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االنقسام السياس ي في ليبيا
و تداعياته على مؤسسات الدولة

عوض البرعص ي. د



املقدمة-

مظاهر االنقسام السياس ي و تجلياته-

العوامل التي ساعدت على االنقسام السياس ي-

آثار االنقسام السياس ي على العمل املؤسساتي-

أمثلة على تداعيات االنقسام السياس ي-

توصيات-

المحتوى



:2011فبراير 17نبذة عن الحكومات بعد ثورة -
حكومة املكتب التنفيذي-
الحكومة اإلنتقالية-
الحكومة املؤقتة األولى-
الحكومة املؤقتة الثانية-
حكومة اإلنقاذ الوطني-
حكومة األزمة-

المقدمة
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.االنقسام السياس ي و ازدواجية السلطة-

 على عمل املؤسسات بالدولة ا-
ً
.لليبيةازدواجية السلطة أثرت سلبا

.موالالصراع و التنازع على الصالحيات و األ -

.االنقسام السياس ي و الجغرافي ملؤسسات الدولة و أجهزتها-

المقدمة
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خدمات يصال الإتفكك املؤسسات و ضعف سيطرتها و قدرتها على -
.الى مختلف أنحاء الوطن

.تداعيات االنقسام على املؤسسات السيادية-

.املؤسسات الخدمية و ضرورة تحييدها-

 على واقع االنقسام يعيشه و يتضرر منه كل مواطن و يؤثر سلب-
ً
ا

.ظروفه املعيشية
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المقدمة



.وجود برملانين و حكومتين-

.تجاه الى الحسم العسكري إلا-

االستقطاب السياس ي الحاد و االنقسام -
.الجغرافي

.نفالت األمني في العديد من املناطقإل ا-

مظاهر االنقسام السياسي
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يات مؤسسات مناظرة و مجالس إدارة جديدة تتنازع الصالحتأسيس -
.و االختصاصات مع املؤسسات القائمة

.التسيب اإلدراي و املالي باملؤسسات الليبية-

.تردي مستوى الخدمات املحلية و تعطل العديد من املصالح-

.توقف الدراسة في أغلب مناطق النزاع-

05
مظاهر االنقسام السياسي



.مؤسسات ضعيفة-
.انتشار الفساد داخلها-
.غير قادرة على تنفيذ السياسات-
.مركزية غير مبررة-

.تماسك إجتماعي ضعيف-
.و غياب الحوارظهور االنقسامات -
.انعدام الثقة بين مكونات املجتمع-
.عدم وجود ميثاق إجتماعي-

عوامل ساعدت على االنقسام السياسي
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.االنتقاليةاإلطار املؤسس ي للفترة ضعف -

:اتخاذ قرارات غير صائبة-

.نقل املؤسسات كحل ملعالجة الالمركزية-
.لإلدارة املحلية9اصدار قانون رقم -

:الهيمنةعلى السلطات-
901قرار من بين491لرئيس الوزراء اصدار -

(2013تقرير الرقابة اإلدارية )قرار 

عوامل ساعدت على االنقسام السياسي
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وزارة الحكم المحلي-1
 أ

ً
البلديات: وال

.بلديات تتعامل مع حكومة االنقاذ-
.بلديات تتعامل مع حكومة األزمة-
.بلديات تتعامل مع الحكومتين-

 
ً
شركات الخدمات: ثانيا

.شركة تتعامل مع حكومة االنقلذ الوطني16-
.شركات تتعامل مع حكومة األزمة7-
.املخصصات تصرف من جهة واحدة-

 
ً
جهاز الحرس البلدي: ثالثا

ال يوجد انقسام-

 
ً
االنتخابات البلدية: رابعا

ةتم تشكيل لجنة عليا لالنتخابات البلدية من قبل حكومة األزم-

عن التداعياتأمثلة
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وزارة الكهرباء و الطاقات المتجددة-2

.تم تشكيل هيئة للكهرباء و الطاقات املتجددة تتبع لحكومة األزمة-

.ينإدارات تتعامل مع الجهتشركات و إدارات تتبع لحكومة اإلنقاذ، شركات و-

.2014كتوبر أفصل الشبكة الشرقية عن الغربية في -

 إعادة ربط الشبكة الجنوبية الشرقية بالشبكة الغربية-
ً
.تم الحقا

.و محطات التوليدالنزاع العسكري أدى إلى تدمير بشبكات النقل-

تجاوز الست يو الجنوبيةعجز في إمدادات الطاقة الكهربائية في املنطقة الغربية-
 
ً
.ساعات يوميا

؟؟حكومة األزمة في مناطق ليس بها عجزتعاقدات على مولدات جديدة قامت بها -

تداعياتالأمثلة عن  
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.مصلحة املطارات-

.مصلحة الجوازات-

(.السجل املدني)مصلحة األحوال املدنية -

.مصلحة الجمارك-

مضيئةأمثلة
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دعم التعاون بين اإلدارات الوسطى بما يضمن عدم انقسام-
.املؤسسات

مات دعم تفعيل وحدات اإلدارة املحليةبما يضمن ايصال الخد-
.الى املواطنين

املؤسسات السيادية الخدمية عن التجاذباتباالبتعاد  -
.  السياسية

العمل على ايجاد حل سياس ي شامل يخرج البالد من حالة -
.االنقسام السياس ي و املؤسساتي

التوصيات
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