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 توطئة

 لالهتمام املتزايد، على صعيدي الفكر 
ً
نظرا

في مرحلة ما " إعادة بناء الدولة"واملمارسة، بموضوع 

بعد النزاعات، تسعى هذه الدراسة إلى تسليط 

الحالة الليبية في محاولة لتشكيل إضافة الضوء على 

للبناء املعرفي، ومدى إمكانية الاستفادة منها على 

من البديهي أن لكل دولة . صعيد التطبيقات العملية

خصوصيات في مثل هذه الحاالت، إال أن هناك قدر 

من التوافق على سمات مشتركة تتطلب التأسيس 

، فإن لذا. عليها حين تفحص الحالة محل الدراسة

دراستنا ستعول على ألادبيات ذات العالقة، 

ومساهماتنا املختلفة في هذا املجال، واملعايشة 

الشخصية لألحداث، والتقارير املؤسساتية، وخاصة 

تلك الصادرة عن منظمة ألامم املتحدة حول 

استراتيجيات إعادة البناء فيما بعد النزاعات وسبل 

 .تحقيق السالم والتنمية املستدامتين

 
ً
إن دراسة الحالة الليبية تتطلب اقتراح أو تبني إطارا

. للتحليل يتضمن مراعاة الخصوصية الليبية

 على ما سبق، نسعى من خالل هذه املساهمة 
ً
تأسيسا

التأكيد على أن التحدي ألاكبر بالنسبة لليبيا هو 

املتمثل في التحول الجذري من حالة الالنظام إلى 

حت نير حكم مستبد لعدة لقد رزحت ليبيا ت. النظام

عقود، وكانت كل مظاهر التسلط املرتكزة على 

الفردية والشخصانية واملزاجية، مع التوظيف 

العبثي لكافة الثروات من أجل تحقيق ذلك، من أبرز 

العوامل التي أسهمت في تكريس حالة الالنظام 

 . وديمومة الطابع ألاوتوقراطي لنظام الحكم

رنة بين حاالت ما تنعت عند استخدام منهج املقا

 نجد أن هناك قواسم مشتركة " الربيع العربي"بدول 

 

 

فيما يتصل بمسوغات أو محفزات انتفاضة شعوب 

هذه الدول ضد حاكميها، ولكن ال يعني هذا 

بالضرورة أن هناك تطابق في التحديات التي تعيق 

وفق . عملية الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية

سنتعرض إلى مبررات إنهاء منظومة  هذا السياق،

الحكم الشمولية، ومدي إمكانية تحقيق الغايات 

املتوقعة وتلك التي )املأمولة مع تحديد التحديات 

، واختتام هذه (أفرزتها مرحلة الحرب وما تالها

املساهمة بطرح رؤية استشرافية تتضمن مآالت 

وتداعيات املشهد السياس ي وألامني الراهن، وذلك 

الل طرح السيناريوهات املحتملة، مع اقتراح من خ

 
ً
 .تبني البديل ألامثل لسبل تجاوزها مرحليا

 مسوغات التغيير

كما هي حالة معظم شعوب  -لقد شهدت ليبيا 

مراحل تاريخية عصيبة تناوب  -املنطقة العربية

الاستعمار خاللها التحكم في مصائره ومقدراته 

 للطبيعة الديناميكية للجنس . ومكتسباته
ً
ونظرا

 مع املقاربات الداعية 
ً
البشري بشكل عام، وتماهيا

جيه مسار والداعمة للتطور والتغيير التي تسهم في تو 

الحياة البشرية، تمكن الليبيون في منتصف القرن 

املنصرم من نيل استقاللهم من الاستعمار التقليدي 

إال أن التطورات . آملين التحرر وصنع مستقبلهم

والتحوالت التي حصلت على الساحة الدولية، 

أو مرحلة ما )وخاصة منذ نهاية حقبة الحرب الباردة 

ناهيك عن تداعيات العوملة، ، (بعد الثنائية القطبية

بكافة تفاصيلها ومكوناتها، انعكست بشكل ملحوظ 

على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
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العربية مما استوجب صياغة جديدة للواقع الرسمي 

 .العربي، املتردي واملتآكل

ومع مطلع العقد الثاني من هذا القرن شهد العالم 

 
ً
 استراتيجيا

ً
 تمثل فيما  العربي تحوال

ً
 وحتميا

َ
ملحا

 
ً
، أي ثورة "بالربيع العربي"أصبح يعرف اصطالحا

 بتفش ي 
ً
الشعوب ضد نظم الحكم الشمولية، مقرونا

الفساد وتعثر التنمية وتردي ألاحوال املعيشية في 

منطقة تصنف من أغنى مناطق العالم من حيث 

الثروات الطبيعية، وتتميز بموقع جيواسترتيجي 

لرغم من طابعها العفوي التلقائي، لم وعلى ا. مرموق 

تكن هذه ألاحداث التي فاجأت العالم وهزت كيان 

ومصداقية ألانظمة العربية املستبدة وليدة اللحظة، 

 .بل كانت محصلة تراكمات دفينة

إن استجالء ماهية الدوافع التي أدت إلى كسرت 

 عن 
ً
هاجس الخوف من السلطة، وإلافصاح علنا

الجذري والفوري، وبشكل سلمي  املطالبة بالتغيير

وحضاري، تتطلب ضرورة عدم  عزل العوامل 

 لعنصر التداخل 
ً
الداخلية عن الخارجية، وذلك نظرا

والتالزم بينهما، والناجم عن طبيعة العصر 

في تقديري، أن الخوض . والظروف الدولية الراهنة

في موضوع تحديات املرحلة يتطلب الوقوف عند أهم 

 .ستدعت وتستدعي التغييرالعناصر التي ا

 إلانساني/العنصر ألاخالقي

ال يختلف عاقالن حول حقيقة أن إلانسان ال يعيش 

فالخبز والكرامة متالزمتان وتشكالن . بالخبز فقط

إن أساليب . محور ارتكاز ألي إنسان حر شريف

الترهيب والقهر وإلاذالل والتسلط التي مارستها 

الليبي، ولعدة منظومة الحكم السابقة على الشعب 

عقود وبأساليب متنوعة، هي الوقود الذي أشعل 

فاإلستبداد . فتيل الثورة من قبل املواطن البسيط

تحول من تكتيك إلى إستراتيجية مستدامة، وذلك 

رغبة في املكوث على سدة الحكم أطول قدر ممكن 

ورغم املطالبات العديدة باحترام كرامة . من الزمن

أن القذافي لم يعر اهتمام إلانسان وكبريائه إال 

لذلك، أو انتهج سياسة تكتيكية مضللة عولت على 

الوعود الكاذبة وإلالتفاف على الديمقراطية 

هذا السلوك املشين أسهم بالطبع في دعم . الحقيقية

 .  وترسيخ حالة إلاسترخاء وألامل الواهم

 العنصر الاقتصادي

د لقد كان للعامل الاقتصادي دور حاسم في التأكي

فعلى الرغم . والاستمرار في املناداة بالتغيير في ليبيا

من املوقع الاستراتيجي الحيوي وإلامكانيات والثروات 

الهائلة التي تزخر بها هذه الدولة إال أن شعبها عاني 

من أوضاع اقتصادية وأحوال معيشية متردية 

ومخزية، وذلك وفق التقارير الصادرة من املؤسسات 

إن ارتفاع مؤشرات الفقر . القةالدولية ذات الع

والبطالة وسوء ألاحوال املعيشية وتأكل البنى 

التحتية مع استشراء الفساد وحجب الحقيقة 

والشفافية والتخوف من املسألة العلنية والتملص 

من املحاسبة أصبحت حقائق لم يستطع أحد 

 .تجاهلها أو إنكارها

قد يتبادر للذهن أن ليبيا تعتبر من الدول الريعية 

الغنية، إال أن هذا ال ينفي حقيقة أن املردود يعتبر 

، وينحصر في طبقة محددة
ً
بمعنى أن منظومة . فئويا

الحكم ورموزها املقربين والانتهازيين هم من كان لهم 

املصدر الرئيس )نصيب ألاسد من عوائد النفط 

لشعب الليبي فقد كانت تعاني ، أما غالبية ا(للثروة

من الحرمان وإلاقصاء والتهميش، مما نجم عند ذلك 
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تنامي روح الثورة على الغبن واملطالبة بتغييرات 

في تقديري، إن هذا الوضع أنتج طبقتين . جذرية

مما ساهم إلى حد كبير ( فقيرة موسعة وغنية ضيقة)

في تقلص رقعة الطبقات الوسطى التي تعد صمام 

 .   الستقرار والتنميةأمان ل

 العنصر السياس ي

حاول نظام الحكم السابق طيلة فترة حكمه الترويج 

أي ما كان يحلو له " الديمقراطية املباشرة"لخديعة 

، إال أن الواقع واملمارسة "بسلطة الشعب"نعتها 

تشير إلى حكم الفرد املطلق على كافة مكونات 

م الحوار لقد عاني الشعب الليبي من انعدا. الدولة

واملشاركة السياسية الحقيقة، وتخوين وتجريم 

، وتغييب دور املجتمع املدني في "!النجومية"الحزبية و

الحياة السياسية، مع غياب أطر دستورية وقانونية 

حقيقة وفعالة، وخنق ومصادرة الحقوق والحريات 

ومع التعنت . العامة وغيرها من مقومات إلاصالح

ود مكررة وغير جادة املفرط أو التلويح بوع

أصبحت ألامور ال تحتمل مما استوجب ( كمسكنات)

