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 مبادرة من تمويل خالل من ليبيا حول( NDI) الوطني الديمقراطي لمعهدالتابعة ل مجموعة استطالع الرأيوبحث  التقرير هذا إجراء تم
 وال الكاتب آراء هي الوثيقة هذه في الواردة اآلراءو . S-NEAPI-II-CA-342 رقم الجائزة إطار في( MEPI) أوسطية الشرق الشراكة
 .المتحدة والياتال حكومة أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أوالمعهد الديمقراطي الوطني  نظر وجهات بالضرورة تعكس

 

-0030هاتف  علىالعامة في المعهد الديمقراطي الوطني  الشؤون مدير، غيستكاثي إلى  المستند محتوى حول سئلةاأل توجه أن وينبغي
882 (818) ،kgest@ndi.org. 

mailto:kgest@ndi.org


4 
 

 

وظة. يجوز إعادة نسخ أجزاء من هذا العمل و/أو ترجمتها ألغراض . جميع الحقوق محف2102 الوطني الديمقراطيالمعهد  ©حقوق النشر
 .من أي ترجمة اغير تجارية بشرط اإلقرار بأن المعهد الديمقراطي الوطني هو مصدر المادة وأن تقدم له نسخ  

 صورة الغالف مقدمة هدية من ميغان دوهيرتي.

 



 المحتويات

 6 ............................................................................................................... المعهد الديمقراطي الوطني

 8 ....................................................................................................................................... تمهيد

 9 ................................................................................................................................ خريطة ليبيا

 10 ........................................................................................................................ التنفيذي الملخص

 06 .......................................................................................................................... النتائج الرئيسية

 06 ................................................................................................................. الوطني توجهلا :أولا 

ا  81 .......................................................................................................... القانون سيادةو األمن :ثانيا

ا  83 ................................................................................................. التحديات القتصادية والحكم :ثالثا

ا  26 .................................................................................................................... النتخابات :رابعا

ا  37 ...................................................................................................... المؤتمر الوطني العام :خامسا

ا  48 .............................................................................................................. وضع الدستور :سادسا

ا  53 ............................................................................................................ والسياسة اإلسالم :سابعا

ا  56 ............................................................................................... األحزاب والحركات السياسية :ثامنا

اتاس  61 ............................................................................................................. األمامإلى  التطلع :عا

 64 ...................................................................................................................... النتائج والتوصيات

67 ........................................................................................... الرأي استطالع مجموعات مواقع :أ الملحق



 "دركهن أن يمكن الذي التغيير امنحونا"

6 
 

 

 الوطني الديمقراطي المعهد

 جميع في شعوبال لتطلعات تستجيب ةحكومي غيرو  للربح تهدف ال حزبية غير منظمة هو (NDI) الوطني الديمقراطي المعهد
 عمل، 0823 عام تأسيسه منذو . وتعززها األساسية اإلنسان حقوقب تعترف التي الديمقراطية المجتمعات في للعيش العالم أنحاء

 ركةمشا وتعزيز، االنتخابات وحماية، والمدنية السياسية المنظمات وتعزيز لدعم المحليين وشركائه المعهد الديمقراطي الوطني
 011 من أكثر من السياسية في العاملين والمتطوعين الموظفين معبالتعاون و . الحكومة في والمساءلة واالنفتاح المواطنين

 شركاءال يتلقيحيث . والخبرات والتجارب والمعارف األفكار لتبادل والجماعات األفراد المعهد الديمقراطي الوطني يجمع، دولة
 النهج يعززو . بلدانهم الحتياجات تكييفها يمكن التي الدولية الديمقراطية التنمية مجال في تالممارسا ألفضل واسعة تجارب
 يجريفإنه ، واحد ديمقراطي نموذج يوجد ال أنه حينمفادها أنه في  التي الرسالة لمعهد الديمقراطي الوطنيل الجنسيات متعدد
 العالمي اإلعالن في عليها المنصوص المبادئ المعهد عمل ؤيديو . الديمقراطيات جميع قبل من األساسية المبادئ بعض تقاسم
 والمسؤولين السياسية والمؤسسات المواطنين بين مؤسسيةال تصاالتاال قنوات تطوير على شجعي أنه كما. اإلنسان لحقوق

، الديمقراطي الوطني المعهد حول المعلومات من لمزيد. المواطنين لجميع الحياة نوعية تحسين على قدرتها ويعزز، المنتخبين
 www.ndi.orgالموقع  زيارة يرجى

 

 

http://www.ndi.org/
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 تمهيد

 الحكيييم اليييدكتاتوري أنهيييت التييي 8100 فيييي الثيييورة قييييام منييذ ةديمقراطيييي ةوطنيييي انتخابيييات أول ليبيييا عقيييدت، 8108 يولييييو 8 فييي
يي 48 الييذي اسييتمر القييذافي معمييرل  لمييؤتمرفييي ا احييديث   نو المنتخبيي األعضيياء يواجييهو . الييديمقراطي لحكييماإلييى  االنتقييال وبييدأ، اعام 

 لهيا لييس بليد فيي تمثيلية لحكومة سابقة ووضع جديد دستور لصياغة إطار وضع في يتمثل اتحدي  اآلن  (GNC) العام الوطني
 ةاألمنييي األوضيياع هورتييد إزاء العييام القلييق مشيياعر تصيياعدوميين التحييديات األخييرى كييذل  . للمسيياءلة الخاضييع الحكييم ميين تيياريخ

 قيادةيتعيين عليى اليذي  البيروقراطيي الجميود ميع الصيبر ونفياد، االقتصيادية المخياوف وارتفياع، الحكومية كفياءة فيي الثقة وانحسار
 انتخابييات بعييد أشييهر ثالثيية مجموعيية اسييتطالع الييرأيميين  البحييث ميين الجوليية هييذه تاسييتغرقوقييد . يتعيياملوا معييه أن الجييدد ليبيييا

 ."المؤتمر افتتاح عقب وشهرين ي العامالمؤتمر الوطن

 أولوييييات عييين موضيييوعيةبو  المناسيييب الوقيييت فيييي المعلومييياتب ليبييييا فيييي والمدنيييية السياسيييية القييييادات تزوييييد أجيييل مييين. الغرررر 
 نوعييية دراسيية( المعهييد أو) الييوطني الييديمقراطي المعهييدفقييد أجييرى ، االنتقالييية الفتييرة خييالل السياسييية النظيير ووجهييات المييواطنين

مجموعية فيي  ةمناقشي 06 مين الدراسية تتيألفو . 8108 نيوفمبر 01إليى  أكتيوبر 82 مينليبيية  ميدن ست في العام الرأيمعرفة ل
 :يلي ما وفحص البالد أنحاء جميع في استطالع الرأي

 المواطنين؛ توقعات وتلبية السياسي التحول مدى في تأمالت 

 عالن و  8108 يوليو 8 اتفي انتخاب البالد في ينناخبال وغير ينناخبال تصورات  ؛السياسي االنتقالا 

 ا؛حديث   المنتخب المؤتمر الوطني العامو  السياسية األحزاب أداء تجاه المواقف 

 الرئيسية والشواغل األولوية ذات القضايا بشأن النظر وجهات ، 

 للمستقبل واآلمال التوقعات. 

ومؤسسة الخدمات ، البالد أنحاء في مدن ست في الدراسة لتنظيم (IAS) ةالدولي االستشارية لخدماتا مؤسسة المعهد كلف
 الثالثة الجولة تمثل الدراسة هذهو . طرابلس في إقليمية مكاتب ولديها تقديم استشاراتو  دولية بحوثهي شركة  االستشارية الدولية

 ليبيال مواطنال مواقف تحليل تقديمإلى  هدفتو ، الثورة قيام منذ جرت التي السياسية القضايا حول النوعي البحث من الوطنية
 .المتغير سياسيال نتقالمرحلة اال نحو

 اتتوجيهيي وتتبيع مشييرف يوجههيا مفتوحية للجماعييات مقيابالت هييي مجموعيات اسييتطالع اليرأي :مجموعررا اطرتطال الرررأ  أبحرا 
جيييراء إل تعييييينهم تميييي اليييذين لمشييياركينا وخبييرات وآراء مواقيييف فهيييمأبحييياث مجموعيية اسيييتطالع اليييرأي  مييين الغيييرضو . اسيييلف   ةمحييدد

 هممشياعر و  المشياركين ليدوافع أعمق تقدير على الحصول في خاص بشكل مفيدة مجموعات استطالع الرأيكما إن . االستطالع
 وبييذل - األفكييار تبييادل فييي للمشيياركة جيبينسييتيسيياعد تنسيييق مجموعيية الم، ذليي إلييى  وباإلضييافة. هملافعييأوردود  آرائهييمو  والقيييم
 سييتطالعاتاال أو المتعمقييةالفردييية  المقييابالت فييي تظهيير ال قييد التييي -اآلراء حييول أسييباب اعتنيياق اعمق يي أكثييرعيين فهييم  تكشييف
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 فييييفيييرد ا  اثنيييى عشيييرإليييى  المشييياركين يتيييراوح مييين ثمانيييية مييين اصيييغير   اعيييدد   مجموعييية اسيييتطالع اليييرأي مناقشيييات تضيييمو . الكميييية
، الليبيي التحيول لديناميكيية انظر  . البحث إجراء لحظة راءآلا من لقطة سوى مجموعات استطالع الرأي نتائج ال تمثلو . المجموعة

 اءر اآل سييوى التقرييير هييذا اسييتنتاجاتوال تمثييل . الجارييية األحييداثمييع  مييواطنينمييع اسييتجابة ال مسييتمر تغييير فييي العييام الييرأيفييإن 
 .8108 نوفمبر وأوائل أكتوبر أواخر في بحاثاأل أجريت عندما

 مدن ست في جموعة استطالع الرأيم 06 المعهد الديمقراطي الوطني عقد، 8108 فمبرنو  01إلى  أكتوبر 82 من. طوو األ
 الميدن اختييار تيم وقيد. والزنتيان طيرابلسو  سيبهاو  مصيراتةو  درنيةو  بنغيازي :النطياق واسيع جغرافيي تمثيل مع في جميع أنحاء ليبيا

المعهيد  قسيم، الليبيي المجتميع مين واسيعة شيريحة رنظي وجهيات ولمعرفية .الجغرافيي والموقيع السيكان حجيمإليى  ااسيتناد   المسيتهدفة
 مسيتوى أعليى مين ليديهم واليذين، أقيل أو الثيانوي التعلييم) التعليميي المستوىو ، الجنس نوع حسب المجموعات الديمقراطي الوطني

 وجهيات نمي تأكيدولل .امشيارك   00 و 8 بيين ميا تضيم مجموعية كيلو (. عيام 30 من وأكثر عام 30-02) والسن( الثانوي التعليم
غييير  تضييم مجموعييات وأربييع يننيياخبال مييع مجموعيية 08 المعهييد عقييد، االنتخابييات فييي يشيياركوا لييم الييذين الليبيييين المييواطنين نظيير

أن  المحتمييلميين  يننيياخبال غييير أن أسيياس علييى يننيياخبال وغييير يننيياخبال مييع سييرية مجموعييات إجراءبيي القييرار واسييتند. يننيياخبال
 ميييع جنيييبإليييى  اجنب ييي حضيييروا مجموعيييات إذا االنتخابيييات فيييي المشييياركة بعيييدم قيييرارهم عييين دثتحيييعنيييد ال يشيييعروا بعيييدم االرتيييياح

 عيام 30-02األولى تتراوح مين ) المشاركات النساء مع اي  حصر  ينناخبال غيرن من يمجموعت عقدتم و . صوتوا الذين المشاركين
 عيام 30-02األوليى تتيراوح مين ) الرجيال ميع ين حصيري انياخبن كيذل  مين غيير اليوتيم عقيد مجميوعت (عيام 30تزيد عين والثانية 

عييادة سييواء حييد   علييىين نيياخبين وغييير النيياخبمجموعييات ال المشيياركين فييي وقييد وقييع االختيييار علييى .(عييام 30والثانييية تزيييد عيين   وا 
 يمالتعلييي ومسيييتويات، واالقتصيييادية االجتماعيييية والخلفييييات، األحيييياء مييين متنيييوع وتمثييييل الجنسيييين بيييين المسييياواة لضيييمان همفحصييي
 .والمهن

 على تدربوا الذين الليبيين المواطنينمن  مجموعات استطالع الرأي جميع الذين أجروا نو المشرفكان  :واإلمداد والنقل التوظيف
 النصوص عدتوأ  باللهجة الليبية  المجموعات جميع جريتأ  و ، ةاالستشارية الدولي الخدمات مؤسسة جانب من ينمشرفال تقنيات
 .اإلنجليزيةو  العربية باللغتين

؛ ليبيا أنحاء جميع في مواقع ستة في التقرير هذا في المبينةالستة عشر  مجموعات استطالع الرأي جريتأ   :اتالمجموع مواقع
 المناطق من لدراسةل مختارةال مواقعال وكانت(. القسم هذا في الخريطة انظر) والزنتان طرابلسو  سبهاو  مصراتةو  درنةو  بنغازي

 خصوصية لضمان مركزة جماعية مناقشات إلجراء مناسبة أماكن تحديد تم، الحاالت جميع فيو . لحضريةا شبه أو الحضرية
االستشارية  الخدمات مؤسسةو  المعهد الديمقراطي الوطني موظفي قبل من مباشرةال غير للمراقبة كافية ومساحة المشاركين

 ة.الدولي

 في المشاركين على مارسي له داعي ال تأثير وجود عدم ضمانل جهد كل تم بذل، الحاالت جميع في :الخارجي التأثير
 هذه فيو  .المجموعات إجراء قبل المحلية السلطات مع مجموعة استطالع الرأيل التوجيهي المبدأ ةاركيتم مش لمو . المجموعات

 عن المجموعات من ثرأك أوا في مجموعة واحدة جذري   النتائج اختلفت فيها التي الحاالت من حالة هنا  يكن لم، الدراسة
 .األبحاث على يؤثر لم حدث قد محلي تأثير أي بأن يوحي الذي األمر، عام بشكل مجموعاتال في النتائج
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 خريطا ليبيا

 

 

 .8100 نوفمبر، االنترنت على"لألمم واحد عالم"
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 تنفيذ ال موخصال

 مجموعة استطالع الرأي 06 مناقشات علىتقرير ال يعتمدو . 8108 عام خريف في ليبيا في العام الرأي التقرير هذا يستكشف
 كل نظر وجهة من 8108 يوليو 8 الوطنية التي عقدت في االنتخابات تصورات التقرير يدرسو ، امشارك   040 من أكثر مع
 ،القادمة الدستور صياغة عمليةو ، (GNC) العام الوطني المؤتمر تجاه المواطن مواقف وكذل ، ينناخبال وغير ينناخبال من

 في االنتخابات تقييم ذل  في بما، البالد توجه بشأن آرائهم عن المشاركينإلى  تم توجيه أسئلةو . الجاري السياسي واالنتقال
 زالوا ما المشاركين معظم نأ ورغم. الحكم ومؤسسات السياسية األحزاب وظهور، الدستور صياغة عملية أولوياتو ، يوليو

 رؤية على يحرصون الذين المواطنين أمل خيبة على الضوء تسلط فإن النتائج، الصحيح االتجاه فيتسير  البالد أن يعتقدون
يظلوا  8108 يوليو انتخابات في صوتوا الذين أولئ  أن حين في. التوقعات من أقل بالفعلللمؤتمر ويرونها  ملموسة إنجازات
 مراكز فيؤالء ه أن من المخاوف يعزز المنتخبين دةالقا مع المتزايد واإلحباط، الديمقراطي التحولب واسع نطاق على ملتزمين
في  خاصة االستقرار وتحقيق، للمواطنين البالغ االهتمام ذات القضايا حل أجل من والخبرات المهارات هملديليس  السلطة
 .الفوضىالذي يعمه  لبالدل األمني المشهد

 إسهامات لتقديم فرص وتوفير، المواطن توقعات إلدارة استباقية خطوات اتخاذإلى  تحتاج سوف كبيرة تحديات المؤتمر يواجه
ظهار، المقبل الدستور صياغة عملية في عامة  في الليبيون بها يشعر أن يمكن التي التحسينات تقديم والبدء في، القيادة وا 
 من مختارة اقتباسات عم جنبإلى  جنبا، الكاملة النتائج. أدناه الرئيسية للنتائج ملخص على االطالع ويمكن. اليومية حياتهم

