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خفاقات..  مخس س نواتبعد فرباير 71ثورة  ا جنازات وا   

ا جنازات .. فرباير  71مخس س نوات بعد ثورة : انطلقت ندوة 

خفاقات سرتاتيجيات اليت تنظمها املنظمة الليبية للس ياسات وال   .وا 

وقناة الرائد الفضائية يف اسطنبول ابلتعاون مع ش بكة ميداي سات 

 .6171من فرباير  71يوم 

 : اللكامت الرتحيبية 

 سرتاتيجياتـ لكمة رئيس املنظمة الليبية للس ياسات وال   7

يس املنظمة الليبية لدلراسات عوض الربعيص رئ . رحب د 

 سرتاتيجيات يف مس هتل لكمته ابلضيوف الكرام وعىل رأ سهم وال  

مث . بعثة ال مم املتحدة يف ليبيال  السابق الرئيس طارق مرتي. د 

فرباير امجليع ابنطالقها  71لقد فاجأ ت ثورة : أ ردف قائال 

سقاطها لنظام مقعي دكتاتوري وقدم خاللها الليبيون أ لف  واب 

ويف هذه الندوة سنتحدث عن . الشهداء من أ جل نيل حريهتم 

ية الثورة وفيه ال ول عن رسد: فرباير عرب ثالثة حماور 71ثورة 

فرباير يف أ مه املدن والنوايح  71نتحدث عن أ مه حمطات ثورة 

كيف بدأ ت يف بنغازي وكيف انتقلت ا ىل طرابلس وغريها و  الليبية

خفاقات  يف احملور الثاين سنتحدث عن . من احملطات ا جنازات وا 

فرباير واحملور الثالث س يكون عن س ناريوهات املس تقبل  71ثورة 

 . وأ فاقه

جنازاهتا 71خريا وهمام قلنا عن ثورة وأ   أ ؤكد  فرباير وعن ا خفاقاهتا وا 

ولك احلوارات . فرباير حيتفظ مباكنته  71أ نه يف ليبيا ل يزال اترخي 

واملصاحلات تبىن عىل احرتام فرباير ومل يس تطع أ حد حىت ال ن أ ن 

بل اس تطاع صف الثورة أ ن جيعل . يلغي فرباير من ذاكرة الليبيني

الكربى واملؤسسات ادلولية تعرتف أ ن أ ي حل ل بد أ ن القوى 

 .فرباير 71ينطلق من ثورة 

فرباير وحفظ هللا ليبيا وأ هلها من لك  71رمح هللا شهداء ثورة  

 .سوء والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

لكمة ال س تاذ ا سامعيل القريتيل رئيس مؤسسة ميداي ـ  6

 سات

هننئمك  مؤسسة امليداي سات أ صاةل عن نفيس ونيابة عن كوادر

من فرباير  71لثورة  ابذلكرى اخلامسة وهنئن الشعب اللييب

ونسعد بمك يف ندوتنا اخملصصة ملراجعة مخس س نوات مضت من .

سرتاتيجي ليت نترشف بتنظميها مع رشيكنا ال  معر الثورة الليبية ا

املنظمة الليبية لدلراسات والاسرتاتيجيات وحبضور خنبة من 

طارق . الس ياس يني واملثقفني نرحب هبم وخنص ابلرتحيب د 

 . ونشكره عىل تلبية ادلعوة واملشاركة معنا مرتي

مئ املنظمة س تواصل قناة الرائد الفضائية وابلتعاون مع رشيكها ادلا

عقد ندوات وتقدمي حمتوى  سرتاتيجياتل  الليبية لدلراسات وا

ا عاليم تنويري يسعى دوما للمسامهة يف معاجلة ال شاكلت وبناء 

يف اخلتام نأ مل أ ن تعم الفائدة عىل مجيع املشاركني . وطننا ليبيا 

   . السالم عليمك ورمحة هللا وبراكتهو وجندد الشكر لمك 

 يف ذاكرة فرباير: اجللسة ال وىل 

   كريكشنزار . د : مدير اجللسة 

دارة د  بورقة الش يخ  نزار اكريكش . بدأ ت اجللسة ال وىل حتت ا 

من  71ونيس املربوك حول كيف اس تقبلت بنغازي ثورهتا يف 

سفري ليبيا  دمحم معيش. مث تلهتا ورقة اثنية لدلكتور  6177فرباير 

بعنوان طرابلس بني بطش الكتائب و :  السابق بدوةل الكويت

حول دور : ة الثالثة فقدهما وليد ارتمية معل الثوار وأ ما الورق

 . اجلنوب يف دمع الثورة 

ذكل أ ننا اليوم حباجة ا ىل قطع الطريق عىل رسدايت قاتةل تدعي 

فرباير جاءت ابلنقسام وعدم الاس تقرار أ و ابلعنف  71أ ن ثورة 

عادة رسدية الثورة احلق  ل اب  ة يقيوالاحرتاب ادلاخيل ولن يمت ذكل ا 

ورافقها يف شهورها ال وىل حىت يتضح أ ن هذه الثورة ممن عاشها 

فتحت اباب من التالمح والتاكتف بني لك مكوانت شعبنا بل لعل 

هذه اللحمة يه رس جناهحا يف ا زاحة ادلكتاتورية عن اكهل 

 .الشعب اللييب

كيف اس تقبلت  2011 ؟: ورقة الش يخ ونيس املربوك

    بنغازي ثورهتا يف 71 من فرباير

 يف البدأ  

ما يفتح " بدأ  الش يخ ونيس مداخلته بعد الاس تفتاح بقوهل تعاىل 

هللا للناس من رمحة فال ممسك لها وما ميسك فال مرسل هل من 

رتي م. ابلرتحيب ابلضيوف وخصوصا د " بعده وهو العزيز احلكمي 

اذلي أ ضاف ا ىل وظيفة املبعوث ادلويل يف نظر الش يخ مبتابعته 

نسانيا نصافه بعدا ا  ودعا . ملسه لك اذلين احتكوا ابلرجل وخربوه وا 

ابلرمحة لشهداء الثورة ولشهداء ال صالح والكفاح الطويل والشاق 

مث وعد ابختصار رسديته للثورة يف عرش نقاط يراها . يف ليبيا

 :أ ساس ية

 ـ الثورة مساق وليست حداث معزول  7

يغرق كثريون يف حلظة الثورة متناسني أ هنا مثرة ونتيجة لرتامك فرتات 

ومن اخلطا  أ ن يقف الناس . متطاوةل من النضال والكفاح الشاق 
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راحل الطويةل املنظمة عند ظاهر هذه المثرة ول ينظروا ا ىل تكل امل

جذور اليت س بقهتا وهيأ ت لها  فهيي جزء من مرشوع للالضاربة 

ومن . اذلي بدأ  منذ قرون وليست معزوةل عنه ال صالح والتغيري

هنا أ قول وقلهتا يف ساحة التغيري ببنغازي خيطئ من يظن أ ن 

أ و أ نه شعب مل يعرف الكفاح ا ل .. الشعب اللييب ميكن أ ن ينحين 

فهذا خطأ  فادح فالشعب اللييب قدم الكثري .  6177فرباير  71يف 

مناف وجسون اكنت هناك : والكثري يف درب الكفاح والتحرر

ومشانق حفىت يف هذه القاعة اكن منا منفيون ومسجونون قضوا 

خوانه  من أ عامرمه حقبا يف زانزين الطغيان ولكنا يعد من أ ههل وا 

فالليبيون يف ميدان الكفاح رجال مهنم . شهداء قضوا منذ عقود 

من قىض حنبه ومهنم من ينتظر وما بدلوا تبديال فلك هذا اكن 

رهاصا له ولعيل . فرباير 71ذه الثورة اليت رأ يمتوها يوم مقدمة وا 

 .أ ذكر بطرف واحد من هذا الكفاح يف النقطة املوالية

 يف بنغازي 6111فرباير  71ـ ثورة 6

ملاذا اختار . هناك حادثة واحدة أ حببت أ ن أ بدأ  هبا رسدية الثورة  

فرباير اذلي بدأ ت منه  71فرباير وليس غريه مثل  71الش باب 

من املؤكد أ ن حدوث . لسبب ل يعلمه الكثريون ال حداث؟ وا

الثورة يف تونس ومرص وجناهحا هناك اكن حاسام يف ليبيا ما يف 

فرباير  71فرباير ؟ ذكل أ نه يف 71هذا شك ولكن ملاذا اختاروا 

حدثت ثورة وانتفاضة يف مدينة بنغازي ولكن اجلزيرة مل  6111

أ ن مراسل ىل ا  ذكل والسبب يعود يف . الوقت اكتغطها يف ذ

لقد . اجلزيرة حيهنا عضو أ من يف اخلارجية الليبية فتكمت عىل احلدث

اكنت هناك ثورة عارمة يف بنغازي وسقط فهيا شهداء وأ حرقت 

س يارات وديس فهيا عىل صور القذايف و فهيا مثابة ومراكز رشطة 

 71فتعترب لك هذه ال رهاصات متهيداً ل نطالق ثورة .

 .6177فرباير

 6177فرباير  71اش تعال ثورة ـ  3

فرباير فلكمك يعمل قصة  71بدأ ت الرشارة تندلع يف : أ  ـ الرشارة 

ال س تاذ فتحي تربل اذلي حنييه من هذا املقام كام حنيي لك اذلين 

اكن فتحي حماميا عن شهداء بوسلمي . أ سهموا يف هذه الثورة 

نغازي فقبض عليه ال من يوهما خفرجت مظاهرة أ مام مديرية أ من ب 

لكن تأ ثري الروح الثورية جبناحهيا يف تونس . تطالب ابل فراج عنه 

وتدحرجت . مث يف مرص جعلت النفوس هميأ ة فانطلقت الثورة

زاد عددها فانطلقت يف  ,ككرة الثلج تتفامق من تكل املظاهرة 

شوارع بنغازي وحدثت صدامات بني قوى ال من واملتظاهرين يف 

يف اليوم الثاين أ فرج . ... ىل وجرىحبنغازي والبيضاء أ سقطت قت

عن ال س تاذ فتحي تربل ولكن املارد اكن قد خرج ومل يعد يف 

ال ماكن رده حفاجز اخلوف انكرس واس مترت املظاهرات واكنت 

قوات ال من تطلق فهيا الرصاص احلي عىل املتظاهرين يف بنغازي 

 .فرباير 71واندلعت ثورة ... والبيضاء ودرنة وأ جدابيا

قام  فرباير  61يف يوم : ـ حادثة كتيبة الفضيل بومعر احلامسة ب  

يف بنغازي  الشهيد البطل املهدي زيو ابقتحام كتيبة الفضيل بومعر 

بس يارة مفخخة يف معلية استشهادية لتنطلق بعدها أ عراس احلرية 

اكن هذا احلادث حاسام يف هزمية النظام وطرده من . يف معوم ليبيا 

ذكل أ ن هذا الرجل ال ربعيين . من ليبيا اكمةلبنغازي أ ول مث 

اخلليج التابعة  رشكةالبشوش املسامل واذلي اكن موظفا يف 

خرج حاماًل كتاب هللا بني يديه بعدما  نفطلل للمؤسسة الوطنية 

قَبل ابنتيه ساجدة وزهور, متوهجًا ا ىل كتيبة الفضيل بومعر ىف 

حارصها أ لف الش باب عدة أ ايم  يتمدينة بنغازى الليبية, ال

ل سقاطها, مفشهد عرشات القتىل وأ لف اجلرىح اذلين سقطوا 

واحدًا بعد ال خر مشلكني دروعًا برشية ملساعدة ا خواهنم ىف 

وقد قدم بذكل مثال رائعا . حمارصة الكتيبة مازال عالقًا ىف ذهنه

 فتوسعت بذكل رقعة. لتارخي ليبيا بل لتارخي ال نسانية مجعاء

 .املظاهرات يف أ حناء البالد اكفة وبدأ ت املدن الليبية تتحرر

 ـ احلراك الس يايس الثوري  4

ابلتوازي مع هذا الزمخ النضايل املتصاعد اكن احلراك الس يايس  

يتشلك ليعطي للنضال معناه البنايئ ال صاليح يف داخل ليبيا 

الليبيني واكن أ رىق بكثري من الوعي اذلي اكن عند  ويف خارهجا 

فس نوات التغييب مل تتح الفرصة لتكوين كوادر أ و ممارسة س ياس ية 

بدأ  ذكل يف ادلاخل من خالل . فضال عن ثقافة س ياس ية

اس تقالت أ راكن النظام وعىل رأ سهم وزير العدل مصطفى عبد 

أ نشئ اجمللس الوطين الانتقايل يف بنغازي  6177-3-7 اجلليل ويف

يف اليوم املوايل مت ال عالن عن رئاسة . ل دارة البالد ومتثيل الثورة

وزير العدل السابق يف حكومة القذايف مصطفى عبد اجلليل 

للمجلس الانتقايل وأ ن انئبه والناطق ابمس اجمللس احملايم عبد 

كام بدأ  يف اخلارج حبراك اجلاليات للتعريف ابلثورة . احلفيظ غوقة

 .ودمعها يف احملافل ادلولية

 الثقايف الثوريـ احلراك  1

فاكن يف  لقد أ طلقت الثورة عقال الفكر وقيد ال قالم واحلناجر

ليبيا حيهنا حراك ثقايف يظهر من خالل أ عداد كبرية من اجملالت 

 وخصوصا صفحات الفيس واجلرائد ومواقع التواصل الاجامتعي

وتأ سست مئات امجلعيات وال ندية . تبرش لكها ابلثورة وتعيل قميها 

 .تؤطر ثقافيا للعرس الثوريالثقافية 

 ـ احلراك الاجامتعي الثوري 1

حيث أ سست امجلعيات ادلعوية والهيئات ال غاثية وانطلق العمل 

الاجامتعي من عقاهل يف مجيع ربوع الوطن اليت مشلهتا الثورة لتقدمي 

ادلواء والعالج وبقية احلاجات ال ساس ية لهذا الشعب ال عزل 
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وقدم ذكل من خالل قوافل كثرية . اذلي فرضت عليه احلرب

 .وكبرية اكن للجاليات الليبية يف اخلارج دور كبري فهيا

 ـ طابع الثورة الش بايب 1

فرباير أ هنا اكنت ثورة ش بابية ابمتياز فاذلي حرك  71مما مزي ثورة 

لها يف الفيس بوك ويف بقية مواقع التواصل الاجامتعي مه الش باب 

يف املظاهرات السلمية أ مام كتيبة واذلي أ عطى دمه ووقته وهجده 

 . الفضيل بومعر وغريها ويف ساحات القتال مه الش باب

 فرباير 71ـ مثار ثورة  8

فرباير ا سقاط هذا الطاغية الصمن  71اكن من أ عظم مثار ثورة  

اذلي اكن متجذرا واكن ميهد لتوريث هذا الشعب كام تورث هذه 

داخل ليبيا وخارهجا يعرفون والناس يف  ,الطاولت ل بنائه وبناته

ن الثورة كرست حاجز اخلوف فمل . قمية هذا ال جناز وعظمته مث ا 

سقاط ادلكتاتور بل سدت الباب اذلي يتسلط منه  تكتف اب 

وكنا دامئا نسمع أ ن الشعوب . الطغاة عىل الشعوب وهو اخلوف

فرباير مسعنا ل ول مرة أ ن الشعوب يه  71يفعل هبا وخالل ثورة 

فالشعب يريد ويمتكن من . ومتسك مصريها بنفسها اليت تفعل

س نة  41حتقيق ما يريد حىت لو اكن ا سقاط النظام اذلي دام 

 .فاس تجاب القدر ل رادة الشعب

 ـ تدشني ساحة التحرير يف بنغازي 9

اكنت هذه الساحة منتدى ثقافيا  : أ  ـ كساحة للوحدة الثورية 

دى س ياس يا جيمع ومنتدى علميا ومنتدى اجامتعيا وقبليا ومنت

اكنت ساحة التحرير شاهدا عىل . للثورة وحولها وينضج خطاهبا

كيف تناىس الليبيون ـ ومه جممتع قبيل ـ أ عراقهم وقبائلهم 

يديولوجيات وهو أ مر غري دقيق  يديولوجياهتم ـ ا ن حص أ ن هلم ا  وا 

تناسوا لك ذكل وأ صبحوا جسدا واحدا وعىل قلب رجل واحد  ـ 

نشاء بل اس تطاعوا يف .  فرتة وجزية أ ن حيدثوا طفرة س ياس ية اب 

واعرتفت فرنسا ابجمللس واكنت أ ول دوةل . اجمللس الوطين الانتقايل

مث اعرتفت به قطر واكنت الثانية  6177مارس  71تعرتف به يف 

والتف الشعب . مارس وتوالت الاعرتافات بعد ذكل 68يف يوم 

من : ضااي حنو اللييب حول هذه املظةل ومل يلتفت أ و يقف عند ق

فقد اكن رئيس اجمللس . شارك مع القذايف ل ينبغي أ ن يقود الثورة

 .الوطين الانتقايل هو وزير العدل يف حكومة النظام السابق

وهكذا مفن اكن يظن أ ن الشعب : ب ـ كساحة للفعل الثوري

بل اكن . اللييب شعب بدوي يقف عند صغائر ال مور فهو خمطئ 

ويفتح صدره للك من اس تجاب لثورة  شعبا عظامي مييض قدما

وبذكل سطر شعبنا اللييب ملحمة .  ةفرباير رسيعا ويسمل هل القياد

عظمية سواء يف احلراك الس يايس ـ وهو ما يتطلب حقيقة نظرة 

معيقة ودراسة جادة ـ أ و احلراك الثقايف أ و احلراك الاجامتعي 

الليبيون يف ربوع ادلويل فقد انطلق  والقبيل أ و احلراك ادلبلومايس 

كنا مثال قد ذهبنا ا ىل . ادلنيا وجفاج ال رض مبرشين بقمي ثورهتم

ىل كندا  ىل مالزياي وا  ويف لك ماكن حنل فيه اكن ... ا سرتاليا وا 

 امحلراء القبعةللرموز الليبية اك

اليت أ لبس وللروح الثورية اليت جنسد دور وأ ي دور يف  "الش نة"

