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 (MEPI)عن طريق التمويل من مبادرة شراكة الشرق األوسط  اممكن   ليبيا المعهد الديمقراطي الوطني فيأبحاث هذا التقرير وأصبح 

عرب عنها هنا هي آراء المؤلف وال تعكس بالضرورة وجهات نظر الماآلراء التي إن .  S-NEAPI-II-CA-342رقم جائزة  بموجب
 .أو حكومة الواليات المتحدة يةأوسطشراكة الشرق الومبادرة راطي الوطني المعهد الديموق

 

 

 

 

، 5535-728 (202)المعهد الوطني الديمقراطي، في لشؤون العامة ا ةيست، مديرجه األسئلة حول محتوى الوثيقة إلى كاثي يتوج جبي

kgest@ndi.org. 
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 تهاخ أجزاء من هذا العمل و/أو ترجمااستنس .  يجوزجميع الحقوق محفوظة.  4152المعهد الديمقراطي الوطني  © لنشرحقوق الطبع وا
 .من أي ترجمة نسخم يالمعهد الديموقراطي الوطني كمصدر للمواد وتقداإلقرار بألغراض غير تجارية شريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4152ف: مظاهرة في طرابلس ضد قانون العزل السياسي أأنيس الوالني صورة الغال
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 يالمعهد الديمقراطي الوطن

 من أجل المعهد الديمقراطي الوطني منظمة غير ربحية وغير حزبية وغير حكومية تستجيب لتطلعات الناس في جميع أنحاء العالمإن 

، عمل المعهد الديموقراطي 2983في عام  ومنذ تأسيسه.  ز حقوق اإلنسان األساسيةوتعزالعيش في مجتمعات ديمقراطية تعترف 

نفتا  االودعم وتعزيز المنظمات السياسية والمدنية وضمان االنتخابات وتعزيز مشاركة المواطنين  علىن وه المحليؤالوطني وشركا

المعهد الديموقراطي الوطني يجمع دولة،   100من أكثر من تطوعينم ينموظفين وعاملين سياسي.  ومن خالل الحكومة ة فيمساءلالو

واسع ألفضل الممارسات في مجال  إلى نطاقشركاء ض الفيتعر   جارب والخبراتبين األفراد والمجموعات لتبادل األفكار والمعارف والت

لمعهد الديموقراطي لالنهج المتعدد الجنسيات  نإ.  الحتياجات البلدان الخاصة بهم التنمية الديمقراطية الدولية التي يمكن تكييفها وفقا  

 جميع الديمقراطياتلبعض المبادئ األساسية مشتركة إال أن راطي واحد، بينما ال يوجد نموذج ديمق هأن التي فحواها الرسالة يعززالوطني 

يعزز تطوير قنوات مؤسسية  ذلك فهوك.  تمسك بالمبادئ المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانيعمل المعهد حيث أن 

.  على تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين قدرتها قويلالتصاالت بين المواطنين والمؤسسات السياسية والمسؤولين المنتخبين وي

 .www.ndi.orgمزيد من المعلومات حول المعهد الديموقراطي الوطني، يرجى زيارة الللحصول على 

  

http://www.ndi.org/
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 مقدمة
 

عوق قدرة قادة ليبيا على االستجابة لتوقعات ت المستمرةحالة انعدام األمن  ما زالت، العام الوطنيالمؤتمر انتخابات  منسنة واحدة عقب 
المؤتمر الوطني العام  تمرير شهرين بعدقرابة  قدت هذه الجولة من مجموعات التركيزع  .  ولقد لعملية االنتقال السياسيعالية اللمواطنين ا
شغل مناصب ام السابق ومؤيديه من ين في النظطائفة واسعة من المسؤول حرمانهدف إلى ي وهو التشريع الذيقانون العزل السياسي، ل

إلى ضغط من ن والمشرع بينما خضع، 4152عام  مايو شهر التصويت على القانون الجديد في.  وقد تم األحزاب السياسيةقيادة عامة أو 
يد االستقطاب السياسي وعلى الرغم من تزا.  إلقراره اظهار دعمهإلمواقع خارج الوزارات في طرابلس  احتلت الميليشيات المسلحة التي

 صياغة الدستور. هيئةنشاء تصويت على الصعيد الوطني إللل ستعدادالوعدم االستقرار، بدأ قادة ليبيا ا

 
أولويات ووجهات نظر المواطنين في الوقت المناسب حول  موضوعية بمعلوماتفي ليبيا  ينوالمدني ينالسياسي زويد القادةتبغية  الغرض:

في مجموعة تركيز  52استنادا  إلى مناقشات  للرأي العام نوعية المعهد الديمقراطي الوطني دراسةترأس نتقالية السياسية، خالل الفترة اال

 :المناقشات ما يلي.  ولقد بحثت 4152 يوليو 51إلى  يونيو 42ست مدن عبر ليبيا من 

 
  التحديات األمنية؛ حول الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلكالليبيين تأمالت 
 ؛المؤتمر الوطني العام السياسية و حزابالمواقف تجاه أداء األ 
  ؛تهوعملية صياغ صياغة الدستور هيئةانتخاب توقعات 
 وجهات النظر حول اإلسالم والسياسة؛ 

 توقعات وآمال المستقبل. 

 
تركيز في ست مدن في جميع أنحاء لتنظيم مجموعات ، ليبيةعام رأي شركة أبحاث  وديوان ألبحاث السوق، وه تكليفبالمعهد لقد قام 
 هذه الدراسة الجولة الرابعة من البحث النوعي على الصعيد الوطني التي أجراها المعهد الوطني الديمقراطي في ليبيا منذ.  وتمثل البالد

المعهد المستمرة لألحزاب  اتمساعدا  من واحد ا  مكونشكل تلمعهد الديموقراطي الوطني ، علما  بأن أبحاث مجموعات تركيز ا4155 عام
 .السياسية في ليبيا

 
.  مبدأ توجيهي محدد سلفا   ا  عوسيط متب هاوجهلمجموعات ي ةمقابالت مفتوحفي مجموعات التركيز تتمثل  تركيز:ال اتمجموعأبحاث 

مجموعات .  إن البحثذين يتم تعيينهم من أجل المشاركين الخبرات في فهم مواقف وآراء وبحث مجموعة التركيز يكمن غرض و
 مك نضافة إلى ذلك، يإلوبا.  ردود فعل المشاركين راءأوقيم الالتركيز مفيدة بشكل خاص في اكتساب تقدير أعمق للدوافع والمشاعر و

والتي قد ال  – اآلراءسباب التمسك بأل وبالتالي يكشف عن فهم أكثر تعمقا   –المشاركة في تبادل األفكار من مجموعة المستجيبين التنسيق 
ثمانية  من المشاركين، عادة   ا  صغير ا  التركيز عدد اتمناقشات مجموع.  وتشمل الكمية البحوث في تظهر في مقابالت فردية متعمقة أو

.  ثإجراء البحراء في لحظة لآللتركيز فقط لقطة ا مجموعةإليها  تتمثل النتائج التي توصلالواحدة.  و مجموعةال في ا  مشترك 54إلى 
استنتاجات .  وبالتالي، فإن المواطنين لتطور األحداثفي ضوء استجابة الرأي العام في تغير مستمر فإن الليبي،  نتقالاال ديناميكيةل ونظرا  

 .4152 يونيوالبحث في إجراء اآلراء عند فقط هذا التقرير تمثل 
 

تمثيل بمجموعات تركيز في ست مدن عبر ليبيا  4152 يوليو 15إلى  يونيو  24من عقد المعهد الديموقراطي الوطني   ة.طريقال
 هاعلى أساس حجم سكانة هدفتسالمالمدن ولقد تم اختيار .  وسبها وطرابلس والزاوية هبنغازي ودرنة ومصرات: جغرافي واسع النطاق

تقسيم إلى المعهد الديموقراطي الوطني عمد شريحة واسعة من المجتمع الليبي،  وجهات نظرالتقاط بغية و .الجغرافي هاموقعو

كل ( وتضمنت 21وفوق  21-51أوالعمر  (التعليم الثانوي أو أقل من التعليم الثانوي أو أكثرأالمجموعات حسب الجنس ومستوى التعليم 

السكنية لألحياء  مساواة بين الجنسين وتمثيل متنوعال ضمانفحص لالالمشاركين وإعادة  ختيارمشاركا .  ولقد تم ا 55إلى  7من مجموعة 
وتم إعداد ة ة العربية الليبيهجاللب جميع المجموعات تم إجراء مقابالتو.  والخلفيات االجتماعية واالقتصادية ومستويات التعليم والمهن

 .العربية واإلنجليزية تينمحاضر في اللغ

 
.  وجود أي تأثير ال مسوغ له على المشاركين في المجموعاتعدم ضمان لفي جميع الحاالت، تم بذل كل جهد ممكن  :ر الخارجيالتأثي

 .عاتوجممال مشاركتها مع قبل مع السلطات المحليةالتركيز  اتمجموعلالمبدأ التوجيهي ولم تتم مشاركة 
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 ليبيا خريطة
 

 
 .4155أونالين. نوفمبر  زون ورلد نيشن
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 ملخص تنفيذي
 

من  إجماليالتركيز مع  اتواستنادا  إلى مناقشات مجموع 4152عام  يوليو و يونيو شهري يستكشف هذا التقرير الرأي العام في ليبيا في 

قانون العزل والمتعلقة بعملية االنتقال السياسي الجارية الليبيين تصورات مواقف ويبحث التقرير في ست مدن،  ا  مشارك 551أكثر من 
صياغة  هيئةأصياغة الدستور  هيئةعملية صياغة الدستور واالنتخابات المقبلة لو دارةاإل األحزاب السياسية ومؤسساتوالسياسي األخير 

يمكن ، علما  بأنه لنتائج الرئيسية أدناهعلى ملخص ا يمكن االطالع.  و( واإلسالم والسياسة ودور المجتمع الدولي21الـ  أو لجنة الدستور
 .النتائج الرئيسية لهذا التقريرات مختارة من المشاركين، في قسم إلى جنب مع اقتباس االطالع على النتائج الكاملة، جنبا  

 

 الوضع الراهن -1
 

التركيز اآلن أن البالد تسير  اتمشاركين في مجموعالث سابقة أجراها المعهد الوطني الديمقراطي في ليبيا، تعتقد أغلبية ألبحا خالفا  
التوقعات  يلب ون قادةالأن  ،بشكل متزايد ،نوالليبيال يعتقد   .شديدإلى الوضع األمني المتدهور بخوف  ونتطلعيو في االتجاه الخاطئ

.  يشيرون إلى الفساد المتفشي كمسألة ذات أولويةبصرف النظر عن القضايا األمنية، فإنهم و.  4155عام رة العالية الناجمة عن ثو
 ون.به الليبي عترفال الوحيد للتقدم اإليجابي الذي يويمثل النجا  في ضمان الحقوق والحريات الديمقراطية المج

 
إن   .يواجه البالد ومسألة ذات أولوية بالنسبة لصناع القرار أكبر تحد   على أنهالوضع األمني باستمرار  الليبيون نوالمشاركيمّيز 

قوات األمن الحكومية عاجزة عن  جعلتقد بأنها مسألة انتشار األسلحة التي يعتقد المشتركون  القضية المذكورة األكثر شيوعا  هي
 وتقع.  الشقاق السياسي في ليبيا يسهم في انعدام األمن العديد من المشاركين أن زيادة.  ويعتقد مواجهة الميليشيات واستعادة األمن

 .الحكومة؛ وهناك رغبة واسعة للدولة الليبية بممارسة سلطتها في هذا المجال على كاهل مباشربشكل مسؤولية تحسين األمن 

 
 مثابة عائقالفساد ب بأن نومستجيبال أييرتو  .الوضع الراهنولوية بين الليبيين عند تقييم األتعريف الفساد كأحد الشواغل ذات  أيضا   يتم

أن الفساد منتشر في ليبيا، ال سيما في ستجيبين بجميع الم تقريبا  .  وفي حين يعتقد أمام التقدم وإهانة لقيمة اإلنصاف التي انبثقت عن الثورة
ؤثر يي ذلفساد الشارة إلى أمثلة مباشرة عن اعلى اإل ينقادر وابعض فقط كانإال أن الالمعامالت اإلدارية في شكل المحاباة أو المحسوبية، 

 .على حياتهم اليومية

 
لم يحدث هذا التعارض في الجوالت وسياسية؛ فية ترجمة القيم والتطلعات إلى أولويات فرق ملحوظ بين الجنسين من حيث كي يوجد

تحسين إلى وتحسين البنية التحتية، تسعى المرأة لرجال حول األمن وسيادة القانون بينما تدور أولويات او  .الماضية لمجموعات التركيز
 .بالحقوق الديمقراطية ينملتزم وازالتشير الردود إلى أن الليبيين ال ي، عموما  .  ونوعية الحياة والخدمات الحكومية

 
شرقية بنغازي ودرنة في المدن ال ينالموجود إن أولئك  تصورات الليبيين للحالة التي تواجه البلد تختلف بشكل ملحوظ حسب المدينة.

