

 بناء العالقات عن طريق االنخراط في المجتمع

تعزيز  هو  المحلية  والتنمية  االجتماعي  بالسالم  الخاص  الرئيسي  الدور  إن 
فان  المقدمة  في  االشارة  تمت  وكما  المختلفة   المجتمع  فئات  بين  العالقات 
العالقات المتبادلة القوية هي وسيلة اساسية لزيادة ثقة المجتمعات في القرارات 
التي تؤثر عليهم، ولتجنب ردود الفعل السلبية وحتى العنيفة  وتمّكن العالقات 
المختلفة،  الفئات  واحتياجات  النظر  وجهات  فهم  من  ايضا  الشراكات  القوية 
المعلومات  توافر  على  مبنية  قرارات  اتخاذ  الشراكات  بإمكان  أن  يعني  وهذا 

ومرجحة للنجاح في تعزيز السالم االجتماعي والتنمية 
ان بناء العالقات ليس مجرد أمر جيد اخالقيا، انه ضرورة من اجل العمل بكفاءة 

وفعالية، وبالتالي يجب ان تؤخذ على محمل الجد من قبل اعضاء الشراكات 

ما المقصود باالنخراط في المجتمعات؟

االنخراط في المجتمع يشمل تخصيص الوقت واالهتمام من اجل بناء قنوات 
ان يتخذ عدة  للتواصل  المنطقة  ويمكن  المختلفة في  الفئات  تواصل قوية مع 

اشكال  وكحد ادنى، يتعين على الشراكات :
توفير المعلومات لفئات المجتمع حول القضايا التي تهمهم  1
مشاورتهم حول الخيارات المتوافرة لمعالجة هذه القضايا قبل اتخاذ قرار   2
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بشأنها  ومع ذلك فإن العالقات داخل المجتمع ستكون اقوى وستزداد الثقة 
في حال قامت الشراكات بالتالي

اشراك فئات المجتمع في العملية الفعلية التخاذ القرارات  3
التعاون معهم في تصميم وتقديم الخدمات ومشاريع التنمية  4
دعم مبادرات المجتمع التي لها تأثير ايجابي على السالم االجتماعي   5

وتمكين  التعاون  الى  للمعلومات،  البسيط  التوفير  من  ابتداءً  التقدم  هذا  ان 
سلم  استخدام  وينبغي  المواطنين  مشاركة  سلم  عادة  يسمى  المجتمعات، 
لمشاركة  الحالي  المستوى  لتحديد  الشراكات  قبل  من  المواطنين  مشاركة 
المجتمع في اتخاذ القرارات وحل المشاكل  وفي أسفل السلم اعطاء المعلومات 
فتكون المشاركة محدودة، لكن كلما تسلقت السلم ازدادت المشاركة  وال تحدث 
المشاركة هكذا، فهي تحتاج ان يتم دعمها وتمكينها، وعلى كل شراكة التأكد من 
ان فئات المجتمع ال يتم االستماع اليها فقط بل االهم من ذلك ان يتم اشراكها 

في قرارات واجراءات الشراكة 

هل يحتاج مجتمعكم لشبكة محلية؟

كل شراكة ستحتاج ان تقرر كيفية اشراك واستيعاب المجتمع ككل  وفي الحد 
المحلي   المجتمع  ممثلي  من  عددًا  الشراكة  عضوية  تشمل  ان  ينبغي  األدنى 
والخيار االخر هو انشاء شبكة محلية تتكون من مجموعة اوسع من قادة وممثلي 
المجتمع  الشبكات المحلية تعمل بشكل أفضل في المناطق الواسعة مثل المدن 
حيث يوجد العديد من فئات المجتمع، وبالتالي هناك حاجة الى هيكلية منفصلة 
لضمان التشاور مع / وأخذ وجهات نظر جميع الفئات  أما في المدن الصغيرة 
فمن االفضل ان يتم اقحام قادة المجتمع مباشرة في عضوية الشراكة وال يوجد 

داعي إلنشاء هيكلية منفصلة 

أٌي من فئات المجتمع بحاجة الهتمام خاص؟

ستجد الشراكات صعوبة كبيرة في التعامل مع الفئات التي يصعب الوصول 
اليها، وخصوصا في األماكن التي تعاني من النزاعات العنيفة، حيث قد يشعر 
حول  بالتوتر  وشعوره  المحلية  الحكومة  في  تمثيله  بعدم  المجتمع  من  جزء 
المشاركة  ان  يكون صحيحًا  وقد  بالحكومة   المسؤولين  مع  المباشر  التعامل 
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او  للمخاطر  الشراكة قد تعرضهم  انشطة  الفئات في  المباشرة من قبل بعض 
تزيد من تأجيج التوترات 

هذا يعني ان على كل شراكة ان تبحث عن طرق جديدة ومبتكرة إلشراك من 
تحقيق  محاولة  الشراكات  على  ان  ايضا  يعني  وهذا  إليهم   الوصول  يصعب 
العالقات  زيادة  وبالتالي  معًا،  العمل  على  الفئات  بين تشجيع  توازن حساس 
الضغط  التوترات من خالل  بينها وزيادة  فيما  المواجهات  بينها، وبين تجنب 
الوسطاء  طريق  عن  العالقات  بناء  الخيارات  وتشمل  الالزم   من  أكثر  عليها 
كمنظمات المجتمع المدني، واجراء اجتماعات مخصصة في تلك االماكن حيث 

يشعر المواطنون باألمان، او تنظيم حمالت اعالمية لبناء الثقة 

فئة الشباب

من  استبعادهم  يتم  ما  غالبا  الذين  الشباب،  إلشراك  طرق  ايجاد  المهم  من 
عملية صنع القرار  وتشمل الخيارات التعامل مع الشباب من خالل استخدام 
الوصول  خالل  من  أو  وتويتر،  الفيسبوك  مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
إليهم في االماكن التي يتجمعون فيها مثل الجامعات ومباريات كرة القدم بعد 
الدوام الدراسي أو المقاهي  ومن المهم ايضا تدريب الشباب الذين هم طرف 
مباشر في الشراكات للتعامل مع الشباب االخرين، إذ يعتبر تعامل الند للند من 
الوسائل الفعالة جدا للتواصل مع الشباب بلغة يفهمونها، ذلك أن الشراكات 
تحتاج للبحث عن طرق جديدة ومبتكرة إلقحام الفئات التي عادة ال يتم تمثيلها 

بشكل كامل، بحيث ال يتم تعريضها للمخاطر أو تأجيج التوترات 

فئة النساء

يتعين على الشراكات النظر بعناية الى كيفية إشراك النساء  ان طرق القيام بذلك 
تختلف من مكان الى اخر  في بعض األماكن يمكن للمرأة ان تشعر بتوتر حول 
التحدث  القدرة على  بعدم  االجتماعات وتشعر  الرجال في نفس  المشاركة مع 
بصراحة حول القضايا التي تهمُهن، وخاصة في المجتمعات الصغيرة ففي كثير 
من االحيان يكون هناك ترابط عائلي بين اغلب االفراد  وباإلضافة لذلك قد يشعر 
بعض االشخاص انه من غير المناسب للنساء والرجال العمل معا بشكل مباشر، 

وقد ينسحبون من الشراكة في حال تم فرض هذا االمر عليهم 
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بالتالي يجب ايجاد توازن بين احترام العادات المحلية وتعزيز مشاركة النساء  
وتشمل الخيارات تهيئة النساء والرجال قبل ان يجتمعوا معا، او فصل النساء 
وجلسات  منفصلة  تركيز  مجموعات  وتنظيم  االجتماعات،  خالل  الرجال  عن 
تخطيط للنساء  وأفضل طريقة إليجاد الحل االمثل هو ان نسأل كال من الرجال 

والنساء ما هو االنسب لهم؟

الفئات او المجموعات التي على استعداد الستخدام العنف

أجل  العنف من  قد تكون على استعداد الستخدام  المجتمع  الفئات في  بعض 
او  االقتصادية  او  السياسية  او  األيديولوجية  االهداف  سواء  اهدافها،  تحقيق 
الدينية، وربما تهدد مباشرة االفراد المشاركين في الشراكة، إذا كانوا يعتقدون 

أنها سوف تقوض مصالحهم 

من  ذلك  يزيد  قد  بالمشاركة،  الجماعات  هذه  لمثل  السماح  يتم  لم  حال  وفي 
استعدادها الستخدام العنف، حيث انها ستشعر بانه تم استبعادها عن قصد  
اما في حال تم تشجيعها على المشاركة، فمن الممكن ان يُؤمن ذلك لهم مساحة 
الشرعية  الشراكة  لهم  توفر  وقد  المجتمع،  في  أخرى  أطراف  لترهيب  إضافية 
الشراكة  في  المشاركة  الجماعات  هذه  مثل  ترفض  وقد  العنف   الستخدام 
الخارج   من  الشراكة  تقويض  على  تعمل  قد  ذلك  وبدال من  دعوتها،  تمت  إذا 
وبالتالي، فإن التحدي الرئيسي ألي شراكة هو ان تقرر كيفية التعامل مع مثل 
على  القدرة  لديهم  وسطاء  إليجاد  الشراكة  تسعى  أن  ينبغي  الجماعات   هذه 
توضيح هدف الشراكة لهذه الفئات ومعرفة آرائها، وكيف ترغب في المشاركة  
ومن المهم استشارة االطراف األخرى في المجتمع واطالعها على ردود الفعل 

التي وردت من هذه الجماعات، وذلك قبل اتخاذ قرار نهائي 

كيف يمكن تحديد فئات المجتمع واختيار الممثلين؟

هناك العديد من الطرق لتقسيم المجتمع الى فئات، ويمكن ان تتشكل الفئات 
على اسس عرقية او قبلية او على اساس مصالح مشتركة مثل رجال االعمال 
ان تكون على اساس ديمغرافي  ايضا  المعلمين  ويمكن  أو  والنقابات  والثوار 

مثل الشباب وكبار السن والنساء  
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تقويم احتياجات التنمية المحلية والسالم االجتماعي

الخطوة  فإن  المختلفة،  الفئات  مع  العالقات  لبناء  السبل  أفضل  تحديد  بمجرد 
التالية للشراكات هي تقويم احتياجات التنمية المحلية والسالم االجتماعي في 
تلك المجتمعات  ويجب ان يعطي التقويم اهمية متساوية “للحقائق على ارض 
يبنون  االفراد بشكل عام  السواء، ألن  المواطنون على  به  الواقع” ولما يشعر 
قراراتهم على منظورهم لما يجري، بدال من ان يكون مبنيًا على أدلة موضوعية، 
فمصادر المعلومات الحيادية والموثوقة ال تكون متوافرة باستمرار  ومن اجل 
فهم ما يفكر فيه المواطنون من الضروري التشاور مع جميع شرائح المجتمع 

اثناء عملية التقويم 

ما الذي نحاول معرفته من خالل التقويم؟

عام  تقويم  التقويم:  من  نوعين  إجراء  على  القدرة  للشراكات  يكون  أن  ينبغي 
حول السالم االجتماعي والتنمية، وتقويم للتوترات واالنقسامات أو الخالفات  
وينبغي ان يتم إجراء التقويم العام حول السالم االجتماعي في جميع المجتمعات 
الخدمات  تحديد  في  الشراكات  كل  التقويم  هذا  يساعد  أن  ويفترض  المحلية، 
تقويم  اجراء  إلى  العالقات  وال توجد حاجة  لتعزيز  االنسب  التنمية  ومشاريع 
للتوترات واالنقسامات أو الخالفات في كافة المجتمعات المحلية، فقط في تلك 
األماكن التي تعتبر أقل استقرارا، حيث تم فيها استخدام العنف، أو التي يوجد 
فيها احتمال الستخدام العنف  وهذا النوع من التقويم يهدف لتحديد االجراءات 

التي قد تحد من احتماالت وقوع اعمال عنف 

الخدمات  بأولويات  عالقة  في  ستتخذ  التي  للقرارات  اساسًا  التقويمات  توافر 
والمشاريع التنموية واالجراءات الالزمة إلدارة النزاعات في الخطط الموضوعة 
من قبل الشراكات  وسوف يوفر التقويم ايضا معيارًا يسمح للشراكة بقياس 

التغيرات في ما قد يشعر به المواطنون تجاه مجتمعهم 
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ندوة عن قضايا االدارة 
المحلية ومسألة شرعية 

الدولة في ليبيا
تونس 9 ديسمبر 2016

ليبيا«  في  الدولة  ومسألة شرعية  المحلية  االدارة  لقضايا  »قراءٌة  ندوة  انتهت 
إلى أن ليبيا هي المفتاح لوقف تمُدد تنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام 
)داعش( نحو شمال أفريقيا، وكذلك لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية من 
جنوب المتوسط نحو الضفة الشمالية  وأقام الندوة التي شارك فيها باحثون 
المتحدة  والواليات  والجزائر  وألمانيا  واسبانيا  وتونس  ليبيا  من  وإعالميون 
من  بدعم  مدريد(،  في  )مقره   Stractegia االستراتيجي  األداء  معهد  وتركيا، 
مؤسسة كونراد أديناور األلمانية يوم 9 ديسمبر 2016 في تونس  وقال الدكتور 
الندوة »إن جزءا من  مُفتتح  األداء االستراتيجي في  براء ميكائيل مدير معهد 
الليبيين يتطلع إلى الدور االيجابي الذي باستطاعة االدارات المحلية والمجالس 
البلدية ان تقوم به، بينما يُحبذ آخرون دور األفراد والقادة الدينيين أو القبليين«  
وأشار إلى أن هناك فئة أخرى مازالت تؤمن بالدور المحوري لبعض الشخصيات 
العامة أمثال فايز السراج وخليفة حفتر، غير أنه يبقى من الصعب معرفة ما إذا 
كان هؤالء يُمثلون رغبة مشتركة عند غالبية الليبيين أم ال؟ وانطالقا من مالحظة 
أنها  يبدو  التي  األسباب  شرح  في  المساهمة  إلى  الندوة  سعت  الضبابية  هذه 
أو  و/  المحلية  االدارات  بأن  االيمان  إلى  الليبيين  المواطنين  من  العديد  قادت 
القادة المحليين يشكلون حال معقوال للتعويض عن تقصير الدولة في مهامها، 