لزي ـ حيث كنت أ تظاهر ـ ا ىل تغيري نظرة الغرب وخصوصا ال جن

وحىت صورة العرب اليت اكنت تربطهم ابلبدو . الشعب اللييب

وال عراب اذلين ل يعرفون قمي احلرية والكرامة مههم بطوهنم 

وفروهجم ويه يف الواقع رمغ بشاعهتا صورة العرب يف اخمليال 

حىت هذه الصورة جاءت ثورة فرباير مع غريها من ثورات . الغريب

فعرف الغربيون أ ن  .بيع لتغريها ولتجعلنا نرفع رؤوس نا عالياالر 

رادة وقدرة عىل التضحية فرباير  71لقد عرفت ثورة . للعرب ا 

 .الليبيني عىل أ نفسهم وعرفت العامل هبم بل وابلعرب بصورة عامة
 

 ـ الثورة املضادة  71

ا هجاض الثورات  أ ن حماولت يف تقديري: أ  ـ س نة التدافع  

يورك اتميز يو يف الن  Edward Luttwak اليت عرب عهنا العربية

ا ن اس تزناف الثورات العربية هو املسار الوحيد :" حني قال 

دوارد  ومل أ زد عىل ما قاهل. " مريكيةلرعاية املصاحل ال   ا 

والسبب يف . مرييك من أ صل هيودي أ  اذلي هو حصفي  لوتواك 

هذه الثورات هذا يف نظري هو أ ن هذه ال رادة اليت عربت عهنا 

ذا اكن لها خمزون ثقايف وحضاري ومحلهتا سواعد شابة  وخصوصا ا 

ذا . وأ مدهتا ثروات طبيعية س تحدث تغيريا مدواي يف العامل أ مجع وا 

اكنت هذه الثورات عىل موعد اليوم مع قدر الثورات املضادة فا ن 

احلياة تعلمنا أ ن ذكل من سنن الثورات ومن طبيعة ال ش ياء 

ن اثبتون وصامدون ونعرف أ ن طبيعة احلياة مبنية فنح. وال حداث

" عىل التدافع فهو رس حراكها وضامن مس تقبلها فاهلل تعاىل يقول 

ولول دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت ال رض ولكن هللا ذو 

 ".فضل عىل العاملني

ن القوة والعنفوان اذلي ظهرت به الثورة : ب ـ ختلف القيادات   ا 

. منقبة من هجة ولكهنا اكنت معضةل من هجة أ خرى يف بدايهتا اكنت

فبقدر ما أ ظهرت الشعب اللييب الثائر يف صورة معالق وعبقري 

ل أ هنا ابملقابل أ ظهرت أ نه ذو رأ س  قادر عىل مواهجة التحدايت ا 

رادة ضعيفة ورؤية قارصة فمل حيظ بقادة عىل مس توى . صغري وا 

يضون كرسه وخييبون بالئه بل برؤوس هزيةل واهنة يقعدون به وهي 

فمل يس تطع هؤلء أ ن يقدموا رؤية انجضة تنقلنا من الثورة . أ ماهل

حصيح أ ن رؤية الشعب يريد . ا ىل التغيري الشامل وال صالح

ا سقاط النظام قد حتققت يف ا سقاط الصمن ولكن مل تكن للثورة 

رؤية س ياس ية واجامتعية وثقافية ولهذا رسعان ما اخرتقت يف 

 .همدها
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ويف غريها  لقد كنت يف جهبة الربيقة: ليقني يف الانتصارج ـ ا 

ال جانب يف جهبات القتال  وكنت أ لحظ الصحفيني واملصورين

مث اكتشفت بعد ذكل أ نه اكنت هلم  وكيف اكنوا ينامون مع الثوار

لقد اس تطاعوا أ ن يدرسوا هذه الثورات وحياولوا . همامت أ خرى

الثورات املضادة لن تطول ل يف ولكن تقديري أ ن هذه . ا هجاضها

مرص ول يف ليبيا ول يف المين وأ مامنا اترخي الثورات وخصوصا 

الثورة الفرنس ية فهو شاهد عىل أ ن الثورات تمثر ولو بعد حني بل 

وكذكل هذا الربيع العريب اذلي نسأ ل هللا . ل تقطف مثارها مبكرا

 .أ ن يتوج ابلنجاح والتوفيق

 يف اخلتام 

عن ثورة فرباير مبا يه أ ههل ولكين ل أ عترب ثورة  لقد حتدثت

فرباير معيارا تمت عىل أ ساسه املفاصةل وتوزن به الناس وكذكل 

فهو حبق يوم من أ ايم هللا ... احلال ابلنس بة لثورة مرص وتونس

ولكننا ل ننظر للثورات وال ايم ول نقيس هبا الناس ول نوايل 

منا نقيس . أ و ابتعادمه عنه  الناس بقدر اقرتاهبم من هذا اليوم ا 

مفن اكن أ قرب للعدل أ و . الناس بقمي وحنامكهم ا ىل لكيات كربى 

من .. التحق هبذه القمية العظمية أ و من اكن أ قرب للحرية احلقيقية 

اكن أ قرب للمساواة كنا معه سواء اقرتب من هذا اليوم أ و ابتعد 

كراه ملجئ عنه بدافع اخلوف مثال فاخلوف عذر أ و ال كراه وال  

مفرحبا به يف معركة البناء ويه أ شق وأ طول من معركة هدم 

فالليبيون لكهم من ادلرجة ال وىل اكنوا معنا يف ثورة . الاستبداد

ذا أ ردان أ ن نبين  فرباير وحىت من اكن ضدها ل ي سبب أ و عةل فا 

 .ال وطان ينبغي أ ن ننظر فقط لهذه القمي العليا واللكية

طرابلس بني بطش : دمحم معيش . د  : الورقة الثانية

 الكتائب و معل الثوار

والشعب . لقد اكنت الثورة الليبية بال جدال معجزة القرن يف ليبيا 

اللييب حني بدأ ها مل يكن يعول عىل القوى الكربى بل مل يكن 

قلميية منا . ينتظر مساعدة خشص أ و هجة أ و منظومة دولية أ و ا  ا 

ركزية أ وىل جيب أ ن نظل عىل تكل . انتفض ضد الظمل بغري تردد

وعي هبا وحنن بصدد العودة ابذلاكرة ا ىل اخللف ورسد ما حدث 

 يف طرابلس وكيف اكن معل الثورة فهيا

 ـ نداء من أ جل الوطن 7

عندما قامت الثورة يف تونس مث يف مرص اجمتعنا وكنا مجموعة  

نشطاء يف داخل طرابلس وبدأ ان نتدارس الوضع واكن السؤال 

ينتظر ليبيا؟ فتباحثنا فامي بيننا مث أ خرجنا مبادرة مل تر  ماذا ييهي البد

 6171فنحن نتحدث عن ديسمرب . النور لكهنا اكنت بداية العمل

اكنت . فرباير مبدة ومسينا املبادرة نداء من أ جل الوطن 71أ ي قبل

فكرة املبادرة تقوم عىل مثان حماور رئيس ية ومطالبة النظام القامئ يف 

لغاء اللجان الثورية واحملامك الاس تثنائية : بتبنهيا مهنا تكل الفرتة  ا 

واكنت اخلطوة الثانية أ ن ... وبسط احلرايت وغريها من املطالب

يوقع عىل هذه املبادرة مئة خشصية ليبية من رشق ليبيا ومن غرهبا 

وبدأ ان فعال نبذل اجلهود يف هذا . ومن اجلنوب ليك خترج ا ىل النور

ئفة منا يف طرابلس تتصل بعلية القوم ووهجاء انطلقت طا. الاجتاه

. طرابلس واكن أ ول من وقع املبادرة مهنم الش يخ صادق الغرايين

ونفرت طائفة منا ا ىل الرشق فزارت بنغازي ودرنة وبعض مدن 

ويف أ ثناء معلنا . الرشق الكبرية للحصول عىل مساندة لهذه املبادرة

 71أ قصد أ حداث  ابملبادرة فاجأ تنا ال حداث فقد اكنت أ رسع

فرباير يف بنغازي حيث مت اعتقال احملايم فتحي تربل وخروج 

وقد اضطران ذكل ا ىل . ال هايل يف مظاهرات وسقوط شهداء 

حسب هذه املبادرة ل ننا اعتربان أ ن الوقت قد جتاوزها وأ صبح 

 السؤال هو كيف نس ند الثورة اليت انطلقت فعال يف بنغازي؟

 ـ الرشارة والانطالق 6

 71أ ذكر أ نه قبل . دأ ت الاجامتعات مس مترة يف مقة هرم السلطة ب

فرباير بأ سابيع اكن النظام حيمل ثورة فرباير محمل اجلد وكنت أ ملس 

كثف القذايف يف ذكل . ذكل خشصيا يف طرابلس حيث كنت 

الوقت لقاءاته مبجاميع كثرية من خمتلف املس توايت يف داخل 

 فقد اكن يريد امتصاص من ا عالميني وكتاب وفاعلني ليبيا 

واكن أ عضاء اللجان الثورية بدأ وا . الغضب يف ذكل الوقت

يتواصلون ويتباحثون يف كيفية الرد عىل ما حيدث وعىل هذه 

فرباير يوم غضب كام اكن  71ادلعوات اليت تنادي أ ن يكون يوم 

وأ ذكر حتديدا أ ين . يسمى يف ذكل الوقت ويف غريها من ال مور 

فرباير يف طرابلس ا ىل  71وبنيت الصغرية يوم نزلت مع زوجيت 

ميدان الشهداء لس تطالع ال مر وقد اكن النظام يظن أ ن الليبيني 

س يعملون من ميدان الشهداء اذلي اكن يعرف ابلساحة اخلرضاء 

وا ميدان  حيهنا نفس ما معل املرصيون مع ميدان التحرير  فميل 

نصار القذايف ابتداء جفاءت الباصات حتمل أ  . الشهداء ابملتظاهرين

من الرابعة جفرا ومل وا امليدان ابمجلوع والالفتات واكنت حشود 

كبرية وقد كنت نزلت يف الظهر واكنت الوجوه مكفهرة والناس يف 

حاةل غضب وتش نج ولو نطق أ حد بلكمة ضد النظام لسحل 

فرباير يف طرابلس وانهتيى  71وبتكل احلال مر يوم . بدون رمحة

لكن الثورة بدأ ت يف طرابلس واتقدت رشارهتا . مجلعال مر وانفض ا

فرباير عندما أ علن يف ال ذاعة عن خطاب لس يف  61يوم 

ال سالم القذايف وظل الناس ينتظرون ذكل اخلطاب بعد تأ جيهل 

ساعة بعد ساعة ولقد اس متعته مع مجموعة من النشطاء يف غرب 

عليه ابلتايل طرابلس جفاء اكرثة مليئا ابلهتديد والوعيد لقد فوت 

فعندما انهتيى اخلطاب انقلبت طرابلس رأ سا عىل . فرصة التصاحل

لقد خرجت طرابلس اليت يظن , عقب ملا محهل من حتد وهتديد 

 هيا يف تظاهرات عفوية احرقت فهياأ ن أ هلها مساملني عن بكرة أ ب

اكن لك ذكل ليةل . مقار اللجان الثورية ووزارة العدل أ و ادلاخلية 
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حىت أ ن ال خوة اذلين اكنوا جممتعني معي يف تكل الليةل فرباير  61

