الحكم المحلي والخدمات المحلية في ليبيا
الحالة الليبية – يونيو 2017

على مدار شهر يونيو قامت العديد من البلديات واملجالس املحلية بالعديد من األنشطة والفعاليات والتي ما زالت محدودة
بسبب نقص اإلمكانيات وتردي األوضاع األمنية  ،واستمرار حالة االنقسام السياس ي .إال أن بعض املجالس البلدية حاولت أن
ترفع من درجة جودة الخدمات املقدمة للمواطنين ،ويمكن تتبع أداء املجالس البلدية في ليبيا هذا الشهر من خالل العرض
التالي:

نتيجة استمرار تصاعد أعمال العنف في أرجاء البالد وتمركز التحدي األمني كأحد أبرز التحديات التي تواجه عمل املجالس
ً
ً
البلدية وأداءها لدورها في تقديم الخدمات املحلية؛ فإن نشاط هذه املجالس ما زال محدودا وقاصرا على مساهمات متواضعة
ال ترقى إلى سد الفجوة الخدمية التي تحتاج إليها املجتمعات املحلية.
كما يمثل تحدي نقص اإلمكانات بشكل عام واملادية بشكل خاص عنصرا ضاغطا على عمل املجالس املحلية بشكل يحد من
ً
ً
أدائها ويقصر من نشاطها ويقلل من مستوى الخدمات املقدمة كما وكيفا .ورغم هذه التحديات املستمرة أمام تحركات املجالس
ً
البلدية فإن بصيصا من أمل يبدو في األفق على النحو التالي:
فيما يتعلق بأزمة الوقود؛ فالواضح كان تفاقم هذه األزمة خالل شهر رمضان نتيجة زيادة الطلب على الوقود .واستمرت هذه
األزمة في التفاقم نتيجة عمليات تهريب الوقود ؛ باإلضافة إلى تصاعد التوترات األمنية التي تعطل من عمل بعض املحطات أو
تعطل سير شاحنات الوقود بين املدن الليبية أو االستيالء على املحطات وسرقة مكوناتها اللوجيستية من قبل مجموعات
مسلحة أو مجهولون.
ونتيجة ما يمر به الجنوب من حاالت نقص واضحة في الخدمات املقدمة للمواطنين وال سيما نقص إمكانات الوقود؛ فإن لجنة
أزمة الوقود والغاز الليبية؛ أكدت وصول شاحنات الوقود للجنوب الليبي التابعة لجمعية النقل في سبها قادمة من مستودع
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مصراتة النفطيُ ،م ّ
حملة بكميات  500.000ألف لتر من الوقود وإنه سيتم تحويل الشاحنات مباشرة ملحطات الوقود بمدن
أوباري  -وادي الحياة  -البوانيس  -غات  -وبعض املناطق األخرى" ،مؤكدة أنها ستتولى اإلشراف التام على عمليات التوزيع.1

كما دعت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط؛ املجالس البلدية واألجهزة األمنية والحكماء واألعيان
باملنطقة الجنوبية إلى تكليف قوة لحماية سائقي شاحنات الوقود التابعة للجمعية العربية لنقل النفط2.

وعن أزمة الكهرباء؛ فتستمر معاناة هذا القطاع ألسباب عدة أبرزها نقص إمدادات الوقود وتصاعد أعمال العنف الذي
يعطل من عمل املحطات نتيجة السطو عليها ونقص اإلمكانات الذي يؤدي إلى تراجع عمليات الصيانة اللوجيستية وتوفير
اللوازم التي تمكن املحطات من االستمرار في عملها في ضخ الطاقة الكهربائية للمجتمعات املحلية.
ومما يزيد من تفاقم األزمة أن مشكلة الكهرباء مشكلة متشعبة حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطل في تشغيل املرافق
األخرى من صحة إلى تعليم إلى صناعة .وعلى سبيل املثال أدى انقطاع التيار الكهربائي في املنطقة الجنوبية أدى إلى تعطل عدد
من املرافق الصحية وأثر على الخدمات املقدمة للمواطن.3
وتستمرأزمة املياه في العديد من البلديات التي يعاني أغلبها من انقطاع هذه الخدمة لعدد من الساعات؛ ويعزى السبب في هذه
األزمة إلى تراجع اإلمكانات املتوفرة والالزمة لعمليات الصيانة سواء لآلبار املوجودة أو لتجديد وإنشاء محطات لتحلية مياه
ً
البحر ما جعل من توافر مياه صالحة للشرب أمرا ذا حساسية لدى العديد من البلديات واملجتمعات املحلية.
وفي هذا السياق تقوم البلديات في سبيل ذلك بتوفير اإلمكانات املادية الالزمة لتجديد وحفر اآلبار .ويذكر أن املجلس البلدي
زليتن ،قد وافق على توفير محركات مضخات غاطسة لـ 6آبار مياه باملدينة ،ويأتي هذا في إطار الدعم الذي يقدمه املجلس
البلدي ملكتب شركة املياه والصرف الصحي باملدينة ،وذلك لضمان استمرارية اإلمداد املائي لشبكة املياه باملدينة ،حسب ما
أفاد قسم اإلعالم بالبلدية .كما يذكر أن املجلس البلدي قام سابقا بتوفير وصيانة مضخات للمياه والصرف الصحي باملدينة.4

