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 الريع ومنظومة القيم اقتصاد
 عبدالناصر بوخشيم

 توطئة
علم الندر ء أ  أنه يعن  بمشكلة االختيار فيما بين البدائل  يعرف علم االقتصاد عل  أنه

المادية )إلشبام أكبر كمٍن ممكن من االحتياجات البشرية  ءالمختلفة واالستخدامات المتعدد  للموارد
وبما أن عملية االختيار ال تتم عل  أساس االعتبارات الفردية . وبهقص  جود  ممكنة ء(والمعنوية

يعكس تفضيالت المجتمع ويعبر عن أولوياتهء فإن السعي  ءمجتمعي أيضا   فحس ء بل في سياا
ن كان ال يتحق  إال عل  حسا   دف أو جملة أ داف أخرى  -باتجاه تحقي   دف ما  البد  –وا 

أن يعكس التكلفة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئيةء مثلما ي ثر ويتهثر بمنظومة األفكار 
 .  ة السائد والقيم االجتماعي

وبما تنطو  عليه من خلل في  ءإن طبيعة االقتصاد من حيث مصادر الدخل والناتج
الوفر  النسبية للمواردء فضال عن درجة تقدمهء تمثل إل  جان  عوامل أخرىء اجتماعية وسياسية 

اوت ويعني لل  أن التف. القاعد  الموضوعية التي تتهسس عليها منظومة األفكار والقيم ءوثقافية
ء السينما فيما يتعل  بالمسح العالمي للقيم في اإلجابات فيما بين الدول حول أسئلة بعينها

المرتبطة بهولويات االقتصاد واستحقاقاتهء إنما تعكس إضافة إل  العوامل الساب  لكر ا 
 .احتياجات كل مجتمع وترتيبها وف  سلم أولوياته

اعتماده شبه المطل  عل  إيرادات النفط في  وألن االقتصاد الليبي ريعي بامتياز من واقع
تمويل كافة أوجه اإلنفاا وفي توفير فرص العملء فإن مالمح الريع تبدو واضحة جلينة عل  آراء 

ء و و ما 5100لعام  نها المسح العالمي الشامل للقيمتضمن التي وميول الليبيين تجاه األسئلة 
جابات المستطلعين في دول أخرى لعين المستطيفسر إل  حد كبير التفاوت بين إجابات  الليبيين وا 

 . لات اقتصادات مغاير  وظروف ومعطيات اجتماعية وسياسية مختلفة
ومن  لا المنطل ء سوف تحاول  له الورقة تقديم قراء  اقتصادية لبعض ما ورد في 

ء مع حول ليبياء باستخدام المنهج الوصفي المقارن  5100نتائج المسح العالمي للقيم لعام 
 وقد تم اختيار خمس دول أخرى للمقارنة مع الحالة الليبيةء أرطع. االستعانة بنظرية الدولة الريعية

منها دول ناميةء وعرطية في نفس الوقتء وبعضها نفطيء أو عل  أعتا  الدخول في مرحلة 
وقت  يمكن وصفها بزياد  االعتماد عل  النفط والموارد الطبيعيةء وقد شهدت ثورات شعبية في

سالمها عل  خصائص اجتماعية  متزامن مع الثور  الليبيةء وتنطو  جميعها من واقع عروطتها وا 
وثقافية مشابهة لنظيرتها في ليبياء فيما تم اختيار كوريا الجنوطية باعتبار ا دولة ناميةء قطعت 

ناعية الدول الص المقارنة مع شوطا في طري  التقدمء يجعل المقارنة معها أكثر إقناعا من
 . أو الدول لات اقتصاد السوا االجتماعي في شمال أوروبا ءالمتقدمة
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 ولية الحكومةو مس
تلع  الحكومة في العصر الحديث دورا ال يستهان به في االقتصاد ناجما  عن عنصرين  

أساسيينء أولهما أن السلع والخدمات العامةء واستنادا  إل  خصائصهاء ال يمكن توفير ا إال من 
لحكومةء ما يستدعي دورا أكبر لها في النشال االقتصاد  للقيام بوظائفها التقليدية تبعا خالل ا

للنمو االقتصاد  والتطورات االجتماعية والسياسية المصاحبة لهء وثانيهما أن دور الحكومة في 
ل الدولة الناميةء ومن واقع ضع  النشال االقتصاد  الخاص فيهاء وجمود  ياكلها اإلنتاجيةء يهخ

حجما ومدى أكبر بالقياس إل  الدول المتقدمةء ما يدفع الحكومة إل  القيام بدور يتجاوز وظائفها 
التقليدية إل  وظائ  أخرى مستحدثةء تزداد فيها مسئولياتهاء وتتسم بارتياد األنشطة االقتصادية 

 .اإلنتاجية والخدمية مباشر 
من الليبيين يرون % 25.1في ليبيا أن للقيم  تفيد نتائج المسح العالمي وفي  لا السيااء

أن مههن الواجهه  علهه  الحكومههة أن تضههطلع بمسههئوليات أكبههر لتهههمين احتياجههات األفههرادء فيمهها تههرى 
يتخههلون موقفهها % 52.8مههنهم أن علهه  األفههراد أن يتحملههوا مسههئولية للهه ء ونسههبة % 09.6نسههبة 
ل يتفهه  الليبيهون فههي للهه  مهع الههدول العرطيهة محههل المقار . وسهطا نههةء فهإن األمههر يبهدو متفقهها أيضهها وا 

لهه  حههد كبيههر مههع مهها تنطههو   كوريهها الجنوطيههة التههي تعههد دولههة ناشههئة وضههعت  عليههه اإلجابههات فههي وا 
 ((.0)انظر الجدول رقم ) أقدامها عل  عتبة التقدم 

 تتنهاغم المهلكور الجهدول فهي مبهين  هو كمها ليبيها فهي المسهح لنتيجهة المطلقهة القيم أن ومع
 مهن بهدور ا تقوم الريعية الدولة أن إل  تشير والتي الريعء اقتصاد تناولت التي تاألدبيا تحليل مع

 تظههل حيههث الخههارجيء العههالم مههع االتجههار مههن عليههه تتحصههل الههل  الههدخل حصههيلة توزيههع خههالل
 اقتصههاد ا مههع للتواصههل الريعيههة الدولههة تحتاجههها التههي القنهها   ههي والههدخل اإليههرادات توزيههع عمليههة
 القيهاس أن إالن  الثهرو ء توزيهع عمليهة عل  يقتصر الحكومة دور أن أ  ء(Gray,   2011)المحلي