ذهبوا ا ىل ميدان الشهداء حيث وقعت ملحمة قتل فهيا ما يناهز 

وكنت نزلت ابلس يارة فأ طلق . مئيت خشص وتكمت علهيا النظام

علينا الرصاص حني حاولنا الاقرتاب من امليدان ولكننا لحظنا 

ن واملظاهرات املنددة به ومتزيق الكتاابت املناوئة للنظام عىل اجلدرا

صور القذايف ويه أ مور مل تكن ترى يف ليبيا يف تكل ال وقات 

فتأ كدان أ ن أ مرا جلال قد حدث يف ليبيا منذ تكل الليةل وهو أ مر 

يف اليوم املوايل أ صبحت مدينة طرابلس مدينة . ليس مس بوقا

أ ش باح خفرجت ابلس يارة ا ىل يح ال ندلس قرب ما يعرف بقاعة 

لشعب فا ذا يه حمروقة ومثة كتاابت عىل احليطان ول مظهر من ا

مظاهر كتائب القذايف أ و الرشطة فالبدل خال متاما واحملالت مغلقة 

فالناس اكنت تمتلكها الرهبة واخلوف . والناس مل تذهب ل عاملها

وبقيت طرابلس هكذا أ ايما فك ن الناس اختذوا قرارا ابل رضاب 

من هنا أ قول ا ن ثورة فرباير . س يقالعام يف طرابلس دون تن 

شارك فهيا امجليع بدون ختطيط أ و ترتيب ولكهنا اكنت رشارة متقدة 

نسان لييب يتطلع ا ىل أ ن يكون حرا بعد ذكل . يف جوف لك ا 

فرباير فاكنت  61اكنت امجلعة ال وىل يف معر الثورة بطرابلس يوم 

يوم ترقب وحذر وخرج الناس للصالة وبعد الصالة خرجت 

سقاط النظام م واكن النظام مس تعدا لهذا . ظاهرات قوية تطالب اب 

ال مر اس تعدادا أ كرب من طاقة الناس فواجه الناس مبضادات 

الطائرات وليس ابلالكش نكوف فاكن أ ول الشهداء سقط يف 

ميدان اجلزائر بطلقة من مضاد الطائرات وغري ذكل من 

املصلني  يف املساجد حيث مت ا طالق النار عىلو املظاهرات 

مث تواصل ال مر يف امجلعة . اذلين خرجوا بعد ذكل منددين ابلنظام

اليت تلهيا واكنت أ رشس من ال وىل وهكذا اس مترت ال مور ثالث 

بعدها رأ ى القامئون عىل احلراك اذلي بدأ  ينتظم أ ل . مجع متوالية 

جدوى من خروج مظاهرات من عزل يواهجون أ ةل حرب شديدة 

جدوى من  لنه أ   دلى امجليع  هناك قناعة وأ صبحت. ل ترمح 

وبقيت . النظام مبدأ  أ ل رمحة ملن خيرج تبىن بعد أ نخاصة التظاهر 

راء واس مترت و مع ذكل بعض املظاهرات خترج يف منطقة اتج

 .احلال كذكل 

 ـ حمطات ابرزة  3

 71أ مه احملطات اليت ميكن أ ن نقف عندها يه ا عالن ائتالف  

يف طرابلس وقد اختاروين أ ن أ كون  13/6177 /61فرباير يوم 

خشصية من  61واكن الئتالف يضم . منسقا عاما لهذا الئتالف 

خمتلف مناطق طرابلس من ش باهبا ولك خشص اكنت معه مجموعة 

حقه من  ىوأ ؤكد أ ن سري الثورة يف طرابلس مل يعط. أ خرى ميثلها

 حىت عندما قام الصحفي أ محد منصور برسد الثورة من رسدال 

خالل املقابالت رمغ أ نه جسل معي خشصيا ما بني ثالث ا ىل أ ربع 

منا أ ذاعوا فقط الفقرات املتعلقة ابلعمل . حلقات ا ل أ هنا مل تذع وا 

العسكري واليت قام هبا مصطفى نوح اذلي هو املنسق العسكري 

ولكن ابلنس بة للعمل املدين وما . فرباير يف طرابلس 71لثوار 

 61 ال شهر لكها قبل انتفاضة حدث داخل طرابلس يف تكل

معوما كنا يف الئتالف بدأ ان من . أ غسطس مل يذكر يف اجلزيرة

 71صفر مث كرب العمل حىت كنا نعمل يف طرابلس من خالل ال

منظمة واكن للك منطقة منسق واكن لنا جملس أ عىل للتنس يق 

ويش تغل عىل الشق املدين والشق العسكري وللك مهنم منسق 

أ عاملنا كذكل أ ن نرسل ممثلينا ا ىل اجمللس الوطين  واكن من. عام

الانتقايل ويه هممة كبرية اطلعنا هبا ل ن طرابلس مل تكن ممثةل يف 

وكنا خنىش أ ن يرتك اهنيار النظام فراغا . ذكل الوقت يف اجمللس

نشاء  بريل  71جملس طرابلس احمليل واكن ذكل يف  فقمنا اب  ا 

ه عندما سقط النظام يف واكنت هذه حمطة هممة جدا ل ن 6177

دارة  طرابلس مل يكن هناك فراغ بل توىل جملس طرابلس احمليل ا 

شؤون املدينة وأ علنا عن جسم جيمع أ هل طرابلس فأ علن عن 

وهكذا تقدم العمل ا ىل أ ن تلكل . مايو  78مؤمتر طرابلس يف 

أ غسطس واكنت هبة منظمة أ عد لها  61يوم  وخمت هببة طرابلس 

ثوار طرابلس ابلشرتاك مع مجيع املناطق وبرتتيبات  مه هاوخطط 

اذلي يوافق  6177غسطس أ   61أ قت لها بعد أ ذان املغرب يوم 

نا به فاكنت الهبة اليت أ سقطت نظام القذايف وفر مهنا فتح مكة تمي 

 .القذايف خارج طرابلس

ال س تاذ وليد ارتمية حول دور اجلنوب يف : الورقة الثالثة

  دمع الثورة

نبدأ  احلديث عن اجلنوب ابحلديث عن خصوصيات اجلنوب وعن 

فرباير واليت بدأ ها  71الرضبة الاستباقية اليت وهجها النظام لثورة 

 .من س هبا يف اجلنوب 

 ـ بداية التأ مر عىل ثورة فرباير 7

اكن القذايف يف زايرة ل فريقيا ويه زايرة من زايراته املعروفة ا ىل  

الثورة التونس ية وصلت ذلروهتا فقطع جنوب الصحراء واكنت 

 71زايرته وجاء ا ىل س هبا وأ لقى أ ول خطاب يعترب ضد ثورة 

رابك املشهد يف ليبيا . فرباير هنا  : وقام حبركة اكن الغرض مهنا ا 

وهو حديثه عن حق الليبيني يف السكن وقد أ طلقت تكل امحلةل 

راك وحىت يف طرابلس يف عز اش تداد احل. لو تذكرون من س هبا 

يف تونس ويف مرص اس تطاع القذايف أ ن يوجه الرأ ي العام اللييب 

 .أ ش ياء معيش ية أ خرى غري احلرية ا ىل يشء أ خر وهو

  ـ يف خصوصيات اجلنوب اللييب 6

 يمتزي اجلنوب اللييب يف شأ ن الثورة بثالث خصائص أ ساس ية 

  :يه

حيث يتكون من مكون التبو  :طبيعة اجلنوب ادلميوغرافية أ  ـ 

 . ومكون الطوارق وقبائل العرب اليت تعرف ابل هايل 
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تمتركز قبائل العرب يف مدينة س هبا :  الارتباط القبيل ابلقذايفـ ب 

ولكنا يعرف أ ن القذايف عاش فرتة طويةل من معره يف س هبا 

وتأ سس نظامه يف اجلنوب من قبيةل تسكن ابل ساس يف اجلنوب 

 مسقط رأ سه ا ل قبيةل القذاذفة ترتبط ابملنطقة مع أ ن رست يه

 . بني س هبا وبني رست

طبيعة أ هل اجلنوب بس يطة ففهيم طيبة : طيبة أ هل اجلنوب ج ـ 

فال مييلون للصدام مع ادلوةل فلهم نعومة اجامتعية وقدرة عىل التأ قمل 

 .بشلك خيتلف عن ابيق ليبيا 

 فرباير  71ـ اجلنوب وثورة  3

التحقت قيادات .. اجلنوب حاهل حال ليبيا حترك والتحق ابلثورة  

انضمت للمجلس الوطين  اجلنوب هبا ومهنا خشصيات أ كرث متزيا 

الانتقايل وخشصيات هامة يف اجلنوب انشقت عن القذايف 

فرباير وابجمللس الوطين  71والتحقت ابلعمل الس يايس يف ثورة 

ب وثواره اذلين ذهبوا ا ىل وكذاكل حال ش باب اجلنو . الانتقايل 

ىل مدينة بنغازي وتدربوا وسلحوا مث عادوا من  الرشق اللييب وا 

فاس تغل . بنغازي ا ىل الكفرة ومن الكفرة التفوا عىل جنوب س هبا

القذايف خصائص اجلنوب واس تطاع أ ن يسلح القبائل املوالية هل 

وأ ن خيلق موجة من الهوس املسلح وال عاليم ابس تخدام خض 

كبري مس تغال فيه تركيبة القبائل ال ساس ية ويه تشلك  ا عاليم

سلح من اكن يرغب يف السالح مفرتس . أ غلبية يف القبائل العربية 

اجملمتع هناك وعسكره مع تعبئة ا عالمية وخض ومع بعد اجلنوب 

وضعف اخلدمات فيه أ صبح اجلنوب يف مرحةل من مراحل الثورة 

اكنوا حارضين يف الثورة  ولكن ش بابه وقياداته. عهنا  منعزلش به 

عن طريق اجمللس الوطين الانتقايل وعن طريق كتائب 

 .وتشكيالت الثوار

خيطط  اكن القذايف يف أ ايمه ال خرية: ـ دوةل اجلنوب املس تقةل  4

خطط لالنسحاب من . لنزتاع اجلنوب من ليبيا والاس تقالل به 

وجاءت . رست ا ىل اجلنوب اللييب ليقمي دوةل جنوب ليبيا هناك 

ال نباء ا ىل اجلنوب وتواصل مع بعض الشخصيات من قبيلته وعىل 

رأ سهم مسعود عبد احلفيظ اذلي اكن حمافظا ملدينة س هبا ويه 

كل مع القبائل يف اجلنوب وعرض وتواصل كذ. أ كرب مدن اجلنوب

كون دوةل يف جنوب ليبيا ابعتبار أ ن ماء ليبيا وبرتول تعلهيم  أ ن 

ليبيا يف اجلنوب وقال هلم أ ان حرضت اعرتاف أ كرث من عرش دول 

فريقية حال ا عالن دوةل جنوب ليبيا  وقد جوبه هذا الاقرتاح . ا 

ار ا ىل وعندما وصلت طالئع الثو . برفض الكثري من أ هل اجلنوب 

وحتركت طالئع . اجلنوب مل جيدوا أ ي صعوبة يف حترير اجلنوب 

الثوار من اجلبل الغريب من طرابلس وذهبوا ا ىل اجلنوب فاكنت 

معليات القتال حمدودة جدا ومل تكن ا ل يف ال حياء اليت تسكهنا 

قبيةل القذاذفة أ و جزء معني من هذه القبيةل عرف عند أ هل 

ولكن اجلنوب يف الهناية . مع نظام القذايف اجلنوب ابرتباطه الشديد

قال لكمته وتفاعل مع لك الثوار ووصلت فيالق الثوار ل قىص نقطة 

    . يف اجلنوب اللييب

ال جنازات و ال خفاقات بعد مخس س نوات : اجللسة الثانية 

 من الثورة

 دمحم احلبيب: مدير اجللسة 

خفاقات ثورة س نكرس هذه اجللسة الثانية ملناقشة ا جنازات   71وا 

فرباير اليت يه يف احلقيقة لكها ا جنازات كام مسعنا من رسدايت 

ا ذ اكن لها هدف واحد كبري هو ا سقاط . الثورة يف اجللسة السابقة

زاةل الطغيان وقد جنحت فيه حفررت الناس يف ليبيا من الظمل  . وا 

فيه  ولكن قراءة التارخي علمتنا أ ن التارخي ل يتقدم ا ل عىل ما اكن

ذلا اكن ل بد من قراءة النقاط السلبية . من سليب كام يقول هيغل 

ال خفاقات والنجاحات يف لك ما  وال جيابية والوقوف عند 

وهذا ما سنتعرف عليه من . صاحب الثورة من أ حداث وما تالها

خالل مداخالت ضيوفنا ال اكرم ابدئني ابللواء يوسف املنقوش 

مث قائد ال راكن يف ظل احلكومة  وهو الثائر والسجني السابق

الليبية املؤقتة مث مثنني ابلوزير عيل محودة وهو أ يضا جسني سابق 

لقرابة عقدين من الزمن مث وزير لل وقاف والشؤون ال سالمية من 

كام أ نه عضو سابق يف اجلهبة الوطنية  6171ا ىل  6173س نة 

هرابهئا لتحرير ليبيا مث خنمت بنائب رئيس وزراء ليبيا ووزير ك 

السابق ادلكتور عوض الربعيص رئيس املنظمة الليبية للس ياسات 

 .والاسرتاتيجيات

 رئيس ال راكن السابق: ورقة يوسف املنقوش 

بعد شكر املنظمة الليبية للس ياسات والاسرتاتيجيات عىل ا اتحة 

. فرباير اجمليدة  71هذه الفرصة هنئن أ نفس نا بذكرى انطالق ثورة 

فرباير واحضة ول خيفى أ ن من  71ال جنازات يف ثورة واحلقيقة أ ن 

أ مهها ا سقاط الصمن واسرتداد الشعب اللييب حريته وهذه من أ كرب 

وأ ان يف الواقع سأ ركز عىل ال خفاقات اليت حدثت وأ ركز . ال جنازات

وعىل ال جابة عىل . أ كرث عىل ما ميس املؤسسة العسكرية ابذلات 

 أ ن نعيد بناء مؤسسة عسكرية ملاذا أ خفقنا فعال يف: تساؤل 

 فرباير وجحمها؟ 71تامتىش مع روح ثورة 

حملة اترخيية عن املؤسسة العسكرية يف ليبيا عن تأ سيسها 

 واترخيها

لقد أ سست املؤسسة العسكرية الليبية أ و : ـ التأ سيس ال ول  7

اجليش اللييب احلديث اذلي هو موجود ال ن أ و بقاايه عىل ال حص 

. بداية احلرب العاملية الثانية يف شامل أ فريقيا  خالل 7941س نة 

ومت تأ سيسه يف مرص عىل يد ال ابء املؤسسني واجملاهدين اذلين 

وقد أ رشفت . يف أ ثناء احلرب ال يطالية  اكنوا يقارعون الطليان 

عىل تأ سيس هذا اجليش احلكومة الربيطانية من خالل جيشها 
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مجموعة من اجملاهدين  ومت تأ سيسه من. الثامن املوجود يف مرص 

املوجودين يف مرص مث انضم هل عدد من املتطوعني اكن أ كرثمه من 

ال رسى الليبيني املوجودين يف معتقالت ال رس الربيطانية واذلين 

هذا اجليش ال يطايل اذلي قام . اكنوا يف اجليش ال يطايل العارش

وا فأ خفق ومت أ رس معظم منتسبيه اذلين اكن 7931حبمةل عىل مرص 

جباراي من قبل السلطات ال يطالية  مت تنظمي هذا . جمندين ا 

اجليش ولكف بعض ال فراد أ ن يكونوا قيادات فيه مث التحق مبعارك 

واكن يعمل مضن اجليش . احلرب العاملية الثانية يف شامل أ فريقيا 

الربيطاين الثامن ويقوم بأ عامل الاس تطالع ويش تغل أ فراده ك دلء 

ا ىل أ ن انهتت احلرب العاملية الثانية يف . خرى وبعض ال عامل ال  

ومت دحر قوات احملور مبا فهيا دوةل  7943شامل أ فريقيا س نة 

يطاليا حيث خرجت من ليبيا ودخلت البالد حتت ال دارة  ا 

وقد حل هذا اجليش ورسح أ فراده بعد احلرب فرجعوا . الربيطانية 

 .ا ىل أ عامهلم العادية

حني اس تقلت ليبيا عن  7917س نة  ويف :ـ التأ سيس الثاين  6

عادة بناء اجليش اللييب بدأ  هذا  طريق ال مم املتحدة واختذت قرار ا 

ل أ ن ادلوةل الليبية يف ذكل الوقت مل تكن . 7916اجليش س نة  ا 

عادة بناء  ةأ ي مقومات ول توجد حىت خشصيات قادر  متكل  عىل ا 

فاس تعانت ادلوةل الليبية يف ذكل الوقت بدوةل تركيا . هذا اجليش

من أ صول ليبية هو  فأ عارهتا تركيا ضابطا تركيا يف اجليش الرتيك 

. ليك يعمل كرئيس أ راكن اجليش اللييب  العقيد معران اجلاظرة 

معل هذا العقيد لفرتة معينة مث رجع ا ىل تركيا مث اس تعارت ليبيا 

ضابطا عراقيا من دوةل العراق يف ذكل الوقت واكن هو اثين رئيس 

أ راكن اجليش اللييب مث تاله ضابط عرايق أ خر فاكنوا بذكل أ ول 

ثالثة رؤساء أ راكن يف اجليش اللييب لكهم من غري الليبيني ال ول 

عني أ ول رئيس  7918ويف س نة . تريك والثاين والثالث عراقيان

 . هو اللواء الس نويس ال طيوشأ راكن لييب للجيش اللييب

 حمطات بناء اجليش اللييب

مرت معلية بناء اجليش اللييب مبحطات هممة مهنا أ ن اجليش اكن 

 .صغري احلجم ولكنه أ سس عىل أ سس همنية بطريقة حصيحة

 أ  ـ اجليش والعهد املليك 

أ نشئت  7913ويف س نة  7916س نة  بدأ  تأ سيس اجليش اللييب 

مدرسة عسكرية يف منطقة الزاوية خترج مهنا مجموعة من الضباط 

ليك يعملوا كقيادات يف اجليش وأ رسل مجموعة من الضباط للخارج 

خترجت أ ول دفعة من اللكية  7918ويف س نة . ليك يمت تأ هيلهم

ت أ ول نواة للبحرية الليبية أ نشئ 7913العسكرية الليبية ويف س نة 

وقد اس متر هذا اجليش الصغري يف التطور . وللقوات اجلوية الليبية 

والمنو عىل أ سس همنية وعىل عقيدة واحضة ا ىل أ ن وصلنا ا ىل س نة 

اكن اجليش اللييب جيشا صغريا  7919أ غسطس  37ففي  7919

ماكنيات قليةل ولكنه عىل درجة عالية من الانضباط ومن ال د ارة اب 

 .ومن التدريب واحلرفية

 

 ب ـ اجليش وعهد القذايف 

اس تعمل القذايف هذا  7919من سبمترب  7منذ انقالب القذايف يف 

اجليش اللييب املنضبط بشلك جعهل ال داة ال وىل يف انقالبه ومبا 

أ ن اجملموعة اليت قامت ابلنقالب مه ضباط صغار السن وتنقصهم 

دارة أ مور احلياة لكن الاكرثة أ ن القذايف اكن يمتلكه يقني  .اخلربة يف ا 

برضورة أ ل تكون يف ليبيا مؤسسة عسكرية قوية ومنضبطة ل هنا 

ذا ما احنرف يف  يه اليت تكون قادرة عىل تغيري نظام حمكه ا 

ولهذا قام القذايف بعدد كبري من ال جراءات والقرارات أ دت . احلمك

لليبية عبارة عن يف هنايهتا ا ىل أ ن أ صبحت املؤسسة العسكرية ا

. شلك هاليم ل ميت بأ ي صةل للمؤسسات العسكرية املعروفة 

وسأ تعرض يف جعاةل لبعض هذه ال جراءات فرسد اترخيها س يوحض 

عادة بناء هذه املؤسسة   .ال س باب وراء ا خفاقنا يف ا 

بتعطيل لك  7913بدأ  القذايف مبكرا وحتديدا يف س نة  ـ 7 

أ صدر ما  7911مث يف س نة . عسكرية القوانني مبا فهيا القوانني ال 

يسمى ال مر املس تدمي رمق واحد وذكل بعد حماوةل انقالبية قام هبا 

عدد كبري من ضباط اجليش واشرتك فهيا جزء من جملس قيادة 

الثورة وحفوى هذا ال مر املس تدمي يوقف العمل بلك القوانني 

ذلي وال نظمة املس تدمية يف اجليش ول يعمل ا ل هبذا ال مر ا

 .جوهره أ ن ال حدث يف املؤسسة العسكرية ل يطيع أ وامر ال قدم

قام القذايف برتكزي قيادات الصف ال ول والثاين يف اجليش يف  ـ 6

ما يسمى بتنظمي الضباط ال حرار مث من بعدمه يف الضباط 

 . احملسوبني قبليا عىل قبائل معينة ومناطق معينة

ت بضم أ عداد كبرية جدا من قام القذايف يف فرتة من الفرتا  ـ 3

لزايم مما أ دى ا ىل  الطلبة لللكيات العسكرية واكن ذكل بشلك ا 

خترج جيل من الضباط ل رغبة هلم يف العمل يف املؤسسة 

العسكرية وابلتايل مل يقم أ حد مهنم بتطوير نفسه أ و حىت حماوةل 

 . تطوير نفسه 

ل سلحة ل قام القذايف ابلتعاقد عىل رشاء مكيات خضمة من ا ـ 4

يس تطيع اجليش اللييب ول تس تطيع ليبيا استيعاهبا وأ دت ا ىل أ ن 

  .لحة هممةل وغري صاحلة لالس تخدامتبقى مكيات كبرية من هذه ال س

أ مهل القذايف املعسكرات والبنية التحتية العسكرية فاكنت  ـ 1 

لك القواعد اجلوية والبحرية واملعسكرات تعاين من الاهامل 

وهذه ال جراءات مضن ... للعمل  ةوأ صبحت أ ماكن غري صاحل

مجموعة كبرية من القرارات والس ياسات اليت أ دت يف الهناية ا ىل أ ن 

ت العسكرية ل شالك ول تكون هذه املؤسسة ل تش به املؤسسا
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مضموان ول تس تطيع أ ن تقوم ابلعمل املناط ابملؤسسات 