 .العمل على استحقاق التغيير

 العنصر الحقوقي

الشق ألاول : ينبغي تناول هذا البعد من خالل زاويتين

داخلي، حيث أوضحنا في الجزئية السابقة أن غياب 

أو قصور أو هشاشة املرجعيات والهياكل القانونية 

ساهم إلى حد كبير في بقاء القذافي في والدستورية 

سدة الحكم مع قناعتنا أنه فعل ذلك بقصد 

 من الوقوع في املسؤولية 
ً
وملصلحته الذاتية، وتهربا

إن تعمد عدم التقيد بالتزامات قانونية . القانونية

وفي هذ . ودستورية هي من سمات النظم الاستبدادية

و السياق يمكن القول إن إلاقرار بالدستور أ

الانتخابات، على سبيل املثال، يشكل خطورة قصوى 

والتي  -كما أن حقوق إلانسان . على طبيعة الحكم

أصبحت في عاملنا املعاصر تصنف كحاجات 

في الدول التي تحترم (  ( human needsأنسانية

، ولو أقرت من الناحية النظرية، ال -كرامة إلانسان 

 مع الواجبات امللقاة على
ً
عاتق  تنسجم مطلقا

 . املواطنين، وخاصة لكونهم دافعي ضرائب

 العنصر ألامني

. لم يعد للتفسير التقليدي لألمن مكانة في عالم اليوم

إن القراءات املعاصرة ملصطلح ألامن أصبحت 

وفقا . تتفحصه من خالل جوانبه املتنوعة واملختلفة

للرؤية الجديدة، فإن السياسات ألامنية، ال تقتصر 

التقليدية املتمثلة في التركيز على على الوسائل 

إلانفاق ألامني والعسكري من أجل حماية استمرار 

النظم الحاكمة وتكريس الاستبداد أو تحت ذريعة 

 .درء مخاطر الاعتداءات الخارجية

 على قول هللا عز وجل 
ً
َيْعُبُدوا َربَّ { إيمانا وتأسيسا

ْ
ل
َ
ف

َبْيِت 
ْ
ا ال

َ
َعَمُهْم مِ ( 3)َهذ

ْ
ط
َ
ِذي أ

َّ
َمَنُهْم ِمْن ال

َ
ْن ُجوٍع َوآ

ْوٍف 
َ
الرؤية املعاصرة ، ووفق ]601 :قريش[( 4)خ

ملفهوم ألامن فإن التركيز ينبغي أن يكون على أمن 

: إلانسان، وذلك من خالل ركيزتين أساسيتن وهما

التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة، كما شملت 

 هذه النظرة أبعاد ألامن إلانساني 

(human security)  املتمثلة في ألامن الاقتصادي

والغذائي والبيئي والشخص ي واملجتمعي املحلي 

لذا، وتأسيسا على هذه الرؤية، يجب  (1).والسياس ي

                                                           
1  Human Development Report 1994: New Dimensions of 

Human Security ترجمة )روب ماكري دان هيونيرت : أنظر أيضا

حماية الناس : ، ألامن إلانساني والدبلوماسية الجديدة(لينا املنجد



املنــــظمة الليبية للســــياسات وإلاســـــتراتيجيات                        

Libyan Organization Of Policies & Strategies 

 
 
 

 :ليبيااملشهد السياس ي وألامني في 

  رؤية تحليلية استشرافية
4 

أن ال يستمر النظر إلى مصطلح ألامن على أنه 

كما يحلو ( tabooأي )محظور أو محرم من التأويل 

للبعض، وملصالح ذاتية غرضية، التعامل معه في 

لقد أصبح هذا املصطلح عرضة . ألاحيانكثير من 

لتفسيرات مختلفة، وذلك بسبب التزايد املطرد في 

هذا التوجه يتمحور حول أهمية . أهميته وحساسيته

أمن إلانسان كشرط أساس ي لتعزيز أمن الدولة 

بكافة عناصرها ومكوناتها املتعارف عليها في قواميس 

 على أمن
َ
 علم السياسة املعاصر، وليس مقتصرا

 .الحكام أو النخب الحاكمة فقط

إن املؤشرات واملعطيات الرقمية املخيفة واملستمدة 

من مصادر موثوقة وتتميز بقدر كبير من الشفافية 

والدقة، تبين مدى الضرر وألاذى الذي لحق ويلحق 

باإلنسان، وخاصة في أرجاء عدة من املنطقة 

العربية، من جراء النزاعات والحروب واملجاعة 

ر وألامية وانتهاكات حقوق إلانسان والفساد والفق

الطبيعية )ونهب للثروات وألامراض والكوارث 

وغياب الديمقراطية والتبعية، وبقية ( وغيرها

 (2).العوامل التي تعيق التنمية املنشودة

هذه، وفي تقديرنا، تعتبر جوهر ومصدر املشكالت 

التي تدعو الحاجة إلى التعامل معها عند التفكير في 

وضع آية ترتيبات أمنية، وبدون ذلك يبدو أن مآلها 

إن غياب أو تغييب العمل وفق . إلاحباط أو الفشل

هذه الرؤية الحضارية لألمن من قبل ألانظمة 

الحاكمة أسهمت إلى حد كبير في التسريع من وتيرة 

                                                                                
الكندية، بتصريح من مطبعة السفارة : الرياض)وتعزيز السالم 

 (.0000ايثاكا، -لندن-جامعة ماجيل في مونتريال وكينجستون 

 

تقرير التنمية إلانسانية العربي للعام : أنظر على سبيل املثال 2

 .تحديات أمن إلانسان في البلدان العربية: 0002

إن هذه . املطالبة الشعبية بضرورة التغيير الجذري 

قة أن ألامن الدعوة املشروعة مستندة على حقي

والسلم الاجتماعي متالزمتان ومتكاملتان، وبالتالي 

 
ً
 .سوف لن تكون هناك تنمية دون توافرهما معا

 املعلوماتي/العنصر إلاعالمي

لقد كان لهذا العنصر دور متميز في تسريع وتيرة 

املتكلسة، ومع /إلاطاحة بالدكتاتوريات العتيدة

أفرزتها الثورة التطورات املتالحقة واملبهرة التي 

الرقمية املتعلقة بتقانة الاتصال والتواصل لم يكن 

بمقدور السلطات املستبدة من منع أو حجب 

إن عصر عوملة املعلوماتية، . الحقيقة عن الناس

 في فسح املجال 
ً
 حاسما

ً
رغم سلبياته، كان عامال

للتنسيق والتخطيط والتنفيذ للقضاء على الاستبداد 

لقد حاول ". الربيع العربي"دول  في ليبيا، وغيرها من

املستبدون توظيف هذه الوسيلة الفعالة في التضليل 

وزرع الفتن والتجسس، إال أن توافر العناصر ألاخرى 

، ساهم إلى حد 
ً
لحتمية التغيير، واملشار لها سلفا

 .كبير في فضح النوايا وبطالن مفعول الخذيعة

 التحديات الراهنة واملحتملة

جز ومبسط ملبررات تغيير النظام بعد استعراض مو 

(regime change ) في املنطقة العربية، وليبيا على

وجه التحديد؛ وعند قراءة متفحصة للواقع الراهن، 

، والتي تمطط "باملرحلة الانتقالية"أو ما توصف 

عقالني، نستنتج أن هناك /أمدها دون مبرر منطقي

جملة تراكمية من التحديات يمكن تصنيفها 

بمعنى أن ليبيا، عكس على ما . مة واملستجدةبالقدي

كان عليه في دول عربية أخرى شهدت انتفاضات 

، لم تحظى خالل أزيد من (كتونس ومصر)شعبية 

أربعة عقود بأدنى قدر من املمارسة الحقيقية 
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للديمقراطية وال ببناء مؤسساتي متأصل وفعال، زد 

ل على ذلك أن القضاء على الحكم الشمولي كان والزا

هنا تجدر الاشارة إلى حقيقة أنه كلما . باهظ الكلفة

تكرس الاستبداد كلما تعقدت سبل التخلص منه 

 إلى استعصاءات جمة 
ً
ومن رواسبه مما يؤدي حتما

( بل إخفاقات)في مسار التحول الديمقراطي وتعثر 

في مشروع بناء الدولة، والشواهد على ذلك ماثلة 

التي ارتكبتها  ومن ألاخطاء الجسيمة (3).للعيان

، رغم "التحرير"السلطات املنتخبة في مرحلة ما بعد 

تنبيهات املهتمين بالشأن العام ومناشدات مؤسسات 

املجتمع املدني الفتية، هي عدم وضع اعتبارات جادة 

للتحديات الناجمة عن ثقافة الاستبداد والعبثية، 

مما نتج عنه توليفة مركبة ومتشابكة من التحديات 

إن . ى فشل ذريع في مواجهتها والتصدي لهاأفضت إل

ألاوضاع الراهنة تؤكد هذه الحقيقة وسبب ذلك، في 

أسلوب )تقديري، هو محصلة لغلبة لغة السالح 

 (.املسار الديمقراطي)على لغة الحوار ( العنف

من خالل التجارب السابقة، وبناَء على رؤى الخبراء 

حدة املتعلقة في هذا املضمار، أشارت تقارير ألامم املت

ببناء الدولة في مرحلة ما بعد النزاعات إلى جملة من 

املعيقة " العناصر والتحديات ألاساسية العامة"

لتطوير هياكل الحكومة في هذه املرحلة،  والتي 

 (4):تفحصتها وتعاطت معها وفق العناوين التالية

                                                           
 بين حاالت سوريا والعراق واليمن وليبيا وحالتي تونس   3

ً
قارن مثال

 .ومصر

 :ملزيد التفاصيل أنظر 4

"Governance Strategies for Post Conflict Reconstruction, 

Sustainable Peace and Development", UN DESA 

Discussion Paper - GPAB/REGOPA Cluster* (November 

2007). 