 يعب رطرابلس والزاوية،  يةغربالمدن الفي .  أما إلى شدة انعدام األمن بشكل رئيسي ونشيرفييؤكدون أن حالتهم أسوأ بالمقارنة، 
المشاركون في .  ويرى حول ما إذا كانوا أسوأ حاال  أو أفضل حاال  من مدن أخرى ونختلفيلكن ومن الشواغل  عن نطاقالمشاركون 

مستقرة والتماسك الالحالة  بأن هسكان مصراتيعتقد ورهم للتماسك القبلي، بينما منظمدينة الجنوبية سبها أنفسهم أفضل حاال  بسبب ال
 .مناطق أخرى في ليبيال اناالجتماعي في المدينة مواتي

 

 العزل السياسي .2
 

عم للتدابير الرامية إلى استبعاد شخصيات عصر القذافي من عن بعض الد ونرعبّ يقانون العزل السياسي وبالعديد من المشاركين يلّم 
إعفاءات  ون بضرورة وجوديعتقدأن األغلبية  إالمطلق، اللحظر ادعم في جيبين ستبعض الميستمر بينما و  .سياسيةالمناصب الشغل 
ين الذين أعربوا عن دعمهم المطلق بعض المشارك.  أما ل السياسينتقافي عملية اال ةهماسالم همبوسعالثورة و وايدشخاص الذي ألأل

الذين  ينيؤثر على أبرز القادة الثوريوف هم عندما اقتر  أعضاء آخرون من مجموعة التركيز أن القانون سءآرا واغير، فلقد للقانون
 .لنظاما ا  معسابقتعاطوا 

 

 األحزاب السياسية والمؤتمر الوطني العام .3
 

تحقيق أولويات لتكتيكات هي الهجمات السياسية بأن ون تأوير على عملية االنتقال ثر سلبا  ليبيا يؤ بأن زيادة التحزب فين يعتقد المشاركو
 سبب رئيسي يالخالفات الحزبية المتصورة هإن للعديد من المشاركين، وبالنسبة .  المصلحة الذاتية وتضر بالمصلحة الوطنية

 .بدورها في االنتخابات القادمة همارتيابفي عدم الثقة باألحزاب السياسية و همالستمرار
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سواء كأنصار في صناديق  ،حزابن المشاركة المستقبلية مع األوالمشاركال يستبعد ، حزابوعلى الرغم من المواقف السلبية إزاء األ

ستوى المجتمع وصولها إلى المواطنين على م تزيد منن رغبة قوية لرؤية األحزاب السياسية والليبي.  ولقد أظهر أو كأعضاء االقتراع
 .متميزة لتحسين مستقبل ليبيا ا  أفكار وتقدمفي عملية االنتقال السياسي  تهامساهم يةوشر  كيف لمحليا

 
أعرب  –مقاليد الحكم ل استالم المؤتمر الوطني العام حوالي ثالثة أشهر بعد هاعقدتم  –من مجموعات التركيز السابقة جولة النقيض على 

 أداء منالعديد من المشاركين بخيبة أمل يشعر و.  لبالداألولية للسلطة التشريعية من ا ئهمعن استيا 4152ن في صيف عام والليبي
المواطنين العاديين وأن المؤسسة قد أخفقت في إنجاز المهمة الموكلة إليها عن عضاء األ فصليتم  هأن ينمؤكد المؤتمر الوطني العام

لالشتراك في االنتخابات في  ممعظم المشاركين عن استعدادهيعب ر بينما و.  دستورلصياغة دستور جديد أو تعيين هيئة صياغة ال
 نخيبة أملهم م يعربوا عناألكثر احتماال  أن فهم عن التصويت  ونمتنعوف يس مأولئك الذين يقولون أنهإال أن المستقبل كواجب مدني، 

 .4154عام  انتخبوهمالمؤتمر الوطني العام الذين  أعضاء

 

 ملية الدستوريةالع .4
 

بعض االنتخابات المحلية قبل إجراء التوقع يو  .صياغة الدستور هيئةكان هناك وعي معتدل للجهود الرامية إلى تنظيم انتخابات 
 ة الدستور.صياغوهيئة باالرتباك حول دور كل من المؤتمر الوطني العام  عموما  ون الليبيصياغة الدستور.  يشعر هيئة انتخابات 

 
 رشح، ولكنهم يؤيدون فكرة تصياغة الدستور هيئةحزبية في انتخابات بحمالت األحزاب السياسية قيام  حولأثار المشاركون القلق 

ة عمليب تهمثقعن الليبيون يعرب بطريقة شفافة،  صياغة الدستور القادمة هيئةطالما يتم انتخاب أعضاء و  بشكل فردي. أعضاء الحزب
من أجل فهم دور يصارعون صياغة الدستور و الذي يجب أن تستغرقهالوقت  حول نويختلف ياغة الدستور، على الرغم من أنهمص

 .المواطنين

 
أن هذا من شأنه أن  نعتقديو من النساء للمرشحاتصياغة الدستور  هيئةخصيص مقاعد فكرة ت ،بفارق كبير ،اتجيبستالمتدعم النساء 
بحيث يكون  مقاعدالأقلية صغيرة من الرجال فكرة تخصيص .  وتعارض وأهمية المساواة بين الجنسين حقوق المرأةأكبر ل يكفل مراعاة

حجز مقاعد  – نغير مبالي مأو ه –المشاركين عدد أقل من دعم يعلى النقيض من ذلك، .  وبها ينأو غير مبال لها داعمينإما  مهمعظم
 (.بو والطوارقتوال العرقية أاألمازيغللمكونات صياغة الدستور  هيئة

 
 وتثير.  سيادة القانون واألمن والتعليم والرعاية الصحيةالمراجع ليعتبر الدستور كوثيقة تأسيسية ضرورية، ويسعى المشاركون إلى 

يرتأي و  .بشأن هذه المسألة ا  مانقسجال أكثر اق، على الرغم من أن الرواسع النطا ا  تأكيد حقوق المرأة تأييدفكرة األحكام الدستورية ل
للمساهمة في الوحدة  كتسهيل مقبول –ة خاصة االعتراف بلغاتها بصف –المجتمع  مكوناتالمحتملة إلى حقوق شارة اإلالمشاركون 
ؤسس على المساواة يأن  جبي ليبيا يأن الدستور ف ونعتقد، فهم يأولئك الذين يعارضون هذه األحكام.  أما الديمقراطي تضمينالالوطنية و

 .للجميع وأن األحكام الخاصة غير ضرورية أو حتى غير متكافئة

 

 اإلسالم والسياسة .5
 

أن )القانون اإلسالمي(  لشريعةلتقييم الدرجة التي ينبغي  وندوعاي موهتعتري الليبيين  إلسالملأي تالعب سياسي من ال تزال الريبة 
تحت حكم اإلسالم لتبرير أعمالهم، سواء  قد استغلوابعض الحاالت، يعتقد المشاركون أن الزعماء السياسيين في و  .الدستورفي  تبرز

 الشريعةأن بتركيز عن اعتقاد على نطاق واسع بين المشاركين ال اتمجموعلسابقة دراسات  كشفت.  ولقد في الوقت الحاضر وأ القذافي
د في اجويت – ملاشون أن اإلسالم رين والليبي.  وال يزال لوحيد للدستور المستقبلي لليبياأن تكون المصدر ا جبأالقانون اإلسالمي( ي
موضع لتفسير والقيم اإلسالمية ل عرضة الشريعةحاليا  حول كون قلق يجيبين ستمن الم كبيرا   بل أن عددا   –ويوجهها جميع جوانب الحياة 

أن متمسكة بأقلية  توجدزال تال و.  هي المصدر الوحيد للوثيقة التأسيسية للبالد عةالشريالتالعب بها لغايات سياسية إذا كانت  إمكانية
 .على الشريعة اإلسالمية حصرا   رتكزمبادئ الدستور يجب أن ت

 

 دور المجتمع الدولي .6
 
.  وينظر ةيسيادالشواغل الهو أحد أن بناء ليبيا ب ونعتقدي والامن أداء الحكومة الليبية، ما ز ئهمعلى الرغم من استيا ،معظم المشاركينإن 

على أنه جيبين المجتمع الدولي ستبعض الم.  ويرى في دوافعها لدعم ليبيا ونكبارتياب فيشكالمجتمع الدولي  الىالعديد من المشاركين 
األمم المتحدة المزيد من وتثير رة بالثقة؛ االبلدان والمنظمات األكثر جد حولتختلف وجهات النظر و.  ليبياموارد الثروة في بمهتم فقط 

 .عضاءاألن ليبيا إحدى الدول كووحقيقة  للمشاركين بسبب حيادها المتصوربالنسبة ة الثق
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 المستقبليع التطلّ  .7
 
 وموضوعي زمازعيم وطني جإلى ن ولليبيا ذ يسعىإ فتراضية لرئيس الوزراء في ليبيااالنهى المشاركون مناقشاتهم بإسداء المشورة أ

 ونتقدموهم ي.  األولويات الرئيسية فيتقدم العلى ضمان إحراز  ا  قادريكون هة وانزالو يةشفافويتحلى بال سترشد بالقيم اإلسالميةي سياسيا  
 ما يعتقده الناس. التعلم واالستماع إلى بغية "في الشارع"وا أكثر حضورا  يكونلجميع قادة ليبيا إلى المشورة ب
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 النتائج الرئيسية
 

 الوضع الراهن .1
 
لمعهد الديموقراطي مجموعات تركيز ابحوث وهو تحّول ملحوظ عن اآلن في االتجاه الخاطئ،  مضيتأغلبية المشاركين أن ليبيا عتقد ت

بانتشار األسلحة ووجود  تزايد انعدام األمن المقترن وبشكل رئيسيلى مختلف األسباب، إتقييمهم  في نوركاالمشويستند   ة.السابق
الشقاق  العديد من المشاركين أيضا   يرىتركيز،  لمجموعاتسابقة أبحاث على النقيض من و.  شيات وضعف سيادة القانونالميلي

 .بعض المشاركين الفساد المتفشي كسبب رئيسي للقلق ذلك يرتأيك.  السياسي كعامل يساهم في انعدام األمن

 

حل من الناس  كي يتمكنالمصالحة الوطنية  ة إلىحاجبليبيا ن .  إاألمن وخوف الحكومة من الميليشيات فيالمشكلة تكمن "
 طرابلس ،ذكر."  ي الشباب المسلح والبنية التحتية المنهارةفالمشاكل تنحصر ، منطقتيفي .  والمشاكل

 

 همصرات ى،أنث ." بناء أمةبمهتم الشعب غير  نفي مسار خاطئ، أل حاليا  ليبيا  تمضي"

 

تسقط جعل ليبيا  إلى حد ال يمكن تصوره قد –والمالي  األخالقي واإلداري –ولدينا جميع أنواع الفساد الفساد مشكلة في ليبيا إن "
 بنغازي أنثى،  ."إلى الهاوية  

 

 الزاوية أنثى، ." الحكومة والشعبويلقى اللوم على   .هناك الكثير من السلبيات، ولكن األهم من ذلك األسلحة ،في رأيي"

 

على سبيل ف . بأسعار السوق كبير جدا  تالعب  حيث أنه يوجد وابط على المنتجات المباعة وأسعارهاضوضع هناك حاجة إلى "
الجيش والشرطة، .  وينبغي تفعيل ثم تباع بسعر أعلى بكثير في المحالت التجاريةمن و ماسعر بمن مزارع البطاطا المثال تباع 