و مقابل ذكل أ قام القذايف وحدات أ منية خاصة به . العسكرية

 .ركزت فهيا ال ماكانت املادية والتدريب والعمل والانضباط

 فرباير 71ج ـ اجليش وعهد ثورة 

 رمسه بعد أ ن جاءت ثورة فرباير ومل يبق من اجليش اللييب ا ل

عادة  نفض عهد القذايف وفاضه فاكن ذكل اكفيا ل فشال حماولت ا 

مرتبطة هبا  ةفرباير زادت عوامل جديد 71ا ل أ ن ثورة . بنائه 

عادة البناء وزادت من حمنة اجليش وميكن أ ن نقسم هذه . صعبت ا 

العوامل ا ىل ثالث حزم ال وىل خاصة ابملؤسسة العسكرية والثانية 

فرباير مبارشة والثالثة نتيجة عوامل س ياس ية  71مرتبطة بثورة 

دارية   .وا 

لقد اكنت هذه : ـ العوامل اخلاصة ابملؤسسة العسكرية  7 

عادة بناء ذاهتا بسبب املؤسس ة العسكرية الليبية غري قادرة عىل ا 

ال جراءات اليت اختذها القذايف يف سبيل حتطمي اجليش وحتدثنا 

وذكل لتدين نظرة القيادة وتدين مس توى الضبط والربط . عهنا

والتضخم يف الرتب وسلبية العدد الكبري من املنتس بني والبنية 

ارة لدلفاع أ و رئاسة لل راكن يف التحتية املهتالكة وعدم وجود وز

لك هذه ... نظام القذايف ابل ضافة ا ىل قضااي التدريب والتأ هيل 

أ ن تعيد و أ عاقهتا يف  املؤسسة العسكرية عقدتالعوامل والقضااي 

  .بناء نفسها

من بني هذه العوامل أ ن  :فرباير 71ـ العوامل املرتبطة بثورة  6

املؤسسة حرمت معظم عنارصها الشابة واملؤهةل ل ن هذه العنارص 

اكنت يف معظمها يف الصف املعادي للثورة ويه وحدات القذايف 

فرباير أ صبحت هذه العنارص  71وعندما انترصت ثورة . ال منية 

وبسبب أ ن املؤسسة العسكرية مل تنضم . خارج املؤسسة العسكرية

فرباير مكؤسسة واكن لك العسكريني اذلين انضموا لها  71 لثورة

ل أ ن املؤسسة يف معوهما بقيت  انضموا ك فراد وقاتلوا مع الثوار ا 

حمسوبة عىل الصف املعادي للثورة فمل يكن هناك قبول لهذه 

ولقد نتج عن عدم انضامم . املؤسسة مكؤسسة داخل صف الثورة

ادها للقتال مع الثوار املؤسسة العسكرية للثورة وخروج أ فر 

وتشكيل جمالس عسكرية وانتصار الثورة أ ن اهنارت مكؤسسة 

بشلك اكمل واكن أ غلب املعدات من ادلفاع اجلوي والطائرات 

واكنت هناك مجموعة . والسفن احلربية قد مت تدمريها أ ثناء الثورة 

اذلين انضموا للثورة بعد جناهحا ورأ وا يف  من الضباط العسكريني 

م أ هنم أ حق بقيادة هذه املؤسسة ابلرمغ من أ ن املرحةل اليت أ نفسه

ومرحةل البناء لن يس تطيع جزء . تلت هناية الثورة يه مرحةل بناء 

كبري من الثوار أ ن يقوم هبا ل هنا حمتاجة ا ىل كفاءات خبالف الثورة 

وانتشار السالح بكرثة وفوىض . ذاهتا اليت اشرتك فهيا امجليع

ة من هذه العوامل كذكل اليت أ دت ا ىل ا خفاقنا توزيعه أ ثناء الثور

عادة بناء املؤسسة العسكرية  .يف ا 
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اليت حصلت عىل مس توى السلطة الترشيعية دور ال عاقة ال كرب 

ذكل أ ن لك فريق يف هذه السلطة اكن يريد بناء جيش حسب 

ولقد اكن لتداخل .  ابلولء ويسري حسب رؤيتهمواصفاته يدين هل

الاختصاصات بني وزارة ادلفاع ورئاسة ال راكن وحرس احلدود 

عاقة بناء املؤسسة العسكرية  ولك تكل املكوانت تأ ثري واحض يف ا 

نشاء التشكيالت العسكرية . يف فرتة ما بعد الثورة  ومن ذكل ا 

لك هذه ال مور ... اكنالتابعة لوزارة ادلفاع ول تتبع لقيادة ال ر 

عادة بناء اجليش  الس ياس ية والتنظميية أ دت ا ىل ا خفاقنا يف ا 

ابل ضافة ا ىل املشالك ال منية والاشتبااكت املسلحة اليت 

نشاء جسم  اس هتلكت الوقت واجلهد ما بني املناطق والفشل يف ا 

يضم الثوار وقيام بعض التشكيالت احملسوبة عىل بعض املناطق 

اجليش وهنهبا وال مه من لك ذكل ا خفاق احلكومات  ابقتحام مقرات

املتعاقبة يف وضع س ياسات وبرامج لستيعاب املقاتلني وادلور 

السليب اذلي اكنت تقوم به وسائل ال عالم يف هذا الشأ ن احليوي 

  .املتعلق ببناء اجليش اللييب

 وزير ال وقاف السابق: عيل محودة . ورقة الوزير د 

فرباير اجمليدة لمك وللثورة السورية  71حتية معطرة بروح ثورة 

ذن هللا وهمام مرت به من صعاب ومن  العظمية اليت لن هتزم اب 

ل قوة ولن  حتدايت ومن تاكلب دويل وغريه فا ن ذكل لن يزيدها ا 

 طارق مرتيحتية كذكل لدلكتور . يضعها ا ل يف املوضع الصحيح

لصاحب البصمة التارخيية يف اترخي  مفعمة بأ رجي هذا اليوم واصةل

حىت ل . ليبيا احلديث وأ ان سعيد أ ن أ راه اليوم فأ حييه مبارشة 

أ طيل ول أ عيد فالنقاط يف احلديث متكررة ومتداخةل والوقت 

واجمللس ل حيمتالن ا ل ال شارات واحملطات وادلعوات ا ىل فرص 

ها فامي أ خرى ل ن تنال هذه احملاور وهذه القضااي حقها ومس تحق 

 .يعطهيا الفائدة املرجوة

 ضوابط يف احلمك عىل الثورات : أ ول 

للحمك عىل الثورات وغريها من حمطات التارخي الكربى ضوابط 

  :ينبغي أ ن تراعى مهنا

التارخي يقول لكمته يف الثورات ويف غريها من أ حداثه الكربى ـ  7

مينع من يف ساعة الهدوء وبعد ميض الزمن وهدوء الضجيج اذلي 

رؤية احلقيقة وهو قبل ذكل يسجل ال حداث ويراقب الوقائع فقط 

. 

وال حداث ل تنزتع من س ياقها العام ليحمك علهيا وفق رؤية  ـ 6 

مفا حدث يف ليبيا هو نقةل نوعية كربى تشهدها املنطقة  ,خاصة

لتنتقل من حاةل ردة الفعل وال رادة املسلوبة والوضع املزري 
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نقةل ا ىل واقع ...  نأ سف عىل حلظة فارقتنا منه املأ ساوي اذلي ل

ذن هللا متكل فيه هذه ال مة وهذه الشعوب  ىل عامل أ فضل اب  وا 

رادهتا وتأ خذ ماكهنا وماكنهتا الصحيحة فوق ال رض وحتت  ا 

 . الشمس

ا ن احلمك يف مثل هذه القضااي وال حداث هو للمتخصصني  مث  ـ 3

ية واحملللني وذوي الرأ ي يف وابذلات املتخصصني يف ال مور التارخي 

هذا ال مر اذلين س يكتبون ويكتبون وتكرث هذه الكتاابت لتنتج 

 . حكام وفيصال عىل هذا احلدث أ و ذاك

واحلمك كذكل ينبغي أ ن يكون عىل ال شخاص وال داء وليس  ـ  4

عىل احملطات واملناس بات أ و املالبسات والظروف الزمنية واملاكنية 

 . اليت اكتنفهتا

 ـ حدث الثورة ومداه اثنياً 

ن  لقد أ جنز الليبيون ثورة والتقوا فهيا عىل قلب رجل واحد وا 

لكهنم ختلصوا . اختلفت املسافات املطلوبة من هذه الثورة فامي بعد

من عبء ومن درن ومن مرض اكن جيمث ل عىل ال يدي وال رجل 

ابرقة مفع القذايف مل تكن مثة ... بل عىل الصدور والقلوب وال كباد

فأ ين . أ مل أ و فرصة ل ي ا صالح فلك الش بابيك والنوافذ موصدة

ىل أ ين انهتيى هبا؟ لقد اكن القذايف املتخلف  وجد القذايف ليبيا ؟ وا 

ىل  اذلي وجد ليبيا عىل جادة ال مم ترتقي بثبات حفولها ا ىل جنع وا 

هانة ملعاين ادلوةل  لقد معد ا ىل القمي اليت حققها ال جداد ابملشورة . ا 

واحلمكة وابلجامتع وابلتنازل والتغافر والتغايض حيث التقى 

الرشق والغرب واجلنوب ليؤسسوا دوةل يف ليبيا حفولها ابلنقالب 

مث مسوا ... العسكري ا ىل مزرعة للحقد والفرقة وال ثرة والضغينة 

ذكل ثورة مه وما حوهلم من أ شاكهلم اذلين حولوا الانقالابت 

السلطة الترشيعية والرشعية ا ىل ثورات  والسطو املسلح ليال عىل

خادعة وهتافات براقة واترخي من الغرور يكتب ول زال البعض 

ممن مه خارج التغطية يظنون أ هنا ثورة فعال وحيلمون مبا لن يكون 

ذن هللا مث أ جنز . فالثورة الليبية أ جنزت ا سقاط هذا الطاغية. هلم اب 

ة وقياس ية ونزهية الليببيون انتخاابت مبكرة ويف مرحةل وجزي 

مفن أ هجض . بشهادة العامل وبدأ  مرشوع ادلوةل اذلي هو مثرة الثورة

هنا الثورة املضادة هنا املؤامرة .. هذه ادلوةل؟ هنا ال جابة تطول ا  ا 

ادلولية والعاملية واليت ل أ شك فهيا حلظة ول فامي أ رى ول فامي أ مسع 

رادهتا ل هنا مؤامرة دولية وفيتو عىل أ ن تنال هذه .  الشعوب ا 

واجلهة ال خرى يه منظومة . وكرامهتا وحتقق دولهتا وفق رؤيهتا

ل احلقد والرش اذلي جيمعها فتوظف لك  احلمك السابقة مل يكن لها ا 

فرباير  71ا ن ثورة . خرباهتا السابقة يف حرق أ حالم هذه الشعوب

الليبية انترصت ويكفيين من هذا الانتصار أ ننا ال ن انتقلنا من 

حةل مل يكن لنا فهيا بصيص أ مل ا ىل مرحةل فهيا شعاع الشمس مر 

ذن هللا رادة . اب  فمل يكن الليبيون . وأ مام مرشوع حنن ال ن أ مام ا 

جيمتعون عىل هذا الشلك ل يف ليبيا ول خارهجا فتجد اللييب ال ن 

رادته وعن معارضته ولك ذكل  يتحدث يف الندوات ويعرب عن ا 

د أ حس الليبيون اليوم بقمية ادلوةل وقمية لق. مثرة الثورة الليبية 

وليس ذكل حنينا ا ىل . النظام وابحلنني ا ىل ما اكنوا عليه يف يوم ما 

منا ا ىل املؤسسات واملثل والقمي لقد اجمتع الليبيون يف . أ شخاص وا 

 هو فرباير عىل ش يئني فهيام الوفاء لل جداد وال ابء 71ثورة 

ليه وما حيم هل من معان وهذه الراية املباركة النش يد اذلي اس متعنا ا 

رادة الليبيني وليست كبقية اخلرق اليت اختريت عىل  اليت وضعت اب 

سيشق الليبيون . مزاج مريض ومسلوب من أ دىن درجات اذلوق

ذن هللا ولن يكون . طريقهم وستس تقر ليبيا وس تنترص الثورات اب 

الاس تقرار يف ليبيا حفسب بل س تكون يه عامل الاس تقرار يف 

ذن هللاا  .ملنطقة لكها اب 

رئيس املنظمة الليبية لدلراسات : عوض الربعيص .ورقة د

  سرتاتيجياتو ال  

 فرباير 71خصائص ثورة : أ ولً 

خفاقات ثورة  ذا حتدثنا عن ا جنازات وا  فرباير لبد أ ن نتحدث  71ا 

فرباير الليبية ورمبا ذكر بعض ال خوة مهنا  71عن خصائص ثورة 

 .طرفا

اخلصائص أ هنا واهجت نظام بطش قوض مؤسسات ـ من هذه  7

ادلوةل الليبية فليبيا مل يكن هبا مؤسسات مفا ذكر اللواء يوسف 

املنقوش عن املؤسسة العسكرية ميكن أ ن تقوهل عن لك 

 .املؤسسات ال خرى

ـ لقد أ دى بطش النظام ضد الثورة يف بداايهتا ا ىل تسليح  6

 . ايرفرب  71الثورة منذ ال ايم ال وىل لثورة 

س تلمهتاواقع املؤسسات حني : اثنيا   حكومات ما بعد ا 

 الثورة

ذا أ ردان أ ن نتحدث عن مؤسسات ادلوةل الليبية قبيل ثورة    ا 

ول زلت أ ذكر يوما بعد حترير . فرباير ل بد أ ن نقول ا هنا ضعيفة 

طرابلس أ ننا دخلنا ا ىل مقر اللجنة الشعبية العامة سابقا يف 

لقد شعرت يف . طرابلس كنا مجموعة من الوزراء ثالثة أ و أ ربعة 

 اذلي اكن موجودا وشعرت أ ننا تكل اللحظة ابلفراغ املؤسيس

فل ول مرة أ شعر ابخلوف والريبة . داخلون عىل مرحةل صعبة جدا

ل ن ليبيا ل متكل مؤسسات قادرة عىل تنفيذ الس ياسات أ و عىل 

مؤسسات انترش فهيا الفساد ويه  فهناك. قيادة املرحةل القادمة 

عىل تنفيذ  ةمؤسسات غري قادر  و. قضية معروفة للجميع 

اكنت هذه املؤسسات أ سرية مركزية قاتةل وغري  حيث .اساتالس ي

اكنت مؤسسة اجليش مثال هرما مقلواب حيث اكن عدد  و. مربرة 

. الضباط أ كرث من اجلنود وهكذا اكنت احلال يف أ غلب القطاعات

خفصوصية الثورة الليبية أ هنا واهجت نظاما قام بتقويض مؤسسات 
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فهذا ما اكن . وابلفساد والرشوة  ادلوةل مث ربطها ابلقبيةل واجلهوية

 .موجودا وهذه يه الرتكة اليت تركها لنا النظام السابق

 فرباير 71جناحات ثورة  :اثلثاً 

وجنحت يف احملافظة , لقد جنحت الثورة يف ا سقاط النظام كام مر

. عىل مكتس بات الثورة حىت ال ن بعدم عودة ادلكتاتورية

فالشعب اللييب لن يرىض بعد اليوم بأ ي دكتاتور اكن أ ن حيمك هذا 

الشعب مرة أ خرى فعودة ادليكتاتورية لن تنجح ويه مسأ ةل 

 و. واحضة ل ن الليبيني لن يرضوا ل ي دكتاتور أ ن يعود ليحمك ليبيا

احات ويه ادلليل عىل ما س بق جتارب الانتخاابت من أ كرب النج

فرباير  من انتخاابت املؤمتر  71اخملتلفة اليت عاش هتا ليبيا بعد ثورة 

الوطين ا ىل انتخاابت جلنة الس تني ا ىل انتخاابت اجملالس البدلية 

من النجاحات كذكل ادلس تور لكن مما يؤسف هل عندما و .وغريها

س تور التونيس نص يف ديباجته نتحدث عن ادلس تور اللييب أ ن ادل

ولكن يف ليبيا . أ ن هذا ادلس تور من مكتس بات الثورة التونس ية

ليس مثة ذكر لثورة فرباير يف ادليباجة أ و يف ابيق ادلس تور أ و 

ولول ثورة فرباير مل . النص أ ن هذا ادلس تور هو نتاج هذه الثورة

 ولقد أ سفت لبعض الوزراء اذلين... يكن هناك دس تور أ صال

. نكبة فربايرن ال   يقولهنم من مفعينوا معنا يف احلكومات السابقة 

فرباير ملا كنت وزيرا أ و لكنت  71وأ قول لهذا الوزير لول ثورة 

فال جيوز أ ن ننىس ... مرشدا خارج ليبيا ورمبا كنت يف السجون

ولول فرباير ما .. فرباير فلول ثورة فرباير ما كنا هنا 71ثورة 

ا دس تورا ول اكن عندان حكومات فهذه النقطة وصلنا ول وضعن

وشكر الثوار وتقدير هجدمه اكن واحضا جدا يف معوم . هممة جدا

ل زلت أ ذكر بعد حترير طرابلس وبعد حترير لربيقة : الليبيني 

ورست يف جنب جامعة بنغازي كيف اكن ال هايل يس تقبلون 

ومه ال ن الثوار ابلورود وحني يكون الثوار راجعني من اجلهبة 

منا أ حتدث عن بداية الثورة فقد اكنت نقية . يهتموهنم ابل رهاب وأ ان ا 

هؤلء الثوار مه من حرر ليبيا وحنن ال ن نتنكر . مل يدخلها غريمه

هلم وملا قاموا به من هجد وكنا قد فشلنا يف دجمهم يف مؤسسات 

النجاحات كذكل ما جاء يف من  و. ادلوةل وهذه أ قولها رصاحة

وثيقة التفاق الس يايس ال خري من مبادئ حامكة تعرتف 

مبكتس بات الثورة وابلتحول ادلميقراطي والتداول السلمي عىل 

السلطة فهذا أ عتربه نرصا لثورة فرباير فهو من مكتس بات هذه 

 .الثورة

خفاقات الثورة : رابعا   ا 

ن الثورة أ خفقت ولكن  ميكن أ ن ننسب ل ميكن أ ن نقول ا 

 خفاق حلكومات وجمالس ترشيعية ملا بعد الثورة من مراحلال  

 مرت هبا مهنا عىل سبيل املثال 

الثورة تثبيت النظام الس يايس حكومات مابعد مل تس تطع  ـ 7

اجلديد عىل أ نقاض نظام هدم املؤسسات ولعب ابلتناقضات 

 .اجلهوية والقبلية

مل تقدم حكومات ما بعد الثورة مرشوعا يوفر التوافقات  ـ 6

الرضورية ل عادة بناء ادلوةل ويعيد ثقة املواطن ابلعملية الس ياس ية 

 . 