 بههدور يتعلهه  فيمهها األخيههر  قبههل مهها المرتبههة فههي ليبيهها تقههع حيههث المقارنههةء محههل األخههرى  الههدول إلهه 
 عالمههة يضههع ءالكويههت دولههة إال عنههها تتخلهه  ال األفههراد احتياجههات تهههمين فههي الحكومههة ومسههئولية
 اجتهههادا يتطلهه  مهها وتفسههيرهء تحليلههه عههن بمفرد هها الريعيههة الدولههة نظريههة تعجههز مههارط كبيههر  اسههتفهام

 .اإلجابة عملية تيسر وقد يةأ م تقل ال قد إضافية أخرى  عناصر االعتبار في يهخل
 (1)جدول رقم 

 تقاسم المسئولية بين الحكومة واألفرادالموقف من 
على الحكومة أن تضطلع  

بمسئوليات أكبر لتأمين 
 %اجات األفراد احتي

على األفراد أن يضطلعوا 
بمسئوليات أكبر لتامين 

 %احتياجاتهم 

 %من اتخذوا موقفا وسطا 

 22.. 1.21 0.25 ليبيا
 0.25 1.21 1221 الكويت
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 0022 021 0121تونس
 25.. 20. 221. مصر
 120. 020 .12. اليمن
 0.21 121 0221 ج2 كوريا 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp Source: 

 (1) الشكل
 واألفراد الحكومة بين المسئولية تقاسم من الموقف

 
 بنيتهههها باسهههتكمال تتعلههه  وألسهههبا  رطمهههاء اقتصهههادياء المزد هههر  النفطيهههة اإلمهههار  فالكويهههتء

 كبيههر كههمن  إشهبام فههي االكتفههاء مهن مرتفههع مسههتوى  أو مرحلهة إلهه  بالوصههول تتعله  وألخههرى  التحتيهةء
لت فقهد مواطنيههاء أمهام الدولهة عنهها المسهئولة الخدمات من  أن بضهرور  قناعهة   مواطنيهها لهدى تشهكن

 . احتياجاتهم تهمين في أكبر بمسئولية األفراد يضطلع
خصائص االقتصادية ومع أن الكويت دولة عرطية نفطية تتشابه مع ليبيا في الكثير من ال

واالجتماعيههةء إال أن طفهههرات التجههار  الخارجيهههةء وظههروف الثهههورات ومهها يصهههاحبها مههن ارتفهههام فهههي 
سههههق  المطالهههه  الشههههعبيةء يضههههطر الحكومههههة فههههي ليبيهههها إلهههه  االضههههطالم بمسههههئوليات أكبههههر تجههههاه 

األثهههههههر اإلزاحهههههههي فرضهههههههية احتياجهههههههات مواطنيههههههههاء مههههههها يمكهههههههن فهمهههههههه مهههههههن خهههههههالل مههههههها يعهههههههرف ب
Displacement Effect . يتغيهر اإلنفهاا العهام وينمهو عبهر الهزمن بتحركهات وفه   هلا المهدخلء

منفصلة وبطفرات تحدث في أعقا  أحداث كبرىء مثل الحرو  واالضطرابات السياسية والثهورات 
 .  (See: Goffman & Mahar   1995).واالنكماش االقتصاد  الكبير

 الكويهت حالهة بهين مها حهد إل  وسط موق  في تقع التي الليبية الحالة فهم في لل  ويفيد 
 أنمهال عله  اعتماد ها جانه  إله  شهعبيةء ثهورات شههدت التهيوالهيمن وتونس مصر من كل وحالة
 المعونهههات أو الطبيعيهههة والممهههرات الجغرافهههي الموقهههع أو السهههياحة)الهههدخل تكهههوين فهههي أخهههرى  ريعيهههة

 كوريها حالهة عهنكثيهرا تبتعهد ال أيضا  ةالليبي والحالة(. الخارج من العاملين تحويالت أو الخارجيةء
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 والتطهههور االقتصههاد  التنههوم مههن المرتفههع والمسههتوى  نسهههبيا المتقدمههة اإلنتههاج  ياكههل رغههم الجنوطيههة
 العمليههة والدراسهات واغنتتر بفرضتية االسههتعانة خهالل مههن الكوريهة الحالهة تفسههير ويمكهن. الصهناعي

 إل  يفضي الدخل نمو وبالتالي االقتصاد ء النمو أن عل  تنص والتي منهاء للتثبت أجريت التي
 المتزايهد الطل  من نوعا يخل  ما الحكومةء تقدمها التي العامةوالخدمات السلع عل  متزايد طل 
 .(see; Henrekson,    1993 and Akitoby et al,   2004) الحكومة عل  أ  عليهاء

 األقهلء عله  عقهود ثالثهة مهدار  عله قاسهية تجرطهة الليبيهون  عهايش وقد الليبيةء الحالة ففي 
لت لغهاء االقتصهادية الحيها  عله  السهيطر  في أدواتها كل واستحضرت الدولة فيها تغون  االسهتقالل وا 

 فههي الليبيههون  يستشههعره الههل  الهشههة للحكومههة الضههعي  األداء إلهه  إضههافة للمههواطنينء االقتصههاد 
 ضرور  نحو متوقعء  و ما وطخالف ءنسبيا   أكبر بشكل للميل يدفعهم أن شهنه من الحاليء الوقت

 االقتصهههاد تمينهههز التهههي الريعيهههة السهههمة رغهههم احتياجهههاتهم لتههههمين أكبهههر بمسهههئوليات األفهههراد اضهههطالم
 علهه  الطلهه  زيههاد  تفتههرض التههي ليبيههاء فههي الثههور  بعههد مهها أوضههام خصههائص سههياد ورغههم الليبههيء
 .الحكومة تقدمها التي والخدمات السلع

الملكية العامة بتهييد أكبر نسبيا  من الملكية الخاصة من قبل  وفي سياا مواٍزء تحظ 
الليبيينء حيث تهتي ليبيا في المرتبة الثالثة في قائمة الدول محل المقارنة بعد مصر واليمن من 

% 19.1حيث نسبة اللين يرون أنه ينبغي زياد  ملكية الدولة لقطام األعمال والصناعة بنسبة 
و ي دولة %( 10.9)عدالت منخفضة نسبيا  للدول األخرىء أقرطها الكويت من الليبيينء مقارنة بم

 %(. 09.6)اقتصاد ناش   و ي دولة نفطيةء وأبعد ا كوريا الجنوطية
للدولةء ناجما عن وعي ضمني عند الليبيين بخاصية أساسية من  ويعكس لل  استدعاء  

برامج  تبنني بقدر  الحكومة عل خصائص اقتصاديات الريعء السينما الريع النفطيء حيث الوعي 
أو الوقوم في عجز في ميزان , الضرائ  المزيد من حاجة لفرضأدن  إنفاا عام كبير  دون 