ة لمعاودة التصرف كما طريقعلى على العثور  ا  كون قادرأن يخص الشالشرطة، ال يجوز لذاك شخص ما من قبل وإذا تم تغريم 
 طرابلس أنثى، ." يحتاج إلى التوقفموقف وهذا  - 1"كتيبة" أو لكونه فيمن خالل اتصاالت  دعه

 
 األمن وسيادة القانون

 
، هشاركين في بنغازي ودرنة ومصراتللم.  وبالنسبة ملحا   األمن باعتباره شاغال  بالتركيز  مجموعاتمشاركو المدن، استشهد عبر جميع 

انتشار  يالتركيز ه اتمشاركو مجموعدها دة حدّ منفرأكبر مشكلة إن .  انعدام األمن هو السبب الرئيسي لتدهور الوضع في ليبياإن 
 .على استعادة األمن ينالشرطة والجيش غير قادر قد جعلانتشار األسلحة  أن وصف المشاركون كيفو  .األسلحة

 

 ذكر, سبها  ."غياب تام لسلطة الدولة يوجد"

 
 أنثى، بنغازي."  والحكومةاالغتياالت المتكررة، وأنا ألوم المسؤولين عن األمن  الكبرى( في مشكلة"تكمن أال

 

 ذكر, سبها  ."ودعمه لجيشا تكويندون  قد حالوالناس العاديين أسلحتهم  ارالثوتسليم التأخير في "إن 
 
ويرتأي المشاركون .  الحصول على األسلحة إمكانيةعن سهولة  بإسهابن وجيبستالمتحدث ، ي الراهنألمنا لوضعوصف ل طلب عند

العديد من المشاركين أنه ويالحظ   خارج نطاق القانون كمصدر لعدم االستقرار، على نقيض قوات األمن الرسمية.العاملة الميليشيات 
 .السكنية حماية أنفسهم وأحيائهمباألسر اآلن ن األفراد ووالمواطنيقوم غياب هذه القوات، في 

 

األسلحة تشكل الخطر األكبر.  إن  الميليشياتإذ أن ، الكبرى مناألاألسلحة وحدها ليست مشكلة .  وجيدةبلحالة األمنية ليست اإن "
 التي تتسبب في هذا هي ليشيات لكن المي، ستخدامهاال وليسن بهذه األسلحة لحماية أنفسهم والليبيويحتفظ اآلن في كل بيت للحماية؛ 

 
 

______________________ 
 
 .إلى ميليشياهذا  يشيرإال أنه في ليبيا بعد  ،"لواءهي "اللغة العربية ب ة"كتيب" لكلمةحرفية الترجمة ال في حين أن  5
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 همصرات أنثى،  ."نللمواطني بالنسبة خطرالالخوف و

 

 طرابلس ،ذكر  ."ةات األمن القانونيقو وليسالميليشيات،  هاجميع المشاكل سبب"

 

 

إذا .  ومسؤولية الحكومةمع أنه يجب أن يكون هذا  األمن ونوفرالذين ي مأصحاب المنازل هف توفر،األمن في ليبيا ودرنة غير م"
ن انتشار أهو الفرق بين درنة والمدن األخرى .  سوءا  الوضع األمني زداد يسوف سيطرة على المدينة، في ال نواستمر المتطرف

 أنثى، درنة  ."لمتطرفينالسيطرة ل ال سيما أنمعنويات المواطنين، وحده يحبط األسلحة 

 
جيبين إلى عدم قدرة ستشير العديد من الموي  .استعادة األمن وسيادة القانونفي سبيل د سلطتها يكتألدولة ل بأنه ينبغين والليبييعتقد 

لتغاضي عن تردي الحالة األمنية، وال سيما عن ا مسؤولة عنإن الحكومة ن المشاركين، للعديد م وفقا  .  وجيشالالحكومة على تشكيل 
 .وجود الميليشيات التي تعمل خارج نطاق القانون

 
عدم  معأحد تتم محاسبة  ال.  وبدم باردالضحايا األبرياء اغتيال شار األسلحة والمخدرات وعمليات المشكلة الرئيسية هي انت"إن 

 أنثى، درنة ."إلجراءات الالزمة والتوقف عن الحديثالحكومة لاتخاذ  فيالحل .  يكمن لقوانينلإطاعة 

 

 ، بنغازيذكر ."مماثلة أفعالن عتفجير بالسجن أو اإلعدام لردع اآلخرين ال يحاولأو  أسلحتهكل من يستخدم  ةعاقبمينبغي "

 
 ، طرابلسذكر  ."لحكومةفي ذلك إلى االخطأ يرجع الميليشيات، و أعدادارتفاع ى( في كبر"تكمن أالمشكلة ال

 
.  فترة الثورة على غرارم السالمة واألمن وانتشار األسلحة واالفتقار إلى الوحدة بين الناس اعدن"تكمن أالمشكلة الكبرى( في ا

 أنثى، درنة  ."على تشكيل جيش تعد قادرةلم  التي الحكومة إلىهذا إلى حد كبير يرجع و

 
 ، بنغازيذكر  ".حدود ليبياالقوة الجوية والبحرية لحماية سواحل و على األمن وتنشيط التركيز ءرئيس الوزرا يتعين على"

 
تنحية الخالفات  عنقادة الويعتبر عجز   .حالة انعدام األمن يؤججاناالقتتال السياسي والتنافس أن  ،متزايدبشكل  ،نوالمشاركيجد 

العديد من المشاركين أن حلول .  ويعتقد في جو انقسام سياسي ات الوطنية ويساهملتقدم نحو األولويلق كعائوتعزيز الوحدة الوطنية 
 .تعاون ووضع المصالح الوطنية أوال  اللقادة أمكن لإذا  فقطتحقق سوف تلقضايا الملحة في ليبيا ا

 

يحدث بين جماعة اإلخوان  اعلى ذلك م مثال، والبخيانة األمة هتهميو اآلخردع اخيأن كل فرد  يتهدد ليبيا هالتي مشكلة الإن "
طريق إصال  عن لناس إصال  ما يجري ليمكن ين.  و[ والفيدراليتحالف القوى الوطنيةمنظمة محمود جبريل ]والمسلمين 

 ، بنغازيذكر  ."أنفسهم

 

 ثى، طرابلسأن  ."فيما بينهمقاتلون تإحراز أي تقدم، نظرا  ألنهم ي بشكل كبير عنن وعالجيش والوزارات والمشر  لقد انصرف "

 

، ذكر  ."األسلحة على نطاق واسعانتشار حل مشكلة على واحدة، يدا  ، وطنية معا  الشخصيات الالشعب و من الواجب أن يعمل"
 همصرات

 

قبل تحسين  همسلوكولكن يتوجب عليهم أوال  تغيير من الحل،  جزءا   .  إن الجميع مسؤول عن كونهةأو جيش وال قادال يوجد نظام "
 أنثى، الزاوية  ."األمة

 
 الفساد

 
 وأ إما في شكل الفساد اإلداري –الساحقة أن الفساد وترتأي األغلبية   .الفساد مشكلة في ليبيا بأنجيبين ستجميع الم تقريبا  يعتقد 

أن العديد من المشاركين  ويرى.  على نطاق واسعمنتشر  –الصريح  األجرامي األستيالءأالمحسوبية أو الخدمة المفضلة(، أو  ةسطاالو
 ها.الثورة وضع حد ل ه كان يتوجب علىأنومن حقبة القذافي  متبقيةالممارسات  هذه
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ووصف أولئك الذين ردوا باإليجاب عدم المساواة .  المشاركين مختلطةأتت ردود بالفساد،  شخصيا   واقد تأثر السؤال عما إذا كان وعند
الممتلكات، بينما  األموال أو سرقةبما يتعلق  توصيف الفساد فيإلى ن الذكور والمستجيبل ويمي.  يمفي الوصول إلى فرص العمل والتعل

من الخدمات االجتماعية مثل التعليم أو  هنحرماني القوى العاملة أو الفساد كعائق أمام مشاركتهن ف من النساء المشاركات ترتأي
 .الصحة

 
المستشفيات تعاني ، ال سيما أن للغاية فساد في قطاع الرعاية الصحية سيئال.  إن النفط في قطاع ، خاصة  (الفساد اإلداريأك لهنا"

 ، طرابلسذكر ." مداداتاإلمن نقص 

 

في جميع المؤسسات في البالد، ال سيما في مسائل العمالة، ونعم، لقد  بشكل كبيرالفساد .  ويتواجد مشكلة كبيرة (الفسادأ إن بالطبع"
 ، الزاويةأنثى  بذلك."تأثرت 

 

 ، طرابلسذكر  ."ممتلكاتكيوجد قانون ويمكن ألي شخص سرقة ال إذ  قد زاد معدل الفسادل"

 

 حقا  , رحمة هللا عليه، وتفاقم المرض لديه اللوكيميابوالدي  مرضهو عندما على ذلك مثال واحد .  تأثرت بالفساد مليون مرة لقد"
.  لقد اضطررنا لجلب الدم من طرابلسإال أننا ، من نفس فصيلة الدممرضى لى وبينما تم منح الدم إنادر النوع دمه من ال... 

 أنثى، بنغازي  ."بالفساد يتعلق األمرالحياة لليبيين رخيصة عندما أضحت 
 

 األنماط اإليجابية والتطلعات للمستقبل

 
لى تحسينات في حرية ععدد من المشاركين  الواسع، يشهد ين حول مستقبل ليبيا بمعناهأو سلبي ينبغض النظر عما إذا كانوا إيجابي

الحريات المكتسبة منذ بفي االتجاه الصحيح معظم األحيان متجهة ن الذين يؤمنون بأن البالد والمشارك ويستشهد  .اإلعالم والكالم والرأي

 .نتقالية في ليبيااالمرحلة للحة كنقطة ناج 4154 يوليو في الوطني العام  رانتخابات المؤتم لبعض أيضا  بينما يرتأي ا ،4155عام 

 

نت( "  ، طرابلسذكر ." عن ذلك ينمسؤول فبراير 11 وثورة لليبيينوإن ا حريات اإلعالم والتعبيرلقد أتحس 

 

وهناك  تي والمزيد من الناس يعتادون على ذلك ... لغبأستطيع أن أتكلم اآلن  نيكأمازيغية هو أن به ن أول شيء إيجابي أشعرإ"
 أنثى، طرابلس  ."ر عن هويتنا األمازيغيةعب  نأن  نايمكنو التعبير والرأيحرية 

 

 أنثى، بنغازي  ."لسوء الحظ ال أرى أي شيء إيجابي باستثناء حرية التعبير"

 

 ذكر, سبها  ."خفاقات في تحقيق إرادة الشعباإلاالنتخابات، على الرغم من  هو ن الشيء اإليجابي الوحيد الذي حدثإ"

 

مؤتمر وطني ك حكومة ولهناك أشياء كثيرة لم تكن لدينا قبل مثل حرية الصحافة والمجتمع المدني وهناتنظر في األمر، عندما "
 ، بنغازيذكر ." منتخبعام 

 

عند األخذ من الممكن لليبيا أن تكون أفضل حاال   هال أعتقد أن.  ليبيا على مسار أفضل، ويبدو أن الوضع الحالي جيد ومشجعإن "
 هأنثى، مصرات  ."بناءالآلن في مرحلة انحن ما زلنا في البداية و.  البلد التي يشهدها الصراعات تبار كلباالع

 
 أسوة  ية تحتلبنية الل جيدة لقانون ونوعيةل قوية ن الذكور تحسين األمن وسيادةور المشاركليبيا مثالية"، تصوّ "ن تهم عفكرلفي وصف 

قضايا الحياة والخدمات الحكومية مثل التعليم  نوعية أكثر على ات، فكان تركيزهنالنساء المشاركأما   .البلدان المتقدمة اقتصاديا  ب
األولوية  هأعطى مشاركو مصراتسيادة القانون واألمن، في حين  علىبنغازي قلقون بشكل خاص إن مشاركي   .والرعاية الصحية

 .لتطوير البنية التحتية

 
وضع  دون...  الوطنيبالشعور الشعب  وف يتحلىس.  وعتمد اعتمادا  كليا  على النفطياد قوي ال اقتصب ةليبيا المثالي "سوف تتمتع