 31111الفشل يف دمج املسلحني اذلين اكن عددمه ل يتجاوز  ـ 3

احملاربني  مصطفى الساقزيل يف هيئة شؤون  وقد اكن ال س تاذ . 

ل يف عراك وحناول أ ن نعطي هؤلء الثوار وهو شاهد أ ننا كنا ندخ

حقهم مفهنم من يريد أ ن يكون جزءا من املؤسسة العسكرية ومهنم 

من يريد العودة ا ىل حياته الطبيعية ابدلراسة يف اخلارج ا ل أ ن 

العراقيل وضعت بلك أ سف أ مام هذا املرشوع حىت ل ينفذ 

 . وابلتايل انترش السالح وانترشت الفوىض

حكومات ما بعد الثورة يف بناء مؤسسات ادلوةل ومل أ خفقت ـ  4

من مركزية قاتةل ومن : تقدم حلول بنيوية للمشالك داخل ادلوةل 

 .ريعية ادلوةل املبذرة ومن هدر للامل العام

مل تنجح حكومات ما بعد الثورة يف حشد الليبيني مبختلف  ـ 1

خول يف توهجاهتم بل أ ظهرت التجربة الليبية غياب التوافق وادل

فقد اكنت الفرتة اليت تلت التحرير . الرصاع الس يايس مبكرا 

لو فأ فضل فرصة وأ نسب فرتة ووقت لعقد توافقات بني الليبيني 

مع بعضهم البعض ووضعوا خارطة للطريق واتفقوا علهيا ملا  واجلس

ولكن مع ال سف دخلنا يف رصاع س يايس . حصل ما حصل

فاوضات وحدثت توافقات ولو كنا جلس نا عىل مائدة امل مبكر 

 .لتجنبنا هذه احلرب ال هلية

الوقوع يف رشك احملاصصة اجلهوية القاتل لقد وقفنا ول نزال  ـ 1

فاملرء ميكن أ ن يتفهم أ ن . بشلك حامس أ مام هذه الظاهرة اخلطرية 

يشرتط أ ن يكون معيد البدلية مهنا وأ ن يكون انئب الربملان أ صيال 

ن اذلي حصل داخل اجمللس الرئايس هل ولك. يف دائرته أ و منطقته

عالقة ابحملاصصة اجلهوية وهو مرفوض متاما فعندما تتحدث عن 

أ ما أ ن نصل ا ىل  . احلكومة والوزير فالوزير جيب أ ن ميثل لك ليبيا

للجنوب ولك  3للرشق و 4وزراء للغرب و 1تقس مي احلكومة ا ىل 

جلنوب وزير من الغرب ل بد أ ن يكون هل وكيل من الرشق أ و ا

دوةل متعددة ال عراق فالليبيون فليبيا ليست . فهذا غري مقبول 

ومل نصل ا ىل هذه املهزةل ا ل . لكهم مسلمون فاجملمتع اللييب متجانس

ففي املنطقة . بسبب أ شخاص يدعون أ هنم ميثلون مناطق معينة

الرشقية عندان مشلكة فأ ي أ حد أ صوهل من خارج املنطقة الرشقية 

ربوه مواطن لييب من ادلرجة الثانية فال يس تطيع أ ن يرتحش يعت

ذا سكتنا عىل هذا الظمل فنحن بذكل . ملنصب وزير أ و وكيل فا 

وذلا لن . قادمة نكرس اجلهوية واحملاصصة اليت ستبقى بيننا لعقود
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نسكت عىل خلل احملاصصة اجلهوية هذا فا ذا أ ردان أ ن نؤسس 

دوةل ل بد أ ن نضع معايري موضوعية لختيار الوزراء والوالكء 

أ ما أ ن يأ يت واحد ميثل هذه املنطقة وأ خر . وهكذا تبىن ادلول 

ميثل تكل وهذا الثالث أ صوهل من الغرب فال ميكن أ ن ميثل برقة 

ويف . ية مرفوضة ول بد أ ن نبتعد عهنافهذه همزةل وختلف وهجو 

لقد معلت بنفيس يف ثالث حكومات ومل : ختام هذه النقطة أ قول 

فال مر ل . أ ختيل يوما أ ن يصل أ حد يف ليبيا ا ىل هذا املس توى

يعدو مجموعة دلهيا مصاحل تريد أ ن تفرض رأ هيا هبذا ال سلوب عىل 

زمة يف املنطقة اجمللس الرئايس وعىل ال مم املتحدة وتدعي أ ن ال  

فهناك فعال مركزية قاتةل ولكن . الرشقية يف ليبيا لها عالقة ابجلهوية 

دارية وليست هجوية  حلولها تمت عن طريق ال دارة احمللية فاملشلكة ا 

عطاء احملافظات واجملالس البدلية واحمللية  وحتل عن طريق ا 

ذا ولكن أ ن يصل ال مر ا ىل احملاصصة اجلهوية فه. صالحيات أ وسع

كام كرران ختلف وهمزةل ويؤذن أ ن هذه احلكومة ستتجه ا ىل 

 . الفشل

فرباير ويه يف احلقيقة  71فهذه ال خفاقات تنسب ا ىل ثورة 

ا خفاقات حكومات ما بعد الثورة واجملالس الترشيعية اليت جاءت 

نه برمغ لك اذلي حدث ففرباير . بعد فرباير ويف اخلتام أ قول ا 

 اً فال زلت أ ذكر عندما كنت وزير . ستبقى يف ذاكرة الليبيني

 قبلكهرابء يف احلكومة ال وىل ويف مكتهبا التنفيذي اكن ذكل لل 

اذلي هو مقابل  بنغازي حترير طرابلس وكنت يف الوزارة يف مقرها

يوليو كيف اكنت الزغاريد تنطلق واكنت الناس خترج  63حبرية 

. لك شهيدفرحة حني متر جنازة شهيد وكنت جتد يف املقربة عرسا ل

ولكن ل حنمل  ولكن أ ين حنن ال ن؟ وماذا حدث؟ نعم نتأ سف 

فرباير هذه أ خطاء نتحملها حنن ونس تطيع أ ن  71هذا لثورة 

ذا ذهبنا ا ىل توافق وطين ولو أ ن النخبة الس ياس ية . نتداركها ا 

اكنت عىل مس توى املسؤولية لس تطاعت أ ن تنقل البدل من 

ق لننجي البدل وجننبه أ تون مرحةل الاختالف ا ىل مرحةل التواف

 .حرب أ هلية قادمة ل قدر هللا س بحانه وتعاىل

تفاق الس يايس : اجللسة الثالثة  موقع ثورة فرباير يف ال 

 وسيناريوهات املس تقبل

 وليد ارتمية: مدير اجللسة 

 افتتاح رئيس احلكومة السورية املؤقتة

لس يد أ محد طعمية رئيس بضيف الرشف ابدأ ت اجللسة بلكمة 

فرباير الليبية عىل  71احلكومة السورية املؤقتة حول تأ ثري ثورة 

 :ثورة سوراي قال فهيا 

. يف مثل هذا ال س بوع منذ مخس س نوات حدثت أ مور هممة  ـ 7 

فرباير سقط حس ين مبارك يف مرص ويف نفس اليوم  77ففي 

فرباير  71بدأ ت الثورة المينية ويف نفس ال س بوع ويف يوم امخليس 

يف ذكل ال س بوع كذكل . م الثوار الليبيون بثورهتم قا 6177

قررت املعارضة السورية والشعب السوري أ ن جيهزوا لثورهتم يف 

. سوراي مشجعني أ نفسهم مبا جرى يف تونس ومرص وليبيا والمين 

ذكل ال س بوع اترخييا واكنت أ هجزة ال من يف سوراي ابلغة اكن لقد 

الرعب منذ ذكل ال س بوع ل هنا أ دركت أ ن السوريني قد تغري 

مزاهجم وأ نه قد رست فهيم روح جديدة بسبب ما جرى ذكل 

كنت أ ود لو حتدث ال خوة يف الندوتني السابقتني  ـ 6. ال س بوع

اليوم اجمتع أ اير؟ ففي ذكل  71مارس وما أ دراك ما  71عن 

جملس ال من من أ جل اختاذ قرار ابحلظر اجلوي يف ليبيا واكن 

ل ن الشعب السوري اكن قد بدأ  ثورته . الوضع عصيبا جدا 

مارس مبظاهرة صغرية يف سوق  71جزئيا قبل ذكل بيومني يف 

ال اتيس اكن ذكل يوم الثالاثء ويف  سهريامحليدية واكنت فهيا أ ختنا 

عتصام كبري أ مام وزارة ادلاخلية يف وسط ال ربعاء اكن هناك ا

طالق رساح جسنائه  دمشق طالب فيه الشعب السوري اب 

واكن عىل رأ س . املاضني وخصوصا احملكومون مبحمكة أ من ادلوةل

املتظاهرين أ ختنا فرج هللا عهنا الس يدة رزان زيتونة وقد قام 

النظام بمك هائل من الاعتقالت دلرجة أ صابت اجملمتع السوري 

ل أ ن . ابلرعب وبدأ وا يتشككون يف ثورهتم ويف فرص جناهحا  ا 

الشعب السوري اكن يتابع الثورة الليبية بلك خطواهتا ومجيع 

مراحلها مس تلهام العرب ومقتبسا امحلاسة واجلدل فمل تكن تفوهتم 

خطبة خطيب اكدلكتور الصاليب أ و الش يخ املربوك واكن يوقنون 

للتعبري عن الرتابط بني ثورات  ويكفي. أ ن حاجزا كبريا قد سقط

الربيع العريب الاستشهاد بلكمة الس يد أ مين نور اذلي يقول ا هنا يف 

الواقع ثورة واحدة يه ثورة الربيع العريب ظهرت يف بدلان خمتلفة 

لكن هبدف متحد هو حترير الشعوب العربية ابلقضاء عىل سلطة 

أ جنزت  لقد ـ 3. العسكر اليت يه أ صل لك مصائبنا ومشالكنا

زاةل الاستبداد وبقيمت تعانون من مرحةل الاختالف  ثورتمك ال مه اب 

فالحتالل ادلاخيل . والضعف لكهنا مرحةل ل تقارن ابلستبداد

اذلي يفرضه الطغاة عىل شعوبنا ل يوازن بأ ي مشلكة أ خرى 

فمل . فامعلوا هبدوء وحمكة وروية وس تصلوا ا ىل بناء ال نسان اللييب

أ ن تقوم ثورة يف ليبيا كهذه الثورة العظمية فقد يكن أ حد يصدق 

 .هبرمتوان وأ هلممت شعوبنا

 وليد ارتمية تقدمي ال س تاذ 

موقع ثورة فرباير  لمسيفرباير يطول و  71ا ن احلديث عن ثورة 

يف التفاق الس يايس وسيناريوهات املس تقبل بعد هذا التفاق 

التنفيذي اذلي س بقه اخلالف والانقسام عىل املس تويني 

. والترشيعي وبعد خماض قيل فيه الكثري أ مر مطلوب ومفهوم

وسنتحدث عن موقع ثورة فرباير يف التفاق الس يايس 

يف هذه البداية أ ن التفاق  ؤكدوالس ناريوهات املس تقبلية لكننا ن

ابلنس بة للثورة مضن التفاق : الس يايس حتدث عن الثورة والثوار
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رباير هو تأ سيس دلوةل ليبية حديثة يف مقدمته بأ ن انتصار ثورة ف