وال . و و ما تعاني منه الدول النامية األخرى , أو المعانا  من مصاع  تضخمية ءالمدفوعات
صال  في ليبياء بل  و حالة يعني لل  بالضرور  إنتاج نظاٍم اشتراكي ال تتوفر اشتراطات قيامه أ

 . ينظر فيها إل  الحكومةء وتصبح  ي بدور اء عامال  مهما ء بل وجو ريا  في االقتصاد
فقط من الليبيين يصنفون أنفسهم سياسيا كيساريينء % 01.6ويستدل عل  لل  من أن 

يتخلون موقفا وسطاء في حين % 16.2أنفسهم كيمينيينء و % 06.5فيما يصن  ما نسبته 
فقط % 2.5أمر جيدء مقابل  -و ي جو ر الرأسمالية  –من الليبيين أن المنافسة % 28.0يرى 

من الليبيين أنفسهم في إطار الطبقة الوسط ء و % 69.9يرون عكس لل ء فيما ي صنن  
ضمن الطبقة الدنياء ما ينفي الموق  السياسي % 02.9في إطار الطبقة العلياء مقابل % 0.9

أو شكل  لا الدور في ليبياء بقدر ما  ءقي تجاه مدى تدخل الحكومة في االقتصادأو االنتماء الطب
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د  يعكس العناصر الثقافية التي يفرز ا اقتصاد الريعء إل  جان  موروث اجتماعي قائم عل  تعون
خلت عقود لعد  الحكومة عل  االعتماد دمان وا  األبويةء . السلطة

 
 (.)جدول رقم 

 في مقابل الملكية الخاصةملكية الدولة الموقف من 
ينبغي زيادة الملكية  

الخاصة لقطاع األعمال 
 %والصناعة 

ينبغي زيادة ملكية 
الحكومة لقطاع األعمال 

 %والصناعة 

من اتخذوا موقفا وسطا 
% 

 0121 0.25 121. ليبيا
 .112 .012 020. الكويت
 0521 20.. 1020 تونس
 .02. 0121 25.. مصر
 .02. 1021 1120 اليمن
 .52. 1.21 .122 ج2 كوريا 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp Source: 
 (.)الشكل 

 ملكية الدولة في مقابل الملكية الخاصةالموقف من 

 
تبرونها من خصائص ويتهكد كل لل  من موق  الليبيين تجاه عناصر معينة يع

% 02.6الديمقراطيةء مثل قيام الحكومة بمنح اإلعانات للعاطلين عن العملء حيث ما نسبته 
يتخلون موقفا وسطا إزاءهء ودور ا % 52.1يعارضونهء و % 08.0منهم ي يدون لل ء مقابل 

يتخلون موقفا % 56.6و % 10.0ويعارضه % 15.0في جعل الدخول أكثر تساويا ء ما ي يده 
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ويعارضه % 12.5وسطاء وقيامها بفرض الضرائ  عل  األثرياء وا عانة الفقراءء ما ي يده 
وسطا% 56.9مقابل% 56.5 موقفا . يتخلون

وتتف  توجهات الليبيين في لل  مع ما تتضمنه أدبيات االقتصاد بهلا الصددء فالوفر  
ل اال قتصاد  للدولة في بلد نفطي مثل المالية تفتح المجال واسعا  أمام نمو اإلنفاا العام والتغون

المجتمعي عل  تدخل الدولة  في  –وانبثاقا من مرار  التجرطة السابقة  -ليبياء حيث يزداد الطل 
نصافاء و و ما بر نت عليه العديد من  سياا الدعو  إل  إعاد  توزيع الدخل بصور  أكثر عدالة وا 

ره عامال يضغط باتجاه نمو الحكومة باعتبا  (e.g. Mueller, Dennis, C  1987)الدراسات 
ن يرتبط بإعاد   وازدياد حجمهاء بالنظر إل  أن كافة أنوام اإلنفاا الحكومي تنطو  عل  م كون

 .توزيع الدخل والثرو 
 االستخدام

تفصح نتائج المسح عن واحد  من أبرز سمات االقتصاد الريعيء و ي ظا ر  تضخم  
من الليبيين في سن العمل % 01.0عمل ما نسبته بياء إل يومي والقطام العام في ليالجهاز الحك

لدى الحكومة أو القطام العامء و ي بلل  تقتر  من دولة الكويت التي تعمل أغلبية من قو  
والتي تتمثل فيها نفس الخصائص التي يتسم %( 21.2)العمل الفعلية لديها في القطام الحكومي 

 . عل  الريع النفطي بها االقتصاد الليبي باالعتماد المفرل
ويتهكد لل  بالمقارنة مع دول أخرى تتص  بتنوم نسبي في اقتصاداتهاء مثل تونس  

ومصر واليمن وكوريا الجنوطيةء حيث يتضح ضع  قدر  القطام العام في  له الدول عل  توفير 
الفارا فرص العمل بالمقارنة مع قدر  القطام الخاص باستثناء مصر إل  حدٍن ماء مثلما يتبين 

 .الكبير نسبيا بالقياس إل  ليبيا
ويعود تضخم الحكومة النسبي في مصر مقارنة  بالدول األخرىء عدا ليبيا والكويتء إل  

من  –دون الدخول بتفاصيل ليس  نا مجالها  –في كتابه شخصية مصر  جمال حمدانما يفسره 
بالضرور  أدا  التكامل  ي  –فكر  وجهازا  –أن الحكومة في دولة فيضية نهرية مثل مصر 

اإليكولوجي بين البيئة واإلنسانء ويضي  أن الختالف الخصائص بين المجتمع النهر  الفيضي 
ومجتمع الزراعة المطرية جانبانء أحد ما يتعل  بالحكومة واآلخر بالمجتمعء حيث تكون 

في المجتمع النهر  الفيضي مركزية بالضرور ء ولها قو  أكبر بدرجة مح سوسةء ولكنها الحكومة
 .معقولة بالنظر إل  ما يتاح لنظيرتها في مجتمع الزراعة المطرية

 (0)جدول رقم 
 االستخدام اتقطاع

الحكومة أو القطاع  
 %العام 

القطاع 
 %الخاص 

منظمة 
خاصة غير 

مستقل أو في 
القطاع غير 

لم )غير منطبق 
يسبق له العمل 
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 (%وحاليا ال يعمل %الرسمي  %ربحية 
 0221-  .02 .2. 1021 ليبيا

 21.-  .52 1120 .002 الكويت
 .1.2-  .12 .022 1021 تونس
-  1222 022 525. 20.. مصر
-  0021 121 025. .112 اليمن
2 كوريا 
 ج