 ، بنغازيذكر ." مصالح الدولة قبل مصالحهم الشخصية

 
."  صحة الجيدة والقانونالوون حضروأناس مت شركات في المدينة]و[الحديثة المدارس السالم واألمن و لليبيا المثالية( سوف يكون"أ
 نثى، بنغازيأ
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 ه، مصراتذكر  ."قطارات وكل وسائل النقل المتاحة بشكل مريح للمواطنينمع  بنية تحتية قويةيمكن تصور ليبيا مثالية ب "

 

 على أحد أن التعليم هو األساس لتطوير البلد، فضال   ىال يخفإذ  ،عندما يتم تطوير قطاعي التعليم والصحة مثاليةليبيا سوف تكون "
 هأنثى، مصرات  ."صحية أفضلسبل الوصول إلى رعاية عن تحسين 

 
 ذكر، سبها  ."العدالة وسوف تتوفر القانون على الجميع ية(، سوف يتم تطبيقالمثفي ليبيا ال"أ

 
أريد إدخال تحسينات على الرعاية الصحية .  ون دولة قويةها أن تكأريد.  حديثة في إسالمهاأن تكون ليبيا أنيقة جدا  وأريد "
 .  إنلألسف بلد فقير على الرغم من أن لدينا النفط والبحر والصحراءهو أننا الفرق بين تلك الصورة واآلن .  إن تعليم واألمنوال

 قبل من خالل تنفيذ القوانين من فقطالرعاية الصحية، وهذه المشاكل يمكن حلها  يفتقر إلىبلد جاهل أنها  هي( ليبياإلى أ ةالنظر
 ثى، درنةأن  ."الحكومة والشعب

 

 ا  أرى وجودية(، المثفي ليبيا ال. أفبالنسبة للبلد ا  هدفتوفر رؤية واضحة وسيطرة على البلد، ويجب أن م الحكومة أن تكونيجب "
 ، درنةذكر  ."هذا لن يحدث في المستقبل القريب (لكن، أجيش والشرطة واختفاء األسلحة على نطاق واسعلل

 
 مدينةال حسب راهنوجهات النظر حول الوضع ال

 
ن في بنغازي ودرنة يشعرون أنهم والمقيمف  .الرئيسية بالمقارنة مع اآلخرين بشكل ملحوظ وضع مدنهم عنانطباعات الليبيين تختلف 

يشعر و أفضل أو أسوأ حاال  من أي مكان آخر واحول ما إذا كانفي طرابلس والزاوية نقسم المشاركون الد، بينما يأسوأ حاال  من بقية الب
 .، ولكن ألسباب مختلفةحالتهم أفضل نسبيا  أن وسبها  هن في مصراتوجيبستالم

 
 بنغازي

 
ي تالهجرة إلى المدينة من مناطق أخرى والقلق إزاء ال أيضا   ونفي بنغازي، إال أن بعض المشاركين يثير ُتذكريظل األمن أهم قضية 

أن األوضاع في المدينة سوف بجيبين ستالعديد من الم ويد عي  .اعيفي التضامن االجتم من أسباب االنهيار المتصور سببا   ايعتبرونه
ن فقط عند وجود  مدينة أكثر لكمثال  هى مصراتبنغازي إل يشير العديد من مشاركيباإلضافة إلى ذلك، و.  ةثابتمختصة وأمن قوات تتحس 

 استقرارا .و توحدا  

 

 أنثى، بنغازي  (."الخدماتأمطالب مدينتنا  ويضيفون إلىمدن أخرى  منيأتونها ألن الناس  بشكل أكبرأعتقد أن بنغازي تعاني "

 
 ، بنغازيذكر  ."الناس أعدادبغيرها من المدن، بسبب  في بنغازي، مقارنة  مجتمعي م ترابط اعد"هناك ان

 

أنثى،  ."ن قبلا البعض كما فعلنا منبعضبثق ننحن ال   .فهم غير متحدين الناس في بنغازي أمامتحدون،  هالناس في مصرات"
 بنغازي

 
 درنة

 
 لبلد ككلبالمقارنة مع ا تهممدينفي السلبية حول الوضع في ن في درنة األكثر شدة ستجيبوالمكان من بين جميع مجموعات التركيز، 

رغبة في ال عنربون و يع ائب تماما  جيبين األمن في درنة كغستالكثير من الم.  ويصف يؤكدون غياب األمن وانتشار األسلحة في المدينةف
 .االستقرار وسيادة القانون

 

 أنثى، درنة  ."في االتجاه الخاطئ بسبب االغتياالت وانتشار األسلحة، وال سيما في مدينة درنة ليبيا تسير"

 

غير موجودة  هناك أمان وال أمن وال توجد أي حكومة نشطة، وقاعة المحكمةحاال  بكثير.  فليس في رأيي، أصبحت درنة أسوأ "
أنثى،   ."درنة في حالة أسوأ بكثير بسبب انعدام األمن واالغتياالتإن عند المقارنة بين المدن، . ومكتبها الرئيسيتم إحراق  فقد

 درنة

  
 طرابلس
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مصدر قلق أساسي  األمن أيضا  إن .  طرابلس حول ما إذا كانت المدينة أفضل أو أسوأ من المدن في أماكن أخرى من ليبيا وجيبستمينقسم 
مشاركو طرابلس  أثار ذلكك  .إلى التناحر السياسي ئيا  انعدام األمن جز في نسبمن غيرهم  ةطرابلس، والسكان هم أكثر عرض في

 .المدينة هاإضافية تواجهمسائل الفساد والمحسوبية وسوء البنية التحتية ك

 

 ، طرابلسأنثى  ."فرض القوةه الجميع مسلح ويمكن، فلشرطة بسبب انتشار األسلحةل  سلطةال"

 
 أنثى، طرابلس  ."الدولة (سلطةوإضفاء الطابع الشرعي على أ بناء الجيش والوزارات ون عنصرففين همفيما بين (القادة"يتقاتل أ

 

أنثى،   (."خدمةالل يفضتالمحسوبية وأ ةسطامن الو كبيرا   قدرا   شخصيا   شهدتو ة ورأيت جميع أنواع الفسادنظمعملت في ملقد "
 طرابلس

 

الذين يشغلون مراكز السلطة (.  فوعود القادة السياسيينأالوضع في االتجاه الخاطئ بسبب االفتقار إلى المصداقية في يتجه "
زال ليبيا تحت وصاية األمم توال .  صياغة الدستورولم يبدأوا ب المصالحة الوطنيةون على كراسيهم دون أن يسعوا إلى جلسي

 أنثى، طرابلس  ."المتحدة

 
تتأثر أكثر بالنزعة  األخرى( مدنألن أال، نحن نفتقر إليها فضل في طرابلس ألن المدن األخرى تواجه مشاكل أكبرأ (الحالة"أ

 ، طرابلسذكر  ."القبلية
 

 الزاوية

 
غيرها من المدن، يتم تعريف على غرار و.  منذ قيام الثورة تهمن الوضع في مدينتحس   حولمشاركو الزاوية أسوة  بطرابلس، يختلف 

يجابي على اإلتغيير لتحديد الحواجز اإلضافية للمن مدن أخرى  عرضةمشاركي الزاوية أكثر بيد أن .  من كالقضية األكثر إلحاحا  األ
 .المستوى المحلي، بما في ذلك التخلف وضعف البنية التحتية والنشاط اإلجرامي والمحسوبية أو الفساد

 

على المدن ال بل  أنها من أفضلى أنا ال أرتي.  ، ولكن لم يتغير شيء في مدينهناك قدر كبير من البناء والتنمية في مدن أخرى"
 أنثى، الزاوية  ."األسوأ بين نها منإف ،العكس من ذلك

 

سيئة من وجهة  أيضا  .  إن األمور سوأاألالمدينة الليبية  (الزاويةأ إنما يتعلق بضعف البنية األساسية واالفتقار إلى التنمية،  في"
على  ينغير قاد ،مع تدني مستوى الوعي في الزاوية ،لمواطنين(.  إن اقوةالبأ هن، نظرا  ألن كل شخص يأخذ ما يريدماألنظر 

 ، الزاويةذكر . ممارسة الضغط ومحاصرة السلطات الشرعية للحصول على نفس المعاملة كغيرها من المدن

 
 همصرات

 
التي تعتبر ومستقرة في المدينة الويشيرون إلى الحالة األمنية  من مدن أخرى مدينتهم أفضل حاال   بأن همصرات تعتقد أغلبية مشاركي

أكثر  هم، ولكناألمن كتحد   ونريال يزال المشاركون و القوي.  فريدة من نوعها بين جميع المدن الليبية وتعزى إلى التماسك االجتماعي
 ذلك يرىك.  ا في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء والربط بشبكة اإلنترنتلرثاء البنية التحتية المتخلفة أو الفقيرة في المدينة، بم عرضة
 .الحزبية السياسية كعقبة أمام التقدم همصراتمشاركو 

 

نعرف .  فكلنا نعرف بعضنا البعض ونظرا  ألن غالبية الناس هنا يعرفون بعضهم البعض يةالوضع أفضل من وجهة نظر أمنإن "
 ه، مصراتذكر ." ذا شيء مريحأسرة وهأي ينتمي إلى  منبالضبط 

 

 هذكر، مصرات ." هالمشكلة الرئيسية هي البنية التحتية لمصرات"

 
الشخصية دون النظر  االبعض لخدمة مصالحه ابعضه مع نافستتليبيا على اإلطالق؛ فقد أصبحت  (األحزاب السياسية"لم تخدم أ
 هأنثى، مصرات  ."مصالح ليبيا ككلمن إلى أي 

 

 ه، مصراتذكر  ."المدينةالذين يحمون إلى حد كبير بسبب الشعب والمقيمين  همعدل الجريمة في مصرات ضلقد انخف "

 

ن "  هأنثى، مصرات  ."البنية التحتية مثل الطرقوجاري اآلن تطوير  وقد بدأ البناء حاليا  إن ليبيا تتحس 
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 سبها

 
.  وينقسم في المدينة ن هذا إلى التماسك القبليمع المدن األخرى، ويعزوهم أكثر إيجابية بالمقارنة وضعرؤية مشاركو سبها إلى يميل 

المستقبل يشيرون إلى القوات ن حول ما إذا كانت ليبيا تتحرك في االتجاه الصحيح، ولكن أولئك الذين هم أكثر قلقا بشأن والمشارك
.  الوضع السياسي واألمنيب ونتالعبوي الحدود الجنوبيةليبيا عن طريق  وندخلالذين يالمسلحين من الناشطين معظمها التي و لخارجيةا

 .ر الحدود المليئة بالثغرات على األمن في ليبيايأثتإزاء  عدد قليل من المشاركين أيضا  ويقلق 

 

غير الليبيين  ي إلى هناعندما يأت سوءا   األمر زداديومع ذلك، .  اعنزتعامل مع الية التفاهم واتفاق بين القبائل بشأن كيف حاليا  يوجد "
 ذكر, سبها  ."من جنوب ليبيا

 

العاصمة بيننا وبين المسافة  بسبب نا(يتم تجاهل.  أوطرابلسحتى كون أفضل من بنغازي وتألمن، قد ل بالنسبةجميع النواحي،  من"
 أنثى، سبها  ."والمحسوبية والفساد

 

 أنثى، سبها ." لفتح الحدود نتيجة   ية هو التهريبأكبر مشكلة أمنإن "

 

ال ننكر فنحن  وصحيح أن الدولة ضعيفة.  ر تدريجيا  تغي  ولكن ذلك  الخير والهدوء للشعبب، للمرة األولى، بعد الثورةلقد شعرنا "
 أنثى، سبها  ."زعزعة استقرار ليبيا تحاولأيدي خفية من الخارج أو من الداخل هو وجود  ذلك، ولكن ما يجعل الوضع أكثر سوءا  

 

 السياسي العزل .2
 

، على الرغم من أن معظم 4152عام مايو لشهر  قانون العزل السياسيبتركيز درجة عالية من الوعي لقد أظهرت كل مجموعة 
هم وصفوا لكنوعهد القذافي،  شخصياتعلى فكرة عزل  ونوافقيجيبين ستمعظم المإن .  ألحكام القانون كامال   ا  فهميبي نوا المشاركين لم 

 .كون هناك استثناءاتتبغي أن بالقول أنه ين دعمهم

 

بعض الذين سوف الهذا القانون ولكن هناك أؤيد وأنا .  في الواقع هقيطبتورؤية  معرفة المزيد أردناالكثير عن القانون و ناسمع"
 زيأنثى، بنغا  ."عن أنفسهم همدفاع.  ونود أن نسمع منهم يتعرضون له على الرغم من أنهم أجبروا على خدمة نظام استبدادي

