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 األداء الحكوميتقييم 

 مقدمة

يهدف التقرير إلى رفع واقع السلطة التنفيذية 

وهي حكومة  النافذة الحكومات)ممثلة في الحكومة 

الانقاذ الوطني في طرابلس والحكومة املؤقته في 

من خالل استعراض جملة من املعايير ( البيضاء

واملؤشرات التي تحدد طبيعة ومستوى أداء 

ثالث ملفات في القطاعي الحكومة، مع حصر ألاداء 

وامللف  امللف ألامني وامللف الاقتصادي رئيسية هي

 .الخدمي

يم أداء الحكومة من خالل ويحاول التقرير أن يق

تحديد جملة من املعايير التي تعكس مدى فاعلية 

الحكومة وقدرتها على تحقيق املطلوب منها من قبل 

الرأي العام صاحب املصلحة في وجودها واملتضرر 

 .من تقصيرها

 الحكومة رؤية

ن أبالنظر إلى ما توفر من معلومات يتاكد 

يصمم  لمكلهما ( إلانقاذ واملؤقتة)الحكومتين 

رؤية وفق املتعارف عليه في التخطيط ويعتمد 

بمعنى أنه ال توجد وثيقة رسمية . الاستراتيجي

و فريق مختص مصممة بعناية من قبل جهة أ

تتضمن رؤية للحكومة هنا أو هناك، تم اعتمادها 

و أوتعميمها على الدوائر الرسمية التابعة لها، 

شرها باملوقع الرسمي للحكومة أو عبر وسائل ن

، إلاعالم باعتبار أن الرؤية مسألة تهم جمع الليبيين

وهذا في حد ذاته ، وهي البوصلة التي تضبط املسار

قصور وخلل ليس بهين نؤكد هنا على أنه يمثل أولى 

 .الاختالالت ونحن بصدد تقييم ألاداء الحكومي

الحكومة املؤقتة بقيادة السيد علي زيدان قد  تكان

في املجاالت ليبيا  خبيرا( 05)كلفت لجنة ضمت 

املختلفة لوضع رؤية لليبيا اصطلح على تسميتها 

تحت إشراف وزارة التخطيط،  "0505رؤية ليبيا "

على مسار . عثرت اللجنة ولم تنجز ما كلفت بهوت

ابع العام التالوطني مجلس التخطيط موازي كلف 

تحديث ليبيون خبراء  0500عام للمؤتمر الوطني 

التي أشرف على إعدادها ملجس  0500رؤية ليبيا 

، آواخر فترة حكم القذافي  التطوير الاقتصادي

وبالفعل سلم العمل املطلوب بعد التحديث لتصبح 

 واملؤقتة إلانقاذ غير أن حكومتي. "0505رؤية ليبيا "

مسار  أي من الرؤيتين، ولم تستكمال يالم تتبن

 .ماي انبثقت عن الحكومة التي سبقتهؤية التر ال

الذي ما يمكن الاعتماد عليه في تقييم ألافق 

و البيضاء هو تستشرفه الحكومة في طرابلس أ

تحليل مضامين الخطاب الرسمي والقرارات التي 

اتخذتها وبالتحديد تلك ذات البعد الاستراتيجي 

مد أو تلك القصيرة واملتوسطة والتي الطويل ألا 

 .تتعلق بتوجه بعيد املدى

على سبيل املثال، فإن إطالق اسم حكومة إلانقاذ 

إنما يشير إلى اتجاه املؤتمر الوطني العام إلى تركيز 

مهمة حكومة السيد عمر الحاس ي، ومن بعده 

السيد خليفة الغويل في إنقاذ البالد من الوضع 

" إلانقاذ"مع التنويه أن ديا، أزم أمنيا واقتصاتامل

يحمل معنى يمكن أن يرتقي به إلى مشروع رؤية، 

لكنه يحتاج إلى بعض التفصيل والتوضيح 

 .الستكمال مقومات الرؤية
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باملقابل فإن اختيار تسمية الحكومة املؤقتة ما 