1.21 012. 1.21  - -

rg/WVSOnline.jsphttp://www.worldvaluessurvey.o Source: 
 (0)الشكل 

 قطاعات االستخدام

 
أما في ليبياء و ي مجتمع مطر ء إلا ما استخدمنا المنظور الجغرافيء فإن األمر 
مختل  تماما فيما يتعل  بهسبا  تضخم الحكومة وجهاز ا اإلدار ء حيث تدلنل النسبة المنخفضة 

لقطام عل  توليد فرص العمل من العاملين في القطام الخاص عل  انخفاض قدر   لا ا
وي شر لل  عل  أثر بارز . والتوظ  وعل  ض لة مسا مته في النشال االقتصاد  بصفة عامة

من آثار الريعء أو كما يسميها البعض لعنة المواردء و و تضخم البيروقراطية الحكوميةء 
نتاجية الجهاز اإلدار  للد ولةء وتحوله إل  مالل واستفحال المركزية اإلداريةء وانخفاض كفاء  وا 

لالستخدام بغية ضمان الوالء ودعم القدر  عل  النفول والسيطر  للحكومة من ناحيةء وبغية إبقاء 
التبعية االقتصادية والخضوم الوظيفي للمواطنينء وحرمانهم من االستقالل االقتصاد  عنها من 

 .ناحية أخرى 
خت عب تتمثل  ءر ردح طويل من الزمنويستدل منه أيضا عل  تفشي ثقافة تواكلية ترسن

في أن الوظيفة العامة  ي حضن األمانء وتتنافر مع قيم اإلبدام واالبتكار والمخاطر  التي تسم 
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العاملين في مجال المبادر  الفرديةء حيث ال تحظ  قيم مثل االستقاللية واالدخار والتصميم 
التوالي% 52.5و% 58.9و % 19.0)والمثابر  إال با تمام أقلية من الليبيين  عل  منهم ء (لكلٍن

%( 29.0)إل  جان  أغلبية من الليبيين  ء%(05.5)فيما تحظ  قيمة الخيال به مية أقلية أدن  
إل  اعتبار أنفسهم مبتكرينء ومبتكرين إل  حد ماء   -بشكل يدعو إل  التعج   -يميلون 

يرون أن %(  26.1)ليةء و يدنعون أن لديهم إحساسا  عاليا  بالمسئو %( 60.9)وأغلبية منهم 
 .((1)أنظر الشكل رقم ) العمل الد و  يجل  النجاح في المدى الطويل

وقد يعزو البعض أسبا  لل  إل  تركة النظام الساب ء الل  حدن من النشال االقتصاد  
ء وما أو النفطي ومع وجا ة  لا الرأ ء فإن أعراض المرض الهولند . الخاصء وتداعيات لل 

سياد  بيئة اقتصادية ت ثر عل  ريعية تفصح عن أن الريع ي د  إل  ه تجار  الدول البر نت علي
سلو  االستثمار الخاصء إل يتوجه إل  أنشطة مثل استخراج الخام والمضارطات العقارية وسمسر  
األراضي والسياحة والمطاعم والوساطة المالية والتوكيالت التجاريةء بعيدا عن األنشطة المنتجة 

(. 5101قرم ء : أنظر)القيمة المضافة العالية في الزراعة والصناعة عل  وجه الخصوص لات 
 –و و وجه من أوجه المعاش غير الطبيعي حس  رأ  ابن خلدون في مقدمته  –ويصبح الريع 

م   و النمط الغال  إن لم يكن السائد للمعاش ولإلثراءء األمر الل  يفرز قيما وسلوكات ت قدن
ز ثقافة   . الغنيمة واقتسام الريع عل  حسا  ثقافة اإلنتاج واإلبداموتعزن

 
 (1)الشكل 

 موقف الليبيين من مرتكزات قيمية معينة

 
من نهج انتهاز   Rent Seekingليس  لا فحس ء بل يتحول الريع والتماس الريع 

طل  الرزا إل  ثقافة مشبنعة باالستجداءء قائمة عل   ءبراغماتي لدى الطبقات االجتماعية العليا
ل باتجاه الحصول عل  الدعم واإلعانات لدى طبقات تقع في أسفل  ل والتوسن والمعونة عبر التسون
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ل  التمتع بالحقواء بالتسون السلم االجتماعيء حيث يسود عرف اجتماعي يستبدل النضال من أجل
في حت  الكثيرين في مجتمعات الريعء بل و و ما أوصل عل  صدقةء الحصول أجل من

جتمعات التي تصلها أصدا هء إل  االعتقاد بهن سبل كس  العيش أو النجاح في الحيا   ي الم
 في األصل مجرد فرصةء وليست جهدا  وعمال ء وتنافسا  شريفا له أخالقه وله سلوكاته

)April 2012   http:/safinass.com l?op=suit&art=15( . 
فاض نسبة االستخدام في االقتصاد أيضا انخ( 1)ولعل ما يمكن قراءته من الجدول رقم 

ء ما يعكس جملة من المعطيات تتلخص في ارتفام 1عدد السكانبالقياس إل  %( 25.5)الليبي 
من الليبيين يرون أن % 29.8ء حيث ما نسبته 2نسبة العازفات عن العمل من رطات البيوت

م نسبة الطلبة والشبا  عمل رطات البيوت ال يقل إرضاء عن العمل مقابل أجرء إضافة  إل  ارتفا
ضمن قاعد  قو  العمل في المجتمع الليبيء فضال عن أن الكثيرين ممن لم يبينوا طبيعة أعمالهم 

بكل إفرازاته السلبيةء سواء  3يمكن إدراجهم ضمن من يعملون في نطاا االقتصاد غير الرسمي
ة في  لا اإلطار مع دولة وتفيد المقارن. عل  منظومة القيمء أو السلو ء أو النظر  إل  الدولة

الكويت و ي الدولة النفطية الصغير  لات الخصائص الشبيهة بليبياء والتي ترتفع فيها نسبة 
االستخدام ضمن قاعد  قو  العمل وتنخفض إل  مستوى متدنن جدا نسبة من ال ينطب  عليهم 

 . الس الء أو لم يسب  لهم العملء أو حاليا ال يعملون 
المعروف أن ان خفاض نسبة االستخدام م شر عل  استفحال البطالة السافر  ومن

من ناحية أخرىء حيث ي عدن ارتفام معدل  4والمقنعة من ناحيةء وعل  ارتفام معدالت اإلعالة
اإلعالة م شرا  اقتصاديا  عل  انخفاض قدر  المجتمع عل  االدخارء وارتفام الميل نحو 

