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 :المقدمة

تعتبر مسألة النازحين من القضايا املهمة التي تعاني منها ليبيا حيث أنها كانت نتيجة حتمية لحالة الصراع املسلح الذي 

يضعها على أولويات القضايا املرتبطة  1122تفاقم هذه القضية واستمرارها منذ سنة  البالد،ده مناطق شاسعة في هتش

بين مناطق معينة وفي  نهاء الصراعإنها في بعض الحاالت تمثل بادرة حسن نية من أجل أبتحقيق املصالحة الوطنية حيث 

من أكبر الدوافع التي يجب  ئة تعتبرالسيوضاع النازحين أن إبل  املصالحة،حاالت أخرى تعتبر نتيجة ضرورية لتحقيق 

  .البالدهاء الصراع العسكري في إنمن أجلها تحقيق املصالحة و 

والتي تقوم " تحديات وحلول ...ملف النازحين"النازحين في ليبيا وتقدم ضمن ندوة قضية عام تناقش بشكل هذه الورقة 

  .العلميةا وبرامجها ستراتيجيات ضمن أنشطتهلا بتنظيمها املنظمة الليبية للسياسات و 

  :تمهيد

،  1122املواجهات املسلحة أثناء ثورة فبراير  ءلى مناطق أخرى مع بدإبدأت عملية نزوح السكان في ليبيا من مناطقهم 

سكان بنغازي وضواحيها الغربية واستمرت  ما كان عليه الحال مع حيث استمر نزوح بعض العائالت لفترة بسيطة مثل

و حتى خروج قوات النظام السابق بشكل نهائي من هذه املناطق مثل ما حدث مع اجدابيا و باقي أالحرب  تطوال فتر 

و الرياينة وككلة وغيرها من املناطق التي شهدت العمليات العسكرية  بني وليد مناطق الهالل النفطي وكذلك مناطق

نسبة لبعض املناطق نتيجة ملا كان عليه الوضع حالة النزوح استمرت ملدة أطول باللكن ،  املنطقة الغربية الرئيسية في 

حيث رفضت بعض املناطق عودة سكان مناطق أخرى على بعد دخول الثوار مدينة طرابلس و مقتل القذافي في سرت ، 

وبالتالي استمرت حالة النزوح بالنسبة لسكان املكثف لشباب هذه املناطق لكتائب القذافي ،  الانتماءحدودها بحجة 

 . من سنة ، فيما ال زال سكان تاورغاء نازحين في مناطق طرابلس وبنغازي وغيرها  ألكثروالرياينة القواليش 

 الانتقاليعالن تحرير ليبيا من قبل املجلس الوطني إتهاء املواجهات املسلحة أثناء الثورة و انارتبطت حالة النزوح بعد 

 اندلعت لفترات متفاوتة ما بين عاميالتي ات القبلية و املناطقية املسلحة تقالية بشكل رئيس ي بالنزاعنوبداية املرحلة لا 

مسلحة في  اتمجموع مثل ما كان عليه الحال في نزاع املشاشية مع الزنتان و املعارك املتكررة ما بين 1122- 1121

تكن من نوعية النزوح الذي  لكنها لم، ة وأوالد سليمان والتبو والطوارق واملقارحزوارة رقدالين و الزاوية و ورشفانة و 

لسكان من مناطق أوباري وبنغازي ل حدث الحال في املوجة الثانية من النزوح الذي  كان عليهكما يستمر لفترات طويلة 

تلك املوجة التي _ التي كانت تحت سيطرة التنظيم لسرت بما في ذلك مناطقها املجاورة _ككلة وسرت ودرنة وورشفانة و 

حربا أهلية ضروس ما بين الخصوم املحليين تركزت في العمليات العسكرية في بنغازي _  1فيما عدا سرت_كانت أسبابها 

نطالق عمليتي الكرامة أوباري أو ما يعرف باوورشفانة وككلة و ( وقصر بن غشير تحديداطريق املطار )وضواحي طرابلس 

 .انطالق هاتين العمليتين حتى آلان  رإث زالت بعض املناطق التي شهدت الحرب على ليبيا، حيث ماوفجر 

                                                           
1
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ا زالت آلان، في حين من سكان منطقة ككلة لم يستطيعوا العودة ملناطقهم حتى إفعملية فجر ليبيا  انتهاءفبالرغم من 