في ظرف باتت فيه النزعات االقليمية الداخلية أمرا واقعا  

ات
دو

ن
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وعاد الباحث رمزي درويش في الورقة المقدمة إلى الندوة، إلى أصول االنقسام 
الذي أعقب انتخاب البرلمان الليبي ورفض »المؤتمر الوطني العام« )المنتخب 
ليبيا« على  في 2012 والمنتهية واليته( نتائج االقتراع، ثم هجوم قوات »فجر 
مطار طرابلس في 23 أغسطس )أوت( 2015، مما حمل النواب على اتخاذ قرار 
بنقل مقر البرلمان مؤقتا إلى طبرق )شرق(  وهكذا لم يعد الهدف تحقيق االنتقال 
الديمقراطي بل عودة األمن مما جعل العملية السياسية مشلولة منذئذ وانتشار 
عمليات الخطف واالغتياالت  وقال عبد الله عبجة إن 55 مليون دينار ليبي كانت 
في مصارف سرت لدى دخول عناصر »داعش« إليها في السنة الماضية قد 
تبخرت  كما أن 700 مسلح من عناصر التنظيم كانت تتحرك من درنة ومدن 
أخرى نحو سرت من دون اعتراض سبيلها في البوابات ونقاط التفتيش الكثيرة 
قبل  يُقدرون  كانوا  سرت  في  »داعش«  مقاتلي  أن  إلى  مشيرا  الطريق،  على 

تحريرها بما بين 5000 و6000 مقاتل 

أما محمد الجارح الباحث في »المجلس األطلسي« فركز ورقته على حاجة ليبيا 
رآه  األولى، ووصف ما  الدرجة  بناء مؤسسات عسكرية وأمنية في  إلى  اليوم 
ُتلقى في الزبالة، وقال إن عسكرة الصراع بدأت  في مدينته بنغازي من جثث 
بعد 2011 عندما استولت الميليشيات على األسلحة، وشدد على أن نفوذ تلك 
الميليشيات تضخم إلى حد أنها اختطفت رئيس الحكومة علي زيدان من غرفة 
نومه  وانتقد األمين أبو المجير المدير االقليمي للبرنامج الليبي لالدماج والتنمية 
أداء األحزاب السياسية، مُستدال باألحداث التي اندلعت مؤخرا بين قبيلتي أوالد 
سليمان والقذاذفة في سبها، مُشددا على أن أي حزب لم يتحرك لمحاولة وقفها 
كما قال، بينما هب إليها شيوخ القبائل من مختلف المناطق لحل االشكال وحقن 
لم  الستين  لجنة  أن  بما  الليبي  الدستور  على  تعديالت  إدخال  واقترح  الدماء  

تتقدم في صياغة دستور جديد حسب رأيه  

ليبيا  في  الديمقراطي  الوطني  التجمع  حزب  رئيس  الزويك  علي  الدكتور  لكن 
واألستاذ في جامعة طرابلس انتقد محاوالت تهميش األحزاب، مشيرا إلى أن 
متري  طارق  التوالي  على  وهم  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  العام  األمين  موفدي 
وبرناردينو ليون ومارتن كوبلر اكتفوا بالتعاطي مع حزبين فقط  وأوضح الخبير 
البلدية عانت من الضبابية بسبب الوضع  القانوني يوسف غيث أن المجالس 
في  االستقالل  منذ  مرت  ليبيا  في  المحلية  االدارة  إن  وقال  الراهن   االنتقالي 
1952 بأشكال مختلفة، فمن ثالث واليات عند االستقالل إلى 10 محافظات بعد 
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انقالب معمر القذافي في 1969 وصوال إلى »الشعبيات« اعتبارا من 2007  وأكد 
أن النظام الجديد ينبغي ان يُلبي حاجات الوطن ويستفيد من سلبيات التجارب 
السابقة، ورأى أن مفهوم اإلدارة المحلية يختلف عن نظام الحكم المحلي الذي 
يعتمد على ثالثة مقومات هي أوال الشخصية االعتبارية واالستقاللية عن االدارة 
ممارسة  في  باستقاللية  التمتع  وثالثا  منتخبة  مجالس  قيام  وثانيا  المركزية 

صالحياتها  

وانطلق نظام االدارة المحلية في ليبيا مع القانون رقم 59 الصادر عن »المؤتمر 
الوطني« )برلمان انتقالي( في 2012 وفي هذا السياق أصدر مجلس الوزراء جملة 
محليتين   ومنطقتين  بلدية   118 أفرزت  انتخابات  بموجبها  تمت  القرارات  من 
غير أن متحدثين آخرين في الندوة انتقدوا عدم إصدار قانون المحافظات  أما 
االعالمي محمد الصريط فأشار إلى تعقيد الوضع في بنغازي حيث توجد 102 
من القبائل  واعتبر أن المجلس البلدي ببنغازي قدم خدمات اجتماعية كبيرة، 
الشرقية   المنطقة  يقود  تراجع مؤخرا بسبب وجود جسم عسكري  لكن دوره 
وأفاد ان بعض مؤسسات المجتمع المدني في بنغازي تعارض عسكرة المدينة 
ولكن أصواتها خافتة واليمكنها أن تدخل في مواجهة مع قوة أكبر منها، و«هنا 

تكمن خصوصية بنغازي ألن الحرب تدور في داخلها« كما قال  

وانتقد عمر أبوليفة العضو في المجلس األعلى للدولة معايير تقسيم البلد إلى 
بلديات، مُشيرا إلى أن عدد سكان بلدية بنغازي على سبيل المثال يبلغ 700 ألف 
ساكن، بينما هناك بلديات أخرى ال يتجاوز عدد سكانها 7000 نسمة فقط  وقال 
الممنوحة  الكبيرة  الصالحيات  فإن  ولذا  موجودة  غير  الميزانيات  إن  ليفة  أبو 
للبلديات تصبح حبرا على ورق إذا كانت المجالس البلدية ال تتمتع بالموازنات 
المناسبة لذلك الدور  وتعرض ألوضاع المجلس البلدي بمصراتة الذي قال إنه 
انتخب انتخابا شفافا وديمقراطيا وأن الكل منضو تحته، لكنه لم يُقنع الناس 
بأنه يُقدم خدمة نوعية ألن الوحدات االدارية تقوم بعملها بشكل طبيعي وآلي  
تطويرات  وإدخال  المحلية  االدارة  قانون  تطويع  إلى  نحتاج  ليفة  أبو  وأضاف 
عليه، لكن البد من وضع جميع الخيارات على الطاولة لكي نقوم بإصالح حقيقي 

للحكم المحلي 

أجواء  من  والتنمية  لإلدماج  الليبي  البرنامج  مدير  الساقزلي  ولطف مصطفى   
النقاش الصارمة حول غياب الدولة والجيش من ليبيا، بإشارته إلى أن محرري 
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الذي كانوا يجتمعون فيه لما  الدستور األمريكي اضطروا للهروب من المكان 
هجمت عليهم عناصر الميليشيا  وأكد ايضا أن أمريكا بدأت بتشكيل الحرس 
الجيش في  أن  إلى جيش وطني، كما  الوطني والذي تحول بعد عشر سنوات 
الدانمارك تشكل من المقاومين، مثلما كان األمر في فرنسا حيث تكون الجيش 
من خاليا المقاومة للجيش النازي، وهذه كلها تجارب ناجحة كما قال  واعتبر 
أن أكبر معضلة حاليا تتمثل في ضرورة تنظيم السالح ثم تجميعه وقدم أربعة 
اقتراحات في هذا المعنى منها أوال قيام البلدية بإحصاء األسلحة فهي تستطيع 
أن تعرف من هم المسلحون وما هي أماكن وجودهم  وثانيا ضرورة الحوار 
بين األمم المتحدة والجماعات المسلحة من خالل المجتمع المحلي الذي أتوا 
منه، وثالثا تقديم الدعم النفسي والمعنوي للشباب المنضمين إلى الجماعات 
من خالل مراكز مهنية محلية تقدم لهم الخدمات تمهيدا إلعادة إدماجهم  ورابعا 
تنظيم عملية إعادة األسلحة عبر البلديات ألن هؤالء الشباب لن يقبلوا تسليم 
سالحهم لحكومة مركزية أو جيش ال ينتمي إلى منطقتهم  وأضاف أن اإلحصاء 
يقتصر  أن  وتوقع  يرفض،  ومن  التسليم  يقبل  عمن  واضحا  مسحا  سيعطي 

الرافضون على تنظيم الدولة وفروع »القاعدة«  

النتخابات  المركزية  اللجنة  رأس  على  تجربته  إلى  القاجيجي  عثمان  وعاد 
المجالس البلدية ليشير إلى ان 3500 مرشح خاضوا تلك االنتخابات وبالرغم 
القانون أن يمروا  العزل السياسي استطاع 1500 من ضحايا ذاك  من قانون 
ولم يستطع أحد أن يستبعدهم  وأوضح أن القانون ال يشترط سوى الجنسية 
الليبية وتوافر السن القانونية، مُعتبرا ذلك غير كاف  لكنه انتقد أعضاء المجلس 
البلدي في بنغازي الذين قال إنهم »يجلسون في بيوتهم بينما الحاكم العسكري 
)في إشارة إلى الجنرال حفتر( يصول ويجول«  أما الباحث محمد الجارح فانتقد 
عضو المجلس الرئاسي علي القطراني الذي صرح بأن العسكر هم من ينبغي أن 
يحكموا ليبيا  وقال إن حكومتي علي زيدان وعبد الله الثني وقعتا على اتفاقات 
مع ميليشيات لصرف 2000 إلى 3000 دينار لكل عنصر من عناصرها بينما 
عناصر الجيش التي جُندت في 2010 تتقاضى 700 دينار فقط، ولذا لم نتمكن 

من بناء جيش على ما قال 

»طموحات  إلى  سبها  جامعة  في  األستاذ  الالفي  عزوم  أبو  الدكتور  وتطرق 
المجتمع المدني في فزان )جنوب( وواقعه« مُشيرا إلى أن هذا المجتمع المدني 
لم يولد من عدم ومستعرضا جميع األطوار التي مر بها المجتمع المدني لدى 
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تشكله على امتداد القرن الماضي وصوال إلى الحقبة القذافية  وانتقد الجهات 
الخارجية التي قال إنها تقدم الدعم لكنها ال تسأل مؤسسات الحكم المحلي عن 
حاجاتها  وحثها على محاورة ممثلي المجتمع المدني قبل وضع برامجها  وفي 
هذا الصدد شدد علي الزويك على أن ضرورة تمرير المساعدات الموجهة إلى 
المجتمع المدني عبر حكومة مركزية، قائال »ساعدونا أوال على تأسيس دولة 

وحكومة« 

األدوار  مُستعرضا  ليبيا  في  القبلية  البنية  إلى  الجارح  محمد  ورقة  وتطرقت 
مرض  انتشار  من  ليبيا  حماية  مثل  القبيلة  مؤسسة  بها  قامت  التي  االيجابية 
كانوا  القبائل  شيوخ  أن  واعتبر  الجنوبية   الحدود  على  الرقابة  بتشديد  إيبوال 
أكثر فعالية في فض النزاعات من مؤسسات أخرى، وعزا ذلك إلى أن مؤسسة 
القبيلة قديمة ولديها بروتوكول تسير عليه، وهي تقوم بدور قضائي أيضا مما 
المؤسسات  على  »خطرا  ذلك  اعتبر  أنه  غير  القبائل   مع  تتعامل  الدول  جعل 
منطقة  في  الوحيد  الدخل  مصدر  باعتباره  التهريب  على  وركز  )السياسية(«  
الكفرة على سبيل المثال، وأشار إلى أن السلطات المصرية ُتعفي سكان طبرق 

الليبيين من التأشيرة لدى دخولهم مصر 

غير أن الجدل في شأن أولوية إقامة حكم مركزي قوي أم تشجيع الالمركزية 
ودعم القدرات المحلية مازال قائما وسظل على ما يبدو   

رشيد خشانة   
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أضواء على حركة السكان 
بين سرت الكبرى وسرت 

الصغرى
صفاقس 17 - 18 - 19 نوفمبر 2016

ركزت ندوة "من سرت الكبرى إلى سرت الصغرى: تنقل األشخاص والممتلكات 
أواسط شهر  في  اآلداب بصفاقس،  كلية  أقامتها  التي  التاريخ"،  عبر  واألفكار 
نوفمبر 2016، على إبراز التداخل بين سكان ليبيا وجنوب تونس منذ العصر 
بين  للتعاون  الندوة ثمرة  وأتت  المتوالية   التاريخية  الحقب  القديم وعلى مدى 
 LERIC مخبر الدراسات والبحوث متعددة المجاالت والمقارنة بجامعة صفاقس
وجامعة نيوشاتال  NEUCHATEL السويسرية، إضافة الى قسم التاريخ بالكلية  
ورصدت األوراق المقدمة إلى الندوة على مدى ثالثة أيام حركة السكان والتجارة 
سواء عبر البحر المتوسط أم في المناطق الداخلية  وتابع المؤرخ أحمد مشارك 
توارغة في  بين  أو  ليبيا  تونس وجفارة  بين جفارة  التنقل  ورقته مسارات  في 
تونس وورغة في تونس  وتقصَى الباحث في المراجع التاريخية مُستعرضا ما 
كتب عن عقار أو  Aggar أو Akkar، والذي نجده عند ابن حوقل الذي تحدث عن 
بني عكارة ومنها أتى لقب عكاري الموجود في طرابلس وجرجيس  كما أشار 
مشارك إلى ان المؤرخ الراحل المتخصص في التاريخ الفاطمي الدكتور فرحات 
الدشراوي أومأ إلى أن العكارة انتقلوا إلى جرجيس في 1761  وهو تقريبا ما 
 Le peuplement de la ليبيا Agostini في دراسته عن االستيطان في  يورده 
والخدنة  الرقيعات  بينها  قبائل حول عكار من  أربع  إلى وجود  Libye، مشيرا 
مليح  ابن  رحلة  عند  مشارك  توقف  كما  العالونة   أو  وعلوان  الخاء(  )بكسر 
)1630( الذي ذكر عكارة وواحة زلة الصحراوية  وتطرق أيضا لكتاب مرجعي 
آخر هو "كتاب االشارات إلى ما في طرابلس من مزارات" )1683( وكذلك كتاب 