 .ر سلبية عل  المنظومة القيميةاالستهال ء بكل ما ينطو  عليه لل  من آثا
                                                 

إل  أن معدل مسا مة القو  البشرية بالنشال االقتصاد   5112داد العام للسكان لسنة تشير النتائج النهائية للتع 1
من إجمالي السكانء في حين بلغت نسبة الليبيين المشتغلين فعليا مقدار % 02.98للسكان الليبيين في حدود 

اد قو  العمل الليبية ما من إجمالي السكان الليبيين العاملين اقتصادياء بحيث بل  معدل البطالة بين أفر % 68.52
 %.51.60يساو  

حس  النتائج النهائية للتعداد % 52.00ال تزيد مسا مة المرأ  ضمن القو  البشرية في النشال االقتصاد  عن  2
 .5112العام للسكان لسنة 

حجم االقتصاد غير الرسمي في ليبيا بنحو  (Schneider et al  2010)قدنرت إحدى الدراسات الدولية  3
ء مقارنة بمتوسط بل  5116-0888من حجم الناتج المحلي اإلجمالي الرسمي كمتوسط للفتر  % 11.6
 .في الكويت لنفس الفتر % 08.1

ء ولل  حس  النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة 5112فردا في عام  1.02بل  معدل اإلعالة في ليبيا  4
لعاملين اقتصاديا يعيل بالمتوسط ثالثة أفراد بما فيهم  و نفسهء فيما ء أ  أن كل فرد من السكان الليبيين ا5112

 .حس  بيانات البن  الدولي 5118فردا في تونس في عام  0.68فردا في الكويت و  0.20لم يتعد مقدار 
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 ضرورات النمو وتكاليفه
أو من خالل / ينظر إل  النمو االقتصاد  عاد  ء من خالل شرول تقدمه ونجاحهء و

ومن  له الزاوية يتهثر النمو بجملة من العوامل االقتصادية . التكالي  التي تترت  عليه
كما . سياسي ونزا ة العملية السياسيةواالجتماعية والسياسيةء من ضمنها درجة االستقرار ال

تعكس المفاضلة بين النمو والبيئة درجة الوعي المجتمعي به مية البيئة وبالتنمية المستدامة 
واستحقاقاتهاء السينما وأن النمو االقتصاد  عاد  ما يكون مصحوبا بدرجة أو بهخرى من التد ور 

 . البيئي والتلوث
أن نزا ة االنتخابات % 60.0لموضوم األول بنسبة وقد بينت إجابات الليبيين حول ا

عنصر مهم جدا للتطور االقتصاد  للدولةء ما يعبر عن درجة عالية من الوعي به مية التكامل 
بين المسار السياسي والنمو االقتصاد  يتساوى فيها الليبيون إل  حد كبير مع بقية مواطني 

 . الدول محل المقارنة
مما يج  أن تكون عليه أ داف الدولة من نسبة %( 02.8)يين وفيما تقتر  نسبة الليب

في اعتبار مستوى مرتفع من النمو االقتصاد  خيارا  أول بالنسبة %( 06.5)الكوريين الجنوطيين 
ء %(62.1)وفي تونس %( 62.0)وفي مصر %( 90.1)تها في اليمن إليهمء وتقل عن مثيال

من الليبيينء و ي % 16.0ل خيارا أول لدى نسبة إالن أن الهدف المتعل  باألمن والدفام يمث
نسبة مرتفعة بالقياس إل  كافة دول المجموعةء السينما اليمن التي تشتهر بانتشار السالح 

ل  نحو مغاير تماما لكوريا الجنوطية التي ترى نسبة  من مواطنيها % 59.6وتركيبتها القبليةء وا 
الحكومة يج  أن يكون أولوية أول  من أولويات الدولة أن تهثير األفراد في القرارات التي تتخل ا 

عن األداء االقتصاد ء ودرجة عالية  ى الكوريين حالة مرتفعة من الرضاوأ دافهاء ما يعكس لد
 . من إشبام الحاجات األساسيةء في منح  مخال  للدول محل المقارنة بما فيها ليبيا

ردات االقتصاد سلع أو خدمات عامة تتنسم و نا البد من التوق ء فالديمقراطية واألمن بمف
بكامل خصائص السلع العامةء مثل عدم القابلية للتجزئةء واالنتفام بها بصور  مشتركة 

( الديمقراطية واألمن)ء وعاد  ما يزداد الطل  عل  أ ن منهما (1222    جوارتني  استروب)
ى الدخل والمعيشةء وما يرتبط بلل  وبمعدالت متباينةء تبعا  لزياد  معدالت النمو وارتفام مستو 

 . من تنوم في مصادر الدخل والناتج
ويعكس  لا المنظور عنصرين مهمينء  ما تفاوت معدالت النمو االقتصاد  فيما بين 
ليبيا وكوريا الجنوطية والتباين في طبيعة االقتصاد من ناحيةء واالنفالت األمني في ليبيا وغيا  

والكف   مقارنة مع مثيالتها في كافة دول المجموعةء خاصة كوريا الم سسات األمنية الفعالة 
الجنوطية من ناحية أخرىء مثلما يعكس إضافة إل  لل  األ مية التي رطما يوليها الليبيون 
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لالستقرار األمني كعنصر داعم لتحقي  معدالت مرتفعة من النمو االقتصاد  الل  يعد الخيار 
ألكبر نسبة منهم .األول

لرغم من وضع النمو االقتصاد  ضمن أول أولوياتهمء فإن الليبيين وطنسبة وعل  ا
يرون أن حماية البيئة ينبغي أن %( 20.0)مرتفعة مقارنة بالدول األخرىء بل وملفتة للنظر 

% 11.1تعط  األولوية حت  لو تسببت في تباط  النمو االقتصاد  وفقدان فرص العمل مقابل 
السياا يتنافرون مع الحاالت الكويتية والمصرية والتونسية و م في  لا . يرون عكس لل 

واليمنيةء ويتسقون إل  حٍد ما مع الحالة الكورية الجنوطية رغم التفاوت الواضح بين المجتمعين 
في مستوى التقدم االقتصاد  واألوضام المجتمعيةء ما يضع عالمة استفهام ( الليبي والكور  )

التقصي والدراسة والتحليلء و و ما سيتم محاولته تحت العنوان  كبير  أمام  لا التناقض تستح 
 .القادم

 سعادة واألمن المادي واالقتصاديال
يشعرون بالسعاد ء وينقسمون إل  سعداء جدا بنسبة %( 96.2)معظم الليبيين 

 لا الشعور بالسعاد  يمكن رططه بحالة %. 08.1ء وسعداء إل  حد ما بنسبة 19.2%
 :صاد  واألمن الفرد  ال الجماعي التي تقر بها نس  مرتفعة منهمء فقداالسترخاء االقت