لى استمرار إ باإلضافة الحوت،في مناطق قنفوذة والصابري وسوق الكرامة مستمرة حتى آلان  العسكرية لعمليةالعمليات 

التي لها مواقف مختلفة عن مؤيدي عملية الكرامة من بنغازي ومناطق أخرى في الشرق خاصة تلك نزوح بعض العائالت 

 .الكرامةلى الطرف املسلح املقابل لقوات عملية أو ممن ينتمي أحد أفراد عائلتها إ

 

  :النزوحأسباب 

السبب الرئيس ي الذي يدفع مسألة نزوح السكان يتضح لنا أن  من هذا التأريخ البسيط الذي أوردناه في التمهيد حول 

ا زالت مندلعة في كثير من و مألنزوح هو قلة ألامن والعمليات العسكرية والنزاعات املسلحة التي اندلعت السكان إلى ا

لى مصالحة إاملناطق ألسباب سياسية و عصبيات قبلية يرتبط استمرارها بعدم قدرة ألاطراف املتناحرة على الوصول 

كنتيجة لهذا السبب العام في نزوح السكان تندرج مجموعة من التفاصيل والتشرذم ، لكن  الانقسامتامة تنهي حالة 

نهاء النزاع إلى حلول تفصيلية دقيقة تتجاوز ضرورة تشكيل حكومة واحدة و تسليط الضوء عليها ألنها تحتاج إيجب 

، ولعلنا نفصل للعدالة الانتقالية والصلح التامها مدعومة ببرنامج كامل جهزة الدولة بمهامألى ضرورة قيام إاملسلح 

 : أسباب النزوح فيما يلي

 

  :المباشرةالمواجهات المسلحة 

تشمل لخارطة املواجهات  توسع ثم 1122اندالع املعارك املسلحة منذ املواجهات ما بين الثوار و كتائب القذافي سنة 

، 1122نزاع املسلح الذي اندلع سنة ذروتها في ال ن تبلغأقبل  1122-1121خالل الفترة ما بين  املناطقيةاملعارك القبلية و 

، كون فيه حياتهم مهددة بالقصف و الرصاصثر هذه املواجهات ترك السكان منازلهم بحثا عن مكان آمن ال تإوعلى 

شملت أيضا وآلاليات الثقيلة، و  املواجهات املسلحة لم تخُل من استخدام للمدفعية والراجماتأن جميع خاصة 

ما لم تتوقف ترك مناطقهم بين أواستخداما للطائرات في بعض املناطق، وفي بعض املواجهات لم يستطع السكان الفرار 

اح البشرية على غرار ما حدث في كثير من املواجهات كان نتيجته خسائر في ألارو اجهات املسلحة في تلك املناطق ما املو 

 .والد سليمان والقذاذفة في سبهاأما حدث مؤخرا في املواجهات ما بين بنغازي و املندلعة في 
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 :ري والنزوحما بين التهجير القس

ن ندرك أكثير من التفاصيل التي يجب ن نوضح الفرق بين النزوح والتهجير القسري، ففي الفرق يكمن أيجدر بنا هنا 

، فالنازح هو الذي ترك منزله ومنطقته بسبب اندالع املواجهات املسلحة في منطقته سبابها حتى يمكن عالجها فيما بعدأ

( في داخل املدينة نفسها ولكن من حي  إلى آخر)سواء كان النزوح داخليا  نتهاء املواجهات املسلحةالكنه يأمن عودته بعد 

لى مناطقهم إفأثناء الثورة عاد السكان  ،ليبياوهذه الحالة هي الغالبة عموما في  ،أو كان نزوحا خارجيا نحو مدينة أخرى 

 .رياينة والقواليش وتاورغاءفور توقف املواجهات املسلحة مباشرة عدا مناطق ال

لى منطقته حتى بعد توقف املواجهات املسلحة إيختلف هذا الوضع فيما يتعلق بمن ترك منزله لكنه لم يستطع العودة 

نة ألاطراف وهو ما كان عليه الوضع في العمليات العسكرية التي اندلعت خالل س نتهاء املعارك لصالح أحدافيها نتيجة 

نحيازهم لطرف الى مناطقهم نتيجة إكثير من سكان بنغازي العودة ذ لم يستطع إ، خاصة في املنطقة الشرقية 1122

عد انتهاء املواجهات املسلحة ريا حتى بمهجرين قسحيائهم و أصبحوا أالصراع الخاسر في املواجهات املسلحة التي شهدتها 