"الرحلة الناصرية" )1709( الذي تحدث عن العكارة في بنقردان  
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حركة  تتبع  على  ورقتها  فركزت  ميزوالني  أنتونيال  اإليطالية  المؤرخة  أما 
الغرب بحثا  الفينيقيين من معقلهم مدينة صور في شرق المتوسط في اتجاه 
أو  فينيسيا  وأن  قديم،  اإلستخراجية نشاط  الصناعة  أن  المناجم، مؤكدة  عن 
لبنان الحديث لم تكن فيهما مناجم  وأوضحت أن الفينيقيين لم يكونوا مهتمين 
بالسواحل والمرافئ التجارية فقط وإنما بالمناطق الداخلية في القارة األفريقية 

أيضا، مؤكدة أن ثروة قرطاج هي أفريقية  

ورصد المؤرخ عبد الحميد البركاوي سيطرة اليونانيين على المنطقة الشرقية 
من ليبيا اعتبارا من سنة 644 قبل الميالد، ومحاولة داريوس إقامة مستعمرة في 
موقع لبدة، إال أن الجيش القرطاجي تصدى له بالتعاون مع السكان المحليين، 
فاتجه نحو صقلية  وعلى إثر وفاة االسكندر األكبر سنة 322 ق م، اتجه أحد 
ضباطه وهو أوفيالس إلى إفريقية وقاد حملة سنتي 309 و310 ق م وكان لديه 
مشروع يتمثل في االستيالء على قرطاج، وهو حلم أثينا في ذلك العصر، وقد 
ثم  ومن  صقلية  الحتالل  خطة  اليونان  المؤرخين  أحد  بحسب  أوفيالس  رسم 
الذي حدد بداية فم خليج  المؤرخ سترابون  السيطرة على قرطاج  وجاء بعده 

سرت من مدينة مصراتة لينتهي في شرق بنغازي   

وتطرق المؤرخ عثمان البرهومي األستاذ الباحث في التاريخ بجامعة صفاقس 
إلى ديناميكية ميناء طرابلس الغرب بوصفه حلقة وصل بين موانئ االمبراطورية 
ازدهار لبحرية طرابلس  العثمانية والعالم األوروبي )1835-1754(، وهي فترة 
على أيام القرمنليين الذين اهتموا بتطوير التجارة البحرية وتوصلوا إلى التوقيع 

على عدة اتفاقات في هذا المجال مع دول أخرى 

 وفي محور آخر من حركة السكان عبر المتوسط، رصدت الباحثة صغيرة بن 
حميدة من مخبر المغرب العربي بكلية اآلداب بصفاقس، هجرة المالطيين، إذ 
أن تونس وطرابلس اللتين عرفتا استقرارا في النصف األول من القرن التاسع 
المسافة  لقرب  نظرا  المالطيين  للمهاجرين  استقطاب  عنصر  شكلتا  عشر، 
وتشابه اللغة  وأوضحت أن تدهور األوضاع الداخلية في مالطا شكل عنصرا 
النتشار  باالضافة  منتجة،  غير  والفالحة  هش  الجزيرة  اقتصاد  أن  إذ  طاردا، 
ألف  بـ185  آنذاك  الجزيرة  سكان  عدد  الباحثة  وقدرت  والمجاعات   األوبئة 
ساكن مشيرة إلى أن 70 في المئة منهم لم يكونوا يُحسنون القراءة والكتابة في 
1836  كما أن االستعمار البريطاني لجزيرتهم حملهم على الهجرة نحو تونس 
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اليومية  الحياة  الكثير من مشاهد  أن  إلى  أيضا  وأشارت  والجزائر   وطرابلس 
للمالطيين بتونس يمكن رصدها في الزمن الراهن 

وتناول المؤرخ التونسي نافع الفهري أوضاع جزيرة قرقنة في القرنين السابع 
والثامن الميالديين من خالل كتاب نوازل البُرُزلي الفقيه المالكي الذي توفي في 
1438 م )841 هـ(، مُلقيا الضوء على أهمية قرقنة على الطريق البحري الرابط 
بين إفريقية واالسكندرية في العصر الوسيط  ورصد المؤرخ مفتاح الحداد من 
في  الوادي  في موقع  االقتصادي  النشاط  ليبيا من جانبه  في  الزيتونة  جامعة 
وفتحها(  الراء  )بتشديد  توارغت  اسم  عليها  يُطلق  التي  وهي  طرابلس  منطقة 
أو الخضراء  وتدلُ اآلثار التي تم العثور عليها في هضبة ترهونة على أن هذه 
المنطقة كانت واحدة من أهم مناطق إنتاج الزيتون في ضواحي طرابلس وكذلك 
إنتاج الجرار التي يُنقل فيها زيت الزيتون  وتشهد اآلثار بكثافة االستيطان في 
المنطقة ومستوى االنتاج الذي لم يكن يقتصر على االستجابة للطلب المحلي، 
وإنما كان يُوجه قسمٌ منه للتصدير  وفي الناحية المقابلة يوجد وادي دوغة وهو 
الفخار   إنتاج  الزيت ومواقع  موقع يتميز بكثرة اآلثار فيه، ومن بينها معاصر 
وأشار الباحث إلى وجود 17 معصرة في موقع واحد باالضافة إلى أفران عديدة 
لصنع الفخار، ويدل الموقع الذي يُسمى اليوم سيدي العيساوي على رفاهية 

العيش والثراء في تلك الفترة 

سميرة الصدفي  
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إصدارات عن ليبيا

  
 الشخصية الليبية :

ثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة
المؤلف : منصف وناس

الناشر: الدار المتوسطية للنشر- تونس
سنة النشر: 2014 – 112 صفحة من القطع الصغير

»الشخصية  كتاب  من  األولى  الصفحات  في  وناس  منصف  الدكتور  يتساءل 
أيما  به  شغف  الذي  القاعدية،  الشخصية  مفهوم  اعتبار  إمكان  عن  الليبية« 
ويردف  الليبي،  المجتمع  لفهم  الممكنة  العلمية  المداخل  من  مدخال  شغف، 
وهو  القاعدية   للشخصية  المُميزة  البارزة  الخصائص  عن  ثان  بسؤال  ذلك 
المفهوم، بل بوجود من يُشكك في جدواه  القراءات والشروح لهذا  يُقرُ بتعدد 
أنها  على  ُتعرف  أن  يمكن  القاعدية  »الشخصية  أن  ويعتبر  والعملية   العلمية 
مُحصلة تراكمات تاريخية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تمتُد طيلة 
آالف السنين، وهي التي طبعت االنسان الليبي بطابع خاص وأكسبته صفات 
معينة، وتحكمت إلى حد ما في تمثالته للحياة وسلوكاته، وخاصة في عالقاته 

االجتماعية« )ص 6 - 7( 

البعد، الفتا  أحادي  فيعتبره فهما  السياسي  التفسير  المؤلف محدودية  وينتقد 
إلى أن الظواهر ال يمكن ان تكون مجاال لتفسير واحد  ويستدلُ على ذلك بأن 
»األزمة العميقة التي عاشها المجتمع الليبي بكل جوارحه، خالل الفترة الفاصلة 
بين فيفري )فبراير( وأكتوبر 2011 أفضت عمليا، على الرغم من تباين القراءات 

تب
لك

ض ا
عر

م
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إلى تفكيك توازن المجتمع 
البنيات  تدمير  وإلى 
والقبلية،  االجتماعية 
استحضار  إلى  وخاصة 
بالتوترات  مسكون  تاريخ 
والخالفات القبلية والجهوية 
إحياء جغرافيا  إعادة  وإلى 
بين  والصراعات  األحقاد 
وفي  والجهات«   الفئات 
يُقرر  نجده  السياق  هذا 
عقود  طيلة  نعتقد  كنا  أننا 
التاريخ  ذاك  أن  خلت 
في  تماما  انصهر  المتوتر 
والثقافي  الذهني  النسيج 
والقبلي  واالجتماعي 
للمجتمع الليبي، األمر الذي 
يفسر ولو جزئيا مستويات 
العنف السائدة حاليا« )ص 

 )9 - 8
لكن أال يمكن أن نقرأ هذا المشهد نفسه قراءة عكسية باعتبار أن كبت ديناميات 
ولد  الذي  هو  عقود  أربعة  طيلة  الليبي  المجتمع  أفرزها  التي  والتجديد  التغيير 
من  بدال  المختلفة  بأنواعهم  المنسجمين  غير  مع  للتعاطي  لغة  وأحله  العنف 
متوازنا  كان  المجتمع  بأن  القول  الجائز  من  هل  السلمي؟  والصراع  الحوار 
كانت  بينما  والقبلية،  االجتماعية  البنى  التي دمرت  العميقة« هي  »األزمة  وأن 
المجتمع  إمكانات  شل  على  انبنى  طويل  لمسار  الطبيعي  المآل  األحداث  تلك 

وإخضاعه لمنظومات بيروقراطية تقتل المبادرة وُتعاقب التفوق 

ولنا في التدهور التدريجي التاريخي للجامعة الليبية خير مثل على ذاك المسار 
الذي انتهى إلى تعقيم المجتمع تقريبا  وقد توسع الكاتب نفسه في عرض مظاهر 

ذاك االستبداد في ثنايا الفصول الالحقة من هذا الكتاب 

يمضي المؤلف في تحليله مُتوقفا عند مفهوم البداوة التي اعتبرها أعمق من أن 
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تكون مجرد نظام اقتصادي ومعيشي، كما اختزلها ابن خلدون في »المقدمة«، 
بل هي اساسا »نظام ذهني وثقافي ورمزي وقيمي شديد التأثير في سلوكات 
األفراد، ولعل ذلك ما نسميه بالبداوة الذهنية وهي األدوم واألكثر فاعلية في 
بنية المجتمع ومعيش األفراد واألكثر إلزاما لسلوكهم« )ص24(  من هنا اتخذ 

من البداوة الذهنية مفهوما مركزيا في هذا البحث،

والمعيشية  واالقتصادية  المادية  وجودها  شروط  انتفت  لو  حتى  أنها  wورأى 
فإنها »يمكن أن تستمر مؤثرة في واقع األفراد ألنها منتجة لمنظومة التمثالت 
ال  البدوية  »الشخصية  أن  آخر  موقع  في  أيضا  يُقرر  وهو  )ص25(   الثقافية« 
ترى في البداوة مجرد مرجعية ثقافية، على أهميتها، وإنما تنظر إليها باعتبارها 
مصدر قوة سياسية وزعاماتية واجتماعية وغلبة للخصم، خاصة إذا ما كان 

قبليا« )ص35( 

ومن أجل المزيد من توضيح فكرة البدونة السياسية أومأ المؤلف إلى أن فلسفة 
هياكلها  بكل  الدولة  تدمير  على  عليه،  تقوم  فيما  تقوم،  »كانت  السابق  النظام 
كل  على  القضاء  بحجة  التدمير  في  المشاركة  على  الليبيين  تشجيع  وعلى 
الشعبية  الديمقراطية  وتحقيق  والمحكوم طورا  الحاكم  بين  والموانع  الحواجز 
المباشرة التي ترفض تماما التمثيل باعتباره تدجيال طورا آخر« )ص 37(  هذا 
االخفاق  »جذور  أن  مؤداها  أخرى  فرضية  بناء  على  المؤلف  حفز  االستنتاج 
السياسي واالقتصادي تكمن في هذه الفكرة الطوباوية التي ولدت العديد من 

النتائج السلبية« )ص 38( 

التي  المفروضة  »البدونة  أن  مُقررا  الليبية  للشخصية  تشريحه  في  ويمضي 
مورست على امتداد اكثر من ثالثة عقود مرادفة ايضا لمعاني الغلبة والسطوة 
بغض النظر عن هوية الفاعل إن كان فردا أم عائلة أم قبيلة، خاصة أن الريع 
البترولي يساعد كثيرا على الزبونية وبناء الوالء وإبرام المقايضات السياسية 
واالجتماعية، فحتى الفئات المختلفة التي تمكنت من مفاصل الدولة والسلطة، 
والخوف  الريع  ثالوث  على  اعتمادا  الغلبة  آليات  إنتاج  أعادت  كليا،  أو  جزئيا 

والزبونية« )ص 61 - 62( 

بنيات  المادي من  التحديث  أن  المؤلف فرضية ترجح  على هذا األساس طرح 
تحتية ومستشفيات وجامعات وطرق ومعامل، مهما بلغت قوته وأهمية تمويله 
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ال يفضي بالضرورة إلى تفكيك المجتمع القبلي والتنظيم االجتماعي التقليدي 
وإلى اندثار أواصر البداوة وتالشي ثقافة العصبية« )ص 84 - 85( 

