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المقدمة
ليبيا إحدى دول المغرب العربي ،تقع في شمال أفريقيا بين تونس والجزائر غربا ً ومصر شرقاً .عدد سكانها عام
 2018كان  402 549 6نسمة منهم  %50.4رجال و %49.6نساء .1عام  ،2015جمعت شرائح العمر (،24-20
 34-30 ،29-25سنة)  303 685 1ساكن منهم  778 836امرأة .2تتميز ليبيا بعدد شبابها الكبير .3أهم مدنها طرابلس
العاصمة وبنغازي ومصراتة والبيضاء.

نظرا ً لموقع البلد الجغرافي يسكن  % 85تقريبا من السكان في المدن .أغلب الليبيين مسلمون وسنة .في الثمانينات،4
دخلت ليبيا في صراع مع الواليات المتحدة األمريكية التي كانت تعتبرها عدوها االول بعد إيران .وخالل التسعينات ،انهالت
التهم على البلد وحول مسؤوليته في األعمال اإلرهابية .وخالل سنوات حكم القذافي ،حدث انشقاق سياسي بين المجتمع
والدولة.
وعلى الصعيد االقتصادي ،عرف ت ليبيا صعوبات هائلة أثناء فترة الحظر .وتزعزع الوضع االقتصادي بشكل ملحوظ.
ثمانية سنوات "بعد أول الثورات في ليبيا وسقوط حكم معمر القذافي ،وال تزال األوضاع االقتصادية في البلد غير مستقرة.
وتعاني األقسام السياسية واإلقليمية بشكل خاص من مشكلة حقيقية في قيادة السياسات العامة (خاصة السياسات االقتصادية)
ونقص الفعالية في تقديم الخدمات العامة وكذلك تنفيذ الميزانية وإجراء اإلصالحات".5
ولم ينجح وضع حكومة وفاق وطني في منع انهيار نظم التعليم ،والصحة ،واضطراب سوق تصدير النفط .يمكننا
أن نحيل ذلك ل وجود مجموعات متنافسة عديدة .كما أن هيمنة نظام القبائل ،وتفشي التهريب ،وتجارة األسلحة والتطرف
اإلسالمي ال تفتأ تتفاقم بشكل عشوائي في دولة في حالة إفالس .فبعد صعود المجموعات اإلسالمية "القاعدة وداعش" في
الدولة ،تفشى التطرف وتبعه انهيار القيم وما يجرف معه من تزايد العنف والعمليات اإلرهابية .في هذه الفوضى العارمة
يصعب على الشباب إسماع صوته .الشباب ،كفئة مميزة جداً وذات "مالمح غير مؤكدة" 6قلما خضعت للدراسة .قليلة جدا ً
المعلومات التي تنشر حول خصائص هذه الفئة وطموحاتها ومشاكلها ،وتصوراتها وتمثيلها في المجتمع ،بالرغم من أنها
تعتبر عامل تغيير اجتماعي.
أطلق مشروع ?  Generation Whatبتمويل من التليفزيون الفرنسي عام  ،20147-2013وهو يسمح من
خالل شركائه المحليين في ليبيا ومنصته التي تتضمن فيديوهات اإلجابة على أسئلة متداولة على انترنت ،دراسة تصورات
وتمثيل الشباب الليبي للمجتمع والثقافة داخل دولة في محنة.

 1المصدر/https://www.populationdata.net/pays/libye :
 2أنظر هرم األعمار في المرفق :المصدر :البنك الدولي ،المسار أدناه:
.http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPagePyramide?codePays=LBY&annee=2015
 3أنظر هرم األعمار في المرفق رقم .1
 4وفرض الحظر على ليبيا .في يناير/كانون الثاني  ،1986أعلن الرئيس ريجان القطيعة التامة لجميع العالقات مع ليبيا.
Indicateurs et conjoncture, article publié sur le net par le ministère de l ’économie et des finances, République Française, le 28 5
.juillet 2018. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/LY/indicateurs-et-conjoncture
O. Galland, Sociologie de la jeunesse, Paris, Armand Colin, 2017 6
 7نسق المشروع وكالتي  Yami 2و( Upianإلنتاج وتصميم المشروع) وهو برنامج تم نشره في أوروبا في  15دولة ومشاركة  19هيئة بث .االنتشار

األوروبي قام بتنسيقه االتحاد األوروبي لإلذاعة والتليفزيون ( .)UERللمزيد من المعلومات ،أنظر وثيقة تقديم المشروع.
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المقترب المنهجي
في إطار مشروع ?  ،Generation Whatتستهدف هذه الدراسة ثمانية دول عربية إضافة للدول األوروبية.

وهي دراسة نفسية اجتماعية وثقافية اجتماعية مخصصة لدولة ليبيا ،وتحديدا ً الشباب الليبي .تم طرح استبيان 8على الخط
مكون من  150سؤال في موقع المشروع وتصوير عشرين شاب وشابة وهم يجيبون على األسئلة .مجموعة اإلجابات متاحة
على الموقع في شكل مقاطع فيديو تتراوح مددها من  4إلى  10دقائق".9
عدد المجيبين على االستبيان في ليبيا  230شاب وتم تصوير خمس مقاطع فيديو .وال تسعى العينة الكمية إلى تمثيلية
إحصائية .غير أن الشباب المشترك في االستبيان والفيديو روعي في اختيارهم أن يمثلوا على قدر اإلمكان تنوع الفئات
الموجودة في ليبيا .ولذلك قررنا تناول النتا ئج بمقترب منهجي مختلط ،يشمل التحليل الكمي االستكشافي بناء على اإلجابات
على االستبيان إلى جانب التحليل النوعي لمحتوى الفيديوهات.
تحليل المحتوى 10الذي تبنيناه في تحليل الفيديوهات ،يتمثل في كتابة البيانات النوعية وتشفير المعلومات التي تم جمعها
ومعالجتها .هذه الطريقة تسعى ل تقديم تعبيرات الشباب المصور بأعلى درجة من الموضوعية والثقة الممكنةBERELSON .

( ،11)1952مؤسس هذه الطريقة ،يُ عرفها على أنها "تقنية بحث من أجل الوصف الموضوعي ،الشمولي والنوعي لمحتوى
الرسالة الواضح".
بالطبع ،تظل عينة البحث متواضعة وال تمثل كافة الشباب في ليبيا؛ وال يعتبر ذلك نقيصة في حد ذاته حيث أن االختيار
المنهجي لهذا التقرير يساعد على الحصول على نظرة عامة ألنواع الشباب الذي أجري معهم الحوار .ويعتمد هذا االختيار
على ثالث عناصر .وتُعتمد المنهجية من طبيعة األسئلة وأهداف البحث ،وكذلك على البيانات المتوفرة وتمثيلية أنواع الشباب
الذي أجري معهم الحوار .الطريقة المزدوجة ،أي التي تجمع البيانات الكمية والبيانات النوعية التي جمعها االستبيان ،من
شأنها أن تعزز موثوقية النتائج وصالحية االستنتاجات وتعميق فهم أنواع الشباب الخاضع للدراسة.

 8ويتفق محتوى االستبيان مع واقع كل منطقة جغرافية .وهو يغطي كافة المجاالت الالزمة لرسم الصورة ،بما فيها عالقات الشباب وأسرتهم ،المجتمع ،العمل ،االنتقال لسن الرشد،
الحب ،المستقبل ،الهوية القومية والثقافية ورؤية العالم ،وأكثر من ذلك .أنظر وثيقة عرض المشروع.
 9أنظر وثيقة عرض المشروع.
 10تحليل المحتوى هو الطريقة األكثر شيوعا ً في دراسة اللقاءات أو المالحظات النوعية حسب كريبندورفCf. KRIPPENDORFF K, Content analysis : an .
.introduction to its methodology, 2 nd Edition, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 2003
.Cf. BERELSON B, Content Anal ysis in Communication Research, The Fee Press, 1952 11
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أوال  -من أنا؟ أنا واآلخرين
أسئلة استبيان ?  Generation Whatتعط ي الكلمة للشباب الليبي حول مستقبله ،عالقته باآلخرين ،تصوره وتمثيله
في المجتمع .أزيح الستار عن كثير من الصور واألفكار الراسخة .شباب االستبيان يمثل أنماط فردية وهو ليس سوى محصلة
تأثير بيئة المجتمع .تصوره لنفسه بمثابة بنية اجتماعية تشمل قيم المجتمع الذي ينتمي إليه .هذه الصورة الشخصية تكمل
الصورة التي يعكسها اآلخر أو اآلخرون .وهي بمثابة مصفوفة الهوية الفردية.
وفي أساس مفهوم الهوية ،يوجد السؤال "من أنا؟" " .وهو محور أوديب-الملك لسوفوكليس" :كل المأساة تدور حول
تأكيد أوديب القلق  -سأعرف من أنا  -العنصر األساسي على المستوى االجتماعي ،وعلى المستوى الفردي ،هو  -عالوة
على المطالبة بالعرفان ،أو تقدير الذات  -شعور باالنتماء البدني والنفسي واألخالقي لفئة ،أو مجموعة ،أو مجتمع .إال أن
هذا االنتماء ال يصبح ذو مغزى إال مقارنة بالغير .كل إنسان ينعكس في الواقع في مرآة اآلخر .ونحن دائما اآلخر بالنسبة
لشخص ما .ال هوية بدون

الغير"12

أجاب الشباب الليبي على استبيان حول مسائل مغلقة ،ولكن الكثير منها تسمح أيضا

بتحديد مالمحهم .تعبير الشباب في مقاطع الفيديو التي تصور األسئلة/اإلجابات يسمح بمالحظة حركاتهم وتصرفاتهم.
فالكلمات التي يعبرون بها عن آرائهم مهمة في تمييز صورة "األنا" عن صورة "نحن" (الشباب الليبي) المشتركة.

 .1السلوكيات وتكوين الهوية االجتماعي
الحظنا قبل كل شيء ،تأكيد على الهوية وانتماء ال يتزعزع للدين .فاإلسالم مرجع هام بين الشباب .الكثير من اإلجابات
تحمل كلمات دينية مثل كلمة "حرام " 13التي تحيل إلى مبدأ أساسي في اإلسالم .هذه الكلمة يقصد بها الشيء المحظور،
حرام .والحرام يعني ما يمنعه القانون ،الفقه أو الشريعة" .هذه المحظورات حددها هللا ورسوله ،وكذلك الفقهاء الذين ،على
مدار الزمن وحتى يومنا هذا قرروا ما هو محرم وما هو محلل من المأكوالت أو ممارسات هذا العالم .14وهذا ما احتفظ به
خيال المجتمع ،حيث أنه في القرآن ،اقترن الحرام بالقدسية أو بشيء ال يجب أن نمسه .وحياة اإلنسان مقدسة ،وبالتالي كل
ما من شأنه أن يضر بالصحة علينا أن نتفاداه .وتعلق إحدى المجيبات على هذا الموضوع "الخمر مضر بالصحة ،ولذلك
علينا أن نبتعد عنه".15

Françoise Bédarida, Identité nationale et image de l’autre, article publié, in, Mélange de l’école française de 12
.Rome, 2002, p 40
 13أنظر الفيديو رقم  ،19اإلجابة على السؤال حول شرب الخمر.
 14الموقع:
/https://www.alajami.fr/index.php/2018/01/24/2-le-haram-les-tabous-selon-le-coran-et-en-islam-al-muharramat
 15أنظر الفيديو رقم  ،19اإلجابة على السؤال حول شرب الخمر.
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إجابات مسجلة ذات مغزى

س 1وس ،2فيديو
19
شرب الخمر

رجال

اإلجابات على االستبيان
نساء
 108إجابة

غير منطبق مع قيمي الشخصية.

هذه حرية شخصية.

متناقض مع قيم اإلسالم .محرم في
اإلسالم

الخمر مضر بالصحة ،يجب االبتعاد
عنه.

ال يزعجني ذلك من قبل اآلخرين.

متناقض مع قيمي الشخصية.

نعم ،بالطبع ،إذا شربه آخر فال
يهمني ذلك.

محرم في اإلسالم ،ولكن ال يزعجني
ذلك من قبل اآلخرين.
ال يزعجني ذلك طالما ال يضرني.

حرام ،محظور تماماً.
إنه يدمر الشباب.
تناول المخدرات

هذه أمر شخصي بالنسبة لآلخرين ،إذا
كان األمر يتعلق بأحد أفراد اسرتي،
سأقلق.
المخدرات مرض .إنها فعال خطيرة،
وبالتالي ال تتفق مع الدين وال األخالق
وال الصحة.