يشير إلى حصر مهام الحكومة في التسيير الروتيني 

الاستراتيجي طويل بعيدا عن التفكير والتخطيط 

ألامد، وال يعني هذا أن الحكومة التزمت بهذا، 

فبمتابعة قرارات الحكومة املؤقتة يظهر أنها 

تقبل البعيد وذات انخرطت في قضايا تتعلق باملس

طابع استراتيجي دون أن يكون ذلك ضمن رؤية أو 

وفق آليات علمية تستخدم تحليل البيئة الداخلية 

ص واملخاطر لتوضع الرؤية والخارجية وتحديد الفر 

 .وألاهداف الاستراتيجية على أساسها

والخالصة أن أداء الحكومتين في البعد الاستراتيجي 

ظل محكوما بالظرف ألامني والاقتصادي القاهر 

ود ألافعال تجاه املستجدات، دواتخذ طابع ر 

وعندما تقدم كال الحكومتين على خطوة ذات 

ال تكون مدروسة طبيعة استراتيجية فإنها غالبا 

بشكل دقيق وال ترتبط برؤية شاملة وتنتهي بمجرد 

 .إقرارها من الحكومة

 هداف العامةلا السياسات و 

 ىعليه الحكومات السابقة، لم تتبن اجترارا ملا كانت

حكومتي إلانقاذ واملؤقتة سياسات عامة واضحة 

، حيث عة بشكل علمي صحيحو ومحددة وموض

إلى إدارة متخصصة في تصميم  تفتقر الحكومتين

 بعضها عن أهداف عامة وكالهما أعلن، السياسات

 .أقرب إلى املبادئ منها إلى ألاهداف الاستراتيجية

تناقلتها بحسب تصريحات  ،حكومة إلانقاذوتهدف 

 :إلى،الغويلخليفة رئيسها على لسان  وسائل إلاعالم

 .بناء نظام ديمقراطي يضمن الحريات -

 .إداري ال مركزي يحقق التنميةبناء نظام  -

 .بسط ألامن -

 .فرض سيادة القانون  -

 .ضبط الحدود -

 .القضاء على الهجرة غير الشرعية -

 .مكافحة إلارهاب والتطرف -

 .ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية -

 .بناء اقتصادي قوي ومتنوع -

 .بناء نظامي تعليمي حديث ومتطور  -

 .بناء نظام رعاية صحية متميز -

ألاهداف التي أعلنت عنها الرئيسية على  واملالحظات

 :حكومة إلانقاذ أنها

 تشكيلها وحتى اليوم وضعت  ذحكومة منأن ال

هدف اختراق القيود املفروض عليها وكسر العزلة 

ن تضمنها في قائمة أولوياتها، دون أ الدولية في

، ودون خطابها أو ألاهداف العامة التي أعلنت عنها

 .نأن تحقق الهدف غير املعل

  تفوق إمكانيات السابق إلاشارة إليها  هدافألا

وقدرات الحكومة خاصة في ظل حالة الحرب 

والانقسام السياس ي وضعف املوارد والعزلة 

 .الداخلية والخارجية املضروبة على الحكومة

  إن إلاعالن عن هذه ألاهداف الاستراتيجية إنما

جاء في خضم الحملة التي أطلقتها حكومة إلانقاذ 

كسر القيود الدولية املفروضة عليها، بمعنى  ألجل

أنها كانت من قبيل الخطاب املوجه للغرب على 

ليست أهداف مخطط لها بناء سبيل التطمين، و 

 .كانيات املتاحة واملوارد املتوفرةعلى الام

  إن عاما ونصف مرت على تشكيل الحكومة ولم

تنجح في تحقيق أي من ألاهداف، أو الاقتراب من 

ذلك وينطبق ذلك حتى على ألاهداف القابلة 

للتحقيق في مدى زمني محدود ال يتجاوز العام مثل 

هدف بسط ألامن ومكافحة إلارهاب، إذ يظهر أن 
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كان أداء الحكومة فيما يتعلق بتلك ألاهداف 

 .جدا محدود

بالنسبة للحكومة املؤقتة فقد جعلت محاربة 

ستراتيجية، بااضضافة إلارهاب من أهم أهدافها الا 

على كافة ربوع البالد، إال  الحكومةدة ار إلى فرض إ

أن تدهور ألاوضاع ألامنية خاصة في بنغازي 

وتصاعد موجات النزوح أغرقت الحكومة املؤقتة في 

ن منية، دون أجة تداعيات ألازمة ألا دوامة معال

تحقق شيئ يذكر فيما يتعلق بمعالجة ألازمة ألامنية 

أو التخفيف من معاناة النازحين، أو القضاء على 

برملانيون  أطراف عدة من بينهم واتهم. إلارهاب

الحكومة املؤقتة بالتقصير فيما وضباط في الجيش 

اللواء املتقاعد يتعلق بدعم الجيش الذي يقوده 

الحكومة إلى خليفة حفتر، ألامر الذي دفع رئيس 

وكان نقص املوارد . ن تقبلتقديم استقالته دون أ

حكومة، إال أن املالية في مقدمة أسباب عجز ال

ن الحكومة املؤقتة أنفقت مصادر خاصة أكدت أ

مليار دينار ليبي دون أن يتحدد بشكل دقيق  8نحو 

طع منها ، لكن بالقمصادر تمويلها أو أوجه صرفها

 عن طريقسحوبات من مصارف تجارية بترتيب 

فيما تحدث أعضاء في  .املصرف املركزي البيضاء

 0500البرملان عن أن نفقات الحكومة في العام 

 .مليار دينار فقط 0.0كانت نحو 

 التنظيميالهيكل و  تركيبة الحكومة

ربع نواب حكومة إلانقاذ من رئيس الوزراء وأتشكلت 

داخلية يترأسون مجالس عليا للدفاع والثالث منهم 

حقيبة وزارية، تم تعديلها من قبل  00والصحة، و

، ثم وزارة 01رئيس الحكومة ألاول عمر الحاس ي إلى 

تقلصت بقرار من رئيس الحكومة خليفة الغويل في 

باقي  حقيبة وزارية وتم تحويل 00إلى  0500ديسمبر 

حكومة ما الأ .الوزارات إلى هيئات عامة متخصصة

املؤقتة استصحبت التركيبة املعتمدة والتي ورثها 

 .عبدهللا الثني عن علي زيدان

رئاسة الوزراء  لديوانتم اعتماد الهيكل التنظيمي 

املعمول به من قبل الحكومتين إلانقاذ واملؤقتة 

مع  0500لعام ( 7)بقرار مجلس الوزراء رقم 

عدم اكتمال الهيكل في  ام، أتعديالت طفيفة

 عدم القيامتجاهل بلالحكومتين اليوم فيعود ل

ووفقا لهذا القرار يتكون الهيكل .  تعديل قانونيب

يس الوزراء رئ :التنظيمي لديوان رئاسة الوزراء من 

مين مجلس الوزراء وأمين شؤون والنواب وأ

التنظيم وأمين شؤون املجلس، بااضضافة إلى وزيرين 

البرملان، ووزير  /ن املؤتمر الوطنيهما وزير شؤو 

شؤون الجرحى، بااضضافة إلى خمس إدارات وخمسة 

 .عشر مكتبا

يشكل الهيكل التنظيمي للحكومة أساس مهم في 

تطوير أدائها وتحقيق أهدافها، ومن املعلوم لدى 

املخططين الاستراتيجيين وخبراء إلادارة العامة أن 

وألاهداف  الهيكل هو التعبير الدقيق عن الرؤية

شكل وبالنظر إلى . وألادوار املنوطة بالحكومة

 :جلى نقاط عدة منهاالهيكل التنظيمي تتالحكومة و 

أن الحكومة لم تشكل وفق معايير محددة  -

تستنبط من برنامج عمل شامل يمثل توجه 

 .وخـطتهاومسارهــا ومة ـالحك

أن الهيكل التنظيمي لم يصمم بناء على تحليل  -

والسياسات، وإنما هو  للرؤية وألاهداف

 .استصحاب ملا هو قائم ومتكرر 

يبرز خلل في الهيكل مرده تضخم رئاسة  -

الديوان، وتقزيم املستوى الثاني وهو إلادارات 
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وتوسيع املستوى الثالث وهو ( خمس إدارات)