واختتم الكاتب تحليله في الصفحات األخيرة من الكتاب برسم صورة طريفة 
الليبية في  القاعدية  القاعدية قائال »لقد استبسلت الشخصية  لتلك الشخصية 
لكن   )   ( الزمن  من  قرون  امتداد  على  والحروب  واألوبئة  المجاعات  مواجهة 
حينما تزدهر األوضاع االقتصادية تنتج هذه الشخصية القاعدية تاجرا ناجحا 
المقايضة  النقيض من ذلك،  يُجيد على  السياسية، لكنه  المحاورة  قد ال يجيد 
هامش  عن  والدفاع  أوال،  وإبرامها  الصفقة  إنجاز  أجل  من  التفاوض  فن  أي 
الربح والمكسب ثانيا، بكل ما يقتضيه ذلك من واقعية وبراغماتية، ولعل هذا 
ما يُدلل على عبقرية خيال وتكيُف« )ص 96 - 97(  هل هذه هي فعال خصائص 
للفهم  إال محاولة  القراءة ما هي  لكن هذه  ربما     الليبية؟  القاعدية  الشخصية 

واجتهاد معرفي 

رشيد خشانة

تقرأون في العدد المقبل مقاالت لـ:
• دارم البصام	
• خالد عبيد	
• عبد المجيد الجمل	

• عبد المنصف البوري	
• عبد القادر السوداني	
• رشيد خشانة	

مجلة فصلية مستقلة ُتعنى بالدراسات حول ليبيا المعاصرة
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لالشتراك في
مجلة فصلية مستقلة ُتعنى بالدراسات حول ليبيا المعاصرة

  

الدول العربيـة
لألفراد: 30 دوالرا أمريكيا سنويًا تشمل مصاريف النقل الجوي 

للمؤسسات: 60  دوالرا أمريكيا تشمل مصاريف النقل الجوي 

أوروبـا
 لألفراد: 40  يورو دوالرا أمريكيا سنويًا تشمل مصاريف النقل 

الجوي أو تشمل مصاريف النقل الجوي
للمؤسسات: 80  يورو سنويًا تشمل مصاريف النقل الجوي 

أميركا
لألفراد: 50 دوالرا أمريكيا سنويًا تشمل مصاريف النقل الجوي 

للمؤسسات: 90  دوالرا أمريكيا تشمل مصاريف النقل الجوي 

اشتراك سنوي في »شؤون ليبية«
البريد اإللكتروني :

libyastudies@gmail com
Khe rachid@gmail com

 

الهاتف : 650 937 24 )216(+

أرجو قبول اشتراكي من العدد ]  [ إلى العدد ]  [ ولمدة ]  [ عام 
القيمة                                                                                            
االسم                                                                                            
العنوان                                                                                          

التوقيع                                                  التاريخ     /       /  

المعاصرة سات حول ليبيا 
ى بالدرا

ستقلة ُتعن
مجلة فصلية م



Rethinking economies...

If decent employment for all is considered a key goal (is it really fea-
sible and sustainable in the long run? What about the “gig economy” on 
a global scale?) and biodiversity conservation another unquestionable 
goal, we should recognize that increased value of labor productivity may 
be translated into fewer hours worked (more unemployment to get the 
same output value) and not necessarily into increased wages for wor-
kers. And the same thing happens to an increase of cultivated land: each 
worker produces more outputs as each one has more land to cultivate 
and the value of the marginal product of labor rises at any given level 
of employment. Here we should also consider the issue of environmen-
tal degradation and resource depletion as a concrete trade-off between 
more quantity of output and worse quality of environment.

But a dethronization of productivity in the name of conceptualizing 
(and, much more difficult, measuring) a new sustainable productivity 
destroys the overarching paradigm for mainstream growth at global le-
vel, not only in Africa. This means rethinking economies so as to reflect 
new societies and territories, as well as the challenges and opportunities 
represented by new technologies and automation. It is also a way to re-
consider the trade-off between labor, capital and natural resources, to 
determine if and how economic growth is embedded into development, 
without the simple shortcut of de-growth.

However, when you think about it, if there is no war at home, it is much 
easier for development policies and international aid to be led by emer-
gencies, looking at short-term reactions and at ways to  reduce migra-
tion flows as a goal in itself.

With the permission of Aspen Institute - Roma
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Updating the aid agenda...

We now have a broad consensus on going beyond GDP these days. But 
GDP is just the result of the mode of production. The key technical 
mechanism of such a mode of production is productivity. If the idea of 
sustainable development is not just lip service, then a new paradigm for 
development is needed. Managing the interlinkages among rural and 
urban areas, natural resource conservation and the environment must 
be an integral part of a transformative agenda. According to economist 
Alain de Janvry, until now land expansion has been the main source 
of growth in cereal production in Africa, contrary to other developing 
regions where rising yields have been the main source. Land expansion 
is not a long-term sustainable strategy, and land scarcity is already on 
the rise.

Despite the mentioned consensus on the need to go beyond GDP, it is 
very impressive that productivity increase is at the core of the inter-
national and African development agenda, with nobody questioning 
it. Economist Paul Krugman once wrote that »productivity isn’t every-
thing, but in the long run it is almost everything«1.

If we recognize that economic growth is instrumental in character and 
welcome only if social, environmental and economic objectives are har-
monized and made favorable for the most vulnerable groups in order to 
become politically transformative, then it is difficult to continue arguing 
in favor of the relevance of productivity per se as a measure of economic 
progress. This is particularly true in Africa.

 

1 P. Krugman (1990), The Age of Diminished Expectations, MIT Press, Cambridge, Mass.
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grated value chains. This implies unsustainable pressures on vulnerable 
and fragile lands as well as on marginalized people. Worsening degra-
dation of natural resources undermines the basis for the future and in-
creases vulnerability to poverty, conflicts and migration.

In the last five years, sustained and rapid economic growth in many 
African economies has generated a debate led by the IMF on the per-
sistence of a so-called “African growth miracle”. But if we look at the 
World Bank dataset on per capita income level and compare 1990 
and 2014, there was no miracle. Twenty-five countries languished 
and still languish in poverty (that is, they were and still are low inco-
me economies); one country (Zimbabwe) has fallen into poverty; se-
ven countries have been lifted from poverty but still live around the 
poverty line; three Western African countries are now above the po-
verty line; eight countries have been lifted out of poverty and are now 
in the upper-middle income brackets; eight countries have always 
been middle-income countries; and there is just one country that mo-
ved from the middle-income to the high-income group (Seychelles). 
[Map: Sub-Saharan Africa: real GDP per capita growth (%)]

In terms of population, half a billion inhabitants – half the population 
of Africa – are living in just five countries: two languishing in poverty 
(Democratic Republic of Congo and Ethiopia), two that have been lif-
ted out of poverty (Egypt and Nigeria), and one that has always been 
middle-income (South Africa).

If we look at the twelve countries with an average growth rate above 
3% in the 2011-14 period, the underlying structure is not new. Valuable 
natural resources – oil, minerals and commodities – provide the bulk of 
wealth, without distribution and employment. Informal economy and 
under-employment still prevail.
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rent visions and they are not simple components. They indeed reflect 
not only diverse moments in history, but also diverse visions and prio-
rities.

Moreover, the rationale of international aid is that it should support 
national strategies, to guarantee ownership of development processes. 
Therefore, the balance between the (long- or short-term) priorities of 
donor countries and recipient ones should tend to favor the latter.

 
No continent for miracles

It is therefore important to consider the reality of African countries to-
day.

With all due caution on data reliability and heterogeneity across coun-
tries, African economies depend heavily on foreign markets, with 
productive specialization certainly concentrated in just a few sectors 
– mainly raw materials and resource-based -, and the production pro-
cess being capital-intensive and structurally unable to provide as many 
employment opportunities as required. This is not new; rather it is the 
long-term structural mode of integration of Africa into the world eco-
nomy. In a context of high levels of economic inequality and structu-
ral unemployment, with the youth representing the vast majority of the 
population and the highest demographic growth in the world, future 
prospects are worrying.

Poverty is widespread in Africa, especially in rural areas. These are the 
most neglected by mainstream development strategies that do not reco-
gnize agriculture’s multiple functions for development and are focused 
on a non-inclusive model of agriculture based on the large-scale emer-
ging commercial farming sector as the main partner in the global inte-

120



and the integration in the world economy of African countries as the 
best way to promote growth (the first generation of conditionalities) 
were supplemented by political reforms in terms of good governance, 
rule of law, consolidation of democracy and respect of human rights 
(the second generation).

In the new Millennium, the so-called Poverty Reduction Strategies in-
troduced a direct poor-oriented conditionality focused on health, edu-
cation, water and food security as a new framework to govern inter-
national aid. Then, after 9/11, the global war on terrorism as the core 
business of the new security agenda set up by the US-led coalition in-
duced a biased set of international priorities, which have also affected 
the development cooperation agenda.

 
Migration, a key challenge

Finally, today the scale and complexity of the refugee crisis affecting Eu-
rope is making migration a key challenge for development aid policies. 
According to the OECD, in 2015 around 9% of all aid went to “in-donor 
refugee costs”, to dealing with the impact of the refugee crisis at home.

If one were to think that forced migration is a problem of the country of 
origin’s own making that must be resolved in that country, or a security 
or humanitarian problem in a specific host country, then that is just 
shortsighted selfishness. International solutions are needed, and poli-
tical, security, humanitarian, development and diplomatic dimensions 
must all be addressed. Only a comprehensive response may represent a 
sustainable solution. And this implies significant investment.

Multiple instruments, approaches, and conditionalities  thus continue 
to suffer from insufficient coherence, because they can represent diffe-
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The political challenge that international aid policy must face up to is 
that, very often, short-term and long-term issues are not aligned and 
they may look like alternative options.

Need for transformative policies

Looking back on the past 60 years, it is obvious that ‘business-as-usual’ 
is no longer an option for aid policies. The agenda, everyone agrees, 
should represent a transformative tool for Africa.

International aid policy has had as its primary objective the reduction 
and, in the long term, the eradication of poverty. But, at the same time, 
the new 2030 agenda proposes an over-proliferation of sectoral objec-
tives (the so-called Sustainable Development Goals) on social, econo-
mic, political and environmental dimensions, without emphasizing 
their intertwined nature and mutual linkages.

With specific reference to aid policies, the attempt to adopt a wider 
agenda, not strictly focused on the social dimension as in the past, com-
bines with emergency pressures from the donor countries. The history 
of international aid can be described as a cumulative sum of different, 
often rival but never contradictory strategies funded internationally in 
order to create a favorable context to address various long- or short-
term needs. This is confirmed by looking at the evolution of conditio-
nality, a specific aid “instrument” designed to improve the impact of 
aid. International aid has been funding infrastructure projects, social 
expenditures (particularly basic health and education), training activi-
ties (with technical assistance), private sector development, good gover-
nance, and sustainable development projects.

In the meantime, the adoption of market-friendly macro-economic po-
licy reforms (stabilization plans and structural adjustment programs) 
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Rethinking aid to 

Africa as a way to 

dethrone mainstream 

assumptions
Marco Zupi 1

The interactions between long-term processes of transformations and 
short-term changes both at national and international levels bring to 
the surface persisting structural difficulties and, at the same time, new 
opportunities to be seized. This is true in Africa as well as elsewhere. 
Consequently, national development and international policies are 
grappling with a highly vexing conundrum: an urgent focus on short-
term crisis responses tends to be detached from the medium/long-term 
socioeconomic dimensions of development. This despite the fact that it 
is essential to define emergency policy solutions with long-term pros-
pects, looking towards sustainable development. Otherwise, any solu-
tion we may find is doomed to fail.

1 Marco Zupi is Scientific Director at the Centre for Studies in International Politics )CeS-
PI( of Rome, Italy, and Research Full Professor of International Political Economy and 
Development Studies at the Bac Ha International University of Hanoi, Vietnam 
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that was now repeatedly called upon to increase collaboration and cut 
economic means on terrorist organizations.

But despite isolated efforts, scenarios of all kinds are still open. The key 
issue that could eventually shift the picture is the willingness of coun-
tries to invest in and cooperate on border security and transnational 
policing, bearing in mind that regional phenomena are to be fought 
through regional strategies.

With the permission of Aspen Institute - Roma
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largely responsive and rarely preventive. In recent months, the govern-
ments of Ghana, Togo and especially Senegal have all increased secu-
rity measures in response to reports of expanding jihadist networks in 
their countries. Reportedly, this resulted from former fighters arrested 
in Mali admitting the worrisome intention of setting up a Boko Haram 
cell in Senegal, with the latter being a target of both ISIS and Al-Qaeda 
allies.

But military campaigns alone are deemed insufficient in bringing 
long-lasting solutions to terrorism in the Sahel. As foreseeable, violent 
jihad has taken on a regional dimension and therefore should be coun-
tered through a regional solution. The ideology they stem from has a re-
gional – and perhaps even global – scope; cooperation amongst groups 
is transnational as well, and should be treated as such. This ideology 
does not stem from the consequences of internal problems and grie-
vances, but is instead linked to a foreign presence, remarkably addressed 
as a target, and to transnational plans. If the attacks on Mali were pay-
back for Western military intervention in the country, as many analysts 
had unanimously agreed, it is also true that the Burkinabe strikes are 
more linked to regional dynamics, shifting the ground from strategic 
military actions to blatant attacks on foreign nationals.

 
Transnational issues need transnational solutions

Despite isolated efforts by local and international governments to 
expand counterterrorism capabilities, training standards remain a 
concern, while the porous borders make nations vulnerable to infiltra-
tion of both fighters and weapons. A first sign of leadership towards 
cooperation between nations on intelligence-sharing was shown by Ni-
geria in the Economic Community of West African States (ECOWAS) 
– an organization that has long been dormant on policing issues, but 
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greater Islamic nation in the region. The most promising basin from 
which to draw is notably the marginalized Muslim community.

