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  قيميةركائز 
 حصاد نجي  ال    

 عتبة
تنطبع في عقول أفراده وأل انهمء وتنغرس في  المحر  الحقيقي لثقافة المجتمع منظومة قيمية

وبسهب   هله المركزيهة . فتصهو  لههم خصوصهية تميهز مء و ويهة يعتهزون بههانفوسهم وأفئدتهمء 
أن تتهسهههس خطهههط  لهههزمة فهههي تشهههكيل بنيهههة المجتمعهههاتء يالتهههي تحظههه  بهههها المنظومهههات القيميههه

الثقههههافي والسياسههههي واالقتصههههاد  علهههه  رصههههد للقههههيم السههههائد ء المبثوثههههة فههههي األفكههههار  التحههههديث
الشههائعةء والمفهها يم المسههبقةء واألقههوال المهههثور ء والميههول الغالبههةء بمهها تنبهه  عنههه  ههله األفكههار 
والمفا يم واألقوال والميول من استعدادات ل نية ونفسية وعاطفية ووجدانيهةء ومها ي تهرجم عنهها 

 فهي اسهتقراء دورت وتصرفات وأنشطة وأفاعيلء بحيث يتسن  توظيه   هلا الرصهد من سلوكا
 .في إنجاح عملية التحديث أو عرقلتهاالقيم 

قهة لهه أو  وتتهسس كل منظومة قيمية عل  ركهائز محابيهة بدرجهة أو أخهرى للتقهدمء وأخهرى معوِن
لا كانههت المنظومههات القيميههة مههدار تفههاوت األمههم تقههدما وت. حائلههة دونههه خلفههاء فقههد تشههكل  ههله وا 

 .الركائز مقاييس للتحضر وم شرات عل  التمدن
غيهههر أن تصهههني  الركهههائز القيميهههة إلههه  طائفهههة تعهههين علههه  المضهههي قهههدماء وأخهههرى تشهههد إلههه  
الخلهه ء مشههحون  ههو نفسههه باعتبههارات قيميههةء ألن مهها يجههده شههع  مههن الشههعو  سههبيال للتقههدم 

ولتفري  مثل  له التصنيفات مهن . والتخل واالزد ار قد يجده شع  آخر أوث  سبيل للتقهقر 
شحنتها القيميةء ولسد الطري  أمام أية لرائع نسبانية قهد توظه  فهي الحهول دون المقارنهة بهين 
درجات التمدن والتحضرء وأسوأ من لله ء فهي تبريهر القمهع السياسهي واإلجحهاف االجتمهاعيء 

وليء عبهر تعا هدات ومواثيه  درج بعض البحاث عل  الركون إل  م شرات تواف  المجتمع الد
المشههههاركة مثههههل صههههون حقههههوا اإلنسههههانء وا عمههههال مبههههدأ التسههههامحء و )حقوقيههههةء علهههه  إيجابيتههههها 

عل  سلبيتها  م شراتو  ء(السياسية الواسعة مثهل اسهتيفاء الحه  بالهلاتء و ضهم حقهوا )تواف 
يجابيهههة وفهههي حهههين أن تصهههني  مثهههل  هههله الم شهههرات إلههه  إ(. األقليهههاتء والنظهههر  الدونيهههة للمهههرأ 

يعههين علهه  التقليههل مههن  ء حسهه  أولئهه  البحههاثء إنمههاوسههلبية يظههل قيميههاء فههإن التوافهه  الههدولي
 .انحيازه

 أولمبياد قيمي
محاولهة الستكشهاف المنظومهات القيميهة التهي تحكهم تصهرفات البشهر فههي  المسهح العهالمي للقهيم

بينههاء والهرطط بهين ركائز هاء  المقارنهة تتسن  بحيث بقام األرضء تحديهد االخهتالالت و مختل 
لمهها يسههفر عنههه مهها  ارصههدليههها  ههلا المسههح النتههائج التههي يخلههص إيمكههن اعتبههار و . الكامنههة فيههها

 . يمكن وصفه بتنافس قيمي ي جرى بشكل دور  بين شعو  العالم
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ليست  نا  في  لا األولمبياد تصفيات ت  ل دوال وتقصي أخرىء فالمشاركة متاحة للجميهعء 
بههههباسهههتثناء مهههن ال يرغههه  يهههدر  ال أو تنفيهههلهء فهههي ظروفهههه تسهههعفه ال أو المسهههحء تنفيهههل فهههي

لل  . له منازما  كهس للقيم يتوج به بطل ال وفي حين أن  نا  كهسا للقدمء ليس  ن. أصال
كمهها ت كههد النزعههات النسههبانية محقههةء أكثههر ظنيههة وغائميههة مههن أن تحتمههل ء المسههائل القيميههةأن 

 . فائزا وحيدا
المشهاركون فيهه ليسهت منتخبهات : ز األولمبياد القيمي عن أ  تنافس آخرفارا آخر يمي وثمة

األفهههراد الهههلين . اصهههطفيت أعضههها  ا بعنايهههةء بهههل عينهههات اختيهههرت عناصهههر ا بشهههكل عشهههوائي
ت ستطلع آرا  م في أ  بلد ال يتمتعون به  سجايا قيميهة خاصهة تميهز مء بهل إن تمهتعهم بمثهل 

مهههردن للههه  أن القهههدر  علههه  تعمهههيم النتهههائج التهههي . ة هههله السهههجايا يسهههح  أحقيهههتهم فهههي المشهههارك
تخلههص إليههها المسههوح إنمهها تتوقهه  علهه  تطبيهه  أسههلو  عشههوائي فههي اختيههار أعضههاء الوفههود 

 . الممثلةء واألسلو  العشوائي يتناف  بدا ة مع االنتقاء النخبو  
حقيقيها  للمجتمههع عشهوائية االختيهار إلن  ههي الضهامن الهرئيس ألن يكههون الوفهد المختهار ممههثال