 .التقرير لهذا الرئيسية النتائج قسم في اإلطالع عليها يمكن، المشاركين

 الوطنيجه و الت أواًل:

 في األمل وخيبا ليبيا في ااألمني التحديات بطب  كبير قوق عن عبروا المشاركين جميع من يقر  ما أن من الرغم عوى
 غير فرصةالإلى  هؤالء يشيرحيث . الصحيح االتجاه في تطير الباد أنمنهم  كثيرما زال يعتقد ، الباد في الجديدة الحكوما

 المجتمع وازدهار، األمامإلى  المتجه السياسي الزخمب والشعور، األخيرة الوطنية االنتخابات في ممثلين النتخاب مسبوقةال
 .الصحيح المسار على تسير البالد أن على مؤشرات بوصفها المدني

 من يشكون -الصحيح االتجاه في تطير الباد أن بحماس يدعون الذين أولئك حتى- المشاركين من العديدإن ف، ذلك ومع
 التحول حي  من طواءً ، الثورة وعودب ما زال عويه أن يفي االنتقال أن المشاركين من العديدويدعي . لوغايا بطيء التقدم أن

دخال الطياطي  الخاطئ االتجاه في تسير البالد أن يعتقدون الذين نو المشاركيستشهد حيث . اليوميا الحياة عوى تحطينات وا 
 .بلدهم مستقبلبوصفها مخاطر تهدد  المتدهور األمنو ، السياسي الزخم بددبت والشعور، العامة الخدمات غيابب

حيث  .تعيقها أو النتقالا تفيد عمويا ليبيا فيالناشئا  االحتجاج ثقافا تكان إذا ما حول مختوطا آراءً  المشاركين ن لدىتكو  
يشعر آخرون  حين في، الذات عن للتعبير حيويةووسيلة  مدنية مسؤولية باعتبارها العامة المظاهراتن يستجيبالم بعضيرى 

 مواطنيهم ويعتقدوا أن علىالعام  الوطني المؤتمرون واجهيذين ال ينالمسلح المتظاهرين من المتكرر مشهدالبالقلق من مشاهدة 
 .بالصبر والتحلي الجديدة ليبيا ادةيق تواجه التي الضخمة التحدياتب ايعترفو  أن
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 الفضل باإلجماع نا ما ينسب المشاركو غالب  حيث إن . اإليجابيا التطورات عن مطؤولا االحكوم نوالمشارك يعتبر ما نادراً 
 .ةاألمني المؤسساتو  الفعالة اإلدارة غياب ظل في االستقرار على والحفاظ الثورة تنفيذفي  الليبي للشعب

 االنتقالي الوطني المجوس طابقه عن نفطه تمييز في فشل المنتخ  المؤتمر الوطني العام أن في كبيرة أمل خيبا هناك
 .األسلحة انتشار ذل  في بما، استباقي نحو على الرئيسية التحديات مواجهة عدم خالل من وذل ، (NTC) المعين

 في الجمهور ثقا يعيق الحكوميا والوزارات المؤتمر الوطني العام في الطابق امالنظ ومطؤولي وقذافيل موالين وجود
 .ليبيا في التنمية عرقلة في يستمرون سوف لقذافيل الموالينأن  المشاركين بعض يعتقدحيث . الحكم مؤططات

 القانونطيادة و  األمن ثانًيا:

 الباد أن عوى كدليل به ُيطتشهد ما اوغالبً ، لتشاؤمشعور باول أهميا األكثر الطب  هو ليبيا في المطتقر غير األمني المشهد
ا  نمتفائلو ال المشاركونبل ويعتقد  .الخاطئ االتجاه في تطير  على السيطرة على الحكومة قدرة على يعتمد االستقرار أنأيض 
نشاء، المتباينة الميليشيات جماح كبحو ، األسلحة تدفق  باألمان يشعرونالذين شخاص األ ومساعدة، الشرطة وتعزيز، جيش وا 
 .وأحيائهم منازلهم في

 

 قدرة في ثقالديهم  المشاركين من قويل عددفإن ، مواطنيها حمايا عن المطؤولا هي الحكوما بأن االعتقاد من الرغم عوى
 العمل ابغيه في ظل أن المشاركين من العديدحيث يدعي  .القوانين فر  أو، تنظيمها أو األمن قوات تعزيز عوى الحكوما
 عن االبتعاد في رغبة هنا و . األمنيوفرون  المحلية الميليشياتو  القبلية القواتو  الثوارو  الحيفي  نيالمتطوعفإن ، الحكومي

 .ةاألمني للتحديات المخصصة الحلول هذه

  والحكم االقتصادياالتحديات  ثالثًا:

 لقذافيل المجمدة واألصول النفطية ليبيا ثروة حول العام شالنقا أدى وقد. االقتصاد بشأن متزايد نحو عوى قوقون المشاركون
 بين وخاصة، البطالة على اللوم نو المشاركيلقي و  .ةالمفترض البالد ثروات ثمار جني عدم سبب حول المواطنين ارتبا إلى 

 .الجريمة معدالت الرتفاع، الشباب

 في أجريت التي مجموعات اطتطال الرأ  أبحا  في نالمشاركو بها يحتفل التي الوطنيا بالوحدة الحاد الشعوريتضاءل 
حيث . طرابوس في المركزيا الحكوما عوى القوق بع  لتبديد المتنافطا اإلقويميا الهويات تأكيدبطب   1122 نوفمبر
 ارالقر  صانعي قبل من تجاهلالو  بالتهميش الشعور طرابلس خارج من والمدن الصغيرة الجنوبية المدن في نو المستجيب يصف

 .دهمبل عاصمة في

 في المؤتمر الوطني العاملفشل  أمل بخيبةيشعرون  إنهمحيث . تخويهم عنهمو المنتخبين  بانفصال ممثويهم المشاركون يشعر
 .العام االهتمام ذات القضايا بشأن إجراءات اتخاذ أو المواطنين إشرا 
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 يصفونحيث . المحويا حكوماتهم من اإلحباطب المشاركون يشعر، تعيينه أو المحوي مجوطهم انتخا ن ع النظر بغ 
 .المركزية الحكومة من والتمويل الدعم وجود عدم بسبب ومقيدة، عاجزةو  ةنشط بأنها غير واسع نطاق على المحلية مجالسهم

 االنتخابات رابًعا:

حيث  .1121 يوليو 7في  الباد فيالتي عقدت  التاريخياالوطنيا  االنتخابات تجاه بالفخر والحماس المشاركونيشعر 
 .عقود منذ ليبيا في ديمقراطية انتخابات أول في المشاركة حماسهم عند المدن جميع في نو المستجيبيصف 

 هنا حيث إن . واطع طاقويرون أن نتائجها شرعيا عوى ن اجيدً  اتنظيمً  منظما بأنها االنتخابات المشاركين معظموصف 
 من حفنةولم تتمكن تل  ال. وأمان بحرية التصويتالشعب كان قادر ا على  أنو  التوقعات تحدت االنتخابات أن على إجماع

 من محددة حاالتإلى  إلشارةمن ا، نزيهة غير االنتخابات أن يدعون الذين، اعموم   ينناخبالأغلبهم من غير و  المشاركين
 .واإلشاعات الشائعاتمن ذل  ب يستشهدون بدال  و  التالعب

 اإلطاربطب  ضغط  عموياال واانتقد -1121 عام انتخاباتإلى  بإيجابيا ينظرون لذينا أولئك حتى- المشاركين بع 
 من الكثير وصفحيث . التصويت وعمويات، الطياطيا واألحزا  المرشحين عن معوومات عوى الحصول وصعوبا الزمني

 .نفسها االنتخابية العملية وحتى، السياسية واألحزاب المرشحين حول همالتباس جيبينستالم

 المشاركين أولئك بين حتى، ذلك ومع. بأنها معقولا االنتخابيا وعمويال هموفهم تهممعرف نوالمشارك يصنف، عام وبشكل
حيث إن . المرشح وخيارات العمويا حول المعوومات من لمزيد قويا رغبا هناك فإن، ينمطوع أنفطهم يعتبرون الذين

 إعالمية حمالتتدشين ل المحتملة الفرصإلى  مما يشير، علمال في قلاأل بأنهم أنفسهموصفوا  يصوتوا لمالمشاركين الذين 
 .المقبلة االنتخابات في المواطنين مشاركةو  ينناخبال على للتأثير

 تغيير إحدا  في المطاهما في والرغبا المدنيا بالمطؤوليا الشعور من انطاقا االنتخابات في نوجيبطتالم معظم شارك
 في افرق  أحدثت  أصواتهم ويعتقدون أن، التصويتمن خالل قيامهم ب وصفوا شعورهم بالتمكين نهمإحيث . بودهم في إيجابي
 .النتائج

تعرضهم  ينناخبمن غير ال المشاركين بعض روى حيث .التصويت لعدم األطبا  من متنوعا مجموعا المشاركون يقدم
 في سيما ال، آخرين أن حين في، االنتخابات ومي في االقتراع صناديقإلى  الوصول في صعوبات أو تسجيلال في مشاكلل

 العائلية االلتزاماتالالتي لم يصوتن المشاركات  النساء من نسبة وذكرت. لشرقل البادي التهميش على ااحتجاج   واامتنع، بنغازي
 السياسية األحزاب أو المرشحين على العثور من يتمكنوا لم ألنهم يصوتوا لم إنهم المشاركين بعض يزعم. ةاألمني والمخاوف

 .تروق لهم التي

 المهم من إن ينناخبال بعضيقول حيث . مرشحمؤهات ال من أكثر ينناخبال خيارات أثرت عوى الشخصيا العاقاتأن  يبدو
 من يشكون، التعليم من أعلى مستويات لديهم الذين أولئ  وخاصة، اآلخرين أما .مصداقيته لقياس شخصي ا مرشحال تعرف أن
 .تأهيال   األكثر المرشح اختيار من بدال   والجيران األصدقاء لصالح صوتوا الناس أن
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 صوتوا جيرانهمو  إنهم سبها من المشاركين بعضأقر حيث . الجنو  في التصويت خيارات عوى قبوياال تؤثر االنتماءات
 العالقات تلعب أن ينبغي كان إذا ما حول المشاركين هؤالء بين خالف هنا و . اعلن  تابعين لقبائلهم أو مدعومين منها  لمرشحين

 .االنتخابات في ادور   القبلية

 العام الوطني المؤتمرخامًطا: 

ينتقد حيث . المؤتمر الوطني العام في العاما الثقا تآكلإلى  الشعور بالتقدم يؤد إلى  إحطاس الجماهير الواضح باالفتقار
 وصياغة، الميليشيات جماح كبح مثل رئيسية قضايا بشأن بعد إجراء اتخاذ لعدم المؤتمر الوطني العام المشاركين بعض

 .يهمناخب لمساعدةفي المؤتمر الوطني العام  األعضاء قدرات في الثقة من قليل هنا و . االقتصاد استقرار أو، الدستور

المؤتمر  أعضاء نو كالمشار  ينتقدحيث . التنظيم وطوء الفوضىب في األغو  األعم بأنه يتطم المؤتمر الوطنيإلى  نظريُ كما 
 .البالد لحكمويتصفون باألنانية وغير مهيئين ، األحيان من كثير في ومتغيبين، ينمهني غير بأنهمم إياه واصفين، الوطني العام

 التي الكيفيا حول بهم الخاصا فتراضاتاال نوالمشاركيصوغ ، المؤتمر الوطني العام من الواردة المعوومات كفايا عدم مع
 عتبري  ، المؤتمر الوطني العام تجاه الصبر ظهارإل استعداد على المشاركين بعض نإ حين في. ه المؤططابها هذ عملت

المؤتمر من حيث إحراز  الثقة من بمزيد ليشعروا الليبيينإلى  بالنسبة األهمية بالغ القرار صنع في والشفافية االتصال تحسين
ا  الوطني العام  .المهمة القضايا فيتقدم 

 في األداء عن الرضا عدمإلى  األحيان من كثير فييترجم  ومطؤولياته وأدواره المؤتمر الوطني العام واليا فهم عدم
 يميلون إنهمبل ، على نحو التحديد المنوطة بالمؤتمر والمسؤوليات األدوار من متأكدين المشاركين غيرحيث إن . المؤططا

 .إليه للبالد الحالية العللأن ينسبوا إلى 

 أن يعتقدون، النساء سيما ال، المشاركين بعض أن حين في. ليبيا في الطياطيا الحياة في المرأة دور حول افخ هناك
ومرتبطات بشدة  لقيادةغير مهيئات ل النساء نو اآلخر  نو المشاركيرى ، العامة الحياة في فعاال   ادور   نلعبي أن ينبغي النساء

من  المشاركين بعض ذكرو . السياسة في بشكل مفيد لمساهمةيستطعن معها ا درجة الإلى  التقليدية األسرية المسؤولياتب
 منيمكن أن يمثلها أعضاء المؤتمر  الليبية المرأة أن من واثقون ولكنهم، امرأة ه يمكن أن تمثلهمأن يعتقدون ال إنهم الرجال
 .الذكور

 الدطتور وضع طادًطا:

 النقاش فإن، اإلطاميا الشريعا عوى بشدة يعتمد أن يج  الدطتور أن عوى متفقون المشاركين جميع من يقر  ما بينما
 تحديد طيتم كان إذا ما أو اتحديدً  الشريعابشكل خاص عوى  طيعتمد الدطتور كان إذا ما هو المواطنين بين الدائر الرئيطي
 .األخرى من بين المصادر لوتشريع المصادر الرئيطيا من واحدة باعتبارها الشريعا
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 بعض ذكرحيث . المرأةحقوق  تتناول محددة اأحكامً  يتضمن أنينبغي  المقبل الدطتور كان إذا ما حول خاف هناك
 الحاجة عن ازائد   ايعتبر تكرار  س المرأةحقوق  ترسيخ فإن، اإلسالمية الشريعة على الدستور ستنداما  إذا حالة في أنه المشاركين
 .المرأةحقوق  يحمي اإلسالمحيث إن 

فإن ، اعموم   البالد لمستقبل بالنسبة امهم   دستورن الإ يعتقدون المشاركين نإ حين في .امنخفضً  الدطتور صياغا ابعموي الوعي
 .الدستور صياغة عملية عن معلومات أي لديه ه ليسمنهم يقر بأن قليل عدد

 قدرة في المشاركين من ديدالع يثق الحيث . الدطتور وضع عمويا في يارئيطً  ادورً  يوعبوا أننون المواط ريدي، ذلك ومع
 صياغة عملية ه البد من مباشرةأن علىتمام ا  وهم متفقون. الدستور صياغة عملية على اإلشراف على المؤتمر الوطني العام

 الفنيين الخبراء من كل لتقديم مدخالت من فرصهنا   يكون أن ينبغي أنه ويعتقدون، الدستورشرعية  لضمان شاملة
 .نالعاديي والمواطنين

 والطياطا اإلطام طابًعا:

حيث . ويأمل ذلك الطياطيا الحياة في ادورً  اإلطام يوع غالبيته يريد أن و ، محافظديني  مجتمع ليبيا أن المشاركونيؤكد 
 .ما حدإلى  طبيعي بشكل العامة الحياة حكميس الدين نا  و  إسالمية دولة ليبيا نإ على الخلفيات جميع من نو المشاركيؤكد 

 ما بشأن تختوف اآلراء ولكن، الحكم عوى تؤثر أن ينبغي المعتدلا اإلطاميا المبادئأن  عوى اكبيرً  ااتفاقً  متفقون ونالويبي
إلى  الحاجة بشأن اآلراء في توافق هنا حيث إن . العاما الحياة في الدين يوعبه أن ينبغي الذ  الدور حي  من هذا يعني
 .التطرف تجنب

، ام  هم اثقافي   ادور   ادائم   يلعب الدين أن المشاركين بعضحيث أوضح . والطياطا الدين بين فصلال لفكرة محدود دعم هناك
بوجه  خطبهم في الدين استخدام يؤكدون الذين السياسيينإلى  نظروي  . السياسي المجال في التأثير محدود يكون أن يجب ولكن

 ر اآلخرين.يحاولون التالعب عاطفي ا بمشاع أو غير شرفاء إنهمعام على 

 الطياطيا والحركات األحزا  ثامًنا:

 األحزابلفشل  أملبعض المشاركين شعروا بخيبة حيث إن . االنتخابات بعد الطياطيا األحزا  نحو والتقبل النيا حطن ضعف
 أمل بخيبةن وأصيب اآلخرو . االنتخابية الحملة عن ابعيد   الناس مع التفاعلعن  توقفت إنها أو في الحمالت وعودها تنفيذ يف

 .البالد مصلحة قبل مصالحها وضعب التقدم تعرقل األحزاب أن ونعتقد، الجديدة الحكومة في األحزاب بين صراعاتبسبب ال

 غير هميرون إنهمحيث  .الجديدة الويبيا الطياطا في لها مكان ال الطياطيا األحزا  بأن مقتنعين يزالوا ال المشاركين بع 
 السياسية األحزاب أن من قلقون وهم. جنبيةالتي من الممكن أن تكون أ السرية المصالح وتحركهم ومتواطئين بالثقة ينجدير 
 .موحدة لتكون البالد فيه تحتاج وقت في الليبيين بين الصراع تسبب أن ويمكن مسببة للمشاكل تكون أن يمكن

 القذافي حظرحيث . األحزا  ضد القذافي يادعا من عقود أربعا إر  عوى التغو  أجل من تكافح تزال ال الطياطيا األحزا 
 ".خائن هو سياسي حزبإلى  ينضم من"وال يزل يتذكر عدد من المشاركين شعار النظام الشعبي سياسية أحزابتأسيس 
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 وهويات دوافع -اتحديدً  أكثر بشكل- أو عام بشكل الطياطيا األحزا  ووظائف أدوار ونفهمي ال يزالون ال الويبيين من كثير
 دورها فهم سوءإلى  األحزاب عن المتاحة المعلومات توافرحيث يؤدي عدم  .الجديدة ليبيا في الطياطيا الحركات من يدالعد
بذلت  إذا بناءال األحزاب دورب لالقتناع استعداد على المشاركين بعضو . باشرمما يغذي الش  والريبة بشكل م، المواطنين بين

 .أنفسهمهم بدور  وشرح إليهم للوصول الجهد األحزاب

 يوجد الو ، أهدافه في واضح بالشفافيا يتطم إطاميا توجهات  ذ معتدل حز إلى  يطعون إنهم يزعمون المشاركين معظم
 شيء كل قبلحيث يريد المشاركون من األحزاب السياسية . الباد وتطوير الويبي الشع  خدماب وتزميو ، خارجيا والءات لديه

 .اليومية اتهمحي في ملموسة تحسينات أن تقدم

 األمامإلى  التطوع تاطًعا:

 حي أعربوا عن أموهم في أن تصبح بودهم دولا متقدما  إنهمف، ليبيا لمطتقبل رؤيتهمأن يصفوا  المشاركون ئلطُ  عندما
 واسعة إمكانات لديها بالدهمن إ المشاركون يشعرحيث . ونامي قو  اقتصاد يطتفيدون منو  بحقوقهم نوالمواطن فيها تمتعي
 .البالد في الجديدة السلطات قبل من اإلهمال أو اإلدارة سوءإلى  يعزى أن يجب تقدم إحراز عدم نإ ونعتقديو 

 إنهمحيث . الثورة بعد وهاتصور  التي التغييرات لتقديم الحاليا الطوطات فشل يعتبرونه ما حيال باإلحباط المشاركون يشعر
 بغضو . الثورة أهدافالوفاء بب وملتزمون ةيشفافيتمتعون بال الذين الشرفاء الناس يقودها بالدهم أنإلى  يطمئنوا أن يريدون كانوا
سيكونون  ممثليهم بأن تطميناتالحصول على إلى  نو المشاركيسعى ، الجنس ونوع الجغرافيالموقع و  العمر عن النظر
، المتفاقمة ةاألمني األزمة حلو ، مهبمسؤوليات الكاملب أن يضطلعوا المنتخبين زعماءهميريدون  إنهمكما . مأمامه ونمسؤول
 .الليبي للشعب حقيقية خدمة ميوتقد، الثورة أهداف وحماية
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 الرئيطيا النتائج

 النتقالحول ا المواطنين آراء الستكشاف 8108 وأبريل 8100 نوفمبر من السابقة لبحوثل مواصلة الدراسة هذهتعتبر 
 8108 يوليو 8 الوطنية التي جرت في االنتخاباتحول  تصوراتال على يةأول ونظرة 8100 فبراير ثورة أعقاب في السياسي

 االستقرار وقد ال تكون المخاطر أعلى عندما يعتمد .عقود أربعة من أكثر في اديمقراطي   منتخبة حكومة أولالختيار  ليبيافي 
 في ملموس تحسن وتحقيق العامة لتوقعاتا إلدارة احديث   المنتخب العام الوطني المؤتمر قدرةل العاديين المواطنين تقييم على

المعهد الديمقراطي  أجري، التقييم ذل على  ستؤثر التي العوامل لتحديدو . األمن وخاصة، للقلق المثيرة الرئيسية المجاالت
 من المستخلصة النتائجيلي نورد  وفيما. ليبيا أنحاء جميع في امشارك   040 من أكثر مع مجموعة استطالع الرأي 06 الوطني
 المشاركين. تعليقات

 الوطنيالتوجه أواًل: 

 وخيبا ليبيا في ااألمني التحديات حيال كبيرال قوقبال عبروا عن شعورهم المشاركين جميع من يقر  ما أن من الرغم عوى
 حين في. حالصحي االتجاه في تطير الباد أن يعتقدون زالوا مامن المشاركين  كثيرفإن ، وبادل الجديدة الحكوما في األمل

 يشعرون إنهمإال ، القائم على الرشوة القذافي حكم تحت كانت مما إشراقا أكثر المستقبل آفاق يعتبرون المشاركين معظم نإ
 وتيرة وبطء اليومية حياتهم في ملموسة تحسينات تقديم على حديثا المنتخب المؤتمر الوطني العام عجز بسبب الشديد باإلحباط
 .اإلصالح

 أننا وأعتقد القذافي منأننا تحررنا  ويسعدني. ستتحسن األمور اعتقدنا ألننا االنتخابات انتظرنا، الثورة بعد"
، طرابلس، امرأة "لعمال الحكومةأن تبدأ و  باألمان يشعروا أن ألطفالي نتظرأ زالأ ال يولكن، األمامإلى  نسير
 ةناخب، الثانوي التعليم من أكثر، عام 02-30

 سلبيات هنا  نعم. للتفاؤل كبير سبب هو ذاته حد في وهذا، التغيير نحو نخطوها ةخطو  أول اتخذنا لقد"
 الجهد من الكثير يأخذ بلد بناءإن . نتغلب عليها سوف اهلل شاء إن ولكن، الطريق طول على والتحديات

، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30-02، سبها، رجل". أفضل لمستقبل األولى خطواتنا نتخذ ونحن. والوقت
 ناخب

 الزخمبتقدم  والشعور، الناجحا الوطنيا االنتخاباتإلى  الصحيح االتجاه في يطير البود أن يعتقدون الذين نوالمشاركيشير 
 نو اآلخر  يذكر. الصحيح المطار عوى تطير الباد أن عوى مؤشراتبوصفها  المدني المجتمع ازدهارو ، األمامإلى  الطياطي

 جديدة ثقة منحتهم الثورة بأن الكثيرون يزعمحيث . ممثليهم النتخاب مسبوقة غير وفرصة ديدةالج الحريات ممارسة تجربة
 .األكفاء غير أو الفاسدين القادة وجه في للوقوف

فقد . المؤتمر الوطني العام انتخاب فياآلن  حتى كبيرة خطوات اتخذنا ولكننا نقطعه طويل طريق لدينا أن أعتقد"
 هذا مثل يتوقع يكن لم كله العالم. واحدة سنة في الدولة لتشكيل األولى الخطواتإلى  ،حربإلى  الثورة من انتقلنا
 ناخب، الثانوي التعليم من أكثر، عام 30-02، درنة، رجل ".ليبيا في المنتشرة الميليشيات جميع مع الشيء
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لقد . البالد في يحدث ما في ومشاركة انشاط   أكثر أصبحوا الناس أن هو الراهن الوقت في أن الميزة اعتقد"
، عام 30-02، درنة، رجل ".سيئة اتخذت قرارات إذا الحكومة ضد التحدث أال يحجم عن الشعب ثورةال تمعل  

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي

 سيما وال، حقوقهمب الناس توعية في امهم   دورا فلقد لعبت. إيجابية عالمة هو المدني المجتمع منظمات إنشاء إن"
 ناخب، الثانوي التعليم من أكثر، عام 30-02، مصراتة، رجل. "السياسية وقالحق

 هذا لدينا كني لم. يمثلنا من اختيار في المدنية حقوقال وخاصة، السياسية هحقوقب يتمتعاآلن  الليبي الشعب إن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة، رجل ".قبل من

 آمل يجعلني هذاو . قبل ذي عن أفضل األمور أن أشعر يجعلني، فإن هذا يعمل وطنيال المؤتمر أرى عندما"
 ناخب غير، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30-02، سبها، امرأة" .فضلاألإلى 

 من يشكون -الصحيح االتجاه فيتطير  الباد أن بحماس يزعمون الذين أولئك حتى- المشاركين من العديد، فإن ذلك ومع
 قادر أوغير منظم  المؤتمر الوطني العام وأن أكبر بسرعة يسير ال االنتقال أن باإلحباطشعور  هنا . لوغايا بطيء دمالتق أن
 تدهور م حيالقلقه وعبروا عن األمني االنفالتإلى  المشاركون وأشار. للبالد الحالية التحديات لمواجهة الكفاية فيه بما

 .ةاألمني األوضاع

. الشوارع في والمشاكل، والميليشيات األسلحة - يعلمها الجميع. المشاكل هي ما تعرف ال الحكومة يبدو وكأن"
 30-02، بنغازي، رجل "المشاكل؟ هذه إلصالح اشيئ   أحد يفعل ال ماذال. الثورةاء انته منذ عام من أكثر مرلقد 
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام

أن   أعني. تتقدم لن ليبيا أن تشعر يجعل  ءاألشيا من النوع هذا .المؤتمر الوطني العام أمس يوم اقتحموا"
أكثر ، عام 30-02، مصراتة، رجل. "الفوضىحدثون ي إنهم ؟يقوم باقتحامها ما وشخص حكومة تشكيل تحاول

 ناخب، الثانويمن التعليم 

، امرأة ".ماذال أفهم ال وأنان اآل يحدث ال لكنه، به القيام يجب الذي الكثير هنا ، منتظم غير البلد هذا يزال ال"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30-02، الزنتان

 أن يعتقدون البالد أنحاء جميع من العينة أفراد بعض، المشاركون عنها أعرب التي المستقبل في واألمل التفاؤل من الرغم على
 تبددب والشعور، العاما الخدمات وغيا ، ااألمني وضالاأل  تدهورب المشاركين هؤالءاطتشهد . الخاطئ االتجاه فيتسير  ليبيا
، الثورة وعودالمرحلة االنتقالية يجب أن تنفذ  أن يدعون المشاركين من العديد. بودهم مطتقبل كمخاطر تهدد، الطياطي الزخم
دخال السياسي التحول حيث من سواء  .اليومية الحياة على تحسينات وا 

، امرأة ".ليبيا في يتغير لم شيئا أن أعتقد لي بالنسبة. الصحيح الطريق في ذاهبون إننا أقول أن أرفض أنا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، بنغازي



 "دركهن أن يمكن الذي التغيير امنحونا"

02 
 

 يوجد ال. شيء لدينا ليس. ودستور جيش لديها التي مصرإلى  حتى أنفسنا مقارنة يمكننا ال. قانون بال ليبيا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، طرابلس، مرأةا "ننجح؟ سوف كيف لذل ، جيش وال دستور

 أكره أنا. األمر اختلفاآلن  ولكن، جدا متفائل، جدا مرتفعة معنوياتي كانت، حرب حالة في كنا عندما كنت"
 ،بنغازي، امرأة. "ثورةإلى  بحاجة أننا أعتقد شخصيا وأنا. الخاطئ االتجاه في تسير األمور. الحياة بهذا الشكل

 ناخب غير، الثانوي التعليم من أكثر، عام 30أكثر من 

 االتجاه في تحركلدرجا أنه ال يمكن القول بأنه ي جدا معقد في ليبيا الحالي الطياقيقولون إن  المشاركين من العديد
 .بين بين ما مكان في يقع واقع وأنه، الخطأ أو الصحيح

. الطويل المدى على في االتجاه الصحيح ولكن، القصير ىالمد على الخاطئ االتجاه في تسير[ البلد] أعتقد"
 منذ القيادة حول بالتأكيد تساور  الشكو  أن يمكن  ولكن، عمله ينبغي الذي الصحيح الشيء ككل الثورة كانت
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، بنغازي، رجل ".الحين ذل 

 حرية هنا ، المثال سبيل على. سواء حد على جريت وسلبية يةإيجاب أشياء وهنا ، اسريع   حلت لن األمور"
 ،عام 30-02، الزنتان، امرأة ".سلبية نقطة وهذه أسلحة هنا  تزال ال، ذل  ومع. نفس  عن التعبير ويمكن 
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم

. هاأو تعيق االنتقال عموياطوف تفيد  اليبي في الناشئا االحتجاج ثقافا تكان إذا ما حول متضاربا آراء لديهم المشاركون
وهذا من  الذات عن للتعبير حيوي وتصرف مدنية مسؤولية باعتبارها العامة المشاركة المظاهرات في المشاركين بعضيرى 

 .الشعبية اإلرادة احترام على السياسيينيجبر و  الثورة أهداف شأنه أن يحترم

 صوتهم أخرى وبعبارة. جدا فعال بشكل التعبير في حريتهم يمارسون سالنا أن اأراه التي اإليجابية العواملأحد "
 االحتجاج يمنع قانون وضع يريدون إنهم. االحتجاجات زيادة في هذا نرى ونحن المؤتمر الوطني العامإلى  يصل
عطاءو ، يحدث بما علم على يكونوا أن بدأوا الناس أن يثبت وهذا، للغاية إيجابية أن التظاهرات أعتقد يولكن  ا 

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، 30 - 02، طرابلس، امرأة "يحدث ما تجاه والرد صوتهم

 أن مواطنيهم يريدون إنهم. المؤتمر الوطني العام يواجهون نيذال ينالمسلح المتظاهرينمن منظر  باإلحباطيشعر اآلخرون 
 .التغيير وتيرة مع بالصبر والتحلي الجديدة الضخمة ليبيا قادة تواجه التي التحديات وادركي

 المؤتمر الوطني العام نحو الناس فعل رد وكان. جدا خاطئة بطريقة الحرية كلمة تعريف المدنيين بعض يفهم"
. "بالدنا في الشرعية الهيئة هو يعتبر المؤتمر، لمشاكلا بعض من الرغم على، ألنه مقبول غير رهامق باقتحام
 ناخب غير، الثانوي التعليم من ثرأك، اعام 53أكثر من ، مصراتة، رجل

كان  انه سيقولون وزيرو ، لص يقولون عليه أنه سوف، وزير اختيار تم ما إذا. للغاية نقادون ليبيا في الجميع"
-02، طرابلس، رجل ".الفور على شيء كل يريدون إنهم، االنتظار يريدون ال إنهم. القديم النظام لحساب يعمل
 ناخب غير، لثانويا التعليم من أكثر، عام 30
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 عام لمدة االنتظار يستطيعون ال اآلن إنهم ولكن، للقذافي عاما 24 انتظروا. صبرا أكثر الناس يصبح أن آمل"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30-02، الزنتان، امرأة ".شيء أيتغيير  أجل من

يعزون ، تقريبا باإلجمال. الحالي الوضع في إيجابية تتطورا أي عن مسؤولةبوصفها  الحكومةإلى  المشاركون ينظر ما نادرا
 .ااألمني والمؤططات الفعالا اإلدارة غيا  في االطتقرار عوى والحفاظ الثورة لتنفيذ الويبي لوشع  الفضل

 من نو المواطن المؤتمر الوطني العام حتى قبل. اآلن اإليجابية األمور عن المسؤولون هم أنفسهم المواطنين إن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، مصراتة، رجل ".األمامإلى  الوضع يحركون

 ".جدا ناجحة االنتخابات جعل ما قدما البالد أن تمضي في ورغبتهم لبلدهم الناس حب كان، الشخصي رأيي في"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 30أكثر من ، سبها، امرأة