 

 يعطييجب أن يتنحى وف ،في عهد القذافي من شغل منصبا  كان  أيا  و –آلخرين إذ ينبغي منح فرصة ل قانون العزل السياسيأويد أنا "
 هأنثى، مصرات  ."الفرص لآلخرين

 
 أنثى، طرابلس  ."في السياسة اآلن ذ أي مناصباتخهم الألشخاص الذين عملوا مع القذافي، وال يمكنهو قانون العزل السياسي إن "

 
الستهداف المعارضين السياسيين بدال  من استبعاد المسؤولين في النظام السابق من  ونهستخدمقلقون من أن مؤيديه يلقانون ا إن معارضي

 .لبلدر من المساهمة بصورة إيجابية في ابكاألبشأن منع السياسيين ذوي الخبرة  ونقلقذلك فهم يك.  الحياة السياسية

 
 ، الزاويةذكر  ."غير مناسب ألنه سوف يؤثر على األشخاص ذوي الخبرة (ن العزل السياسيقانو"إن أ

 

 ذلك أنا ال اعتبر أنمعينة.   استبعاد شخصيات سياسيةفي بعض الشخصيات السياسية ل فرصة المعاملة بالمثلالقانون يمثل "
 ذكر, سبها في يومنا هذا."  سياسةن في الاشطيجدا  ن ينمحددأشخاص مشروع نظرا  ألنه يرمي إلى استبعاد 

 
القانون الحالي من شأنه أن عندما اقترح آخرون  مرأيه واغيرقد دون تحفظات  إن بعض المشاركين الذين أيدوا قانون العزل السياسي

السابق الرئيس عبد الفتاح يونس و لواءال رحومالم الثوار، مثل قائد 2111في ثورة  ينأن يستبعد أولئك الذين ينظر إليهم كمساهم
 .مصطفى عبد الجليل ورئيس الوزراء االنتقالي السابق محمود جبريلاالنتقالي  الوطني للمجلس

 

فوجئت بالعثور على اسمه،  ( الغرياني.  لقد صادقأ، وجدت أنها شملت الشيخ هملزع األشخاص الواجبعندما قرأت قائمة أسماء "
بصراحة ال أعرف كيف .  أنا الكثير لليبياوال يزال يقدم قدم حيث أنه  فبرايرجدا  خالل ثورة  علم أنه لعب دورا  كبيرا  ألن الجميع ي

 هأنثى، مصرات ." مثله ا  شخص واعزل
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أنثى،   هم."رأي التعبير عنبلناس السما  لبعد النظر في كل فرد على حدة و فقطولكن يجب تطبيقه قانون العزل السياسي طلبنا لقد "
 طرابلس

 

 األحزاب السياسية والمؤتمر الوطني العام .3
 

  .الذاتية تهامصلححزاب مهتمة ب، على أساس أن األيةسلببمعظم األحزاب السياسية إلى المشاركون  ينظرتركيز، في كل مجموعة 
رون عن مواقف إيجابية أولئك الذين يعب  .  أما ي ليبياعدم االستقرار فحزاب على أنها تساهم في االنقسام واأل إلىالمشاركون كذلك ينظر 

تعين الخبرة وي ةال تزال عديم حزابالعديد من المشاركين أن األ ويقرّ .  هامة للديمقراطيات عناصر احزاب، فإنهم يعتبرونهتجاه األ
 مباشرة.السياسية الوضع مصالح األمة قبل دوافعها  هابذل المزيد من الجهود إلثبات أنه يمكن عليها

 
وجماعة اإلخوان  تحالف القوى الوطنية –بين اثنين من القوى السياسية الرئيسية في ليبيا المتصاعد العداء إن لبعض، ل ووفقا  

حزاب ينبع من اعتقادهم بأن ثقة بعض المشاركين في األإن عدم   .يزيد من تفاقم األمن والوضع السياسي في ليبيا – 2 المسلمين
من عجزها عن الوفاء بالتوقعات العالية بعد  حزاباألبخيبة األمل تنبع لآلخرين، .  وبالنسبة لجماعات المسلحةصالت با حزابألل

 .في ليبيا أن تلعب دورا  إيجابيا   حزابأليمكن لر كيف بعض المشاركين صعوبة في تصو  يجد وأخيرا ، .  4154انتخابات عام 

 
 مصراته، ذكر ." بالد نظرا  ألنها تركز على المصالح الشخصية فقطاألحزاب السياسية هي السبب في تدهور ال"إن 

 

 أنثى، بنغازي ." كان صحيحا   له تناصو  مما تنا وال شيء صو  أيضا .  ولقد  حزاب(األأأنا ضد "

 

سوف  ين سياسيا  حطموالأن الناس هو لكن ما شاهدته و أنه أمر جيد بالنسبة لناب أفكر، "األحزاب السياسية"عندما أسمع عبارة "
 مصراته، ذكر."  بلوغ السلطة بأي وسيلة ونحاولي

 
 ، طرابلسذكر."  أنها هي التي تدعم الميليشيات بالمال حيثمشكلة األمن األحزاب السياسية هي أساس "إن 

 

."  البالد بها ن تساعدأي طريقة يمكن أ رىأنا ال أ.  الشخصية حزب يعمل من أجل مصالحهكل ن أنا ضد األحزاب السياسية أل"
 أنثى، الزاوية

 
التجربة  واوصفحزاب االتصال باأل اعواستطاأولئك الذين إن حزاب.  لالتصال باأل جهودا   وابذل عدد قليل جدا  من المشاركين أنهميقول 
 .أخرى مرة   وا بحزبلأن يتصمن غير المحتمل  أنه بينما قال قسم منهمغير مرضية، بأنها 

 

أعرب البعض .  تسليط الضوء على النساء في ليبيا تعين عليهمزب سياسي حول قضية المرأة وكيف أنه يبحل اتصحاولت االلقد "
 أنثى، الزاوية."  رغب في التعامل معهاأعد أولم  د األحزاب السياسيةذا أنا ضل؛ اآلخر بعضامتنع العن الدعم و

 

حاجة للنظرا   باألحزاب تماما   غير منبهرةأنا .  2البناءو ةحزب العدال، ومعظمها من حزابقد شهدت العديد من المبادرات من األل"
 ، درنةذكرها."  إلى وضع قانون لتنظيم

 

 ونحصليعندما .  وواستغاللها (الناخبين حريكلتألشباب فقط سلطة ام ها تستخد، ولكنحزابمع العديد من األ شخصيا   لقد عملت"
وعندما يتم  يكون هناك دستور وجيش واحد للبلدللعمل معهم عندما  سوف أكون مستعدا  ...   من الشباب ونتخلصي، ونريديعلى ما 

 ، بنغازيذكرحزاب."  األجنحة العسكرية لأل قص

 

 مصراته، ذكر."  في أي شيء فرقأي إحداث أو  ةساعدالم هاأعتقد أنه يمكن ي أباألحزاب( إذ الأسباب التصال ال توجد"

 
ية كيف تروأظهمشاركتها على مستوى المجتمع  حزاباأل زادتإذا  حزاباألبالنظر في رأيهم  ونعيديس منهأجيبين ستيقول معظم الم

اريع المستندة إلى الخدمات وتنظيم المش وفيرت حزابن من األالعديد من المشاركي دويري  .في تنمية الديمقراطية في ليبيا مساهمتها
 المجتمع.

______________________ 
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من أأي هدف واضح "سوف يجذب  يميزون بين حزب العدالة والبناء و األخوان المسلمين، بل يشيرون إليهم كجماعة واحدة المستجيبين ال يب 4
وف حتى زرع وردة أو شجرة في شارع بنغازي س.  زي على وجه الخصوصهدف يخدم بنغاانتباهي، وعلى وجه التحديد أي  حزاب(األ

 أنثى، بنغازي."  يكون كافيا  بالنسبة لي لالنضمام

 
أن تكون قادرة على تحقيق احتياجات و تفاعل أكثر مع الشارعال ويتعين عليها خطط ورؤى حزاب(ألدى أايجب أن يكون ل"

 ، الزاويةذكر."  وطموحات الشباب

 
 أنثى، الزاوية."  وعود كاذبة ها بدونومشاريع هاخططتنفيذ  حزاب(أللى اعينبغي "أ

 

 أنثى، الزاوية."  على أرض الواقع أفكارها ، يتعين عليها تنفيذانتباهي تإن أرادأنا ضد األحزاب السياسية ولكن "

 
بعض عن وأعرب ال  .ين الوضع في ليبيالتحس ا بوضوحالتعبير عن أفكارهحزاب باألتهم في قيام أعرب العديد من المشاركين عن رغب

 األحزاب. برامجالتمييز بين صعوبة 

 

 مصراته أثنى،."  الشخصيةليس مصالحه و أوال  ليبيا  بمصالحي، يتعين على الحزب أن يظهر اهتمامه اهتمام لالستحواذ على"

 

 حزاب، ولكن هناك األمتطابقة وفي بعض األحيانمتشابهة  هاتجد أنوف ، سحزاباأل كلالخطط واألهداف ل كافةإذا نظرتم إلى "
، ذكر."  على األفكار الليبراليةأكثر زا  مركمسارا  مختلفا   حزب آخر اتخذبينما  االنتخابية على الدين احملتهبنت و تالتي خاطر

 درنة

 

دما أرى نجا  الحزب في عن لبالد وعدم االنخراط في الصراع، كذلكخدمة الدعمي عندما أرى خطط تنافسية حزب كسب يسوف "
 ذكر, سبهاا  في تواصله."  نوتحس   مجتمعي

 
 مصراته، ذكرا."  أهدافه ةعرفمفهمها و لكي نستطيعبطريقة واضحة  تقديم وتوضيح أفكارها وأهدافها حزاب(األ"يتعين على أ

 
السلطة المؤتمر الوطني العام، وهو  تجاهيبين مواقف المستجفي  نعكس أيضا  تالتوعية العامة  حزاب تزيد منالرغبة في رؤية األإن 

 رؤيةن والمشاركيريد لتاريخ، ا المؤتمر الوطني العام حتى هذا أداء نإلى حد كبير م همأملنظرا  لخيبة .  ليبيااألولى لالتشريعية 
ويعتقد العديد من المشاركين   .يةمعالجة القضايا الحرجة مثل استعادة األمن وتحسين البنية التحتبغية مؤسسة تعمل كمحفز للحكومة ال

 .آراء المواطنينإلى أن األعضاء المنتخبين بحاجة إلى السعي بنشاط أكثر

 

 أنثى، طرابلس."  معرفة مشاكل الناسلإلى االنخراط مع الناس  المؤتمر الوطني العام الساسة والشعب فييحتاج "

 

."  ستة أشهرولم يتبق له إال  ونصف سنةلمدة  فعل شيئا  يلم  را  ألنهنظالوطني العام المناسب أكثر حل  المؤتمر  منفي رأيي، "
 مصراته، ذكر

 
التحكم في العدالة والقضاء و( به إرساء سيادة القانون وضمان الشفافية الحكومية أوالخاصة "أيتعين على المؤتمر الوطني العام(

أنثى،   ."أن لدينا معايير جيدة أن يرى جميع الناسنريد فنحن  اج إليهما نحتلساسيات األهذه هي .  ومن ثم تحسين التعليم والصحة
 بنغازي

  

 العملية الدستورية .4
 

 صياغة الدستور هيئةانتخابات 

 
أظهر  لقد  (.ستينالصياغة الدستور )أو لجنة  هيئةجيبين مدركة لالنتخابات المزمع إجراؤها لستأغلبية طفيفة فقط من المإن 

في تحديد عضوية  المؤتمر الوطني العام دور، ال سيما صياغة الدستور والمؤتمر الوطني العام هيئةحول أدوار كون االرتباك المشار

 2.المحلية المجلس لمجلس البلدية أوكون وف تاالنتخابات القادمة سبأن ويعتقد العديد من المشاركين   2 صياغة الدستور. هيئة
______________________ 