المعنيء و ي أ م استحقاا يضفي شرعية معرفية عل  تعميم النتائجء الغاية المرجو  مهن كهل 
المشهتبه فهي عشهوائية أسهلوبه فهي اختيهار . مسح مشهتبه فهي قدرتهه  عينتهه لا ما يجعل المسهح

عل  إطالا أحكام تتجاوز  له العينةء و و أيضا ما يجعل النتائج التهي يسهفر عنهها التنهافس 
 سههس علهه  التمثيههل العشههوائي أقههدر علهه  عكههس الواقههع المههراد رصههده مههن أ  تنههافس يقههوم الم

 . عل  التمثيل النخبو  
 قيم التنشئة

للقهههيمء ونشهههرم فهههي حسههها   نلتفهههت اآلن إلههه  المشهههاركة الوطنيهههة فهههي أولمبيهههاد المسهههح العهههالمي
ايهههة بمهههدى سهههوف نعنههه  بد. الميهههداليات التهههي حصهههد ا الوفهههد الليبهههي فهههي محهههاور قيميهههة بعينهههها

واالدخهههارء ء االسهههتقالليةو  ءالهههديني اإليمهههاناسهههتعداد الليبيهههين لتنشهههئة جهههيلهم الجديهههد علههه  قهههيم 
و ي قهيم تعهول كثيهر مهن المجتمعهات ء و والخيالء واإليثارء والتصميم والمثابر ء والعمل الد  

 . البشرية عل  أثر ا اإليجابي في أ  منظومة قيمية بشرية
ء وضههههد ا العقههههوا  مر بهههههنههههالصههههدم بمهههها  عنههههيتء التههههي اعههههةالطسههههوف نعنهههه  أيضهههها بقيمههههة 

المجتمعههات سههجية إيجابيههة حههين  وعلهه  الههرغم مههن أن الطاعههة تعههد فههي كثيههر مههن. والعصههيان
أحهد وصهايا ل متثاالحين تكون اء بما تجسده فكر  األلو ية من قيم ساميةء أو ألوامر هللاتكون 

تتطلهههه  قههههدرا مههههن  عمليههههاتفههههي  تمههههارسمههههن خبرتهههههء أو حههههين  لإلفههههاد بههههه أو  بههههرناء الوالههههدين
ء سهكونية فهي أنشهطة عديهد  ومتنوعهة ؛ فإنهها تعهد قيمهةالم سسة العسهكريةكما في االنضبالء

 سهل التكهرس تقليهد كالبحث العلمي واالبتكار التقني واإلبدام الفني والنشهال السياسهيء كونهها 
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حلال من المس وليةء وعائقا ت نصيامالتقليد واال فيه ياا يكون في س ءسلطةلل نصياموتشي باال
.للمبادر ء وقامعا للخيال

عل  نتائج المسح الشامل للقيم الليبيةء وف  اإلحصاءات المثبتة في  له الوثيقةء  وحين نطلع
أنها تسفر عن حظو  اإليمان الديني به مية عظيمة عند أغلبية عالية من الليبيينء وعهن  نجد

وتحظه  الطاعهة به ميهة مماثلهة عنهد أغلبيهة . أبنهائهمتوقير م إياه بما يوج  غرسه فهي نفهوس 
متوسههطة مههن الليبيههينء فيمهها يحظهه  العمههل الههد و  به ميههة عنههد أقليههة كبيههر  مههنهم؛ وفههي حههين 
تحوز قيم االستقالليةء واالدخهارء واإليثهارء والتصهميم والمثهابر  أ ميهة عنهد أقليهة معتبهر ء يههتي 

ة تستدعي ترطية النشء الجديد عليه إال عند أقلية الخيال في آخر القائمةء إل ال يحظ  به مي
 . 1ضئيلة

وفي .  له بعض ركائز المنظومة القيمية التي يتطلع الليبيون إل  غرسها في أجيالهم الطالعة
 ههله المنظومههة يسههتبين أن قههيم العمههل الههد و ء واالدخههارء والتصههميم والمثههابر ء واالسههتقالليةء 

ميههة والرخههاء واالتقههان واإلبههدامء ال تلقهه  العنايههة التههي تليهه  والخيههالء و ههي سههجايا محابيههة للتن
 المهتمهين بههاء ما يثيهر السه ال عهن قهدر في بالدنا إال عند األقلية بدور ا في تطوير المجتمع

 . في بلدان أخرى 
ء تكشههه  عهههن البهههون 2المقارنهههات التاليهههة مهههع بعهههض دول العهههالم المتصهههدر  فهههي  هههله المحهههاور

 :بعض المجتمعات اإلنسانية المعاصر عن  تمع المحليلمجالشاسع الل  يفصل ا
مههن الليبيههينء ونسههبة مههن يقههدرون .% 19.0قيمههة مهمههة عنههد  االستتتقيلية

 ؛.%60أ ميتها في سلوفينيا 
مهن الليبيهينء ونسهبة مهن يهدركون % 00.0قيمهة مهمهة عنهد  العمل التدووب

 ؛%85.6أثر ا اإليجابي في أوزطكستان 
مههن الليبيههين إلهه  تنشههئة أبنههائهم عليهههاء فههي  %58.9قيمههة يسههع   االدختتار

 من سكان كوريا الجنوطية؛% 22.0حين يشاطر م في  لا المسع  
من الليبيينء وعله  ا تمهام % 52.5يحوزان عل  ا تمام  التصميم والمثابرة

 في اليابان؛ % 26.9
 مههن الليبيههينء ومنزلههة مماثلههة عنههد % 12.1يتنههزل منزلههة عاليههة عنههد اإليثتتار

 ي األكوادور؛ف.% 20
                                                 

يههة عههرض نتههائج التحديههدات الكميههة للتعبيههرات اإلحصههائية الكيفيههة الههوارد  فههي  ههله الفقههر  مثبتههة فههي بدا 1
 (.مصطلحات إحصائية: راجع الفهرس)المسح 