ويه دوةل مؤسسات قامئة عىل التداول السلمي للسلطة وبناء 

من املبادئ  1نص التفاق كذكل يف املادة . املؤسسات املس تقةل

فرباير كام جاءت يف ال عالن  71زتام مببادئ ثورة لاحلامكة عىل الا

ال عالن  ل ن التفاق س يصبح جزءا من ادلس توري ومل ترسد هنا 

وابلنس بة للثوار حتدث التفاق . بعد اعامتده من الربملان يادلس تور

يف املقدمة أ نه أ اتح للثوار أ ن يكونوا جزءا من بناء اجليش 

والرشطة ومضن دجمهم يف مؤسسات ادلوةل وعرف التفاق اجليش 

ويف الرتتيبات ال منية يف املادة . تعريفا واحضا يك ل حيدث خلط

فاق عن مجع السالح وحل التشكيالت املسلحة حتدث الت 47

عادة دجمها  ولعل النقطة ال مه يف التفاق جاءت يف ال حاكم . وا 

واليت مضن فهيا التفاق عدم مقاضاة من  77ال ضافية يف املادة 

شارك يف لك حالت القتال بني اخلصوم وهو خمرج جيد للثوار يك 

 .يندجموا يف معلية بناء اجليش

  : طارق مرتيور ورقة ادلكت

حنن اليوم يف ذكرى ثورة ليبيا هذه اذلكرى اليت يه يف الواقع ذكرى 

يتحدث الكثريون اليوم . للك الثورات العربية وخصوصا السورية 

عن الثورات وك هنا وصلت ا ىل مأ لها ويأ خذ علهيا ال خفاقات ول 

يتوقفون عندما ما حققته هذه الثورات من ا جناز ابنزتاع حرية 

يتحدثون وك ننا يف هناية . الشعوب العربية من حاكهما املستبدين

 .مطاف الثورات وحنن يف حقيقة ال مر مازلنا يف أ وهل

 مخس س نوات من معر الثورة الليبية: أ ول 

حني يطلب مين احلديث عن الثورة العربية وعن الثورة الليبية 

الطيبني  بصورة خاصة أ ميل ا ىل البدء ابحلديث عن ما أ مسيه خبيبة

فهناك الكثري من العرب الطيبني اذلين أ صابهتم . وخيبة اخلبثاء 

بعض اخليبة ل ن توقعاهتم من الثورة اكنت كبرية ومل تأ ت ال جنازات 

. فأ صبحوا يقولون ا ن الثورات مل تف بوعودها . حبجم التوقعات 

حصيح أ ن الثورات مل تف بوعودها وأ ان أ حرتم هذه اخليبة ل هنا 

ولكن . عربة عن مشاعر أ انس يطلبون ويتوقعون املزيدصادقة وم

هناك كذكل خيبة اخلبثاء اليت غالبا ما ختتئب خلف خيبة ال برايء 

وأ ان أ عين هبا تكل اخليبة املهندسة منذ قيام الثورات حيث كنا 

نسمع من يقول أ تريدون الثورة ؟ سوف ترون ما حتققه هذه 

ية وال سالمية من أ تريدون ا خراج ال مة العرب ... الثورة 

الاس تثناء؟ فقد اكن يقال لنا ا ن ادلميقراطية ليست لمك وأ نمت 

لقد اكنت . وسرتون انتظروا.. تريدون أ ن خترجوا من الاس تثناء

هنا . هذه اخليبة مس تعجةل ليك تكشف عام حتس به فشل الثورات ا 

فالربيع فصل  ..اثروا يف الربيعخيبة اعمتدت اس تعارة الربيع العريب 

ل يطول وس يأ يت بعده اخلريف وهو خريف ا ساليم سيسدل 

هؤلء اخلائبون . الس تار عىل ما أ جنزته هذه الثورة يف فصل الربيع

املس تعجلون اخلبثاء اذلين يقفون وراء ال برايء اكنوا يقولون ا ن 

الثورة س تعيدان ا ىل الوراء وسوف يأ يت يوم يرتمح فيه الناس عىل 

لقد أ مضيت يف ليبيا عامني مل أ لتق خشصا . داد أ نظمة الاستب

واحدا يرتمح عىل عهد القذايف ويصعب عيل أ ن أ صدق أ ن بني 

هذه اخليبة يه . الليبيني من يريد العودة ا ىل حمكه الاستبدادي

 . س اخليبةاأ قرب ا ىل الشامتة فهيي شامتة تلبس لب

يف الس نوات امخلس املاضية ظهرت أ مور غري مرغوبة ذكل أ نه 

اكنت هناك اختاللت بنيوية حقيقية يف جممتعاتنا اكنت مكبوتة بقوة 

ول عيب . القهر وال ن حتت تأ ثري احلرية تفجرت هذه املشالكت 

يف ذكل فهو مثن احلرية فالتبو يطالبون وال مازيغ يطالبون وللرشق 

وغري ذكل من ... شكوى من هتميش حلقهم يف الس نوات املاضية

ا ن هذه املشالك . شالكت ليبيا البنيويةاملطالب اليت تتصل مب 

ظهرت عىل املال  بسبب احلرية اليت انزتعها الليبيون وهذا برأ يي 

 . ا جيايب فرمغ ما فيه من أ لم ا ل أ نه تعبري عن احلرية

ل ميكن يف س نوات مخس أ ن تتخلص :  ا رث النظام الاستبدادي 

يايس ليبيا من ا رث النظام الاستبدادي فال قانون العزل الس  

خلص أ و س يخلص ليبيا من ا رث الاستبداد فاملشلكة أ معق من 

ولن أ دخل يف التفاصيل وسأ كتفي . أ ن جتد لها حال يف قانون كهذا 

مبثال واحد فنظام القذايف مثهل مثل نظام بشار ال سد يقوم عىل 

اخلوف ويستند ا ىل أ نظمة ال خضاع والاس تتباع اليت تنرش الشك 

من خيالفك يف الرأ ي فالتحرر من ا رث والوشاية والتخوين للك 

النظام الاستبدادي هو حترر من هذه الثقافة اليت اكن يقوم علهيا 

مث ا ن هذه  ,من خوف وختوين مبجرد الاختالف عن رأ يه

. الس نوات امخلس مل تُدر كام اكن ممكنا أ ن تدار عىل حنو أ فضل 

دار  ة بعبارة أ خرى فأ ان من اذلين يشكون من الضعف اذلي طبع ا 

وأ ان ل أ محل النخب الليبية مسؤولية ذكل ومه . املرحةل الانتقالية

عنه مس ئولون ولكين أ محل اجملمتع ادلويل بصفة خاصة مس ئولية 

دارة املرحةل الانتقالية وأ رجو أ ل يطول سوء ال دارة هذا  سوء ا 

ولكين سأ رضب مثال واحدا عنيت به . ويف كتايب أ مثةل كثرية عليه

: ال الانتخاابت ومرة ابلهروب ا ىل الانتخاابتومسيته مرة اس تعج

والكهام اكن يف زمن  6174وعام  6176فقد نظمت انتخاابت عام 

فا ذا أ جريت الانتخاابت يف . انقسم فيه اجملمتع اللييب انقساما حادا

عاما فأ نت  43جممتع منقسم مل ميارس احلياة الس ياس ية احلرة طيةل 

ا فائز وفهيا خارس ول ن الفائز فالنتخاابت فهي: تزيد من انقسامه

حيسب أ ن من حقه الاس تحواذ عىل لك السلطة والنظام 

ول ننا خنزتل . الانتخايب بطبيعته يغذي أ وهام الغلبة هذه

منا  ادلميقراطية يف صندوق الاقرتاع مع العمل أ نه جمرد جزء مهنا فا 

تقوم ادلميقراطية حني تكون عندان مؤسسات قضائية مس تقةل 

ومؤسسات دوةل جديرة هبذا الامس وحني يقوم حمك  وحرية رأ ي

ففي . فقد كنا هنرب من مشالكت ليبيا ا ىل الانتخاابت... القانون

ال مم املتحدة اكن مطلواب منا أ ن جنري الانتخاابت ومل يؤخذ برأ ينا 

ومل يأ خذ اجمللس  6176فقد كنا مع تأ جيل الانتخاابت يف عام 
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فاهتمت حيهنا أ ين  6174انتخاابت الانتقايل برأ ينا وكنا مع تأ جيل 

 .ديد للمؤمتر الوطين العامأ ريد المت

 

 نظرة ا ىل واقع الثورة الليبية احلايل: اثنيا 

ذا س ئلت عن التسوية اليت وقعت ويه قيد ال متام منذ اتفاق  فا 

ا ل أ ن لك . الصخريات فهيي بنظر الكثريين تسوية عرجاء وانقصة 

وليس املهم هو قيام . بدايةتسوية تبقى أ فضل من عدهما فهيي 

حكومة الوحدة الوطنية وقد اقرتبت من الولدة القيرصية العسرية 

اليت اس مترت شهورا عديدة بل املهم وما س يرتتب عليه مس تقبل 

نه ليس يف تشكيل . ليبيا يف ال جل املنظور هو كيف س تحمك ا 

احلكومة والزناع عىل احلقائب من حنو من أ ين جاء هذا الوزير؟ 

منطقته؟ وما هو اجتاهه الس يايس؟ فهذه النقاشات تأ خذ  ما

شهورا أ حياان يف ادلميقراطيات العريقة لكن ليست هذه يه 

مشالك ليبيا اليوم اليت لبد للحكومة أ ن جتيب . مشلكة ليبيا اليوم

 :علهيا يه

ما هو مرشوع حكومة الوحدة الوطنية الس يايس؟ كيف  ـ 7

هل س تعود ا ىل فكرة . ستتعامل مع الثوار ؟ كيف تبين اجليش

احلرس الوطين اليت نوقشت طويال ووضعت بشأ هنا اقرتاحات 

لك هذه . جدية نتيجة حوارات مع الثوار شاركت يف الكثري مهنا

 .القضااي لبد من موقف مهنا

تدخل ادلويل؟ هل س تطالب به؟ وبأ ي ما موقفها من ال  ـ 6

تدخل دويل ؟ هل هو عسكري ابجلو يرضب داعش اكذلي 

جيري يف سوراي والعراق ونعرف أ اثره؟ فأ ان ل أ حسب أ نه يوجد 

عاقل يزمع أ ن العمليات العسكرية من اجلو ضد داعش قد حققت 

هنا اس تخدمت ذريعة للتدخل والشاهد عىل ذكل . أ هدافها بل ا 

 من اجلو حبجة حماربة ال رهاب اذلي انهتيى ا ىل التدخل الرويس

فالتدخل . قصف املستشفيات كام حصل يف معرة النعامن قبل أ ايم

ادلويل حبجة رضب داعش من اجلو عليه الكثري من عالمات 

ويف جممتع اكجملمتع اللييب فيه انقسام فأ ي تدخل دويل . الاس تفهام

صةل مبسأ ةل عسكري يزيده انقساما وهذه مسأ ةل حيوية لها 

 .ال رهاب

تحاربه؟ وقد قلت مرارا ا ن س  ما موقفها من ال رهاب وكيف  ـ 3

حماربة اجملموعات ال رهابية يمت بعزلها وليس ابخللط بيهنا وبني غريها 

فاذلي يقوم به بعض ال طراف يف ليبيا ومعه . من ال سالميني

 بعض الفرقاء ادلوليني بومص ال سالميني مجةل ابل رهاب وأ ل يمت

فالعمليات احلربية يف . المتيزي بني ال ساليم وال رهايب خطأ  وخطر

بنغازي مثال ل تقمي أ ي متيزي بني ال رهابيني وال سالميني اذلين 

لعبوا دورا كبريا يف الثورة ومه يهتمون ابلصةل ابل رهابيني ول عالقة 

ويف كتايب صفحتان عن حوار جرى بيين وبني ال خ زايد . هلم هبم

يشهد عىل الفرق اذلي يريد املقاتلون املنضوون يف كتائب بلعم 

. فرباير وغريها أ ن يقام بيهنم وبني اجملموعات ال رهابية 71الثوار 

فهل ومص امجليع ابل رهاب مفيد لليبيا؟ وعىل احلكومة اليت س تحمك 

قامة هذا  أ ن ترى هل س تقع يف هذا املزنلق أ م يه قادرة عىل ا 

 المتيزي؟ 

 وكيف س تعمل. املركزية ما رأ ي احلكومة اجلديدة فهيا مسأ ةل  ـ 4

 .؟عىل تفتيتهيا

هذه يه القضااي املهمة يف نظري واليت س تحتل أ مهية أ كرب ابلنس بة 

لهيا هذا الوزير أ و ذاك ومن  ملس تقبل ليبيا من املدينة اليت ينمتي ا 

توازن احلكومة من حيث متثيلها الافرتايض للك فئات اجملمتع 

ن. اللييب املشلكة اليت تواهجها حكومة الوحدة : فكريت ابختصار ا 

الوطنية يه أ ن الرصاع عىل السلطة يف ليبيا س بق التوافق عىل 

فرباير فهل تس تطيع  71بناء ادلوةل يف الفرتة اليت تلت ثورة 

حكومة الوحدة الوطنية أ ن تقلب هذه املسأ ةل فتجعل التوافق عىل 

ة ؟ ذاك هو السؤال احليوي بناء ادلوةل يس بق الرصاع عىل السلط

 . اذلي يتعني عىل احلكومة اجلديدة أ ن جتيب عليه

رئيس املنظمة الليبية لدلراسات : عوض الربعيص .ورقة د

 سرتاتيجياتو ال  

ترشف أ ن نس سنتحدث عن س ناريوهات املس تقبل ولكن قبل 

 .املس تقبل ونضع هل س ناريوهات ل بد أ ن نعود ا ىل نقطة الصفر 

 الصفر أ و البدايةنقطة : أ ول 

يف رأ يي أ ن نقطة الصفر تعود ا ىل اللحظة اليت ذكرت لمك يف 

مداخةل سابقة خالل هذه الندوة بعد حترير طرابلس يوم دخولنا 

. ا ىل مقر اللجنة الشعبية العامة سابقا اليت اكنت مقر رئاسة الوزراء

 حكومتنااكن مثة فراغ مؤسسايت كبري جدا وبلك أ سف مل تس تطع 

فمل يس تطع تيار الثورة أ ن يقمي . فرباير أ ن متل  هذا الفراغ 71بعد 

نظاما جديدا عىل أ نقاض النظام السابق يواصل الثورة وحيمي 

 . مكتس باهتا

نقطة الصفر كذكل ملا كنا يف بنغازي أ ايم املكتب التنفيذي قبل 

به مجموعة ممتزية من مجيع حترير طرابلس اكن دلينا مكتب تنفيذي 

ا ل أ ن الثورة تعين التغيري وهؤلء الش باب جاؤوا من . ليبيا أ حناء

لك أ حناء ليبيا واكنوا معنا يف بنغازي وانتقل هذا املكتب التنفيذي 

بعد حترير طرابلس ا ىل طرابلس ففوجئنا بقرار عودة اللجنة 

الشعبية العامة بطريقهتا املركزية القدمية وبفسادها املايل وابلوضع 

وهذا يف نظري أ حد ال س باب اليت أ دت ا ىل ... ن اذلي اكن كام اك

خسارتنا ل ن الثورة تعين التغيري وحدثت الثورة واكنت هناك 

حكومات بعد الثورة ولكن أ مراض ما قبل الثورة رجعت بعودة 
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اللجنة الشعبية العامة سابقا وقد حدث ذكل يف شهر أ كتوبر 

6177 . 

ال خرى يه حلظة ا عالن  واللحظة الثالثة أ و الفرصة الضائعة الثالثة

حيث أ ضعنا فرصة التوافق فلو  6177أ كتوبر  63التحرير يوم 

لليبيني بعد ا عالن  ال فضلرجعمت للمشهد ونظرمت تلقون أ نه اكن 

التحرير أ ن جيلسوا بعضهم مع بعض ويضعوا خارطة للطريق تسع 

تعالوا اي جامعة هذه خارطة ... : الليبيني مجيعا ويضعوهنا ابلتوافق

 طارق مرتييق نتفق فهيا عىل املرحةل القادمة كام قال ادلكتور طر 

ولكن . فال بد من التوافق قبل فتح ابب الرصاع عىل السلطة

حصل الرصاع والتنافس عىل السلطة قبل التوافق حيث مقنا 

بتشكيل ال حزاب وبعدها مبارشة دخلنا يف الانتخاابت ويف 

لوعي الالزم هل وذلا رصاع س يايس ل منكل أ دواته وليس دلينا ا

حدثت حاةل اس تقطاب شديدة داخل اجملمتع اللييب بسبب ما 

حدث فمل نتفق عىل خارطة الطريق الواحضة ملرحةل جديدة 

 . يسودها التوافق

 Paulo: النقطة ال خرى يعرب عهنا عنوان رواية الاكتب الربازييل  

Coelho  بعنوان :the winner stands alone   الراحب يبقى

فذكل ما حدث لليبيني من تيار الثورة املنترص حيث . وحيدا

فمل يس متعوا ا ىل ال خرين  أ صيبوا ابلزهو وشعروا ابلرحب والغلبة 

ك هنم وحدمه من يقود املشهد فمل جيلسوا للحوار والتوافق مع 

التيارات ال خرى ومل يقرتبوا مهنا وهذا هو اذلي قاد البالد ا ىل 

اكن الرصاع حينا حمصورا حتت قبة . ي تتخبط فيهاملأ زق اذل

املؤمتر واكن رصاعا س ياس يا فقط ولكن بعدما استبدت بنا نظرة 

الراحب اليت تبقيه وحيدا حتول الرصاع يف طبيعته ا ىل رصاع مسلح 

وأ تذكر يف هذا ال طار فتح . ويف مساحته ا ىل أ ن مع البالد الليبية 

ل ن الصرب مع النرص .  منحنيا تواضعا هللمكة ودخول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

من أ شد أ نواع الصرب وهو صرب عن لك ما يودله النرص من 

فهذه الثقافة املبنية عىل . مشاعر النشوة والكرب وشهوة الانتقام

 .مشاعر الزهو ل تبين توافقا بل ل تبين شيئا وسزتيد الاحتقان

 الواقع اللييب بعد الثورة :اثنيا 

ث حكومات بعد الثورة ومل تنجح أ ي مهنا يف تقدمي جاءت ثال

من مركزية ودوةل ريعية : حلول املشالك البنيوية يف ادلوةل الليبية 

 . وهدر للامل العام

فهناك يف ليبيا س ياس يون يتصورون أ هنم :  ـ هدر املال العام 7

ميكن أ ن يشرتوا ال من ابملال وهذه اكرثة كبرية جدا جرت عىل 

دفعنا  6173أ ذكر أ ننا يف شهر رمضان . كثرية البالد ويالت

للكتائب من ال موال ما لو أ نفق يف بناء املستشفيات أ و املدارس 

جيادلء الش باب و ؤأ و أ نفق يف تطوير ه فرص العمل هلم لاكن  ا 

ولكن حدث العكس وأ صبح اذلي اكن عنده أ لف . أ فضل للبدل 

زادت زاد عدد يف كتيبة يصبح عنده عرشة أ لف ل ن ال موال لكام 

الكتائب فتعرضت احلكومة لالبزتاز بسبب نظرية رشاء ال من 

 .ابملال

ابلنس بة للقضاء عىل املركزية والهتميش  :ـ املركزية والهتميش  6

ختيلوا معي أ ن بعض الوزراء مل خيرجوا من وزاراهتم يف طرابلس 

منا . ومل يزوروا منطقة يف ليبيا  فكيف يكون ال مر كذكل والثورة ا 

وصدقوين فا ذا اكن هناك من . حدثت بسبب الهتميش وال قصاء

أ خطاء نندم كحكومات عىل عدم فعلها لاكن تفعيل نظام 

لوجدان أ نه اكنت  7913فلو رجعنا فقط ا ىل دس تور . زية مركالال

اكن يف حاةل  6176و 6177فالبدل س نة . حمافظات  71هناك 

س يوةل فلو اختذ قرار س يايس بعودة احملافظات لاكن البدل خرج 

ولكننا أ عطينا فرصة لالنقساميني وملن قاد البالد ا ىل . من ال زمة

فلو اكن هناك اعتبار لالمركزية . ما نراه ال ن من تشظي وانقسام

حىت أ نه ملا . ما حدث بل اس مترت املركزية أ شد فأ شد ملا حدث 

نشاء فرع لها يف بنغازي  اختذت مؤسسة النفط الوطنية قرارا اب 

تطالب  من موظفني املؤسسة يف طرابلس خرجت مظاهرات

لغاء هذا القرار مفا اكن من بنقل  وابنغازي ا ل أ ن طالب موظفي اب 

بسبب عدم وجود ووقع ذكل . املؤسسة ذاهتا ل مبجرد فرع مهنا

فاملركزية والهتميش اليت اكنت . رؤية لتفكيك املركزية والقضاء علهيا

فرباير اس مترت وهذا ما أ دى ا ىل ما  71من أ مه أ س باب ثورة 

 .جرى

الانقسام الس يايس وتداعياته عىل معل املؤسسات  ـ 3 

  وال وضاع الاقتصادية

 انقساما السلطات وازدواجية س يايسال  الانقسام ودل فقد 

 املؤسسات أ ن ومبا. وأ هجزهتا ادلوةل ملؤسسات وجغرافيا س ياس يا

 الس ياس ية الانقسامات هذه ومع مركزية ال صل يف الليبية

 ضعفت فقد السلطة ازدواجية بسبب انلهتا اليت واجلغرافية

 عىل قدرهتا ضعفت كام وعاملها ومنشأ هتا فروعها عىل س يطرهتا

يصال  يعيشه هذا الانقسام فواقع. البدل نوايح خمتلف ا ىل خدماهتا ا 

 مبارشة املعيش ية وظروفه أ منه عىل ويؤثر مواطن لك منه ويترضر

 يلحقها اليت ال رضار خالل من مبارش غري بشلك عليه يؤثر كام. 