To this extent, there is the intra-organizational issue of rivalry. Ana-
lysts agree that the growing cooperation between the Islamist militant 
groups in the Sahel and their desire to conduct more spectacular attacks 
in West Africa is likely driven by a growing regional rivalry with the 
Islamic State (ISIS). The emergence of the Caliphate and its increasing 
influence among jihadist networks in the Sahel have intensified regional 
competition between ISIS and Al-Qaeda, pushing the latter to seek clo-
ser cooperation with other autonomous militants and expand into the 
countries where they operate.

 
Vulnerable countries

Meanwhile, the governments’ hands are tied. A crucial factor in the lack 
of regional security is that countries do not have the means to patrol the 
borders in the area. The desert and the lack of populated areas impede 
control of the borders between Mali and its neighboring states of Mau-
ritania and Burkina Faso. The weak military presence mirrors a more 
structural problem: the lack of know-how on counterterrorism. Ameri-
can training programs are highly benefitting the national armies, but re-
main confined to capacity-building and are therefore ineffective when it 
comes to boosting regional security cooperation or intelligence-sharing 
– on a background of very poor interstate relations, especially on the 
matter of counterterrorism. On top of that, French forces are committed 
to securing areas in Mali rather than actually building on what they have 
learned during the conflict (despite having recently announced an addi-
tional €42 million in military aid, including weaponry).

Another problematic issue is that actions taken by national actors are 
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south Sahel-based militants have carried out an attack. Burkina Faso is 
one of the world’s poorest countries, the large part of its economy is fi-
nanced by international aid, and the local government has recently clai-
med to have neutralized a coup; Ivory Coast, on the other hand, shows a 
fragile democracy that never fully recovered from the two last civil wars 
(2002-2007 and 2010-2011).

One can easily understand why those countries, with weak institutions 
on display, can unwillingly harvest terrorism. Armed police were de-
ployed around major hotels in Senegal, Mali, Ghana and Ivory Coast, 
while a state of emergency imposed in Mali since late 2015 have been 
repeatedly renewed.

 
Rivalry with the Islamic State

AQIM claimed its share of responsibility for each attack alongside seve-
ral other independent groups, raising solid suspicions of collaboration 
in the preparation and the execution of the attacks. In fact, other organi-
zations also claimed to have had a central role in the attacks: the Sahel-
based group Al-Mourabitoun, the Macina Liberation Front (MLF) and 
Ansar Dine, whose involvement risked jeopardizing the truce with 
the government in Bamako. Al-Mourabitoun, led by Algerian jihadist 
Mokhtar Belmokhtar, is well-known for targeting French nationals in 
the region, but the Bamako attack was the first on such a large scale; it 
also marked the beginning of an alliance with AQIM.

The MLF and Ansar Dine are both based in southern Mali and have 
ramifications (cells, weaponry trade, etc.) in Burkina Faso and Ivory 
Coast, respectively. Having several minds involved in attacks also proves 
the ability of AQIM to coopt-in and recruit from different ethnic groups 
in order to expand its activities and further advocate for the birth of a 
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arrived following a call for help from the national government in 2013, 
after separatists in the North claimed secession. The conflict in Nor-
thern Mali saw the involvement of both traditionalist Tuareg clans (the 
National Movement for the Liberation of Azawad, MNLA), and modern 
pan-Islamist organizations (especially Ansar Dine, but also the Move-
ment for Oneness and Jihad in West Africa – MUJAO in the French 
acronym – a group affiliated with Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, 
AQIM).

The conflict has now reached a fragile truce, as the ceasefire agreement 
signed early in 2015 remains intact, notwithstanding sporadic terrorist 
attacks. These attacks fall out of the control imposed by the agreement, 
as they take place along porous borders (in particular with neighboring 
Mauritania and Burkina Faso) which are a serious threat to the success 
of counterterrorism measures.

Mali, for instance – a country sharing a long border with Algeria – has 
seen an upsurge in attacks and beneath the surface is an uncontrolled 
spreading of paramilitary Islamic organizations. In particular, since the 
attack on the Hotel in Bamako in November 2015, Mali has witnessed 
attacks directed to the EU training camp (which resulted in the attacker 
killed), to the UN peace-keeping mission (May, one peace-keeper lost 
his life), and to its military base (July, 17 casualties). These new waves of 
terrorism are indicative of the growing reach of AQIM and its affiliates 
in West Africa.

There is a unique element in these attacks that makes them stand out 
from other forms of Islamic terrorism, especially those witnessed in the 
Horn of Africa and in the Middle East: targets are foreign and particu-
larly Western nationals. In the cases of Burkina Faso and Ivory Coast, 
the incidents represented the first major Islamist attacks in those coun-
tries, while the attack on Ivory Coast beach resorts was also the furthest 
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Regional terrorism in 

West Africa and the Sahel 

connections
Andrea Lapegna1 

Long before Western colonization, it was merchants from the Maghreb 
that brought Islam to West Africa. Since the ninth century, it has spread 
widely and now the region is home to some of the largest concentrations 
of believers in the continent. In some countries, such as Mauritania and 
Mali, up to 90% of the population practices Islam. Strikingly, Islam sur-
vived the catholicization imposed by Western powers during their co-
lonial empires. Recent terror attacks, including the one on the Radisson 
Blu Hotel in Bamako, Mali, that left 20 people dead in November 2015, 
have brought attention to the topic of violent extremism arising from 
Islam in the region.

 
Terrorist activity and Western presence

All recent attacks have naturally been followed by a renewed and burly 
Western presence, for example the French military forces in Mali that 

1 Andrea Lapegna is a graduate from the Université Libre de Bruxelles, with a Master‘s 
thesis on the involvement of civil society in international institutions  In the past, he 
has interned in two different UN agencies, and has also worked in international coo-
peration and for development NGOs  He currently lives in Brussels, where he works as 
Communications Officer 
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Allowing the Egyptians and Emiratis to carve out an oil-rich client state-
let in eastern Libya, while other Libyans are doing the job of fighting IS, 
is not a formula upon which national unity can be forged. The militias 
backing the UN-brokered government have a right to feel betrayed.

Cameron and Sarkozy are no longer in power. Their special forces conti-
nue however to provide Haftar with personal protection, while their go-
vernments issue statements condemning his defiance of the internatio-
nally recognised government in Tripoli. Should he prevail, one dictator 
in Gaddafi would have been replaced by another. 

Britain, France and Italy have effectively leased the franchise of their 
interests in Libya to regional Arab states, who have injected their own 
political agenda. That other former field marshal, Abdel Fattah al-Sisi, 
made the militant groups in eastern Libya his first foreign policy prio-
rity in the months after staging his coup in Egypt.

It puzzled experts at the time, because this was long before jihadis in 
Iraq had even come up with the IS name, let alone moved to Sirte. It will 
not be Western, nor will it be liberal, but the disaster of intervention will 
continue.

Milo Minderbinder: »We’re gonna come out of this war rich!«. 
Yossarian: »You’re gonna come out rich. We’re gonna come out dead.«
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sidential Council, the US, Britain, France and Italy, Spain and Germany 
reaffirmed their support for the GNA and their intent to enforce sanc-
tions against illegal exports of oil. The export ban was lifted on Thurs-
day after the NOC chairman Mustafa Sanalla “accepted a handover of 
the ports“ from Haftar’s men. 

It is difficult to know what this means as Hafter’s takeover of the ports on 
Sunday was more a matter of negotiation between militias than actual 
combat. Sanalla also sowed seeds of doubt about GNA control when he 
said that the LNA’s seizure could »lead to a new phase of co-operation« 
between the Libyan factions. Control is a moveable feast in Libya. 

A few weeks ago, a Western diplomat in Libya dismissed as conspiracy 
theory the notion that Britain, France and Italy were working to split 
Libya into three - that Britain would take Cyreneica, the Italians Tripoli 
and France the south. He admitted the risk of division was there, be-
cause of players like Haftar, but that every Security Council resolution 
had reaffirmed the sovereignty, territorial integrity and independence 
of Libya and that the collective effort was to try to bring all militias to-
gether under one umbrella.

How exactly? The same diplomat admitted his country used the Emira-
tis as a go-between with the east of Libya.

Intervention disaster

Egypt and the Emiratis are dictatorships with a track record of suppres-
sing political opposition. Each has been highly active abroad, particular-
ly in Libya, in making sure that Islamist governments do not get into or 
stay in power. The GNA is not Islamist, but the fact that Islamist groups 
have deferred reluctantly to its authority is enough for the Emiratis to 
do everything they can to bring it down.
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British, American, French and Jordanian military air traffic controllers 
are heard on the same tapes. They sit alongside the Emiratis in Haftar’s 
control room. This means that today’s Milo Minderbinders are helping 
opposing sides of the same war to fight against each other. Britain is 
placing an each-way bet.  As MEE revealed when it published a briefing 
Jordan’s King Abdullah gave to US congressional leaders this January, 
British special forces are deployed in Libya alongside Jordanian ones, 
whose Arabic accent, the king said, is close to the Libyan slang.

We know from on the ground reports in Libya that British soldiers are 
helping Misratan militias, who are loyal to the government in Tripoli, 
push the Islamic State (IS) group out of Sirte.

Self-anointing

But at the same time as that battle is being waged, British military air 
traffic controllers, pilots and planes are helping Haftar’s forces prevail 
in Benghazi. Haftar’s forces are not, and never have been, engaged in 
the fight against IS in Sirte. His war is with the government in Tripoli. 
His actions, like those of the IS, are aimed at telling Libyans that the 
UN-brokered and internationally recognised Presidential Council and 
its Government of National Accord (GNA) cannot control key state in-
frastructure, like the oil ports, and that he, Haftar, should be taken se-
riously.  This led on Tuesday to a moment Milo Minderbinder would 
have been proud of. Two days after his so-called Libyan National Army 
(LNA) wrested control of four Oil Crescent ports in Ras Lanuf, Sidra, 
Zueitina and Brega, from militias controlled by Ibrahim Jadhran, com-
mander of the Petroleum Defence Guards, Haftar had himself anointed 
field marshal.

A stand-off ensued. Haftar demanded the National Oil Corporation 
(NOC) lift force majeure and allow the ports to export oil, while the Pre-
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Joseph Heller’s contribution to war studies was the character of Milo 
Minderbinder in his book, Catch 22. The mess officer on a US airbase 
in Italy said that as there was nothing any soldier could do about war, 
except die in it, the only rational thing to do was to profit from it. So 
when Milo found himself with a glut of Egyptian cotton, he invited the 
Germans to bomb his own airfield.

Milo hotly defended himself: “Oh I know what you are going to say. 
Sure, we are at war with them. But the Germans are also members of the 
syndicate and it’s my job to protect their rights as shareholders. Maybe 
they did start the war, and maybe they are killing millions of people but 
they pay their bills a lot more promptly than some allies of ours I could 
name. Don’t you understand that I have to respect the sanctity of my 
contract with Germany?” Is Heller parody or understatement? 

Modern Minderbinders

A few hours before the select committee report, the Middle East Eye pu-
blished recordings of conversations between Emirati pilots on bombing 
missions around Benghazi, and the control tower at Benina airport, the 
headquarters of the renegade general Khalifa Haftar. 

It’s clear, from previously released recordings, that the pilots are not 
bombing IS targets in Sirte. The coordinates point instead to a neighbou-
rhood of Benghazi called Souq al-Hout, the Fish Market, a crucial bat-
tleground during the 2011 intervention against Gaddafi and one of the 
main areas of fighting between Haftar and Islamist forces since 2014. It 
is controlled by the Shura Council of Benghazi Revolutionaries (SCBR), 
a coalition of forces which includes Ansar al-Sharia, labelled a terrorist 
organisation by the UN, US, UK and Turkey, but also groups which are 
loyal to the Libyan defence ministry in Tripoli, such as the February 
17th Martyrs Brigade.
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How to support a Libyan 

government and kill it at 

the same time ?
David Hearst1

Like Joseph Heller’s protagonist in Catch 22, the UK is playing both 
sides of the war - and leaving Egypt and the UAE with the spoils. To 
plumb the depths of the insanity of British policy in Libya, factual re-
ports are not enough. A day after he resigned as MP, the UK’s foreign 
affairs committee gutted David Cameron’s reputation as war leader.

The British parliamentary enquiry found that “responsibility to protect” 
had been used as a cover for regime change (the Russian argument); 
that the imminent threat of Gaddafi’s forces to civilians in Benghazi was 
overstated; that intelligence was inadequate and that Britain followed 
France without an ability to influence it. Sound familiar? But even those 
judgements stop short of the whole truth. For that, you need to turn to 
fiction. 

1 David Hearst is editor-in-chief of Middle East Eye  He was chief foreign leader writer 
of The Guardian, former Associate Foreign Editor, European Editor, Moscow Bureau 
Chief, European Correspondent, and Ireland Correspondent  He joined The Guardian 
from The Scotsman, where he was education correspondent 
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l’ONU a invité des kadhafistes historiques, dont un ancien président du 
Congrès du peuple (équivalent d’une assemblée législative sous la Ja-
mahiriya) à s’exprimer lors de discussions sur une solution politique et 
économique à la crise.

«Ce pays est devenu une blague»

La population commence également à comparer le présent avec le pas-
sé, en faveur de ce dernier. A l’intérieur d’une banque Jamhouriya de 
Tripoli, Mahmoud Abdelaziz, la quarantaine, attend depuis deux heures 
de pouvoir retirer les 500 dinars (327 euros) autorisés et ce, quelques 
jours par semaine. Les réserves en devises sont passées de 107,6 mil-
liards de dollars en 2013 à 43 milliards fin 2016. Au marché noir, un 
dollar s’échange à 5,25 dinars.