 .(خمسة عشر مكتبا)املكاتب 

ما يزال الهيكل التنظيمي يفتقد املكانة الحيوية  -

لم يظهر مسمى حيث اضدارة السياسات، 

السياسات بشكل صريح في الهيكل، وتم تصغير 

تظل مهمة وضع مهمة التخطيط لتعطى ملكتب، ل

وزراء او رئيس ـة بمجلس الــالسياسات منوط

ة لها موقع حيوي في ـوزراء وليس إدارة متخصصـال

 .الهيكل التنظيمي

بيسر يمكن مالحظة تعدد املكاتب بشكل  -

املتقاربة في الهيكل متعسف وتكرار املهمام 

التنظيمي، فتجد إدارة للشؤون ألامنية ومكتب 

لالمن والاستقرار، وإدارة للمتابعة ومكتب 

للمراجعة الداخلية، وهناك أمناء للمجس 

وللتنظيم وأيضا مكاتب لشؤون اللجان الوزارية 

 .ومكتب للجلسات

الهيكل التنظيمي من خالل التواصل ومراجعة  -

لعديد من الوظائف ضمن ن اعلى ألارض تبين أ

صالحياتها لم تنقل إلى و الهيكل شاغرة ولم تفعل 

 .جهات أخرى بقرارات

 عملالط طخ

الحكومتين في املتعلقة بأداء املتاح من البيانات 

ببرامج  انيتبين أنهما لم تلتزم طرابلس والبيضاء

لتحقيق ألاهداف  خطة عمل يانلم تتبنو تخطيطية

محكوم  وظل أداء الحكومتين التي أعلنت عنها،

من مستجدات  امبردود الفعل تجاه ما تواجهه

أو ما تطرحه الوزارات أمنية أو اقتصادية، 

 واملؤسسات العامة التابعة من برامج ومشروعات،

قطاعية تم إعدادها ا خططعلى أن مع التأكيد 

 .الحكومةمن قبل  هااعتمادو 

 املشروعات والبرامج

أن  نجدتتبع أداء حكومة إلانقاذ منذ تشكيلها ب

، وجعلت دعم عملية فجر ليبياركزت على الحكومة 

مطلب فرض ألامن في العاصمة وفي املنطقة الغربية 

. أولويتها ألامنية" املعادية"من خالل ضرب الكتائب 

لكن ذلك لم يمنع الالتفات إلى مشاريع وبرامج 

 منعينة قطاعية مختلفة، ويمكن حصر 

املشروعات والبرامج التي اعتمدتها حكومة إلانقاذ 

 :كما يلي

 الساحلية املراقبة منظومة مشروعاستكمال  -

 التي بالرادارات الخاصة املبرمة العقود تفعيلو 

، الشرعية غير الهجرة مكافحة على تساعد

" إليكترونيكا جيم"ومناقشة املشروع مع شركة 

 .فاقإلايطالية دون أن يتم التوصل إلى ات

" انهيل امونار ائتالف" شركة التفاوض مع  -

إنشاء  مشروع على العمل استئناف بشأن املاليزية

، لكن تاجوراء بمدينة سكنية وحدة( 05185)

 تعرضت التي الخسائر عن الشركة عويضطلب ت

 .منع من الوصول إلى اتفاق نهائي لها

 تجارة مشروع قطال وافقت الحكومة على إ -

 عن أفريقية دول  من وماجاورها ليبيا بين العبور 

 شراكة"شعار  تحت مصراتة الحرة املنطقة طريق

، وظل املشروع حبيس الجدران "السالم أجل من

استجابة الشركات املحلية وألاجنبية  ملعد

 .للظروف ألامنية القاهرة

 على صناعي مشروع 0555 ت الحكومةطرح -

عادة وخططت اض ألاجانب،  خاصة املستثمرين

مصانع الشاحنات والجرارات ومصنع تشغيل 

دون واملالية ، وحالت الظروف ألامنية لأللبان

 .استجابة املستثمرين املحللين فضال عن ألاجانب



 

5 
 6102يناير  - داء الحكوميألتقييم ا

 