 من( NTC) االنتقالي الوطني المجوس عن نفطه تمييز في فشل المنتخ  لمؤتمر الوطني العاما أن كبيرة أمل خيبا هناك
يرى ، ليبيا في الحالية التحديات مناقشة في. األطوحا انتشار ذلك في بما، الرئيطيا الشواغل اطتباقيا مواجها عدم خال

 يتعلق فيما سيما وال، االنتقال عملية في القصور وجهأ عن مسئولون المؤتمر الوطني العامو  االنتقالية الحكومة نالمشاركو 
 .ةاألمنيبالحالة 

 للحكومة بالنسبة المهم من. الحكومةإلى  فإن هذا يعود، األمن انعداممثل  سلبية جانب على نظرة نلقي كنت إذا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، مصراتة، رجل. "األمن أن توفر

المؤتمر  أن المفترض من كان. مشاكلنا إلصالح المسئولية في الناس وضع من نتمكن حتى انتخابات أجرينا"
 30-02، بنغازي، امرأة ".ولكن ليس األمر هكذا. المجلس االنتقالي الوطني عن مختلفا يكونس الوطني العام

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام

 في الجمهور ثقا يعيق الحكوميا والوزاراتالمؤتمر الوطني العام  يف الطابق النظام ومطؤولي لوقذافي الموالين وجود
 بعض يعتقد، 8108 عام ابريل في أجريت التي مجموعات استطالع الرأي من النتائج مع يتفق بما. الحكم مؤططات
 إنهم. االنتقال ليةعم تقويض الذين يحاولون السابق النظام لبقايا عزىت أن يمكن ليبيا الحالية في أن الصراعات المشاركين
 في التنمية إعاقة ستواصل، الجديدة الحكومة في محمية مراكز قوى من أو ليبيا خارج من سواء، لقذافيل الموالينأن  يعتقدون

 .ليبيا

 التحر  نحاول عندماو . الناس هؤالء من للتخلص أخرى ثورةإلى  بحاجة ونحن لقذافيل الموالين هنا  زالي ال"
 من نتخلص عندما. لقذافيل الموالين أولئ  قبل من يتم كان ذل  لو كما شعرون تعوقنا ناسال بعض األمامإلى 

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30-02، الزنتان، امرأة ".الثورة تنجح سوف الموالين

افي والموالين المناهضين للقذ ألن ة جدامبكر  االنتخابات كانت. الوراءإلى  لدفعنا يخططون السابق النظام أنصار"
 أنصار بجوار المؤتمر الوطني العام في أعضاءيجلس اآلن . المساواة قدم على التصويت في الحق له كان لهما

 ناخب غير، الثانوي التعليم من أكثر، اعام 30أكثر من ، مصراتة، رجل. "القذافي
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 القانون وطيادة األمن ثانًيا:

. الخاطئ االتجاه فيتطير  الباد أن عوى كدليل المدن جميع في المشاركون اذكره التي المؤشرات أهم هي ااألمني المخاوف
. الجديدة وحرياتهم حقوقهم لحماية أمن دون من لها أساس ال األنفس بشقالتي تحققت  الثورة انتصارات أن المشاركون يزعم

، األسلحة تدفق على السيطرة على الحكومة درةق على يعتمد االستقرار أن ليبيا بمستقبل منهم متفائلونال حتى نو المشاركويعتقد 
نشاء، المتباينة الميليشيات جماح كبحو   في باألمان يشعرون الناس ومساعدة، البالد حدود وتأمين، الشرطة وتعزيز، جيش وا 

 .األحياءفي و  منازلهم

 قانون وجدي ال. منأ هنا  ليس ولكن حرية هنا اآلن لكن .حرية هنا  تكن لم ولكن، أمن هنا  كان الثورة قبل"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 30أكثر من ، طرابلس، رجل. "لحمايتنا

أكثر من ، عام 30-02، بنغازي، ." امرأةاآلن البالد في أمن أي هنا  أن أعتقد ال أنا - باألمان أشعر ال أنا"
 ناخب، التعليم الثانوي

دارة قوي جيش ودوج هو ليبيا تواجه التي الرئيسية المشكلة إن"  المؤتمر الوطني العام شاهدنا إذا. قوية شرطة وا 
 أي أو، المطارأو ، ياتستشفلن تعمل الم. ألنفسهم حتى الحماية واوفر ي أن ستطيعي ال أنه نرى أن يمكننا، أمس
 التعليم من أكثر، اعام 30أكثر من ، مصراتة، رجل. "وأمان حماية دون بشكل صحيح البلد هذا من قطاع

 ناخب غير، ثانويال

 دون. الحق وقت في أتيمن ي وجميع الحكومة. ذل  على نعمل أن يجب ونحن، له األولوية القصوى األمن"
، أقل أو الثانويالتعليم ، عام 30أكثر من ، درنة، ." امرأةقدما نمضي لن فإننا هوبدون، العمل ألحد يمكن ال أمن

 ناخب

 خطر إنها على منتشرةال األسلحة يرون. المشاركين معظم بين لوقوق رئيطي طب  هو الباد أنحاء جميع في األطوحا انتشار
 جمع عن مسؤولةبوصفها ال لحكومةل نظروي  . ليبيا في الطويل المدى على لالستقرار تهديدا وكذل ، وأسرهم حياتهم على داهم

 في زيادة من نيشكو ، والزنتان سبها في النساء سيما وال، المشاركين من العديد. بذل  القيام على قادرة غير هاولكن األسلحة
 مجتمعاتهم في المتزايد القانون انعدام من خوف في يعيشون إنهمويقولون . بالسالح للترفيه الشباب قبل من النار إطالق
 .المحلية

 عن المسؤولة هي الحكومة. األسلحة جمع ليبيا في الراهن الوقت في حلإلى  تحتاج مشكلة أكبر لي بالنسبة"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة، ." رجلشيء أي تفعل أن تستطيع ال ولكنها، هذا

 النار إطالقب وبدأوا السيارة خارج كالشينكوف يحمل كانجانبنا إلى  وشخص السيارة في والدي مع كنت اليوم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةالهواء في
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 في إنهم علمن نحن. لعبة يلعبون كانوا لو كما عشوائي بشكل النار يطلقون افه نارية طلقات نسمع ليالاآلن "
، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلأطفال  قتلت عشوائية رصاصة أن خشىوت، سكر حالة
 ناخب

 سيتم، رصاصة أطلقت إذا. واحدة رصاصة تسمعلم تكن  أن  هو القذافي الجيد الذي فعله الوحيد الجيد الشيء"
 رصاصال إطالقمن  الناس تمكن ولهذا قوانين توجد الاآلن  ولكن. السجن فيوتوضع  غرامة بدفع مطالبت 

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةيرغبون ما بقدر

 مواطنيها حمايا عوى القدرة بع  إثبات في الحكوما تبدأ أنإلى  األطوحا تجمع أن ينبغي ال أنه يعتقدون المشاركين بع 
 في نيالمشارك من رأي كان، العكس على. أطوحتهمب وتمطكل أكثر مبرر هو المتقو  الطياطي المشهد بأن ويزعمون

 .األسلحة جمع الحكومة أن على تقريبا باإلجماع 8108 أبريل في أجريت التي مجموعات استطالع الرأي

 لن للقذافي الموالية القوات أن من يقين على يجعل  ما أسلحتنا سلمنا إذا. مشكلة أكبر هي األسلحة أن أعتقد ال"
، عام 53-81، بنغازي، امرأة"ذل ؟ بعد أنفسنا عن ندافع أن بنا يفترض كيف ضدنا؟ الخاصة أسلحتها تستخدم

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي

، عام 53-81، بنغازي، ." رجلأن يفعله المؤتمر الوطني العامف ما الذي يستطيع نعر  حتى سأتمس  بأسلحتي"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي

 هو ذل  في والسبب. أسلحتها تسلم لم المدن بعض أو القبائل بعض أن هو الميليشيات لوجود الرئيسي السبب"
 53-81، طرابلس، ." رجلرة مسئولة شرعيةشخص مسئول أو إدا يجوز ال، إليه لتسليمها أحد هنا  ليس ألن
 ناخب غير، الثانوي التعليم من أكثر، عام

 التحديات تحل أن يمكن المختصا الشرطا وقوة جيدا تدريبا المدر  الجيش أن يعتقدون المشاركين من العديد
 .مجتمعاتهم في مانباأل يشعرون المواطنين ومساعدة المتباينة الميليشيات استيعاب خالل من ليبيا في ااألمني

 أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، رجل ".باألمان نشعر أن يمكن ثم. قريبا والشرطة الجيش إنشاء نأمل"
 ، ناخب، أقل

 53-81، بنغازي، ." امرأةمشاكلنا حل أجل من بالثقة جديرة وجيش شرطة قوات يكون لدينا أن يجب أننا أعتقد"
 ناخب، يأكثر من التعليم الثانو ، عام

 الشرطا في الجمهور ثقا، أحيائهم لحمايا قويا شرطا قوةإلى  حاجا في إنهم يصرون المشاركين أن حين في
 من ونيخاف، الحاالت من كثير وفي، وغير مجهزين، مدربين غير الشرطةرجال  المشاركون رىي. لوغايا منخفضا

. الحي ميليشيات قبل من للترويع يتعرضون حليةالم الشرطة قوات ستجيبونالم بعض يصف. والمجرمين الميليشيات
 .األمن توفير في فعالية أكثر المحلية الميليشيات يقول اآلخر والبعض
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وكأن . أحد األيام في ذل  حدث. النار طالقإل ون يتعرضونخرجي عندما ولكن، هنا ليال الشرطة دوريات لديهم"
 ناخب غير، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." امرأةتستقر أن للبلد يريد ال الشعب

 يشعرون لجعلهم شيء أيأو ، رواتبهم رفع. ممكنة وسيلة أيب معنوياتهم ورفع، الشرطة رجال وايحفز  أن ينبغي"
ال. إليهم حاجةأن ثمة  ، امرأة"التفتيش؟ نقاط عند النار طالقإلوأتعرض  قفأ أن يجب ماذال سيسألون أنفسهم وا 
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي

 الشباب أرى عندما أكثربأمان  أشعر وبصراحة. االحترام من الكثير على ونحصلي ال حقا الشرطة ضباط"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةالحي يحمون المدنيين

 قدرة في الثقايشعرون ب المشاركين من قويل عدد، مواطنيها حمايا عن االمطؤول هي الحكوما بأن االعتقاد من الرغم عوى
. للمشاركين يسبب االرتبا و  الفوضى تسوده األمني المشهد. القوانين لفر  أو األمن قوات تنظيم أو تعزيز عوى الحكوما
 المحلية والميليشيات، القبلية القواتو ، الثوارو ، الحيفي  والمتطوعين، الحكومي العمل غياب في هأن المشاركين من العديديزعم 
 هذه عن لالبتعاد واضحة رغبة هنا ، فخر بكل المحلية المبادرات هذه وصف المشاركين بعض أن حين فيو . األمن وتوفير
 .مخصصةال الجهود

-81، طرابلس، امرأة"؟األمن توفر لم إذا الحكومة دور هو ما عنيأ. األمن توفير الحكومة على يتعين بالطبع"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53

 ال ألنها اكثير   الحكومة على اللوم إلقاء يمكننا ال. األمن يوفرون الذينهم  أنفسهم نو المواطن في األغلب األعم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، الزنتان، ." رجلهذا في جديدة تزال

 المقام في ننتخبهم ماذال مسؤوليتهم كنت لم إذا شيء كل بعد. طني العامالمؤتمر الو  مسؤولية هو األمن"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، رجل"األول؟

 وتفكيكهم طاحهم عن التخوي من الميويشيات يريدون هممعظم ولكن، الميويشيات أدوار مختوفا حول آراء لديهم المشاركون
 والعصابات الحرية أجل من المقاتلين من مجموعات من كال تشمل الميليشيات. المدر  الوطني الجيش في اطتيعابهم أو

، مدنهمفي  تتحكم التي الميليشيات من خوف في يعيشون إنهم المشاركين بعض وقال. الثورة بعد ظهروا الذين السابقة المسلحة
جراء، المحليين المسؤولين سلطة من تنتقصو   نهاية فيو . على الممتلكات حق وجه دون الستيالءوا، تعسفية مداهمات وا 

يقولون إن  المشاركين بعض فإن، ذل  ومع. ةالمدربالمحلية  الشرطة قوة قبل من المحلية األمن توفير يتم أن يريدون، المطاف
 .استقرارا أكثر البلدتكون  حتى تحل أن ينبغي ال وأنها النظام على للحفاظ ضرورية الميليشيات

 جيدة خطوة ذل  في رىأ ال أنا. حلها تريد الحكومة. الثورة في شاركت التي الميليشيات لدينا كان رنةد في هنا"
 جيش لدي  يكن لم إذا أوال الميليشيات حل تريد كيف أعني. المدينة يحمون الميليشيات هذه بعضحيث إن 

أكثر من التعليم ، عام 53-81، درنة، رجل. "األمن من نوعا تقدم ولكنها األمثل الحل ليست إنها راسخ؟
 ناخب، الثانوي
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 قد المسلحة الجماعات ألن العمل ايبدؤوا أن يمكن ال الحالي الوقت في ولكن، والشرطة الجيشإلى  بحاجة نحن"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلهذا يتغير أن نأمل. بسهولة عليها تهجم

  والحكم ااالقتصاديالتحديات  ثالثًا:

 االقتصادية المخاوف

 النفطيا ليبيا ثروة حول العام النقاش أدى وقد. المطتمرة والبطالا األطعار ارتفال مع باإلحباطشعورهم  المشاركون وصف
 معلومات وجود عدم حالة في. االمفترض الباد ثروات ثمار الشع  يجني لم ماذال تباسلاال إلى  وقذافيل المجمدة واألصول

 .يحدث فسادهنا   أن المشاركين من العديد يفترض، النفط عائداتب يتعلق فيما خاصة، العام نفاقاإل عن

 أين ولكن، غني بلد أننا نعلم ونحن. شيء يتغير لم. القديم النظام في شاهدناه الذي الفساد نفس انلدي زالي ال"
، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، ." رجلالميزانيات سرقة وتتم اإلداري الفساد هنا  أموالنا؟ هو

 ناخب

غير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53-81، طرابلس، ." رجلالحكومة خطأ وهي األكبر المشكلة هي البطالة"
  ناخب

أكثر من ، عام 53-81، مصراتة، ." امرأةذل  من يأتي شيئا نرى ال لكننا تنفق األموال أن نسمع. فساد هنا "
 ناخب، ثانويالتعليم ال

 851 رواتبهم يتقاضون أشخاص هنا  زالي ال ولكن، الماللديها  أخرى دول مثل غنيةدولة  أننا معنى ال إنه"
 التعليم من أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةلي بالنسبة له معنى ال هذا. الشهر في فقط ليبي دينار

  ناخبغير ، الثانوي

 الشبا  بين وخاصا، الكحول وتعاطي المشروعا غير المخدرات في طفيفا لزيادة بطالاالعوى  الووم نوالمشاركيوقي 
 .الجرائم في البسيطة يادةبالز  للشباب فرص وجود عدم ون بينربطوهم ي. الباد في العاطوين

 نهمإ في السبب هو هذا ربما. شيء ال، وظائف ال، يس لديهم ما يفعلونهل الشباب. اآلن مكان كل في المخدرات"
 عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةالجحيم هو واقعهم ألن الواقع عن االبتعاد يريدون إنهم. المخدرات يتعاطون
 ناخب، أقل أو الثانوي والتعليم

." السفلي الطابق فيسيارتي  سأجد كنت إذا وال أعرف أتر . الجريمة يه شخصيا أواجهها مشكلة أكبر إن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس، رجل
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 موموس تقدم وجود عدم مع"األزما وضع"في تعمل تزال ال والباد، انتهت قد الثورة أن من بالرغم أنه المشاركين بع  يشكو
 ،الخدمات تدهور إزاء بالقلق أيضا نيشعر المشاركو ، نموا األقل الجنوب في سيما ال. والتعويم الصحا مثل رئيطيا مجاالت في
 .الكهرباء ونقص العادية المياه ذل  في بما

 والطرق الكهرباء ونقص. آلخر وقت من المياه في انقطاع يحصل كما. اآلن الوقت لبعض الكهرباء قطع تم"
، سبها، ." امرأةتحسني أن يجب شيء كل. كل هذا يجب تحسينه، والتعليم، والمدارس، العمل فرص وقلة، الفقيرة
  ناخبغير ، أقل أو ثانويال التعليم، عام 81-53

، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةالصحية للرعاية تونسإلى  نذهب أن علينا العار من. حقا سيئة المستشفيات إن"
 ، ناخب، أقل أو الثانوي التعليم

ض بها بع شوارعنا للغاية؟ سيئة تزال ال األمورو ، اآلن سنة من أكثر، أشهر منذ انتهت قد الثورة أن يمكن كيف"
 في نبدأمتى . سيئة للغاية والمستشفيات مدارسنا. الحرب خالل للقصف تعرضت التي المباني المهدمة

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة، رجل"بناء؟ال

 الحكوما ومحاطبا اإلقويميا الهويا

 نوفمبر في أجريت التيت اطتطال الرأ  مجموعا أبحا  في المشاركون عنها أعر  التي وطنياال وحدةبال قو ال شعورال
 المشاركين بعض. طرابوس في المركزيا الحكوما عوى القوق بع  لتبديد المتنافطا اإلقويميا الهويات تأكيدب تأثر 1122

 من والصغيرة الجنوبية المدن في المشاركين وخاصة، اآلخرينأما . والغرب الشرق بين االنقسامات تزايديشعرون باألسى من 
 .بالدهم عاصمة في القرار صانعي قبل من وتجاهلها بالتهميش الشعور يصفون، طرابلس خارج

 لنا والغرب الشرق أن يظهر يجب. والمياه النفطو  الغازب غني الجنوب. ليبيا في شيء كل قاعدة هو الجنوب"
نهمو  خاصة االحترام من المزيد  عندماو . الخاص بنا نفطوال الغاز الخاصة بنا ويستخدمون الشرب مياهيشربون  ا 
 ال ولكن. األزمة هذه تغطي كلها اإلعالم وسائل كانت طرابلس في والمياه الكهربائي التيار في انقطاع هنا  كان
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلهنا الشيء نفس يحدث كان عندما يهتم أحد

، ." امرأةشيء أي نفعل أن لنا سمحت ال مركزيةال. طرابلسإلى  نقطع الطريق أن علينا، شيء أي نريد عندما"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة

  نزال نتعرض للتجاهلالو  قبل من لقد تم تجاهلنا. فإننا تم تجاهلنا، الزنتان في يعيشون الذين نظر وجهة من"
البالوعات  من، شيء بأي يهتم أحد ال. الكهرباء خطوط هي دالبال بقيةب تربطنا التي الوحيدة االتصاالت. اآلن
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةالصحية والرعاية التعليمإلى 

المؤتمر الوطني  أن يأموون كانوا إنهم نالمشاركو يقول. والحكوما الشع  بين المتزايد االنفصال نم المشاركين بع  يشكو
يتكومون  إنهمف، ذلك من بدال. المنتخبين والقادة المواطنين بين، اتجاهين ذات عاقات لبناء طابقا طيشكلالمنتخ   مالعا

. انتخبوهم الذين الناس احتياجات في النظروعجزت عن التواصل مع الشع  و  عزلا في تعمل الحكوما أن اإلحباطعن 
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المجلس الوطني  افتقار من كبيرا استياء 8108 وأبريل 8100 فمبرنو  في أجريت استطالع الرأي التي مجموعةوكشف بحث 
 المشاركون شعري، مجموعات استطالع الرأي من األخيرة الجولة فيو . المواطنين مع التواصل في وفشله للشفافيةاالنتقالي 

 .سابقه أخطاء من يتعلم لم المؤتمر الوطني العام أن واضح بشكل أمل بخيبة

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." رجلوالشعب كومةالح بين فجوة هنا "

 أو صلة أي نرى ال ونحن. والشعب المؤتمر الوطني العام بين فجوة هنا  أن هو الرئيسي السلبي الشيء"
 من األعضاء هؤالءأن  المفترض من أن هو لي حقا محبط هو ما. المؤتمر الوطني العامو  الناس بين اتصال

 53-81، طرابلس، ." امرأةعنهم بأننا بعيدون نشعر لكننا. الليبي الشعب نحن، يمثلوننا لمؤتمر الوطني العاما
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام

 من النتائج مع يتفق بما، دائهاأل مختوطا تقييمات في يترجم المحويا المجالس وطوطا مطؤوليات حول لتباسهناك ا
 عن المشاركين يشكو، المدينة عن النظر بغض .1121 وأبريل 1122 نوفمبر في أجريت التي رأ مجموعات اطتطال ال

 غيربأنها ، المحلية مجالسهم المشاركون وصف، ومصراتة درنة في. المحلي المجلس أنشطة أو أدوار عن معلومات وجود عدم
 المحلي المجلس طرابلس في المشاركون انتقد. كزيةالمر  الحكومة من والتمويل الدعم وجود عدم بسبب ومقيدة، عاجزةو ، ةنشط

 من بدال الخدماتالمشاركون أن المتطوعين المحليين هم من يقدمون  شرح، الزنتان في. الفوضىتعمها و  التنظيم سيئة لكونها
 المحلية باتأن االنتخا من أمل خيبة عن نو المشارك عبر، بنغازي في. الذي يعتبره الكثيرون غير معني وغير كفء، المجلس

 .لمدينتهم الخدمات تحسين عن تسفر لم 8108 مايوالتي جرت في 

 المحلية مجالسهم المشاركين أن من يشكون - المحلية االنتخابات بعد تعقد لم التي المدن - والزنتان، طرابلس، سبها في
 كانوا - مؤخرا المحلية انتخبت المجالس التي وهي المدن ومصراتة درنة من المشاركين أن حين في. الشرعيةإلى  تفتقر المعينة
 مشتركةال مواضيعال مجالسالإلى  الموجهة واالنتقادات اإلحباطلكن يظل و ، الصبر إلظهار استعداد وعلى قليال تسامحا أكثر
 .المدن جميع في

 أوال أنفسهم وايقدم أن يجب. هم من حتى أعرف ال أنا. مجدية غير إنها .فوضى إنها .تنظيم هنا  ليس"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةبه للقيام يخططون ما لنا ويقولون

 أعتقد، شخصيا لي بالنسبة. أغسطس 41 في بدأ ألنه المحلي مجلسنا على الحكم ألوانه السابق من أنه أعتقد"
 ناخب، تعليم الثانويأكثر من ال، عام 53-81، درنة، ." رجلاألمامإلى  بطيئة خطواتيتخذ  أنه

المجلس الوطني  قبل من] مناصبهم في موضعه تم. المحلي المجلس نتخبن لم نحن، شيء كل وقبل أوال"
، سبها، ." امرأةفائدة ال ولكن بوسعنا ما كل لناوفع ضدهم جناواحتج. فاسدون إنهم. األزمة مع للتعامل[ االنتقالي
 ناخب ،أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من 
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 ذرعا الناس وضاق. مال وال بذل  القيام في خبرة لديهم ليس ألنهم هذا. جديد شيء أي قدمي لم المحلي المجلس"
غير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةيحدث شيء أيوال  لهم االستماع مجرد من

  ناخب

 يؤدي ال مصراتة في المحلي المجلسف صريحا أكون أن يجب ولكن، الناس قبل من المحلي المجلس انتخب"
، رجل". يتصورون كانوا مما صعوبة أكثر ألنه وا العملتول عندما صدموا إنهم أعتقد. الواجب النحو على مهامه

  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، اعام 53أكثر من ، مصراتة

، األطاطيا الخدمات وتوفير، المحويا المشاكل حل في ي أن تطاعدينبغ المجالس أن عوى أكدوا المدن جميع في نوالمشارك
 المعلومات تبادلأن ت المحلية المجالسمن  نو المشارك يريد. الوطنيا والحكوما المواطنين بين ينفعال وططاء بمثابا ويكونوا
 .مدنهم تحسين وبرامج خطط حول المواطنين مع شفافة وتكون

ذاو ، كهرباء هنا  يكن لم إذا، الناس يرعوا أن ينبغي"  ال. لي الناس أقرب هم. يشارع في مشكلة واجهأ كنت ا 
 الحكومةإلى  تذهب أن المفترض من. بها ارتباطي هو المحلي المجلس. الحكومةإلى  مباشرة الذهاب أستطيع
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجلعني نيابة والتحدث

." يحدث ما يعلنوا لنا أن ينبغيو . التواصل في نقص يوجد حيث به يقوموا أن يجب ما نقول أن الصعب من"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة، امرأة

الذين لهم  والجماعات األفرادأن الطوطا يتم حيازتها بشكل أكثر فعاليا عندما يمارطها  المشاركين بين اآلراء في توافق هناك
 منقلقهم  عن واوأعرب، بوصفهم يتمتعون بالقوة السياسيين الفاعلينإلى  نو المشارك ما ينظر نادرا. األطوحاإلى  كانيا وصولإم
 تقويضإلى  يسعونو  المواطنينيتالعبون ب، غير واضحة أو متطرفة وبعضها لديها أجندات سياسية، المسلحة الجماعات أن

 .االنتقال عملية

 ضد الناس تثير مجموعات إنهم. ليبيا فياآلن هم من يتمتعون بالسلطة  األسلحة األشخاص الذين لديهم"
 الناس وتر ، لهم يحلو كما الشارع على تسيطر المجموعات هذه أن أشعرو . الشائعات باستخدام البعض بعضهم

أكثر من ، عام 53-81، درنة، رجل. "البالد على يسيطرون إنهم حين في، مجيدة ثورة ملديه أن األحالم في
 ناخب، التعليم الثانوي

أكثر من ، اعام 53أكثر من ، سبها، ." امرأةأسلحة ملديه هم الذين الحقيقية السلطةب األشخاص الذين يتمتعون"
 ناخب، التعليم الثانوي

 االنتخابات رابًعا:

في  صف المشاركوني. 1121 يوليو 7التي عقدت في  بانتخاباتهم الوطنيا التاريخيا ومتحمطون فخورون المشاركون
 من العديد مقارنة مع، عقود منذ ليبيا في األولى الديمقراطية االنتخابات في المشاركة من شعورهم بالحماس المدن جميع

 .بيوم العيد أو العرس تجربةال المشاركين



 "دركهن أن يمكن الذي التغيير امنحونا"

88 
 

 53-81، طرابلس، ." امرأةمضى وقت أي من شهدناها أيام أسعد من واحدا كان. لنا بالنسبة عيدال مثل كان"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام

، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، الزنتان، رجل. "اعظيما ورائع   وكان. توقعاتنا من أبعد سار اليوم"
 ناخب

 كان. التغيير نحو األولى الخطوات باتخاذ نقوم كنا أننا شعرت صوتي وضعت حين. جانب كل في مثالية كانت"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلالتفاؤل في سببا

 إنها واسع نطاق على االنتخاباتى المشاركون ير . جيد بشكل وأديرت منظما بأنها بفخر االنتخابات وصف المشاركين معظم
 الوطنية لالنتخابات نمراقبي وجودإلى  هم أشاربعض .تالعب محاوالت أي الحظواي لم إلى إنهم وأشاروا، الغش من خالية

 الحر االختيار في والحق السري االقتراعأن عملية  أيضا وذكروا. بشكل نزيه أجريتأن العملية  مؤشراتبوصفها  والدولية
 .أمر جديد عليهم والقمع كتاتوريةالد من عاما 48 بعد لممثليهم

 دون طوابير في الناس تنظيم تم كيفو  بسالسة االنتخابات جرت كيف نرى أن حقا للغاية رائعا كان انه اعتقد"
، ." رجلعاما 21 من أكثر منذ البالد في انتخابات أول هي هذه أن االعتبار في أخذنا إذا خاصة، مشكلة أي
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة

أكثر من ، سبها، " امرأة.النجاح هذاا ستحقق وأنه، المستوى هذاإلى  تصليمكن أن  ليبيا أن يتصور أحد يكن لم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53

، المتحدة ألمما على حسب تقييم أيضا ولكن تقييمنا خالل من فقط ليس وهذا جدا ناجحة االنتخابات كانت"
 53أكثر من ، طرابلس، رجل. "توقعاتي االنتخابات تتجاوز  الحقيقة في. العربي والعالم، الدولية والمنظمات

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اامع

أن  يمكن. يريدون شخص أي لصالح التصويت في اأحرار  كانوا  عائلت  أعضاء حتى لذل ، سرا بالتصويت قمت"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلوأوالد  يصوتون لشخص آخر لشخصتصوت 

 يقول. االقترال مواقع في الواضح األمن وجود من وتشجعواباألمان  يشعرون همإن ذكروا، النطاء طيما ال، المشاركين بع 
 .االنتخابات يوم العنف بوجود توقعاتهم تتحد االنتخابات أن المشاركين من كثير

 مما أفضلإلى  تانته الكنه، والسالمة األمن حيث من بالخوفكنا نشعر  ولكن االنتخابات بشأن متفائلين كنا"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، اعام 53أكثر من ، مصراتة، رجل". نتوقع كنا

أن تمر  االنتخابية لعمليةل يمكن كيف توأعجب سعيدا كنت. االقتراع مناطق في قنبلة مثل، األسوأ أتوقع كنت"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، رجل. "مشاكل دون من بسالسة
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أكثر من ، عام 53-81، درنة، ." امرأةاالقتراع صناديق حماية ودوريات ةاألمني األجهزة لرؤية سعيدا كنت"
 ناخب، التعليم الثانوي

 الزمني اإلطار لضغط االنتخابات عموياانتقدوا  – االنتخاباتإلى  بإيجابيا ينظرون الذين أولئك حتى - المشاركين بع 
ستجيبين الم من الكثير وصف. نفطها التصويت وعمويا، الطياطيا  واألحزا المرشحين عن معوومات عوى الحصول وصعوبا
لقاء، السياسية واألحزاب المرشحين من مجموعة على االرتبا   عن الناس إعالم لعدم الليبية اإلعالم وسائل على اللوم وا 
 .خياراتهم

 أو هلصالح يصوتون كانوا ما علم على يكونوا لم الناس ومعظم جيد بشكل بعملها تقوم ال اإلعالم وسائل كانت"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، سبها، ." امرأةيجري ما

، مصراتة، ." امرأةالتصويت في تعجلني والمشرف الورق من الكثير هنا  كان. أفعله كنت ما حقا أعرف أكن لم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 81-53

 وتقديم المرشحينب للتعريف أفضل آلية هنا  يكون أن ينبغي كان ولكن، ونجاح بسالسة االنتخابات جرت"
 أعتقد. عنه شيء أي معرفة دون لشخص التصويت يريدون الذين الناس بعض لدينا كان هألن الذاتية سيرهم
، تةمصرا، رجل. "المرشحين وعرض لتقديم جاء عندما الناس وعي تحسين في جيدا دورا لعبت لم اإلعالم وسائل

  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، اعام 53أكثر من 

 ليس هذا. للشعب نفسهمأل للترويج، أنفسهم عن لإلعالن للمرشحين ذل  نحو أو أسبوع أعطوا االنتخابات قبل"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجلصحيح بشكل يختار أن للشعب اكافي   اوقت  

 طياطاتها عوى الجمهور إطال في فشوت التي الضعيفا لوحمات كبيرة انتقادات الطياطيا واألحزا  نوالمرشح قىيو
 .ومنابرها

 من أكثر الشعب مع تفاعلواي أن يجبكان . مبرامجه لتعزيز جيدة حمالت ملديه ليس لالنتخابات المرشحين إن"
 الندوات وعقد عةذااإل في يتحدثوا أن هميلع ينبغي. معينة جامعة من شهادة لدي  أن فقط ذكرت أن يكفي ال. ذل 

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، ." رجلذل  من أكثر الناس مع والتفاعل

 53-81، طرابلس، ." امرأةخططهم أو المرشحين فهم على الناس تساعد لم ألنها جيدة غير الحمالت كانت"
 ناخب، انويأكثر من التعليم الث، عام

 انتخابيا لعمويات تعر  نأ له يطبق لم ومعظمهم - الويبيين لمطاعدة الوقت من مزيدإلى  حاجا هناك أن يرى المشاركون
 غيروهم  االقتراع صناديقإلى  ذهبوا إنهم يدعون المشاركين بعض. لانتخابات األطاطيا والمبادئ، والغر ، اآلليات فهم -