 الثقة بالشرعية وسلطة الدولة 

 إلارادة السياسيييييييييييييييييييية لتحقييييييييييييييييييييق الشيييييييييييييييييييفافية 

 (محاربة الفساد)واملحاسبية 

 رأس املال املجتمعي والتكافل الاجتماعي 

 املصالحة 

 إعادة بناء الاقتصاد واطر توفير الخدمات 

 ألامن والتحركات العابرة للحدود 

ومع الاعتراف بهذه العموميات التي تنطلي على جل 

الدول واملجتمعات التي مرت أو تمر بهذ املرحلة، إال 

هنا في مستهل هذه املساهمة، ال يلغي أن هذا، وكما نو 

املغزى . بالضرورة خصوصيات كل حالة على حدة

هنا أن هناك تحديات ظرفية تشكل إفراز طبيعي 

عند التأمل في الحالة الليبية . لعنصر الخصوصية

نجد إن التحدي ألابرز، والذي يعد من أهم مالمح 

خصوصياتها، هو تعقيدات التحول من حالة 

ى النظام، أو الانتقال من الالدولة إلى الالنظام إل

هذا التحدي تنبثق عنه جملة من . الثورة إلى الدولة

والتي يمكن ( عاجلة ومؤجلة)التحديات الفرعية 

 :تصنيفها وقولبتها في السياق التالي

مدى الالتزام باملرجعيات الدستورية والقانونية  -

" يرلجنة فبرا"إلاعالن الدستوري وتعديالته ومقترج )

/ مبدأ الفصل بين السلطات/ والقوانين النافذة

التقيد بالبرنامج الزمني املعلن للمرحلة الانتقالية 

وخاصة تلك املتعلقة بالسلطات والدستور 

 ..(والانتخابات

غياب املعلوماتية املستندة على قاعدة بيانات  -

 (من حيث الوفرة والدقة واملصداقية)رسمية 



املنــــظمة الليبية للســــياسات وإلاســـــتراتيجيات                        

Libyan Organization Of Policies & Strategies 

 
 
 

 :ليبيااملشهد السياس ي وألامني في 

  رؤية تحليلية استشرافية
6 

 (اصيله ومكوناتهبكافة تف)تردي ألامن  -

تجاهل نهج التعويل على أساليب منع واحتواء  -

مع ضرورة )النزاعات وتحقيق العدالة واملصالحة 

 (الحسم في معضلة ألاسبقية

 (في الداخل والخارج)مشكالت النازحين واملهجرين  -

 تعثر برنامج الحكم املحلي والتنمية املكانية -

وموارد الدولة عدم ترشيد الانفاق والاقتصاد  -

الفساد املالي )والحد من إهدار املال العام 

فرز املنتفعين من /  الشفافية واملحاسبية/وإلاداري 

حالة الالاستقرار ووضع آليات فعالة للتعامل 

/ متابعة ألاموال املجمدة واملسروقة/ التهريب/ معهم

التوظيف والتضخم / التعويضات/ غسيل ألاموال

معايير الايفاد / املحروقاتدعم السلع و / الوظيفي

الخصخصة / للعالج والدراسة والعمل بالخارج

/ الالمركزية/ وإشراك القطاع الخاص في التنمية

 ...(توفير السيولة الالزمة 

الانفالت إلاعالمي املؤجج للفتن والصراعات  -

وضعف مؤازرة كافة املؤسسات التعليمية 

ني، بغية والتثقيفية، بما فيها مؤسسات املجتمع املد

بناء إلانسان وتخليص العقلية من رواسب الحكم 

ترسيخ / تعزيز قيم الوالء الوطني)الاوتوقراطي 

تجسير الهوة  -/ الثقافة الديمقراطية ونبذ العنف

الليبية في الداخل ( الانتلجينسيا)بين النخب 

 ...(والخارج

غياب سياسة خارجية تتماش ى مع روح ومقتضيات  -

لى املصالح العليا للدولة الليبية العصر، ومرتكزة ع

تغيير الصورة النمطية )وتراعي سلم ألاوليات 

التدخل ألاجنبي في / السلبية عن ليبيا والليبيين

/ الهجرة غير القانونية/ الالجئين/ الشؤون الداخلية

، مع ...(التهريب عبر الحدود واملياه إلاقليمية/ إلارهاب

 )ية لتنفيذها إعادة النظر في الوسائل الدبلوماس
ً
كما

 وأداءً 
ً
 (.ونوعا

على الرغم أهمية ترابط وتشابك كافة التحديات 

املشار لها أعاله، إال أن هذه املساهمة، ولدواعي 

موضوعية ومنهجية، ستقتصر على عنصري 

كما أن التركيز في هذا الجزء من . السياسة وألامن

هذه الدراسة ال يتناول تشخيص ما آلت اليه 

ليبيا من انقسام سياس ي وترهل أمني، الاوضاع في 

 للتكرار 
ً
 بالحيز املتاح وتفاديا

َ
"  الاجتراري "وذلك التزاما

ملا أصبح بغير خافي على الجميع، بل سينصب على 

الكيفية التي ينبغي من خاللها الخروج من املأزق 

 .الراهن في محاولة متواضعة الستشراف املستقبل

 البعد السياس ي

، هناك توا
ً
فق عام في ألادبيات ذات الصلة نظريا

، بأن 
ً
بعلم السياسة وبالتنمية السياسية تحديدا

ختالف والتنوع هما جوهر أو روح الديمقراطية، الا 

املطلب ألاساس ( أي الديمقراطية)وذلك لكونها 

للشعوب املقموعة عند انتفاضتها ضد العسف 

والاستبداد والاستئثار بالسلطة ومقدرات الدول من 

ولكن قد . أو جماعة أو فئة أو منطقة قبل فرد

الثورات عن مساراتها عند / تنحرف الانتفاضات

بقصد أو بسبب القصور )التطبيقات العملية 

بعدم النضج "املعرفي او بسبب ما يمكن تصنيفه 

قد )حين يتحول الاختالف إلى خالف "( السياس ي

يحتد مداه إلى درجة الاقتتال والتدمير الشامل لكافة 

دون بدل )ويتحول التنوع إلى إقصاء ( ت الدولةمقدرا

جهود للمصالحة وجبر للضرر وتطبيق عدالة 

وذلك تحت ذرائع عديدة لعل من ( انتقالية فعالة
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" املحرر /ثقافة املنتصر"أبرزها التشبث بسلوكيات 

 5.وإزاحة ألاخر لالستحواذ على الثروة ومقاليد الحكم

هذا باختصار شديد ما حصل للمشهد 

وحتى وقتنا " التحرير"ألامني في ليبيا منذ /اس يالسي

 (6).الحالي

البعض يرى أن ليبيا شهدت ما يمكن أن وصفه 

في املسار الديمقراطي حيث تجلى ذلك " شهور عسل"

في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوافقات في تشكيل 

 /حكومة
ً
 نتيجة

ً
حكومات، إال انها لم تدم طويال

عات سياسية حادت لتجاذبات واستقطابات وصرا

كما أن معايير . عن سياق التداول السلمي للسلطة

اختيار السلطة التنفيذية استندت على املحاصصة 

وليس الكفاءات، وما العدد الضخم للحقائب 

الوزارية وتضمين وزارت ال داعي لها في املراحل 

 )الانتقالية 
ً
وفي ظروف أمنية !( كوزارة للسياحة مثال

إال مؤشر على الانصياع نحو واقتصادية عصيبة، 

 .مراضاة أطراف على حساب املصالح العليا للدولة

في تقديري، وقد نوهت إلى ذلك في حينه وعبر عدة 

سبل، بأن ما حصل، وخاصة فيما يتعلق بإجراء 

( املؤتمر الوطني العام)الانتخابات التشريعية الاولى 

                                                           
في املشهد " ثقافة املنتصر"ملزيد الايضاح حول تجدر وهيمنة  5

محمود أحمد أبوصوة، جدلية : سبيل املثالالليبي، أنظر على 

دار الرواد، : طرابلس)مدخل لتاريخ ليبيا العام : املجال والهوية

 .014و  041-042، ص ص (0060

جدلية العالقة بين العدالة الانتقالية "أحمد علي ألاطرش، : أنظر 6

، سلسلة ألاوراق البحثية ملجموعة "واملصالحة الوطنية في ليبيا

ملغاربيين، مركز الدراسات املتوسطية والدولية، تونس، الخبراء ا

– Konard Adenenauer Stiftung)ومؤسسة كونراد أديناور 

KAS)املانيا ،. 