د قد يعكس سوء الفهم هذا عملية معقدة ومطولة  2 قبل  صياغة الدستور سوف تتم من هيئةانتخابات ن في نهاية المطاف أن ومن خاللها القادة الوطنيحد 
 الشعب وليس بتعيينات من المؤتمر الوطني العام.
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 .ومبادرة بدء االنتخابات المحليةصياغة الدستور  هيئةابات في نهاية المطاف تبعا  لتوقيت كل من انتخدقته قد يثبت هذا الرأي  2

 
 

"  ستين؟اللجنة .  ما هي هناك حاجة إلى مزيد من الوعي حول هذا من خالل اإلعالنات.  ستينالال، ال أعرف شيئا عن لجنة ك"
 أنثى، درنة

 

 ، درنةذكر  ."مباشرةأالمؤتمر الوطني العام(  من قبل (صياغة الدستور هيئةتم تعيين أيلو أتمنى "

 

 أالمؤتمر الوطني العام(.  ال يسعني وسوف يتم اختيارهم من قبل غ الدستورصيسوف ت عضوا   06أعرف أن لجنة مؤلفة من "
 أنثى، الزاويةية أدائهم."  كيفوعرف من هم أعضاء هذه اللجنة اض اآلن حتى أفترالا

 

أنثى، أشخاصا  أكفاء."  لوقت، نظرا  ألنها سوف تختار ل ا  توفيرصياغة الدستور ة لجن أالمؤتمر الوطني العام( ختاري ينبغي أن"
 درنة

 

أنثى،   ."من خالل الدستور وف يسعى إلى الحفاظ على حقوقهافي اللجنة لتمثيل المرأة وس سوف يشارك (مرشحأنا على علم أب"
 مصراته

 
القلق بشأن األحزاب  واأثارتها وطبيعبحزبية يجب أن تكون مفرطة الال  صياغة الدستور هيئةيشعر أغلبية المشاركين أن انتخابات 

  .أفراد مرشحينك رشح أعضاء الحزب، ولكنهم يدعمون فكرة تصياغة الدستور هيئةالحمالت الحزبية في انتخابات ذات السياسية 
بنغازي أكثر  كان مشتركون المشتركين في المدن األخرى، درجة أكبر مب.  وجيبين مشاركة الحزب السياسي تماما  ستض المبعورفض 
، مبقوة أنه بمجرد انتخابه المشاركون أيضا  حزاب.  ويشعر تكون هناك مشاركة من األ الللتعبير عن الرأي القائل أنه ينبغي أ ةعرض
 .تصرف بطريقة غير حزبيةصياغة الدستور ال ةهيئأعضاء يتعين على سوف 

 
 بنغازي ،ذكر حزب." أي إلى لالنتخابات "يجب أال ينتمي األشخاص المرشحون 

 

خلى حزاب، سوف نتمع األا .  وقبليوف يكون ألن البديل س ترشيح أشخاصقادرة على ه يجب أن تكون األحزاب أوافق على أن"
 سبها, ذكر."  عن القبائل

 

كل  تمثلمختلفة حتى  حزابأ وجودوآمل  حزاب(.  أن تشارك األ جوزال يأبالتأكيد فة هذه اللجنة، رئاسواحد  على حزب تعي نإذا "
 طرابلس أنثى،.  الناس

 

 درنة أنثى،."  األفضل للبالد والشعب ونريديو ينجيدالمرشحون األعضاء  كانإذا  حزاب(مشاركة األينبغي السما  أب ،نعم"

 

كثير من الن إ ذلكك  5صياغة الدستور. هيئةمقاعد للنساء في انتخابات  وجوب حجز اتجيبستالعظمى من النساء المالغالبية تعتقد 
خطوات لمعالجة  واذتخيلحقوق المرأة أو  ين بالنسبةحساس واكونيلن  صياغة الدستور هيئةأن الممثلين الذكور في بالنساء يشعرن 

ين.  أو غير مبال من الداعمين لها هممعظم المقاعد، حيث أن حجزأقلية صغيرة من الرجال فكرة وتعارض   .عدم المساواة بين الجنسين
بأن المرأة يجب أن تتنافس على قدم المساواة مع الرجل  نديعتقما إمقاعد للمرأة  حجزن فكرة لواتي يعارضال اتجيبستالم إن النساء
 .ستقبلية يجب أن تطبق بالتساوي على الجميع بغض النظر عن نوع الجنس، أو أن القوانين الليبية الحالية والمةكمرشح

 
 أنثى، طرابلس."  على تمثيل المرأة كما يفعلن ينقادر واكونيلرجال لن ألن االنساء في اللجنة "يجب أن تتواجد 

 
 مصراته، كرذ."  فعاال  في الثورةدورهن كان للنساء ألن بوجه خاص صة صخم( مقاعد لنساء"ينبغي أن تكون أل

 

 أنثى، درنة ." للمكوناتالعدالة  ريتوفوينبغي .  على المرأة أن تثبت نفسهايتعين مقاعد للنساء، ويجب حجز "

 

 
______________________ 

 



 التوجه إلى الناس
____________________________________________________________________________ 

 

21 
 

حجز 2
 

من مقعد للنساء وهذا أقل  21ستة من الـ  – مجموعات التركيز االنتهاء منبعد  – 4152 يوليو در في امشروع قانون االنتخابات الص

 والعضوات من النساء في المؤتمر الوطني العام. المجتمع المدنيبالمائة التي يطالب بها  21حصة 

متساوية في  بحقوقالمرأة والرجل إذ يتمتع  تناسب مع مبدأ المواطنةيال  نظرا  ألن ذلك (مع تخصيص مقاعد للمرأةأأنا اختلف "
 أنثى، الزاوية."  لنفس السبب للمكونات (محجوزةر أمقاعد يبوجوب توفال أعتقد .  كذلك ةالسياس

 
 يدعم حجزالمشاركين  أقل من ا  عددإن ، صياغة الدستور هيئةفي للنساء ة خصصالمقاعد الم وندعمي أولئك الذينبالمقارنة مع 

" كليبية" المكونات مجتمعات ونصفي للمكوناتأولئك الذين يعارضون حصة و  .العرقية للمكونات صياغة الدستور هيئةفي المقاعد 
 .سوف تطبق بالتساوي على جميع المواطنينون إلى أن الضمانات الدستورية شيروي بطبيعتها

 

 لس، طرابذكر."  طبق على الجميعي، ولكن القانون يجب أن للمكوناتيمكن أن تكون هناك مقاعد "

 

 كيف تتوقعونف م،على ممارسة حقوقه ينقادر غيرن وإذا كان الليبي.  للمكوناتكون للنساء مقاعد ولكن ليس تأنه يجب أن أقول "
 أنثى، بنغازي"  القيام بذلك؟ المكوناتمن مجتمعات 

 
قرارهم باإلشارة إلى  ونبرريالمتناع ك الذين يخططون اأولئ إال أننوي غالبية المشاركين التصويت في االنتخابات المقبلة، تحين في 

من الرجال  ةرضعأكثر  ، فلقد كن  النساءأما   وهو المؤسسة الوطنية المنتخبة مؤخرا .، للمؤتمر الوطني العام أوجه القصور الملحوظة
 .التصويت في االنتخابات المقبلةهن لن يقمن بأنبقول في ال

 

 أنثى، الزاوية."  أملنا في المرة األولى واخيب مألنه ت(لن أصو  ال، أ"

 

أكبيان عن عدم سابه تحايتم وف سا  وأعتقد أنه في هذه الحالة ففارغ ا  ضع اقتراعأالمرشحين سوف بب عجت، وإذا لم أصو  أقد "
 أنثى، سبها(."  رضاي

 
 تهمومساءل (المسؤولين المنتخبين محليا  أألنه من السهل التواصل مع  اأنا في انتظارهو لس المحليسوف أشارك في انتخابات المج"

 ، طرابلسذكرمنطقتي."  في 

 

 مصراته، ذكر."  شارك في االنتخاباتأسوف  ولذاأنا ليبي "

 

فقط ألننا  حياةتوقف التولن ...  هناك دائما  أمل قد خذلونا، ولكن ينعلى الرغم من أن المرشحين السابق التصويتب وف أقومس"
ذلنا  أنثى، بنغازي  ."سابقا   خ 

 
 العملية الدستورية

 
 اعن ثقته تعربقد أغلبية أن األعملية صياغة الدستور، على الرغم من  تعريف ماذا ستكون أو يجب أن تكونن في والمشاركيصارع 

 لعملية صياغة الدستور مثاليةال المدةأي توافق في اآلراء على  ال يوجدو  .طالما االنتخابات مشروعة وشفافة صياغة الدستور هيئةفي 
ألخذ بعين االعتبار أن تكون طويلة بما يكفي يجب أن الفترة الزمنية  ونالعديد بينما يقولمن ثالثة أشهر إلى سنتين،  إذ تتراو  الردود

 .المواطنين قبل وضع الصيغة النهائية للوثيقة مدخالت

 

 الزاوية ،أنثى."  دستورلصياغة ما يكفي أكثر مستة أشهر مدة أعتقد أن "

 

 طرابلس أنثى،."  شمل الجميعيو الدستور مفصال  يجب أن يكون "

 

 ،ذكر."  الدستورب العام زيادة الوعيعلى المجتمع المدني ألن دوره ينحصر في اللوم  يلقأعن عملية الصياغة، و ال أعلم شيئا  "
 بنغازي

 
، بينما صياغة الدستور هيئةل ةللخبرة المفترض يذعنبعض وال  .ن في فهم دور المواطنين في عملية صياغة الدستوروالمشاركيصارع 
ر   .للمواطنين من خالل استفتاء دستوري ا  محدود ا  ن دورواآلخريتصو 
 
 أنثى، الزاوية ." بالضبطهو دور ولكن ال أعرف ما  (نيلمواطنأعتقد أن أل"



 التوجه إلى الناس
____________________________________________________________________________ 

 

22 
 

 
 اذكر, سبه."  لجنة الستينفي( انتخاب أدوار المواطنين  نحصرسوف ت"أ

 

 مصراتهأنثى، ته."  قوم بصياغوف تاللجنة التي سفقط نتخب ي أنهإذ  ليس هناك أي دور للمواطن في صياغة الدستور"

 

رزيادة الوعي وتثقيف الناس والمواطنين حول الدستور والعملية االنتخابية حتى ال  يتعين علينا"  نانفس األخطاء عندما انتخب نكر 
 ، درنةذكرمر الوطني العام(."  أالمؤت الجمعية الوطنية

 
 الدستورية قضاياال

 
على سؤال حول القضايا التي ينبغي أن تكون أولويات في الدستور  ردا  و  .الدستور كوثيقة تأسيسية ضرورية مشاركون عموما  يرى ال
.  أما ت المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحيةة التدابير الرامية إلى ضمان سيادة القانون وإرساء األمن والضماناالشائعطلبات شملت النفسه، 

 .ر إلى القانون والنظامبأكبشكل الرجال أشار الحديث عن حماية الحقوق، بينما  نكثر، فأالنساء المشاركات

 

 أنثى، بنغازيين."  متحدوأريد أن أرى جميع الليبيين  الحرية والعدالة والمساواة رؤيةريد أ"

 

 مصراته، ذكر."  مية ألمن واستقرار البالدالقانون هو الشيء األكثر أه"

 

 ، طرابلسذكر."  لى العدالة والنظام القضائيإالدستور أهمية أكبر يولي  أنيجب "

 
دعم النساء تات، مجموعفي مختلف الو  .حماية حقوق المرأةلخاصة أحكام دستورية  توفريعتقدن أنه ينبغي  اتمعظم النساء المشارك

 توظيفمن غير الليبيين والحماية الدستورية ل اتتزوجم اتليبياطنة لألطفال المولودين ألمهات حقوق المولالدستور د يحدتالمشاركات 
تفسيرات  القليل منهم قدمواولكن  ،أحكام خاصة لحقوق المرأة وجوب تضمين حولن الذكور وقسم المشارك.  وانالمرأة وحرية الحركة
تطبق على وف أن الوثيقة سب ، فهم يعتقدونخاصة للمرأة في الدستورالحكام األالذين يعارضون  المشتركون أما.  مفصلة لوجهات نظرهم

هناك حاجة  بالتاليأن القوانين الحالية ال تطبق على قدم المساواة، وون ب.  وأولئك الذين يحبذونها يرد  جميع المواطنينعلى قدم المساواة 
ك عدد إلى تدابير خاصة  .أن اإلسالم أصال  يحمي حقوق المرأةبجيبين ستال والنساء من المصغير من الرج.  وتمس 