وتزايدت في الفترة األخيرة ظاهرة األكشاك واملباني املخالفة وال سيما في بلدية بنغازي؛ األمر الذي دعا عميد البلدية
“عبدالرحمن العبار” لالجتماع والتباحث مع “عمر املقصبي” رئيس لجنة حصر و إزالة املباني املخالفة داخل مدينة بنغازي
بمقر بلدي بنغازي لتفعيل لجنة إزالة األكشاك و املباني املخالفة و كذلك تفعيل دور األجهزة األمنية جهاز الحرس البلدي
1

http://bit.ly/2smUb3l
http://bit.ly/2soQtqc
3
http://bit.ly/2t63t74
4
http://bit.ly/2s6A8o5
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وجهاز البحث الجنائي لتنفيذ مهام اإلزالة .كما تم تحذير من يقوم بهذه األعمال املخالفة بدفع غرامة مالية ومناشدة األهالي
للتصدي لهذه الظاهرة.5
كما تستمر محاوالت إعادة تشغيل املصانع التي توقفت بفعل التهديدات األمنية واألوضاع السياسية غير املستقرة؛ في محاولة
لدفع عجلة البناء والتنمية إلى األمام .ويذكر أن الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة قد أفادت أن تجارب التشغيل ملصنع
القضبان الجديد مستمرة بنجاح بمجهودات العاملين خالل شهر رمضان وأن الكميات املنتجة تجاوزت 2000 ،طن من حديد
حجم  25و ِ 20مم.6
وتقوم بعض البلديات بجهود في توفير األدوية واملعدات الطبية الالزمة؛ حيث أعلن املستشفى التعليمي ابن سيناء بسرت
استالم أجهزة جديدة لغسيل الكلى ،وذلك في إطار سد النقص الذي يعانيه املستشفى الستقبال أكبر عدد من املرض ى.7
وتقوم البلديات بجهود في سبيل توفير املواد التموينية الالزمة للمجتمعات املحلية من أجل تخفيف الحمل من على املواطنين
نتيجة غالء األسعار وارتفاع معدل البطالة واملشكالت االقتصادية األخرى؛ وفي سبيل ذلك يشرف مصرف ليبيا املركزي
بالبيضاء وبالتنسيق مع مراقبة االقتصاد إجدابيا على برنامج حزمة مشاريع الدفع اإللكتروني؛ وقد قام فرع الهالل األحمر
إجدابيا بالبدء في إتمام إجراءات طلب البطاقة الذكية بتعبئة النموذج املعد لهذا الغرض ،وذلك الستالم سلة التموين
الغذائية.8
وتستمر مشكلة ارتفاع أسعار الخضروات في مضاعفة األعباء على املواطنين من ذوي الدخل املحدود  ،فتزايد األعباء
االقتصادية يتزامن مع مشاكل عدم توفر السيولة النقدية واالزدحام أمام املصارف ،واقع يؤرق بال املواطن ويثقل كاهله.9
وفي سبيل ذلك تقوم البلديات بجهود للتخفيف من هذه األعباء حيث تم تنفيذ االتفاق الذي تم بين السيد املستشار
عبدالرحمن العبار عميد بلدية بنغازي وشركة مراعي البادية بشأن تسعير اللحوم املستوردة وذلك بتحديد السعر بـ 10دينار
للكيلو الواحد.10