 

، ألنه "!أبهر العالم"ال يجب أن نعول عليه كنجاح 

عبر عن حالة مؤقتة وظرفية ملزاج عام ال يمكن ي

كما إن إقبال جمهور . تفسيره بسلوك انتخابي

رغم  -الناخبين على صناديق الاقتراع في تلك ألاونة 

محدوديته النسبية، وهذا ما يحدث عادة في مراحل 

أزعم بأنه كان في مجمله يعكس  –ما بعد النزاعات

لتعاطف مع حالة انفعالية أدت إلى الاندفاع وا

وليس لضمان حق " واجب وطني"إلداء " الثورة"

إن . يكفله القانون وتحتمه العملية الديمقراطية

تدافع عديد الناخبين في الطوابير لإلدالء بأصواتهم 

في مراكز الاقتراع دون معرفة ملن سيصوتون هو 

باملقابل، إن ما . إشارة واضحة ملثل هذه التصرفات

اد في نسبة املشاركة في شهدته ليبيا من عزوف ح

لجنة الستين ومجلس النواب )الانتخابات التي تلتها 

هو دليل قاطع على تنامي ( والانتخابات البلدية

النضج السياس ي والشعور بالندم وخيبة ألامل اتجاه 

 
ً
 .ممارسات من صوتوا لهم سلفا

مع مراعاة حقيقة تعقيدات وصعوبات املرحلة 

ورواسب املاض ي الانتقالية الناجمة عن إرث 

، إال أن ألاداء الهزيل "التحرير"وتداعيات حرب 

والتعنت غير املبرر وعدم القدرة على تحمل 

املسئولية الوطنية التاريخية من قبل بعض أعضاء 

املؤتمر الوطني املنتخبين والحكومات املنبثقة عن 

السلطة التشريعية منذ تشكلها، أسهم إلى حد كبير 

ياسية والاقتصادية في تردي الاوضاع الس

والاجتماعية في ليبيا، إلى حد وصل بها إلى مقربة من 

 ".بالدولة الفاشلة"تصنيفها 

ولتجاوز تفاصيل ما حصل من أسباب أدت إلى ما 

نحن عليه آلان من اشتباكات مسلحة ودمار وانفالت 

أمني وانهيار اقتصادي وشرخ مجتمعي وانتهاك 
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مريبة وغير للسيادة وانقسامات نجم عنها حالة 

أي دولة واحدة من )مسبوقة من ازدواجية السلطات 

، أجزم !(سلطتين تشريعيتين وقضائيتين وحكومتين

بأن ألاغلبية استشعرت خطر وكلفة وأضرار املض ي 

 
ً
قدما في هذا الاتجاه مما استدعى ألامر تدريجيا

بفعل الظروف املصاحبة )زحزحة املواقف املتصلبة 

نحو ( ملحلية والدوليةوالضغوطات واملؤثرات ا

هذا يتطلب قراءة . التسوية السلمية للخالفات

( غير املباشرة)متفحصة ملجريات املفاوضات 

الحاصلة برعاية ألامم املتحدة، ومدي تناغم وتماهي 

 .الوساطات واملصالحات املحلية معها

داخلي أو )إذا ما استحضرنا التاريخ فال نجد نزاع 

 عبر إلاستقواء بلغة حسم ( بيني أو دولي
ً
نهائيا

السالح، وإن حصل ذلك لصالح طرف فإنه عامل 

متغير، ألن التعامل تم مع النتائج وليس مع 

املسببات، وبالتالي يكون مآله التهدئة املؤقتة 

(settlement ) وليس الحسم عبر التوصل إلى حل

فالنزاع له هيكل أو بنية (. resolution)النهائي 

ئة املحيطة به ومع الظروف تفاعلية مع البي

الدبلوماسية )املصاحبة له، كما أن التسوية 

 
ً
تقتض ي توافر جملة من العناصر الجوهرية ( تحديدا

 .لتحقيق ألاهداف املرجوءة للنجاح

بالنسبة لحالة ليبيا، وقبل تسليط الضوء على أهم 

الدائرة، ينبغي  معوقات التسوية السلمية للنزاعات

 :التنبيه إلى ما يلي

أننا في مرحلة وصلت إلى حد التقاتل مما يستدعي  -

، (كما هو متداول " )الحوار"التفاوض املباشر وليس 

، كنا في حالة  حوارية عبر كافة "التحرير"ألننا، ومنذ 

 .السبل والوسائل واملستويات

أن تعدد جهود التسوية واملبادرات والوساطات  -

" التداخل الوساطي"أي ما تنعت بإشكالية )

mediation overlapping - في ألادبيات ذات الصلة )

 
ً
دون تنسيق فيما بينها في إطار موحد يشكل خطرا

 على أمن واستقرار ليبيا، ألنه يطيل من أمد 
ً
محدقا

الصراع، ويعيق أي تقدم ملموس نحو تسوية جذرية 

مع تقديرنا . ونهائية للقضايا الخالفية العالقة

ل وسطاء محليين للمساعي الحميدة املبذولة من قب

وإقليميين إلثبات حسن النوايا ومن أجل بناء الثقة 

وتضييق الفجوة وحلحلة القضايا الخالفية العالقة 

بين ألاطراف املتصارعة، إال أن هذه الجهود يجب أن 

تكون مكملة وداعمة للهيكل التفاوض ي الرئيس ي ال 

منفصلة عنه، وذلك لتفادي هذه الوقوع في مطب 

 .هذه املعضلة

في هذه املرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، أرى أن 

إن صح )الليبي  -جهود الوساطة لتسوية النزاع الليبي

يجب أن تضع في الحسبان جملة من ( النعت

الاعتبارات يمكن حوصلتها وبلورتها وفق السياق 

 :التالي

 توقيت التدخل

من أهم العناصر الخالفية في أدبيات علم تسوية 

توقيت املناسب لتدخل الطرف النزاعات هو ال

البعض يرى ضرورة التدخل في (. الوسيط)الثالث 

مرحلة مبكرة من عمر النزاع، وذلك لكي يتسنى لجمه 

والبعض ألاخر يعتقد عكس . بسهولة وتفادي تفاقمه

ذلك، إي أن التدخل يجب أن يكون في مراحل 

تصعيدية متأخرة تكون فيها ألاطراف منهكة وغير 

ستمرار في الصراع، ومنصاعة للجلوس قادرة على الا 

حول طاولة املفاوضات، وقابلة أو مذعنة لتقديم 
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وفي خضم هذا . تنازالت لتقليل الخسائر املحتملة

 له، طرحت املدرسة 
ً
السجال الفكري، وإمتدادا

الواقعية في حقل تحليل وتسوية املنازعات فكرة 

، أي التوقيت (ripe moment –لحظة النضوج "

ون فيه النزاع على درجة عالية من الجهوزية الذي يك

من حيث ألاضرار املتبادلة والناجمة عن  –

لتدخل الطرف الثالث، وهذا  -استمرارية القتال

 :(7)يتطلب ثالث مشترطات جوهرية

أن تكون كافة ألاطراف املتنازعة متورطة  :ألاول 

، ومتلهفة ملخرج مشَرف، (stalemate)ومتضررة 

املباشر أو غير )ألامر التدخل حتى لو استوجب 

لدعم الطرف ألاضعف ولتحقيق توازن قوى ( املباشر

سواء على الصعيد امليداني أو الدبلوماس ي، وذلك 

 .لغرض إلحاق أذى متبادل ولتليين املواقف املتصلبة

أن يكون لكل طرف في النزاع ممثل شرعي  :الثاني

بمعنى أن إشراك عناصر . وفعال في املفاوضات

ها الشرعية أو الفعالية ستخلق إشكالية تعثر تعوز 

العملية التفاوضية بسب الحاجة املتكررة للتوقف 

اومن كلفهم بهذه املهمة " هرم السلطة"والرجوع إلى 

دون منحهم تفويض كامل في حسم املواقف، وهي ما 

 (  re-entry problem)تنعت في علم التفاوض 

للحلول أن يطرح الوسيط صيغة توافقية  :الثالث

( mediator)املمكنة، وهنا يكمن الفارق بين الوسيط 

الذي يقوم بمهمة ( facilitator)واملسهل أو امليسر 

التواصل وتهيئة املناخ التفاوض ي وبناء الثقة، دون 

 .طرح أفكار أو مقترحات للحلول 

                                                           
مدخل نظري في : أحمد علي ألاطرش، تسوية املنازعات الدولية 7

الدار ألاكاديمية للطباعة والتأليف : طرابلس)الوساطة الدولية 

 .10-10ص ص،  (0002والترجمة والنشر، 

، إال أن (بوعي أو دونه)رغم توفر الشرط ألاول 

رية، وعلى رأسها املبادرات الوساطية ألاجنبية الجا

. وساطة ألامم املتحدة، تفتقد للعنصرين ألاخرين

هذا يقودنا إلى تسليط الضوء على أبرز مفاصلها 

 .لتأكيد مدى أهميتهما في خضم الحالة الليبية

 تحديد املفاهيم

 لكافة املرجعيات النظرية والشواهد العملية، ال 
ً
وفقا

يمكن ألي حوار او عملية تفاوضية تحقيق تقدم 

تحديد املفاهيم الخالفية، ايجابي ملموس دون 

. ووضع التعريفات إلاجرائية للمصطلحات الجدلية

إن الحالة الليبية ليست باستثناء، بل أجزم أنها تمثل 

 لهذه الاخت
ً
 بارزا

ً
الفات والخالفات، وذلك أنموذجا

لعدة عوامل مثل القصور في الثقافة السياسية 

والتجربة الديمقراطية وعدم الوعي بمدى أهميتها، أو 

إهمالها بشكل متعمد بقصد املراوغة وإطالة عمر 

 .النزاع

عند التمعن في املبادرات السلمية املطروحة وأبرزها 

بين املتداولة " الاتفاق السياس ي الليبي"مسودات 

الوسيط الدولي وألاطراف املتنازعة ال نجد تبويب أو 

باملبادئ "في الجزء املتعلق ال في الديباجة أو  -تضمين 

مفاتيح واضحة /أو حتى إشارة لتعريفات -" الحاكمة

ومحددة ملصطلحات خالفية مبهمة أفضت لتوسيع 

الهوة بين ألاطراف مما كرس حالة تنعت في ألادبيات 

 conceptual" )نازع املفاهيميبالت"ذات الصلة 

conflict) ؛ ومن هذه املصطلحات، على سبيل املثال

/ فبراير 61مبادئ وأهداف ثورة : ال الحصر

/ إلارهاب"/ ألاحزاب واملليشيات/ الثوار/ الشرعية

/ الثورة املضادة/ الشرعية/ الديمقراطية/ التطرف

 (.الخ...املجتمع الدولي
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ان التعريفات إلاجرائية هي حجر ألاساس ألي 