 وتجارية صناعية حرة منطقة إنشاءإقرار  -

 الحرة املنطقة)مسمى تحت العبور  تجارة ألغراض

 تمنهنت قاعدة من املتبقي الجزء في( بتمنهنت

 الحرة املنطقة تتبعبالجنوب اللليبي  الجوية

 املزايا بكافة ومستثمريها وتتمتع بمصراتة

 م0555لسنة  (9)رقم بالقانون  املقررة وإلاعفاءات

، إال ان الحرب الحرة املناطق و العبور  تجارة بشأن

 املشتعلة في الجنوب ونقص التمويل حال دون 

 .الشروع في املشروع

 تمويل لضمان الليبية املؤسسة إنشاءتم  -

 تحفيز في فعال دور  لها يكون  حتى الاستثمار،

 في الخوض على ألاجنبي و الليبي الخاص القطاع

 املؤسسة بضمان التنموية، وتعنى املشاريع

 و املحلية البنوك خالل من والتمويل إلاقراض

الوطني، ذ إلانقا لحكومة تبعيتها الخارجية،وتكون 

ر ويرجع ولم تقدم املؤسسة خدمات تمويل تذك

ذلك لتحفظات الجهات املعنية بالتمويل وفي 

 .مقدمتها املصارف

ثر كفقد كانت أبالبيضاء أما الحكومة املؤقتة 

بإقرار املشروعات املختلفة، إال طموحا فيما يتعلق 

سعد حظا بسبب نقص التمويل لم تكن أنها إ

والضغوط الشعبية لتوفير الدعم الالزم للجيش 

من نفقات الحكومة خالل % 05والذي استلم نحو 

، واتجه تركيز الحكومة املؤقتة على 0500العام 

 :املشروعات والبرامج التالية

مشروع جعلت الحكومة املؤقتة ضمن أولوياتها  -

، واتخذت قرارات بالخصوص إال أن إعمار بنغازي 

ظروف الحرب املستعرة في املدينة وتقييد املجتمع 

س ي ومن خالل الدولي أوجه الدعم باالتفاق السيا

وحجم الدمار الذي يتطلب عشرات حكومة الوفاق 

 .أفشل املشروعاملليارات 

مشروع إيواء النازحين والذي اعتمد على قرارات  -

الحكومة بالتنسيق مع املجلس البلدي بنغازي ببناء 

آالف الواحدات السكنية املؤقتة، وبرغم التقدم 

خطوات تصاميم املشروع ومناطق البناء في 

للمناقصة إال أن التمويل يشكل عائق  وطرحه

 .أساس ي للشروع فيه فضال عن استكماله

 الجوية و البحرية و البرية مشروع تعزيز املنافذ -

 البالد شرق  في خصوصا لسلطاتها الخاضعة

توفير ، إال أن الدعم الفعلي اقتصر على وجنوبها

للمنفذ البري  آلية 05تجهيزات محدودة منها 

 .ومطاري طبرق وألابرق 

تعاقدت الحكومة املؤقتة على توريد محطات  -

كهرباء متنقلة لسد الاحتياجات الضاغطة في 

 غير املنطقة الشرقية، ويقول البعض أن الصفقة

مليون دوالر ملعالجة  155مدورسه، وإهدار لـ 

 وقود تستهلك املحطات املشكلة بشكل مؤقت ألن

الستمرار تشغيلها،  وال يتوفر غاز كبيرة بكميات

ال يتعدى  الافتراض ي املحطات أيضا فإن عمر

 .السنتين

 للنفط الوطنية للمؤسسة املؤقتة الحكومة أذنت -

 تكرير بطاقة الزويتينة مصفاة بإنشاء (البيضاء)

 البنزين، إلانتاج ليومي برمي ألف 05تبلغ 

 من املنطقة احتياجات لتوفير والكيروسين

 بوضع املؤسسة تقوم أن النفطية،على املنتجات

، السارية واللوائح للنظم وفقا الفنية املواصفات

 .واصطدم املشروع بعوائق قانونية ومالية

 بإنشاء للنفط الوطنية للمؤسسة الحكومة أذنت -

 البتروكيميائية للصناعات بنغازي  غرب مجمع
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، واملشروع املؤسسة رئيس من املقدم للمقترح طبقا

 .مرحلة الدراسةما يزال في 

أقرت الحكومة عدة مشاريع بنية تحتية جديدة  -

منها تطوير ميناء طبرق وإنشاء ميناء جديد في 

 العامة الهيئة تتولى أن على سوسـة مدينة

 لذلك الالزمة إلاجراءات اتخاذ والنقل للمواصالت

  العالقة ذات والهيئات الوزارات مع بالتنسيق
 
 وفقا

وألن امام بالخصوص،  النافذة شريعاتتلل

الحكومة أولويات كبرى تعجز عن توفير التمويل 

الالزم لها فمن املتوقع أن ال يتم الشروع في هذه 

 .املشاريع

 امللفات الحيوية 

والاقتصاد  ألامنبحكم ألاهمية التي يكتسبها 

فقد تم تقييم أداء الحكومة من العامة والخدمات 

 :يليخاللها خالل العام املنصرم كما 

 
ا
 امللف لامني : أول

ي إدراتها للملف ألامني، حكومة إلانقاذ فترنحت 

عتبر البعض أنها نجحت في املحافظة على وفيما ي

في  الفوض ى ألامنيةومنع وقوع  طرابلساستقرار 

في إدارة ألازمة في ، يرى آخرون أنها أخفقت العاصمة

 :ومظاهر ذلك ما يليبعدها ألامني 

 والابتزاز وسرقة السيارات الاختطافتزايد حاالت  -

 .وحوادث الاعتداء املسلح

رابلس ـرب طـريق الساحلي غـالفشل في تأمين الط -

 .الحدود التونسية واملمتد حتى

استمرار هيمنة الكتائب املسلحة على املشهد ألامني  -

 .الجيش والشرطة والبطئ في الانتقال إلى نظامي 

الفشل في حماية موظفي الدولة من وزراء ووكالء  -

وزارات وموظفين كبار من الاختطاف والاعتقال 

لفترات طويلة من قبل مجموعات وكتائب مسلحة 

يتها لوزارة عمعروفة للحكومة، بل ربما تدعي تب

 .الداخلية

في العاصمة وفشلها في الحكومة  انحسار وجود -

 وب غربوجنالبالد تأمين مناطق عدة في جنوب 

 .العاصمة

فشلها في مواجهة إلارهاب خارج العاصمة  -

فها عاجزة أمام تفاقم الوضع في سرت و ووق

واملناطق القريبة منها التي يسطر عليها تنظيم 

 .الدولة

 الطريق تأمين في جهدها إلانقاذ حكومة ركزت

 على الواقعة املناطق و املدن تعبئة على الساحلي

 واتفق البلدية، مجالسها مع التنسيق عبر الطريق

 البلديات عمداء مع "خليفةالغويل" الحكومة رئيس

 صبراتة، الزاوية، طرابلس، الغربية املناطق عن

 إعطاء على العجيالت الجميل، رقدالين،

 حتى املمتد الطريق لحماية 055للواء  الصالحيات

، ودعمه رأسجدير منفذ
 
 يتلق لم اللواء لكن ماديا

 أسندت التي باملهمة يقم لم لذا املطلوب، الدعم

، وظل الطريق غير آمن ويتحكم في بعض إليه

 .مفاصله مجموعات مسلحة معادية للحكومة

ن تمارس ا الحكومة املؤقتة فقد عجزت عن أأم

صالحياتها كأعلى سلطة تنفيذية في تأمين املناطق 

الخاضعة لها في الشرق الليبي فضال عن املناطق 

هناك ما يشير إلى خضوع الحكومة و .  البعيدة عنها

املؤقتة إلى ضغوط لتغيير اسم جهاز املباحث 

العامة إلى التسمية القديمة زمن النظام السابق 

وهي جهاز ألامن الداخلي، والذي التحق به العديد 

 . من القيادات والضباط السابقين
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 :في ضبط ألامن فياملؤقتة ويظهر قصور الحكومة 