»Ce pays est devenu une blague : c’est la guerre civile partout, il n’y a 
pas d’argent et la meilleure carrière possible est d’intégrer une milice«, 
dénonce Mahmoud Abdelaziz à MEE reconnaissant toutefois à la révo-
lution la liberté de critiquer ce qui aurait été impossible sous Kadhafi. Il 
avoue quand même que c’était mieux avant car »la sécurité est préférable 
à la liberté«. Les milices les plus révolutionnaires de Tripoli ont compris 
le danger potentiel de laisser cette nostalgie rampante se développer. En 
juin, elles ont assassiné à Tripoli douze loyalistes de la Jamahiriya qui 
venaient de finir leurs peines de prison pour leurs exactions commises 
en 2011.
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Safia, se tiennent quant à eux silencieux à Oman depuis octobre 2012 
après avoir appelé depuis l’Algérie à une contre-révolution violente dès 
les premiers mois de la mort de Mouammar Kadhafi.

Il ne s’agit pas pour Saïf al-Islam de prendre le pouvoir en pleine lu-
mière, du moins pour le moment, mais de pouvoir manœuvrer dans 
l’ombre la reconfiguration politique du pays. De nombreuses tribus à 
l’Ouest craignent l’avancée de Haftar, soutenu par les tribus de l’Est, à 
commencer par les habitants de Zentan, bien qu’officiellement alliée du 
maréchal. Or, aujourd’hui, la Tripolitaine est divisée entre un groupe is-
lamiste et un Gouvernement d’union nationale (GNA) très faible malgré 
sa reconnaissance par la communauté internationale.

Les kadhafistes invités pour la première fois par l’ONU

Saïf al-Islam pourrait jouer la figure d’unité face à une Cyrénaïque – ré-
gion orientale de la Libye – en plein essor grâce aux récentes victoires de 
Haftar. Sur le terrain, les signes positifs s’amoncellent pour le fils de l’an-
cien guide.

En septembre 2015, l’autoproclamé Conseil suprême des tribus li-
byennes a d’ailleurs choisi Saïf al-Islam comme le représentant légitime 
du pays. Ce conseil rassemble essentiellement les tribus restées fidèles à 
Kadhafi et n’a pas de poids institutionnel mais la symbolique est forte. 
Depuis le printemps, Ali Kana, l’ancien chef de l’armée de la zone sud 
sous Kadhafi, œuvre pour la constitution d’une armée du Fezzan (région 
méridionale de la Libye), dont l’effectif est difficile à chiffrer pour le mo-
ment. Ali Kana a d’ores et déjà annoncé que son groupe ne s’affilierait ni 
à Tripoli, ni à Tobrouk, mais seulement à un pouvoir qui reconnaîtrait 
la légitimité de la Jamahiriya. Les milices les plus révolutionnaires de 
Tripoli ont compris le danger potentiel de laisser la nostalgie rampante 
de l’époque Kadhafi se développer (AFP). En août, pour la première fois, 
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rejoint Haftar ont profité de la loi d’amnistie votée par le parlement de 
Tobrouk pour les auteurs de crimes durant le soulèvement de 2011. Un 
texte qui vise à faire revenir les exilés, qui seraient entre 1,5 et 3 millions 
dont une majorité de kadhafistes, réfugiés en Tunisie et en Égypte.

Le clan de Saïf el-Islam est probablement le mieux structuré et rassemble 
une partie des orthodoxes. Bien que condamné à mort le 28 juillet 2015 
par contumace à Tripoli, Saïf al-Islam est toujours en vie à Zentan. Of-
ficiellement prisonnier des milices locales, il bénéficie de conditions de 
détention très lâches : il circulerait assez librement dans la ville et com-
muniquerait énormément via l’application de téléphonie par Internet 
Viber.

Saïf al-islam passe mieux que son frère, Saadi

Jusqu’ici assez sombre, son futur a été relancé indirectement grâce aux 
pays occidentaux. Les courriels de Hillary Clinton révélés par Wikileaks 
et le rapport parlementaire du député conservateur Crispin Blunt publié 
en septembre dépeignent un Saïf el-Islam modéré, potentiellement prêt 
à jouer le jeu de la transition démocratique à la suite de son père.

»L’engagement de Saïf Kadhafi aurait, peut-être, pu permettre à Lord 
Hague [ministre des Affaires étrangères de 2010 à 2014] de soutenir 
Mahmoud Jibril et Abdul Jalil dans la mise en œuvre de réformes en 
Libye sans encourir les coûts politiques, militaires et humains de l’inter-
vention et le changement de régime, mais nous ne le saurons jamais. De 
telles possibilités, cependant, auraient dû être sérieusement considérées 
à l’époque«, défend le rapport émanant de Londres. Les kadhafistes ont, 
depuis, beau jeu de mettre en avant le profil modéré et éduqué de Saïf 
el-Islam, diplômé de la London School of Economics. Il passe mieux 
que celui de son frère Saadi, emprisonné à Tripoli, et qui s’est tourné vers 
la religion. Ses frères, Hannibal et Mohamed, sa sœur Aïcha et sa mère 
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et si le chaos s’est installé en Libye, c’est grâce à nos actions«, assure le 
porte-parole. Ahmed, un ancien cadre au ministère des Affaires étran-
gères aujourd’hui installé en Tunisie, se montre plus mesuré. »Nous 
avons profité de l’instabilité pour revenir mais nous n’y sommes pour 
rien, précise-t-il à MEE. Les Libyens et la communauté internationale 
se rendent simplement compte que la Libye ne peut être bien gouvernée 
que sous la Jamahiriya.«

Trois types de kadhafistes

Les deux hommes se rejoignent pourtant sur l’organisation politique du 
pays après la reconquête du pouvoir : tenue d’un référendum – ou plu-
tôt plébiscite – sur le retour de la Jamahiriya avec présence de la com-
munauté internationale pour superviser le scrutin. Un État des masses 
quelque peu modernisé avec un Sénat qui représenterait les tribus, une 
chambre basse et surtout une constitution, absente sous Mouammar 
Kadhafi. Un scénario qui fait sourire Rachid Kechana, directeur du 
Centre maghrébin d’étude sur la Libye, qui admet toutefois un renou-
veau durable de l’idéologie verte (couleur de la Jamahiriya) : »Le retour 
en grâce de l’ancien régime se comprend avant tout par l’échec de la 
transition post-révolutionnaire. Et c’est sur cet échec que s’appuient les 
idéologues kadhafistes pour revenir dans le jeu, et non sur une véritable 
adhésion populaire. Les kadhafistes ne reviendront jamais au pouvoir, 
mais ils auront un poids important, par des alliances stratégiques, dans 
la future Libye.«

Mattia Toaldo, spécialiste de la Libye au Conseil européen sur les re-
lations internationales, distingue trois types de kadhafistes : les parti-
sans de Saïf el-Islam, le fils préféré de Kadhafi, détenu depuis 2011 dans 
la ville de Zentan, à l’ouest ; les soutiens du maréchal Khalifa Haftar, à 
l’Est du pays ; et les orthodoxes de la Jamahiriya. Franck Pucciarelli et 
Ahmed représentent la dernière catégorie, la plus dure. Ceux qui ont 
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Libye : les kadhafistes de 

retour en scène
Mathieu Galtier    

À la dérive depuis cinq ans, la Libye n’a toujours pas de modèle politique 
pérenne. Résultat, les battus d’hier refont surface dans le jeu politique

TRIPOLI - La situation en Libye est si chaotique que le néologisme »Li-
byanisation« est en train de s’imposer. Une combinaison fatale de balk-
anisation – division d’un État en zones autonomes – et de somalisation 
– défaillance d’un gouvernement au profit de milices. Actuellement, le 
pays compte trois gouvernements. Durant les cinq précédentes années, 
la Libye a connu deux élections générales, un coup d’État avorté, l’ar-
rivée du groupe État islamique (EI) et des conflits ethniques de basse 
intensité. La déliquescence est telle que de plus en plus de Libyens récla-
ment un retour de la Jamahiriya (État des masses) installé par Mouam-
mar Kadhafi.

»Nous voulons libérer la Jamahiriya qui a été victime d’un coup d’État 
mené par l’OTAN«, assène d’emblée Franck Pucciarelli à Middle East 
Eye. Le Français, installé en Tunisie, est le porte-parole d’un groupe re-
groupant des partisans des comités révolutionnaires libyens et interna-
tionaux, qui faisaient office de courroie de transmission de l’idéologie 
kadhafiste. Il explique ainsi que les membres sont à l’œuvre depuis 2012 
dans et en dehors du pays. L’organisation compterait 20.000 membres en 
Libye et 15 à 20.000 anciens militaires exilés se tiendraient prêt à ren-
trer. »Nous sommes en capacité d’organiser un soulèvement populaire 
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Après la formule de Nicolas Sarkozy en 2007 (“le rêve de civilisation”), 
celle de François Fillon en 2016 (“le partage des cultures”) le souligne à 
l’évidence ! C’est ensuite l’actuel dévoiement très nationaliste de la laïcité 
à la française qui contribue à construire le curieux cocktail hexagonal de 
notre relation à l’Autre musulman : sa présence dans le tissu national est 
prise entre l’enclume de l’islamophobie droitière, qui conteste la concur-
rence d’un dogme qui n’est pas celui de notre mémoire collective, et le 
marteau de l’islamophobie “de gauche”, qui dénonce, fût-ce de façon très 
sélective, l’illégitimité de la présence de la religiosité dans l’espace public.

Derrière ces deux crispations très françaises, il y a le fait que nos élites 
intellectuelles et politiques ont été jusqu’à nos jours enivrées par la fugi-
tive centralité de nos »Lumières«, érigées en modèle intangible et rigide 
d’universalité. Peut-il être »des nôtres«, celui qui »ne critique pas sa re-
ligion comme nous autres« ? Nos élites sont incapables de faire un pas 
de côté pour observer l’histoire du point de vue des sociétés dominées 
et de concevoir que la référence religieuse puisse y jouer en 2016 un 
rôle très différent de celui qu’elle a joué chez nous au XVIIIe et au XIXe 
siècle. Dans une France en lutte contre l’absolutisme politico-religieux 
de la monarchie, la référence religieuse jouait clairement dans le camp 
du refus de la modernité politique. Mais dans les sociétés musulmanes 
aujourd’hui, elle joue un rôle substantiellement différent : dans une dé-
marche de mise à distance de la domination que le monde occidental 
continue de faire peser sur elles, elle a valeur de référent identitaire. Elle 
est le support d’une affirmation culturelle qui prolonge et complète les 
volets politique et économique de la décolonisation. C’est cela que nos 
élites peinent à admettre : que l’histoire de la planète ne s’écrit pas, par-
tout et toujours, avec le seul lexique de “notre” vieille révolution.

Avec l’autorisation de l’IRIS
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dénonce avec ironie un inacceptable “penchant à adopter une posture 
victimaire”. Et c’est à tous ceux qui tentent de corriger en les dénonçant 
les dérives islamophobes de nos élites qu’il entend paradoxalement faire 
porter la responsabilité de la fracture républicaine.  Kepel se focalise 
en fait sur l’étude pointilleuse des modalités de la violence djihadiste :  
la généalogie de ses médiateurs humains, de ses vecteurs idéologiques 
ou technologiques. Mais cette volonté de tout savoir sur le »comment« 
de cette violence cache à mes yeux une propension à ne rien vouloir 
entendre de son »pourquoi«. Or c’est sur ce »pourquoi« que je m’efforce 
d’attirer l’attention des analystes et des politiques.

Pourquoi estimez-vous que la dimension stratégique de l’is-
lam politique soit occultée au profit d’un aspect culturaliste ?

Quiconque qui, dans une situation de domination, est confronté à une 
forme de révolte a tendance à préférer les explications qui l’exonèrent de 
sa responsabilité. Et le fait de penser la violence djihadiste comme un des 
penchants propres à l’Autre, inhérent à sa culture ou spécifique à sa pra-
tique religieuse, offre bien cet avantage ! Cela nous permet par exemple 
d’occulter une donnée aussi essentielle que celle-ci : nous n’avons subi 
aucun attentat en France avant de déclarer unilatéralement la guerre à 
Daech en Irak puis en Syrie ! À l’inverse, une lecture plus politique per-
met de réintroduire une variable incontournable : pour se révolter, se 
radicaliser, il faut être deux ! Et le rôle du “second” ne saurait être pu-
rement escamoté - comme c’est le cas quand on limite la recherche des 
causalités à la seule personnalité de l’agresseur.

Comment expliquer ces « difficultés françaises à gérer ra-
tionnellement l’altérité islamique » ? 

J’identifie deux catégories de spécificités françaises dans ce domaine. 
D’abord, la violence de notre passé colonial n’a jamais été assumée. 
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qu’elle réfute la centralité de la variable religieuse, prenant notamment 
appui sur la fragilité de la culture et de la pratique religieuses des ré-
voltés, réputés étrangers aux préoccupations de leurs coreligionnaires. 
Mais ces deux interprétations ont en commun de nier ou » euphémi-
ser « la part de responsabilité des “interlocuteurs” non musulmans (ou, 
s’agissant des leaders autocrates, musulmans) des djihadistes. Ce faisant, 
elles évacuent une causalité qui, à mes yeux, est absolument décisive : 
la persistance des multiples manifestations des rapports de domination 
Nord-Sud et les failles béantes qu’elles nourrissent, aussi bien à l’échelle 
internationale que française, dans notre “vivre ensemble”.