اتفاقية أو حوار أو تفاوض، وبالتالي فإن أية قصور 

أو لبس أو غموض في هذا الجانب يمثل نقيصة في 

ضبابية /الصياغة تحمل في طياتها عبارات فضفاضة

التأويل "أو ما يطلق عليه )يجعلها عرضة  للتأويل 

في تعثر الجهود ، مما يسهم إلى حد كبير "(العدواني

في تقديري، أن . وعدم التوصل إلى إتفاق نهائي

هذا العنصر ( بعمد أو بدونه)الوسيط الدولي أهمل 

الذي يعد غاية في ألاهمية عند التعاطي مع الحالة 

من هذا املنطلق، . الليبية، كما في حاالت مشابهة

أؤكد أن الاتفاق حول مفاهيم محددة سيدفع ال 

 محالة إلى تجسير ه
ً
 .  وة الخالف بين ألاطراف جميعا

 هوية ألاطراف املتنازعة

 منذ أن حلت بعثة ألامم "التحرير"عقب 
ً
، وتحديدا

املتحدة للدعم في ليبيا بثقلها املتمثل في عدد مأهول 

على التراب الليبي " الخبراء الدوليين"من املوظفين و

  320ما يناهز عن )
ً
، ورغم تنبيهاتنا املتكررة (عنصرا

تواصلة للخلل املتصل بعناصر توليفة ومهام وامل

لم تعر اهتمام ( أي البعثة)، إال أنها " البعثة"وأداء 

عدم : ملسائل تعد في غاية ألاهمية؛ لعل في مقدمتها

التركيز على التفاصيل الدقيقة والحقيقية لتركيبة 

 -النسيج املجتمعي الليبي، وخاصة البعد إلاجتماعي

ن آلاثار السلبية السياس ي، مع غض الطرف ع

الهدامة لتراكمات ثقافة الاستبداد املطلق على 

السيما وان ليبيا  -املخيال والسلوك الجماعي الليبي 

 حيث تصل نسبة الشباب ثلثي 
ً
دولة فتية سكانيا

، وإهمال شبه تام للخبرات الليبية املحلية -السكان

املستقلة في وضع تصورات مجدية للخروج من املأزق 

 .تيرة التحول من الالدولة إلى الدولةوتسريع و 

هذا ال يعني البتة التشكيك في قدرات الخبراء 

ألاجانب اللذين استعانت بهم البعثة في حينها 

، إما وفق معايير مهنية أو بناًء على عالقات (والزالت)

، ولكن الواقع يقول أن الخبرة في !شخصية نفعية

عين، حاالت مماثلة، أو التخصص في حقل معرفي م

ال ترقى للمستوى املراد عند التعامل مع الحالة 

الليبية، ونخص بالذكر في هذا السياق تحديد 

املمثلين الشرعيين والفاعلين الحقيقيين لألطراف 

املتنازعة؛ وما تزايد وثير املبادرات الوطنية واملساعي 

الحثيثة والواعدة التي يبدلها زعماء وحكماء وأعيان 

واملدن ومكونات املجالس البلدية القبائل واملناطق 

 ملدى 
ً
 واضحا

ً
الليبية في املرحلة الراهنة، إال مؤشرا

لذا، فإن مسألة خصوصيات الحالة الليبية . أهميتها

ال يمكن فهمها دون التعويل على املشاركة الفاعلة 

للعنصر الليبي املحلي املتخصص الذي عايش مآس ي 

د، واملتابع كادحيها والغبن الذي لحق بهم لعدة عقو 

فأهل مكة أدرى "لتطورات ألاحداث بها عن كثب، 

 "!بشعابها

 القضايا الخالفية

: وفق ألاديبات والوقائع، هناك ضربان من النزاعات

، وهذا ينطلي أيضا على (أي خفية)معلنة ومستترة 

القضايا محل الخالف لكونها تشكل بنية النزاع 

يقة قبل على الوسيط إذن أن يتنبه لهذه الحق. نفسه

في . الخوض في غمار البحث عن الحلول املمكنة

تقديري أن الوسيط الدولي لم يعي أهمية لهذا 

بالتعامل مع املعلن ( أو استكان)العنصر، بل أكتفي 

دون بذل جهود في حلحلة الخفايا عبر إجراءات 

منع "استباقية تدخل في مضمار مقاربة /احترازية

كما أن هذا (. conflict prevention" )النزاعات

الوسيط انغمس في تناول كافة القضايا الخالفية 
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متكاملة، وليس وفق " روزنامة"أو " كحزمة"املعلنة 

ترتيبات تراعي فيها ألاوليات من حيث درجة الخطورة 

كانتشار ألاسلحة واملروق )وإلالحاحية وألاهمية 

 
ً
 (.مثال

ومن الجدير بالذكر إلاشارة إلى عنصر اخر غاية في 

همية أال وهو أن الطرف الثالث قد فوت أو قفز ألا 

 power)" )وساطة القوة"على فرص ثمينة لتسخير 

mediation الجزرة "، والتي تعول على سياسة

في مرحلة كانت سانحة لذلك وقبل تفاقم " والعصا

ولكن يبدو اننا بدأنا نشهد في هذه املرحلة . الضرر 

هذا التي تعبر عن " الرسائل"بعض التلميحات و

التوجه، وذلك من خالل التلويح بفرض عقوبات 

دولية حيال من يعرقل املسار السلمي أو يؤجج 

الصراعات بهدف الضغط على ألاطراف املتنازعة 

لكي تتزحزح عن مواقفها املتصلبة ولتقديم التنازالت 

 (8).التي تمهد الطرق للخروج من النفق املظلم

 أنماط التحالفات

وقع تحول غير " بالتحرير"في مرحلة بعد ما يسمى 

مفاجئ للداري واملتابع للشأن السياس ي الليبي وهو 

املتعلق بنمط التحالفات، ال إلاقليمية والدولية 

، وهذا له مسوغ وحيد 
ً
فحسب، بل املحلية أيضا

مبني على املصلحة ليس إال، وهو أمر متوقع وطبيعي 

                                                           
ليس بالضرورة أن يفسر تبني هذا املنحى من باب الحرص على  - 8

 من خطر تنامي وتسارع وتيرة الهجرة 
ً
ليبيا ومستقبلها، بل تخوفا

على ألامن إلاقليمي والدولي، ( كاإلرهاب)غير القانونية وتداعياتها 

أحمد : ملزيد التفاصيل أنظر. وخاصة أمن دول الجوار املتوسطي

 -حالة ليبيا : الوجه املخفي للهجرة غير القانونية"ألاطرش علي 

، (www.libyaal-mostakbal.org)، ليبيا املستقبل "ايطاليا

60/2/0062. 

فعلى !(. ن املمكنأو ما ينعت بف)في علم السياسة 

الصعيد إلاقليمي والدولي، وهذا ما يهمنا في هذا 

الطرح، تحول الحلفاء ضد الطغيان إلى تفرعات 

تسعى كل منها جاهدة  لخلق تحالفات ضيقة مع 

 أو )أطراف وفواعل ليبية محلية ضد أخرى 
ً
علنا

 
ً
فمنها . ، وذلك تحت مبررات وقناعات مختلفة(سرا

بزمام السلطة وفرض سياسة ما يعمل على الاستئثار 

الهيمنة والنفوذ لتحقيق مآربه، ومنها من يسعى إلى 

تصعيد التوتر، أو على ألاقل الحفاظ على حالة 

الالستقرار في ليبيا واملنطقة بشكل عام، ومنها من 

يحاول ترسيخ روح الندم والترحم على املاض ي 

 لتشويه 
ً
املشين، ومنها من يرتعب وال يدخر جهدا

 لألنظمة " لربيع العربيا"صورة 
ً
لكونها شكلت بعبعا

 .الشمولية

رغم كل ذلك، فإن الوسيط الدولي نأى بنفسه عن 

هذه املتغيرات في نسق التحالفات التي كشفها، 

وبشكل جلي، الصراع املسلح الذي أحتد منذ صيف 

وفي هذا . ، وليس السياس ي كما كان عليه الحال0064

إبان الحرب على  ليبيا" حلفاء"السياق،  نجد أن 

وأخص بالذكر هنا الواليات املتحدة  -الاستبداد 

ألامريكية والدول الفاعلة في النظام إلاقليمي ألاوروبي 

في حالة تأرجح وانتهازية مفضوحة مما يجري في  -

 
ً
 ثابتا

ً
ليبيا من اقتتال، ألنهم لم يتخذوا موقفا

وصريحا حيال ألامر، سواء فيما يتعلق بالنزاع أو 

وهنا تجدر إلاشارة إال أن علم . تسويتهسبل 

الالموقف "العالقات الدولية املعاصر يؤكد على أن 

، وبالتالي ال مجال لالنتهازية السياسية في "هو موقف

عالم اليوم والتي يبررها منتهجيها تحت عنوان 

، وذلك لسبب بسيط هو أنها أصبحت "البرغماتية"

 !مفضوحة بفعل العوملة

http://www.libyaal-mostakbal.org/
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لي، الذي يعي هذه التحوالت دون على الوسيط الدو 