من بين  108مجيب على السؤال حول شرب الكحول % 58 ،يعتبرون أنه غير منطبق مع قيمهم الشخصية ،و%14
فقط يعتبرون شرب الكحول لذة %28 .أكدوا على أن ذلك ال يهمهم ،غير أنهم ال ينزعجون إذا شرب اآلخرون الكحول.
على السؤال حول تناول المخدرات % 77 ،أعلنوا أن ذلك يتناقض مع قيمهم .نفس اإلجابات أعطيت للمخدرات والكحول.
وتقبل الفتيات المشتركات أن يشرب اآلخرون الكحول .ويختلف الذكور في ذلك .لذلك مغزى إذ يؤكد الفرضية التالية:
النساء ،بشكل عام معتادات على تقبل بعض السلوكيات المقصورة على الرجال في المجتمع .فشرب الخمور هو تصرف
رجالي بحت في المجتمعات العربية اإلسالمية .ويقبل المجتمع أن يشرب الرجال الخمور .أما عن تعاطي المخدرات ،فعبر
المجيبون عن رفض يكاد يكون مطلقاً ،حتى أن بعضهم وصف المخدرات بـ"مرض خطير أو مدمر للشباب" %7 .16فقط
منهم يعتبر المخدرات مصدرا اللذة.
هذه التصرفات ليست سوى انعكاس لمثالية اجتماعية وثقافة تمنع استهالك الخمور والمخدرات ألنها محرمة .إنه
الحرام الذي ال يرضى عنه هللا .ويظهر هذا الرفض بشكل مسرحي مبالغ فيه عندما نتعرض للمثلية الجنسية .جميع المشتركين
يعتبرون المثلية الجنسية مزعجة .بعضهم يستخدم كلمات مصاحبة بحركات اشمئزاز ليعبروا عن رفضهم لحقيقة طبيعية؛
"هذا مقزز ومخالف

للطبيعة"17

يجيبون .من بين اإلجابات على هذا السؤال ،استخدمت كلمة "حرام" مع حضور قوي

للمرجعية الدينية.
الشباب الليبي ال يزال بعيد كل البعد عن االعتراف بالمثلية الجنسية كهوية جنسية وتوجه ينبغي احترامه .رفض اإلجابة
على السؤال حول المثلية الجنسية يؤكد ه ذا التفسير .كما أن التعابير الجسدية للمجيبين تصور الرفض واالنطواء على النفس.
مع أنهم يعترفون ضمنا ً بوجودها ،إال أن الموضوع يظل ممنوعاً .من اإلجابات األكثر تعبيراً" :أظن أن المثلية الجنسية جد
 16أنظر الفيديو رقم  ،19سؤال .2
 17فيديو رقم  ،16س.3
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مزعجة ومرفوضة تماما ...إن هللا أدرى بما يبيح؛ هذا مخالف للطبيعة" .18تعبر هذه اإلجابات على ضعف التسامح وعدم
احترام الحياة الخاصة .فالشباب يضمرون ثقافة محافظة ومتمسكة بالتقاليد.
االمتثالية "يقصد بها عملية التأثير االجتماعي التي تدفع الفرد إلى محاذاة معتقداته الخاصة وأفكاره أو تصرفه على
معتقدات وأفكار وتصرفات أشخاص

آخرين".19

والشباب الليبي يجيب تماما كما يتوقع مجتمعه .التخريم ،وهي عادة نسوية

في الدول العربية ،ال تُقبل إال في اآلذان وللنساء .20على الرغم من أنها عادة جمالية ،فال يقبل بها في مناطق أخرى من
الجسم .وهي مرفوضة تماما للرجال .أصل هذا الرفض ديني ،ومرتبط بحديث 21محمد الرسول الذي قال" :لعن هللا المتشبهين
من الرجال بالنساء" .22في مصر القديمة ،كان التخريم عالمة على المستوى االجتماعي .وكانت أقراط األذن مصنوعة من
الذهب وقاصرة على طبقات المجتمع الرفيعة .هذه العادة تغيرت منذ ذلك الحين وأصبحت ال معنى لها.
أما الوشم فهي عاد ة بربرية تنتشر في بالد المغرب العربي .أصبح الوشم اليوم ممنوعا إذ ينظر إليه كعمل شيطاني،
يجلب غضب هللا ويمنع التطهير .وبالتالي فالوشم ممنوع ،ألنه يعدل الجسم كما خلقه هللا .التعبير؛ "تعديل ما خلقه هللا" يربط
بين الوشم باإلحالة لحديث الرسول.
إجابات مسجلة

س ،1.فيديو 3
رجال

اإلجابات على االستبيان
نساء
 108إجابة

هل لديك وشم؟
لن أفعل ذلك ابداً.

ليس بعد ،ولكنني أحب عمله.

لن أعمل ذلك أبداً ،هذا ضد ديننا.
حرام

ال ،ولن أعمله أبداً.

 - Generation What 21العالم
العربي

لن أعمله أبدا ،هذا غير مقبول ،حرام.
ال ،ليس بعد.
لن أعمله أبداً.

هل لديك تخريمات؟

ال ،إذا عملنا تخريمات كرجال سنشبه
النساء وعادة ال يريد أي رجل أن يشبه
المرأة.

في مجتمعنا ،ال تعمله الفتاة أبداً .وبالنسبة
لي ،لن أعمل ذلك ابداً.
التخريمات الوحيدة المقبولة في مجتمعنا
هي تخريم أقراط األذن .وبالتالي أنا ال
أقبلها.

 18المرجع السابق.
Michaël DAMBRUN, Michel CHAMBON, « CONFORMISME (psychologie) », Encyclopædia Universalis [en 19
/ligne], consulté le 18 janvier 2019. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/conformisme-psychologie
 20جميع إجابات المشتركين الرجال عبرت عن رفض التخريم .أما الفتيات فاقتصرن استعماله على اآلذان.
 21األحاديث هي نصوص منقولة وتتناقل شفهيا ً من أقوال محمد الرسول وتتوقف درجة موثوقيتها على جودة تعريف مختلف الناقلين الشفاهيين.
 22المرجع المذكور فيديو رقم 16
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اإلجابة التي كررها المجيبون أكثر على السؤالين حول الوشم والتخريم هي "لن أفعل ذلك ابداً" %76 .23من 108
مجيب يرفضون الوشم بالمرة و %70من  115مجيب يرفضون التخريم .ولكن ذلك ال يمنع وجود شباب مغرم بهذه
العادات .وتتراوح النسبة ما بين  %2و ،%4وعلى الرغم من ضعف هذه النسبة إال أنها تدل على أن الشباب يتجرأ ويعارض
التقاليد والمعايير االجتماعية .تعكس تلك اإلجابات سلوك ومواقف معينة إزاء الطابع االجتماعي والثقافي لعمليات بناء
شخصية وهوية الشباب المجيب.
إن المجتمع يفرض قواعده على األفراد .واالندماج ليس إال تعلم الحياة داخل المجتمع .وهناك توازن يجب الحصول
عليه ،وهو ما يسميه دوركايم "الكائن الفردي والكائن االجتماعي" .يتعلق األمر بصياغة قالب اجتماعي يمارسه الفرد على
مواقفه وتصرفاته كي ينجح في االندماج في المجتمع .وكل تصرف مخالف لألخالق والمعايير يقبل اإلدانة .مثال ،يرفض
المجيبون أن يصفر الرجل على النساء في الشارع .هذا التصرف في رأيهم غير الئق وغير مقبول .نفس الرفض نالحظه
في حالة الرجل المتزوج الذي يغازل شخصا آخراً.
الرجال يصفرون على النساء في الشارع

24

من  110مجيب ،التصفير على النساء في الشارع يعتبره  %95من المجيبين تصرفا مزعجا ً و %5ال يرون فيه
أي إزعاج .يعني هذا أن األخالق والمعايير االجتماعية راسخة بقوة لدى الشباب .من هذه اإلجابات تميزت "الذات" و"األنا".
الذات ،تحيل لألفكار المتوافقة مع المجموعة التي تمثل مجموعة التصرفات التي يلتزم بها الشباب .واألنا ،تحيل لخصائص
كل فرد وإلى التفردية .األنا حاضرة في إجابات الشباب الذي ال يلتزم بالتقاليد ويعبر عن مواقف فردية ومتميزة.

 .2تصور الذات :هوية فردية قيد البناء
إن الهوية الفردية هي مجموع الخصائص المتميزة ،واألدوار والقيم التي ينسبها الفرد لنفسه .يتعلق األمر بجدلية بين
الفرد والمجتمع .في الواقع أن كل فرد يتسم بمالمح ذات طابع اجتماعي تشير النتمائه لمجموعات أو فئات معينة ومالمح

 23فيديو رقم  ،2س.3
 24فيديو رقم  ،6س.2
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ذات طابع شخصي وسمات تميز كل فرد عن غيره .باختصار" ،الهوية الشخصية هي أن يشبه الشخص نفسه ويختلف عن
اآلخرين" .25بالنسبة إلريكسون" ،الهوية ال توجد إال من خالل الشعور بالهوية".26
يستند هذا الشعور على مجموعة من المشاعر والعمليات :الشعور الموضوعي بالوحدة الشخصية؛ الشعور باالستمرارية
الزمنية؛ "الشعور بالمشاركة العاطفية؛ الشعور باالختالف؛ الشعور بالثقة الوجودية؛ الشعور بالتحكم في النفس؛ عمليات
التقييم بالنسبة للغير؛ عمليات اندماج القيم والتعريفات".27
لتعريف خصائص تصور الذات ،اعتمد هذا الجزء على اإلجابات التي اعتبرناها حاملة لرسالة هوية موضوعية .دعا
االستبيان الشباب أن يعبروا عن رأيهم حول ثالث مقوالت/أمثال .األولى تتعلق بالعالقة بالنجاح ،والثانية تعبر عن أسلوب
تصرف في العالقات والثالثة تعبر عن الحاجة للدعم والمساندة.
"من أراد استطاع" ،إحدى الرسائل الهامة .تعني من بين ما تعنيه ،النجاح بفضل اإلرادة واإلصرار.
س ،1.فيديو 13
من أراد استطاع؟

اإلجابات على االستبيان

إجابات مسجلة
رجال

نساء

موافق
موافق ،ألن كل شخص يجب أن يقدر
إمكانياته :هذا التفسير ينطوي على آية
قرآنية.
بالطبع.
موافق جداً  +إذا أصررت نجحت.
أؤمن بهذا المثل وبالنسبة لي الفشل هو
أول خطوات النجاح .إننا نتعلم من
هفواتنا.

أوافق بالطبع.
أوافق بكل تأكيد ،لكن ذلك يتوقف على
شخصية الفرد وطبعه.

 108إجابة

طالما أراد شيئا بحق فسوف ينجح في
الحصول عليه .الخاسرون والكسالى
ال يحققون ما يريدونه يجب أن يكون
هناك إرادة بقر ما ويعني هذا "إذا
أردت استطعت".

المجيبون في الفيديو يؤكدون على أن اإلرادة والمثابرة هما مصدرا النجاح %85 .من  108مجيب أجابوا "موافق"
على السؤال التالي :من أراد استطاع؟ بعض المجيبين يؤكدون على أن "كل شيء مرتبط بخصائص شخصية كل واحد"،28
فقط "الكسالى والخاسرون ال ينجحون" ،29حسب إجابة إحدى الشباب بالفيديو .شاب آخر يرجع آلية قرآنية كي يعبر عن
موافقته وثالث يجيب "أؤمن بهذه المقولة وبالنسبة لي الفشل هو أول مراحل نجاح الشخص؛ إننا نتعلم من هفواتنا" .30من
تلك اإلجابات الثالثة تبرز ثالث خصائص :أنا مختلف عن الكسالى ،وأنا مؤمن ،وأنا محصلة تجربتي الخاصة.

25

J.-C. Deschamps et T. Devos Les relations entre identité individuelle et collective ou comment la similitude et la

différence peuvent covarier, in J.-C. Deschamps, J.- F. Morales, D. Paez, S. Worchel, L’identité sociale. La
.construction de l’individu dans les relations entre groupes, Grenoble, PUG, 1999, p 152
Alex Mucchielli, L’identité individuelle et les contextualisations de soi, in, Le Philosophoire, 2015/1 (n°43), pages 26
https://doi.org/10.3917/phoir.043.0101 101 à 114. Mis en ligne sur Cairn.info le 12/05/2015
 27المرجع السابق

 28فيديو رقم  ،13س1
 29المرجع السابق.
 30المرجع السابق.
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أما المقولة الثانية" :إن لم تستغل الناس استغلوك" %69 ،من  108مجيب ال يوافقون عليها .أغلبية إجابات المجيبين
ترفض فكرة استغالل الناس؛ "استغالل الناس ليس جيد ،يجب معاملة اآلخرين بشرف" .31هذا الرفض يحيل لألخالق.
س ،2.فيديو 13

إجابات مسجلة
رجال

ال يمكنك خوض الحياة
بدون قدر من
التضامن؟

نعم ،موافق
بالتأكيد ،الكل يساعدك مرة أو مرتين ،ال
يمكنك العمل وحدك.
بالتأكيد ،ال يستطيع اإلنسان أن يعيش
بمفرده.

اإلجابات على االستبيان
نساء

موافق
من رأي ،أنا أحتاج لمساعدة.
أوافق ،ال يمكنك النجاح في الحياة
وحدك.

 107إجابة

ال أوافق ،أستطيع أن أنجح بمفردي.
بالتأكيد ،ال يتحقق النجاح بدون تعاون
وبدون تضامن.