التهي اسهتطلعت فيهها ( 00-5101)ما لم ينوه إله  خهالف لله ء الحهديث دائمها عهن الموجهة السادسهة  2
 .دولة 25آراء شعو  
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ء الل  يقوم بدور فاعل في الفكر والفهن والعلهمء يتهليل القائمهة الليبيهة الخيال
 في السويد أ ميته وجدواه؛ % 02.6ء فيما يدر  %05.5بنسبة قدر ا 

   علههه  الميهههول السهههلبية التهههي تكرسههههاء تحظههه  به ميهههة كبيهههر  فهههي الطاعتتتة
فههي غرسههها فههي نفههوس  منظومههة الليبيههين القيميههةء حيههث تبلهه  نسههبة الههراغبين

 في ألرطيجان؛% 2.0ء بينما ال يرغ  في القيام بلل  سوى .%28أبنائهم 
وكمهها أسههلفناء فههإن لهههله السههجاياء باسههتثناء الطاعههةء أ ميههة تجعلههها جههدير  بالتبجيههل واالحتفههاءء 

الصهالح  المهواطنتنميتها فهي خله  يسهم استيفا  ا و ومهارات كما أن لبعض منها استحقاقات 
فهههي الهههرأ ء فههههي  االستتتتقيليةوحسهههبنا أن نمثههل علههه  للههه  بقيمهههة . ل فهههي بنهههاء مجتمعههههالفاعهه

منطقية عل  الدفام عنههء ة ثالثلغوية عل  صياغتهء و  قدر و قدر  ل نية عل  تشكيلهء  تتطل 
السياسهية واالجتماعيهة   والمصالح والضهغوطات عل  مقاومة األ واء والرغا شخصيةة رابعو 

 . يره من اآلراءالتي قد تمارس لفرض غ
 الثقة في اآلخر

فههي نههوم  عههينة ثقههة الليبههي فههي اآلخهرء كمهها تتنرصهد اآلن األداء القيمههي المحلههي المههرتبط بدرجه
ء بحسبان التسامحالفئات التي ال يفضل الليبيون جيرتهاء و و مسل  لو عالقة مباشر  بقيمة 

جتتدارة ميههة االعتقههاد فههي ومنههال أ . جيههر  فئههة أميههل إلهه  عههدم التسههامح معههها يفضههلأن مههن ال 
أن التوجس في اآلخر ال يسهم في تعزيهز المشهاركة المدنيهة وال حته  الشهراكة  اآلخرين بالثقة

التجاريةء وال يجد  نفعها فهي التواصهل الهدولي وال حته  التواصهل المحلهيء و هو ال يعهين عله  
منزلهة قيمهة  الحوارء االستحقاا الرئيس في أ  مصالحة وطنيةء فضال عن كونه ينبه  بتهدني

 .التسامح بكل أثر ا في تماس  المجتمع ووحدته
 : من البيانات التالية الليبيةويتضح تدني منزلة قيمة التسامح في  رمية المنظومة القيمية 

 إال فهي نفهوس أقليهة ضهئيلة مهن االعتقاد فتي جتدارة اآلخترين بالثقتة ال َيقر
بيهههين يتوجسهههون مهههن ء مههها يعنهههي أن أغلبيهههة سهههاحقة مهههن اللي%(01)الليبيهههين 

مههههن السههههكان أن معظههههم النههههاس % 22.0اآلخههههر؛ أمهههها فههههي  ولنههههدا فيعتقههههد 
جديرون بالثقة إل  حد يغني عن توخي الحلر منهم؛ الحال أنه ليس  نها  
شههع  عرطههي تقههل ثقتههه فههي اآلخههرين عههن ثقههة الليبيههين فههيهم سههوى اللبنههانيين 

فهههي نهههانيين واللب؛ ولهههيس  نههها  شهههع  مسهههلم أقهههل ثقهههة مهههن الليبيهههين %(8.9)
 %(.  9.2)غير م سوى الشع  الماليز  

 التهي )تبل  في ألمانيها  عرق آخرنسبة من ال يرغ  في أن يكون جاره من
؛ %0.9ء وفهههي إسهههبانياء %00.9( اشهههتهر شهههعبها لعقهههود بهههالميز العنصهههر  
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ء و ي نسبة ال يتفهوا عليهها بلهد آخهر فهي %22.0أما في ليبيا فتصل إل  
ألرطيجان سوى ؛ %(29.0)العالم

 تبلهههه   بتتتتدين آختتتترنسههههبة مههههن ال يرغهههه  فههههي نيوزيالنههههدا فههههي أن يههههدين جههههاره
ء و هههي نسهههبة ال تتفهههوا عليهههها %20.0؛ أمههها فهههي ليبيههها فتصهههل إلههه  0.0%

 ؛ %(22.2)سوى أرمينيا 
 تبلهه  فههي األرجهههوا   عتتتامي أجنبيتتتانسههبة مههن ال يرغهه  فهههي أن يكههون جههاره

تتفهوا عليهها سهوى ء و هي نسهبة ال %28؛ أما في ليبيا فتصهل إله  0.6%
 ؛ %(28.6)ماليزيا 

  رجتتل وامتترأة يعيشتتان ستتوية دون نسههبة مههن ال يرغهه  فههي بولنههدا فههي جيههر
ء و هي نسهبة ال تضها   فهي %95؛ أما في ليبيها فتصهل إله  %1.2 زواج

 .جميع الدول التي استطلعت آراء شعوطها في الموجة السادسة
 ؛ %1.2تبله   أخرى لغة نسبة من ال يرغ  في السويد في أن يتحدث جاره

؛ و ي أيضا نسبة يتفوا فيها الليبيون بال %18.1أما في ليبيا فتصل إل  
 .منازم

أ مية لإليمان %( 86.8) له بعض مالمح األداء القيمي عند شع  تولي فيه أغلبية ساحقة 
صهههلواتها الخمهههسء ويعتنههه  أ لهههوه دينههها يههههمر %( 95.0)الهههدينيء وتههه د  فيهههه أغلبيهههة مماثلهههة 