لى إلم يستطع سكان ككلة أيضا العودة ما بين ،1122ا حدث مع سكان تاورغاء سنة في مناطقهم في صورة مشابهة مل

ن هذا ألعودة خاصة و بامناطقهم نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في املنطقة بما ال يتيح الفرصة للسكان 

 . ه والصرف الصحي وليس فقط املنازل ياامل ة التحتية لشبكتي إمداديالدمار شمل البن

 

 : العنصرية القبلية والمناطقية ودورها في تهجير السكان

 بشكل  جتماعيثر سلبي على النسيج الا أبما ال يدع مجاال للشك كان للنزاعات املسلحة التي اندلعت أثناء الثورة وبعدها 

خذ منذ البداية طابعا مناطقيا وقبليا استخدمه القذافي بشكل مباشر أ، فالنزاع املناطقفسد التنوع السكاني لبعض أ

، وتعزز بعد املواجهات اطق والقبائل املنتصرة واملهزومةوهو ما نتج عنه فيما بعد ثقافة املن ،ولم ينكره معارضوه أيضا

طابع الدوافع القبلية دائما من  فة لم تخُل سباب مختلأل املسلحة التي اندلعت ما بين املناطق والقبائل املختلفة 

شتباكات املسلحة املباشرة لتشمل أيضا تهجير لى ما بعد توقف الا إ، لتستمر بذلك نتائج هذه املواجهات واملناطقية

هذا التهجير كان قامة بعض ألاسر املهجرة في هذه املناطق لسنوات طويلة، إطرف النزاع آلاخر رغم  إلىالسكان املنتمين 

و حتى أفراد ألاسرة و اختطاف أحد أأألاولى مباشرة تمثلت في هجوم مجموعات مسلحة على بعض املنازل   :بطريقتين

و عن طريق غير مباشر تمثل في العنصرية التي واجهت البعض في حياتهم العامة في بيع ممتلكاته، أ إلىدفع البعض 

 .اعز قبائل تمثل الطرف آلاخر من أطراف النو أمناطق  إلىمناطق سكنهم التي ينتمي غالبية سكانها 
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 : تقامناالالنزاعات العائلية وموجة 

 في مناطق بعينها،معينة لى عائالت لى تكوين مجموعات مسلحة تنتمي إإنتشار الكبير للسالح ما بين عامة الناس أدى الا 

 
ُ
منها ما يرتبط بنوع معين من التجارة  ،أسباب مختلفة إلىله هذا الشكل من املجموعات املسلحة يعود السبب في تشك

و املناطقي لهذه أنتماء القبلي ال ومنها ما يرتبط با( و تجارة املخدرات في بعض املناطق أ التهريب في املناطق الحدودية مثال)

املشاكل الشخصية التي تندلع ما بين ل النزاعات و ن انتشار السالح حو  وبشكل عام فإ، ائالت ودور أبنائها أثناء الثورةالع

فالتصرفات الفردية لبعض ألاشخاص جعلت عائالتهم يدفعون  ،ائلية وحتى قبلية في بعض ألاحياننزاعات ع إلىألافراد 

ثمن هذه التصرفات لينتج عن ذلك تدمير منازل بعض ألاسر وتهجيرهم بشكل نهائي و تبادل عمليات القتل وحتى 

توفر السالح و السند الاجتماعي، وبذلك تحولت ن كان للطرفين حظ من إما بين هذه العائالت  نألاحياالخطف في بعض 

 .لى نتائج ال تحمد عقباها وألامثلة على ذلك كثيرةإسباب تافهة أل  غالباة التي تندلع املشاكل الصغير 

 

 : وخدمية اقتصاديةالنزوح ألسباب 

ليستمر  ،1122ما قبل  كثير من املناطق فترة النظام الحاكملة من التهميش الذي كانت تعانيه لقد عزز غياب الدو 

السياس ي والنزاع املسلح الذي لم تسلم منه  الانقسامتزامن هذا ألامر مع  فبراير،السنوات التالية لثورة وبشكل أكبر في 

داري في بعض حالة من الفراغ السياس ي ولا ية التحتية و نزاع من أضرار بالبنألسباب مختلفة مع ما خلفه الهذه املناطق 

 .ي التهميش وضعف البنية التحتيةاملناطق التي كانت من ألاساس تعان

دالع املواجهات املسلحة لكنهم أيضا لم يعودوا لها بعد توقف املواجهات انترك سكان هذه املناطق منازلهم بسبب لقد 