تعتمد جميع المجتمعات على مفهوم التضامن ،الميكانيكي او العضوي ،حسب دوركايم ،ويتوقف ذلك على طبيعة كل
مجتمع .فكرة التضامن تجد منبعها في التقاليد العربية اإلسالمية .بيد أنها واردة في الدين .ليبيا بلد يعتمد على نظام القبائل،
وبالتالي فمبدأ التضامن حيوي .وهي قيمة تعبر عن رابط متفق عليه وإجباري .ما يعبر عنه الشباب يشير أيضا ً لضرورة
نفسية .فالشباب يحتاجون للمساندة من عائلتهم ومحيطهم .الحاجة للتضامن حيوية %90 ،من المجيبين يرون أنه ال يمكنهم
خوض الحياة بدون مساندة .التضامن والشعور بالمسؤولية والتبعية متبادالن وضروريان.
ومن ناحية أخرى ،يعبر الشباب عن تصورهم "لنفسهم" كما يعبرون في نفس الوقت عن "نحن" أي المجتمع .طريقة
اللبس ،الحركات ،طريقة اإلجابة على األسئلة والتبادل بينهم/بينهم في الفيديوهات توضح تصور للنفس يحمل في طياته
عبء مجتمع محافظ .المجيبات كلهن خجوالت ،يتصرفن بجدية ويرتدين الحجاب .حتى أن بعضهن ال ينظر للكاميرا.
ونظرات الجميع ،إناث وذكور ،شاردة .والحظنا شابين مطأطئ الرأس طوال المقابلة.
اإليمان بالدين يحتل مكانة هامة في المجتمع الليبي .فالسكان سنيون/مالكيون .32وينبغي أن نالحظ أن أقلية مسيحية
كانت تعيش سابقا ً في ليب يا .وعانى المسيحيون من مشاكل ومصاعب بعد الفوضى التي شملت البلد .وبالتالي اضطر بعض
المسيحيين لمغادرة البلد .هيمن غياب التسامح بين األديان على ليبيا .وبصرف النظر عن هذه المالحظة ،فالليبيين متمسكين
بدينهم ،حتى وإن لم يربط  %22من الشباب المجيب السعادة باإليمان .هذا التمسك بالدين واضح في جزء كبير من اإلجابات
المصورة .فالدين أحد الدعائم الرئيسية في تصور الذات.

 31فيديو رقم  ،13س2
32
المالكي ،الشافعي ،الحنبلي).
ي،
ّ
المالكيون هو األكثر محافظة بين المذاهب األربعة (الحنف ّ
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المصدرObservatoire de la liberté religieuse ; rapport de 2018 :

autres
1%

إجابات استبيان ? Generation What

األديان في ليبيا

musulm
ans
99%

اإلسالم ،دين الدولة ،والشريعة ،القانون اإلسالمي ،يمنعان تجارة الخمور في البلد .ارتداء الحجاب إجباري ومعمم.
يعتبر ارتداء الحجاب اختيار شخصي لدى  %63من المجيبين ،أما  %36يروه إجبارياً .أصبح ارتداء الحجاب عالمة على
الهوية العربية اإلسالمية .فهو حجاب اجتماعي أكثر منه ديني.

الرأي حول ارتداء الحجاب

الرأي حول تدخل الزعماء الدينيون في الشؤون السياسية

على الرغم من أن الشباب الليبي محافظ بشكل عام ،إال أنه يبحث عن وجود آخر وعن حرية شخصية أكبر%78 .
يرفضون تدخل الزعماء الدينيون في السياسة .بعض المجيبين  33يطالبون بفصل الدين عن السياسة .وهذا مهم جداً .فالدين
أصبح وزنا ً ثقيالً من المحافظة والكبت ،يمنع الحريات الفردية .كان هذا الجدال موجودا ً بالفعل في قلب ثورات الربيع
العربي .وهو ال يزال على المحك مع وصول اإلسالميين للحكم.

 1-2االنتماء لليبيا والعالم العربي
دعا استبيان ?  Generation Whatالشباب الليبي للتعبير عن شعوره باالنتماء لوطنه والعالم العربي .حتى وإن
كانوا مرتبطين بوطنهم %16 ،من المجيبين ليسوا مستعدين للدفاع عن وطنهم في حالة الحرب .هذه النتيجة ليست مرادف
لنقص الوطنية أو ضعف الشعور باالنتماء .بل يمكننا أن نحيلها للظروف الحالية التي تمر بها ليبيا ،حيث الحرب تحولت

 33فيديو رقم  ،10السؤال األخير.

11

إلى "الجميع ضد الجميع" كما يشرحه هوبز في كتابه  .Léviathanما تمر به ليبيا منذ سقوط القذافي هو حرب داخلية في
غاية التعقيد .ومما يخفف من حدة الحكم أن بعض المجيبين مستعدون للدفاع عن وطنهم .سيدافعون عنه ،بشرط "أن تكون
الحرب مبررة بوحدة البالد أو للدفاع ضد هجوم خارجي" .وأضافت إحدى المجيبات" :كفتاة ،ولكي أكون صادقة ،لن أدافع
عن بلدي" .لن تدافع عن بلدها ليس ألنها غير وطنية ولكن ألنها امرأة .هذه المهمة من مسؤوليات الرجال حصرا ً حسب
التصور االجتماعي.
االرتباط بالوطن أو بمدينة المنشأ هو شعور يشعر به كل إنسان .فهو شعور باالنتماء ،ال يتعلق فقط بمسقط الرأس
وإنما ينمو شيئا فشيء على مر الزمان .وهو مرتبط بالعادات والتقاليد والروابط العائلية والمجتمعية .الشعور باالنتماء هو
أيضا ضروري لكي يبني الشخص نفسه .ماسلو ابراهام ،عرفه جيدا ً في هرم االحتياجات .يحتاج الفرد أن يندمج في
مجموعة ،وأسرة ،وبلد ،إلخ ...يرتبط هذا الشعور بالحاجة للعاطفة والحب .وهو أحد مصادر االزدهار الشخصي .بعض
المجيبين بالفيديو يربطون الشعور بالسعادة بعدم السكن خارج وطنهم .بالنسبة للمجيبين على االستبيان %58 ،مقابل %43
يعبرون عن هذا الرأي .وبالتالي نستخلص أنه من الصعب ألغلبية المجيبين أن يندمجوا اجتماعيا خارج بالدهم..
بعض المجيبين ،من الجنسين ،يؤكدون صراحة أنهم لم يفكروا أبدا ً في مغادرة بلدهم .أما اإلجابات األخرى فتتجه أكثر
نحو العودة للوطن األم في حالة الهجرة .ويلومون المهاجرين الذين يرفضون العودة لبلدهم.
للكلمات معنى /وشحنة

المجيبون
هل يمكنك أن تكون سعيداً بالسكن خارج ليبيا؟

الشبان
ال بالطبع.
بلدي عزيز علي حتى وإن قمعني.
نحن سعداء بالعيش في بلدنا ،ولكن إذا كانت هناك
فرصة للعيش في الخارج ،لم ال؟

النظرة إلى الهجرة

النظرة إلى المهاجر

سأرحل يوما ما .ال أفكر في ذلك في الوقت الحالي،
ولكن االحتمال وارد.
لن أرحل أبداً.
إذا كان من الممكن للشخص أن يكون له حياة أجمل
في الخارج ،لم ال ،حتى البلد قد يستفيد من ذلك.
بالنسبة لي ،بمجرد أن تتاح الفرصة سأرحل،
بسرعة الريح.

عليهم أن يرتقبوا العودة لبالدهم يوما
ما.
إنهم عصريون ،يجب أن يستطيع كل
شخص اختيار المكان الذي يعيش
فيه.
المهاجر يبحث عن حياة أفضل.

حقاً ،أن نعيش في الخارج! ال أفكر في ذلك ،ولكن
إقامة قصيرة وأعود ،نعم ،ال أعتقد أن أقدر العيش
خارج ليبيا.

سيصابون باإلحباط.
أيا كان الوقت الذي سيمضونه في
الخارج ،سيعودون لبالدهم.

الشابات

بالطبع ال ،من الصعب المعيشة في الخارج.
السعادة ليست مرتبطة حتما ً بالمكان الذي نسكن فيه.
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لن أرحل أبداً.
كي أكون صادقة ،سأرحل يوما ما إذا ازداد الوضع
خطورة.
سوف أرحل ولكن إذا تحسنت األوضاع هنا ،فسأبقى.
سأبقى هنا فأنا ال أفكر في الرحيل.
البقاء في الخارج ،ال ،لكن السفر من أجل الدراسة،
نعم.
بالنسبة لي ،لن أرحل أبداً ،حياتي هنا ،ال يمكنني أن
أعيش خارج ليبيا.
ولم ال ،إذا كانت هناك فرصة للعمل في الخارج
والكسب.

هذا ال يمكن قبوله ،أال يعود الشخص
لبلده.
إذا لمت بلدك ،فأنت المالم.
نعم ،رأوا أن حياتهم صعبة في بلدهم
فرحلوا ،ولكن ليس من العدل عدم
الرجوع للبلد.

بالنسبة لمعظم الشباب ،أن تغادر بلدك ليس اختيارا ً بل ضرورة من أجل الدراسة أو العمل أو الفرار من ظروف صعبة
تمر بها البالد .ويُفسر ذلك بشعور قوي وراسخ باالنتماء ويعبر عن عنصر هوية حيوي .هذه الهوية تجمع ما بين
الفريد/الشخصي والمشترك/المجموعة ،حيث ما ينتمي للفرد وما ينتمي للمجتمع هما مصدر اإلجابات.
دراسة إجابات الشباب الليبي تدل على فخر يشعرون به من أصلهم العربي .لدى  %23من المجيبين بالفيديو "أن
تكون عربياً" معناه أن ترفع علم دولة عربية وبالنسبة لـ  % 25أن تشارك في هوية واحدة مع الدول العربية األخرى%13 .
فقط يقولون إنه يمكنهم أن يكونوا أفرادا ً في مجتم ع يتجاوز الحدود الوطنية .ولم يعبروا عن أي تعريف معين .فهم "أنفسهم"
حسب قول بعض المجيبين .هذه اإلجابات المتفاوتة ليست سوى محصلة المسارات الفردية ،ونظرة معينة لكل منهم .بعبارة
أخرى ،هي التعبير عن تميز النظرة الخاصة للذات كجزء ال يتجزأ من "نحن المشترك".
ويعتبر ميشيل ديالج أن " الهوية هي ما يربط بين الحيز االجتماعي والحيز الشخصي .في الحيز االجتماعي ،تعرف
بعض الالمتغيرات انتماءات أساسية ،بينما االنتماءات الثانوية فتدخل احتمال التغيير .يفترض ذلك شيئا من المرونة بين
نوعين االنتماء ،الحيز الشخصي هو الذي يسمح بتلك ا لمرونة .ويتم دراسة الحيز الشخصي من زاوية تنموية .فالطريقة
التي يبنى بها في التفاعالت المبكرة تقودنا لمالحظة أربع عوامل ارتكازية :صورة الجسم ،نوعية االرتباطات ،الجنس،
االنتماء".34
أشعر بأنني عربي

االنتماء :الفريد والمشترك

أعلى نسبة هي نسبة االنتماء للوطن .أما الشعور باالنتماء للعالم العربي فنسبته  %77مقابل  .%28اإلجابات ذات
المغزى المصورة هي" :اإلسالم أوال ،ثم العروبة ،فبلدي ،فمدينتي"؛ "أشعر أنني أنتمي أوال إلى ليبيا ،وخاصة بنغازي ،ثم
للعالم العربي فالعالم .35".األنا-الهوية حاضرة في هذه اإلجابات .االنتماء للبشرية أحيانا مستبعدا ً وأحيانا أخرى واردا ً في
نهاية سلم االنتماءات وهو مرادف التميز من حيث المسار والتعريف .في الواقع أن بناء الشخصية ال يستقيم خارج االرتباط
االجتماعي والبيئي ،وال يمكن تصوره بدون تمييز مسار كل فرد.

Michel Delage, Identité et appartenance ; Le systémicien à l’entrecroisement du personnel et de l’interpersonnel 34
 . dans les liens humains, in, Thérapie familiale, 2014/4 (Vol.35) pages 375 à 395وضعه على الخط Cairn.info le
https://doi.org/10.3917/tf.144.0375 12/05/2015 https://doi.org/10.3917/phoir.043.0101
 35أنظر الفيديو رقم 20
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ثانيا  -المسارات  :دخول حياة الرشد ،العمل ،المدرسة ،المستقبل
يُعرف الشباب الليبي الدخول لحياة الرشد كعالمة للمسؤولية؛ "أن تكون راشداً معناه أن تتحمل المسؤولية...تتزوج
وتنجب أوالداً" .36وهم ال يفهمون الحاجة لحياة الفرد وحيدا ،عازباً .مغادرة بيت األسرة ال يتصوره الشاب إال من خالل
الزواج ،الحياة وحيدة ممنوعة بتاتا ً بالنسبة للفتيات؛ "العيش خارج منزل الوالدين؛ غير مقبول في مجتمعنا" ،37تقول إحدى
المجيبات .النضج واالستقالل مرتبطان بالزواج للشبان كما الشابات .في المجتمعات العربية اإلسالمية ،تتسم الروابط العائلية
بقوتها ،التي تصل إلى حد التقييد .فالثقافة الغالبة هي ثقافة الطائفية .والفرد ال أهمية له إال من منطلق انتماؤه لجماعة
/مجموعة أو قبيلة ما .في الدول العربية حيث القبائلية هي أحد دعائم تنظيم ا لمجتمع ،مسؤولية الوالدين ورعاية األوالد
تشكالن ثابتة من ثوابت الحياة االجتماعية .وال شيء يتم خارج الرقابة والتحكم .وهذا ما يفسر أيضا ً عدم استقرار الحكم
منذ سقوط القذافي.
في الواقع" ،يوجد في ليبيا حوالي  30قبيلة

رئيسية38

تحكم أكثر من  2200قبيلة ومجموعة عائلية 140 .قبيلة

تقريبا ً لها امتدادات تذهب ألبعد من الحدود الليبية ،خاصة نحو الجزائر ومصر .القبائل الرئيسية وعددها  30تمثل ما
يناهز أربعة مليون ونصف ليبي" .39هذا التكوين بصم البلد ببصمته خاصة بعد سقوط حكم القذافي .فالنظام القبلي معقد
جداً وسمته الرئيسية هي االنغالق .العائلة الموس عة هي النموذج األكثر شيوعاً ،ويظل الزواج حتى اليوم زواجا تقليديا
حيث اختيار الزوج/الزوجة ،وبشكل خاص لإلناث ،مسألة تخص العائلة كلها إن لم تكن القبيلة.
االندماج في المجتمع في العالم العربي ال يشجع ،بشكل عام ،على استقالل األبناء .ناهيك عن دولة مؤسسة ومعتمدة
على الثقافة القبلية؟ التبعية هي فكرة أساسية راسخة في حياة المجتمعات القبلية" .أن تكون راشداً" ال أهمية لذلك وال معنى
له بدون زواج واستقرار أسري .العمل والكفاية المالية ال يسمحان للشخص الليبي البالغ بالتحرر من القيود األسرية ،أو
السكن بمفرده أو حرية االختيار بنفسه.
وتتفاوت اإلجابات بين اإلناث والرجال على السؤال الخاص بسن العشرين .هذا السن يوافق الدخول في حياة البالغين
بالنسبة للرجال .وبالنسبة لإلناث ،فبداية أجمل سن هي الثالثينات ،عندما تتزوجن .في ليبيا ،تتزوج الفتيات في حوالي
الثالثين والرجال أربعة وثالثين سنة .وال تتمتع المرأة بمكانة مهمة في تصور المجتمع طالما لم تتزوج .مغادرة منزل
األسرة والذهاب لمنزل الزوجية ال يحررهن بالضرورة .فالفتاة تصبح "امرأة" ولكن جسدها ال يتمتع بحريات المرأة .فجسم
األن ثى هو جسم اجتماعي وليس فردي .هو مرادف لكرامة وشرف العائلة .يتعلق األمر هنا بتصور المجتمع المهيمن في
العالم العربي.