 اذ أي إجراءات حيال عدم قدرتها على اتخ

إدارات الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها 

مساندة تابعة للداخلية أو مجموعات مسلحة و 

للجيش، ومنها الاختطاف والتعذيب والتصفية 

 . الجسدية ثم إلالقاء بالجثث على الطرقات

  لم تنجح في السيطرة على العديد من السجون

ضع غير القانونية والتي تديرها أجهزة ال تخ

 .للحكومة وال تأتمر بأمرها

  لم تفلح في السيطرة على املجموعات املسلحة أو

حتى ألاجهزة التي من املفترض أنها تتبع وزارة 

 .قانونيةوالتي تتورط في مخالفات  الداخلية

  انتشار الكتائب واملجموعات املسلحة خارج

سيطرة الحكومة في املنطقة الشرقية وفي بنغازي 

بذريعة مساندة الشباب للجيش في حربه ضد 

ثورة إفرازات إلارهاب، مما يعني تكرار سيناريو 

 .فبراير وبشكل أكثر سوء

 الخالف الشديد بين وزارة الداخلية ورئاسة  كان

رتباك املسار ألامني، فقد أسباب امن أبرز  الحكومة

مرالسنكي، وزير الداخلية السابق حملة واجه ع

قوية ضده اعتقد البعض أنها تتعلق ببواعث 

جهوية كونه من مدينة مصراته، لكن الحكومة 

أوعزتها إلى عجزه في التعاطي مع التحديات ألامنية 

حيث أصدر الثني قرارا بإقالته  دالتي تزخر بها البال 

ه بشكل واستمر في مزاولة أعمال فرفضه السنكي

، وحل محله ضابط تارك بك الوزارة لعدة أشهرأر 

إال إنه مبرز في الحراك  عقدينللخدمة منذ 

 .وله نفوذه في بعض مناطق الشرق الليبي السياس ي

 

 
ا
 والخدمي امللف الاقتصادي: ثانيا

وارتباط في البالد مع التسليم بصعوبة الوضع 

بالوضع ألامني والخدمات شاط الاقتصادي الن

ومع الاتفاق مع حكومة ى الاستقرار السياس ي، وبمد

موازنة  صرف في إلانقاذ في تبنيها سياسة تقشفية

إال ألاجنبي،  النقد من مليار 00وفر  ما وهو 0500

أن الحكومة أخفقت في معالجة الحد ألادنى املمكن 

والخدمات من ألاوليات الاقتصادية واملالية 

 :كما يلي ألاساسية

لم تفـلح الحــكومة في تقليص عجــز املــوازنة والذي  -

مـليار دينار ليبي مع نهاية  05يقـدر بمـا يزيد عن 

 .0500العام 

فشلت الحكومة، بالتنسيق مع املصرف املركزي،  -

في وقف انهيار الدينار الليبي وكبح جماح أسعار 

 . العمالت ألاجنبية

املركزي بدفع أذنت حكومة إلانقاذ للمصرف  -

املقابل النقدي للدعم السلعي واملحروقات على أن 

 ، وكانت0500يبدأ الدفع من شهر سبتمبر 

الفئات التي يشملها الدعم من حددت  الحكومة

ة التسييل لبعض هذه الفئات، غيرها، ونظمت آلي

املؤتمر  نفيذ السياسة التي اعتمدهايتم تلم لكن 

ني الاستمرار في العام بسبب نقص السيولة، مما يع

هدر مئات املاليين من الدينارات بسبب التالعب في 

يب كميات كبيرة منها السلع التموينية والوقود وتهر 

خارج البالد، مع التنويه أن الحكومة املؤقتة 

رفضت سياسة املؤتمر الوطني وقررت إلابقاء على 

 .الدعم إلى حين استقرار ألاوضاع

أزمة تتعاضد في حلها مؤسسات  نقص السيولة -

تنفيذية وأخرى سيادية ال تخضع للحكومة وفي 

مقدمتها املصرف املركزي، لكن الحكومة ظلت 
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تخفيف لل اواقفة مكتوفة ألايدي ولم تحرك ساكن