Roy disqualifie très explicitement cette hypothèse en la qualifiant de 
“vieille antienne tiers-mondiste”.  Pour reprendre ses termes, il ne saurait 
ainsi être question de corréler l’origine du phénomène djihadiste avec » 
la souffrance postcoloniale, l’identification des jeunes à la cause pales-
tinienne, leur rejet des interventions occidentales au Moyen-Orient et 
leur exclusion d’une France raciste et islamophobe”. Si l’intention (exo-
nérer la majorité des musulmans de toute relation avec la violence dji-
hadiste) est fort noble, le prix analytique à payer est à mon sens terrible-
ment élevé : cela n’aboutit qu’à extraire la dynamique djihadiste de toute 
détermination sociale et politique.

Avec G. Kepel et le sens commun mon désaccord est encore plus pro-
fond. Alors qu’il pense que c’est le salafisme qui brise le pacte républi-
cain, j’ai pour ma part, sans nier la dimension clivante de cette inter-
prétation de la foi musulmane,  l’intime conviction que la causalité est 
inverse : c’est notre façon très égoïste et très unilatérale de mettre en 
œuvre ce pacte républicain, le plafond de verre auquel se heurtent les 
musulmans dans l’ascenseur social et, tout autant,  les grossières ma-
nipulations de leur représentation qui ..«fabriquent« des salafistes !  Or 
Kepel, non seulement évacue ces causalités, mais il criminalise ceux qui 
les prennent en compte ! Chez les musulmans qui les revendiquent, il 
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«Comprendre l’islam 

politique»
Trois questions à François Burgat

Le point de vue de Pascal Boniface

François Burgat, politologue, est directeur de recherche au CNRS. 
Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ou-
vrage Comprendre l’islam politique : une trajectoire de recherche 
sur l’altérité islamique, 1973-2016 aux Éditions La Découverte.

En quoi vous éloignez-vous de l’interprétation 
de l’islam politique que font, dans un genre différent,
Gilles Kepel et Olivier Roy ?

Gilles Kepel et Olivier Roy accordent leur caution universitaire à deux 
grandes approches du phénomène djihadiste. La première, de très loin 
la plus répandue parce que très proche du sens commun, est celle de Ke-
pel. Elle considère les djihadistes comme des “fous de Dieu”, c’est-à-dire 
des individus pervertis par une doctrine religieuse radicale, clivante, qui 
les place irrésistiblement sur la pente du terrorisme : le salafisme, qui 
viendrait briser le beau rêve du pacte républicain français. La seconde, 
que porte Olivier Roy, revient en quelque sorte à faire des djihadistes 
des “fous “ tout court, c’est-à-dire des individus atteints d’une pathologie 
psycho-sociale “nihiliste”. Cette approche s’oppose à celle de Kepel en ce 
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Un dernier » non-dit « : Harmattan est aussi l’héritière idéologique de la 
» guerre contre la terreur « des deux administrations Bush, guerre pour-
suivie par celles de Barack Obama. Les 5 et 6 septembre derniers, lors 
de l’université d’été de la Défense, le chef d’état-major des armées fran-
çaises – le général Pierre de Villiers – s’est permis, en quelques phrases, 
de donner une bonne leçon aux hommes d’État français, britanniques 
et américains : » Une stratégie basée sur les seuls effets militaires ne 
pourra jamais agir sur les racines de la violence quand celles-ci s’ancrent 
dans le manque d’espoir, d’éducation, de justice, de développement, de 
gouvernance, de considération. L’action militaire n’est qu’une partie de 
la réponse aux crises {…]. Gagner la guerre ne suffit pas à gagner la 
paix, et on ne détruit pas une idéologie [terroriste] uniquement avec des 
bombes «. Bien envoyé !!!   
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ment intégré de l’OTAN. Son successeur, François Hollande – héritier 
de la vieille filiation SFIO (futur parti socialiste) de Guy Mollet à Fran-
çois Mitterrand – force le trait en replaçant la diplomatie française dans 
le sillage des États-Unis, de l’OTAN, d’Israël et des pays du Golfe.

Objectifs de guerre confus

Et Barack Obama a beau jeu d’incriminer rétrospectivement Messieurs 
Cameron et Sarkozy à propos de l’affaire libyenne, nous jouant le rôle 
d’un improbable Ponce Pilate… Déclenchée grâce à une interprétation 
partielle et partiale de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Na-
tions unies (no-fly zone et aide humanitaire aux populations civiles), 
cette guerre n’aurait jamais été possible sans le soutien du Pentagone, 
sans les moyens satellites, radars et logistiques de l’OTAN. Et ce n’est pas 
parce que les États-Unis décident de rester » behind the window « qu’ils 
ne sont pas – eux-aussi – directement partie prenante et responsables 
de cette expédition désastreuse.

Harmattan est aussi l’héritière idéologique de la » guerre contre la ter-
reur « des deux administrations Bush, guerre poursuivie par celles de 
Barack Obama. Sur le plan opérationnel, les militaires britanniques et 
français – chargés d’exécuter l’opération – feront le boulot… en parfaite 
maîtrise de leurs personnels et matériels. Mais ils savent parfaitement 
que cette guerre est, d’ores et déjà, entachée de deux péchés originels 
majeurs : le président de la commission de l’Union africaine (UA) Jean 
Ping est en train de négocier une solution politique avec Mouammar 
Kadhafi (en France, les deux » ministres « des Affaires étrangères, Alain 
Juppé et Bernard-Henri Lévy, n’en tiennent pas compte !) ; les objectifs 
de guerre sont confus et rien n’est prévu pour les jours d’après… Sur ce 
sujet, sur les responsabilités américaines, comme sur celles de l’OTAN, 
le rapport britannique reste quelque peu sibyllin !
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des autodéterminations africaines. Alliée aux grands colons, une partie 
de l’armée se cabre et tente un coup d’État rapidement maîtrisé. Le 18 
mars 1962, les accords d’Évian aboutissent à l’indépendance de l’Algérie, 
actée le 2 juillet. Les terroristes de l’Organisation armée secrète (OAS) 
empêcheront une application effective des accords, provoquant une 
fracture durable au sein même de la société française.    

Ces rappels historiques sont essentiels à la déconstruction du désastre 
libyen, d’autant que celui-ci s’inscrit dans la filiation des nombreuses 
»guerres humanitaires« menées par les puissances occidentales depuis 
la fin de la guerre froide 

Ces rappels historiques sont essentiels à la déconstruction du désastre 
libyen, d’autant que celui-ci s’inscrit dans la filiation des nombreuses 
» guerres humanitaires « menées par les puissances occidentales de-
puis la fin de la guerre froide : Somalie, Rwanda, Balkans, Afghanistan, 
Irak et Libye. Toutes ont été menées au nom de la défense des » droits 
de l’homme « alors qu’elles étaient principalement dédiées à la défense 
d’intérêts économiques et stratégiques nécessitant ingérences et change-
ments de régime, comme le souligne avec pertinence le chercheur Alain 
Joxe (dans Les Guerres de l’empire global. Spéculations financières, 
guerres robotiques, résistance démocratique, éditions La Découverte, 
2012). Il faut encore revenir – ici – au général de Gaulle qui fait sortir la 
France de l’OTAN en 1966, parce qu’il récuse la notion de » guerre oc-
cidentale «, partisan résolu d’une France indépendante, symbole d’une 
troisième voie – entre blocs de l’ouest et de l’est – pour un monde mul-
tipolaire.

Le drame de l’opération libyenne – Harmattan – s’inscrit dans une 
nouvelle rupture française. Celle-ci s’opère conjointement sur les deux 
plans : politique et opérationnel. En 2008, Nicolas Sarkozy impose, sans 
débat parlementaire, la réintégration de la France dans le commande-
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juillet 1954. Ils entérinent la division du Vietnam, partagé par la ligne 
du 17e parallèle. C’est le début de la guerre du Vietnam qui aboutira au 
fiasco américain du 30 avril 1975.

Les mêmes erreurs ont été répétées en Algérie. La classe politique fran-
çaise a confié à l’institution militaire la défense unilatérale du système 
colonial en couvrant l’usage systématique de la torture. De ce conflit 
qui a fait plus de 500 000 victimes, nombreux historiens vietnamiens et 
français, dont Jules Roy (dans La Défaite de Dien Bien Phu, éditions Jul-
liard, 1963) ont tiré d’imparables conclusions, notamment à propos de 
l’incurie d’une classe politique parfaitement incapable de comprendre et 
de gérer la lame de fond de la décolonisation. Les dirigeants politiques 
de la IVe République ont non seulement voulu défendre un système 
d’exploitation économique et sociale parfaitement obsolète au sortir de 
la Seconde Guerre mondiale, mais ils se sont surtout défaussés de leurs 
responsabilités sur des officiers généraux et supérieurs placés dans des 
conditions opérationnelles intenables.

Les mêmes erreurs ont été répétées en Algérie aux lendemains des mas-
sacres de Sétif, Guelma et Kherrata dans le Constantinois en mai 1945. 
Répétition du syndrome indochinois et même cécité politique devaient 
aboutir à une guerre qui s’est déroulée de 1954 à 1962. La classe poli-
tique française a confié à l’institution militaire la défense unilatérale du 
système colonial en couvrant l’usage systématique de la torture (Henri 
Alleg : La Question, éditions de Minuit, 1958), entraînant la chute de la 
IVe République et le retour au pouvoir du général de Gaulle.

Déconstruction du désastre libyen

Contrairement aux dirigeants socialistes (de Guy Mollet à François Mit-
terrand) et aux activistes de l’Algérie française, le vieux chef de la France 
libre était, sans doute le mieux placé pour comprendre l’inexorabilité 
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Cette affaire rwandaise, comme l’opération » Harmattan « – l’inter-
vention militaire française portant le nom d›un vent saharien qui a 
commencé le 19 mars 2011 et s’est terminée le 31 octobre 2011 – et les 
conclusions du dernier rapport parlementaire britannique soulignent 
les paradoxes, sinon les dysfonctionnements récurrents des relations 
entre le pouvoir politique et les forces armées françaises. Là aussi, si les 
Constitutions de la IVe et de la Ve République stipulent que le pouvoir 
exécutif décide tandis que les armées exécutent – comme c’est l’usage 
dans les démocraties parlementaires –, cette prééminence constitution-
nelle sur les forces armées s’est souvent exercée de manière mécanique 
faisant porter les responsabilités proprement politiques, voire les erreurs 
historiques du premier, sur les secondes. Depuis le traumatisme de la 
défaite de mai 1940 contre l’Allemagne nazie, ce spectre a dominé toutes 
les grandes ruptures françaises, notamment celles de la décolonisation 
et de l’après-guerre froide.     

Gestion des guerres de colonisation 

C’est, bien-sûr, au général de Gaulle, au chef de la France libre que les 
Français doivent aujourd’hui encore la restauration de leur indépen-
dance et de leur dignité nationale et internationale. Celles-ci reposent 
sur trois piliers : avec la charte signée à San-Francisco, fondatrice de 
l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1945, la France dispose d’un 
siège permanent au sein du Conseil de sécurité ; ce privilège interna-
tional s’appuie notamment sur la possession d’une force de dissuasion 
nucléaire ; enfin, la politique extérieure de la France se fonde sur des 
forces armées indépendantes, modernes et projetables.

De cet héritage, les dirigeants politiques de la IVe République allaient 
en faire un bien piètre usage dans la gestion des guerres de décolonisa-
tion, à commencer par celle d’Indochine (1946 à 1954). En mai 1954, 
le désastre de Diên Biên Phu précipite les Accords de Genève signés en 
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civile de Benghazi menacée par la répression du colonel Kadhafi – une 
menace » surestimée «, affirment encore les parlementaires et transfor-
mée – en une opération de » regime change «.

Le rapport reproche également au Premier ministre britannique de 
l’époque, David Cameron, d’être le » responsable final « de l’échec de l’in-
tervention militaire aérienne qui a conduit à la chute de Kadhafi et à la 
guerre civile, dont les islamistes ont tiré profit. David Cameron, ajoute 
le texte, a manqué d’une » stratégie cohérente «.

Dans la forme, que la démocratie britannique fonctionne mieux que son 
homologue française n’est pas à proprement parler une révélation. Le 
pouvoir exécutif de la Ve République dispose des ressources constitu-
tionnelles pour déclarer la guerre sans consulter le parlement qu’il est 
tenu de convoquer seulement au-delà de six mois d’intervention exté-
rieure, pour un débat consultatif sans vote.