 36أنظر فيديو رقم  ،7س3
 37المرجع السابق.
 38يتألف النظام القبلي الليبي من قبائل رئيسية مقسمة إلى مجموعات قبائل صغيرة .في هذا اإلطار ،تحكم القبائل الكبيرة األصغر بحسب أصلها العرقي.
Hocine Chougui, La composition ethnique des tribus libyennes, article posté sur le site l'organisation : 39
.International Solidarity Mouvement, le 1 mars 2012

14

يميل بعض الشباب في الفيديو للرغبة في مغادرة منزل الوالدين بمجرد أن يعثروا على عمل ،ال ينطبق ذلك على
الشابات لألسباب التي أوضحناها أعاله .بالنسبة لشباب آخرين ،أن يعتمد الشاب على نفسه ويلبي احتياجاته ال يعني فرضا ً
مغادرة منزل الوالدين ،ولكن الحصول على وضع جديد داخل األسرة ،الموسعة أو النواة ،مرتبطا بالمال.
االستقاللية وتحقيق الذات هما اإلجابتين األكثر تكرارا للجنسين.
إجابات مسجلة

س ،4فيديو رقم 7
رجال
أن تكون شخصا ً راشداً
اليوم؟

اإلجابات على االستبيان
نساء
 114إجابة

أن أحقق ذاتي هي األولوية.

أن أحقق ذاتي واستقل.

االستقاللية واالستقرار.
االستقاللية والعثور على عمل مناسب.
أن أحقق ذاتي ،وأغادر مسكن العائلة
وأجرب الحياة.

السعادة هي الشعور الموضوعي بالرضا .أن نربط النجاح في الحياة بالسعادة ال يستقيم إال إذا عرفنا المقصود "بحالة
السعادة" .بعض المجيبين لم يقتنعوا بإجابة قصيرة .فبرروا الشعور بالسعادة بالعثور على عمل ،كسب المال ،تأسيس أسرة.
وآخرون يعتبرون خيار العثور على عمل كضرورة حيوية للنجاح واالستقرار .ويلخص أحد المجيبين في الفيديو الشعور
"بالسعادة" بأن يرسم على وجهه ابتسامة دائمة .وهو يعبر عن "شعور" يربط "حالة السعادة" بـ "الشعور بالسعادة" .أن
تشعر بالسعادة أو تنجح في الحياة ال يُفهم إال بتلبية االحتياجات.

 .1العمل :كيف يتصوره الشباب
 .1.1هل العمل يؤمن الراحة في الحياة واالعتراف بالذات وباآلخر؟
دخول عالم الرشد يعني أيضا ً الحصول على عمل لتلبية االحتياجات حسب أغلبية المجيبين .فما هو تصورهم للعمل
والبطالة؟ أن يكون للشخص عمال هو أول خطوة نحو استقالله ،ولكن هل يكفي ذلك؟
تأكيد الذات من أجل الحصول على االعتراف والرضا ليس بالعملية السهلة دائماً .بالنسبة للشباب المجيبين ،العثور
على عمل هو أفضل وسيلة لبلوغ مكانة اجتماعية جيدة .وكانت اإلجابة األكثر تردداً هي" :العمل هو وسيلة لكسب المال".
ونالحظ ربط المال ب دخول الحياة االجتماعية .كسب المال هو "وسيلة لتحسين حياة الشخص؛ واالعتماد على الذات،
إلخ .40" ...المال ال غنى عنه لضمان حياة كريمة .وكن إذا أصبح المال مركز اهتمام الشخص فذلك يفقر حياته%97 .
من المجيبين يعتبرون أن المال "مهم" ، 41إن لم يكن حيوي .المجيبون بالفيديو يستعملون كلمة "أكثر" عند التعبير عن
رغبتهم في كسب مال أكثر .هذا التصور مهم والسؤال الذي يطرح نفسه هو" هل العمل هو الوسيلة الوحيدة لكسب المال
 40فيديو رقم  ،18س 1ونالحظ أن عدد المجيبين على هذا السؤال .108
 41فيديو رقم  ،5س1
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والحصول على مكانة جيدة في المجتمع؟ حيث يوجد اليوم في ليبيا مهربين يمارسون أعماال غير مشروعة ،مثل تجارة
األسلحة والمخدرات ويتداول المال لتجنيد الجهاديين.
هذه النتيجة حول أهمية المال في الحياة االجتماعية تعبر عن تطلعات الشباب العميقة .فالمال ليس فقط وسيلة لضمان
الحياة الكريمة وإنما وسيلة للحصول على سلطة أكبر .غير أن بعض المجيبين يربطون "الثراء" بزعماء الحرب .في هذه
اإلجابة ،يشيرون بأصابع االتهام ل ألثرياء الجدد في المجتمع الليبي .وبنسبة بطالة مرتفعة خاصة أوقات الحرب ،يصبح
خطر انحراف الشباب مهم .ويتحول كسب المال لهوس.
عند دراسة الوضع االقتصادي واالجتماعي في إفريقيا ،دعت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEوبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ( )PNUDالحكومة الحالية في ليبيا إليجاد الحلول لمشكلة البطالة .يجب على ليبيا أن "تركز جهودها
لمواجهة تحدي البطالة المتصاعدة بين الشباب ،وتتفاقم العوائق بالصعوبات االقتصادية المنبثقة عن الحرب المدنية .فقد
اعتمدت ليبيا دائما ً على القطاع العام لخلق الوظائف ،وأصبحت هذه السياسة ال تطاق .وفي نفس الوقت ،لم ينجح القطاع
الخاص في سد ثغ رة نقص الوظائف لعدم فعاليته .وعلى الرغم من المبادرات الحكومية إلصالح القطاع الخاص أو خلق
فرص لدعم أصحاب المشروعات والشركات الصغرى ،إال أن غياب فعالية االقتصاد الليبي تفرض دائما ً تحسينات حقيقية
في بيئة العمل" .42حل مشكلة البطالة لن يتم إال من خالل سياسة عامة ذات بعد اجتماعي .غير أن ذلك ال يمكن أن يتحقق
في وقت الحرب واالختالل االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
حتى وإن كان العمل مهم بالنسبة لشباب ?  Generation Whatليبيا ،إال أنه ليس دائما ً مصدرا ً لالنفتاح الشخصي.
وفي مجتمع مغلق ،عندما نتحدث عن االنفتاح الشخصي بمعناه الواسع فتكون اإلجابات معبرة عن رفض حب الحياة لغياب
الحريات الشخصية .فالمجيبو ن يمنحون إجابات نمطية تربط الفرح والسعادة باالستقرار والحياة التي تجمع شمل األسرة.
المقارنة بين عدد المجيبين على السؤال رقم  143في الفيديو رقم  116( 18مجيب) مع اإلجابات على السؤال رقم
 70( 444مجيب) في الفيديو رقم  5توضح الفارق بين الخيال والحقيقة .بعبارة أخرى ،بين تصور العمل بشكل عام والصلة
بين المال/المرتب الذي يحصل عليه الشخص والجهد المبذول والكفاءات المناسبة.

Cf. Perspectives économiques en Afrique 2012, Rapport de l’OCDE, PNUD et le CEA 42
 43س :1العمل هو وسيلة :لكسب المال أم وسيلة لالنفتاح الشخصي
 44س :4هل تظن أن مرتبك مناسب لكفاءاتك؟
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فيديو رقم 18

بالنسبة لك ،العمل هو وسيلة لكسب المال

هل تظن أن مرتبك مناسب لكفاءاتك؟

أم وسيلة لالنفتاح الشخصي?
 116إجابة

هل تحس بأن مجهوداتك في العمل
مجازاة؟

 70إجابة

 69إجابة

عدم التوافق بين الجهد المبذول والمرتب الممنوح من شأنه أن يولد شعورا ً بالظلم والنكران .فالعمل هو شرط االعتراف
االجتماعي وإذا انتفى ينشأ شعور بالخزي والذنب ،خاصة لدى الشباب الذكور الذين تعتبرهم العائلة عائلها في المستقبل.
إذن ،البطالة قد تولد صورة للذات "سيئة حينا ً وثائرة حينا أخرا".
مسارات الشباب الليبي يشكلها بال شك أسلوب االندماج التقليدي في المجتمع ،حيث المدرسة تلعب دورا ً إلى جانب
األسرة في نقل العادات والمعايير االجتماعية .كما أنها تعد الشباب لدخول مجال العمل .من األسئلة التي طرحت على شباب
?  Generation Whatسؤال حول فعالية هذا اإلعداد .هل تؤخذ احتياجات سوق العمل في االعتبار عند إعداد الطلبة؟

 .1.2أنا ،أوالً :البطالة والعمل
 %70من الشباب الليبي ال يودون أن تُحجز المناصب للرجال فقط في حاالت ارتفاع معدالت البطالة .إال أن %79
يرفضون منح المناصب لألجانب في فترات األزمات .المساواة في الفرص بين الجنسين بالنسبة لمنح المناصب ال تشمل
األجانب .وال يعني ذلك حتما ً أن حق المرأة في العمل يتحقق في ليبيا .ومرة أخرى ،يجب أن نتناول ذلك من منطلق الثقافة
القومية والقبلية" :أنا على إخوتي؛ إخوتي وأنا على ابن عمي؛ أوالد عمي وإخوتي وأنا على العالم" .هذا المثل هو خالصة
مصفوفة أولويات القبلية العربية الرئيسية .وتنبثق عنه مواقف وسلوكيات.
اآلخر/الغريب ال يُ قبل إال من حيث الفائدة التي يمكننا أن نجنيها منه .وهو مدعو فقط لسد ثغرة وتعويض المفقود .أكد
ذلك بعض المجيبين؛ "من األفضل اللجوء لخبراء أجانب إلعداد الليبيين" أو "أنا أوافق فقط ألجل االستفادة من خبراتهم".45
هذه اإلجابات ليست إال مرآة لص ورة اجتماعية منتشرة ،إال أنها ال تمنع بعض االستثناءات .تعتبر إحدى المجيبات أن ذلك
"ظلماً" .وتضيف" :أعتقد أن هذا ظلم بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في ليبيا من سنوات ،وبالتالي ال

 45فيديو رقم  ،15س1
 46فيديو رقم  ،15س1
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أوافق".46

فيديو  15في فترة بطالة عالية ،يجب حجز المناصب من أجل الليبيين؟ للرجال؟ وفيديو 17

المساواة في الفرص هي تصور للمساواة يعترف بنفس الفرص للجميع بدون تفرقة ،حسب النوع ،الديانة ،العرق أو
المكانة االجتماعية .وتفترض إلغاء الفروق المتعلقة بالوسط األصلي .سمات الشباب الليبي ،على اختالفها ،ال تظهر أي ميل
لالنفتاح على حقوق اإلنسان .فهم يؤكدون على السمات النمطية محصلة الثقافة القبلية التمييزية.

 .2من المدرسة إلى العمل :البحث عن االعتراف
ال تعد المدرسة الشباب بالقدر الكافي لسوق العمل و"النظام التعليمي في البلد يؤهل الطلبة بشكل سيء لتلبية احتياجات
سوق العمل ،مما يتسبب في عوائد سلبية لنفقات الدولة على التعليم".47
إجابات مسجلة

س ،2فيديو رقم 11
رجال
النظام
يمنح
هل
اإلعداد
الدراسي
المناسب للشباب لميدان
العمل؟

اإلجابات على االستبيان
نساء
 105إجابة

نعم ،بدرجة ما...
ال ،ليس تماماً.
ال أعتقد أن النظام التعليمي مؤهل.
إطالقاً.
نعم ،تماماً.

نعم ،بدرجة ما.
إطالقاً.
الدراسة والعمل شيئان مختلفان.
نعم ،بالقدر الكافي.
بالطبع.
ال ،ال يعد لالندماج في سوق العمل.

آراء المجيبين ،على الرغم من تفاوتها ،إال أنها تعبر على أن الشباب يعتقد أن المدرسة ال تؤمن اإلعداد للحياة المهنية.
 %46من المجيبين يتفقون على ذلك .و %6فقط يعتبرون أن التعليم يؤهل الشباب لسوق العمل .عند مقارنة هذه اإلجابات
بدرجة الثقة في المدرسة ،نحصل على نتائج مشابهة .الشباب ال يثق في المدرسة؛ "في أيامنا هذه ،ال يمكننا أن نثق فيها"؛
"قديماً ،وضعت ثقتي في المعلمين ،ولكن اليوم ،اختلف الحال" ،48يجيب بعض المجيبين في الفيديو.