5

http://bit.ly/2svOdNS
http://bit.ly/2s24flE
7
http://bit.ly/2rrHe7a
8
http://bit.ly/2tgbLq4
9
http://bit.ly/2seGs00
10
http://bit.ly/2rLWjof
6

المحل والخدمات المحلية يف ليبيا  -تقرير شهر يونيو 2017
الحكم
ي

3

وأفاد جمال عويد ،مدير عام صندوق موازنة األسعار بالحكومة املؤقتة ،أن فرع الصندوق باملنطقة الجنوبية قد باشر بتوزيع
السلع على الجمعيات االستهالكية في املنطقة .ودعا مدير املكتب اإلعالمي بوزارة االقتصاد والصناعة ،طالل ساس ي ،أصحاب
ً
الجمعيات االستهالكية إلى اإلسراع الستالم مخصصات املواطنين حتى يتم توزيعها بشكل عاجل ،مشيرا إلى أن السلع املتوفرة
حاليا هي (سكر -زيت -طماطم  -مكرونة و دقيق) ،وذلك في انتظار توفر باقي السلع األخرى من قبل صندوق موازنة األسعار
التابع لوزارة االقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية املؤقتة.11
وفي سبيل مساعدة األسراملحتاجة؛ أطلق مكتب صندوق الزكاة بمدينة زليتن مشروع السلة الغذائية الرمضانية ،ضمن عمله
ملساعدة األسر املحتاجة املسجلة بالصندوق في شهر رمضان ،حيث استهدف املشروع  400أسرة مسجلة باملكتب .12
وتعاني املصارف البلدية من مشكالت نقص السيولة؛ األمر الذي دفع مصرف ليبيا لضخ السيولة املالية ملصارف البلديات؛
حيث أكد عميد بلدية زليتن ،مفتاح الطاهر حمادي ،استمرار وصول السيولة املالية ملصارف املدينة على دفعات ،مشيرا الى
استمرار تواصل مصرف ليبيا املركزي والجهات املعنية مع املجلس البلدي زليتن .وقال حمادي إن هناك جهود تبذل ومس ٍاع
لتوفيرها بالكامل قبل نهاية شهر رمضان " ،مؤكدا في ذات السياق وصول  6مليون دينار إلى حد اآلن إلى مصارف البلدية.13

نتيجة تدهور األوضاع في ليبيا وبسبب وجود حكومتين تتنازع السلطة في البالد؛  -بعد تراجع نفوذ حكومة اإلنقاذ  -فإن دور
ً
ً
الحكومة املركزية ما زال قاصرا ومحدودا في دعم املجالس البلدية؛ قام خالل يونيو املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني،
بتخصيص مبالغ مالية لعدة مستشفيات بهدف توفير املتطلبات الضرورية لها .وخصص الرئاس ي مليون دينار ليبي لصالح
مستشفى القره بوللي لهذا العام لغرض توفير املتطلبات الضرورية لتشغيل قسم األطفال والنساء والوالدة باملستشفى ،كما
منح ( )1.750.000مليون وسبعمائة وخمسين ألف دينار ملستشفى صرمان العام إلجراء الصيانة وتوفير احتياجاته .وأكد
املجلس الرئاس ي تخصيص مبلغ وقدره ( )2.000.000مليونا دينار ليبي لصالح مستشفى نالوت املركزي للصرف على
االحتياجات الخاصة باملستشفى وإجراء الصيانة الالزمة.14

11

http://bit.ly/2sDuduU
http://bit.ly/2sLsST3
13
http://bit.ly/2rHQsf1
14
http://bit.ly/2rE47Z7
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شهد يونيو اجتماعات مع عمداء البلديات ملناقشة أوضاع البلديات؛ حيث اجتمع وزير الحكم املحلي املفوض بحكومة الوفاق
الوطني ” بداد قنصو ” مع عمداء البلديات ورؤساء املجالس املحلية بجبل نفوسه .وتناول االجتماع استعراض ومناقشة العديد
من املواضيع املتعلقة بما تعانيه بلديات جبل نفوسه من مشاكل وصعوبات بشكل عام والتي تمس املواطن بشكل خاص وغيرها

من املشاكل وإيجاد الحلول املناسبة لها.15
كما أصدر عبد هللا الثني ،قر ًارا بتعيين الدكتور أحميدة فضل هللا ً
عميدا لبلدية درنة وإعطائه كافة الصالحيات املمنوحة