المثابر  فيهء ويحث عل  التفكر بما يستدعيه فعل التفكر من خيال خص ء ب يوصيو بالعمل 
وينهه  عههن اإلسههراف بمهها يتضهمنه  ههلا النهههي مههن تفضههيل لالدخهارء ويقههول عههن المهه منين بههه 
إنهم ي ثرون عل  أنفسهم ولو كان بهم خصاصةء ويشبنه من يتوجس دون بينة في أخيه بمن 

و هي . أيا كان عرقه ودينه ولغته وطلده ملة الجار بالحسن ء ويحض عل  معايهكل لحمه ميتا
أمامههه لتجنهه  صههراعات داميههة تتهههدده سههوى  أيضهها مالمههح األداء القيمههي عنههد شههع  ال خيههار

وكل لل  إنما يشك  فيما إلا كان اإليمان الديني . الخصوم معالحوارء ليس مع الجيرانء بل 
ما إلا كان الخطها  الهديني وفي ر  في تصرفاتهمءفي شكل دوافع م ثي ترجم عند أغل  الليبيين 

 . في تكريس  له السجايا اإليجابيةيقوم بمهمته المحلي السائد في المجتمع 
 أولمبياد إقليمي

ت عقد مع أمم حققت تفوقها  فهيالمقارنات ليست منصفة تماماء  له عل  أن قائال قد يقول إن 
أل  أمههة أسههوأ بدا ههة مههن أداء األمههة التههي تبههوأت الفتهها فههي القههيم قيههد النقههاشء واألداء القيمههي 

لهههيس فحسههه  أسهههوأ مهههن أداء الدولهههة  لكهههن األداء الليبهههي فهههي بعهههض المحهههاور. مركهههز الصهههدار 
 .يكون أسوأ من أداء جميع الدولء إن لم يكن أسوأ ا عل  اإلطالا يكادالمتصدر  بل 
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ظروفهههها السياسهههية  قهههد يقهههال أيضههها إن  هههله المقارنهههات تعقهههد مهههع شهههعو  ال تتشهههابه مهههن حيهههث
إلا كههان البولنههد  ال يمههانع فههي جههوار رجههل وامههرأ  يعيشههان . واالجتماعيههة والثقافيههة مههع الليبيههين

سههوية دون زواجء والليبههي يمههانع فههي للهه ء فههألن ثقافههة المجتمههع الليبههي الملتزمههة دينيههاء خالفهها 
راضء ولضههمان وللههرد علهه   ههلا االعتهه. لثقافههة المجتمههع البولنههد ء تسههتهجن مثههل  ههلا المسههل 

مقارنهههة مهههع دول لات  المنظومهههة القيميهههة الليبيهههةء نعقهههدقهههدر أكبهههر مهههن اإلنصهههاف فهههي تقهههويم 
 . خصوصيات أقر  ما تكون إل  الخصوصيات الليبية

 :سوف نقارن ليبياتحديداء 
 مهههع تهههونسء و هههي دولهههة مجهههاور  لليبيهههاء وتتشهههابه معهههها فهههي كونهههها دولهههة عرطيهههةء

سالميةء  ومن دول الرطيع العرطي؛  وأفريقيةء ومتوسطيةء وا 
 سههالمها وثورتههههاء بهنهههها ومههع الهههيمنء و ههي دولهههة تتميهههزء فضههال عهههن عروطتهههها وا 

تعاني ما تعانيه ليبيها مهن انتشهار للسهالحء وللقبيلهة فيهها سهطو  شهبيهة بسهطوتها 
 في ليبيا؛ 

 سههالمهاء دولههة نفطيههةء وصههحراويةء ومههع الكويههتء و ههيء فضههال عههن عروطتههها وا 
 وعشائرية؛

لعرااء و ي دولهة عرطيهةء ومسهلمةء ونفطيهة وعشهائريةء وتحتهاج مثهل ليبيها ومع ا
 ؛نقل البالد مما يح  بها من مخاطرإل  مصالحة وطنية ت

 ومع الجزائرء و ي دولة عرطيةء ومسلمةء ونفطيةء ومرت بظهروف أمنيهة ليسهت
 مواتية؛

  ومههع قطههرء و ههي دولههة عرطيههةء ومسههلمةء ونفطيههةء وعشههائريةء والشههع  القطههر
 (.1راجع الهامش )أقر  ما يكون من حيث منظومته القيمية للشع  الليبي 

 :المحاور التي سل  لكر اجميع أداء كل من  له الدول في  التاليةاألرطع تبين األشكال 
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وأخهرى سهلبية ( قيم الشكلين األولين)إل  قيم إيجابية  تل  المحاورء وف  ما اتفقناء فإلا صنفنا
م اإليجابيهة المتصهدرء األعله  فهي حالهة القهي نسبةصاح  ال واعتبرنا ء(كلين األخيرينقيم الش)

ية باألدنهه  فههي حالههة القههيم السهههل دنهه  المتخلهه ؛ واعتبرنهها صهههاح  النسههبةاأل وصههاح  النسههبة
الصههدار  مههع تتقاسههم قطههر  أن األعلهه  المتخلهه ؛ فسههوف يسههتبين وصههاح  النسههبة ءالمتصههدر

طعهة محهاور ويتخلهه  فهي محهور واحههد؛ وتحصهل الكويهت علهه  تهونسء فكال مها يتصهدر فههي أر 
الهههيمن علههه  يحصهههلالترتيههه  الثهههاني بالتصهههدر فهههي محهههورين وعهههدم التخلههه  فهههي أ  محهههور؛ و

الترتي  الثالثء بتصدره فهي ثالثهة محهاور وتخلفهه فهي خمسهة محهاور؛ وتحصهل الجزائهر عله  
يمها يحصهل العهراا عله  الترتي  الرابعء فههي تتصهدر فهي محهور وال تتخله  فهي أ  محهور؛ ف

دون منازم فتحتفظ  الترتي  الخامسء فهو ال يتصدر في شيء وال يتخل  في شيء؛ أما ليبيا
 1 .تصدر في أ  محورتتخل  في ستة محاور وال تء فهي بالترتي  األخير