.Cf. Perspectives économiques en Afrique 2012, Rapport de l’OCDE, PNUD et le CEA 47
 48فيديو رقم  ،15س5
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هذه االنتقادات الموجهة للنظام التعليمي تنم عن شعور بالظلم؛ "في بعض األحيان يكون ظلماً" أجابت إحدى المشتركات
وردت عليها صديقتها "نظامنا التعليمي يحتاج ل تحسين" .ومن ناحية أخرى ،يوجد عدد كبير إلى حد ما من المجيبين بالفيديو
( )%27يعتبرون أن النظام التعليمي ال يتوج االستحقاق والجدارة %44 ،أجابوا "ال ،أبداً" .أما بالنسبة للمساواة في الفرص
عند االندماج بفضل المدرسة ،تفاوتت إجابات المشتركين في الفيديو بين الموافقة التامة والجزئية .من بين المشتركين في
?  Generation Whatليبيا %35 ،أجابوا "بدرجة ما" و %31ليسوا مقتنعين تماما ً مقابل  %23مقتنعين تماماً%11 .
يعتقدون أنه ليس هناك مساواة في الفرص ،حتى وإن كان التعليم مجانا ً في ليبيا.
أما عن تمويل الفترة الدراسية ،يعتقد المجيبون أنه يجب أن يكون على عاتق الدولة واألسرة .مجيبان اثنان فقط في
الفيديو يعتبران أن الشاب يجب أن يتحمل أعباء الفترة الدراسية .واحد من االثنين ،يعيش في الخارج ويعمل من أجل إنهاء
دراسته ،والثاني يعيش في العاصمة بعد أن غادر أسرته في بنغازي.
إجابات مسجلة

س ،4فيديو رقم 11
رجال
في نظرك ،من
المطالب بتمويل فترة
الدراسة؟

اإلجابات على االستبيان
نساء
 107إجابة

الدولة واألسرة (أكثر اإلجابات
تكرارا).

أعتقد االثنان ،الدولة واألسرة.

أنا بنفسي

أعتقد أنه يجب أن تمول الدولة التعليم
العالي (مطلب)

أعيش في الخارج منذ  4أشهر
للدراسة

لألسرة دوراً مهماً.
أنا بنفسي.

أنا ،أدرس في الصباح وأعمل بعد
الظهر .أعيش في الخارج.

الدولة ألنها تحتاج بناء الجيل القادم.

 - Generation What 21العالم
العربي

بالنسبة لي ،العائلة.

فترة الدراسة هي فترة بناء شخصي .خالل هذه الفترة ،يتعلم التالميذ والطلبة ويبنون شخصيتهم ويرسون أسس العالقات
مع اآلخرين .هذه العالقات تقوم على التبادلية بين صورة الشاب لنفسه وتصوره لآلخرين .ولهذا "أن يكون الشخص محترما"
أو "سعيدا أو تعيسا" ما هي إال مشاعر تعكس صورته ونظرة اآلخرين له .بعض الشباب يعرفون أنفسهم على أساس
مشاعرهم العاطفية والموضوعية ،وتصورهم للعالقات ،أو االثنين معا .هذا ما عبرت عنه اإلجابات المصورة المختلفة.
اإلجابات المصورة المختلفة.
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إجابات مسجلة

س ،6فيديو رقم 11
رجال
خالل أيام دراستك،
تشعر/شعرت بأنك:

اإلجابات على االستبيان
نساء
 89إجابة

سعيد.

خليط من مشاعر السعادة واالحترام.

مساند من أسرتي.
سعيد ،ألن الدراسة بالنسبة لي هي
أفضل شيء.

بالنسبي لي ،كنت سعيداً.
كنا سعداء.

طوال فترة الدراسة ،كان والدي
يسانداني.

 - Generation What 21العالم
العربي

نعم ،سعيدة.
في فترة دراستي ،كنت سعيدة وكانت
عالقاتي جيدة بأساتذتي.

وحيد ومعزول.
محترم .مساند وسعيد.

الكلمات التي تجذب االنتباه في اإلجابات هي" :وحيد ومعزول " .49المدرسة هي حيز لالندماج في المجتمع .فاألطفال
المعزولين هم عادة أطفال يواجهون مشقات .ومن هنا السؤال ،إلى أي مدى تعطي المدرسة أهمية لألطفال الذين يعانون ،أو
القلقين أو المعزولين؟

.3

تصور الحياة :نظرة إلى المستقبل؟
أي مستقبل؟ كيف سيكون الغد؟ هل من الممكن أن ننجح في الحياة؟ هل من الممكن تحقيق طموحاتنا؟ هذه أسئلة قد

يسألها الشباب ألنفسهم عند التفكير في المستقبل .هذا المستقبل ليس بأي شكل من األشكال ثمرة التصورات ،واآلراء،
والشخصيات االنطوائية أو المنفتحة Generation What ? .دعا الشباب الليبي لإلجابة على مجموعة أسئلة حول
تصورهم للمستقبل .السؤال الرئيسي كان مستفزا نوعا ما " :بخصوص مستقبلك ،هل تظن نفسك؟ " .هذا السؤال يدفع
الشخص ألن يضع نفسه في ظروفه الحالية ومشروعاته ومخاوفه.
إجابات المشتركين في الفيديو ال تتميز عن اإلجابات األخرى .اقت رحت أربع إجابات لقياس هذا التصور" :متفاءل،
متفاءل جداً ،متشاءم ،متشاءم جداً" .ما بين  %41و %43من المجيبين متفائلين أو متفائلين جدا ً وما بين  %2و%14
متشائمين أو متشائمين جدا ً على  106مجيب .على الرغم من قلة عدد المجيبين على االستبيان إال أنها تسمح بعمل تحليل
ما .عندما نجمع تلك اإلجابات إلى التفسيرات التي منحها الشباب في الفيديو ،نحصل على اتجاهين .األول يتعلق بسبب
التشاؤم .عدم وضوح المستقبل بالنسبة لهم .وهذا يشير إلى ثمة قلق وحيرة .االتجاه الثاني هو تصور مستقبل أفضل في
جميع الحاالت .كل شخص ينمو على مر الزمان ويقدر على التحكم في مصيره.

 49أنظر الفيديو رقم .11
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بتقاطع تلك اإلجابات مع ظروف األزمة التي تمر بها ليبيا ،نجد أن الشباب (ما بين  %25و )%26يعتبرون أنفسهم
"سادة مصيرهم وقادة حياتهم" ،50آخرون أكثر تفاوتاً .يشعرون أنهم "سادة مصيرهم" إلى حد ما .التفسير الوحيد المستقى
من اإلجابات المصورة هو أن "هللا قادر على التدخل في مصائرنا" .51ويستعمل المجيبون كلمات ذات صلة باألخالق:
"الخير"" ،الشر"" ،اإلثم"" ،االستحقاق" .في الثقافة اإلسالمية ،عندما يحدث للشخص شيء ما ،أيا كانت طبيعته ،فهو يعود
للقدر .معنى هذا أن هللا هو المسير لإلنسان كليا ً أو جزئيا ً .بالنسبة لل مؤمنين ،يجب احترام التعاليم المذكورة في الكتاب
المقدس.
بصفة عامة ،هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟

بخصوص مستقبلك ،هل تظن نفسك؟

ما بين  %8و % 9من المجيبين يصرحون بأنهم ال يستطيعون التحكم في مصيرهم ،وبالتالي فهم يخضعون لما يجري
في حياتهم .تُفسر هذه اإلجابة بطريقتين :األولى مرتبطة بالمعتقدات والثانية بواقع الحياة في ليبيا في فترة الحرب المدنية
وطبيعة المجتمع .وهناك صور نمطية ضمنية وأخرى ،أعاد الشباب تركيبها حسب ما عاشوه من تجارب والتفاعل مع البيئة
التي يعيشون فيها .نحن أمام عملية بن اء ،وتفكيك ثم إعادة بناء مستمرة لشخصية الفرد وتصوره لذاته .وعلما بأن التصور
هو أوال موضوع التجربة التي نخوضها :وفرضاً ،حيز الحياة وحيز التصور؛ وال يمكن أن نفصل واقع حياة الفرد في البيئة
أو استخدامها وطريقة تصوره لذلك.
 %83من الشباب الليبي يأمل أن تكون حياة أوالدهم أفضل من حياتهم ،و %11ال يرون أي اختالف ،و %6فقط ال
يعتقدون أن حياتهم ستكون أفضل .هذه اآلراء الثالثة ترتبط بتجربة حياة مشتركة وبتقديرات موضوعية مختلفة .تصور
الشيء قد يعتمد على المعلومات أو المعارف التي خزنها الشخص مسبقا ً في ذاكرته .معنى هذا أن الشباب يحتوون بداخلهم
صورا للواقع بجميع أبعاده االجتماعية واالقتصادية والسياسية .واقع متحرك ينم عن مظاهر كبت وارتياب .ومن المؤكد
أيضا ً أن هذه اإلجابات متصلة بتجربة حياة فريدة متصلة باآلباء .أن نرى نسبة  %76تصرح بقلق والديهم حول مستقبلهم
من شأنه أن يولد شعورا باالرتياب والخوف لدى األبناء .األمر يتعلق هنا بتفسير ومحاولة فهم إجابات الشباب ،حتى وإن
وصف  %70من المجيبين حياتهم بأنها "أفضل من حياة والديهم".

 50أنظر الفيديو رقم  ،12س1
 51المرجع السابق.
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هل يقلق والديك بخصوص مستقبلك؟

النجاح في الحياة بالنسبة لك؟

بالمقارنة مع والديك ،هل تظن أن مستقبلك
سيكون...

القلق الذي يشعر به الوالدان مرتبط أ يضا بالظروف الفريدة التي يعيشها الشباب .بالنسبة للشابين ،فوالديهما قلقين
بشأنهما ،ألنهما يعيشان بعيدا ً عنهم (في الخارج ،في العاصمة) .وبالنسبة إلحدى الفتيات" ،اآلباء دائمي القلق على أوالدهم،
وخاصة البنات" .52هذا ثابت ،كما تم شرحه أعاله ،البنات يظللن في رعاية والديهن حتى الزواج .وحتى في حالة الطالق،
فإنهن يرجعن لبيت األسرة مع أوالدهن .ال يحق للفتاة أن تعيش بمفردها في مجتمع تقليدي مثل ليبيا.
ومن ناحية أخرى ،أن نربط النجاح في الحياة بالسعادة فهي إجابة عائمة جداً .في الواقع أن الشعور بالسعادة يتوقف
على ما نقصده بعبارة "أن تكون سعيداً" .أن أكون سعيدا ً يعني أن أعيش بدون هموم وال مشاكل .أن نعرف عمر المجيبين
يكون مؤشرا ً جيدا ً لكي نفهم رد فعلهم ،حيث أن اإلجابات الواردة على السؤال في الجدول ترتبط بعمر األشخاص المستجوبين.
مثال ،األكبر عمراً يمكنهم أن يكونوا أكثر قلقا ً إذا كانوا يبحثون عن عمل %29 .من المجيبين يعتبرون أن النجاح في الحياة
يعني "أن يؤسسوا أسرة" و" %16أن يكسبوا ماال" بدون ربطه حتما ً بالعمل .المجيبون في الفيديو يعتبرون "أن أكون سعيدا ً
معناه أن أنجح في دراستي" ،النجاح في الحياة هو سلسلة من النجاحات" :اكتساب خبرة ،الحصول على عمل ،كسب المال
من أجل ضمان االستقرار ثم الزواج أو بناء منزل جديد".53

 52أنظر الفيديو رقم 2
 53أنظر الفيديو رقم 5
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ثالثا  -العالقات عامة والعالقة بالحياة :نظرات متقاطعة
 .1تصور الحياة الخاصة أو االختيارات المختلطة
عادة ما يكون سن الشباب هو الفترة التي يتعلم فيها الشاب خلق روابط الصداقة ويخوض فيها تجربة الحب األول.
خالل هذه الفترة ،يبدأ الشباب في إرساء الروابط مع أشخاص خارج إطار العائلة ويضعون على المحك اختيارات عالقاتهم.
حسب المعلومات التي جمعناها من خالل استبيان ?  ،Generation Whatبرزت مالمح شخصيات محافظة إلى حد
ما .اتسمت التصورات بالمحافظة إلى حد ما .السكن والزواج كانت اإلجابة التي ترددت أكثر ( .54)72%يعتبر الزواج
"فرض ديني أو ضرورة ألسباب دينية ونفسية واجتماعية" ،55حسب بعض المجيبين المسجلين .وهناك االنفتاح على العالم
بالنسبة للفتيات .أما العالقات خارج إطار الزواج فممنوعة إطالقاً .في ليبا" ،الشريعة وإرث مدارس الفقه اإلسالمية
المختلفة هي التي كانت تحكم قانون األسرة .ولكي ت حل التضاربات المختلفة في أحكام تلك األنظمة ،اختارت ليبيا أن
تفضل المدرسة المالكية كدرجة قضاء أخيرة".56
طرأ على قانون األسرة خالل حكم العقيد القذافي بعض التعديالت التي كفلت بعض حقوق للمرأة .تعدد الزوجات
مبدأ لم يطاله التغيير بسبب تغلغله في الشريعة .أما الزواج الذي يسمى "زواج مدني" في ليبيا فهو العقد المسجل في
هيئات الدولة من أجل إضفاء طابع الرسمية عليه .ويظ ل الزواج وفق مراسم تقليدية ،حيث المأذون هو الشاهد الرئيسي
والذي يقوم بتوقيع العقد .حتى في أيام معمر القذافي ،كانت الشريعة هي المصدر الرئيسي الذي تستلهم منه كافة التشريعات
الليبية أحكامها .ولذلك يتساءل الشباب في الفيديو فيما بينهم لكي يفهموا معنى السؤال المطروح حول الزواج الديني.
ويجيبوا بربط الزواج الديني بالزواج "العرفي أو التقليدي" ،وهو شكل من أشكال الزواج السري بدون إعالن عام .ال
يزال هذا النوع من الزواج موجودا في العديد من الدول العربية باستثناء تونس حيث حظره القانون ،ألنه يشكل مأوى
للشباب المسلم الذي ي ريد أن يعيش حياته الجنسية بدون اقتراف "إثم" ديني .وحسب الخيال االجتماعي ،يعد هذا الزواج
"حالل/مصرح به من هللا" .زاد انتشار هذا النوع من الزواج بعد الثورة وظهور التيارات السلفية في تونس ،مثالً ،الذي
كان يمنعه منذ .1956
بالنسبة لليبيين ،هذا اإلجراء عادي ومصرح من القانون اإلسالمي ،لذلك نجد أن  %55من المجيبين يرفضون
شجبه.