 .أعضائه وواجبات الوطني العامالمؤتمر  والية من ينمتأكد
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 عن شيئا الشعب يعرف ال سنة 24 لمدةنعم ألنه  ناجحة كانت. للشعب نزيهة تكن لم االنتخابات هذه أن أعتقد"
لهم  االنتخابات ال أن يتم شرح توعية حمالت واعقد إنهم لو األفضل من كان، ذل  ومع. وكل هذا االنتخابات
 لنا بالنسبة كافيا الوقت يكن لم. عادلة فرصة الجمهور لدى يكن لم. يتجر  أن قبل فقط أسبوعين في غضون

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." رجلالصحيح االختيارواتخاذ  لفهم

أكثر ، عام 53-81، مصراتة، ." امرأةتجري أن قبل االنتخابات ما يوضحوا لنا أن جبكان ي، الوعي لدينا ليس"
 ناخب، يم الثانويمن التعل

 أو األول المربع وضعوا عالمة على فقط هم لذل . يفعل ماذا يعرف ولم[ اقتراع مركز]إلى  الناس بعض ذهب"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53-81، طرابلس، ." رجلاألخير مربعال

لى، التوفزيون شاشا عوى الغال  في المشاركون اعتمد  العويا الوطنيا االنتخابات لجنا وموقع فيطبوكال مواقع، أقل حد وا 
(HNEC )أفراد رأى، وطرابلس بنغازي خارج اإلنترنت تغطية ةيمحدودل نظراو. االنتخابات حول معوومات عوى لوحصول 

 فتاتال أيضا المشاركين من العديدكما استخدم . للمعلومات فعال كمصدر عيةذااإل والتغطية التلفزيون واسع نطاق على العينة
 وزعم. يةالحزب خياراتالو  مرشحالو  االنتخابية العملية على للتعرف عيةذااإل التغطية وكذل ، والملصقات والسياسية الحزب مرشح
 هناك. واألصدقاء األسرة أفراد بين الكالم الشائع أساس على االنتخابات حول بهم الخاصة المعلومات على لحصولا آخرون

ت الحما زياراتالتي تتوقى مكالمات و  ايعذااإل البرامج ذلك في بما، المعوومات لتبادل عوياتفا أكثر احتياج واضح لطرق
 .الطياطيا واألحزا  المرشحين مع مباشر بشكلالمشاركا و  األطئوا لطرح الفرصا الناس إلعطاء، الشخصيا

أكثر من ، عام 53-81، بنغازي، ." امرأةللمعلومات مصدر أقوى هو التلفزيون. انترنت لديه شخص كل ليس"
 ناخب، التعليم الثانوي

 المرشحين كان يوجد بعض األحيان بعض في. الشعب من الحية الهاتفية والمكالمات المقابالت أحب أنا"
المداخالت توضح من  هذه. أكاذيبهإلى  واإلشارة البرنامج خالل المواطنين بعض قد يتصل به ولكن، يتحدثون

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53ثر من أك، درنة، امرأة"هم الكذابين

 االنتخابيا العمويات حول المعوومات من لمزيد قويا رغبا مطوعون أظهروا بأنهم نطبيا شعروا الذين المشاركين أولئك حتى
 إعالمية التلحم المحتملة الفرصإلى  مما يشير، علمال في قلاأل أنفسهم صنفوا يصوتوا لم الذين نالمشاركو . مرشحال وخيارات
 .المقبلة االنتخابات في المشاركة ينناخبال لتشجيع

، االقتراع مراكزإلى  ذهبنا، التصويت بطاقة لدينا كان. وبسيطة جدا عامة بطريقة االنتخابات فهمنا أننا اعتقد"
 53أكثر من ، سبها، ." امرأةذل  من أكثر فهمت قد كنت لو أود. شيء كل وهذا، البيتإلى  وعدنا، ناصوت
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام

، ." رجلوالصحف التلفزيون مثل اإلعالم وسائل في االنتخابات حول المعلومات في نقص هنا  كان أنه أعتقد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة
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 تجربتهمإلى  هؤالء ويشير. هانزي انتخاباتبوصفها  1121 يوليو 7 انتخاباتإلى  واطع نطاق عوى نوالمشارك ينظر
 وتعزيز، لالنتخاباتودوليين  محليين مراقبين وجودإلى  وكذل ، جيد بشكلالمدارة  االقتراع مراكز في التصويت الشخصية في

 .النتيجة في ثقتهم

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، ." رجلمائةال في 811 نزيهة االنتخابات كانت لقد"

." ناجحة كانت. نزيهة كانت إنها من والتأكد والمنظمات المراقبين وجود بسبب ونزيهة صادقةانتخابات  كانت دلق"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، امرأة

 طيعون اإلشارةما يطت نادراو  عادلا غير االنتخاباتأن  يزعمون الذين، عموما ينناخبالهم غير و  المشاركين من العدد القويل
 غامض وشعور، ينناخبالب والتالعب األصوات شراء عن شائعاتإلى  يشيرون، ذل  من بدال. التاع  من محددة حاالتإلى 
 حول وأطفالهم زوجاتهمل تعليمات أصدروا األسر أرباب أن البعض يدعي. و مالئم غير نحو على تتأثر  االنتخاباتالعملية  أن

 على واألميين السن كبار من ينناخبالعلى  المحتمل التالعب تم هأن مقلقه عن اآلخر ضالبعأشار و ، التصويت كيفية
 .األحزاب أو األفراد بعض لصالح التصويت

، دليل لدي يسول، ذل  أرى مل. دينار 311بمبلغ الشوارع في أصواتهم يبيعون كانوا. أصواتهم الناس بعض باع"
  ناخبغير ، أقل أو الثانوي التعليم، امع 53-81، سبها، ." امرأةسمعته ما هذا ولكن

 ولكن، شيء أي أو لألصوات تزوير هنا  يكن لم. معينين ألشخاص للتصويت الشعب على ضغط هنا  كان"
، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، رجل". يصوتون منإلى  توجيههمب شعور هنا  كان أنه أعتقد
 ناخب

 لألمام الدافعا القوة في نقص مع اإلحباط زيادة هقوو عقود من ليبيا في األولى الديمقراطيا تاالنتخابا في المشاركا فرحا
الجدد  ممثليهم أن من يشكون إنهم. أنه تم انتخاب األشخاص الخاطئة من بالقلق يشعرون المشاركين بعض. االنتخابات منذ
 لقذافيل الموالين أن نو اآلخر  نو المشارك وغضب. راتقدال من بدال عاطفية لنداءاتاستجابوا  الناس أنو  مؤهلين ليسوا

 .المؤتمر الوطني العامفي  منتخبين ممثلين باعتبارهم المرة وهذه، أخرى مرة همتمكين يتم السابق النظام من وشخصيات

 هؤالء من بعض قبل من صدمنا لقد. للغاية مرضية تكن لم النتيجة لألسف ولكن، ممتازة االنتخابات كانت"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، مصراتة، رجل"يفعلون؟ ماذا يعرفون هل. الناس

اآلن  هم الذين القديم النظام من كانوا الذين الناس بعض هنا . ناجحة كانت االنتخابات أن من امتأكد   لم أعد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، سبها، ." امرأةالمؤتمر في

 53أكثر من ، الزنتان، ." رجليرام ما على لم يكونوا وهماختار  الذين الناس ولكن، نزيهة االنتخابات وكانت"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام
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 تصويتال

 لمبادئ وتكريما المدنية بالمسؤولية الشعور بسبب صوتوا إنهم يزعمون. االنتخابات في بحماسطتجيبون الم معظم شارك
 من عقود بعد أنه يؤكدون آخرون وهنا . بلدهم في إيجابي تغيير إحداث في للمساهمة صوتوا المشاركين بعض. الثورة

 الختيار بأصواتهم أدلوا، كبير تغيير إحداث في وافشل أنفسهم نصبوا انتقالي مجلس حكم ظل في سنة هاتتل الدكتاتورية
. العامة والخدمات األمن مجال في تحسينات لتقديمو  االنتقال عملية من المقبلة المرحلة خالل البالد لقيادة المناسبين األشخاص

 .بالمشاركة ألهمتهم عقود منذ ليبيا في األولى الديمقراطية االنتخابات في التصويت الحداثة الكاملة لعملية أن آخرون ويدعي

أكثر من التعليم ، عام 53-81 ،بنغازي، امرأة". البالد بناء في المساهمة ت فيساعد التصويت خالل من"
 ناخب، الثانوي

، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلاألفضل نحو األمور لتغيير. التغيير أجل من صوت لقد"
 ناخب

. قبل من لدينا يكن لم، ليبيا في األولى الجديدة ءاألشيا من واحد هو هذا أن أولها، عديدة ألسباب صوت لقد"
 التغيير من جزءا يكون أن يمكن. أخيراالحرية  تذوقأ فإن هذا يعني أني من الممكن أن، بصوتي تأدلي عندما
 ، ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةالبلد لهذا الفائز المرشحيمكن أن يحدثه  الذي

 جعلتهم التصويت أن ذكروا العينة أفراد وبعض، رقاف أحدثت بأصواتهم يشعرون إنهم. التصويت بالتمكين عند المشاركون شعر
 .مسموعة أصواتهم وجعل، األساسية حقوقهم يمارسون كانوا لو كما يشعرون

 التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، امرأة. "ليبيا مستقبل من جزءا كنت. التصويتأقوم ب عندما بالقوة أشعر"
 ناخب، أقل أو الثانوي

أكثر ، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجلفرقا أحدث الجميع تصويت. فرقاأحدث  تصويتي أن من متأكد أنا"
 ناخب، من التعليم الثانوي

 .لوجطتيا قضايا بطب  أو، ينناخبال تطجيل مع مشاكل بطب  همن يتمكنوا لمالتصويت ولكن  اعتزموا المشاركين بع 

  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةيتسجيل مع مشكلة هنا  كان"

 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةالمناسب الوقت في[ اقتراع مركز]إلى  صلأ أن يمكن ال ولكن، أصوت أن أردت"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام

، الثانوي عليمالت من أكثر، عام 53-81، طرابلس، ." رجلبنغازي في والدي منزل في التسجيل ةبطاق تركت"
  ناخبغير 
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 التعليم من أكثر، عام 53-81، طرابلس، ." رجلنريدألننا ال  ليس، لم نتمكن من ذل  ألننا صوتن لم نحن"
  ناخبغير ، الثانوي

 خيبةشعورهم ب المشاركين بعض وصف، مصراتة في. االنتخابات في المشاركا بعدم واعيا خيارا اآلخرون المشاركون قدم
 عن لالمتناع بنغازي في ينناخبال غير ميلوي. التغيير تحقيق في فشلت التي المحلية االنتخابات في شاركةالم من األمل

 عدد عن الرضا عدميشعرون ب إنهم وأوضحوا الشرق من البادي تهميشال يواجهون إنهم وأوضحوا. سياسية ألسباب التصويت
 .1لوطني العامالمؤتمر االشرقية و  االنتخابية للدوائر المخصصة المقاعد

 قد شيء الو  المحلي للمجلس وصوتوا ذهبوا ألنهم االنتخابات في وقتهم يضيعون كانوا إنهم الناس بعض ورأى"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، اعام 53أكثر من ، مصراتة، ." رجلتغير

 وتخطيط المقاعد توزيع عن راضيا أكن لم يولكن. شيء وكل التسجيل بطاقة وكان لدي -للتصويت أخطط كنت"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةذل  أفعل لم أنا لذل ، ككل الحكومة

 المرغو  الطياطيا األحزا  أو المرشحين تحديد من يتمكنوا لم ألنهم التصويت عدم اختاروا إنهم يزعمون المشاركين بع 
 مرتاحين غير كانوا، الحاالت بعض في أو، مصداقية ذات الحمالت وعود األحيان من كثير في جدواي لم إنهم وأوضحوا. مفيه
 .شخصيا هميعرفون ال الذين للمرشحين لتصويتل

 التعليم، عام 53-81، سبها، ." امرأةالمرشحين بين ما االختالفات هي وما، أفضل كان من أعرف أكن لم"
  ناخبغير ، أقل أو الثانوي

 نصوت لن أننا وقالوا. يصوتوا لم جدا قليل همعدد أن من الرغم على، الناس بعض هنا  أن يقةحق أحب"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةنعرفه ال لشخص

 إنهم المرشحين جميع وقال. وصادقة معتمدة أن يكون لديهم سيرة ذاتيةإلى  حاجة في المرشحين ألن أصوت لم"
 من أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةأصدقهم أكن لم. بكثير ذل  من أكثر وسيفعلون الكثير علواف

  ناخبغير ، الثانوي التعليم

غير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53-81، طرابلس، ." رجلشخص أيب امقتنع لم أكن يألن أصوت لم"
  ناخب

 من الخوفأو  – بنغاز  في طيما ال - العائويا االلتزامات بطب  عاما بصفا باتاالنتخا في يصوتوا لم اتالمشارك النطاء
 المشاركة االرتياح بعدم نوشعر  االنتخابات عن معلومات منهن أنهن لم يتلقوا البعض وادعى. االنتخابات يوم لعنفا احتمال

 .العملية هذه فهم دونب

                                                           
1
مقعد،  02ا فيها بنغازي لها مقعد. والشرق بم 220والمنطقة الغربية تضم طرابلس وجبال نفوسة لديها  –مقعد في المؤتمر الوطني العام  022هناك  

 مقعد، والمنطقة المركزية بما فيها سرت لها تسعة. 02والجنوب له 
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، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." امرأةيتللتصو  للذهاب تركهاأ أن يمكن ال وأنا مريضة والدتي"
  ناخبغير 

، ةاألمني المشاكل بسبب خائفين كانوا منا الكثير. ةخائف كنت يألن التصويت أريد أكن لم، صادقين نكون لكي"
 من رأكث، عام 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةالقبيل هذا من شيء أي أو نزيهة تكون لن االنتخابات ألن ليس

  ناخبغير ، الثانوي التعليم

أكثر من ، بنغازي، ." امرأةولم أكتشف طريقة عمل ذل  التصويت كيفية عن فكرة أي لدي ليس، أعرف ال أنا"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53

 التعليم من أكثر ،عام 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةالمنزل من الخروجولم أتمكن من ، عائلتي مع مشغوال كنت"
  ناخبغير ، الثانوي

." أسرهم إعالةعليهم  ألن لذل  الوقت يكن لديهم لم. االنتخابات في للتفكير الوقت لديهم ليس الناس بعض"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي، امرأة

 ينناخبال ختيارات

 لتنفيذ المتصورة اتهموقدر  مؤهاتهم أطاس عوى طياطياال حزا األو  مرشحينال اختاروا إنهم يزعمون المشاركين من العديد
، الوطنية أساس على المرشحين اختاروا إنهم آخرون ويزعم. األمامإلى  الباد دفع في والمطاعدة م في الحماتوعوده

 المرشحين اختيار أهمية على أكدوا نالمشاركي من العديد بينما. ما حزب أو معين لمرشح محددة برامج أو، الثورية المؤهالت
 .سياسيةال خبرةال لقلة المرشحين كفاءة على الحكم صعوبة أيضا واعترفوا، المؤهلين

، درنة، ." امرأةخبرة أي لديهم ليس معظمهم ألن مشكلة كان هذا ولكن. ةالمهم هي المرشح خبرة، لي بالنسبة"
 ناخب، أقل أو الثانوي والتعليم عام 53أكثر من 

، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، الزنتان، ." رجلوسالمتها المرشح مؤهالت على قراري استند"
 ناخب

، بنغازي، ." رجلجعلني أختارهم هذا، التي أعتنقها واألفكار النظر وجهة نفس لهما حزب أو مرشح أن رأيت إذا“
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 81-53

 الشيء دائما فعلي سوف نهفإ يحبها كان إذا ألنه، بلده حبالذي ظننت أنه ي المرشح لصالح بصوتي أدليت"
 ينناخبال، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةالصحيح

 كنت خيالية ااألشخاص قدموا وعود   بعض هنا  ألنه كان للتحقيق قابلة هأهداف تكان الذي للشخص صوت لقد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجللن يفوا بها مإنه أعرف
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 زعم. الطوبي أو اإليجابي االتجاه هو هذا كان إذا ما حول خاف وهناك، ينناخبال خيارات عوى تؤثر الشخصيا العاقات
 منيقولون إن  ينناخبال بعض. المعروفة تالشخصيا من موغيره، المجتمع وقادة، جيرانهم لصالح صوتوا إنهم المشاركين بعض
أم  الخلق حسن إن كان يعرفون إنهميضمن  مرشح معرفة أن يؤكدونو . مصداقيتهعلى  للحكم شخصيا المرشح تعرف أن المهم