 معدلت ارتفاع ا ىل تؤدي اليت والس يادية اخلدمية ابملؤسسات

 وتزايد واخلدمات السلع وحش والغالء الوطنية العمةل واهنيار الفقر

 ..الالجئني أ عداد

 السلطات مجيع انقسام بعد الانقسامات من مسعمت ما أ خر لعل

 املدين السجل يف حدث اذلي الانقسام الس يادية الهيئات وحىت

. وخمية عواقب وذات اكرثة فس تصبح ومتادت حصت لو وهذه

 ذكل ومثل تقس ميه لميكن واحد جسل ليبيا يف املدين فالسجل

 تقس مي نذر وهذه. ا جنازا نعتربه اذلي الوطين الرمق تفعيل عن يقال

ذا س يحدث للبالد  .الوضع هذا اس متر ا 
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  احمللية دارةال   يف بنيوية مشالك ـ 4

 أ ننا حيث احمللية ال دارة أ و احمليل احلمك قضية يف خلل وقع وقد  

 عىل وابل ذكل جر وقد.  احملافظات قبل البدلية ابلنتخاابت بدأ ان

 ال ن عندها مواطن أ لفا فهيا مدينة:  واحدا مثال وأ عطيمك ادلوةل

 و ذكل مينحها 6174 الصادر 448 القرار ل ن وزاراي مكتبا 64

 من اكرث املاكتب هذه حتتاجه اذلي الوظيفي الاكدر أ ن املشلكة

 صار أ ن البدل عىل جر القرار فهذا. البدلي اجمللس هذا ساكن عدد

 املاكتب هذه يف واملفروض. وزارة مكتب 64 بدلي جملس للك

 بدأ ان وقد. للمحافظة تتبع أ ن احمليل احلمك قانون حسب الوزارية

 جدا كبري خطأ   وهذا احملافظات صالحيات وأ عطيناها ابلبدلايت

 . تصويب ا ىل منا وحيتاج

 .س ناريوهات املس تقبل: اثلثا 

ابل ضافة ا ىل ما س بق من مؤرشات حتتاج معلية استرشاف 

مبؤرشات الوضع الاقتصادي واخلديم وواقع  املس تقبل ا ىل ال ملام

 العمل احلكويم

 ـ وضع اقتصادي متأ زم ابس مترار 7 

حيث هوى  :أ  ـ الاحتياطي من العمةل الصعبة يف البنك املركزي

مليار  11ا ىل  6177 يف مليار دولر 761هذا الاحتياطي من 

 .دولر

اهنارت قدرته الرشائية أ مام ادلولر اذلي و  :ادلينار اللييب ب ـ 

 .دينار ويه مؤرشات خطرية جدا 3.1دينار ا ىل  7.4من 

 ـ تدهور الوضع اخلديم 6 

وهذه مؤرشات أ خرى تتعلق ابلوضع اخلديم فالكهرابء ال ن تنقطع 

 ساعة يف املنطقة الرشقية ولقد حتدثنا عن ذكل يف قناة الرائد 76

وادلقيق واخلزب أ صبحت  الغذاءوابلنس بة ملوضوع  . يف السابق

 .الانقساممشالك اندرة وغالية فالناس اليوم يف ليبيا يعانون بسبب 

  ـ واقع العمل احلكويم املهتاكل 3

مفع تركة مليون ومخسمئة أ لف موظف وكتةل مرتبات تس هتكل  

املس تقبل أ مامنا  املؤرشات توحض أ نفأ ن  من موازنة ادلوةل% 41

ذا مل تأ خذ احلكومة القرارات  س يكون صعبا يف املرحةل القادمة ا 

 . الصائبة 

 ـ س ناريو التدخل ال جنيب 4

وسزييد بلك تأ كيد من  طارق مرتيوقد حتدث عنه ادلكتور   

 .التشظييزداد الانقسام وسيس متر هذا الانقسام و 

 ...ختاماً 

ا ن النخبة املوجودة يف ليبيا وأ عين أ ساسا النخبة املوجودة يف   

. مسؤولياهتا يف هذه املرحةل الربملان واملؤمتر ل بد أ ن تستشعر 

وأ ن تفوت الفرصة عىل النظام ادلويل حىت ل يقوم ابلتدخل 

فهذا التدخل العسكري عواقبه وخمية جدا وس يؤدي . العسكري

وأ متىن أ ن . ن اكرثة عىل هذا الوطن ا ىل مزيد من الانقسام وس يكو

تكون النخبة الليبية عىل مس توى املسؤولية وأ ن تتخذ قرارها 

ل فالعواقب س تكون وخميةتابخلروج بتوافق ل   .قود هذه املرحةل وا 

س الربانمج اللييب لال دماج يورقة مصطفى الساقزيل رئ 

 والتمنية

 فرباير الرئييس 71أ ود يف البداية أ ن أ ذكر امجليع بأ ن هدف ثورة 

هو التخلص من نظام مستبد اختطف ليبيا ودمر مؤسساهتا ودمر 

ال نسان اللييب ومل يكن أ مام الشعب اللييب أ ية طريقة للتخلص من 

ذا اكن للشعب اللييب يف ثورة . هذا النظام ا ل ابلثورة   71فا 

فالقذايف جاء يف .  6177فرباير من خطا  فهو تأ خريها حىت س نة 

ت دلينا دوةل دس تورية هبا مؤسسات ويف طريقها ا ىل واكن  7919

فثورة .. هنضة كبرية لو اس مترت عىل نفس الهنج فأ هجض لك ذكل

 .فرباير اكن ل بد مهنا  71

 تقيمي الثورة : أ ول 

ذا أ ردان أ ن نقمي ثورة   فرباير ينبغي أ ن نقميها بناء عىل ما أ جنزته  71ا 

أ شهر  8م القذايف يف فرباير أ سقطت نظا 71فثورة  وما معلته 

ل ا خواننا يف سوراي  . وهذا ا جناز عظمي قد ل يقدره حق قدره ا 

فالسوريون ا ىل ال ن يعانون من أ جل ا سقاط نظام بشار ال سد 

ننا حنن الليبيني املشاركني يف الثورة طلب . فهذا ا جناز عظمي مث ا 

اكن  وهذا ما. منا بعد الثورة فرباير وجناهحا أ ن نسمل ليبيا لليبيني

الشعب اللييب يطالب به حيهنا وقد سمل الثوار ليبيا لليبيني يف 

وما حدث بعد ذكل فال تالم عليه ثورة . انتخاابت حرة ونزهية 

فرباير ول يالم عليه شهداؤان ول أ بطالنا ول ثواران ما حدث  71

وعندما نتحدث عن ليبيا . بعد ذكل هو نتيجة معلنا حنن الليبيني

أ ن نضع يف البال من هو املواطن اللييب بعد ثورة  والليبيني جيب

فرباير؟ املواطن اللييب اذلي حرم من فرص التعلمي وحرم من  71

التوعية ومن املشاركة الس ياس ية وحرم من وجود مؤسسات يف 

هل يطلب من مثل هذا املواطن أ ن يصنع معجزة ويبين . بدله 

أ اتبع  دوةل يف س نوات معدودة؟ ومن ابب الطرفة فقد كنت

خطاب السييس اذلي بث من التلفزيون املرصي منذ أ ايم وذكرين 

 11 ابحلال اللييب فقال ا ن ادلمار اذلي حدث يف املنطقة خالل 

س نة من البناء ويه احلجة الباردة اليت يسرت  11س نة حيتاج ا ىل 

فقد . هبا عورة تأ خر الهنضة اليت وعد هبا بداية انقالبه عىل الثورة

س نة من ادلمار ما مل تشهده مرص ول  46خالل  وقع يف ليبيا
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فأ قول ل هيل ومن يسمعونين رفقا بثورة فرباير . غريها من ادلول

 .ومبا قدمته فرباير للشعب اللييب

 ناريوهات املس تقبلي س : اثنيا 

ذا أ ردان استرشاف املس تقبل فيجب أ ن نعرف احلارض واملايض : ا 

جياز أ ننا جنحنا يف  ا سقاط نظام مستبد مبين فاملايض واحلارض اب 

عىل اخلوف ولقد اضطرران ا ىل ا سقاطه وحتول ا ىل راكم كام ذكر 

ادلكتور عوض ابلنس بة للمؤسسات املدنية واللواء يوسف ابلنس بة 

منا وجدان راكما فنحن . للمؤسسة العسكرية فمل جند مؤسسات وا 

ىل بناء الثقافة ونرش  ىل بناء ال نسان وا  حنتاج ا ىل بناء دوةل وا 

وأ وىل خطوات البناء هو أ ن نتفق لكيبيني من أ جل هذا . وعيال

وهذا ما كنا نمتناه أ ن حيدث يف . البناء وعىل شلك هذا البناء 

حوار الصخريات أ ن جيمتع املتحاورون عىل خطط للبناء وعىل 

حلول للمشالك بدل الاجامتع عىل حماصصة هجوية أ و مناطقية أ و 

بناء ادلوةل الليبية وحلل حزبية جيمتعوا عىل مرشوعات وخطط ل 

ولقد ذكر املتدخلون الكثري من هذه . ال شاكليات اليت تواهجها

ومن أ مهها وهو اذلي هيمين . ال شاكليات اليت تعاين مهنا ليبيا

مشلكة انتشار السالح : وحاولت الرتكزي عليه يف املايض 

واجملموعات املسلحة والوضع ال مين وبناء املؤسسات ال منية وما 

والتطرف وال رهاب . أ  علينا من مكوانت التطرف وال رهابطر 

منا زرع بذوره القذايف يف جسونه  71ليس وليد ثورة  فرباير وا 

وأ ثناء قاعات التعذيب يف مرحةل الاستبداد فالتطرف انجت عن 

 .س نوات وعقود الاستبداد 

فعىل احلكومة ا ن اكنت تريد أ ن تنظر ا ىل : ـ برانمج ادلمج  7 

عادة املس تقبل  عادة ال دماج وخطط ا  أ ن تضع برانجما فامي خيص ا 

وأ ان أ عمل عمل اليقني أ نه . ال دماج كثرية وقد طبقت يف دول كثرية 

لو اكن فيه حوار صادق مع اجملموعات املسلحة فالغالبية العظمى 

مهنم ستشارك يف مثل هذه الربامج ومس تعدة أ ن تكون جزءا من 

 .ل ن يكونوا جزءا من ادلوةلادلوةل لوأ عطيت هلم فرص حقيقية 

يف شأ ن بناء اجليش أ جسل اختاليف :  ا صالح القطاع ال مين ـ  6 

مع ال خ وليد يف ما ذكره من تعريف للجيش وارد يف التفاق 

فالواقع أ ن التفاق عرف اجليش . الس يايس وأ نه تعريف جيد

بطريقة مسوها ابلغموض البناء وليس يف التفاقيات ادلولية من 

ففي ليبيا ليس دلينا . بناء ادلول يشء يسمى ابلغموض البناءأ جل 

مؤسسة عسكرية ابملعىن املهين وعلينا أ ن نعرتف بذكل ونضع خطة 

يبيني ويتفق علهيا املتحاورون ل دارة بناء اجليش الل  تفق علهيا لكي 

ليه لك مكوانت الشعب اللييب  .اذلي حيمي الليبيني ويطمنئ ا 

وال مر اخلطري ال خر هو التدخل ال جنيب  :ـ التدخل ال جنيب 3 

ذكل أ ن لك تدخل أ جنيب يكون .. طارق مرتيوقد ذكره ادلكتور 

املقصود به كام يدعون حماربة ال رهاب والغريب أ ن لل مم املتحدة 

خربة طويةل يف ما يعرف مبحاربة  كام يف اجملمتع ادلوىل بصورة عامة

ainst terrorism, fighting ag : ال رهاب أ و التطرف العنيف

violent extremism احلوارات : وجتارب يف هذا اجملال مهنا

الفكرية ومهنا ادلراسات الاجامتعية والاقتصادية واختاذ حلول 

لتحصني الش باب من أ ن ينضموا لهذه اجملموعات املتطرفة وليس 

فرتك لك هذه ال مور . القفز ا ىل أ خر دواء القوة واجلوانب ال منية

 تصور احلل يف ماكحفة ال رهاب ابلقصف اجلوي لن والقفز ا ىل

 .حيل أ ي ا شاكلية وس يعقد ال مور

ال مر ال خري املهم جدا واذلي ينبغي أ ن تضعه : ـ دور ال عالم  4 

. احلكومة يف الاعتبار وتشمهل خطة احلكومة وبرانجمها هو ال عالم 

يف  جيب أ ن يكون يف ليبيا ا عالم ا جيايب ا عالم سالم ا عالم يسامه

فال عالم يف الس نوات املاضية اكن ا عالما حتريضيا نسميه . البناء

يف ليبيا ا عالم فتنة حيرض عىل الزناع وحيض عىل القتال فدول 

عادة البناء عادة ما تنظم ال عالم  العامل بعد الرصاعات والتفاقيات وا 

ربية بعد احلرب العاملية وتلزمه بوسائل معينة كام حدث يف أ ملانيا الغ

فقد منع احلديث عن مواضيع معينة متاما وبقية املواضيع  لثانيةا

اشرتط أ ن يكون احلديث عهنا مبا يوحد الشعب ويسهم يف بناء 

 .ادلوةل فنحتاج ملثل هذه القوانني

ما نمتناه من احلكومة أ ن تتحاور مع لك املكوانت وتتفق مع لك 

من املكوانت عىل مثل هذه اخلطط واملرشوعات اليت جتلب ال  

ل فس تكرر ما حدث يف دول أ خرى ول  وتسهم يف بناء ادلوةل وا 

أ ظن أ ن احلكومة تس تطيع أ ن تنجح ما مل تس متع للجميع وتضع 

فقد كنت يف لقاء مع اللجنة ال منية املؤقتة . برامج يقبلها امجليع

دماج املسلحني عن فكرة احلرس الوطين هل يه  فسأ لهتم يف ا 

هنا  مستبعدة ابلاكمل فسأ لت ملاذا؟ وهل واردة أ م ل ؟ فقيل يل ا 

انقش متوها؟ فعندما درس هذا املرشوع وادلكتور مرتي شاهد عىل 

هذا وضعنا يف الاعتبار لك اخملاوف اليت يتخوف مهنا الطرف 

الرافض للمرشوع ك ن يتحول هذا احلرس الوطين ا ىل حرس 

واكن من الضامانت أ ن ...ثوري أ و ا ىل مليش يا أ و ا ىل غري ذكل

عليه ضباط عسكريون يضمنون عدم احنرافه وأ ن ينظم يوضع 

دارات يف الضبط والربط والغريب يف ... بقانون وأ ن يكون هل ا 

ال مر أ ن الولايت املتحدة أ سست حرسها الوطين قبل جيشها 

ملاذا؟ ل نه ل توجد أ لية عسكرية من . وكذكل اململكة السعودية

وعات املسلحة مثل انحية اجليوش النظامية تسمح ابستيعاب اجملم

فعادة ما يكون هناك جسم اثلث . الثوار وغريمه يف جسم اجليش

فأ ان أ طالب . ملراحل مؤقتة وبعد فرتة يتحول ا ىل احتياط أ و غريه

احلكومة أ ل تستبعد مثل هذه املشاريع وأ ن تس متع ا ىل امجليع 

 .ليكونوا رشاكء يف بناء ادلوةل
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: مساكل وعرة  يطارق مرت اجللسة الرابعة كتاب ادلكتور 