 

 ون لرجل ليبيولديألطفال الليبيين الذين احقوق ات من غير الليبيين نفس متزوج اتليبي نساءاألطفال الذين يولدون من  منحينبغي "
 أنثى، طرابلس."  ينبغي وضع قوانين لتنفيذ حقوق المرأة.  متزوج من غير ليبية

 

.  دور كبيرحقوق المرأة هذه القوانين، ونعم، يجب أن يكون ل الناس حترميقوانين صارمة، ويجب أن  (لدستورأليجب أن يكون "
 أنثى، درنة."  رجل أجنبيمن المرأة إذا تزوجت بالليبية ال يجوز سحب الجنسية على سبيل المثال، ف

 

 مصراته، ذكر(."  حقوق المرأةيجب أن تكون هناك ضمانات دستورية تحمي أبالطبع  ،نعم"

 

، ولذا فمن الضروري تقديم الخلف يتم وضع المرأة في.  وبالدرجة األولى ذكوري، ومجتمع ي بحتنحن مجتمع شرق أوسط"
 إلىأن نغطي أنفسنا من الرأس  نايمكنواالحترام في كل شيء؛ .  يجب أن يتوفر ، والرجال بحاجة إلى احترام القانوناالدعم له
المرأة  على وجوب احترامالقانون  أن ينصيجب .  لتحرش اللفظي والعنف البدنيل تتعرض المرأة القدم ومع ذلك ال تزال أخمص
 أنثى، بنغازيته."  لسيطر ونخضعيوالقانون الرجال يفهم  حتى

 
 المكونات مجتمعاتنصار ويرى األ  .العرقية تللمكوناضمان حقوق اللغة والمواطنة لاألحكام الدستورية  ن عموما  ودعم المشاركي

أن ب إجماال   , فهم يعتقدونأولئك الذين يعارضون الفكرة.  أما فكرة اإلنصاف لجميع الليبيين يثيرونكجزء من النسيج الوطني الليبي و
على حقوق اللغة  شكل تعديا  تر الخاصة سوف متساوية، أو أن التدابي وف تتا  لجميع الليبيين حقوقإذ س صة ليست ضروريةالتدابير الخا

 لديهم. الخاصة بهم وتؤثر على اإلحساس بالهوية

 
لدستور أنه ال يجوز لأعتقد .  أكثر بين الناس النقساملسنا بحاجة و نوليبي كلناألنه في النهاية  (المكوناتتدابير خاصة لحقوق أال "

 أنثى، بنغازي."  العرق والدينبخل التد

 



 التوجه إلى الناس
____________________________________________________________________________ 

 

23 
 

المدارس  كافةم اللغة في تعل   (للجميعألحفاظ على اللغة األمازيغية، لكن ال ينبغي أن يكون من الضروري أوافق على السما  با"
 مصراته، ذكر."  الليبية

 

 ، طرابلسذكركلهم."   حق الجنسية لهم ، ينبغي أن يمنحوانعم"

 

 اإلسالم والسياسة .5
 

عن تحفظات عميقة حول المزج بين الدين  ونعربي هملإلسالم في الحياة السياسية في ليبيا، إال أن ا  هاما  جيبين دورستمعظم الم يرى
في  وأ الهم، سواء في عهد القذافيفعتبرير ألباإلسالم  ونتالعبلمشاركون أن الزعماء السياسيين يفي بعض الحاالت، يعتقد او  .والسياسة

 .الوقت الحاضر

 

حياتنا، ولكن إذا دخلت في السياسة منها الهداية ل اإلسالمية يجب أن تكون المؤسسة التي نتخذ الشريعة وي أن الدين أفالفكرة تكمن "
 أنثى، بنغازي."  سوف تستخدم وتطبق بطريقة خاطئةف

 

 يأنثى، بنغاز  خطأ."الدين وهذا  وااستغل وهم بذلك قد يريدكان الفتاوى تبعا  لما  يصدرونشيوخ كان الحكم القذافي،  في"
 
 األشياء السيئة واالجوانب الجيدة وأخذ واترك ( قدبعض الزعماء السياسيينأ ولكن مهما   دورا  أساسيا   (إلسالمألنه صحيح أن إ"

 أنثى، بنغازي."  كل ما يحلو لهميفعلون في ظلها  ذريعةالدين ك واستخدمقد افوبذلك 

 
قد أعرب لو . لصياغة الدستور، ولكن ليس المصدر الوحيد ا  هام ا  مصدرمعظم المشاركين أن الشريعة اإلسالمية ينبغي أن تكون يعتقد 

تخضع للتفسير من قبل السياسيين والقضاة  ا سوفأحكامهفإن في الدستور،  الشريعةذكر  ، بيد أنه إذا تمهمقلقعن العديد من المشاركين 
 .بدال  من قبل المجتمع ككل

 
قد تطورت الحياة ويجب وضع قوانين جديدة ال تنتهك قانون .  لالوحيد المصدر ليس، ولكن ا  هام ا  مصدر (الشريعةأ "يجب أن تكون

قد تتسبب في  قدت بسرعةموجودة في الماضي، وإذا السيارات حركة المرور: لم تكن  على ذلك قوانين مثال.  والشريعة اإلسالمية
 ، درنةذكر."  محظور في القرآن أمر هوووفاة شخص 

 

كل مجموعة لها تفسيرها الخاص ، ففي تفسير الدين من قبل مجموعات مختلفةتكمن اتنا ولكن المشكلة وحياإلسالم في كل يدخل "
 ذكر, سبها."  للدين نفسه

 

بالدين في  ونتالعببالناس الذين سوف يألنني ال أثق المصدر الوحيد ولكن ليس  ا  هام ا  الشريعة اإلسالمية مصدريجب أن تكون "
 ، بنغازيذكر."  السياسة

 
بأنها ال تراعي الجوانب  ونشعري همالعديد من المشاركين أن الشريعة اإلسالمية يجب أن تحكم جميع جوانب السلوك، ولكنيعتقد 

بينما يشعر  ،السياسيين بالقيم اإلسالميةتالعب  منالبعض يريد الفصل بين اإلسالم والسياسة بسبب المخاوف و  .الحديثة للمجتمع الليبي
 .إشارات إلى الدين في الدستور تضمينليس من الضروري  هعني أنتليبيا الحالية كبلد إسالمي  هويةبأن ن آخرو

 

مثل  جاالتدمج االثنين ما عدا في بعض المإلى ال حاجة  لذابلد إسالمي،  تاريخيا   حيث أننان الدين عفصل الدستور أنا أؤيد "
 أنثى، درنة."  سرقةرتكابه السارق ال يتم قطع يد أعندما(

 
اإلسالمية شاملة وينبغي أن تظل المصدر  الشريعةبأن  كثر تحفظا  األعلى العكس من ذلك، أعرب العديد من المشاركين عن االعتقاد 

 .الوحيد وراء مبادئ الدستور في بلد إسالمي

 

 ، بنغازيذكر."  فتقر إلى أي شيءيلدين ال ن اكون الشريعة اإلسالمية المصدر الوحيد ألتينبغي أن "

 
 ، الزاويةذكر."  مارس الحياة تحت مظلة اإلسالمت  وينبغي أن  هو األساس لكل شيء (اإلسالمأ"

 

 أنثى، درنة."  الدين اإلسالمي في جميع جوانب الحياة ألننا بلد إسالمييجب أن يدخل "
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 دور المجتمع الدولي .6
 

 ظم المشاركين عن الدوافع الكامنة وراء الدعم الدولي لليبيامعيتساءل .  اشتباهبالمجتمع الدولي  إلى ،في المتوسط ،ينظر المشاركون
في بنغازي، أن مشاركة الشركات األجنبية في  أولئكجيبين، ال سيما ستومع ذلك، يعتقد بعض الم  .وافع الربحالعديد منهم في د كيشكو

، فغالبا  ما المجتمع الدولي إيجابيا  ينظرون إلى  أولئك الذينالتي تستحدثها.  أما  فيد البالد من خالل فرص العملتوف اقتصاد ليبيا س

 .4155 عام لثورةبالدعم الدولي  ونيستشهد

 
كان زال نعيش تحت النظام القديم ولكن تدخله نسوف ال  ، كنادون دعمهوب قف مع ليبيا خالل الثورةقد ورى أن المجتمع الدولي "أ

 أنثى، درنة."  تدخل في سوريا أيضا   قد ، لكانطمعدخله بدون أي كان ت والنفط.  ولو الموارد الطبيعية :لمصالحه الخاصة

 

,"  سلحةاألبسبب وجود  وافشل ولكنهمهم منفعتاآلخرون التدخل ليحاول و.  حاول مساعدة ليبياتبعض البلدان لديها حسن النية وإن "
 ، الزاويةذكر

 

في الصحة والتعليم  تهم(وخبر تهممعرفأستفادة من اال من ضرر اللكن و ,البلدون استغالل ريديهم فكل أي شخصبثق أال "
 أنثى، بنغازي."  والسياحة

 

 عمل هناتود  المجيء والالعديد من الشركات التي توجد و.  من ليبيا ا  المجتمع الدولي خائفة أمامنا إذ ال يزال طريق طويلالال تزال "
باألمان لكي  رشعيجعله نلي ال يشعر باألمان في ليبيا، ويجب أن ن المجتمع الدو.  إاألسلحة واالغتياالت والتفجيرات ىخشت الكنه
 أنثى، بنغازي."  فتح الشركات هنا وتحسين التعليم العالي لدينامن  نيتمك

 
الدول ن في أغلب األحيان اسم االتحاد األوروبي ووجيبستالمذكر ، وراء ذلك المجتمع الدولي والسبب ضمنيثقون به السؤال عمن  عند

ه هذه تمن الدعم الذي قدمبدءا  أسباب ثقة المشاركين وتباينت   .واألمم المتحدة والواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة األعضاء

 .تطوير المؤسسات الديمقراطية واالقتصادية علىما بعد الثورة ة المساعدإلى في وخالل النضال ضد نظام القذا 4155البلدان أثناء ثورة 

 

مستقيم، ال راطصالالسير على و قوانين الشريعة والدين اإلسالمي بصدق ومصداقية ونطبقيالمتحدة ألنهم  العربية(أ اإلمارات"
 أنثى، درنة."  هذا ما يجعلني أثق بهم – (اإلخالصأمانة األو

 
في المقابل، حتى عندما  ليهمإ دفعال تمأنه سوف ي واوقال ينواضح واكان ,من البداية.  فالغرب ألنهم أكثر صدقا   ،يقينال وجه على"

 أنثى، بنغازي."  عرف جميع الليبيين التكلفةي لكيالثمن  نذكروكانوا دائما  يبهم  الخاصة صواريخالكانوا يستخدمون 

 
 أنثى، طرابلسا فيها."  تناألمم المتحدة نظرا  لعضويب (ثق"أأنا أ

 
 أنثى، الزاوية."  ياسيةأهداف س بدوناألمم المتحدة ألنها منظمة مستقلة ب (ثق"أأنا أ

 
 ذكر, سبها."  األمم المتحدة واالتحاد األوروبي( بثق"أأنا أ

 
 قطر والغربب يرتابونن الذين والمشارك يصفدنى درجة.  بأ ون بهاثقيالبلدان التي سؤالهم عن  ن إجابات متنوعة عندوجيبستأعطى الم

جامعة الدول العربية ودولها األعضاء، مع تهم لمعارضون عن لمشاركأعرب ا ذلكك . دوافع مشبوهةوالواليات المتحدة بأن لديها 
نظرا   روسيا والصين سلبا   إلىعدد قليل من المشاركين .  وينظر تدعم الثورة بنفس الدرجة كاآلخرين هذه البلدان لم بعض الشعور بأن

 .لقذافيل ة  عماتعتبر دكانت ألنها 

 

 مصراته، ذكر."  ساعدتها لنا أثناء الثورةنشكرها على م نا(لكن، أوقطربأنا ال أثق "

 

 ، بنغازيذكر."  ل في ليبياتدخ  الأنها تريد بوقطر واإلمارات العربية المتحدة ألنني أشعر  األمريكية الواليات المتحدة"

 

 ذكر, سبها."  ا مع القذافي في الثورةتكان... فقد  روسيا والصين"
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 المستقبلية التطلعات .7
 