من حدة ألازمة وأثارها على املواطنين الذي يعتمد 

منهم على الوظيفة الحكومية واملرتب من % 10نحو 

أنها لم تستطع  إخفاقات الحكومةومن . الدولة

 املركزي، املصرف مع بالتنسيق لو جزئياو التحكم 

في حجم النقد املتداول خارج املصارف والذي بلغ 

 .مليار دينار ليبي 00نحو 

الحكومة لم تفلح في ترشيد الانفاق بالشكل  -

 070رقم  الوزارء مجلس قرارالكافي ويؤكد ذلك 

 لكافة دينار 055بزيادة  والقاض ي 0500لسنة 

ن العاملين في ، وأل التعليم و التربية بقطاع العاملين

قطاع التعليم يتجاوز عددهم نصف مليون فإن 

الحكومة وضعت على كاهل الخزانة العامة عبئا 

جديدا يقدر بما يزيد عن مليار ونصف مليار دينار 

 .ليبي

 عن بعيدا خارجال في الليبية ألاموال ملف مايزال -

 الدولي املجتمع والن الحكومة، عرفةم و بل رعاية

 الحكومة استطاعت فقد إلانقاذ بحكومة يعترف لم

 وليس فقط إداريا امللف هذا على الهيمنة املؤقتة

 .ألاموال في التحكم على القدرة

ظلت مشكلة انقطاع الكهرباء قائمة وتفرض  -

نفسها خاصة في فترات الحر والبرد الشديدين على 

البالد التي تخضع لحكومة جميع مناطق غرب 

إلانقاذ، وظلت جهود الحكومة مقتصرة على 

املعالجة الطارئة من خالل سد النقص عبر طرح 

الاحمال وتوفير الوقود للمحطات الرئيسية، وبرغم 

 إحدى مع الاتفاقية إعالن الحكومة عن تفعيل

 الخمس مشروع عمل الستئناف التركية الشركات

الكهرباء ظلت قائمة ، إال أن أزمة املستعجل

وتشكل أحد أسباب سخط الرأي العام في املنطقة 

 . الغربية والجنوب

مدى  طرابلس ُيظهر بجالء التجول في مدينة -

العامة وذلك من خالل  النظافة تردي مستويات

 ألاحياء في واملخلفات القمامة مشاهدة أكوام

وامليادين، وأيضا انتشار الفضالت  والشوارع

كانت تعرف   وارع الرئيسية التيوغيرها في الش

بنظافتها، ويعود ذلك إلى أسباب عدة في مقدمتها 

مستوى الخدمة التي تقدمها شركات النظافة  تدني

العامة والخاصة، وعجز صانع القرار في الحكومة 

 . عن إيجاد بديل ينهي مشكلة النظافة العامة

ورثت حكومة إلانقاذ تركة كبيرة فيما يتعلق  -

قرارات باالبتعاث للدراسة في الخارج وذلك بصدور 

من قبل الحكومات  املوفدينمن آلاالف لعشرات 

السابقة، حيث أصبح من الصعب تغطية نفقات 

تصدير هؤالء بعد شح املوارد املالية بسبب تراجع 

ل ن الحكومة لم تبذالنفط وتراجع أسعاره، غير أ

جهد ملعالجة امللف بشكل ينظم أوضاع املبتعثين 

ولوية ملن ألا  ن تعطى، كأويحدد أولويات الانفاق

كبيرا في الدراسة وشارفوا على   قطعوا شوطا

 . الانتهاء

ين امللخفض مرتبات الع اتخدت قراراالحكومة  -

دوالر )ن يكون سعر صرف الدينار ليبي في الخارج بأ

، لكنها لم 0500مايو وذلك منذ ( دينار 0ابل مق

 الدبلوماسيةتعالج ظاهرة تضخم البعثات 

حيث  ،والعاملين في السفارات والقنصليات

ج مرة ونصف ميزانية املمثليات في الخار  تتضاعف

، كما سجل ديوان 0500و  0500بين عامي 

املحاسبة انحرافا لدى وزارة الخارجية بنسبة 

واج دوألاسباب التعيين بدون ضوابط والاز % 000

 .الوظيفي

العديد من  ةبحوز ماأخفقت الحكومة في إعادة  -

 حساب إلى أموال منالجهات العامة التي تتبعها 
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ألاموال التي املحاسبة ويقدر ديوان  .العام إلايراد

 1ينبغي أن تعود إلى حساب إلايرادات العامة بنحو 

 عمليةمليار دينار، وأوضح الديوان أنه من خالل 

 تقديم في تبالغ العامة لجهات أنا تبين التصفير

 أثر ، ألامر الذيالتحتاجها بقيم املالية احتياجاتها

 
 