 اإلطار أن زعموا المشاركين هؤالء من بعضو . القرار صنع سوف يصبح همزة الوصل مع دوائر، انتخابه بمجرد وأنه، ال
 لإللمام الوقت لديهم يكن لم نهأل، بالفعل هميعرفون كانوا الناس لصالح التصويتإلى  دفعهممما  امضغوط  للحمالت كان  الزمني

 الناس أن من، العالي التعليم مستويات لديهم الذين المشاركين هؤالء وخاصة، وشكا مشاركون آخرون. اآلخرين المرشحينب
 ديمقراطية دولة في لها مكان ال الممارسات هذه وأن تأهيال األكثر المرشح اختيار من بدال والجيران األصدقاء لصالح صوتوا
 .حديثة

 أن نبغيال ي هذاو . هل صوتوا من هو وهذا، كان أيا أو أخي  أو أخت  أو جار  المرشح كان إذا االنتخابات في"
 معليه تتعرف ألن  فقط السلطة تل  منحهم يمكن ال ولهذا البالد إدارة كيفية فيالرأي  لمرشحينل سيكون. يكون
  ناخب، الثانويالتعليم  من أكثر، عام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجلمن  ينقريب ألنهم أو

-81، مصراتة، ." امرأةن نعرفهمالذي صوتنا لصالح األشخاص لذل  المرشحين عن معلومات أي لدينا كنلم ي"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53

، ." رجليعرف  المؤتمر الوطني العام في ممثل لدي  يكون أن يمكن حتى تعرفهم ألشخاص تصويتلا المهم من"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها

 ذات معروفا لشخصيات وصوتوا المرشحين اختيار في مهم عامل هو المجتمعفي  طمعاال أن يعتقدون المشاركين بع 
 اإلجماع على االعتماد أن نو المشارك يقول، االختيارات هذه شرح عند. األوطع المجتمع وتوقى القبول من جيدة طمعا

 .المجتمع لبقية مقبولة كونست هذه الشخصية أن يضمن المرشحين لالختيار بين يالمجتمع

 ام ألننا طريقنا يه هذه. ندعمه ثم جيدال هو المرشحمن  حول ونتناقش نجلس ة في أنناليبيال تناطريق تتلخص"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، الزنتان، رجل. "هذه االنتخابات جدد في مسألة زلنا

 ما وليس، عن  الناس يقوله ما أسمع أود أن. الناس بين المرشح سمعة ة بالنسبة ليالرئيسي المعايير تكان"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةنفس  عن تقوله

. ، تقليدي مصراتي لقب هو الحزب أن اسم العائلة لرئيس بسببفاز  مصراتة في فاز الذي السياسي الحزب"
 53-81، مصراتة، ." امرأةواضحال سببال لهذا مصراتة في فقط فاز لكنه، ليبيا أنحاء جميع في مكاتب لديهم
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام

 لمرشحينل صوتوا جيرانهمو  بأنهم أقروا سبها من المشاركين بعض. الجنو  في التصويت خيارات عوى تؤثر ياقبوال االنتماءات
 العالقات تلعب أن ينبغي كان إذا ما حول المشاركين هؤالء بين خالف هنا . التابعين لقبائلهم أو المدعومين منها بشكل علين
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. القبيلة أمام مسؤوال يكون أن هو ب  الخاص ممثلفي ال للثقة الوحيد لسبيلا بأن البعض يجادل. االنتخابات في دورا القبلية
 .القبيلة وليس، المؤهالت أساس على يتم االنتخاب أن ينبغيويعتقدوا أنه  القبلية التقاليد من باإلحباطاآلخرون  يشعر

اختارت  إذا. القبليةماءات األمر برمته على االنت توقف .اصحيح   يكن لم التصويت ولكن، االنتخابات تنظيم تم"
 53أكثر من ، سبها، ." امرأةأيضا الحزب لهذا لتصويتفإن علي  ا معين سياسي حزبب أن تصوت عائلت 

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام

  ناخبغير ، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." امرأةمخز أمر وهذا للقبائل وفقا الشعب صوت"

، ." رجلالنتائج أفضلإلى  وهذا لم يوصلنا، القبيلة أفرادإلى  ونناخبال أبداه الذي الدعم الرئيسية المشكلة وكانت"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، مصراتة

 طائل ال أنه أعرف كنت إذا، قبيلتي من ألنه ليس. به سيقوم ما أساس على ما لشخص التصويت أود شخصيا"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، رجل. "لصالحه أصوت لن منه

  ياالمطتقبو االنتخابات

 أن المرجح من إنهم يقولون - المشاركة عن امتنعوا الذين وأولئ  يوليو في صوتوا الذين سواء حد على- جيبينستالم من الكثير
 التزام لديهم أن ويؤكدوا المواطنة ومسؤولية امهم   حقا باعتباره تصويتال تصف المشاركين هؤالء. المقبلة االنتخابات في وايصوت
 .المسؤولين القادة النتخاب بالدهمتجاه 

أكثر من التعليم ، عام 53-81، مصراتة، رجل". ممثلي اختيار في المشاركة أجل من أصوت سوف، بالطبع"
 ناخب، الثانوي

 أن شأنه من شيء. هنا كمواطن عمل  هو هذا. لبلد  بذل  مياالق علي ، االنتخابات مع أتفق ال كنت لو حتى"
أكثر من التعليم ، عام 53-81، بنغازي، رجل. "فعله علي  اواجب   يصبح األمامإلى  البالد أن تتقدم ساعدي

 ناخب، الثانوي

 من مزيدإلى  بحاجا إنهم يشعرون ولكن، المقبوا االنتخابات في التصويتب مهتمون إنهم يقولون نواآلخر  المشاركون
 .اطياطيال  احز األ وخيارات ينمرشحال وكذلك نفطها االنتخابيا العمويا حول طواء، المعوومات

أكثر من التعليم ، عام 53-81، درنة، ." رجلالمستقبل في أفضل معلومات لدي يكون أن آمل ولكن، سأصوت"
 ناخب، الثانوي

 معلومات لدي كان إذا أصوت سوف، المستقبل في. أصوت منل أعرف أكن لم التي األخيرة االنتخابات خالل"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة، ." امرأةالمرشحين عن أفضل
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 في حقيقي تغيير تحقيق في فشوت ويقولون إن االنتخابات. المقبوا االنتخابات في يصوتوا لن إنهم يدعون المشاركين بع 
 االنتخابات في المشاركة في ينظروا سوف إنهم آخرون ويذكر .الباد في االنتقاليا العمويا في مثقته تعزيز أو اليوميا حياتهم
 يقولون المشاركين بع . االنتخابية الحملة وعود خالل من والمتابعة إدارة البالد على القدرة دالجد ليبيا قادةأظهر  إذا المقبلة
 .المقبوا االنتخابات في التصويت وا طيشاركوا فيكان إذا ما لتحديد مالمؤتمر الوطني العا فشل أو تقدم طيطتخدمون إنهم

 من بلد زلنا ما. هاعتقدت الذي تأثيرال تصويتيل يكن لم. المستقبل في أخرى مرة التصويتإلى  أذهب لن أنا"
ثر من أك، طرابلس، ." رجلالتصويتب فسوف أقوم، الوضع حسناو  حداثة أكثر أصبحنا إذا. الثالث العالم بلدان
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53

حداث البالد حكم وهو بعملهم أن يقوموا من الممكن المؤتمر الوطني العام أعضاء كان إذا"  الحقيقي التغيير وا 
  ناخبغير ، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." امرأةالتصويت أودفس البالد في

 سوف نهإما أ – متاح ممن هو فضلاأل اختار لن وأنا. أم ال صوتن وهل يستحق أمامنا من على يتوقف االمر"
أكثر من ، مصراتة، ." رجلالسابقة انتخاباتنا من درسا تعلمنا أننا أعتقدو ، أشار لن  أو الكفاية فيه بما اجيد   يكون
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53

أكثر ، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةغلطتي أكرر ولن. المرشحين يلم يعجبن إذا أصوت لن القادمة المرة في"
 ناخب، من التعليم الثانوي

 الذين المشاركين بعض. المحويا المجالس انتخابات في المطتقبل في المشاركا تحبط المحويا الحكوما مع األمل خيبا
 هؤالء. المحلية االنتخاباتب امهتمين كثير   غير مإنه أيضا ذكروا المقبلة الوطنية االنتخابات في سيشاركون بأنهم يؤكدون

 .كفء وغير صلة ذات ليست المحلية المجالس أن يدعون المشاركين

 والحكومة الرئاسية االنتخابات ولكن، فرقا تحدث لم المحلية والمجالس. كبيرةال االنتخابات في إال صوتأ لن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، سطرابل، ." رجلمنه جزءا أكون أن أريد ما هذا، الجديدة

، ." رجلالقبيل هذا من شيء أي أو طرابلس لمجلس وليس، للحكومة بالنسبة ولكن، سوف أصوت أنا، نعم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس

 النظر بغض، الرئاسية االنتخابات هو هل أصوت الذي سوف الوحيد والشيء، قادمة انتخابات هنا  كانت إذا"
، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." رجللقد اكتفينا. آخر شيء ألي أصوت نل أنا ذل  عن

 ناخب

 تعليمية جربةت 8108 يوليو في يقولون إن االنتخابات المشاركين معظم .المقبوا لانتخابات عاليا توقعات لديهم نوالمشارك
 .المشاكل من وخالية الفنية الناحية من سليمة تكون سوف المقبلة االنتخابات أن يزعمونو . ناجحة أولى ولةوج مهمة
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 وأنا، األول االختبار هذا بنجاح اجتزنا نحن. أخطائنا من تعلمنا. أيضا أكبرو ، أفضل ستكون القادمة االنتخابات"
 الثانوي والتعليم عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةاألخرى االنتخاباتفي  نؤدي بشكل أفضل سوف أننا من متأكد

 ينناخبال، أقل أو

، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، رجل". المقبلة االنتخابات في مشاكل أي هنا  يكون لن"
 ناخب

 المطؤولين أن نأمل كنول، المقبوا االنتخاباتبنجاح  آماال زمائهم المشاركين يتقاطمون إنهم نواآلخر  طتجيبونالم يقول
 على ينناخبال توعية حمالت أن تجري االنتخابات لجنة يريدون. التصويت جمهور إلباغ أكبر جهودا تبذل طوف االنتخابات

 .مستنيرة قرارات واتخاذ خياراتهم عن المزيد لمعرفة ينناخبلل الوقت من المزيد روتوف الوطني الصعيد

 ونرتكبي ال إنهم من للتأكد وعيهم وزيادة الناس لتثقيف النتخاباتل منظمينعلى هؤالء ال كبيرة مسؤولية ستقع"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، ." رجلاألخطاء نفس

 أن يمكن ، أبريل لشهر لالنتخابات التخطيط تم إذا، المثال سبيل على. المرة هذه عليهم إجراؤها بشكل صحيح"
 الشخص دراسة من أتمكن حتى، المرشحون علي  بتوعيتي من هم. نوفمبر أو أكتوبر نم للتوعية حملت  تبدأ
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، "هل لتصويتالذي سأذهب ل جيدا

 العام الوطني المؤتمر خامًطا:

 عوى طوف يطاعد لومطاءلاين معرض وممثوين، المنتخبين تضم تشريعيا هيئا افتتاح أن المشاركين من العديد توقع
 نوفمبر من كل في أجريت التيمجموعات استطالع الرأي  في. والخدمات األمن تقديم في تحطيناتإلى  ؤد وي الباد اطتقرار
 .الصحيح الطريق على البالد ستكون، االنتخابات إجراء بمجرد أنه هماعتقادعن  نو المشارك عبر، 8108 وأبريل 8100

-02، درنة، ." رجلالمؤتمر الوطني العام تولىي أن بمجرد الوضع تحسين شأنه من ذل  كل نأ حلم لدينا كان"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30

 على أفضل خدمات تجلب أن المفترض من كان. للشعبو ، والمجتمع، للبالد مفيد شيء كل عنيت االنتخابات"
 ناخب، أقل أو لثانويا التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلالخصوص وجه

 في عنها ناتحدث التي المشاكل جميع سوف يعالجوا البالد إلصالح همانتخبنا أن األشخاص الذين أتوقع كنت"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةالحملة
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  المؤتمر الوطني العام أداء

 هيئا لكونها المؤتمر الوطني العام عوى المشاركينأثنى بع  ، محددة زاتإنجاإلى  إلشارةمن عدم القدرة عوى ا الرغم عوى
بسبب  غير مثبطين إنهم المؤتمر الوطني العام أعضاء المشاركين هؤالء يرى. الهيئا المعينا من بدال وممثوا منتخبا

 .األمامإلى  البالد لدفع متضافرة اجهود ونبذليو ، للبالد الحالية التحديات

 ما على يتحدثونو . وسوف تزداد قوته، أقوى المؤتمر الوطني العامو  .قليال   تحسنت األمورو  تغير  هنا كان لقد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." رجليريدون

 عن مختلف األمر أن ويسرني. المجتمع جوانب جميع ممثلين من انتخب الشعب إن أقول أن فخور أنا حسنا"
 التعليم، عام 53-81، سبها، رجل. "الجميع ليتمث يتماآلن  ولكن القبائل بعض تمثل كانت ماعند قبل ذي

 ناخب، أقل أو الثانوي

 أن يزعمون. المؤتمر أداء من أمل بخيبا مجموعا اطتطال الرأ  في المشاركين من العظمى الغالبيا شعرت، ذلك ومع

 استقرار أو الدستور وصياغة الميليشيات جماح كبح مثل الرئيسية ياالقضا بشأن إجراءات تخذي لم المؤتمر الوطني العام
 عن يعبرون، الجنوب في سيما وال، المشاركين بعض. فعال وغير بطيءبأنه  المؤتمر الوطني العام صفويو . االقتصاد
 .كاف بشكل هميمثلون ال المنتخبين الذين األشخاص أن اإلحباط

. شيء أي تقدم ولن للوقت ومضيعة تماما مجدية غير إنها غير. ةشرعي هيئة هنا  أن هو الوحيد الشيء"
 التعليم من أكثر، اعام 53أكثر من ، مصراتة، رجل"شيئا تحقق ولم - شيء يتغير لم. ظاهر أمام  والدليل
 .ناخبغير ، الثانوي

 كنا التي ةبالسرع ال يعملون إنها .أفضل هم يؤدون بشكللصالح بصوتي أدليت الناس الذين أرى أن أتمنى"
 اشخصجلسة  كل في نرى أن آمل كنت. أقرب وقت في أفضل دورا والعبي وأن صوتنا يمثلوا أن نريد. نتوقعها
، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلنشطين غير فهماآلن  حتى ولكن الجنوب من يتحدث
 ناخب

 عليهم شيء أي ونفعلي أن ال يستطيعون واكان إذا. عليها الجلوسبل و  فقط ال يتعلق األمر بكسب مقاعد"
 ، ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةتركونا ألنهم، المغادرة

 منذ مر الوقت من كم. المؤسسات وتفعيل، والسالمة األمن لتوفير، الدستور إلعداد الناس؟ هؤالء ننتخب ماذال"
أكثر من و ، سبها، ." امرأةتحدث األمور وجعل القرارات اتخاذ في السرعة هو منهم نريد ما أشهر؟ ثالثة انتخابهم؟

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، اعام   53

المؤتمر الوطني  جلسات خالل جدا يننشط واليس الجنوب من الممثلين أن الحظت قد وأنا، بطيئة ا هيئةانه"
، عام 53-81، سبها، رجل. "الجنوب حقوق عن الدفاع في مناقشتهم في فعالية أكثر البد أن يكونوا .العام

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم
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 من الكثير لدينا، عموما البالد مشاكل وا صالح الصحية الرعاية وتحسين، األمن توفيرعليهم  يجب الناس هؤالء"
 الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةيساعدنا لن اجتماعات في االمر هذا عن الحديث فقط. المشاكل

 ناخب، أقل أو

 خيبةب عبروا عن شعورهم المشاركون .المؤتمر الوطني العام في العاما الثقا تآكلإلى  عدم تحقيق التقدم بشكل واضح أدى
 بعض بوأن. انتخبوهم الذين الشعب خدمة من السياسية والسلطة، العالية والرواتب باأللقاب اهتماما أكثر ألنهم ممثليهم في أمل