  من أرطا  األسر من الليبيين أنهم راضون تماما عن أوضاعهم الماليةء % 01.2أبدى
 .يتخلون موقفا وسطا% 01.2منهم غير راضين تماماء و% 05.2مقابل 

  دخل النقد  خالل اإلثني من الليبيين أنهم لم يتعرضوا لحالة من فقدان ال% 26.9أقرن
 . منهم أنهم نادرا ما تعرضوا للل % 02.2عشر شهرا الماضيةء فيما أقرن 

  من الليبيين أنهم لم يتعرضوا أبدا لحالة من عدم كفاية الطعام خالل % 65.1أوضح
 .منهم أوضحوا أنهم نادرا ما تعرضوا للل % 00.1اإلثن  عشر شهرا الماضيةء و

  ين أنهم لم يتعرضوا لحالة من عدم الحصول عل  عالج أو رعاية من الليبي% 21.2بينن
منهم أنهم نادرا ما تعرضوا % 00.0طبية خالل اإلثن  عشر شهرا الماضيةء فيما بينن 

 .للل 
  من الليبيين أنهم أبدا  لم يتعرضوا لحالة من فقدان األمن في بيوتهم خالل % 29.2أبدى

بينوا أنهم نادرا ما استشعروا حالة من فقدان % 00.9اإلثن  عشر شهرا الماضيةء مقابل 
 .اإلحساس باألمن في بيوتهم

  من الليبيين أنهم لم يكونوا وأسر م ضحايا أل  عمل جنائي أو إجرامي % 81.8أفصح
 .قالوا بعكس لل % 2.0خالل السنة الماضيةء مقابل 

لوا الحف اظ عل  البيئة عل  النمو ولعلن فيما تقدم ما يفسر إحساس الليبيين بالبيئةء حين فضن
االقتصاد ء رغم التناقض الملحوظ بين موقفهم القيمي وسلوكهم في  لا السيااء والل  ت كده 
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المشا دات اليوميةء وتتبدى أبرز مظا ره في التوسع العمراني خارج المخططات السكنية للمدن 
تجري  لألر بلل  من وما يرتبط والرقعة الزراعيةء الغابات واستنزاف لمصادر عل  حسا  اضي

 . ء وغير لل المياه الجوفية
إن إشبام الحاجات األساسية في جان  األمن الماد  واألمن االقتصاد ء يبرز إل  العلن 
مطال  واحتياجات أخرىء مثل العيش في بيئة نظيفة ومتوازنةء وتجميل المدن واستثمار مواطن 

 Meritيعرف بالسلع الجدير  باإلشبام الجمال فيهاء وغير لل  مما يمكن إدراجه ضمن ما 
Goods  والتي ال يمكن الحصول عليها إال من خالل الدولة باعتبار ا سلعا أو خدمات عامةء

أن مردود ا االجتماعي  ءباإلضافة إل  ما لكر في موضع ساب  ءرطما كان أشد ما يميز او 
نعكس آثار ا عل  الجميع دون مرتفعء وأنها ال تنطو  عل  مبدأ االستبعاد أو اإلقصاءء بحيث ت

 .أن ينقص لل  مما ينتفع به عل  المستوى الفرد 
 الدخل والثروة واإلنفاق

من الليبيين أنهم ادخروا جزءا من دخولهم خالل اإلثني عشر شهرا % 02.6أوضح  
منهم بتساو  دخولهم مع نفقاتهمء أ  بمعن  أن ادخار م كان % 55.0الفائتةء فيما أفادت نسبة 

أن ادخار م كان بالسال ء ما يدلل عل  حالة من % 09.9ويا  للصفرء فيما أوضحت نسبة مسا
 1.انتقال الثرو  لمصلحة طبقات تقع في أعل  السلم االجتماعي وعل  حسا  طبقات تقع أدناه

وبالقياس إل  الدول األخرى محل المقارنةء تتصدر ليبيا القائمة في نسبة المدخرينء إل   
عنصرين مهمينء أولهما أن مستوى الدخل الحقيقي مرتفع نسبيا في ليبياء ما  ي شر لل  عل 

  مستوى مرتفع نسبيا من العدالة في توزيع الدخل وأن  نا يسمح بمعدالت أعل  لالدخارء
بالمقارنة مع الدول محل المقارنةء يسمح ألعداد أكبر من الليبيين باالدخارء إلا استخدمنا التحليل 

جردء وثانيهما إعالء قيمة االدخار لدى المواطن الليبي بالمقارنة مع الدول األخرى االقتصاد  الم
ألسبا  اجتماعية وثقافية في معظمهاء رطما تعود إل  عدم الثقة في المستقبل من واقع تردن  

ل  طبيعة أنمال اإلنفاا االستهالكي التي تتسم بالجمود  ء Inertiaاألوضام األمنية والسياسيةء وا 
عل  اإلنفاا عل  السلع األساسية دون السلع الكمالية أو سلع الترفيه  تي تعودت التركيزوال

 . واالستجمام في المجتمع الليبي
مع نمو الدخل تنخفض نسبة اإلنفاا عل  السلع األساسيةء ما يتيح  امشا أكبر 

عل  لل  إحساس والتزام الليبيين كعاد  وسلو  اجتماعي بالمسئولي. لالدخار ة عن أبنائهم في زد

                                                 
خراتهم أو يقترضون أو يتلقون اإلعانات لتلبية إنفاقهم االست 1 هالكي تتساوى نسبة الليبيين اللين يسحبون من مدن
تماما  مع نسبة من يصنفون أنفسهم ضمن فئة الدخل الدنيا في المجتمع الليبي حس  نتائج المسح %( 09.9)

 .5100العالمي للقيم لعام 
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األمور المستقبلية المتعلقة بالدراسة والسكن والزواجء ما يدفعهم إل  تخصيص كمن أكبر من 
معيشتهم ومستوى االستهالكية نفقاتهم حسا  عل  لل  كان ولو االدخارء ألغراض وال. دخولهم

عالية من الثراء يسب  ليبيا في نسبة المدخرين عل  المستوى العالمي إال مواطنو دول عل  درجة 
ء %26.1والتقدم والرفاه االقتصاد  واالجتماعي ويتميزون بالرشد في اإلنفااء  ي ألمانيا بنسبة 

% 02.0ء فيما تلي ليبيا مباشر  ماليزيا بنسبة %21.2ء و ولندا بنسبة %22.1والسويد بنسبة 
 %.00.9والصين بنسبة 

د  للكلمةل أم أنه أقر  إل  ولكن  ل يمكن اعتبار لل  ادخارا بالمعن  االقتصا 
. عند غير المتخصصينن مصطلحيالما يحدث بين  وأن الخلط المفا يمي غالبا   االكتنازل خاصة  