جرين من قبل كونهم مه إلى، ولم يكن السبب في عدم عودتهم عائدا 1122سنة صة تلك التي اندلعت بعد املسلحة خا

و صحية تقدم لهم أدارية إعدم وجود خدمات هو ، بل كان السبب الرئيس ي لعدم عودتهم طرف من أطراف الصراع

لحصول على فراد تلك ألاسر استطاعوا اأفضال عن كون بعض  ،بالشكل املطلوب مع الانفالت ألامني في تلك املناطق

نحهم فرصة العيش بمستوى أفضل مما هو يم بشكل يها،لإستقرار في املناطق التي نزحوا الا  تمكنوا من  وأفرص للعمل 

 .مات التعليمية والصحية بشكل أفضلقل فرصة الحصول على الخدأو على ألاعليه في مناطقهم 

_ خاصة املنطقة الشرقية_كثير من النازحين كثر من سنتين، واستطاع ألاستمرت حالة النزوح من بعض املناطق  

ضررت بفعل الحرب في تعمالهم التي أو بناء مشاريع صغرى ومتوسطة ونقل تجارتهم و أالحصول على فرص عمل 

ستقرار في مناطق الا ، وهو ما جعلهم يفضلون حد ما إلىها وحققوا في ذلك نجاحا يلإلى املناطق التي نزحوا إمناطقهم 

 .ليهاإلى مناطقهم دون مخاوف أمنية تهددهم من العودة إدة النزوح على العو 
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 : عداد النازحين التقديريةأخارطة النزوح و

التي بلغت  1122حداث الثورة وحتى سنة أمن خالل الشكل التالي يمكن أن نالحظ عدد النازحين سنويا منذ انطالق 

  .2عدادهم التقديريةوأ، كما نالحظ من خالل الخريطة املناطق التي يوجد بها النازحون عداد النازحين فيها ذروتهاأ
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 : نسانيةإلا المساعدات ملف

، وتمكنت املنظمات الدولية سانية منذ بدء أحداث ثورة فبرايرنهلي واملحلي في جانب املساعدات لالقد برز الدور ألا 

املنظمات ممنوعة  ن كانت هذهأاملحتاجين من عامة الناس بعد املساعدة للنازحين و يبيا لتقديم لى لإأيضا من الدخول 

، حيث وحتى آلان 1122و ألابرز منذ سنة لكن يبقى الدور ألاهلي ه، ثناء حكم النظام السابقأ ذاته النشاطمن أداء 

العديد من املشاريع الخيرية عالن تحرير مدينة طرابلس مئات املنظمات وأقيمت إتأسست خالل ألاشهر ألاولى من 

نساني عدا بعض املنظمات ، بعد ذلك قل النشاط في الجانب لاأقصاها إلىقص ى البالد أغاثية من رسلت القوافل لا أو 

تحولت حالتهم من نازحين  الفئة التي إلىنساني الذي توجه في معظمه املحلية والجهود ألاهلية التي استمرت في نشاطها لا

 1121ي شهدتها البالد خالل سنة الت الاستقرارلكن مرحلة ، و البيوت املؤجرةأعيشون في بعض املخيمات مهجرين يإلى 

في مناطق مختلفة من البالد و عادت حالة مجددا  الاشتباكاتذ اندلعت إسرعان ما انتهت  1123بشكل جزئي في سنة و 

من الصعب على املنظمات املحلية استيعاب هذا حتى أصبح  1122النزوح بشكل أكبر مما كان عليه الوضع خالل سنة 

وتوقف بذلك أغلب النشاط الدولي  ،املسلحة الاشتباكاتألامر خاصة مع مغادرة معظم املنظمات الدولية للبالد هربا من 

املعارك في طرابلس من خالل  انتهاءو عادت بشكل سريع للعمل بعد أفي مجال املساعدات عدا منظمات قليلة استمرت 

ذ إ، وبشكل عام يبقى الدور املحلي هو ألابرز غاثةة لتنفيذ برامج لا و فرق عمل محليأبمنظمات محلية  الاستعانة

 211ما يقارب  إلىاستطاع التخفيف بشكل كبير من حدة مشكلة نزوح السكان من مناطق مختلفة وصلت أعدادهم 

شكالية إل كامل على مشكلة النزوح التي تتجاوز ، ورغم عدم التمكن من السيطرة بشكير دوليةألف شخص حسب تقار 