لهم، فأجابت األغلبية بأنها  الفرصة سنحت ذاإلرئيس الوزراء  هيقولونسوف ما عتركيز، سئل المشاركون تتام كل مجموعة خبغية ا 

بمزيد من  رئيس الوزراء العمل من أيضا   ونطلبوف يسوكان العديد منهم   .لتحديات األمنية الشديدة في ليبياسوف تشير عليه بمعالجة ا
 .لصدق والشفافية واالستماع إلى الشعباطلب آخرون ية، بينما قيم اإلسالمالد باسترشاالوفي جميع القضايا والتصرف بشكل جيد الحسم 

 

 أنثى، بنغازي."  ما للدولة شيئا   عملثم من شيئ، الرجاء زيارة قبور الشهداء و منحأو  تود  صياغة قرارعندما "

 

 ، درنةذكر."  مع الشعب فوق   إلى أي حزب سياسي ا  ن منحازال تك"

 

 ذكر, سبها."  التعاون مع هياكل أمن الدولةمنها  حتى واطلب ن أكثر جرأة في التعامل مع الميليشيات غير الشرعيةك"

 

ه ال خير لشعب الليبي واعرف أناازدهار .  اعمل من أجل رفاه ودينممارستك( للوأسترشد به في بلدك او من هللا الخوفب تحل  "
 أنثى، الزاوية."  نسى هويتهيمن قوم 

 

 لزاويةا، ذكرة."  شجاعبال والتحلي : االنتهاء من مهمتههي نصيحتي لرئيس الوزراء"

 

دالثقة بالنفس وتحل  ب"  ، طرابلسذكر."  ر المزيد من الشجاعةواظه وكن أكثر صدقا   الناستك بثق ز 
 
 نثى، سبهاأيلتزم به."  قدر اإلمكان إتمام أو إنجاز كل ما حاول أن ي"

 

 ، بنغازيذكر."  بسبب مؤهالتهم وليس بسبب ضغوط من األحزاب السياسية شخاصاختيار األ يتعين عليه"

 
هم."  فهم بغيةكيف يعيش الناس إلى المجيء ورؤية نه يحتاج إ – تقاريراستالم الع إليهم وليس مجرد استماالل إلى الناس وونز"ال

 أنثى، طرابلس
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 التوصيات
 

وعلى الرغم من تزايد القلق .  ؤدي إلى بلد ديمقراطي مستقر ومزدهروف تس 4155ن اإلعراب عن الثقة بأن ثورة فبراير وبياللييواصل 
أن  لوضع في ليبيالبأنه يمكن ين المستمر  ، تعكس آراء المواطنين الرغبة واالعتقاد واالقتتال السياسيالعام إزاء انعدام األمن والفساد 

ن.  ففي الجولة مقترنا  أن عدم الرضا  هم منلمعهد الديموقراطي الوطني، أعرب المشاركون عن خوفالسابقة من مجموعات تركيز ا يتحس 
تدعم هذا ردود المشاركين في هذه الجولة من مجموعات التركيز إن و.  نتقالية في ليبيا يمكن أن يترجم إلى خيبة أملاالمرحلة الببطء 
 .قديم تغييرات ملموسةوتعزز الحاجة الملحة إلى تالتنبؤ 

 
معالجة القضايا ذات األولوية ون إلى يحتاج الزعماء السياسيوف ، سستجابة لتوقعات المواطنين الليبيينفي اال للبدءف، عند االنتقال قدما  

ز قدرة من انتشار األسلحة وتعزي على وجه الخصوص، سوف يشمل هذا الحد  .  والمتعلقة باألمن والفساد ولهجة السلوك السياسي
.  إن ردود المشاركين رغبات المواطنينتوجيه األحزاب السياسية كوسيلة لبفرض القانون والنظام واستعادة ثقة الجماهير على الحكومة 

 .أفضل السبل لتحقيق هذه األهدافر بعض اإلرشادات حول توفهذه مجموعات التركيز من 

 
 ليبيا التنفيذية: حكومةتوصيات إلى ال

القادة السياسيين .  ويتعين على شواغل المواطنين العاديين على نحو كاف   ونفهمأن قادة الحكومة ال يتركيز بالمجموعات يشعر مستجيبو 
صل وهي عاجزة عن تواأن الدولة ال تبن وجيبستالما.  ويعتقد واالستماع إلى شواغله العامةمع  بشكل أكبر مباشرالراك تشاللبذل الجهود 

 .ودور هيئة صياغة الدستور صياغة الدستور هيئةل انتخابات حون االرتباك وأظهر الليبي كذلك.  للسالمة واألمن معالجة

 
 لتحقيق االستقرار في الوضع األمني وتحديد  ةنظمم ةأمن وطنيقوة إنشاء وتعزيز  إلى تحديد أولويات الجهود الرامية

 .المسؤوليات بين السلطات األمنية المحلية والوطنية
 األخرى. لمجتمع وبرامج التوعيةحفظ األمن والنظام العام في اأن تكون استباقية ومرئية من خالل  علىمن األ واتق تشجيع 
  احتجاز ومحاكمة المجرمين بطريقة قانونية ةجالعمضمان لتوضيح اإلجراءات بين قوات األمن والسلطة القضائية. 
  وفرض  ة واضحة ومفهومةيات الحكوماإلجراءجعل وتحقيق قوية.   تنفيذأساليب لتزام بمكافحة الفساد من خالل االإظهار

 االلتزام بها.
  االنتخابية تهاعمليو صياغة الدستور هيئةتوضيح دور  المؤتمر الوطني العام بغية توعية عامة بالتنسيق معحملة إطالق. 

 
 المؤتمر الوطني العام:  توصيات إلىال
هم بالمؤتمر الوطني العام، فالليبيون عامة  مثبطون أملعن خيبة التركيز  اتبحث مجموعلة من في هذه الجو عموما   ونجيبستالم عربأ

وفي حين يعرب المشاركون عن التأييد .  في عملية صياغة الدستور من حيث تعزيز األمن والمضي قدما   المؤتمر الوطني العام أداءمن 

.  ستثناءاتاالمنح لآليات  استحداثأنه ينبغي ب هم يعتقدون أيضا  ف، 4152 مايوفي ؤتمر المأصدره  الذي العزل السياسيلقانون العام 
 صياغة الدستور. هيئةوصياغة الدستور  المؤتمر الوطني العام تجاه عمليةصعوبة في فهم دور التركيز  اتمجموعكذلك أظهر مستجيبو 

 
 في الجهود المبذولة لتحسين الوضع األمني – مع الحكومة التنفيذيةالتنسيق ب –المؤتمر الوطني العام   التعريف بدور. 
  كجزء من الفترة  تفويضهوتبرير أي تغييرات لمدة  يض المؤتمر الوطني العاموتفمواصلة توضيح لاستخدام التوعية العامة

 .ةجماليالزمنية االنتقالية اإل
 وتقديم مبادرات  المؤتمر الوطني العام ح مسؤوليات أعضاءتوضيبغية م على الصعيد المحلي شكل منتظبالمواطنين ك اشرإ

 .اهتمامات المواطنين تدوينلمعالجة القضايا ذات األولوية و
  بالحصول على إعفاء الثورة  واأو دعم والسما  ألولئك الذين ساهمل إجراء   ضعالتي ت تعديالت قانون العزل السياسيالنظر في

 .طعن في القراراتأو 
 ووزارة اإلعالم  المفوضية الوطنية العليا لالنتخاباتال سيما  –عية عامة مع الوكاالت الحكومية ذات الصلة تنسيق حملة تو– 

مع تضمين شر   ،بالمقارنة مع المؤتمر الوطني العامكهيئة صياغة الدستور،  صياغة الدستور هيئةتوضيح دور في سبيل 
صياغة  هيئة، بدال  من تعيين أعضاء صياغة الدستور هيئةلراء انتخابات دعو إلى إجالمؤتمر الوطني العام الذي ي قرارل

 .أنفسهم الدستور

 
 :ألحزاب السياسيةتوصيات إلى اال

.  م االستجابةاعداناألحزاب السياسية مع المواطنين و تواصلعدم كفاية من ما يرون لعن اإلحباط بشكل روتيني أعرب المشاركون لقد 
 .ية فوق المصلحة العامةحزبالمصالح ال هاضعحزاب على أساس واألبخيبة األمل  كذلك تتزايد
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 الفات في الرأي بصورة بناءة تخاالإمكانية معالجة د يكأتمعاودة خيبة األمل العامة بإظهار فهم الهتمامات المواطن وستجابة لاال
 .من خالل المناقشة والحوار

  على أنشطة األحزاب السياسية والمجتمع  نطبق أيضا  يي ذالوللديمقراطية  نب أساسياالسياسي كجاالرتباط حق عن  علنا  الدفاع
 .المدني

 مدخالت المجتمع في عملية وضع شط لالنلتماس االوجود في المجتمعات المحلية عن طريق توسيع المكاتب الفرعية وال ثباتإ
 .السياسات

 وتسهم في زيادة الثقة في  ي لها آثار محلية إيجابية ملموسةلتالشعبية اعلى مستوى القاعدة لجهود حول االمجتمعات  تحريك
 ي.لجمال اإلنتقاعملية اال

 
 :توصيات إلى المجتمع المدنيال

 امساهمتهتوسيع هذه المجموعات ليمكن .  ومجموعات المجتمع المدني القيام بدور نشط في عملية االنتقال السياسي في ليبياتواصل 
 ذا ذلككون وف يس.  ومعات المحلية وتعزيز قدر أكبر من الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية الناشئةلشواغل المجت بوصفها ممرا  

 .عملية صياغة الدستورلليبيا إطالق ال سيما بعد  ،صلة

 
  قرار في إلى صانعي البشكل بن اء ل هذه اآلراء نقو بفعالية لشواغل في مجتمعاتهمفي معالجة االمشاركة بنشاط مع المواطنين

 المؤتمر الوطني العام.الحكومة و
 في الدستور موأولوياته مقيمه مناقشات حول كيفية تأطيرفي  نإشراك الليبيي. 

 
 :لمجتمع الدوليإلى توصيات ال

.  ويتعين على بيةلبناء الشراكات وتقديم المساعدة خالل الفترة االنتقالية اللي لمجتمع الدولي حاجزا  كبيرا  ادوافع  في العامل االرتياب يشك  
 .فقط المصلحة الذاتية االقتصادية والجهات األجنبية هدافع أن بأعضاء المجتمع الدولي اتخاذ خطوات للتغلب على التصورات 

 
  ض التأكيد على أن المجتمع الدولي في دعم ليبيا آمنة وديمقراطية وتسليط الضوء على المبادرات الجارية العامة الليبية مفو 

 .الهدف تحقيق هذال
 عليميالتالتبادل  ض للمجتمع الدولي من خالل تبادل الخبرات وزيادة التعر   سه لاألنشطة التي ت وترؤس دعم. 
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 مواقع مجموعات التركيز –الملحق أ 
 

 التعليم السن الجنس الموقع

 بنغازي
 

 الثانويالتعليم أكثر من  21-51 ذكر

 بنغازي
 

 أكثر من التعليم الثانوي 21-51 أنثى

 بنغازي
 

 أكثر من التعليم الثانوي 21+ ذكر
 أتعليم جامعي(

 

 أكثر من التعليم الثانوي 21+ أنثى بنغازي
 أتعليم جامعي(

 

 درنة
 

 أكثر من التعليم الثانوي 21-51 ذكر

 درنة
 

 الثانوي وأكثرالتعليم  21-51 أنثى

 أكثر من التعليم الثانوي 21+ ذكر طرابلس
 أتعليم جامعي(

 

 أكثر من التعليم الثانوي 21+ أنثى طرابلس
 أتعليم جامعي(

 

 طرابلس
 

 أكثر من التعليم الثانوي 21-51 أنثى

 طرابلس
 

 أكثر من التعليم الثانوي 21-51 ذكر

 مصراته
 

 أكثر من التعليم الثانوي 21-51 ذكر

 مصراته
 

 أكثر من التعليم الثانوي 21-51 أنثى

 زاوية
 

 ر من التعليم الثانويأكث 21-51 ذكر

 زاوية
 

 التعليم الثانوي أو أقل 21-51 أنثى

 سبها
 

 التعليم الثانوي أو أقل 21-51 ذكر

 سبها
 

 أكثر من التعليم الثانوي 21-51 أنثى

 