 .الدولة في السيولة إدارة على سلبا

الحكومة املؤقتة في البيضاء كانت في وضع أسوا 

بكثير بسبب تفاقم ألازمات وتراكم التحديات 

خاصة في مدينة بنغازي عاصمة الشرق التي تشهد 

 كبيرادمارا كبيرا ونقصا شديدا في السيولة وتدهورا 

في الخدمات العامة حيث انقطاع الكهرباء لساعات 

حة العامة طويلة وتراكم القمامة بشكل يهدد الص

ونقص بعض السلع ألاساسية حيث شهدت املدينة 

الخبز لعدة مرات البنزين وغاز الطهي و أزمة نقص 

هذا بااضضافة إلى توقف . خالل العام املنصرم

املستشفيات أو العديد من ألاقسام الحيوية فيها 

، فقد صرح وزير الصحة في الحكومة عن الخدمة

عمل، وأيضا املؤقتة بان ثلثي املستشفيات ال ت

توقف الجامعات والكثير من املدارس في مناطق 

الاشتباك أو بسبب اتخاذها محل إقامة من مئات 

 .الاقتتالألاسر النازحة بسبب 

الحكومة املؤقتة تحججت بأنها لم يتوفر لها 

التمويل الالزم لتقديم الخدمات الضرورية لسكان 

وملدن الشرق التي تواجه أزمة شديدة في  بنغازي 

رسمية شبه ، وبحسب مصادر لخدمات العامةا

مليارات دينار  8فقد أنفقت الحكومة املؤقتة نحو 

مليار منها  0.0، ذهب نحو 0500ليبي خالل عام 

لدعم الجيش والعملية العسكرية في بنغازي، 

والباقي في شكل أنفاق عام منها مرتبات آلالف 

املوظفين الجدد الذين عينتهم الحكومة خالل العام 

أما املصادر ألاكثر رسمية فقد تحدث  .املاض ي

لقناة ليبيا  تصريحات في دغيم عضو البرملان زياد

HD  عن استالم الحكومة مبلغ  0500/8/00بتاريخ

غلبها قروض من مصارف تجارية ذهب أمليار  0.0

دفع مليون  00للجيش، منها  مليون  855منها 
ُ
 ت

وضابط، بل إن  جندي  00555لـ كمرتبات شهريا

ذهب منها  مليون  095مخصصات التنمية البالغة 

املحاسبة  للجيش، ولم ُيسمح لديوان مليون  090

 .ألاركان رئاسة ومصروفات مستندات على بااضطالع

 والاستشاراتوالتدريب التطوير  

لم تتبن أي من الحكومتين في طرابلس والبيضاء 

خطة للتطوير إلاداري وترقية مهارات كوادرها، 

ن عن أسباب غياب خطط التطوير تبين أوبالسؤال 

 التدريبواقتصر . السبب يرجع إلى الافتقار للتمويل

على مبادرات محدودة من بعض إلادارات في ديوان 

الحكومة، لكنها ليست ضمن خطة متكاملة 

 .، ولم تحقق تطورت ملحوظاللتطوير

فيما يتعلق باالستشارات فقد استعانت حكومة 

تشارين في تخصصات عدة إلانقاذ بجملة من املس

منها الاستثمارات الداخلية والخارجية، والعالقات 

الخارجية، وإلاعالم، والسياسة، لكن ألاداء الجيد 

اقتصر على مستشار الاستثمارات الذي بحسب 

مصادر في الحكومة قدم مخرجات مفيدة لصانع 

من  الفنيالقرار، أم باقي املستشارين فكان الدعم 

 .قبلهم محدود

الدولية، فقد حال  خبرةالما يتعلق ببيوت في

الاستعانة بالخبرات غطية املالية دون الافتقار للت

املتخصصة في الاستشارات والعالقات العامة رغم 
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ن حكومة إلانقاذ كانت في حاجة أهميتها خصوصا وأ

 .لكسر العزلة املفروض عليها إقليميا ودوليا

 استخدام التقنية

في إلادارة الحكومية  ما يزال استخدم التقنية

محدودا ويقوم على الحد ألادنى وهو استخدام 

الحواسيب للطباعة وللحفظ الخاص، إذ يفتقر 

 :ديوان الحكومة ودواوين معظم الوزارات إلى

أنظمة ألارشفة الحديثة حيث ال يزال استخدام  -

 .لوثائق هو الغالبومناولة ا الحفظ التقليدي

املعلومات املنظومات والشبكات التي تجعل  -

تصال بين كافة والبيانات متاحة للجميع، والا

دارات واملكاتب في مختلف دواوين الحكومة إلا 

 .سريعبشكل 

تفعيل طرق تداول الرسائل والوثائق بين  -

الحكومة واملؤسسات التابعة أو غير التابعة لها 

 .(البريد الحكومي)

 لاداءالرقابة على 

على أداء الوحدات فيما يتعلق باملتابعة والرقابة 

ية وألافراد، وبالنظر إلى مستوى ألاداء وكذلك ر إلادا

 :الهيكل التنظيمي يتضح أن

هناك درجة من الازدواجية والتداخل بين إدارة  -

 .املتابعة ومكتب املراجعة

علمية ثبت معايير ووسائل الحكومة  ىلم تتبن -

 .نجاحها في قياس ألاداء

تقارير كأداة تعتمد دوائر الحكومة على وسيلة ال -

للمتابعة وتقييم ألاداء إال أنها ال تفعل بشكل علمي 

من حيث طريقة إعدادها أو تداولها والتعويل عليها 

 .في تصحيح املسار وتقويم ألاداء

حتى مع استبانة مواطن الضعف من خالل  -

بين  فالرقابة واملتابعة التقليدية يظهر هناك خال 

جهات الرقابة واملتابعة وبين دوائر القرار ألجل 

 .تصحيح املسار وتقويم ألاداء

 الحوكمة

ماتزال الحوكمة بعيدة عن التطبيق في الحكومة 

الليبية، وبرغم الجهود املبذولة لالرتقاء بمستوى 

لحوكمة ومعاييرها ألاداء الحكومي وفق مقومات ا

الحوكمة  ىتتبن ن الحكومة ما تزال لموآلياتها، إال إ

كخيار استراتيجي لتحديث إلادارة العامة 

 .واملؤسسات الحكومية

تقدم البنك  على مستوى ديوان رئاسة الوزراء

 االدولي بمشروع تطوير الجهاز الحكومي وفق

وتعاون مع مركز دعم القرار ملتطلبات الحوكمة، 

وقدم مقترحات التابع لديوان رئاسة الحكومة 

العمل في الوزارة شامال تغييرات في لتحديث وتطوير 

الهيكل وتحديث في طرق وضع السياسات واتخاد 

القرارات، لكن إرشادات البنك الدولي لم تتحول إلى 

خطة او مشروع او استراتيجية من قبل الحكومة 

 .وظلت حبيسة ألادراج

الشفافية وبالرجوع إلى ألاداء الحكومي ال تزال 

علومات عن الرأي تحجب الكثير من املمعدومة و 

العام، ويعتبر الوصول إلى املعلومة الخاصة بتقييم 

غير متيسر وملسناه ( إلانقاذ واملؤقتة)أداء الحكومة 

، وينطبق هذا على املعايير عند إعداد هذا التقرير

معيار املسؤولية ومعيار ألاخرى للحوكمة مثل 

 
ُ
 متهم املستويات العليا بالتفرد وبعداملشاركة حيث ت

 .سة املشاركة في صناعة القرار داخل الحكومةمأس
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 خالصات

غياب بوصلة تحديد الاتجاه وغياب التركيز في  -

سياسات وقرارات الحكومة وهو ناجم عن غياب 

 .الرؤية وعدم واقعية ألاهداف

الانقسام السياس ي و الجغرافي ملؤسسات الدولة   -

لى تفكك املؤسسات الحكومية و إأدى  و أجهزتها 

لى إيصال الخدمات إضعف سيطرتها و قدرتها على 

نحاء البالد مما أثر على الظروف أمختلف 

  .املعيشية للمواطن الليبي

لى إمن املتوقع ان تؤدي حالة الانقسام السياس ي  -

العديد من التداعيات السلبية على املدى الطويل 

ألاغراض نفسها و و منها الانفاق املزدوج على 

و كذلك توريط  تضاعف املصاريف الحكومية، 

 .الدولة في التزامات و قروض هي في غنى عنها

إخفاق الحكومة في ضبط الكتائب املسلحة والتي  -

يمارس بعضها أعمال من اختصاصات الحكومة 

تتعلق بالضبط والاعتقال والتحقيق، وعجزها على 

سسات التابعة جسر الهوة بينها وبين ألاجهزة واملؤ 

 .لها في كافة املجاالت ألامنية واملدنية

أخفقت الحكومة في تفعيل مشروعات وبرامج  -

بحد أدنى من التمويل الحكومي وعبر إشراك 

 القطاع املصرفي والقطاع الخاص

فشلت الحكومة في تنظيم وتطوير املنظومة  -

إلادارية في ديوان رئاسة الوزراء وفي دواوين 

واملؤسسات الحكومية، بحيث ساد الوزارات 

 .التسيب والفوض ى في كثير من املرافق الحكومية

 