 54فيديو رقم  ،1س2
 55فيديو رقم  ،1س3
Amel Al-Mabrouk Bouq’iqis, « Justice et condition féminine », L’Année du Maghreb [En ligne], III | 2007, mis en 56
; ligne le 01 novembre 2010, consulté le 26 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/355
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الرأي حول الزواج وتدخل العائلة

الرأي حول حياة المستقبل

الرأي حول الزواج العرفي

حسب اإلجابات ،يتضح أن الشباب يؤكدون على حرية اختيار شريك/شريكة حياتهم وأن تكون لهم "الكلمة األخيرة"
على حد تعبيرهم .ولكن ذلك ال يمنع إعطاء أهمية كبيرة لرأي الوالدين .اختيار "الزوج يجب أن توافق عليه العائلة .للعائلة
كلمتها ، 57تضيف إحدى المجيبات .إجابات الشباب الذكور تختلف" ،يمكننا المناقشة ولكن يبقى للحب الكلمة األخيرة"؛
"لدي رأي في ذلك لكنني لن أ قف ضد منع كلي من طرف العائلة"؛ "القرار األخير هو قراري ،فهذه حياتي الخاصة".58
أما الشابات فالحظنا أن فرض الرأي لديهن ضعيف .اختيار الزوج في ليبيا ليس حقا ً للمرأة أو في المجتمعات التقليدية
بشكل عام .الوالدان هما اللذان يقرران ويختاران أزواج بناتهم .والحال هكذ ا ،ناهيك عن الحب والعالقات العاطفية أو
الصداقة؟
الحب شعور نبيل جداً .هذا الشعور اإلنساني ال يصرح به إال في الحياة الزوجية في المجتمع الليبي .أن يعيش
الشخص عالقة غرامية م ستحيل خارج إطار الزواج .المعاشرة أو "المساكنة" تعاقب من المجتمع ،بل أنها مخالفة يعاقب
عليها القانون .ولكن ذلك ال يمنع شباب االستبيان من القول بأن "الحياة الزوجية" ضرورة حيوية ومهمة ( 20%و.)%23
 % 19من المجيبين يعتبرون عالقاتهم الغرامية "ثانوية".

الزواج بالنسبة لك

هل يمكن أن تكون سعيداً بدون حب؟

بالنسبة لك ،الزواج بدون حب هو...؟

اإلجابات ذات المغزى المصورة هي" :يمكن أن يكون الحب بينك وبين أسرتك أو أصدقائك ،ليس فرضا ً أن يكون
بين ولد وبنت"؛ "ليس ذلك أهم شيء في الحياة"؛ "ال أعتقد أن ذلك مهم أو مهم نسبياً ،ولكن يجب العثور على أفضل طريقة

 57أنظر الفيديو رقم 1
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للحياة بين اثنين" .59وأحيانا ً كان المجيبون يلتفو ن على السؤال .الحياة الزوجية هي البحث عن الحب الذي قد يجده البعض
في األسرة أو مع األصدقاء (حسب أقوالهم) ،أو بحث عن "أفضل طريقة" وهي ليست سوى الزواج "العرفي" أو التقليدي.
هذا النوع من الزواج ،على الرغم من أنه مقبول في ليبيا ،إال أنه صعب التنفيذ .فالمجتمع الليبي ال يرضى باالختالط ،إال
في هذه الحاالت المحددة ،كما أن عالم الرجال منفصل عن عالم النساء .اشار "كريستيان سوريو" إلى أنه "في فرنسا ،مثالً،
ال يمكننا أن نتحدث عن حق عن مجتمع خاص بالنساء ألن النساء اندمجن في أغلبهم في فئات اجتماعية ،هذا المسمى يمكننا
أن نستعمله على النحو السليم في حالة ليبيا .هناك ،عادة الفصل بين عالم الرجال وعالم النساء احتفظت بكامل معناها وتطبق
بشكل عام .وحتى وإن كان عالم الريف أو البدو يسهل بعض اللقاءات ويفرض المسار أو العمل المشترك ،إال أن ذلك ال
يحول دون وجود مجتمعين متوازيين أفقيا ً يق وم الرجال والنساء فيهم ،وبشكل منفصل ،بالغذاء واالختالط ،والتكوين،
والصالة ،والترفيه ،باختصار يعيشون أغلب وقتهم منفصلين عن بعضهم .أما المبادالت الضرورية فال تتم إال حسب نظام
صارم يضمنه المجتمع من خالل ضغطه على أفراده ،وبعد تصفية متعددة المستويات تشجعها رعاية أشخاص متخصصين
إلى حد ما :الوسطاء بكافة أنواعهم . 60" .الوسطاء هم الذين يقربون العائالت من بعضها .وعادة ،يكونوا نساء مسنات يتدخلن
عندما تبحث العائالت عن زوجة البنها .نسميهم الخاطبات ويقمن بالتحري عن البنات في سن الزواج.
الحاجة للحب حاضرة بقوة %68 ،من الشباب يقولون إنهم ال يمكن أن يكونوا سعداء بدون حب ،و %61ال يرون
أنفسهم متزوجين بدون حب .ومع ذلك  %31يرون أنه من الممكن الزواج بدون حب .وهذا يؤكد أنه من الممكن إحداث
ثغرات في المجتمع الليبي .أما أماكن اللقاء هي عادة المؤسسات التعليمية والسوق ،وهو سوق شعبي أو حيز مفتوح مخصص
للمتاجر.
الوفاء في العالقة الزوجية ،هو...؟

شخص يعيش في عالقة زوجية ومع ذلك يغازل
شخصا آخراً...؟

تدخل العائلة في زواج أبناءها وكذلك الزواج بالتراضي الذي يتم بين العائالت هما شكال الزواج الغالبان في ليبيا.
مثل هذا الزواج قد يكون مآله إلى "الفشل" ،61ويكون "االنفصال ال مفر منه" 62حسب بعض المجيبين في الفيديو .وبالنسبة

 59أنظر الفيديو رقم 8
Souriau Christiane. La société féminine en Libye. In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°6, 60
https://doi.org/10.3406/remmm.1969.1011 1969. pp. 127- 155; doi:
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ألغلب المجيبين ،يظل الحب أساسيا ً وال يتصورون الزواج بدون حب ،إال بالنسبة إلحدى المجيبات التي علقت قائلة" :بالنسبة
لي ،لقد جربت ذلك فعالً".63
ال شك أن الزواج هو أهم مؤسسة في المجتمع الليبي %50 .من الشباب يرون فيه الطمأنينة .فالزواج يسمح
باالندماج في المجتمع كما أنه مصدر للسعادة لدى  %23من بينهم .والزواج ارتباط بالنسبة لـ  %18من الشباب .وهو
مقدس بطريقة ما ،والخيانة إثم يُعاقب بقسوة وخاصة إذا كان الفاعل امرأة %82 .يعتبرون الوفاء ال غنى عنه ،إن لم يكن
حيوي .فهو "األساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية" 64بحسب أغلبية المجيبين .لدى  %15الوفاء ليس تلقائياً.
تقاطع اآلراء حول الوفاء مع اإلجابات على السؤال "شخص يعيش في عالقة زوجية ومع ذلك يغازل شخصا
آخراً...؟" يؤكد هذا االعتقاد العميق في "الوفاء" ،حتى أن  % 89عبروا عن انزعاجهم .نفس المالحظة تسري على المجيبين
في الفيديو .أما بالنسبة لتطبيقات التعارف %53 ،ينزعجون من ذلك مقابل  .%47اإلجابات قصيرة جدا ً إال ،عند فتاتين
بررتا إجابتهما "أنها مساحات تسمح بالتعارف خاصة أن الفتيات ممنوعات من الخروج".65

 63المرجع السابق.
 64أنظر الفيديو رقم 8
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 .2الشباب ،عالقاتهم والبيئة
1-2

العالقة بالوالدين ،أفقية أم رأسية؟

بشكل عام ،يكون الوالدان فخورين بإنجازات أبنائهم %90 ،من المجيبين يؤكدون هذا الحكم .إال أن هناك دائما
استثناءات ،) 10%( ،قد يرجع ذلك لفارق التطلعات لدى الجانبين .أحد المجيبين يرى من الصعب عدم مساندة والديه له،
وعدم تأييدهم لقراراته والنظر إليه "كشخص غير عادي" .ويضطر للقتال لكي يقنعهما .أما عن تأييد الوالدين لقرارات
أبنائهم %78 ،من الشباب يعبرون عن مساندة و الديهم لقراراتهم .ومن المهم أن نؤكد على أن مساندة اآلباء حيوية .هذه
المساندة التي أكدها أغلبية الشباب المجيب ،هل تعطينا معلومات حول بناء عالقة أفقية حيث الحوار عنصر أساسي؟
ليس من المقبول أن يتحدث الشاب عن عالقاته الغرامية مع والديه .عادة ما تفضل األسرة االكتفاء بمناقشة
المواضيع العادية فقط .وهذا ما يتأكد من خالل اإلجابات التي جمعناها %84 ،مقابل  %16من المجيبين لم يفعلوا ذلك أبداً.
هذا "صعب وغير مقبول في مجتمعنا" أن نتطرق لمواضيع كهذه ،إال إذا تعلق األمر بعالقة جادة تنتهي بالزواج .من الممكن
الحديث عن ذلك "مع الوالدة"  .65تحدد إحدى الفتيات المجيبات في الفيديو.

هل يسمح لك والديك أن تعيش حياتك كما تشاء؟

هل أنت متصل بوالديك على فيسبوك؟

هل سبق لك أن دخنت أو شربت الكحول أمام
والديك؟

 65أنظر الفيديو رقم .8
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 % 63من المجيبين يعتبرون أن والديهم يتركوهم يعيشون حياتهم كما يشاؤون ،في حالة االبن الذكر .حسب بعض
المجيبين في الفيديو إذا سمح الوالدين لالبن أن يعيش بمفرده ،فسيكون ذلك "طبق حدود معقولة" و"ليس بحرية

مطلقة".66

حتى أن التدخين في حضرة الوالدين ممنوع تماما بالنسبة لـ %99من المجيبين .ولقد اثار هذا السؤال جلجلة من الضحك
لدى المجيبين في الفيديو .وأجابت فتاتان فقط "ال ،ولم نفعل ذلك أبداً ،التدخين ممنوع بتاتاً" ،خاصة للنساء .التدخين ال ينظر
إليه نظرة حسنة في المجتمع الذي يعتبر أن المدخنين ال يحترمون المعايير االجتماعية.
إال أن هذه العالقة المتباعدة مع الوالدين ال تمنع  % 36من المجيبين أن يكونوا أصدقاء مع والديهم في فيسبوك.
وبالنسبة للمجيبين في الفيديو ،فاألغلبية ال تشمل والديها في شبكة التواصل االجتماعي وآخرين منعوا دخول أعضاء عائلتهم
في فيسبوك ،إذ أنه بالنسبة لهم "فيسبوك ليست أداة تواصل لالستخدام مع الوالدين" وال يرغبون "أن يفضحوا نفسهم في
حضور والديهم" . 67والدا البعض ليسوا في فيسبوك ،ألنهم لم يفتحوا حسابا فيه بعد ،ولكنهم يأملون إضافتهم كأصدقاء.

2-2

بيئة مقيدة

يعيش الشباب الليبي في مجتمع ال يشجع الشباب وال يتركهم يعبرون عن قدراتهم الحقيقية .فالكبار سنا ً يعاملون
الشباب كأتباع أو أقل منهم .فهم يدمرونهم ،ويتجاهلونهم ويلومونهم .المجيبون في الفيديو يعتبرون ،في أغلبهم ،أن األكبر
سنا ً هم مصدر مشاكلهم اليوم.
س ،6فيديو
رقم 13
هل المجتمع
الليبي يمنحك
اإلمكانيات
الالزمة لكي
تظهر قدراتك
الحقيقية؟

إجابات مسجلة
نساء
رجال
في الماضي ،نعم ،لكن اليوم ،ال.
ال :بالتأكيد ال (اإلجابة األكثر تكرارا)
ال ،المجتمع الليبي يدمر قدراتي
في يومنا هذا ،النصف يساندك وأحالمي وطموحاتي.
كل شيء تدمر ألنني كنت عضوة في
والنصف اآلخر يدمرك.
ً
المجتمع الليبي وكنت امرأة ايضا .نعم،
هناك الكثير من العراقيل.
األغلبية تدمرك.
لألسف ،ال.