 
 
 

                                                 
يكههون فههي الوسههع توظيهه   ههله البيانههات فههي تحديههد الشههع  األقههر  إلهه  الشههع  الليبههي مههن حيههث  1 قههد

قيميههةء وقههد نكتشهه  بفضههلها أن الشههع  القطههر   ههو األقههر  إلهه  الشههع  الليبههيء وأن ركههائز منظومتههه ال
غيهههر أن  هههله المقارنهههة تفتهههرضء دون سهههند تنظيهههر  وال إمبيريقهههيء أن . الشهههع  العراقهههي  هههو األبعهههد عنهههه

وعل  أ  حال فإن مثهل  هله المقارنهات تخهرج عهن نطهاا . األوزان النسبية بين القيم قيد النقاش متساوية
مامات  له الورقةء وما أردنا مهن لكر ها سهوى التنويهه إله  أ ميهة البيانهات التهي تشهتمل عليهها المسهوح ا ت

 .القيميةء واآلفاا الرحبة التي تفتحها
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ال تحصل ليبيا إلن عله  أ  ميداليهة ل بيهة فهي أولمبيهاد إقليمهي تشهار  فيهه سهبع دول عرطيهة 
لكهن  هلا يعنهي أن األداء القيمهي الليبهي . مة لها مهع شهعوطها تهاريث وثقافهة و ويهة مشهتركةمسل

 .متواضع حت  بمقاييس إقليمية
ههد  بشههكل مقصههودء حههين اخترنهها مهها  مارسههنا ايلزمنههاء تحريهها لألمانههةء الكشهه  عههن عمليههة ترصن

التعبيهر عهن   رأينها؛ ثمة محاور ال يعد األداء المحلي فيها سيئا إل  الحد الهل. اخترنا من قيم
فههي قطههرء % 08.2مثههال عليهههاء فهههو قيمههة ال يحبههل غرسههها فههي نفههوس أبنههائهم سههوى  الههلات
فههي الههيمن؛ فههي % 2.2فههي العههرااء و% 05.2فههي الجزائههرء % 06.9فههي تههونسء % 09.1

 تبله  من الليبيهينء ال يتفهوا علهيهم فهي  هلا سهوى الكهويتيين بنسهبة% 55.2حين يفضل لل  
المجتمهههههع المقبهههههل علههههه  تغييههههر منظومتهههههه القيميهههههةء إلا مههههها أدر  عطبهههههها  غيههههر أن%. 58.0

الحاجة إل  تبديلهاء قد يكون أكثر حاجهة لال تمهام بإصهالح أدائهه فهي القهيم السهلبية  واستشعر
 . منه للعناية بتعزيز أدائه في اإليجابي منها

 عالميتفوق 
يهين إله  مركهز الصهدار  فههي نتسهاءل اآلن عمها إلا كانهت نتهائج المسهح تسهفر عههن وصهول الليب

أ  شههيءل لههيس لنهها أن نتوقههع  ههلا فههي محههاور المسههح؛ ولكههن مههالا عههن المنهجيههة التههي اتبعههت 
 في إجرائهل  

ء الههل  نفههله مركههز اسههتطالم آراء الليبيههين فههي الدسههتورألكههر أن فريهه  العمههل المشههرف علهه  
ة مع طال  وأسهاتل  ء قد عقد لقاءات حواري5105البحوث واالستشارات بجامعة بنغاز  عام 

ونشطاء حقوقيين فهي سهت جامعهات ليبيهةء وأن  نها  شهكوكا أثيهرت حهول حجهم العينهةء عبنهر 



24 
 

عنههها أحههد أعضههاء  يهههه  التههدريس بقولههه إنهههه ال يثهه  فههي نتهههائج أ  اسههتطالم ال يشههكل حجهههم 
كههان رئههيس الحكومههة االنتقاليههة قههد قبههل للهه ء . علهه  األقههل مههن المجتمههع الكلههي% 11عينتههه 

ء ألنهه يتوقهع أن الليبيهين حالة 1111يس الفري  بزياد  حجم العينة بحيث تصل إل  نصح رئ
 .لن يقتنعوا بنتائج مسح شامل عدد أفراد عينته أقل من  لا

الفهرا . حالهة 5010ء فيما بل  حجم عينة المسح القيمي حالة 5105كان حجم العينة آنلا  
ولكهههن دعونههها نقهههارن حجهههم . كوكا مشهههابهةلهههيس كبيهههراء ويتوقهههع إلن أن تثيهههر العينهههة الجديهههد  شههه

سهوف نجهد أن  نهها  . العينهة الليبيهة بهحجهام عينهات الهدول التهي شهاركت فهي الموجهة السادسهة
 :العينية الليبيةيتجاوز حجم عينتها حجم ( دولة 25من )أرطع دول فقط 

 5211: روسيا 
 5001: اليابان 
 5111: الصين 
 5515: الواليات المتحد  األمريكية 
 5010 :ليبيا 
 هههلا الترتيههه  يتغيهههر بشهههكل حاسهههم حهههين نهخهههل فهههي االعتبهههار نسهههبة العينهههة إلههه  حجهههم  أنغيهههر 

 :السكان
  (1.11119)مليون  2.2ء وعدد سكانها 5010عينة ليبيا% 
  (1.111108)مليون  056ء وعدد سكانها 5001عينة اليابان% 
  (1.111106)مليون  001ء وعدد سكانها 5211عينة روسيا% 
 مليههههههون  101ء وعههههههدد سههههههكانها 5515ت المتحههههههد  األمريكيههههههة عينههههههة الواليهههههها

(1111165)% 
  مليهههههههههههههههون  112ء وعهههههههههههههههدد سهههههههههههههههكانها مليهههههههههههههههار و5111عينهههههههههههههههة الصهههههههههههههههين

(1.1111106.)% 
تحصهههل ليبيههها إلن علههه  ميداليهههة ل بيهههةء لعلهههها الوحيهههد ء وبفهههرا شاسهههع يفصهههلها عهههن الدولهههة 