قانونيا للمجلس البلدي مراعاة الظروف االستثنائية ملدينة درنة.16
كما أصدر وزير الحكم املحلي املفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو ،قرارين يقضيان بإيقاف عميدي بلدية سبها وبلدية

القطرون عن العمل.17

تعد االتفاقات والعالقات الخارجية التي تعقدها املجالس املحلية مع العالم الخارجي محدودة للغاية بسبب استمرار حالة
ً
االنقسام السياس ي في البالد فضال عن التحديات األمنية التي تجعل من إقدام املانحين أو املستثمرين على العمل والشراكة مع
البلديات الليبية مغامرة غير مأمونة العواقب.
ومع ذلك تقوم بعض البلديات بعقد اتفاقات مع األطراف الخارجية من أجل الحصول على الدعم املادي والخبرات املختلفة
والشراكة من أجل تحسين وجودة عملها وأدائها.
فاستقبل عميد بلدية ترهونة عياد البي ،مدير عام شركة فاميد أنجينيرنج املحدودة النمساوية املتخصصة ستيفان موجيتش.
وقد ناقش االجتماع الذي انعقد بين الطرفين آلية صيانة وتطوير مستشفى ترهونة وتقديم مقترح إنشاء مستشفى مركب سعة
ً
 25سرير حيث يعتبر املستشفي املركب مجهزا بغرفتي عمليات متطورة وبمساحة  1000متر مربع ليساهم في تقديم الخدمات
إلى حين استكمال صيانة مستشفي املدينة.18

15

http://bit.ly/2tzjKO3
http://bit.ly/2sGjRuP
17
http://bit.ly/2rrwCFv
18
http://bit.ly/2tg9jzD
16

المحل والخدمات المحلية يف ليبيا  -تقرير شهر يونيو 2017
الحكم
ي

5

كما وصلت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ووفد مرافق لها إلى مدينة الزنتان ،في إطار التعاون املشترك والتكامل االقتصادي
والثقافي الذي تسعى له بلدية الزنتان من خالل التعاون املكثف بين البلدية واالتحاد األوروبي.19
كما التقى ممثلين في املجلس البلدي مصراتة بسفير البوسنة والهرسك لدى ليبيا إبراهيم افندتش الذي قام بزيارة رسمية إلى
مدينة مصراتة ،وذلك ملناقشة عودة الشركات البوسنية وتفعيل عقودها املبرمة مع الدولة داخل النطاق الجغرافي للبلدية .وتم
التأكيد على االتفاق الحاصل بين املجتمعين حول جملة من اإلجراءات التي من شأنها منح الفرصة والثقة للمزيد من التعاون

لتفعيل أنشطة اقتصادية متبادلة ،وكذلك إمكانية التعاون من خالل املؤسسات الصحية.20،

للمجالس البلدية دور كبير في عمليات املصالحة املحلية وفي هذا السياق تقوم املجالس املحلية بجهود في سبيل رأب الصدع
بين الليبيين؛ قام رئيس املجلس الرئاس ي السيد ” فائز السراج” بالتصديق على اتفاق املصالحة بين مصراتة وتاورغاء ،بحضور
النائب باملجلس الرئاس ي السيد” أحمد عمر معيتيق” ،ووزير الدولة لشؤون النازحين واملهجرين السيد “يوسف جاللة” ورئيس
لجنة مصالحة مصراتة  ،تاورغاء السيد” يوسف الزرزاح ” وعميد بلدية مصراتة السيد” محمد مفتاح اشتيوي” ،ورئيس

املجلس املحلي تاورغاء السيد” عبدالرحمن الشكشاك” ،ولجان الحوار من املدينتين .21

يمثل التحدي األمني املعوق األبرز أمام عمل املجالس البلدية وأدائها للخدمات املحلية؛ والواضح أن التدهور األمني مشكلة
عميقة نتيجة االضطرابات السياسية وانتشار الفصائل املسلحة؛ فنتيجة لهذا التدهور األمني يعوق عمل املستشفيات
ً
والوحدات الصحية فضال عن الجامعات واملدارس وإغالق الطرق والسطو على محطات الكهرباء واملياه وتعطيل لكافة أوجه
الحياة واملرافق العامة .ويعاني الجنوب نتيجة تدهور األوضاع األمنية وتصارع القوى السياسية وأجنحتها العسكرية لالستيالء
عليه من تدهور واضح في مستوى الخدمات املحلية واملرافق.
ولقد تعرض العديد من عمداء البلديات لعمليات اختطاف أو اغتيال في األشهر املاضية؛ وقد نجا عميد بلدية بنغازي املستشار
عبد الرحمن العبار من محاولة اغتيال جراء انفجار ناجم عن سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه بمنطقة طابلينو حيث مقر
19