أن تكوني امرأة معناه أن تقاتلي أكثر من
اآلخرين.
ال ،أريد أن أقول أن بعض الفتيات ال
يستطعن إظهار كامل قدراتهن بسبب
المجتمع.

 66أنظر الفيديو رقم 2
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اإلجابات على االستبيان
 105إجابة

النساء مقهورات أكثر الرجال .نظام السلطة األبوية ال يزال يهيمن في ليبيا بكل ما يحمله من عنف ومبالغة .األكبر
سنأ يمسكون لجام حياة الشباب االجتماعية .وال يتركون لهم أية حرية ،والرجال يقهرون النساء وللشبان الحق في مراقبة
حياة أخواتهن %70 .من  93مجيب يؤيدون مراقبة خروج وعالقات أخواتهن.
إجابات مسجلة (متكررة)

تعد األجيال السابقة مسؤولة عن المشاكل التي
يواجهها الشباب اليوم؟

أوافق ،ألنهم تصرفوا خطأ تجاهنا.
نعم ،المشاكل التي يواجهها الشباب اليوم هي بسبب األجيال السابقة.
أنا موافق إلى حد ما.
أستطيع أن أقول إن األجيال السابقة هي مصدر المشاكل التي نواجهها اليوم.
هم سبب أمراضنا ومشاكلنا.
أخذت األجيال السابقة الكثير من القرارات التي لم تكن لصالحنا.

يتضح من الجدول التالي أن الشباب يتهم األجيال السابقة عن المشاكل التي يواجهونها .العالقة بين الشباب واألكبر
منهم سنا ً عالقة مجابهة وصراع بالنسبة لألغلبية .ويتفق ذلك مع العالقات مع الوالدين الصعبة أحياناً .فالشباب يعيشون حالة
كبت اجتماعي .وسائل الترفيه قليلة .ال جدول التالي يوضح اإلجابات على هذا الموضوع:
ألعاب فيديو

تليفزيون

موسيقى

انترنت

كتب

يُنظر إلى األلعاب الفيديو كألعاب للذكور أكثر منها لإلناث .أن تكون سعيدا ً بدون انترنت وال موسيقى وال ألعاب
فيديو وال قراءة كتب أو مشاهدة التليفزيون احتمال وارد .و توضح اإلجابات أن أغلبية المجيبين يستطيعون الشعور بالسعادة
بدون ألعاب فيديو وال مشاهدة التليفزيون .أما قرا ءة الكتب فيبدو أنها وسيلة جيدة لتجديد المنابع لدى  %63منهم.
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رابعا ً -الثورة والديمقراطية  :حلم مشوش
 .1الديمقراطية :وطنية تحتاج اإلنشاء
مفهوم المواطنة هو كلمة مفتاحية في جميع الديمقراطيات .وتنبثق منه قيم الحرية والمساواة .المواطنة تملك جانبا ً
متعدد األبعاد ،حيث يتمحور االجتماعي والسياسي والقانوني مع اإلحالة ألفكار اجتماعية وقيم أخالقية ومؤسسات .يضاف
إلى ذلك بعدا ً واقعيا ً يتفق مع الترجمة الحقيقية للبعد القانوني للمواطنة ،أي للوجود الحقيقي ،الذي يمكن مالحظته من المنطلق
التجريبي ،لمبادئ المواطنة التأسيسية

".68

هذا البعد التأسيسي الذي أطلق عليه ج .ليكا ( 69)1983البعد القانوني ،يجمع

جميع الحقوق والواجبات اللصيقة بالمواطن Generation What? .ليبيا سأل الشباب عن درجة المواطنة والمشاركة.
أن تكون مواطنا ال يعني فقط أن يكون لك حقوق وعليك واجبات .إنما يعني أيضا ً أن تكون مستقالً وقادرا ً على عمل
اختياراتك بنفسك .ممارسة المواطنة يفرض مسبقا ً احترام المبدأ المزدوج الحرية والمساواة الذي يؤسس عليهما المجتمع
الديمقراطي الحديث.
التصويت في االنتخابات ، 70هو أساس الممارسات الديمقراطية والمواطنة .نسبة االمتناع العالية في االنتخابات
تطال الشباب اليوم .الحظنا هذه الظاهرة في جميع دول الربيع العربي .ولم يعف الشباب الليبي من هذه المالحظة ،على
الرغم من أن  %46من المجيبين يعتبرون التصويت في االنتخابات حقا ً أساسيا ً يجب أن يمنح للجميع و %30واجب وطني
ينبغي أن يكون إجباريا ً و %25وهما ً ديمقراطياً .التصويت "ال فائدة له ،حاولت مرتين ،بدافع الواجب الوطني ولكن اتضح
أن ذلك وهماً"71؛ يعلق أحد المجيبين .ومجيب آخر يعتبر التصويت "حقا ً أساسيا ً للجميع وواجب وطني" ويخلص قائال "في
وقت االنتخابات ،يجب أن نشارك ونصوت ألن هذا مهم لبلدنا" .72موقفان متناقضان ،األول يمثل حكم بالفشل والثاني يؤكد
على "الواجب" ويربطه بمصلحة البلد .غير أن كلمة "مصلحة" ال تتفق حتما ً مع ارتباط الشباب بالتجنيد %55 .من المجيبين
يقولون إن الدولة ال يجب أن تبقي على إجبارية الخدمة العسكرية الوطنية للجميع .فالخدمة العسكرية ينظر إليها أغلبية
الشباب كعبء .ولذلك ،كان المجيبون مؤيدين للخيار غير العسكري.73

Caroline Touraut, « Étude dynamique des rapports à la citoyenneté d’acteurs incarcérés », Champ pénal/Penal 68
[ fieldعلى االنترنت] ,Vol. II | 2005 ,نشر على االنترنت يوم  24فبراير/شباط consulté le 01 janvier 2015. URL : ,2005
http://champpenal.revues.org/453 ; DOI : 10.4000/champpenal.453
.In , CONSTANT F, La citoyenneté, Paris, Montchrestien, coll. Clefs Politique, 1998 69
 70صرح للمرأة بالتصويت في االنتخابات في ليبيا عام .1968
 71أنظر الفيديو رقم  ،9س4
 72المرجع السابق.
 73والحظنا أن الشباب لم يجيبوا على السؤال التالي :يجب إدخال الخدمة العسكرية اإلجبارية مع خيار غير عسكري.
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 .1.1تُبنى الثقافة الديمقراطية على حقوق اإلنسان
أ -المساواة ،العنف والظلم.
ال تقتصر الديمقراطية على التصويت في االنتخابات .فهي تستند إلى مبادئ وممارسات ومواقف وطنية .عالمة
االجتماع والسياسة دومينيك شنابر تشرح أن "عالوة على الحقوق والواجبات ،كلمة المواطن تعني أيضا ً نظام سياسي ترتكز
فيه الشرعية السياسية على مشاركة المواطن .فالمواطن ليس فقط موضوع الحق الفردي بل هو أيضا مالك لحصة من
السيادة السياسية وأن مجموع المواطنين المشكلين للمجموعة السياسية أو مجتمع المواطنين الذين من خالل االنتخابات
يختارون الحكام وأسلوب الحكم" .74في الواقع أن حق التصو يت كان دائما مرتبطا بالحكم الديمقراطي .فهو حق أساسي،
ولكن مجرد منحه ال يبني الديمقراطية .هذا النوع من الحكم كان دائما موضع تساؤل وموضوع جدال وتفكير في دول الربيع
العربي.
بالنسبة ألغلبية الشباب الليبي ،%67 ،ليست الديمقراطية أسوأ نظام حكم مقابل  .%33هذه التصورات المتقابلة
للديمقراطية تتصل بال شك باإلحباط الذي يعيشه الشباب بسبب الحرب المدنية .ويأتي التفسير من المجيبين أنفسهم" ،نعم،
يمكن أن تسوء األمور أكثر ،نحن في ليبيا بعيدين كل البعد عن الديمقراطية"؛ الديمقراطية "تحتاج ألشخاص مثقفين ،يجب
أن نكون أكثر ثقافة"؛ "بعد أن عانينا ،أرى أن الديمقراطية هي أسوأ األمور" .75نفس المالحظة تسري على المجيبين في
الفيديو .ال شك أن هذا الشباب كان مشكال سياسيا طوال حكم القذافي الذي استمر  42سنة ثم الحرب المدنية المريعة التي
أعقبته .هذا الشباب "الذي لم يخضع سياسيا للحكم السابق كان مهانا ً ومحروما ً من أدنى حقوقه

األساسية"،76

يعيش الشباب

اليوم في محنة .ويأمل في تغيير ديمقراطي ولكن ذلك ال يحدث.
في مجتمع مغلق على نفسه حيث التقاليد تمارس أسلوب القمع ،كان من الطبيعي أن يعتقد  %66من المجيبين فقط
أن ليس هناك الكثير من الحريات %33 .غير موافقين .الحرية منتهكة ،إن لم تكن "محكومة

ومقيدة".77

يتمخض عن هذا

الحكم نوعين من الشخصيات" ،جيل مخنوق ومنطوي على نفسه" و"جيل محافظ وتقليدي" .ويبدو أن تغيير العقليات بعيد
جداً .حتى أنه بالنسبة للمساواة بين الجنسين %65 ،من المجيبين يؤكدون أن البلد أشد البعد عن تحقيق هذه المساواة%70 .
يعتقدون أن في فترات البطالة العالية يجب حجز المناصب للرجال .اعترضت الفتيات المجيبات في الفيديو على هذا الرأي
"هذا خطأ فادح" أجابت .التفرقة ال تزال تسود في جميع الدول حيث السلطة األبوية .حتى وإن سجلنا قدرا من التقدم في
الكثير من دول العالم العربي ،إال أن الفارق بين التشريعات والعقليات ال يزال كبير .أما بالنسبة لوضع المرأة الليبية ،فهو
ال يزال معقدا ومقلقا خاصة في فترة عدم االستقرار الحالية .حظيت المرأة الليبية بقدر من الحقوق خالل حكم القذافي ولكن
كما تقول سيمون دي بوفوار" .ال تنسوا أبدا ً أن أزمة سياسية أو اقتصادية أو دينية كافية لوضع حقوق المرأة موضع
الشك .فهذه الحقوق ليست مكتسبة نهائيا ً أبداً .يجب أن تظلوا حذرات طوال حياتكن" .وهذا ما حدث في ليبيا بعد الثورة ،إذ
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فقدت المرأة القدر البسيط من الحقوق التي حصلت عليها .من وراء هذا الكمين والتخلف والتراجع هم اإلخوان المسلمين بال
شك .يجدر بنا أن نشير إلى أن وسائل تحديد النسل محدودة جدا ً أما اإلجهاض فممنوع.
نحن بعيدين جداً في ليبيا عن المساواة بين
الجنسين.

في فترة بطالة عالية ،يجب حجز المناصب
من أجل الرجال؟

ما رأيك في وسائل تحديد النسل؟

رأي الشبان:
للرجال حقوق وللنساء أيضاً.
توجد أحيانا أماكن ال يصرح للنساء دخولها.
المساواة بين الجنسين موجودة في ليبيا،
ليس هناك فرق.
رأي الفتيات:
ال ،أنا لست موافقة ،ليس هناك الكثير من
عدم المساواة ،والمساواة ال توجد على كافة
المستويات.
بعكسكم ،أنا أراها على جميع المستويات:
السياسي واالجتماعي .المرأة الليبية تقود
سيارتها وتعمل .ربما أنا أخطئ.
عدم االستقرار الحالي قاد ليبيا لعدم
المساواة.

رأي الشابات:
في الواقع ،أنا ضد استعمال كلمة "مساواة" وال
يجب أن نتحدث عن مساواة بين الرجال
والنساء.

رأي الفتيات في تحديد النسل:
من رأي هذا حق أساسي .هذه حرية شخصية.
أعتقد أنه ال توجد إجابة في الوقت الحالي.

هناك مشوار طويل بعد.