الصهين صهاحبة الترتيه   ء وفرا فلكي يفصلها عهن(اليابان)المتحصلة عل  الميدالية الفضية 
الرا ن أنه ليست  نا  دولة تنازم ليبيا عل  ل بيتها في جميع الموجات التي يبله  . 1الخامس

                                                 

ء و ههو حجههم عينههة الصههينء يشههكل 5111لتبيههان حجههم  ههلا الفههرا الفلكههيء حسههبنا أن نقههول إن العههدد  1
. فهردا نسهبة إله  عهدد سهكان ليبيها 05ز عهدد عناصهر ا نسبة إله  عهدد سهكانها مها تشهكله عينهة ال يتجهاو 

أفهههراد إلا مههها عقهههدنا المقارنهههة مهههع عينهههة الصهههين فهههي الموجهههة الثانيهههة  9ويهههنخفض  هههلا العهههدد إلههه  حهههوال  
فهي المقابهلء لهو أن الصهين تهسهت بنسهبة العينهة الليبيهةء . مفهرد  0211ي لم تتجهاوز التء (0881-80)

 ! صيني نص  مليون عن  للزمها أن تستطلع آراء ما ال يقل
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% 81دولهة يقطنهها أكثهر مهن  011مجموم الدول التي استطلعت آراء شعوطها فيها أكثر مهن 
الأخيرا يبدو أن ثمة شيئا يتفو. من سكان العالم المستوى عل  الليبيون فيه ! يعالما

ولكن في حهين أن زيهاد  حجهم العينهة يعهزز مهن قهدرتها عله  التمثيهلء فهإن الفهروا فهي أحجهام 
أن التفوا الليبي لم يكن ناجما  فارا الم. 1العينة ال تعود م ثر  كثيرا بعد تخطي عتبات بعينها

عههن استشههعار فريهه  العمههل المشههرف علهه  المسههح الحاجههة إلهه  عينههة بهههلا الحجههمء فقههد كههان 
 ه يعهههون جيهههدا أنههههم يسهههتطيعون إجهههراءه علههه  نحهههو يضهههمن مسهههتوى ثقهههة و هههامش خطهههه أعضههها

مناسبين بعدد أقل بكثير؛ بل نتج عن إدراكههم لثقافهة االسهتطالم السهائد  فهي مجهتمعهمء التهي 
يبهدو إلن أن الليبيهين . عشهوائيتها تعزو أ مية خاصة لحجم العيناتء بصرف النظر عهن قهدر

جابة لخلهههل فهههي وعهههيهم االسهههتطالعيء فبفضهههل توجسههههم فيمههها حقهههه اسهههت الفتهههاقهههد حققهههوا إنجهههازا 
 .التيقنء وتيقنهم فيما حقه التوجسء أصابوا من حيث أخطهوا

 مثنويات قيمية
تماعيةء في مقابل القطام القطام العام ك لية في كفل استحقاقات العدالة االجاستحداث  عق 

الهل   ء"أيهمها أ همء العدالهة أو الحريهةل" :ء اختزل الس ال القديماألفرادآلية كفل حرية الخاصء 
ء إلههه  سههه ال يستفسهههر عهههن  ويهههة القطهههام األقهههدر علههه  خلههه  القهههدمأرا فالسهههفة السياسهههة منهههل 

 . المجتمع الل  تصبو إليه البشرية
ء لههم تعههد قههو  الدولههة الحاكمههة للمجتمههع تههرتهن لقههدرتها علهه  فههرض إراد  القههرن الفائههتوبانتهههاء 

 بل لقو  الماديةء عبر قبضة أمنية حديدية وقطام عام ي دار مركزياء م سساتها عل  رعايا ا با
لقدرتها عل  مراكمة الثرو  وتنفيل مشاريع تنموية حقيقية والمتالكها قدرات رمزية تشمل تحديد 

تههدريجيا . األولويههات والتنسههي  بههين القههوى الفاعلههة وخلهه  مجتمههع معرفههي وتنميههة ثقافههة منفتحههة
يجههاد الوسههائل غههدت الدولههة األقههل  يمنهه ة ماديههة أوفههر حظهها فههي تحقيهه  األ ههداف المجتمعيههة وا 

 .  الكفيلة لفرض  يبتها
نهههاتج كهههل للههه  مههها أصهههبح يعهههرف بمنظومهههة الحكامهههة التهههي شهههرعت تهههدريجيا تفتئهههت علههه  حههه  
األيديولوجيا في اتخال مواق  قيميةء و ي ممارسة تعينت تحديهدا فهي م شهرات وضهعها البنه  

اسههتخدام العنهه ء فعاليههة م سسههات ء والمسههاءلةء االسههتقرار السياسههي ةدرجههة المشههارك: الههدولي
جهههود  الخهههدمات العامهههةء سهههياد  القهههانونء والسهههيطر  علههه   ءالدولهههةء كفهههاء  األجههههز  الحكوميهههة

                                                 

ء التهههي يضهههمن 190ةء  نههها  عتبهههة العهههدد حالهههألههه   011فهههي المجتمهههع الكلهههي الهههل  يتجهههاوز تعهههداده  1
ء %0ء التهههي تكفهههي لههههامش خطهههه 211ء وعتبهههة العهههدد %2و هههامش خطهههه % 82متخطيههها مسهههتوى ثقهههة 

كلمهها قلههت ؛ والفههرا بههين العتبههات يزيههد بشههكل ملحههوظ %0فههي حالههة  ههامش الخطههه  8210وعتبههة العههدد 
نسهبة  هامش الخطهههء مها يعنههي أن حجهم العينهة فههي حالهة المجتمعههات الكليهة كبيهر  الحجههم ال ي حهدثء بعههد 

 .ء سوى فروا متضائلةعتبات بعينها
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وبطبيعة الحالء فإن مجرد التعامل مع القيم السياسية واالجتماعية في شكل م شهرات . الفساد
. شحنتها القيميةإنما ينب  عن محاولة تفريغها من 