شكالية عدم توفر السيولة املالية لتغطية املستحقات املترتبة عن دفع إ إلىتقديم املساعدة الغذائية لفترات متقطعة 

ن بشكل كثير من النازحينسانية استطاعت مساعدة لان كافة الجهود أال إ، الضروريةاملنزلية  الاحتياجاتيجار وتوفير لا 

  .مباشر

 

  :التحدياتبرز أ

لى عراقيل إضافة إل با للنازحين،نساني وتقديم املساعدة لتي تواجه العاملين في املجال لاهناك مجموعة من العراقيل ا

  :التاليةولعلنا نبرز أهم هذه التحديات في النقاط  ،مناطقهم إلىأخرى تواجه عودة النازحين 
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 :اإلنسانيةتشتت الجهود 

نسانية املحلية والدولية املبذولة في سبيل تخفيف معاناة النازحين في ليبيا لكن املشكلة تكمن هناك كثير من الجهود لا

كثير من املشاكل املتعلقة بغياب العدالة في ، وهو ما يتسبب في ومنفصل تت هذه الجهود وعملها بشكل متوازفي تش

متكاملة الشكل بدل تركيز  الجهودمة للنازحين بشكل يجعل من كافة املساعدات املقد وعدم تنوعتوزيع املساعدات 

 .د في نوع واحد من تقديم املساعدةالجهو 

سباب ألى دور املنظمات الحكومية كان أبرز إضافة إل نسانية للمنظمات الدولية واملحلية باغياب التنسيق بين ألادوار لا

جان ألازمة وفروع الشؤون فل ،عدم وجود منظومة موحدة لحصر النازحين إلىهذا التشتت في العمل لكنه يعود أيضا 

 :اصة به ألسباب عديدة منها ما يلينشاء منظومة حصر خإواملنظمات الدولية واملحلية يعمل كل منها على  الاجتماعية

مناطقهم و حياة أقاربهم في أسماء النازحين بطريقة قد تشكل خطرا على حياتهم أالخوف من تسريب قوائم  .1

 .و قبليةأنتيجة خالفات سياسية ، ألاصلية

 .املحليةضعف قدرات التواصل لدى بعض املنظمات  .2

نساني لغرض الحصول على منح لافساد بعض املنظمات املحلية وانتحال البعض لصفة العاملين في املجال  .3

 .ماليةومساعدات 

نساني في ليبيا باعتمادها على املجال لالى منح دولية للعمل في سعي بعض املنظمات الدولية للحصول ع .4

 .رقام خاصة بهاأدراسات و 

 .داء الحكومينسانية نتيجة الانقسام السياس ي وضعف ألا غياب الدور الحكومي في تنسيق الجهود لا .5

كثير من لنازحين خاصة بها تشتت الجهود لانسانية ولم تفلح وباستمرار اعتماد كافة الجهات على منظومات حصر ل

كثير من ، ووسط كل هذا التشتت حرمت شكاليةجريت في ليبيا وخارجها في حل هذه لا ألتقيات والبرامج التدريبية التي امل

 .الكثيرةنسانية ها في حالة تناسق الجهود لاإلي ن تصلأالعائالت النازحة من الحصول على املساعدة التي كانت يمكن 
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 :السياسي االنقسام

السياس ي على ملف النازحين في كونه فقط السبب الرئيس ي في بدء حالة نزوح السكان نتيجة تحول  الانقسامثر أال يكمن 

بعد من ذلك، أ إلىالسياس ي  الانقسامبل يتجاوز أثر مواجهات مسلحة في مناطق مختلفة من البالد،  إلى الانقسامهذا 

، في تقديم املساعدةأعمالها  املنظمات لاغاثية في تنفيذ وأثر علىنسانية حيث كان له أثر كبير على كفاءة الجهود لا

طراف الصراع على التمييز ما أمنازلهم بفعل عدم قدرة  إلىفضال عن عدم قدرة الكثير من العائالت النازحة على العودة 

ب عليه وجود الذي ترتبين الخصومة السياسية والعسكرية في أرض القتال وبين تحييد ألابرياء عن آثار هذا الصراع 

فيما  املحلية بشكل كبير ؛ وتمثلت أبرز مالمح هذه العراقيلو لانسانية الدولية  حكومات ثالث في البالد عرقل الجهود