http://bit.ly/2rJvBYD
http://bit.ly/2rEInwx
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http://bit.ly/2svGn6F
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إقامته دون وقوع خسائر في األرواح .وأوضحت بلدية بنغازي عبر صفتحها على الفيس بوك أن “العبار” يتمتع بصحة جيدة وأن
هذا العمل اإلجرامي لن يثنيه عن أداء أمانته وهي الحفاظ على مدينة بنغازي من املتآمرين واملتخاذلين.22
ونتيجة لبعض التحركات من قبل تنظيم الدولة "داعش" داخل بلدية صبراتة؛ فقد دعا عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي في
ً
مراسلة الجهات األمنية في املدينة لتحمل مسؤولياتهم واألخذ على يد املخالفين والعابثين بأمن املدينة موضحا بأن هناك بعض
األشخاص يحاولون إثارة الفتنة والقالقل وإشعال نار الحرب داخل املدينة.
كما أفادت مصادر إعالمية أنه تم إطالق سراح عضو املجلس البلدي لبلدية جالو عبد هللا أبو زيد ،وذلك بعد اختطافه ،قبل
سبعة أشهر في مدينة بنغازي .23وقد اعتبرت بلدية أبو سليم أن مخصصات التعويض التي أقرها املجلس الرئاس ي لحكومة
الوفاق الوطني غير كافية لتغطية قيمة األضرار الحاصلة ،وذلك عقب االشتباكات املسلحة العنيفة التي جرت بالعاصمة خالل
شهر فبراير املاض ي.24
كما أدانت بعض البلديات األنباء عن اإلفراج عن سيف اإلسالم القذافي-مثلما أدانت املجالس البلدية والعسكرية في الزنتان.25

من املتوقع أن يستمر تدهور األوضاع األمنية نتيجة الخالفات السياسية والتصارع بين الفصائل العسكرية؛ وهذه األوضاع
ً
األمنية الصعبة تجعل من قيام املجالس البلدية بمهامها وتقديمها للخدمات املحلية أمرا ليس باليسير وال هو باملكافئ للمستوى
املطلوب وامللقى على عاتق املجالس للقيام به في مواجهة االحتياجات املحلية.
ً
ً
فتجدد االشتباكات في الجنوب جعل منه منطقة تعاني تراجعا واضحا في تقديم الخدمات املحلية وجودة املرافق العامة؛ وعلى
الرغم من توقف االشتباكات بالجنوب إال أن الوضع األمني هش وال يؤسس الستقرار املنطقة.

22

http://bit.ly/2tB2Bne
http://bit.ly/2sDDJhn
24
http://bit.ly/2seKFRx
25
http://bit.ly/2rHLmiN
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كما أنه من املتوقع أن يستمر نقص اإلمكانات والذي ُيعزى ألسباب عديدة منها عدم وجود حكومة مركزية تقوم على السيطرة
على موارد ليبيا ومن ثم تعتمد املخصصات الالزمة لتقديم املجالس البلدية لعملها وإما للتدهور الوضع األمني الذي يصعب
معه تقديم الخدمات سواء نتيجة السطو على املرافق أو تعطيل غيرها.
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نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر  2014في
طرابلس ليبيا ,و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير . 2015تقوم املنظمة بإجراء األبحاث و الدراسات التي
تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من
أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكرس املنظمة جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية
االقتصادية واالجتماعية للشعب الليبي .تهدف املنظمة كذلك إلى نشرمفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي
ً
و ثقافة التميزمن أجل تطويرأداء املؤسسات الليبية .و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيزونشراملعرفة حول السياسات العامة
واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشراإلحصاءات والدراسات والتقاريرالدورية .تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات
و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكارو نشراملعرفة.

عنوان المنظمة
النوفليين – طرابلس – ليـ ـ ـ ـبيا
هاتف00218 21 340 0143 :
www.loopsresearch.org
inf@loopsresearch.com
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