باختصار ما لم يتحول االدخار إل  استثمار عل  المستوى االقتصاد  الكليء فإنه يعدن تسرطا من 
ويعتبر بالتالي . القتصاد حلقة التدف  الدائر  للدخلء قد يفضي إل  حالة من االنكماش ا

فهل توجد في ليبيا م سسات مالية متطور  وقادر  عل  استيعا  مدخرات الليبيين . اكتنازا  
 .وتحويلها إل  استثماراتل و ل المناخ السائد حاليا محفنز عل  االستثمارل اإلجابة بالنفي طبعا  

 :تناقضات تحتاج إلى تفسير
اإلحساس باألمن واالسترخاء االقتصاد  يعيشها معظم  ي بينن كل ما تقدم سياد  حالة من 

ومع لل  فإن .  الليبيينء باعتماد شبه مطل  عل  الحكومة في معظم األمور المتصلة بمعاشهم
ا ء ورطما مزينفا ء إل أن  باألمن يبدو  شن من الليبيين يحملون السالح لعدم % 51.6 لا اإلحساس

ليبيا مركز الصدار  عل  المستوى العالميء وتبتعد عن  إحساسهم باألمنء و ي نسبة تحتل فيها
أقر  منافس عالمي و و لبنان بهكثر من خمس نقال مئويةء و و البلد الل  ابتلي بحر  أ لية 
شرسة لعقد ونص  من الزمن ال تزال تبعاتها وتراكماتها تخل  حالة من عدم االستقرار األمنيء 

و  أ لية بنحو سبع نقال مئويةء ما يعني ضع  اعتماد وعن اليمن المبتل  بنزاعات قبلية وحر 
 . الليبيين عل  الحكومة فقطء عل  األقل في  لا المجال

تتمدد في  -وكما يمكن أل  مراق  أن يقرأ لل  في المشهد الليبي  -فالحكومة في ليبيا 
توزم مساحات خدمية معينةء وتتراجع في مساحات أخرىء حيث تبدو قوية في المجال المالي 

فهي لم تنجح . المنح والهبات وتسع  إلرضاء الجميعء فيما تبدو ضعيفة في المجال األمني
طوال عامين عل  األقل في تهمين المواطنين ببناء م سسات أمنية عسكرية وشرطية قادر  

وحين يتقلص دور الحكومة .  له الحكومة تستخدم قدرتها المالية لتغطية قصور ا األمني. الةوفعن 
ء فيصبح لدى المواطنين ما األمنيء يبدأ البحث عن الحلول الفرديةأ ن من المجاالتء السين في 

الهاجس األمني مسيطرا عل  أنمال التفكير والسلو  الفرد  للحصول عل  سلعة أو خدمة 
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يفترض أن يتم إشباعها بصور  جماعيةء ويتحول اآلخرء والغري  خاصة إل  محل للش ء ما 
.مح اإلثني والدينييقلص مساحة التسا

بل رطما كان الهاجس األمني قد وجد مداده في ثقافة متجلنر  سابقة ال يزال الليبيون 
كل المبادا والمفا يم من أمثال الحرية "يحتكمون إليها حت  في فتر  ما بعد الثور ء حيث 

راد  األمة والمساوا  الدينية والجنسيةء كلها ال تج د سندا وال مرجعا السياسية وحرية االعتقاد وا 
  .(5101السنوسي  " )قيميا في  له الثقافة بشقيها التقليد  العرفي والديني

منهم إل  اعتبار % 90.0و لا ما يظهر جلينا  في إجابات الليبيينء اللين يميل نحو 
منهم أن يكون جيرانهم من % 22.0معظم الناس غير جديرين بالثقةء فيما ال يفضل ما نسبته 

ال يفضلونهم أن يكونوا من المهاجرين أو العمال الوافدينء و % 28.1لفة عنهمء و أعراا مخت
. ال يفضلونهم ممن يتحدثون لغات أخرى % 18.1ال يفضلونهم من أديان مغاير ء و % 20.0

 .وفي كل لل  يتفونا الليبيون في  له النس  عل  الدول محل المقارنة كافة
شبه المطل  عل  الحكومةء والل  تظهره نتائج أما االسترخاء االقتصاد  واالعتماد 

المسح العالمي للقيم من خالل قراءتها وف  فرضية االقتصاد الريعيء فإنه  و اآلخر ورغم تعدد 
الدالئل التي ت يدهء إال أنه مشو  بحالة عامة من فقدان الثقة في الحكومة وفي م سسات الدولة 

االقتصاد  يدنخرونء ونسبة متوسطة منهم فالليبيون في سياا االسترخاء . بصفة عامة
لم يتعرضوا لحالة من فقدان الدخل النقد  خالل اإلثني عشر شهرا الماضية رغم %( 26.9)

فقط منهم يعملون بدوام كاملء ونسبة % 55.2انخفاض مستوى األمان الوظيفيء نتيجة أن نسبة 
من الليبيين % 18.2أن  كما أن ما يدلل عل  االسترخاء االقتصاد . بدوام جزئي% 51.2

و م في لل  أكثر تفا ال تجاه العدالة في . يرون أن الثرو  يمكن أن تنمو بشكل يكفي للجميع
 . توزيع الدخل والثرو  من مواطني الدول األخرى محل المقارنة

من الليبيين يرون أن الفروا في الدخل يج  أن تكون حافزا % 12.6كلل  فإن نسبة 
و ي نسبة مرتفعة بالقياس إل  نظيراتها في الدول محل المقارنة تعكس من  عل  الجهد الفرد ء

جانبها القيمة المرتفعة التي يوليها الليبيون للعمل باعتباره قيمة اجتماعية عاليةء مثلما تعكس 
مجموعة من الحقائ  التي تسم االقتصاد الريعي وخصائص المجتمع الليبي المتجانس عرقيا 

 . رودينيا إل  حد كبي
فعل  الرغم من األ مية البالغة التي يوليها الليبيون للحكومة في ظل األمر الواقع الل  

%( 20.2)يفرضه اقتصاد الريعء إال أنهم ال يخفون عدم ثقتهم بهاء فهغلبية متوسطة منهم 
لون أن يتول  الخبراء ال الحكومة عملية اتخال القرارات في واقع اقتصاد  يقوم عل  التوزي ع يفضن

يرون أنهم ال يعيشون في بلد ديمقراطي عل  %( 01.0)ال عل  اإلنتاجء وأقلية كبير  منهم 
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يتخلون موقفا % 15.1فقط يرون عكس لل ء و % 06.1اإلطالا في الوقت الحاضرء مقابل 
.وسطا