 :يلي

 .لاغاثيةمصادرة بعض القوافل  .1

بعض املنظمات  اختيارسانية الدولية على العمل في كافة املناطق في ليبيا فضال عن نعدم قدرة املنظمات لا .2

 . ل حكومة واحدة يسهل التعامل معهاعدم العودة للعمل في ليبيا حتى تتشك

مناطق تحت سيطرة حكومة تختلف عن الحكومة  إلىعدم قدرة بعض املنظمات املحلية على الوصول  .3

  .املنظماتاملوجودة في مناطق هذه 

 .ما بين الحكومات املختلفةفروعها بفعل تشتت تبعية  الاجتماعيةتشتت جهود وزارة الشؤون  .4

ن قبل الليبي نتيجة الانقسام السياس ي وعدم توفير امليزانيات الكافية لتوفير املساعدة م الاقتصادضعف  .5

 .الجهات واملنظمات الحكومية

 احتياجاتهمعدم توفر السيولة الكافية للنازحين مما زاد من حدة أزمتهم بشكل لم يستطيعوا معه توفير  .6

 . العالجيجار و تكلفة لا الرئيسية مثل 

بسبب خالفاتهم مع  ألاصليةعمالهم في مناطقهم أ إلىيقاف مرتبات بعض النازحين نتيجة عدم عودتهم إ .7

  .املناطقمنية في تلك وضاع السياسية وألا طراف املسيطرة على ألا ألا 
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  :التحتيةدمار البنية 

، لكن الدمار ل الصرف الصحي والطرقات واملدارسدمار كبير في البنية التحتية العامة مث إلىدت النزاعات املسلحة ألقد 

خ  ألاكبر لحق ب
، مخابئ للمسلحين املشاركين في النزاعات املسلحة املختلفةذت سواتر و املنازل وألاحياء السكنية التي اتُّ

الكبير في البنية التحتية في مدينة سرت والقواليش ولى من الدمار وكانت التجربة ألا ، مما جعلها هدفا عسكريا مشروعا

 وعاد أغلبكثير من الدمار نه سرعان ما تم معالجة أال إ ،قل في مناطق الهالل النفطي و مصراتةأوتاورغاء و بشكل 

بها ملا ، لكن الوضع آلان لم يعد مشا1121السياس ي الذي شهده عام املالي و  الاستقرارلى منازلهم بفضل إالنازحين سريعا 

لى عدم وجود حكومة موحدة إضافة إل للبالد وعدم توفر السيولة با الاقتصادي السيئفالوضع  ،كان عليه في املاض ي

إعمار تتبناه عادة إمعالجة الدمار الذي لحق بها من خالل برنامج  علىتستطيع مساعدة أصحاب املنازل املدمرة 

 .الحكومة

 ،إلى حد مامنية فيها وضاع ألا صلية رغم استقرار ألا مناطقهم ألا  إلىعدم العودة  إلىكل ألاسباب السابقة دفعت الكثيرين 

عمار مدينة إعادة إما ستشكل عملية بالنسبة ملناطق ككلة وأوباري وبعض ألاحياء في بنغازي، بينمثل الوضع الحالي 

قريبا وشهدت معارك عسكرية ، فاملدينة شهدت نزوح جميع سكانها تتهاء الحرب على داعش تحديا كبيراناسرت بعد 

نجاز كتيبة الهندسة إلى مدينة سرت مرهونة بسرعة إ، وستبقى عودة النازحين بال شك بكثير من املنازل  تضارية أضر 

ضرار التي لى الدور الحكومي في مساعدة النازحين على معالجة ألا إضافة إل زالة مخلفات الحرب باإالعسكرية لعملها في 

 .زل والبنية التحتية العامةاملنا كثير منلحقت ب

 

 :زوح وتحديات التحول الديموغرافيالن

كثير من املناطق، حيث أدى النزوح إلى تفريغ غير كبير في التنوع السكاني في لقد نتج عن عمليات النزوح والتهجير ت

التنوع ، كما أن نها ألسباب مختلفةمناطق مهمة من سكانها كما عليه الحال في مدن ومناطق الجنوب التي نزح سكا

كثير من املناطق واملدن التي كانت تحظى بتنوع سكاني كثيف لكنه افتقد نتيجة الصراعات السكاني أصبح مفقودا في 

وضعف التنوع ، خرى خاصة تلك التي لها نزاع معهاالقبلية واملناطقية وما رافقها من عنصرية اتجاه القبائل واملناطق ألا 