لههم يعههد السهه ال األ ههمء أيهمهها أ ههمء العدالههة أو الحريههةء القطههام الخههاص أو  وعلهه   ههلا النحههوء
حههراز التقههدم فههي عههالم تتههدافع فيههه شههركات متعديههة  العههامء بههل أيهمهها أقههدر علهه  كفههل البقههاء وا 

 .1الجنسية وتحدد مقاديره م شرات تنافسية
مهههن  ء2يمهههةء يقهههر رونالهههد انجلههههارت وكرسهههتيان ولوزيهههلوفهههي تنويعهههة جديهههد  لههههله المثنويهههة القد

القيم التقليدية في : ء وجود بعدين رئيسين للتنوم القيمي في العالمم سسة المسح العالمي للقيم
 . عن اللات العلمانية؛ وقيم البقاء في مقابل قيم التعبير-مقابل القيم العقالنية

ء مههنح أولويههة للحفههاظ ركة فههي القههرار السياسههيمههة بالمشههاالمسههاوا  الجندريههةء المطالبههة المتعاظ
ء فهي االختيهار الحهرعل  البيئةء اإلفصاح عن درجة كبير  من التسامح مهع األجانه ء الرغبهة 

ء تطلهع بشهر  كهونيء لكنهه ال يحظه  باألولويهة عنهد بقهيم التعبيهر عهن الهلاتوسائر ما يعهرف 
لتحههههديات تهههههدد ( لبيئههههيوا قتصههههاد العسههههكر  والصههههحي واال)المههههاد   شههههعو  يتعههههرض أمنههههها

 . التي ت كد  لا النوم من األمنقيم البقاء  لا ما يجعل  له الشعو  أميل لتبني . بقاء ا
ء تههولي أ ميههة للههدين والههروابط األسههرية قيمهها تقليديههةووفهه  بعههد ثقههافي ثههانء ثمههة شههعو  تفضههل 

شهعو  أميهل إله  واحترام السلطةء وتنزم إل  أن تكون أقل تسامحا وثقة في اآلخرين؛ تقابلهها 
 . أقل احتفاال بالدين واألسر  والسلطةء وأقل توجسا في اآلخرعلمانية -قيم عقالنية

يمكههن اعتبار هها  ء التههيخريطههة العههالم القيميههةيموضههع  ههلا التصههني  الرطههاعي دول العههالم فههي 
ة ت نجز عمليو . يحدد مسار الحرا  القيمي في المجتمعات البشرية لنتائج تنافسرصدا تراكميا 

الموضعة الجغرافية القيمية عبر وضع كل دولة في إحهدى خانهات أرطعهةء حيهث تكهون بعهض 
تحتههل الخانههة  الههدول أقههر  إلهه  الخانههات الثالثههة المجههاور  لخانتههها مههن غير هها مههن الههدول التههي

 : نفسها
 

                                                 

ء الصهادر  عهن مجلهس التخطههيط 5125ليبيها  ر يهةالنهههائي لههه " ملخهص التقريهر"ثمهة تفصهيل لههلا فهي  1
 .5119تء جامعة بنغاز ء يونيو الوطنيء منشورات مركز البحوث واالستشار 

2 Ronald Inglehart and Christian Welzel, Worldvaluessurvey.org (Findings and 
Insights). 
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 :األرطعة المعنية عل  النحو التالي الخاناتدول العالم  تشغل
 معظهههم الهههدول اإلسهههالميةء ومعظهههم الهههدول : ديهههة وقهههيم البقهههاءدول أميهههل إلههه  القهههيم التقلي

 (تركياء إيرانء الباكستانء زيمبابو ء غاناء مصرء األردنء تركيا: مثال)اإلفريقية 
 معظههم دول أمريكهها الالتينيههةء : دول أميههل إلهه  القههيم التقليديههة وقههيم التعبيههر عههن الههلات

المكسههههي ء البيههههروء كولمبيههههاء البرازيههههلء : مثههههال)وبعههههض الههههدول الناطقههههة باإلنجليزيههههة 
 (إيرلنداء الواليات المتحد ء كنداء أستراليا

 كثير من الدول التي كانت تتبنه  : العلمانية وقيم البقاء-دول أميل إل  القيم العقالنية
بعههههههههض الههههههههدول الكاثوليكيههههههههة و شههههههههيوعيةء توجهههههههههات اشههههههههتراكية و ( أو تظههههههههل تتبنهههههههه ) 

روسههياء رومانيههاء المجههرء : مثههال)شههية واألرثولكسههية األورطيههةء وبعههض الههدول الكونفو 
 (تايوانء ء بولنداء سلوفينياء الصينء اليابان

 بعههههض الههههدول : العلمانيههههة وقههههيم التعبيههههر عههههن الههههلات-دول أميههههل إلهههه  القههههيم العقالنيههههة
فرنسههههاء إيطاليههههاء ألمانيههههاء : مثههههال)الكاثوليكيههههة األورطيههههةء وجميههههع الههههدول اإلسههههكندنافية 

 1.(السويداليونانء النرويجء الدنمر ء 
                                                 

قهههد يكهههون مهههن المفيهههد تطبيههه  فكهههر  التصهههني  القيمهههي علههه  مسهههتوى الخصهههائص الفئويهههةء للتحقههه  مهههن  1
-تقليدية وقيم البقاء منها إل  القيم العقالنيةأن الفئات األقل دخال أقر  إل  القيم ال مثالأحداس م دا ا 
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فإلا عدنا إل  تقويم األداء المحلي وفه   هلا التصهني  القيمهيء مهن المتوقهع أن نجهد ليبيها فهي 
بهس أقص  ال الركن السفلي األيسرء في خانة شعو  قيم البقاء والقيم التقليديةء صحبة عدد

يم بهههه مهههن الهههدول اإلفريقيهههة واإلسهههالميةء وأبعهههد مههها تكهههون عهههن خانهههة شهههعو  قهههيم التعبيهههر والقههه
ن ظهل  ههلا . العلمانيهة-العقالنيهة  ههلا مها تشهي بههه النتهائج التهي أسههفر عنهها التنهافس القيمههيء وا 