 من أجل الزج بكل املكونات 
ً
شك، أن يسعى جاهدا

والفواعل إلاقليمية والدولية، وأخص بالذكر هنا 

تلك التي اجتمعت في أكثر من اثنى عشر مناسبة حتى 

، في أن تكون "أصدقاء ليبيا"اللحظة تحت مسمى 

لذا، عليه أن . جزء من الحل وليس املشكلة فقط

جهودا مضاعفة من أجل اقحامهم في إيجاد  يبذل

مخرج لليبيا من حالة الانفالت ألامني الحاصلة، 

وفي هذا . واستشعارهم بما أعلنوه من التزامات

السياق يقتض ي التنويه، أن على من يّدعون بأنهم 

بأن دعمهم يجب أن ال ينحصر في " أصدقاؤنا"

، بل ينبغي أن يشمل "بناء الجيش والشرطة"مسألة 

إن التركيز . كافة العناصر التي تم تجاهلها في حينها

وإلاصرار واللهث من أجل تحقيق مثل هذا املكسب، 

سواء لغرض الحصول على  -والتسابق لتوقيع عقود 

مقابل مادي أو لغرض زرع والءات ضمن املنظومة 

 
ً
مع  -العسكرية وألامنية في ليبيا، أو كالهما معا

، "ل الجيش والشرطةلتدريب وتأهي"الطرف الليبي 

، أوضح بما فيها دول ال خبرة وال باع لها في هذا املجال

بجالء النوايا النفعية املبيتة من وراء إلادعاء بهذه 

 .الصداقة التي اصبحت تعتريها الشبهات

ليس هذا فحسب، بل على الوسيط الدولي وألاطراف 

" ألاصدقاء"الليبية املعنية اختبار مصداقية هوالء 

حك العملي، وليس عبر البيانات والتصريحات على امل

النظرية، والتي تتبلور في مجملها في جملة دبلوماسية 

، دون "دعم مسار الحل السياس ي"اجترارية مفادها 

على الوسيط ! توضيج مآهية وكيفية هذا الدعم

 إلى طاولة " ألاصدقاء"دعوة هوالء 
ً
جميعا

أو  املفاوضات، ال لإلطالع على مجريات التفاوض

التأثير في توجيه مساراته وفق نزعاتهم املصلحية 

رسمية الضيقة، بل لدفعهم إلى تقديم تعهدات 

قطعية بعدم التدخل في الشأن الليبي بأي وسيلة، 

وتحت أية ذريعة، والالتزام الصريح والواضح بدعم 

وضمان تحقيق ما تتمخض عنه املفاوضات بين 

غي تحميلهم كما ينب .ألاطراف املعنية من توافقات

املسئولية القانونية والتاريخية وألاخالقية حيال 

الوضع الراهن، ومدى خطورة تجاهل ما قد يجري 

من انعكاسات سلبية على استقرار املنطقة وألامن 

 .الدولي برمته

 البعد ألامني

نتيجة للترابط الوثيق بين الشقين السياس ي وألامني 

ب على ودرجة التداخل والاعتمادية بينهما يصع

الباحث أو املمارس للسياسة التوصل إلى نتائج 

ايجابية حين التعرض لكل عنصر بمعزل /موضوعية

ولكن مساهمتنا تحاول فرز العناصر . عن ألاخر

 على ما . اللصيقة بركائز الاستقرار ألامني
ً
تأسيسا

سبق، وقبل الخوض في طرح ألافكار املتعلقة 

ألاسباب التي باستشراف املستقبل ينبغي التطرق إلى 

أدت إلى انتكاسة الاوضاع ألامنية بشكل مفاجئ، 

 .ولكن متوقع

قد يتصور البعض أن تردي الاوضاع ألامنية 

بدل )وإلاستكانة للغة التهديد والسالح والاقتتال 

يعزى إلى تعاظم الانقسامات بين القوى ( الحوار

السياسية الرئيسة واملتمثلة فيما تنعت بالتيارين 

في تقديري، أن مسألة ". إلاسالموي "و" الليبرالي"

الانخراط في دائرة السلطة والنفوذ والتأثير في حركة 

دواليب الدولة الليبية ال ينحصر في تيار بعينه بل 

يتحقق عبر توافر خمس عناصر، أو ما أطلق عليها 

سواء بشكل مستقل أو عبر " )خماسية القوة"
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لسالح ا: والتي تتألف من( تحالفات ظرفية مصلحية

( مهما كانت ركائزه وغاياته وأهدافه)واملال والتوجه 

 .وإلاعالم والدعم أو التبعية لألجنبي

وفق املعطيات على ألارض وخفايا املشهد العام، ان 

جماعات :  هناك قوى خفية أخرى تتكون من

وسماسرة حروب وشبكات للجريمة  (9)متطرفة

" ورةالث"املنظمة ومتورطين في جرائم ومتضررين من 

وغالة أنصار النظام السابق، تعمل على استمرارية 

الالاستقرار وتكريس روح الترحم على املاض ي وتسهم 

في تزايد هشاشة الدولة والانكفاء في هذا املنعرج 

في هذا الصدد أتفق مع الرأي القائل بأن . الخطير

أو الخروج عن شرعية )انتشار ألاسلحة واملروق 

جان لألزمات والصراعات، هما عامالن مؤج( الدولة

ولكن هذا ال ينفي أن هناك بعض املعطيات التي ال 

يجب تجاهلها عند تشخيص ومعالجة الحالة لكونها 

تشكل حزمة من العناصر املحفزة لهذا املنحى 

واملعيقة الستتباب ألامن والاستقرار ومساعي بناء 

 :الدولة والتداول السلمي على السلطة، ومن أهمها

 
ا
إن اشكالية انتشار الاسلحة والتشكيالت  :أول

املسلحة بمختلف توجهاتها لم تكن وليدة مرحلة ما 

، بل كانت من مقتضيات حرب "التحرير"بعد 

، وبدعم ومؤازة وتسهيالت خارجية علنية، "التحرير"

ناهيك عن استباحة املخزون الهائل من ألاسلحة 

 والذخائر من قبل منظومة الحكم السابقة لألتباع

وغيرهم من ضعاف النفوس، مع إطالق سراح أالف 

                                                           
للتوضيح، البد من إلافصاح والاعتراف صراحة بأن التطرف  9

 على ممارسات بعض واملغاالة فيه والراديكالية ليست حك
ً
را

التيارات إلاسالموية، بل يطال كافة املكونات والتنظيمات 

 .املجتمعية والسياسية، والشواهد على ذلك ال حصر لها

املساجين املحكوم عليهم في قضايا جنائية مما أفسح 

املجال أمامهم المتالك السالح بذريعة الدفاع عن 

، "(التحرير)"النظام السابق في املرحلة ألاولى 

في " ثوار"وتشكيل مجموعات مسلحة تحت مسمى 

منتهزين بذلك  "(التحرير"ما بعد )املرحلة الثانية 

فرص تحقيق مكاسب عبر كافة السبل وممارسة 

العبث ودرء الفتن لقطع الطرق أمام قيام دولة 

املؤسسات والقانون وذلك لإلفالت من العقاب 

 للقبض عليهم وإيداعهم في السجون من 
ً
وتفاديا

 .جديد

 
ا
رغم تنبيهاتنا املتكررة والجهود املجتمعية  :ثانيا

ومنها بعض مؤسسات املجتمع  املعنية بالشأن العام،

املدني الحديثة العهد، لم تقم الجهات الرسمية 

بعمد أو )املنتخبة، وال فرق الدعم ألاممية وألاوروبية 

بتبني او القيام بعمليات احترازية ملنع أو ( بدونه

التقليل من تصاعد حدة الانفالت ألامني، أو ما يمكن 

" إلانذار املبكر"وصفها باملعالجة الوقائية عبر مقاربة 

(early warning .) وهنا تجدر إلاشارة إلى القول

باإلمكان اشتمام الحريق، ولكن : "الانجليزي املأثور 

 ".ليس بالسهولة التمكن من إخماده

 
ا
قانون العزل السياس ي "لقد أدى فرض إصدار  : ثالثا

قانون "وتبنيه كبديل للمصالحة وتطبيق " وإلاداري 

إلى انتكاسة حادة في مما أدى " العدالة الانتقالية

في تقديري أن مرد هذا التوجه . املسار الديمقراطي

كان بسبب تخوف بعض ألاطراف من وقوعهم تحت 

طائلة القانون في جرائم ارتكبت أثناء وبعد 

أفرز إستعداءات " القانون "كما أن هذا ". التحرير"

وفسح املجال لسجال خطير في مجانية إضافية، 

وشرخ مجتمعي عميق في مكوناته ألنه " بيالشارع اللي"

وذلك شمل الوظائف واملناصب، وليس السلوكيات، 
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 لحجم الشريحة املجتمعية الواسعة التي 
ً
نظرا