كما أن نزوح السكان من املناطق الحدودية خاصة الجنوبية منها يؤدي إلى  الاجتماعيسيج السكاني يسبب في إضعاف الن

واطنين الليبيين حيث يصبح عدد املهاجرين ألاجانب خاصة غير الشرعيين منهم أكبر من عدد امل ،غرافي خطيرو تغير ديم

 .في بعض املناطق
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 : الحلول المستقبلية

يجاد حل جذري إن تتوقف في أسرع وقت ممكن عن طريق أنسانية التي يعيشها النازحون يجب ن الحالة لاأال شك 

لى مصالحة إيجاد حل ملشكلة النزاع املسلح في ليبيا بوجه عام والوصول إوال يتأتى هذا الحل الجذري دون  ،لةللمشك

النزاع لصالح  انتهاءبعد التي تسود  الانتقامة جبر الضرر والابتعاد عن حالالانتقالية و جراءات العدالة إعامة متكاملة مع 

 .ألاطرافأحد 

، لكن الواقع اليوم جراء مصالحة ينتظرها الكثيرونإسراع في نساني هو املحرك الرئيس ي ل  ن يكون الدافع لاأيجب 

 املناورةزالت  اذ مإ، لى مصالحة حقيقية في الوقت القريبإن ألازمة السياسية تبدو بعيدة عن الوصول أيخبرنا 

ن يتم التعامل مع ألى اتفاق للصلح يمكن إحتى الوصول العسكرية أيضا مستمرة في البالد؛ لكن  السياسية والعمليات

قل على التعامل بشكل متناسق على جميع ألاطراف على ألا اتفاقنسانية من خالل قضية النازحين من الناحية لا

نساني ملنظمات سناد مهمة التنسيق لاإعلى  الاتفاقولعل  ،كثير يعانون تخفيف حدة الصراع على النازحين الذين 

واسع في البالد قد يساعد على  بحضور  وتحظى_ الهالل ألاحمر والحركة الكشفية مثال_محلية ال تخضع للتأثير السياس ي 

حتى  1122تها لعام ولوياأسانية ضمن نن تضع املنظمات الدولية تنسيق الجهود لاأنسانية مع ضرورة تنسيق الجهود لا

 .عليه الوضع خالل الفترة املاضية كما كان لانسانيةال يستمر تشتت الجهود 
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 :المراجع

  موقعinternal displacement  

  بخصوص ملف املساعدات لانسانية في ليبيا الاستاذ علي الزعتري  مم املتحدة إلى ليبياتصريح نائب مبعوث ألا 

  https://www.youtube.com/watch?v=x6g_WsnRmOg: ضمن لقائه على قناة ميادين 

  مقابالت وحلقات نقاش مع مسؤولين و نازحين. 

 ملنظمة الليبية املالحظات والتعليقات حول الورقة خالل ندوة ملف النازحين تحديات وحلول والتي أعدتها ا

 .1122يناير  2للسياسات ولاستراتيجيات بتاريخ 
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 من إصدارات المنظمة

 . أولويات حكومة الوفاق الوطني .2

 .مسودة الاتفاق السياس ي،قراءة في املضمون  .1

 .وترشيد لانفاق الحكومي 1122تقرير ديوان املحاسية  .3

 .إطار للتحوالت الشاملة .2

 .لاجتماعية ل نقسام السياس ي في ليبياآلاثار  .2

 .رؤية تحليلية استشرافية... املشهد السياس ي و ألامني في ليبيا .6

 .ألاثار لاقتصادية ل نقسام السياس ي في ليبيا .2

 هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟ .8

 .سياسات الدعم السلعي في ليبيا .9

 .1122حصاد عام : ليبيا  .21

 .1122 تقييم ألاداء الحكومي خالل عام .22

 .املسار واملخرجات والتعقيبات،الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي .21

 .واقع الاتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن .23

 .تطبيقات الحوكمة في لادارة الليبية .22

 .ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا، تفكيك مستويات الصراع  محليا .22

 .إنجازات و إخفاقات.. فبراير بعد خمس سنوات  22ثورة  .26

 .الواقع والتحديات.. قطاع الصحة في ليبيا  .22

 .ألاسباب وآلاثار والحلول  -أزمة الدينار الليبي  .28

 .املختنقات والتحديات وسبل املعالجة -التعليم العام في ليبيا  .29
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 .واقع التعليم العالي في ليبيا .11