 .الحكم في حاجة إل  دعم الكثير من الدراسات المفصلة
عمهههها إلا كانههههت نزوعههههات الليبيههههين التههههي أضههههحت تتمظهههههر عبر هههها  سهههه اال  ههههلا الوضههههعيثيههههر و 

جحهاف اجتمهاعي مهورس  نجمهت عهن نزوعات طارئهة وافهد ء القيمية منظومتهم قمهع سياسهي وا 
م ل كل  البعض يرى أن. لعقودء وأسالي  تنشئة اجتماعية عانت من تشويه ممنهج ومقصود

المصالح االقتصادية وتكريس قهيم الشهفافية  طالما عملنا عل  تهمينتغيرء ي له النزوعات أن 
األنمال السهلوكية  كل ةءورطما النوستالجيء  له النظر  التفا لية ووف . وصون حقوا المواطنة

اسههتباحة المههال العههامء اسههتيفاء الحهه  بالههلاتء ) محاباتههها لثقافههة النهههوض والتقههدمالمشههتبه فههي 
تههدريجيا سههوف تختفههي ( اسههتخدام العنهه  وسههيلة لفههرض الههرأ ء ومهها فههي حكمههها مههن انتهاكههات

فردية مع سياسيء واقتصاد  تتناغم فيه حوافز المصالح الو حقوقيء و خل  مناخ ثقافيء  عبر
فههي المقابههلء ثمههة مههن يههل   إلهه  أن كههل وضههع را ههن يخلهه  مشههاكلهء . أ ههداف الصههالح العههام

فخلهه  كههل قيصههر يمههوتء "وأننهها اسههتبدلنا طغهها  بطاغيههةء وبهههن علينهها أال نحلههم بعههالم سههعيدء 
 ".قيصر جديد

 نافذة
يديولوجيهة فهي مقام تقويم مدى نجاح المحهاوالت الراميهة لتفريه  الشهحنات القيميهة واأل يس  لال

تحقي  مسعا اء وليس لناء بمثل  لا التلميح إليهاء أن نوصهد البها  أمهام محهاوالت اسهتحداث 
بديلهههههة للتنهههههافس القيمهههههيء أو م شهههههرات مغهههههاير  لخهههههرائط القهههههيمء قهههههد تكهههههون أشهههههد والء  معهههههايير

كههان تجديههد يتبههدى أنههه إلا غيههر أنههه . 1للخصوصههيات الثقافيههة التههي تميههز بههين األمههم والشههعو 
لا كهان تحقيه  غايهة  ضهرورياخطا  الثقافي في أ  بلهد شهرطا ال لتطهوير منظومتهه القيميهةء وا 

 ءوخيهههاال واسهههعاء وتسهههامحا مهههع اآلخهههر ءالتجديهههد  هههله يتطلههه  تصهههميما ومثهههابر ء وعمهههال د وبههها
واستعدادا غهامرا لتقبلهه؛ فهإن الليبيهين لهن يجهدوا أنفسههم عله  خريطهة القهيم العالميهةء أيها كانهت 

                                                                                                                                            

العلمانية وقيم التعبير عن اللاتء وأن وضع فئة المثقفين والفنانين والحقوقيين مخهال  تمامهاء فههي أنهزم 
وقههد يكههون فههي الوسههع أيضهها تطبيهه  الفكههر  علهه  مسههتوى المنههاط  . إلهه  القههيم األخيههر  منههها إلهه  األولهه 

مههر  أخههرىء لههيس مههن مقاصههد  ههله الورقههة . احههد  وحتهه  علهه  مسههتوى األفههرادالجغرافيههة داخههل الههبالد الو 
المسهح العهالمي الخوض في مثل  له المقارنهاتء لكنهها مجهرد إشهار  إله  محهاور جهدير  باال تمهام يثير ها 

 .للقيم
 .المتضمنة في  له الوثيقة" احترازات فلسفية"و لا  و موضوم دراستي  1
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ء لوائحههفي موضع يرضيهمء ولن يحظ  ممثلو م في األولمبياد القيميء أيا كانهت م شراتهاء 
.إال بشرف المشاركة

عظيمههاء ألن رصههد الواقههع القيمههي عنههد أ  مجتمههع اسههتحقاا رئههيس إلنجههاز  الشههرفيظههل  ههلا 
وال ريهه  فههي أن إطههالا نتههائج المسههح الشههامل للقههيم الليبيههة خطههو  . أ  إصههالحات قيميههة فيههه

الدر ؛ لكنه در  طويل وعسيرء وثمن التلكه  فهي اتخهال الخطهو  التاليهة قهد يكهون مهمة عل  
 .با ظا

وبطبيعههة الحههال فههإن الخطههو  التاليههة  ههي أن يقتنههع الليبيههون بهههن منظههومتهم القيميههة تعههاني مههن 
عههن األزمههات والصههراعات التههي  بطريقههة مههااخههتالالت بنيويههةء وأن  ههله االخههتالالت مسهه ولة 

حديات والمخاطر التي تهواجههمء وأن م لهها أن تقه  سهدا منيعها دون تحقيه  تعص  بهمء والت
فقههط بههاعتراف الليبيههين بالعطهه  الههل  أصهها  منظههومتهم القيميههة . المجتمههع الههل  يصههبون إليههه

يسههتدعيه  ههلا قههد القائمههة سههوف يتسههن  لهههم الشههروم فههي التهسههيس لمنظومههة قيميههة بديلههةء بمهها 
ممنهجهةء تغهرس فهي نفهوس األجيهال القادمهة قيمها توافه   التهسيس من تخطهيط لعمليهات تنشهئة
ء أو قيمها يتوافه  عليهها محاباتها للتقدم والتحضر والرخاءالمجتمع الدولي منل أمد طويل عل  

  .الليبيون أشد والء لخصوصياتهم الثقافية
 

 
 

 
 