والتأخر في إجراء " القانون "كما أن إنفاذ هذا . شملها

ثقافة "مصالحات حقيقية جذرية، مع تفش ي 

ين ، نجم عنه تفاقم أعداد النازح"التخوين والانتقام

ومن نافلة القول، أن ألاخطر . واملهجرين واملعادين

من هذا كله أننا نلحظ ونعاني من تبعات هذه 

التوجهات املعيبة من خالل توافر مؤشرات وشواهد 

على تحالف مصلحي مؤقت بين عناصر موالية 

ملنظومة الحكم الشمولية السابقة أو املعزولة أو 

ابية واملتطرفة املتضررة من التغيير والجماعات الاره

( 
ً
 (. العراق واليمن انموذجا

 
ا
لم تكن في ليبيا مؤسسة عسكرية ذات عقيدة  : رابعا

ورسالة وطنية أبان نظام الحكم السابق، بل كان 

التعويل مّنصب على كتائب أمنية مقربة وذات 

لقد أنعكس هذا . والءات له ولرموزه، وليس للوطن

 
ً
على  -" يرالتحر "في مرحلة ما بعد  -الوضع سلبا

. تأسيس جيش قادر على تحمل مسئولية املرحلة

وهذا ينطلي أيضا على باقي املؤسسات ألامنية، بما 

فيها قطاع الشرطة الذي كان والزال يعاني من تبعات 

 .إلاهمال والتهميش والفساد

 
ا
، (بكافة مكوناته ومسمياته)إن الفساد  :خامسا

وخاصة في القطاعات العسكرية وألامنية، يعد من 

لقد وضحنا في . أخطر التهديدات على أمن الدولة

الجزئية املتعلقة بمسوغات التغيير في هذه الورقة 

البحثية أن استشراء الفساد أبان العهد السابق كان 

الليبيين من الدوافع الرئيسة التي أثارت حفيظة 

املتضررين منه، وعجلت من وتيرة إلاطاحة به 

ولكن، وبعد مرور سنوات على . وبأعوانه

، ووفق تقارير الجهات املعنية باملحاسبة "الانتفاضة"

املحلية والدولية املدججة بما تيسر من )والشفافية 

التنامي املرعب لبعبع الفساد ( لغة ألارقام والحقائق

من حيث الحدية والانتشار والعبث بمقدرات الدولة 

الى درجة أدت بناء إلى مشارف الانهيار الاقتصادي 

لقد استفحل وباء الفساد وهدر ثروات  (10).والافالس

البالد إما بسبب قوة الاكراه والتهديد أو املحاباة 

واملحسوبية أو لتكميم ألافواه وشراء الذمم وزرع 

الوالءات أو لسلوكيات مرضية انتهازية او لقناعات 

ذاتية مبنية على وهم إلادعاء بأحقية 

صادر في الاستيالء على ممتلكات وم" املحرر /املنتصر"

ثروات الدولة واملال العام والتصرف فيه بالطريقة 

هذه السلوكيات الهدامة   .التي تستهويه وتحقق مآربه

واملعيقة للتنمية استشرت في مفاصل الدولة إلى 

فساد "الي " ثقافة الفساد"درجة تحولت من 

 (11)"!الثقافة

 
ا
، ونتيجة لعقود من القمع "التحرير"عقب  :سادسا

حرية الرأي والتعبير، أطلت علينا  الفكري ومصادرة

أرقام قياسية مأهولة من وسائل إلاعالم والتواصل 

/ صحف/ قنوات مرئية ومسموعة)الاجتماعي 

دعي بأنها ( مواقع الكترونية/ مجالت
ّ
وكانت جلها ت

إلى درجة حضت من " خطاب إعالمي وطني"تنهج 

خالل ادائها آنذاك بمكانة مرموقة وفق مؤشرات 

لدولية لحرية التعبير، ومما حدا بنا وصف التقارير ا

إال أمرها ". بالعام الذهبي لإلعالم الليبي" 0060سنة 

أنكشف بعد فترة وجيزة، ووقعت معظمها في فخ 

                                                           
، ديوان "0064التقرير العام لسنة : "أنظر على سبيل املثال 10

 .املحاسبة الليبي

لقد نبهنا إلى خطر الفساد وسبل معالجته في مساهمات عدة  11

 "! حياة ملن تنادي"ولكن ال "(  الثورة"ل وبعد قب)
ً
أحمد : أنظر مثال

ليبيا املستقبل "  دعوة أخرى الجتثاث الفساد"على ألاطرش، 

(www.libyaal-mostakbal.org) ،4/60/0066. 

http://www.libyaal-mostakbal.org/
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الانحياز والانفالت إلاعالمي املؤدلج واملؤجج 

ألاول، هو : للصراعات والفتن، وذلك لسببين رئيسين

افر عنصر املشبوهة لعدم تو )أن مصادر التمويل 

تأتي من أطراف محلية أو خارجية، مما ( الشفافية

أجبرها على التبعية والتورط والارتهان للتجاذبات 

والخالفات التي حصلت؛ والثاني، يتمحور حول 

، "قانون حرية إلاعالم"غياب رادع قانوني في صيغة 

بميثاق "أو على أقل تقدير، التوافق حول الالتزام 

، ويسعى إلى تعزيز "إعالم سلم"يدعو إلى " شرف منهي

 .روح املواطنة وثقافة املصالحة ونبذ العنف

 
ا
وبإيجاز، إن إرث املاض ي املستبد بما في ذلك  :أخيرا

القصور املمزوج بالعبثية في ممارسة الديمقراطية 

ألامني الليبي /خيمت بظاللها على املشهد السياس ي

 هذا يقودنا إلى طرح. من حيث النظرية والتطبيقات

السؤال الذي يسيطر على العقل واملخيال الجماعي 

 ليبيا إلى أين؟: الليبي إال وهو

 استشراف املستقبل

لإلجابة على التساؤل امللّح والذي ختمنا به الجزئية 

السابقة من هذه الدراسة، وفي محاولة للدفع 

مبني على مرتكزات للحوار الجاد " بعصف ذهني"

لتجاوز تحديات املرحلة ، ويؤسس "ثقافة املشاركة"و

وملستقبل واعد، نرى التعرض، وبش ئ من إلايجاز، 

املحتملة، وذلك وفق ما ( أو املشاهد)للسيناريوهات 

هذا الاسلوب في تناول املشهد . ورد في هذه املساهمة

السياس ي وألامني في ليبيا سيفسح املجال لطرح 

استنتاجات نسعى من خاللها إلى تنبيه الفواعل 

لتبني النهج ألافضل والعمل على تفادي  املحلية

الاستمرار والانصياع في املنزلق الذي قد يقود ليبيا 

 ".الدول الفاشلة"إلى مصاف 

 السيناريو ألاول 

إستفحال الخالفات والنزاعات املسلحة من حيث 

الحدية والانتشار وألاطراف، بما في ذلك إحتمالية 

ى أن جل التدويل، ألن الشواهد التاريخية تؤكد عل

ولعل من ألاسباب . النزاعات الدولية مصدرها داخلي

الجوهرية التي تجعلنا نستشرف هذا املشهد هي 

احتمالية فشل املفاوضات الجارية برعايا أممية 

وعدم تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بمبادرات 

أضف إلى ذلك إمكانية حدوث . الوساطة املحلية

وخاصة  (12)تدخل عسكري خارجي مباشر ومباغت،

                                                           
قد يحدث التدخل العسكري ألاجنبي عبر تصرف أحادي  12

" تحالف إقليمي"ومباركة مبطنة من فواعل دولية، أو تحت غطاء 

كما يحدث في مناطق أخرى، ولكن ليس وفق الشرعية الدولية 

السبب هو . املستمدة من الفصل السابع من ميثاق ألامم املتحدة

من هم في هرم أن ليبيا، عكس ما يعتقد الكثيرون، بما فيهم 

، والذي 6213خاضعة لقرار مجلس ألامن رقم لم تعد السلطة، 

. ، واملتضمن النص املتعلق بحماية املدنيين61/3/0066صدر في 

، 01/60/0066بتاريخ ، ألنه و وال سند قانوني لههذا الاعتقاد خاطئ 

 " تحريرال"عقب إعالن أي 
ً
، أصدر مجلس ألامن باإلجماع مباشرة

بإنهاء التفويض ( 1140في جلسته العلنية رقم ) 0061القرار رقم 

 من  ،الخاص بفرض منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا
ً
وذلك اعتبارا

التفويض الذي قاد بموجبه حلف شمال  ، وهو36/60/0066

كما وافقت الدول الي  .عمليته العسكرية ضد ليبيا( الناتو)  ألاطلس ي

 بإنهاء التفوي 62
َ
ض املنصوص عليه في ألاعضاء في املجلس أيضا

استخدام كل الوسائل الضرورية "يتضمن والذي  ،6213القرار 

بمعنى أن أي مسعى لتفعيل التفويض ". الحماية املدنيين في ليبي

من املتعلق بحماية املدنيين في يجب أن يحض ى بموافقة جديدة 

مجلس ألامن، وهذا ليس باألمر املتوقع او اليسير وفق قبل 

: للتوضيح، أنظر .ت الدولية وإلاقليمية الراهنةالظروف واملعطيا

وتبعات الفصل السابع، إلى  ليبيا"، نديرك عادل عبد الحفيظ

 .1/1/0063، (www.libyaal-mostakbal.org)، ليبيا املستقبل "متى؟

  

http://www.libyaal-mostakbal.org/


املنــــظمة الليبية للســــياسات وإلاســـــتراتيجيات                        

Libyan Organization Of Policies & Strategies 

 
 
 