 .العدالة الانتقالية طريق إلى املصالحة الوطنية .12

 .يم الدولة في ليبيا  من بوابة الوفاقالحرب على تنظ .11

 .تحديات ومآالت وفرص: التحول الديمقراطي في ليبيا .13

 .قراءة تحليلية لألسباب وآلاثار واستعراض للحلول . .. الفساد املالي في الاقتصاد الليبي .12

 . 1122وفق تقرير ديوان املحاسبة   -السياسات الجمركية الليبية   .12

 .مة ومتطلبات النجاحالسياسات الاقتصادية والعا .16

 هل الديمقراطية التوافقية سبيل للتعايش السياس ي في ليبيا؟ .12

 .التقارير و املؤشرات مفهومها وأهميتها في صناعة القرارات .18

 .القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي ومتطلبات الارتقاء .19

 .أسباب أزمة السيولة في الاقتصاد الليبي .31

 .الصراع على السلطة في ليبيا دور الجماعات الاجتماعية والدين في .32

 .مي الليبي ومدى انحرافه عن تطبيق الحكم الرشيدكو ألاداء الح .31

 .مالحظات و ردود  -العالقة بين ديوان املحاسبة ومصرف ليبيا املركزي  .33

 .تقييم نظام التوظيف واملرتبات في الدولة الليبية .32

 .تقييم أداء وزارة الداخلية في ليبيا .32

 .إلدارة التنمية املستدامة......لادارةالتنمية  .36

 .عوامل الجغرافيا والديمغرافيا في الصراع و الحل في ليبيا .32

 .العقود  و املشروعات في الدولة الليبية .38

 الحرب ضد تنظيم الدولة في ليبيا الى أين؟ .39
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 .مسارات الحرب في بنغازي  .21

 . وض التفا –الانقسام  –الحرب  –التفرد : احتماالت القضية الليبية .22

 . ومؤشرات تقييمه 1122دالالت تقرير ديوان املحاسبة الليبي لسنة  .21

 .تحدي الواقع ومتطلبات لاصالح: النظام الضريبي الليبي .23

 .1126تقرير الحالة الليبية لشهر يوليو  .22

 .دور الدولة في النشاط الاقتصادي .22

 .املجتمع الدولي و الالتزام باتفاق الصخيرات .26

 .1126عام  واقع النفط الليبي خالل .22

 .الاتفاق السياس ي بعد ثمانية أشهر على توقيعه .28

 .مساران محتمالن للحرب في ليبيا... طرابلس والهالل النفطي  .29

 .مأزق املاضوية وتحدي إعادة البناء -الجيش الليبي  .21

 .واقع قطاع النفط الليبي و آلاثار الاقتصادية والاجتماعية لتوقف تصديره .22

 .سبل النهوضالواقع و : الاقتصاد الليبي  .21

 .يضعف الاتفاق ويخلط ألاوراق: رفض منح الثقة لحكومة الوفاق .23

 .أو غياب تيار الدولة في ليبيا.. أين الدولتيون؟ .22

 .القضايا و التعويضات في الدولة الليبية .22

 .1126تقرير الحالة الليبية لشهر أغسطس  .26

ك؟.. دولة الحرب في ليبيا .22
 
فك

ُ
 ما هي وكيف ت

 عراقيل أم طرق مغلقة؟(..الصخيرات)ي الحوار  السياس ي الليب .28

 .تحديات التنمية املكانية في ليبيا .29
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 .الخاطف البرق  عملية بعد النفطي الهالل في الصراع تحوالت .61

 .تداعيات إعالني مجلس الدولة و املفتي على الاوضاع في طرابلس .62

 في التداول السلمي؟( الليبيون )الللتمديد وليماذا فشل  .61
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات 

في طرابلس  1122 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ولاستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا .  1122مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحو تم ، ليبيا

الة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لى سياسات فعإ السياسات ولاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية لاقتصادية ولاجتماعية  و تكرس املنظمة. لصانعي القرار

طوير تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط لاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل ت. للشعب الليبي

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة ولاستراتيجيات للحكومة. أداء املؤسسات الليبية
ً
من خالل  و تهدف املنظمة أيضا

و منتديات من أجل النقاش و  ورش عمل و تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات. نشر لاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .ألافكار و نشر املعرفةتبادل ألاراء و 
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