 

 

 

برغم شح املوارد والسياسة التقشفية إال أن  -

الفساد مايزال قائم وأهم أوجهه التالعب في 

الكميات املتاحة من النقد ألاجنبي في املصارف 

التجارية، والهدر في الانفاق على القطاع الخارجي، 

عتبره البعض أموال تنفق لشراء الوالءات في وما ي

ظل الاستقطاب الحاد والخالف حول اتفاق 

 الصخيرات وحكومة التوافق

إخفاق الحكومة كان جليا في ملف إلايرادات  -

حيث أنها لم تستطع كسلطة تنفيظية معنية أن 

تعالج ملف توقف إنتاج وتصدير النفط ولو 

يرادات جزئيا، كما أنها لم تفلح في تحصيل إلا 

 ئب ورسوماالسيادية من ضر 

برغم تقلص الانفاق في بندي املرتبات والدعم  -

كما يشير  0500عن العام  0500للعام % 00بنحو 

، إال 0500تقرير للمركزي الليبي صدر في ديسمبر 

أن الحكومة لن تفلح في التحكم في عجز املوازنة 

 .مليار دينار ليبي 00الذي بلغ نحو 

ألاداء من داخل الحكومة وما ضعف متابعة  -

يصاحب هذا الضعف من غياب آليات املحاسبة 

 .والتقويم
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 توصيات

املسار الاستراتيجي أساس ي جدا في تطوير ألاداء  -

الحكومي، حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي 

تعيشها البالد والتي تتطلب تركيزا على قضايا 

لهذا ينبغي على الحكومة الاهتمام محددة، 

بالتوجهات الاستراتيجية وفي مقدمتها الرؤية 

 .والسياسات والاهداف الاستراتيجية

 نتائج شكل في ألاهداف صياغة على الحرص -

، وعاكسة ملضمون الرؤية الكمي للقياس قابلة

 .ومتناغمة مع السياسات

 الحكومة في إلانتاجية تحسين على التركيز -

 تطوير خالل من لها التابعةواملؤسسات  وألاجهزة

 .والفعالية الكفاءة معياري 

ينبغي تغيير ثقافة ألاداء الحكومي والذي يقوم  -

وتغييرها إلى ثقافة وإلاحسان على الوصاية 

املسؤولة أمام الرأي مؤسسات الخدمة العامة 

تحرص على تحسين مستوى العام بشكل يجعلها 

 .الخدمات التي تقدمها للمواطن

التطوير وإلابداع في أداء الحكومة ينبغي أن يقوم  -

بعد الرؤية والسياسات وألاهداف والبرامج على 

لتنفيذ الرؤية وتحقيق ومتميز كادر متطور تأهيل 

 .ألاهداف

ضبط أوجه الصرف بالشكل الذي يحد من  -

الهدر ومنها مصاريف البعثات واملمثليات الليبية في 

إلى بعض الخارج، في مقابل توجه الفائض 

املشروعات الضرورية التي تتعلق بحل اختناق 

 .الخدمات العامة

 

 

تعظيم إلايرادات من خالل اختراق القيود  -

واملفروضة على حقول وموانئ إنتاج النفط لو 

جزئيا وجباية الضرائب والرسوم التي ال خالف 

 .حول جبائتها في هذه املرحلة

مة إناطة مسؤولية املتابعة داخل منظومة الحكو  -

يعنى  تابعة ألاداء الحكوميإلى جهاز متخصص مل

بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة ومتابعة املوقف 

التنفيذي لكافة املشروعات الحكومية ثم تقديم 

املقترحات ملعالجة مالحظات ديوان املحاسبة 

 .وجهاز الرقابة إلادارية

التوجه للعمل بالرقابة باألهداف بدل الرقابة  -

 وير آليات املتابعة في الخصوص، وتطبااضجراءات

التركيز على تطوير قياس ألاداء املؤسس ي من  -

عبر  خالل قياس أداء العاملين والوحدات إلادارية

 .مؤشرات خاصة

و  البد من إنهاء حالة الانقسام السياس ي  -

 على 
 
تداعياتها على العمل املؤسساتي و تأثيرها سلبا

عمل مؤسسات الدولة و قدرتها على القيام 

 .بوظائفها و أداء مهامها
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

 

في تأسست نظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية امل

 . 0500إسطنبول في ينايرو تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في ، في طرابلس ليبيا  0500ديسمبر

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من  

و تكرس املنظمة   . أجل الوصول الى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار

تهدف . ية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبيجهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليب

من أجل تطوير أداء  املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميز

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات . املؤسسات الليبية
 
و تهدف املنظمة أيضا

تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات          . للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة

 

 مكتب طرابلس

      ليبيا -طرابلس  –زاوية الدهماني    

                      0000صندوق البريد   

              :  86 75 340 21 00218هاتف

  87 75 340 21 00218: فاكس 

 

 مكتب إسطنبول  

 

Yenibosna Merkez MAH.29 

Istanbul vizyon park 

Ofis Plaz.A3 BLK  

K:3/D28 

Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye  
 92 25 603 212 0090:  هاتف

  48 27 603 212 0090:فاكس
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