En outre, le recours à la saisine d’une commission parlementaire d’en-
quête demeure une exception. La dernière en date remonte à décembre 
1998, à propos du génocide rwandais. La Mission d’information parle-
mentaire sur le Rwanda est une mission d’information de l’Assemblée 
nationale française, décidée au début de l’année 1998 à la suite d’une 
campagne de presse déclenchée par plusieurs ONG. À l’époque, en 1997, 
le Sénat belge venait de faire une démarche analogue. Présidée par Paul 
Quilès, la commission publia en décembre 1998 un volumineux rapport 
rassemblant analyses du rôle de la France au Rwanda et recommanda-
tions de changements à opérer dans les institutions au vu des » erreurs 
d’appréciation « et des » dysfonctionnements institutionnels « consta-
tés. La prééminence constitutionnelle sur les forces armées s’est sou-
vent exercée de manière mécanique, faisant porter les responsabilités 
proprement politiques, voire les erreurs historiques du premier, sur les 
secondes.
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Harmattan : en Libye, 

Cameron, Sarkozy et 

l’OTAN ont mené une 

guerre de l’empire global
Richard Labévière1

Le dernier rapport parlementaire britannique n’est pas seulement cri-
tique sur l’intervention militaire en Libye décidée par David Cameron. 
Il rappelle aussi les dysfonctionnements récurrents des relations entre le 
pouvoir politique et les forces armées françaises

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a pris la décision d’interve-
nir en Libye en 2011 dans le but, entre autres, d’» accroître l’influence 
française en Afrique du Nord « et d’» améliorer sa situation politique en 
France «. C’est ce qu’affirme un rapport de la commission des Affaires 
étrangères du parlement britannique rendu public le 14 septembre der-
nier. Les députés britanniques mettent en cause le processus de décision 
qui a transformé une intervention censée venir en aide à la population 

1 Richard Labévière est rédacteur en chef du magazine en ligne prochetmoyen-orient 
ch et collaborateur du mensuel Afrique-Asie  Ancien rédacteur en chef à Radio 
France Internationale )RFI( et à la revue Défense de l‘Institut des hautes études de 
défense nationale )IHEDN(, il est par ailleurs consultant en questions de défense et 
de sécurité  Il est l‘auteur d‘une quinzaine d‘ouvrages, dont Les Dollars de la ter-
reur )1999(, Oussama Ben Laden ou le meurtre du père )2002(, Les Coulisses de la 
terreur )2003( et Vérités et mythologies du 11 septembre )2011(  Il est officier de la 
réserve opérationnelle  Son prochain livre, Terrorisme, face cachée de la mondialisa-
tion, paraîtra aux éditions Pierre-Guillaume de Roux 

150



six ans après, on n’a toujours pas bâti le système de sécurité collective qui 
était la promesse de la fin d’un monde bipolaire. Depuis, chaque »vic-
toire« fondée sur la puissance du monde occidental a été une victoire à 
la Pyrrhus que l’on a payée cher par la suite, faisant d’ailleurs porter le 
poids principal aux populations locales. 

Tout ceci est une politique de gribouille, sans réflexion globale, ne re-
cherchant que les coups médiatiques. Il serait grand temps de remettre 
la stratégie, le long terme et les conceptions globales au premier plan. 
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à payer pour construire un ordre mondial nouveau. Mais, juste après 
cela, les Américains l’avaient laissé tomber, préférant être les vainqueurs 
de la Guerre froide que les bâtisseurs d’un nouvel ordre mondial qu’ils 
avaient célébré avant de le fouler aux pieds en lâchant Gorbatchev avec 
les conséquences que l’on sait aujourd’hui : l’inexistence de Eltsine et le 
raidissement de Poutine qui n’est que le contrecoup de la descente aux 
enfers et des humiliations russes tout au long des années 90. Les deux 
fois où Moscou, en tant qu’Union Soviétique en 1990 et en tant que 
Russie en 2011, a joué le jeu au Conseil de sécurité, les Russes, trahis et 
dupés à chaque fois, n’en ont pas récupéré les bénéfices. 

Ceux qui versent des larmes de crocodile sur les chrétiens d’Orient après 
avoir soutenu la guerre d’Irak en 2003 sont en flagrante contradiction. 
De même, on ne peut pas se plaindre du blocage du Conseil de sécurité 
quand on l’a trafiqué. Lavrov l’a dit en termes très crus à Fabius : »Vous 
nous avez eus sur la Libye, vous ne nous aurez pas sur la Syrie !«. Poutine 
étant revenu au pouvoir, le blocage russe actuel est aussi le contrecoup 
du fait qu’on a trafiqué le mandat qui nous avait été donné dans le seul 
objectif de protéger la population de Benghazi. 

Nous en sommes là : pas de système de sécurité collective, pas d’accord 
entre les grandes puissances au Conseil de sécurité. Et la population ci-
vile syrienne paye chèrement ce qui s’est passé en Libye. Les Syriens sont 
les victimes indirectes de ce qui s’est passé en Irak en 2003 et en Libye en 
2011 (les Irakiens étant eux-mêmes les victimes directes de ce qui s’est 
passé chez eux en 2003). 

Il serait utile de rafraîchir la mémoire de ceux qui, aujourd’hui, pro-
posent des solutions qui ont manifestement échoué. Le 9 novembre pro-
chain on fêtera le 26ème anniversaire de la chute du mur de Berlin, qui 
peut être prise comme symbole de la fin de la Guerre froide, même si ce 
ne fut qu’une date dans un processus qui a duré plusieurs années. Vingt-
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Mais qu’en avons-nous fait ? 

La résolution 1973 avait pour objectif de protéger la population de Ben-
ghazi, mettant en œuvre pour la première fois le concept très novateur 
de »responsabilité de protéger«, qui avait été développé en 2005 par Kofi 
Annan, alors Secrétaire général de l’ONU, justement pour tirer les leçons 
de la guerre d’Irak et pour que, face à un régime qui pouvait maltraiter 
sa population ou commettre des crimes contre l’humanité, existe une 
autre alternative que l’inaction ou l’» ingérence « classique, laquelle n’est 
rien d’autre que ce que les résolutions onusiennes appelaient » agres-
sion«. Pour trouver une alternative à cette double impasse, Kofi Annan 
avait inventé le concept de » responsabilité de protéger « qui pouvait 
être mis en œuvre lorsqu’une population était menacée, y compris par 
ses propres autorités. C’est dans cet esprit que les Russes avaient accepté 
de s’abstenir. L’abstention des Russes et des Chinois montrait qu’eux-
mêmes avaient des craintes sur la possibilité que Kadhafi ne perpètre 
un massacre de grande ampleur à Benghazi et qu’ils ne voulaient pas 
être mêlés à cela. À l’époque, Medvedev, président de la Fédération de 
Russie, avait eu un débat avec son premier ministre, Poutine, qui était 
plutôt hostile à l’abstention russe et plaidait pour un veto. Finalement 
Poutine avait laissé Medvedev conduire le bateau de la diplomatie russe, 
non sans l’avertir qu’ils allaient » se faire rouler dans la farine « par les 
Occidentaux et que cette opération allait déboucher sur autre chose. Et, 
de fait, on avait changé la mission en cours de route, en passant de la 
» responsabilité de protéger « au changement de régime : arguant que 
la population libyenne ne serait pas en sécurité tant que Kadhafi serait 
au pouvoir, on décida d’aller au bout de la logique et de renverser Ka-
dhafi, trahissant ainsi le mandat donné par le Conseil de sécurité. En 
renversant Kadhafi on a anéanti un concept novateur qui était porteur 
d’espoir pour la sécurité collective et la sécurité des peuples. En 1990, 
Gorbatchev avait voté pour la guerre du Golfe au Conseil de sécuri-
té, le fait d’abandonner son allié irakien lui apparaissant comme le prix 
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productive car elle favoriserait le recrutement par Daech d’éléments 
convaincus que les Occidentaux veulent de nouveau conquérir le monde 
arabe. Certes, l’outil militaire est indispensable. La France a une armée 
de qualité, efficace. Il n’est pas question de se passer de cet outil qu’il faut 
au contraire utiliser à bon escient. Mais la réponse militaire ne doit pas 
être une réponse automatique à un problème politique. Lorsqu’on agit 
en position de force, sans cadre légal, sans acceptation par les gouverne-
ments et les populations locales, l’intervention militaire n’est plus perçue 
comme une aide mais comme une ingérence classique et elle est rejetée 
par les populations et par l’histoire. 

L’intervention franco-britannique avec soutien américain de 2011 a fait 
de nombreuses victimes : la Libye, le Mali, la Tunisie… Mais la princi-
pale victime, celle dont on parle le moins est le concept de »responsabi-
lité de protéger«, donc, en fait, le système onusien. 

La résolution 1973 avait été adoptée avec l’abstention de cinq pays, dont 
la Russie et la Chine qui avaient accepté de ne pas poser leur veto, ce 
qui aurait empêché de donner une couverture légale à cette interven-
tion. C’est Alain Juppé qui avait lutté pour obtenir le feu vert du Conseil 
de sécurité car le Président de l’époque et celui qui apparaissait, sans 
la moindre légitimité, comme son conseiller diplomatique principal, 
voulaient intervenir très rapidement, sans même solliciter l’accord du 
Conseil de sécurité. Or, au lieu de la guerre rapide et courte, fraîche et 
joyeuse à laquelle on s’attendait, nous avons dû mener un conflit qui a 
duré sept mois. Sans feu vert du Conseil de sécurité, la France aurait été 
incapable de tenir une intervention militaire pendant sept mois et nous 
aurions sans doute vécu une nouvelle aventure de Suez. Nous aurions 
dû replier bagages après quelques jours d’intervention face aux protes-
tations internationales s’il n’y avait pas eu la couverture juridique de la 
résolution 1973. 
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risme, chute de l’apport que la Libye apportait à la contribution du PIB 
tunisien. Or, si les peuples ont soif de démocratie, une démocratie qui 
se traduit par un appauvrissement, des difficultés sociales, précisément 
au moment où les gens qui voient que leur situation matérielle ne s’amé-
liore pas sont libres de s’exprimer, perd de sa popularité.  Je crois que ce 
qui s’est passé en Libye impose deux réflexions, l’une sur les interven-
tions militaires occidentales, l’autre sur l’ONU et la »responsabilité de 
protéger«. 

La Libye prouve, comme l’avait prouvé la guerre d’Irak de 2003, comme 
le prouve l’Afghanistan, que l’époque des interventions occidentales fa-
ciles, triomphales, débouchant sur un ordre que l’on impose de l’exté-
rieur, est révolue. Il n’y a pas d’exemple au XXIème siècle où une telle 
intervention ait réussi. L’intervention au Mali est le contre-exemple. 
L’intervention française au Mali a été faite à la demande des autorités 
de ce pays avec l’assentiment de la population locale, le soutien des pays 
de la région et un feu vert international large, passant par le Conseil de 
sécurité de l’ONU et avec l’accord des Russes. Se situant dans un cadre 
légal, ce n’est pas l’intervention classique d’un pays qui compte sur sa 
force militaire pour remporter une victoire politique. 

Des voix s’élèvent aujourd’hui pour demander une intervention terrestre 
en Syrie. Mais il n’est qu’à regarder les catastrophes qui ont résulté de 
l’intervention américaine illégale en Irak en 2003 dont Daech est quand 
même un produit dérivé, de même que les troubles en Irak. Et lorsque 
l’on regarde ce qui se passe en Libye aujourd’hui, on voit très bien que, 
au-delà d’une bouffée de satisfaction très provisoire, ces interventions 
militaires débouchent sur des catastrophes. 

Il vaudrait mieux ne pas répéter ces erreurs. Si l’on veut lutter contre 
Daech, un objectif qui peut faire consensus, l’intervention militaire 
n’est pas suffisante et toute intervention militaire terrestre serait contre-
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en proie à des tourments internes et ne sont plus réellement en mesure 
de peser sur le cours du destin de la région. On peut donc parler d’un 
phénomène de chaos général. 

Venons-en au cas particulier de la Libye. Vous avez eu la cruauté – ou la 
malice –  de rappeler la date du 15 septembre 2011. Il serait bon de voir 
quelles erreurs ont conduit à la situation présente, ne serait-ce que pour 
éviter d’en commettre de nouvelles du même genre, comme d’aucuns le 
demandent parfois. 

L’intervention en Libye a été particulièrement mal préparée parce qu’on 
n’a pas du tout pensé au jour d’après. On la citera peut-être dans les 
livres d’histoire comme l’exemple d’une intervention menée pour des 
raisons avant tout médiatiques et dont les conséquences stratégiques 
sont catastrophiques. Ce désastre montre qu’on ne peut pas agir sur une 
scène internationale extrêmement compliquée sur une simple idée de 
communication qui a pu paraître sympathique et populaire. Faire tom-
ber Kadhafi n’est pas un concept suffisant pour justifier cette erreur. On 
a porté atteinte aux structures étatiques de la Libye qui est aujourd’hui 
un État failli. C’est une terre où les trafics d’êtres humains se déroulent 
au grand jour, ce qui n’était pas le cas auparavant. 

Le Mali comme la Tunisie, deux pays dans lesquels la France est extrê-
mement impliquée, ont eu à souffrir et souffrent encore du chaos libyen. 
Au Mali c’était évident et sans la guerre civile libyenne, sans le renver-
sement du régime Kadhafi et le trouble qu’il a provoqué, on n’aurait pas 
eu cette poussée du djihadisme en Libye ni le trafic d’armes qui s’est 
développé. 

La Tunisie est l’exception, le bon exemple dans le monde arabe, mais on 
sait très bien que ce qui se passe en Libye n’est pas sans conséquences 
et que la Tunisie souffre économiquement: chute des recettes du tou-
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La Libye prouve 
que l’époque des 
interventions 
occidentales faciles est 
révolue

Pascal Boniface1

 

N’étant pas un spécialiste de la Libye , je vais tenir un propos général qui 
aura peut-être pour utilité d’ouvrir le débat avant de laisser la parole à 
ceux qui connaissent réellement la situation de ce pays. 

Vous avez parlé, Messieurs, d’un chaos général. Effectivement le monde 
arabe dans son ensemble est dans une situation de chaos et les grands 
États qui pesaient quelque peu, qui avaient de la puissance, sont livrés à 
eux-mêmes et en état de guerre civile. La Libye est bien sûr le premier 
exemple mais la Syrie est dans le même état; l’Irak, en proie également 
à une guerre civile, n’existe presque plus comme État unitaire; l’Égypte 
est secouée par des violences auxquelles il est douteux que les récentes 
élections mettent fin. Toutes les grandes nations arabes sont aujourd’hui 

1 Intervention de M  Pascal Boniface, directeur de l‘Institut de relations internationales 
et stratégiques )IRIS( et enseignant à l‘Institut d‘Études européennes de l‘Université 
de Paris 8, directeur de La revue internationale et stratégique, auteur de »Le grand 
livre de la géopolitique : les relations internationales depuis 1945« )Eyrolles : 2014(, 
au colloque »La Libye« du 26 octobre 2015 organisé par la Fondation Res Publica 
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