إن المرأة غالبا ً ما تعامل كمواطنة من الدرجة الثانية .عملية االندماج االجتماعي ال تنقل سوى أشكال التمييز والال
مساواة .قمع البنات قاعدة في المجتمعات المتمسكة بالتقاليد .تحوي في أعماقها صور نمطية ألدوار محددة تماما ً متصلة
بالحيز العام .وهذا ما يتضح من إجابة إحدى الفتيات في الفيديو التي ترفض استعمال كلمة "مساواة" .ففكرتها وما تعلمته
يجعلها مؤمنة أن الالمساواة بين الجنسين هي الشيء الطبيعي .ومن بين الفتيات الليبيات في الفيديو ،بعضهن يأملن أن يكن
حامالت التغيير االجتماعي وأن يتمكن من تغيير وضع المرأة في البلد.
وعلى عكس الالمساواة بين الجنسين ،فالالمساواة االجتماعية بين األثرياء والفقراء معترف بها أكثر %91 .من
المجيبين يؤكدون على أن الفارق بين األثرياء والفقراء ال يفتأ يتزايد .مما يخلق شعوراً بانعدام العدالة االجتماعية .يؤكد
الشباب الليبي ،في أغلبه ( )96%على وجود الظلم .هذا الظلم يعيشه "كل منزل ،وكل مؤسسة في البلد" 78حسب إحدى
المجيبات .وال يشرح الشبان بإطناب إجاباتهم بينما الشابات تمنح تفاصيل أكثر ،خاصة على األسئلة المتعلقة بهن .حتى أن
الفتيات فقط الالتي تحدثن عن العنف داخل األسرة باإلجابة على السؤال المخصص لتقدير تصور العنف .فأجابت" :العنف
موجود ،خاصة داخل العائالت الليبية؛ حيث تساء معاملة الفتيات والزوجات بال أدنى شك"؛ "المواطنون والعاملون ضحايا
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في فترات الحرب .نحن نشهد العنف في كل مكان في المجتمع"؛ "طالما األسلحة منتشرة ،سيهيمن العنف" .79وبالفعل %95
من المجيبين يؤكدون على وجود العنف.
أعمال العنف تطال النساء وهذه الظاهرة أصبحت عادية عندما تحدث داخل الحيز الخاص .من هذا الحكم يبرز
من ناحية ،صورة نساء صغيرات مقهورات ومن ناحية أخرى صورة رجال فخورين بفحولتهم وبوضعهم كرجال .يجدر
بنا أن نذكر أن ليبيا ال تحمي النساء من العنف وليس بها قوانين حمائية منذ الحكم السابق .ومع اندالع الحرب وتصاعد
اإلرهاب ،تفاقم العنف .االغتصاب مثال "يمارس بشكل شائع على الرجال والنساء ،حتى أنه أدى في بعض الحاالت لقطيعة
بين القبائل وانقسامها لحزبين متطاحنين" 80حسب منصف يونس . 81االغتصاب في مجتمع كليبيا ،الذي يتسم بطابعه القبلي
الصرف وتهيمن عليه الثقافة الدينية والسلطة األبوية ،هو مخالفة خطيرة يعاقب عليها بإعدام المعتدي ،ويمثل وصمة أبدية
وعنف اجتماعي للضحية.
تبني الحقوق اإلنسانية للمرأة هو موضوع ال يزال يثار حوله شجار وموضوع اندماج اجتماعي .ثقافة حقوق
اإلنسان ال تعلم وال تُزرع ،وإدماجها في دولة كليبيا هو وهم ،خاصة في حالة الفوضى الحالية ،إال أن ذلك ال يمنع بضع
مئات الجمعيات التي تألفت ،على الرغم من الحرب ،من أن تلعب دورا ً لنشر وتشجيع تلك المبادئ.

 .2األزمة االقتصادية والسياسية :وجه الثورة غير المستور
 .2.1أزمة سياسية واجتماعية تبعث على اإلحراج
إن التغيير السياسي الذي تم في ليبيا ما بين  17فبراير/شباط و 20أكتوبر/تشرين األول  2011اتسم بالعنف
واستولى عليه بشكل خاص اإلسالميون المتطرفون .توجد ليبيا حاليا ،تحت سيطرة عدة ميليشيات .والحكم الحالي "كان
يملك المال والعنف ( .)...ليبيا دولة عالية المخاطر االستراتيجية :لنفسها ،وللنظام اإلقليمي وخاصة بالنسبة لجيرانها.
"صحراء الفراغ" جاذبة لكافة أنواع التهريب ،والمافيا وأفواج الهجرة داخل غابة من األسلحة .في مجتمعات معينة ،يكون
انخفاض معدل السكان واالتساع الجغرافي من عوامل ازدهار التجارة غير المشروعة على اختالف أنواعها .وبدون أن
نحاول معرفة من الذي انتصر في الحرب في ليبيا ،ينبغي أساسا أن نشير إلى أن البلد اليوم في حالة عدم استقرار وهشاشة
وتعفن بالكراهية التي تفشت بين القبائل ،وبين األقاليم وخاصة بين الميليشيات المسلحة" .82في هذا الجو المضطرب ،يعيش
الشباب الذي أجاب على االستبيان .وتصورهم لألمور ليس إال انعكاسا لما يعيشوه كل يوم وما يحلمون به .ولذلك فـ %70
من المجيبين يعتبرون أن السياسيين "لم يعد لهم اليوم أية سلطة" .وأكد هذا الرأي أحد المجيبين في الفيديو "نعم ،لم يعد لهم
أية سلطة ،فالسلطة كلها في يد الميليشيات ."83وبالنسبة للـ  % 30الباقين ،عبروا عن رأي ال يحظى باألغلبية في مجتمع
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يعيش حالة انفصال دائم ،حيث المال القذر يتداول بدون أدنى رقابة .حتى أنه أصبح بالنسبة لهم ،العالم يحكمه المال ()93%
والسياسيين في غالبيتهم فاسدين ( 53%جميعهم ،بعضا منهم .)%44
هل تثق في السياسة؟

في نظرك ،يعد اتحاد األمم العربية

هل سبق أن شاركت في منظمة سياسية؟

يجدر بنا أن نالحظ أن الميليشيات ال يمثلون سوى قبائلهم .وهم يلعبون دورا حاميا ويتنقلون بدون رقابة .عالقتهم
بالحكومة الحالية قائمة على المواجهة والعصيان .مما يشجع على غياب الثقة في السياسة أو ضعف الثقة فيها (%60
و %26ال يثقون فيها تماماً) .إن الشباب الليبي ال يعيش ظروفا عادية ،مما يفسر االرتباط الضعيف بالمنظمات السياسية
الذي عبرت عنه إجاباتهم.
فالشعارات السياسية التي طالما رددوها مثل شعار الوحدة العربية لم تعد تجذبهم %47 .من الشباب يرون أن
اتحاد األمم العربية وهم تاريخي .الديمقراطية والوحدة العربية ليسا سوى أحالم ال تثير حتى الرغبة في المشاركة في
تحقيقها" .في مجتمعنا ،ال أثق ،ال في السياسة وال في رجالها؛ ما أكثر النزاعات السياسية والصراعات التي تصيب المواطنين
باإلحباط" أجاب بعض المجيبين .ال بد من إبرام عقد اجتماعي جديد بين رجال السياسة والمجتمع ،والبد من إيجاد حل
بأسرع وقت ممكن إلعادة استتباب النظام االجتماعي من جديد.
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 .2.2اإلرهاب واألزمة العالمية :أي تصور؟
الشباب الليبي الذي تمرد على حكم القذافي كان في قلب الثورة االجتماعية في ليبيا .لقد شارك بكثافة بجانب النساء
لتشجيع التغييرات السياسية واالجتماعية .هؤالء الفاعلين مصابون اليوم باإلحباط وال يتوقعوا أن يشاركوا من جديد في
حركة مشابهة.
الرأي حول اإلرهاب

في رأي  % 92من الشباب ،اإلرهاب متناقض مع قيم اإلسالم و % 96ال يجوز بالنسبة للقوانين اإلنسانية .بينما
يدافع بعض المجيبين عن اإلسالم قائلين " :في الدول الغربية يوجد أيضا متعصبين ،وال يطلقون عليهم إرهابيين ،وإنما
مجرمين أو مرضى عقليين" .وما يبرز من الشخصيات المصورة هو تضمين قوي لدين أصبح موضع تساؤل .لم يعبر أحد
عن نقد واحد أو تساؤل حول عالقة العنف واإلسالم كما يراه المتطرفون .فالمسميات راسخة بعمق في الثقافة العربية
اإلسالمية .عالوة على كلمة حرام تأتي كلمة إن شاء هللا للتعبير عن مستقبل أفضل أو حتى الحكم على واقع الحال .شخصيات
الشباب الليبي هي أنماط شباب يبحث عن "نحن" وعاش االنفصاالت وحاالت الفشل العديدة.
على الرغم من كل ذلك فالشباب الليبي يظل متفائال إلى حد ما .وهو ال يربط األزمة االقتصادية العالمية الحالية
وأزمة ليبيا .أغلبية ساحقة لم تدرك بعد عواقبها .وإجابات شباب أخرى تحكم على األوضاع بعالقتها المباشرة بظروفهم
الشخصية؛ "كفئة عمال ،سنتأثر بشكل مباشر" ،حسب إجاباتهم .بما أن الحياة االجتماعية معتمدة على التضامن %52 ،من
الشباب يمكنهم العيش بدون مال ،ألن السعادة ليست مرتبطة تلقائيا بالمال ،وإنما بتأسيس أسرة.
إلى أي حد قد يتأثر مستقبلك مباشرة
باألزمة االقتصادية الحالية؟
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هل يمكنك أن تكون سعيداً رغم المشاكل المالية؟

في السنوات العشرين المقبلة ،سوف
يكون المستوى االقتصادي في ليبيا...

"طالما هناك حياة ،هناك أمل" مقولة منتشرة جدا ً في العالم العربي ،وباألخص في ليبيا %71 .من المجيبين
يعتقدون أن ليبيا تستطيع الوصول لمستوى تنمية أعلى .حسب المجيبين ،ستصير ليبيا دولة أحسن وسوف تخرج من األزمة.
 % 12فقط متشائمون وال يتصورون نموا كهذا" .إذا استمرت األوضاع كما هي حالياً ،فستسوء األمور ،ولكنني آمل أن
األشياء ستتحسن" يجيب أحد المشتركين في الفيديو.

36

 -1الخالصة :الخصائص الرئيسية لشخصيات الشباب الليبي
يسمح استبيان ?  Generation Whatبإعطاء الكلمة لشباب قلما تناولته الدراسة .الشباب الليبي الذي أجاب
على االستبيان ،على االنترنت أو في الفيديو ،رفضوا اإلجابة على عدة اسئلة .هذا الوضع ،مرة أخرى ،ينم عن عدم تفتح
المجتمع .وبناء على ردود الفعل التي الحظناها في مقاطع الفيديو ،عدة أسئلة كانت تسبب الحرج .مثال ،طرح أسئلة حول
الكحول ،السجائر والمثلية الجنسية ،هو بمثابة خطو خطوة نحو المحظور.
فالمج تمع الليبي خاضع لرقابة التقاليد .والنساء خاضعات لسلطة الرجال .والحقوق القليلة التي منحها حكم القذافي
تالشت .ومع الحرب وتفشي العنف ،الذي هن ضحيته ،لم يصبح للنساء الليبيات أية فرصة للقاء والتبادل .والعمل ،ليس بعد
حق في حد ذاته ،حتى وإن كانت تطالبن به .بعد الحرب ،قررت بعض الجماعات/القبائل منع النساء األقل من  60سنة من
السفر .84قوبل هذا القرار بالمعارضة .الشابات الليبيات المجيبات يمثلن بشكل عام ،صورة متوازنة بين القمع والتمرد.
الكثير منهن يتبنين موقفا جادا ً جدا ً وأغلبهن خجوالت جداً ،خجل ثقيل ثقل التقاليد .أما الشبان فلم يعبروا عن رغبتهم في
تغيير التقاليد حتى وإن كانوا يأملون اإلمساك بمقاليد مصيرهم.
وحسب اإلجابات المختلفة على االستبيان ،بما فيها الفيديو ،نالحظ بروز "نحن" مشحونة بالفخر باالنتماء لليبيا
والعالم العربي .موضوع الهجرة ليس موضوع الساعة إال أنها محتملة في حاالت معينة وألغراض محددة مثل متابعة
الدراسة .وهي أمل لدى قسم كبير من الشباب ،إال أن العودة للوطن شرط .أمام األوضاع الحالية ،ال يثق الشباب الليبي كثيرا ً
في السياسة كما أن الربيع العربي لم ينجح إال في تصعيد العنف .هذا العنف يعيشه الشباب ويعترض عليه إال أنه أصل
االنقسامات بين القبائل .واألزمة المحرجة التي تعيشها ليبيا في الوقت الحالي لم تقتل األمل لدى الشباب أن يرى يوما بلده
تخرج من هذه المحنة.
حقا ،أن الثقافة القبلية ال يمكن أن تولد سوى شخصيات متزمتة ،رجال ونساء .إال أن الميل لالنفتاح على
اآلخر/الغريب وعلى ثقافته برز بوضوح .حتى أن  %49مقابل  %51يعتبرون الهجرة مصدراً للثراء الثقافي .إال أن
األغلبية تجد من الصعب االندماج في ثقافة مختلفة .وال يتصورون العيش خارج بلدهم.
ثقافة المواطنة ال تزال ضعيفة وليس هناك مساواة بين الجنسين بعد .مفهوم الحرية منتهك ،بما أن أغلبية تعتقد أن
هناك "الكثير" من الحريات على الرغم من ثقل التقاليد في البلد .المشاركة من أجل تغيير مستقبل البلد تبدو معقدة .فالشباب
يشعر باألسف إن لم يكن الخيانة .فالثورة لم تجلب إال المذابح واالنقسامات العنيفة بين مختلف الجماعات .واإلرهاب يتفاقم.

 84يوم  16فبراير/شباط  ،2017صدر قرار من السلطات العسكرية في شرق الدولة بمنع سفر السيدات األقل من  60سنة للخارج بمفردهن بدون أن يرافقهن رجل
من العائلة .وفي  23فبراير/شباط  2017أمر ع بد العزيز الناضوري ،رئيس أركان حرب منطقة شرق ليبيا بتجميد مؤقت لقانون منع سفر السيدات الليبيات األقل
من  60سنة ،إال أن الحظر ليس نهائياً.
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أغلبية الشباب يدركون مقدار الخسائر وال يقبلون التطرف الديني ،إال أن الليبيين ينفضون فكرة ربط اإلرهاب باإلسالم الذي
يعتبروه مصدرا للتهدئة وضبط النفس.
وأخيراً ،فإن شباب?  Generation Whatليبيا هو جيل قلق ،مقهور يبحث عن التوازن .ومع ذلك فهو أيضاً متغلغل

في ثقافته ومتمسك جداً ببلده .وهو حامل لألمل ومستعد لتغيير مصيره إلى حد ما.
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