 :ليبيااملشهد السياس ي وألامني في 

  رؤية تحليلية استشرافية
16 

مع تصاعد التهديدات ألامنية على دول الجوار 

والناجمة ( خاصة جنوب اوروبا)إلاقليمي واملتوسطي 

عن تنامي خطر الهجرة غير القانونية وإلارهاب، 

هذا . وليس مراعاة ملستقبل ومصلحة ليبيا المحالة

سيقود البالد إلى استمرار التدهور الاقتصادي و 

يان املجتمعي، وبالتالي املعيش ي والتصدع في البن

 ملزيد انتهاكات السيادة 
ً
ستكون الاوضاع تمهيدا

التدخل "خديعة /والتدخل الخارجي تحت ذريعة

 ". لدواعي إنسانية

 السيناريو الثاني

لعبة الباب "البقاء أو التكلس في حالة املراوحة أو 

، أي استمرار ألاوضاع كما هي عليه آلان أو ما "الدوار

قد يحدث ". الالسلم والالحرب"الة يمكن وصفها بح

هذا في حال تعثر كافة جهود ومبادرات املصالحة 

وعدم التوصل لتوافقات حاسمة بسبب املض ي في 

سلوكيات التعنت وعدم توافر الرغبة والقدرة 

والشجاعة على تقديم تنازالت تفض ي إلى حلول نهائية 

كما أن حدوث فراغ . للقضايا الخالفية العالقة

سبب انقضاء مدد ثنائية السلطات سياس ي ب

املجلس واملؤتمر والحكومات )التشريعية والتنفيذية 

، بما في ذلك هيئة صياغة مشروع (املنبثقة عنهما

حسب ما جاء في إلاعالن الدستوري )الدستور 

  (13)"(لجنة فبراير"وتعديالته ومقترحات 
ً
سيؤثر سلبا

                                                           
التعديل مقترحات لجنة فبراير بخصوص "من  2تنص املادة  13

تبدأ والية مجلس النواب من تاريخ أول : "على ما يلي" الدستوري

ألاحوال ال تتجاوز  وفي جميع. اجتماع له وتنتهي بنفاذ الدستور 

 واليته مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ أول جلسة للهيئة

 ."التأسيسية لوضع الدستور، ما لم تمدد واليته بإستفتاء

 

. ةعلى وتيرة التصعيد والاستسالم ملجازفة املراوح

ومن املحتمل أن هذه الوضعية ستقود إلى التقسيم 

 .والانفصال

 السيناريو الثالث

تجاوز ألازمة عبر الجهود الرامية لتسوية الخالفات، 

وعدم القدرة على استئناف الاقتتال لعدم جدواها 

في تحقيق مكاسب ونجاحات ملموسة على ألارض، 

 والتوصل إلى قناعة تزايد ألاضرار وعدمية معادلة

في املسار السلمي مقابل ضياع " الربحية املطلقة"

الوطن، واستقواء شوكة الجماعات املتطرفة ومن 

 وشبكات الجريمة املنظمة، 
ً
يتحالف معها مرحليا

ناهيك عن استشعار رسائل ومؤشرات بدأت تلوح في 

ألافق حيث تحمل في طياتها تزايد الضغط الدولى 

وافق، وذلك على ألاطراف املتصارعة للتوصل إلى ت

خشية من حقيقة أن التصعيد سيطال وسيلحق 

 .ألاذى بالجميع

 استنتاجات ومالحظات ختامية

 في 
ً
من خالل ما ورد في متن هذه الدراسة، وتحديدا

مفاصل استشراف املستقبل، اعتقد أن الوقائع 

وألاحداث والتكهنات، تدفعنا ملفاضلة املنحى 

مشهد تجاوز ) التفاؤلي املتمثل في السيناريو الثالث

، وذلك لألسباب (ألازمة والتوصل لحلول نهائية

املشار لها في سياقها، مع ألاخذ بعين الاعتبار جملة 

من الحقائق الداعمة لتبني هذا النهج، لعل في 

إلامتعاض السائد في معظم الليبيين من : مقدمتها

 بمدى آلاثار السلبية لذلك 
ً
جراء ما يحدث مدعوما

نسق النسيج املجتمعي الليبي؛  على ترابط وتناغم

وقلة السكان مع وفرة الثروات الطبيعية املكتشفة 

والكامنة؛ والطبيعة املفتعلة وليس املتجذرة للقضايا 
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الخالفية ؛ وبروز وتمدد شوكة الجماعات الارهابية 

والجريمة املنظمة والبدء في التعامل معها كعدو 

وتيرة مشترك من قبل ألاطراف املتصارعة؛ وتسارع 

مبادرات الصلح ورأب الصدع املحلية الاجتماعية؛ 

والتحرك إلاقليمي والدولي املفاجئ للدفع بعجلة 

املسار السلمي ونبذ العنف وذلك خشية من تنامي 

الهجرة غير القانونية والارهاب؛ والشروع في اتخاذ 

إجراءات عملية بشأن تجفيف منابع الفساد وهدر 

وطني في كافة املعامالت املال العام كفرض الرقم ال

خاصة بند املرتبات الذي )الوظيفية واملالية وإلدارية 

فاق نصف امليزانية مما شكل إرهاق لالقتصاد 

، وتجميد أو ضع معايير حازمة بخصوص (الوطني

إلايفاد للخارج لغرض العالج أو الدراسة أو العمل، 

كتهريب وغسيل )وتشديد الرقابة على النقد ألاجنبي 

كرفع الدعم عن )وترشيد الانفاق العام ( الألامو 

 وإحاللها ببدائل أخرى 
ُ
السلع واملحروقات تدريجيا

 (.مجدية

لهذا، ولعوامل وتفاصيل دقيقة أخرى ال يتسع 

املجال لسردها في هذا الحيز، ارى أن املشهد ألاخير 

ولكن البد من الافصاح أن هذا . هو ألاقرب للتوقع

من إطار ما يمكن السيناريو ال زال يتموضع ض

، ومرتهن بمدى جدية "بالتفاؤل الحذر"عنونته 

 :وجدوى التعامل مع حزمة من امللفات من أبرزها

التوافق بشأن مجلس تشريعي وجهاز قضائي  -

ومصرفي موحد وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

مع توافر املناخ املناسب ألداء مهامها وفق ما 

محلية يتم الاتفاق بشأنه، مع وضع ضمانات 

 .ودولية لذلك

التركيز على أمن إلانسان لتحقيق أمن الدولة  -

هذا يستدعي العمل . بكافة مكوناتها وعناصرها

 .الدستور الليبي املرتقب" أنسنة"على 

تأسيس مركز رسمي عصري لتقانة املعلوماتية  -

 .ووضع قاعدة بيانات لكل مكونات الدولة

دعم املصالحات وتفعيل العدالة الانتقالية  -

 14)).واستقالليتها

إعتماد الوسائل الحضارية الديمقراطية لحسم  -

كاالستفتاء وليس )القضايا الوطنية الخالفية 

 (.التظاهر

مع ضرورة التمييز )وضع قوانين لألحزاب  -

وتحديد الفارق بينها وبين التشكيالت 

 .وإلاعالم( املسلحة" املليشيات"

نشر وتعزير ثقافة املشاركة والتعددية  -

ح والاعتذار، وتقويض، بل تجريم، والتسام

 .ثقافة التخوين والتشفي والانتقام

 محاربة الفساد من خالل الشفافية واملحاسبية -

ترشيد الانفاق العام والبحث عن موارد بديلة  -

 .للثروة والطاقة

معالجة معضلة النازحين واملهجرين وتحدد  -

 .معايير عادلة وصارمة للتعويضات

                                                           
ر املصالحة وأثره إلايجابي في بخصوص تفاصيل أهمية عنص 14

 الدراسة القيمة التي أعدها د
ً
إبراهيم . مرحلة التحول، أنظر مثال

تحقيق الاستقرار من : إعادة إعمار ليبيا"شرقية، تحت عنوان 

، دراسة تحليلية صادرة عن مركز "خالل املصالحة الوطنية

، ديسمبر 2رقم  – Brookings Doha Center –بروكنجز الدوحة 

0063) . 
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ظام الفيدرالي النظر بجدية في خيار الن -

ومآالته، والعمل على تسريع وتيرة الالمركزية 

لتوزيع السلطات وامليزانيات عبر أجهزة الحكم 

 .املحلي

الدفع بعدم تسييس املؤسسات الدينية  -

والانحياز للوطن واملواطن وذلك من خالل 

دعوات ومبادرات إنسانية مرتكزة على ثقافة 

ن ديننا الوسطية السائدة في ليبيا واملستمدة م

 .إلاسالمي الحنيف

الحث على تأسيس مراكز تفكير مستقلة  -

ومتخصصة لالستئناس بمقترحاتها وتصوراتها 

في عمليات صنع القرار ورسم السياسات 

 .العامة وقياس الرأي العام

مراجعة جذرية لرسم وآليات تنفيذ السياسة  -

 .الخارجية والتعاون الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؤكد على ضرورة التحلي اال يسعني إال أن  وفي الختام،

بالصبر واملثابرة لتجاوز املرحلة الراهنة، والتعامل 

        بجدية وروح وطنية مجردة دون الاستسالم 

            مع ضرورات العمل  املطلق لنظرية املؤامرة،

على توفير آليات فعالة لتحقيق إلارادة السياسية 

    ( كما يدعي البعضوليس توافر الارادة فقط و )

          وذلك من أجل إرساء قواعد الديمقراطية 

لكونها الدليل القاطع واملفتاح الحقيقي لنجاحات 

                     الثورة، وهنا أستحضر مقولة شهيرة يمكننا وضعها 

 شيسترتون  جلبرت إلانجليزى  للكاتبفي الحسبان وهي 

 (Chesterton K Gilbert)، يمكنك ل " :مفادها 

 يكون  أن يجب الديمقراطية، لتحقيق بثورة القيام

 ".الثورة لتحقيق ديمقراطية لديك
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

 

                         تأسستنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية امل

 . 0062و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير، في طرابلس ليبيا  0064في ديسمبر

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

املنظمة   و تكرس . الى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرارل أجل الوصو 

تهدف . جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي

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

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

و ورش عمل          تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات . من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

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

 مكتب طرابلس

      ليبيا -ابلس طر  –زاوية الدهماني    

                      3644صندوق البريد   

              :  86 75 340 21 00218هاتف

  87 75 340 21 00218: فاكس 
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