 سنتان يف ليبيا ومن أ جلها

 حياوره ال س تاذ وليد ارتمية

ما يه مراحل تشلك هذا الكتاب ؟ أ و كيف :  ال س تاذ وليد ارتمية

 ودل هذا الكتاب؟

ملا انهتت همميت يف ليبيا بقرار مين كنت عازما :  طارق مرتي. د 

عىل العودة ا ىل بريوت والتدريس يف اجلامعة واعتقدت ببساطة 

أ ن أ ول ما أ بدأ  به حيايت ال اكدميية املس تأ نفة أ ن أ كتب كتااب وخري 

ما أ كتب عنه هو جتربيت يف ليبيا ففكريت ال وىل اكنت خماطبة 

أ ن أ كتب كتااب ابلفرنس ية فعرض عيل انرش فرنيس . الليبيني 

ولكين كنت . وعرض عيل أ خر بريطاين أ ن أ كتب ابلجنلزيية

حريصا عىل الكتابة ابلعربية ل ن اخملاطب يف املقام ال ول عندي 

وادلافع من ورائه واحض . هو القارئ اللييب مث العريب يف املقام الثاين

رة وبس يط فقد ذكران الش يخ ونيس املربوك يف هذا الصباح برضو

رسدية أ مينة تعكس احلقائق التارخيية اليت جرت عىل ال رض يف 

ول ن طبيعة ال ش ياء تكره الفراغ فا ذا مل متل  الرسدية . ليبيا 

ابل خبار ادلقيقة املوثقة وابحلقائق سوف يأ يت من خيرتع قصة 

أ خرى ورسدية أ خرى وهذا أ حد ال هداف وهو حتايش أ ن يأ يت 

. أ قهل أ و يروي عين قصة غري حصيحةأ حدمه ويضع يف مفي الكما مل 

ذا مسحمت يل هبذه العبارة فقبل أ ن هناك مث أ يضا  جانب وجداين ا 

نسان عريب من لبنان  أ كون موظفا أ مميا همام علت رتبته فأ ان ا 

فرمغ . ومتعاطف مع الثورة السورية ومع الثورة الليبية من أ ول يوم

ظ وحياد أ ين كنت مقيدا حبدود مسؤوليايت وما تفرضه من حتف

وعدم احنياز ـ وقد حاولت هجدي أ ن أ كون كذكل وأ لزتم هبذا 

ق كياين ما اكن التحفظ ـ ولكن يف ذات الوقت ويف داخيل وأ عام

حيركين هو التضامن مع الليبيني وكنت أ ظن أ ن خري ما أ عرب به 

 .الود اذلي أ حفظه لليبيني هو أ ن أ روي هلم ما علمت وذقت عن 

يه احملاور اليت أ دار علهيا ادلكتور طارق  ما: ال س تاذ وليد ارتمية

 كتابه؟

مثة عدة حماور فالكتاب كام تعلمون ذو طابع : طارق مرتي. د 

تبعا للزمن ل رسدي ينحو حنو املذكرات وذلا فهو يتسلسل 

  : كل فقد أ مضرت فيه فكراتنومع ذ. للموضوعات 

فهناك فرص كثرية لليبيا ضيعها اجملمتع  . الفرص الضائعة: ال وىل 

ادلويل ولسوء احلظ ضيعهتا كذكل النخب الليبية وكنت أ ريد أ ن 

فرصة تفادي الانفجار  يهأ بني كيف أ ضيعت هذه الفرص وأ مهها 

فلو كنا جنحنا يف تفادي هذا الانفجار  6174اذلي حصل صيف 

ن اتفاق واذلين حالوا دو . لوفران عىل ليبيا دماء ودموعا كثرية 

س يايس يس بق الانفجار يتحملون مسؤولية كبرية وقد عادوا بعد 

 .س نة ونصف ا ىل حيث كنا قبل الانفجار

أ ما الفكرة الناظمة ال خرى فهيي فكرة  . تبديد ال وهام: اثنيا   

تبديد ال وهام وقد اكنت مثة أ وهام كثرية ولقد رصفت جزءا أ كرب 

  .هاممن اهامتيم ومن وقيت يف تبديد هذه ال و 

حني ذهبت ا ىل ليبيا هو ومه عند فئة من اكن أ ول ومه صادفته  

الليبيني اكنوا يعتقدون أ ن اجملمتع ادلويل سيتدخل مرة أ خرى بناء 

تدخل : عىل طلهبم مبساعدة ليبيا وكنت أ قول هلم هذا ومه 

الغربيون مرة يف غفةل من الزمن ورشحت هلم ما أ عين هبذه العبارة 

 تدخل اجملمتع يف غفةل من الزمن ويه لن تتكرر فال تعولوا عىل

اكن بعضهم يقول سيتدخل ليون لتجريد املليش يات . ادلويل 

سيتدخلون يف اجلنوب ملنع .. وكتائب الثوار من سالهحم 

ال رهابيني الهاربني من الشامل املايل عن طريق اجلزائر وتشاد 

فكنت أ قول هلم هذه أ وهام . واذلين أ صبحت هلم معاقل يف أ وابري

 . ل تتعلقوا هبا

أ خر حاولت تبديده وهو أ ن ليبيا موضوعة حتت الوصاية  ومه

ادلولية ل هنا حتت نطاق البند السابع وأ ن العبد الفقري ادلاعي لمك 

فقلت هلم هذا غري حصيح فليبيا حتت . ابخلري هو مفوضها السايم

وأ ان ل . البند السابع ولكن هذا ل يعين أ ن ال مم املتحدة حتمك ليبيا 

ن يتدخل يف شؤون ليبيا ادلاخلية ول أ عتقد أ رى نفيس بصورة م

ليبيا فزمن الوصاايت ادلولية قد  حبال أ ن هناك وصاية دولية عىل 

أ ذكر أ ن أ حد الناس ل أ مسيه ال ن زارين يف اليوم اذلي تال . وىل

نه  اختيار عيل زيدان لرئاسة الوزراء فطلب موعدا عاجال وقال ا 

أ عرف من ميثل وقال يل  مس الثوار ومل أ كن أ عرفه ولأ  يتحدث ب

قلت هل ! أ ريدك أ ن تعزل عيل زيدان وأ ن تأ يت برئيس وزراء أ خر 

فقال ليبيا حتت ! كيف والناس قد انتخبوه يف املؤمتر الوطين العام

البند السابع وأ نت تفعل ما تشاء قلت هذا غري حصيح وحاولت 

ن مل يكن فاقع. أ ن أ بدد هذا الومه من رأ سه ا وتكرر الكم مشابه وا 

ا ىل هذا احلد عىل أ لس نة أ خرى وكنت أ رصف هجدي من أ جل 

قناعهم بأ ن هذا ومه ل أ ساس هل  . ا 

الومه الثالث اذلي معلت عىل تبديده هو ومه أ ن الفائز يف 

الانتخاابت وفق النظام الانتخايب ال كرث يأ خذ اكمل السلطة أ و 

 الراحب يأ خذ لك يشء فقلت ا ن هذا ومه يف اجملمتعات العريقة يف

ادلميقراطية مفا ابكل مبجمتع اكجملمتع اللييب حرم من احلياة الس ياس ية 

فال ميكن . وحرم من تداول السلطة فرتة تزيد عىل أ ربعني عاما 

للراحب أ ن يأ خذ لك يشء بل عليه أ ن يشارك اخلارس يف السلطة 

بصورة أ و أ خرى فنحن يف مرحةل مشاركة س ياس ية واسعة يه 

 . رشط بقاء ادلوةل

ال خري اذلي أ ردت وسعيت يف تبديده هو ذكل الومه اذلي  الومه

ظهر يف أ خر أ شهر قضيهتا يف ليبيا عندما ظنوا أ ن تضافر الفوز 

الانتخايب املرحج لفريقهم مع حتقيق انتصارات عسكرية حممتةل 

ظنوا أ ن تضافر الثنني ينتج هلم الغلبة فقلت هلم هذه .. حلليفهم 
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تعالوا ا ىل .. لبة وتعالوا ا ىل لكمة سواء أ قلعوا عن أ وهام الغ . أ وهام 

 . ففكرة تبديد ال وهام فكرة مركزية يف الكتاب. طاوةل احلوار 

فالكتاب نقدي ابل ساس ابملفهوم اذلي يشمل النقد  . النقد: اثلثا 

اذلايت فمل أ كتب كتااب ل ساير أ حدا من الناس ل دوةل بعيهنا ول 

ففيه نقد ولكين لست دايان . هجة س ياس ية ليبية ول غري ليبية

ل أ ن الكتاب  أ وزع املسؤوليات عىل زيد أ و معرو من الناس ا 

ليه كام حيمل ادلول حيمل النخب الليبية مسؤولية عام وصلن ا ا 

الغربية مسؤولية أ يضا وحيمل ال مم املتحدة مبا فهيا البعثة اليت كنت 

رمغ أ هنا اكنت بوضع غريب بعض اليشء وهو أ قرب ا ىل . أ رأ سها

ن ليبيا حتت البند السابع وأ نت ملكف  املفارقة  فهم يقولون ا 

دارة العملية الس ياس ية وتنظمي الانتخاابت وب  ناء ابملساعدة يف ا 

ال هجزة ال منية والعسكرية وبناء أ هجزة ادلوةل ولحئة طويةل من 

. موظف  311ا ىل  311املهام ومن املهام الكبرية مث يعطونك بني 

حفجم ال ماكانت اليت بيدك ليس حبجم املسؤوليات اليت أ لقيت 

مما يتسبب حكام يف جعزك عن حتقيق ما نيط بيك أ و . عىل عاتقك

 .تريد حتقيقه

من يتابعك عىل مواقع التواصل الاجامتعي : ذ وليد ارتميةال س تا

 يلحظ أ نك هممت دامئا ابلقضااي الليبية فكيف تقميها يف هذا ال وان؟

طبعا فأ ان هممت جدا ابلقضااي الليبية أ ما عن : طارق مرتي. د 

 .سؤاكل فقد قلت ما أ راه يف هذ الكتاب 

لقد اتبعت مفاوضات الصخريات عن قرب  :ـ فيل يف الغرفة  7 

وكنت أ ميل ا ىل الظن أ ن حوار الصخريات مل يدخل ا ىل قلب 

املشالكت احلساسة حىت قلت مداعبا ا ن يف الغرفة فيال وأ ن 

 there wasوهو مثل ا جنلزيي . املفاوضني يف الصخريات ل يرونه

an elephant in the room  يعين أ ن مثة مشلكة كبرية

فهناك قوى مسلحة يف ليبيا يفرتض أ هنا خاضعة أ و : حتل وظاهرة مل

لهيا  تلوذ ابلقوى الس ياس ية املتحاورة يف الصخريات أ و تس متع ا 

لكين أ ميل ا ىل الظن أ ن . وهذا الافرتاض هل ما هل وعليه ما عليه

العالقة بني القوى املسلحة وأ ي هجة بعيهنا من القوى الس ياس ية 

لت اكنت القوى املسلحة يه اليت يه عالقة ابلجتاهني وهناك حا

فا ذا . تتحمك يف قرار القوى الس ياس ية الس يايس وليس العكس

مجعت القوى الس ياس ية وتركت املسلحني خارج العملية احلوارية 

 .فا ن العملية احلوارية تبقى انقصة

لقد حتدثت منذ قليل عن تشكيل : ـ وراء ال مكة ما وراءها 6

كومة بل الهدف هو ماذا يرتتب حكومة لتحمك فالهدف ليس احل

عىل هذه احلكومة أ ن تفعهل؟ فادلول الغربية والبعثة ال ممية اكنوا 

مشغولني طيةل هذا الوقت من أ جل ا يصال الليبيني ا ىل توقيع 

ولكن هذه . وثيقة طويةل فهيا تناقض وفهيا نقاط غري مفهومة أ حياان

ؤخذ الوثيقة الس ياس ية ليست يه الهدف بل اكن الهدف أ ن ت

لكن ماذا . تواقيعهم ليك تؤلف حكومة عىل أ ساس هذا التوقيع

فهنا من : س تفعل هذه احلكومة؟وملاذا شلكت؟ ختتلف ال جاابت

يقول ا ن اهلم الرئييس وراء ادلفع ابجتاه تأ ليف احلكومة هو أ ن 

يكون للمجمتع ادلويل خماطب واحد بدل خماطبني وأ ن يكون هذا 

ا برشعية تسمح هل ابس تدعاء التدخل اخملاطب اللييب الواحد ممتتع

وأ رجو أ ن ل يكون ... العسكري وأ ن هذا هو حقيقة ما جرى 

ذا اكن ذكل حصيحا مفعىن ذكل أ ن ليبيا لن خترج  ذكل حصيحا ل نه ا 

ذا اكن هذا هو  من أ زمهتا هذه بل لعل ال زمة احلارضة ستتفامق ا 

ذا اكن الهدف هو بناء توافق وطين ل . هدف العملية ييب عىل أ ما ا 

عادة بناء مؤسسات ادلوةل الليبية فكام  قاعدة جديدة من أ جل ا 

قلت من قبل فا ن أ ية تسوية تبقى أ فضل من عدهما حىت لو اكنت 

 .انقصة أ و عرجاء ما دامت س تأ خذان ا ىل هذا الهدف

هناك مسائل أ خرى مقلقة يف ليبيا تس تحق أ ن  :ـ قضااي مقلقة  3 

 :نقف عندها

. أ ن أ ش يد ابجلهد اذلي يقوم به د  أ ريد: أ  ـ س ياسات ل س ياسة 

املنظمة الليبية للس ياسات "عوض الربعيص يف منظمته 

فاش تغال النخب الليبية ياكد يكون حمصورا  " والاسرتاتيجيات

. الس ياسة ابل فراد وليس الس ياسات .. ابلس ياسة مبعناها الضيق

ا ىل مكتب مسؤول عند ذهابك  انهـ  اوأ ذكر ـ ولست أ مسي أ حد

كبري فتقول هل ما اذلي مينعمك من تنظيف شوارع طرابلس؟ 

فتعود فتسأ ل ما يه . فيجيب كيف والرصاع الس يايس فوق رأ يس 

س ياساتمك الاقتصادية ؟ ملا بدأ  سعر البرتول ينخفض وترافق يف 

حاةل ليبيا مع اخنفاض مكية النفط املصدرة من مليون ونصف 

ا ىل أ ربعمئة أ لف برميل سأ لت ما يه س ياساتمك مليون برميل 

مليار نأ لكهم  91للتعامل مع هذه املشالكت؟ قال عندان احتياطي 

قلت ممكن يف س نة أ و س نتني مفاذا بعد ثالث س نوات؟ فمل أ جد 

فالنخب . من النخب الليبية من هل ا جاابت أ و حىت اهامتمات

 .سلطةالس ياس ية انرصفت عن هذا الشأ ن ا ىل الرصاع عىل ال 

لقد ذكرت هذا من قبل ومسيته املسأ ةل :  ب ـ تغيري الثقافة 

الثقافية أ و ال خالقية أ و مسأ ةل القمي يف التخلص من أ اثر 

هذه مسأ ةل مل .. الاستبداد القامئ عىل الكذب والوشاية والشك

 .تول أ ية أ مهية 

زيل عن قوقد حتدث ال س تاذ مصطفى السا:  ج ـ مسأ ةل ال عالم 

ال عالم وكنت قد طلب مين ملا أ رادوا تأ سيس وزارة ال عالم بعد 

فنصحهتم أ ول بعدم تأ سيس وزارة لال عالم : الثورة مرشوعا لها 

وقد كنت يف . فقالوا ل بد من معل وزارة واكتب لنا مرشوعا

لغاء وزارة ال عالم فمل أ فلح  . لبنان وزيرا لال عالم وقد حاولت ا 

كرت فامي ذكرت رضورة التفاق عىل ميثاق فكتبت هلم نصا وذ

فقلت بل هو أ نسب .. أ خالق همنية فقالوا ليس هذا وقته 

ل ن الليبيني أ صبحوا أ حرارا يمتتعون ابحلرية وهذا . ال وقات لوضعه 
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التواصل الاجامتعي  مواقع حقهم ولكهنم يمتتعون هبا يف ال عالم ويف

تفاق عىل قواعد فهذا وقت مناسب لال. ذي ليبيا ؤ بطريقة قد ت

تضبط أ خالقيات املهن ال عالمية وحنن مس تعدون ملساعدتمك يف 

تدريب جيل جديد من ال عالميني يعرف أ ن ميزي بني اخلرب والرأ ي 

هذا ال مر اذلي هو يف الظاهر متيزي بس يط لكنه متيزي يصعب عىل 

فهؤلء ل يعرف أ غلهبم مىت ينهتيي اخلرب . الكثري من ال عالميني

فهذه القضااي . بدأ  الرأ ي يف نرشة ال خبار أ و يف التعليقاتومىت ي 

بدل انشغال النخبة الس ياس ية .. اكنت تس تحق أ ن هيمت هبا أ كرث

 .ابلرصاع عىل السلطة دون سواه
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

 

في   2112 في ديسمبر الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسستاملنظمة 

 . 2115و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير، طرابلس ليبيا

ناشئة من أجل تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية وال 

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل . لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرارإالوصول 

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر . تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي

و تهدف املنظمة . ستراتي ي و ثقافة التمي ة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبيةمفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلا 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات 
ً
أيضا

أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و  تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من. والتقارير الدورية

 .نشر املعرفة
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