مالا يعكس لل ل إنه يعكس حقيقة عدم أو انخفاض الثقة في الحكومة القائمةء 
منهم ال يثقون % 16.2م من يثقون في الحكومة بدرجة أو بهخرىء و من الليبيين  % 55.2)

فقط  م من % 01.2)وفي م سساتها الديمقراطية ( ال يثقون فيها كثيرا% 10.9فيها مطلقاء و 
ال يثقون فيه % 52.9ال يثقون فيه مطلقا  و % 02.8يثقون في البرلمان بدرجة أو بهخرىء و 

ة تجرطة سينئة مرير  مع عملية سياسية قادتها أحزا  لم تعبر ء ما يمكن تفسيره من حصيل(كثيرا
عن طموحات الناس ومطالبهم من خالل ممارسة العمل السياسيء بقدر ما عبرت عن مصالحها 

%( 21.6)الحزطية الضيقة ومطامح النافلين فيهاء ولعلن في لل  تفسيرا لعدم ثقة أغلبية متوسطة 
فقط يثقون فيها بدرجة أو بهخرى و % 2.1بشكل مطل  مقابل من الليبيين في األحزا  السياسية 

 . ال يثقون فيها كثيرا% 51.1
ل إل  فقدان للشرعية في اقتصاد محكوم  ليس  لا فحس ء بل إن فقدان الثقة قد يتحون

برطط وفر  الموارد الطبيعيةء ومن ( Lam,   &Wantchekon 5115)فإل  جان  قيام . بالنفط
بفرضية أن  Friedman (2006)ة طردية مع نمو الديكتاتوريةء يعتقد ضمنها النفطء بعالق

وتتحدد أ مية وجهة . العملية الديمقراطية والحرية تتعارضان مع الزياد  في الصادرات النفطية
والقصور اإلدار  وفقدان ( 5100علو  ء )نظر فريدمان حس  رأ   أزمة المشاركة السياسية في

الدول الريعيةء ما يجعل اإليرادات النفطية التي يمكن أن تشكل الشرعية السياسية لحكومات 
وسيلة لحل المشاكل االقتصادية واالجتماعيةء تلع  من جانبها دورا  في فقدان الشرعية وتفاقم 

 .أزمتها
 نخرالاال حول األسبا  الكامنة وراء ضع  مادام األمر  كلاء يصبح التسا ل مشروعا  

كبديل للتنظيمات السياسية في ليبياء ما من شهنه أن يولند جماعات في م سسات المجتمع المدني 
لعلن ضع  ثقة الليبيين في م سسات الدولةء ومشاركتهم و تضغط عل  الحكومة بمطالبهال 

الضعيفة والمحدود  في م سسات المجتمع المدني باعتبار ا من خصائص الدول الديمقراطيةء 
هزوز  والهشة لهله الم سساتء وانخفاض فاعليتها م شر عل  إدرا  الليبيين لألوضام الم

وتهثير ا في صنع حيا  ديمقراطية سليمة في اقتصاد يعتمد عل  الريعء ولل  بنحو مغاير لما  و 
 ءعليه الحال في االقتصادات التي تعتمد فيها الحكومة عل  ضرائ  الدخل واألرطاح والمبيعات

 .(see: (Ross   2001))المباشر  وغير المباشر  
فهغلبية من الليبيينء وبشكل ملفت للنظرء وطنس  مرتفعةء صرنحوا بهنهم ليسوا أعضاء 

ء و في أ  منظمات فنية أو %(90.1)نشطين أو غير نشطين في منظمات رياضية أو ترفيهية 
ء وفي المنظمات البيئية %(92.2)ء وفي اتحادات العمال %(92.1)موسيقية أو تعليمية 
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ء %(68.1)ء وفي أ  منظمات تطوعية أو إنسانية %(92.2)وابط المهنية ء وفي الر %(98.1)
المستهل  منظمات حماية أكند%(99.2)وفي فيما أنهم ليسوا أعضاء في% 80.2ء من الليبيين
 .أ  حز  سياسي عل  اإلطالا

ورطما كان في  له النتائج التي أفصح عنها المسحء ما يشير إل  إدرا  لدى الليبيين 
فاعلية  له الم سسات بالنظر إل  الطبيعة الريعية لالقتصاد الليبيء و و ما ينسجم مع ما لحدود 

من أن كل فروم المجتمع ( e.g. Shambayati, 1994)توصلت إليه الدراسات بالخصوص 
وغير الحكومية  ي منظمات شكلية في الدولة   المدنيء مثل األحزا  والم سسات المدنية

در  عل  المساءلة وتعزيز الشفافيةء والقيام بالرقابة عل  م سسات الحكم الريعيةء ليس لها الق
   (.5100علو   )

لقد حاولت  له الورقة الرطط بين مواضيع متعدد ء اقتصادية وسياسية واجتماعية وختاماء 
وثقافيةء وف  منهجية تم تحديد ا منل البدءء الستخالص قراء  اقتصادية لبعض ما ورد في نتائج 

ولعلن  له الورقة ألقت . ح العالمي للقيم حول ليبياء رطما تكون سريعة ولكنها غير متسرعةالمس
الضوء بجرأ  أحياناء وطتحفظ أحيانا  أخرى عل  سمات حاكمة وتناقضات قائمةء قد تكون مسئولة 
عن كثير من جوان  القصور والخلل التي تكتن  المشهد السياسي واالقتصاد  القائم في ليبياء 

 . ثلما أنها قد تكون انعكاسا لهلا المشهدم
ورغم التحفظ عل  نتائج المسوح واالستطالعاتء وما يمكن أن يصيبها من نقص 
وعوارء أوال  ألنها تعكس المواق  من قضايا معينة في لحظة زمنية معينةء وثانيا  لشكو  قد 

تكون مفيد  من حيث أنها  تعتر  الباحث حول مدى مصداقيتها وقابليتها للتعميمء إالن أنها قد
تقان أن  توفر ماد  أولية للبحث العلمي نفتقر إليهاء ومن الممكن إلا ما تمت معالجتها بدقة وا 
تثر  البحث العلمي في بالدناء وأن تضعنا في مواجهة مباشر  مع الكثير من القضايا 

 .والموضوعات التي تحتاج إل  الدراسة والتحليل
 المصادر

 :اعد  البياناتالبن  الدوليء ق
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.DPND 

 :نظراء ء الصرام حول الشرعية في ثورات الرطيع العرطيء الجزير  نت(5101)السنوسيء صالح 
http://aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/4/23 

 .ء ليبيا5112الهيه  العامة للمعلوماتء النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة 
الكتا ء القا ر ء ص ص (0890)حمدانء جمال  ء شخصية مصرء المجلد الثانيء عالم

219-205. 