والنيابية ، التشريعية مهامهم ألداء مستعد وغير مهني غيريتصرفون بشكل  ملكونه المؤتمر الوطني العام أعضاء المشاركين
 .والرقابية

 لماآلن  حتى. المؤتمر الوطني العامو  الحكومة في سحب الثقة من ببطء البدءإلى  بنا ؤديوي يتراكم هذا كل"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، رجل." بهم نثقل شيء أي لنا يظهروا

 أنا. شخصية مكاسب تحقيق أساس على القرارات يتخذون المؤتمر الوطني العام أعضاء بعضأن  اشعر"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةلتمثيلنا ناهمانتخب ألننا مندهش

! رواتبهم وهناقش ما أول وكان رواتبهم؟ ناقشوا المجلس رئيس انتخاب بعدفعلوه  ءشي أول أناس من تتوقع ماذا"
، وصوتوا لهم، وثق الناس بهم. الجرحى من 01111و الشهداء من 51111فقد  جريح بلد. يصدق ال أمر هذا
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، مصراتة، رجل"نفكر؟ أن منا تتوقع ماذا

 أن يجب. مناقشتهمأول  خالل جدا عالية رواتب يطلبون المجلس أعضاء ونحن نرى نشعر بالحزن الشديد كنا"
 ، ناخب أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةكمتطوعين يعملوا

، الثانويأكثر من التعليم ، اعام 53أكثر من ، طرابلس، رجل". المال ويريدون للسلطة ينمتعطشإلى  حولوا"ت
 ناخب

 تحقيق في الذين فشووا الجدد قادتهم من أمل بخيبا وشعروا االنتخابات بعد لوتغيير كبيرة توقعات نلدى المشاركي كان
 الناس محاباةعلى ا كان قائم   القذافي نظام ألن نظرا. األمني الوضع في االطتقرار وتحقيق المحويا الخدمات عوى التحطينات

 في صوتوا المشاركين من العديد أن المستغرب غير فمن، المؤثرة الحكومية المناصب ول علىفي الحص المؤهلين غير
 .امرئي   تقدما ونحرز ي الالمناسبين  الناسألن هؤالء  باإلحباط يشعروناآلن . األشخاص المناسبة الختيار االنتخابات

عادةو ، المحاكم ذل  في بما األمورإعادة ترتيب  لعدم سبب أي يوجد الاآلن " عادة، المؤسسات بناء ا  . بنائها وا 
 53أكثر من ، سبها، ." امرأةتعمل أال المؤسسات هذه لبعض سبب من هنا  ليس االنتخابات إجراء تماآلن 
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام

، ثانويأكثر من التعليم ال، عام 53-81، درنة، رجل". ستقرأن ت لبالدل المفترض من كان االنتخابات وبعد"
 ناخب
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 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، رجل". شيء يتغير لماآلن  حتى"

 عدمب يتعاملون عضاءاأل أن اعلن   يدعون المشاركين بعض. التنظيم وطوء بأنه تعمه الفوضى المؤتمر الوطني العامإلى  ينظر
 تواجه التي المعقدة للمشاكل حلولإلى  للوصول التفاوض ثر منبالجدال أك اهتماما وأكثر علنا البعض بعضهم تجاه االحترام
 المؤتمر الوطني العام أعضاء أن بالحرج يشعرون إنهمإلى  مشيرا، خبرة أكثر ممثليهم تمنوا لو كان المشاركين بعض. البالد

 .العالمية الساحة على ليبيا يمثلون

بهذا  وتتصرف تتحدث أن يمكن كيف، المقاعد في تل  الجلوس منهم  يتمكنوا حتى بأرواحهم ضحوا الناس"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، امرأة"؟الشكل

 53-81، سبها، رجل. "ملتنظيمه قواعدإلى  بحاجة إنهم. الجلسات في جدا ينمهني وغير ينمنظم غير إنهم"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام

 اجتماعاتهم. يتحدثون التي الطريقة في احترام أي لديهمليس .يتحدثون كيف أو الهمأعم أو مأدائه أحب ال أنا"
 ، ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، امرأة ".اأيض   عار وصمة هو حضورال. مخزية

 أو الثانوي يمالتعل، عام 53-81، سبها، ." رجلبكثير أفضل بدوأن ي يجب ولذل  العالم أمام ليبيا وهم يمثلون"
 ناخب، أقل

. يجري ما حتى ونيعرف ال عضاءاأل أن الواضح من كان، المؤتمر الوطني العام في األول االجتماع وخالل"
أكثر من التعليم ، عام 53-81، مصراتة، ." امرأةونويتجول الهواتف على فقط يتحدثون إنهم. منظمين ليسوا

 ناخب، الثانوي

 أن من بالصدمة يشعرون هؤالء كل. حديثا المنتخبين ممثويهم بين الغيا  من متزايدا اهااتج باطتياء المشاركون ياحظ
. جدا هشة البالد تكون عندما شخصيةألعمال  ليبيا مغادرة أو جلساتال حضور عدم يختارون المؤتمر الوطني العام أعضاء
 .الحضور لفرض قانونية تدابير اقترح المشاركين بعض

. ينمنظم غير كانوا كيف رأيت هل. حكومته تقديم وش  على كان حيث زيدان علي ورالدكت كمثال أمس خذ"
 واحترام أنفسهم لتنظيم قواعد ضعو ت أن وينبغي. كندا في عضوا 85و الحجإلى  مسافرين 85 أعضاء هنا  كان

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلالجلسات

 واليس هنصف من أكثر المؤتمر جلسات معظم خالل. ال يظهرون أي احترام لألوقات، سيئين للغاية إنهم أعتقد"
 ثلث أن كنت مواطن يشاهد التلفاز واكتشفت إذا. الجد محمل على األمر يأخذون إنهم أعتقد ال أنا. ينموجود

 53-81، طرابلس، ." امرأةوا سبب هذاويشرح اإلعالم وسائل وا علىيخرج ليسوا حاضرين عليهم أن األعضاء
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام
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 ال إنهم يظهر هذا. مقاعدهمإلى  لعودةا في مطالبتهم بايبدؤواو ، لرحيلل الناسيقف ، الجلسات عندما تبدأ ترى"
 التعليم، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةللبقاء عليهم الضغطيتم  اآلخر البعض وأن هنا  يكونوا أن يريدون
 ، ناخب، لأق أو الثانوي

، الحظ لسوء. إنجلتراإلى  عشرة وحوالي كنداإلى  واذهب عشر اثني ان لي وقيل، الحجإلى  اعضو   ستون ذهب"
 في ليست ليبيا يمثل الذي المؤتمر الوطني العام من مائةال في 01-31 فإن حوالي، قمت بعملية حسابية إذا
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من رأكث، اعام 53أكثر من ، مصراتة، رجل"!وقت أصعب في ليبيا

 التي الخدمات ما. الشخصيين والحراس السيارات مثل الخدمات من الكثير عن يسأل المؤتمر الوطني العام"
." دائما ما يدخلون ويخرجون إنهم أو، حتى جلساتال يحضرون ال منهم البعض أعني المقابل؟ فيأعطوها 

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، رجل

 من مزيدال البد من وجود، المؤتمر الوطني العام تجاه الصبر الظهار اطتعداد عوى ونزالي ال المشاركين بع  أن حين في
 في تقدما حرزأ المؤتمر الوطني العام أن الثقا من بمزيد الويبيين أرادوا أن يشعر إذا القرار صنع في والشفافيا التواصل
 بها عملي التي الكيفية حول بهم خاصةال فتراضاتاال نو المشاركيقدم  المؤتمر الوطني العام من معلومات دون. المهما القضايا

 .المؤتمر الوطني العام

 التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةاالنتقالي المجلس مثل األخطاء نفس يرتكبون إنهمف، لي بالنسبة"
 ناخب، أقل أو الثانوي

 53أكثر من ، درنة، ." امرأةالمغلقة األبواب وراء أهم اجتماعاتهم تجريحيث إن  لشفافيةاإلى  يفتقرون إنهم"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام

، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةالمال بهذا يتعلق فيما معروفة غير والتفاصيل ة يتم إنفاقهاكثير  أموال هنا "
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي

 ما وشرح الشارعإلى  للذهاب جهدا يبذلوا أن األقل على ينبغي ولكن شيء كل عن نوجه لهم اللوم أن يمكن ال"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." امرأةيحدث

 هينقل أن بغيين ما حول متباينة آراء لديهم المشاركون. عةذاواإل التلفزيون في دوراته بعض حاليا المؤتمر الوطني العام بثي
 المشاركين بع  شجعتي، القرار صنع هيئاتإلى  الوصول حق من حرمانهم من طنوات بعد. المؤتمر جلساتفي  التلفزيون

أداء  لكيفيا أفضل وفهم العمل في ممثويهم لمعرفا مطبوقا غير فرصا لهم توفر إنها وتزعم، بنقل الجوطات عوى التوفاز
 واكوني أن علىوتشجعهم  المؤتمر الوطني العام تواجه التي للتحديات أفضل فهم على عدهميسا ذل يقولون إن . مهام المؤتمر

أن  كيف كشفت األنه محبطة يرون الجلسات المذاعة إنهم نو اآلخر  نو المشاركيزعم ، العكس وعلى. لتأخيرل تفهما أكثر
 .غير منظمين وغير مؤهلين األعضاء
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، ونيمر  التي المشاكل هي ما نعرف نحن. التأخير يحدث ماذال نعرف أن هوجلساتهم  بثفي  الجيد الشيء"
، عام 53-81، بنغازي، ." رجلأمامنا نراها مباشرة تحدث التي الصراعات. الظالم في البقاء من لنا أفضلفهذا 

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي

 هم هؤالء. ويعملون بها تحدثوني التي والطريقة، المدرسة في كانوا إنهم لو كما األمر يبدو. عار وصمة إنه"
 على جميع صراعاتهم رؤيتهم محرج أمر ألنه همباسم امتحدث   وايعين أن ينبغي! عار أي، همل صوتناالذين  الناس

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة، ." رجلالتلفزيون

 أو اهاير  أن ألحد يمكن ال بحيث مغلقة مهاجتماعات كونت أن ينبغي. ون بهاتحدثي التي الطريقة أحب ال أنا"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةهايسمع

، المؤتمر تواجه التي التحديات عوى التعرف المشاركين أقر بع ، واطع نطاق عوى المؤتمر الوطني العام انتقادأصبح  بينما
 مسؤوليات وأعطوا سابقة تشريعية خبرة لديهم ليس المؤتمر الوطني العام اءأعضيقولون إن . الصبر إلظهار مطتعدون ونحن
 المزيد ومنحهم المؤتمر الوطني العام مع بالصبر التحلي على مواطنيهم المشاركين هؤالء يحث .حرجة انتقالية فترة خالل كبيرة
 .النتائج تحقيق ا فييبدؤواو  أدوارهم مع واليتأقلم الوقت من

أكثر ، عام 53-81، درنة، ." رجلللغاية صعبهذا أمر . اكله لبلدعن ا مسؤوليةال ويحملون، رالصف من بدأوا"
 ناخب، من التعليم الثانوي

 إنها ،اآلن عمله لتقييم العدل غير فمن لذل ، الوقت لبعض العمل تم وقد لفترة قليلة المؤتمر الوطني العامعمل "
 وقت في بذل  عليهم نحكم أن يمكن ال ولكننا، فشلهم عن أدافع ال أنا. بسرعة تقييمه يمكننا ال. جدا قريبا
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." رجلقريب

-81، طرابلس، ." امرأةطالقإلا على همدعمن ال شعبك ولكننا. أيضا لهم تجربة أول أنه نتذكر أن علينا يجب"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53

 األمر ولكن يحاولون إنهم، للغاية صعب موقف في ألنهم المؤتمر الوطني العام أعضاء مع أتعاطف ناأ"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، الزنتان، رجل". صعب

 العاليا لتوقعاتا من متناق  مزيجإلى  األحيان من كثير في يترجم هومطؤوليات هوأدوار  المؤتمر الوطني العام واليا فهم عدم
. المماطلية االنتقيال عمليية يعتبرونيه وميا العامية الخيدمات وجيود عيدمل باإلحباط المشاركون يشعرو . الهيئا أداء عن الرضا وعدم

 يجيب الميؤتمر إن المشاركون يقول، المؤتمر الوطني العامب المنوطة بدقة والمسؤوليات األدوار من ينمتأكد غيروألن المشاركين 
رسيياء، يييهعل اإلشييرافالدسييتور و  مشييروع صييياغة، ألميينا أن يييوفر ، العمييل فييرص وتييوفير، االقتصيياد وتطييوير، القييانون سيييادة وا 
 .سياسيا البالدب األمامإلى  التحر  مواصلةو ، الخدمات وتقديم والتعليم الصحة وتحسين

، سبها، امرأة"ءاألشيا هذه وجميع، والمجاري الصحية والرعاية التعليم - ءاألشيا من الكثير إصالح منهم أتوقع"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من 
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 بكفاءة تعمل الناس و عليهم أن يجعلوا.القانون ينته  من كل لمعاقبة. جيدة إدارة يقوموا بإنشاء أن المفترض من"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، ." رجلأكبر

أكثر من ، عام 53-81، مصراتة، ." امرأةالمناسب األمن توفير مسئولية مر الوطني العامالمؤت عاتق على قعيو "
 ناخب، التعليم الثانوي

، رجل"أفضلإلى  أفضل من ليبيا ولنقل ليبيا؛ سيوحد يذال الدستور يصيغ أن المؤتمر الوطني العامعلى 
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة

يجاد بالطريقة الصحيحة البالد يبنوا أن المفترض من" ، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجللمشاكلنا حلول وا 
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي

أكثر من ، عام 53-81، مصراتة، ." امرأةلشبابل العمل فرص دأن يج المؤتمر الوطني العام أن المفترض من"
 ناخب، التعليم الثانوي

نهمو  انتقاليا بمرحوا تمر التيفي ليبيا  الحرجا الفترة هذهأن  المشاركون يشعر. في إلقاء الخط  التطامح عن تراجع هناك  ا 
 .موموسال التغييريتطمون بالقوة والكفاءة إلحدا   قادةإلى  بحاجا

 أن  يعني هذا، العكس تفعل  انتخاب يتم عندما ذل  وبعد، وكذا كذاب القيام تنوي أن  الناس تخبر استمررت إذا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53أكثر من ، الزنتان، ." رجلالديمقراطية تفهم ال وأن ، خائن

، ." امرأةكلمات مجرد وليس، التغييرإلى  بحاجة نحن. شيء عمل يتمال  ثم ءاألشيا سماع من سئموا الناس"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي

، ." امرأةنعيشها التي المشاكل من صغير جزء وا ولوحسني أن يجب. العمل في والبدء الكالم عن يكفوا ان عليهم"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة

 التأطيطيا والمشاركا التمثيل

 من رئيطيا وظائفبوصفها  صالحهمم والدفال عن لوحكوما العاديين المواطنين أصوات حمل يحددون المشاركين من العديد
 .انتخبوهم الذين الناس نطيان مخاطر ضد المؤتمر الوطني العام يحذر المشاركين بع . المؤتمر الوطني العام

 أهم نإ. المثال سبيلعلى  الزنتان، مدينتهم صوت أو، مله صوت يذال الشعب صوت إيصال منهم أتوقع كنت"
أكثر ، اعام 53أكثر من ، الزنتان، ." رجلالناس أصوات إيصال يه المؤتمر الوطني العام أعضاء ألحد وظيفة

 ناخب، من التعليم الثانوي

 من يتمكنوا حتى أفكاري لهم أقولو  مدينتي من المؤتمر الوطني العام أعضاء مع التواصل أود كمواطن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، سبها، ." امرأةتوصيلها
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 يتحدوا سوفف، فرصة منحهموال ت الناس من مجموعة عن تغافلت إذا. من ال صوت له وتص هو العنف"
 53-81، مصراتة، ." رجلالمنتخبين المسؤولين األشخاص قبل من مسموع غير صوتهم ألن مشاكلال واويسبب
 ناخب، الثانوي التعليم من أكثر، عام

 أن من الرغم عوى. المؤتمر الوطني العام في ممثليهم يعرفون، تاالنتخابا في اقترعوا الذين ومعظمهم، المشاركين بعض كان
بالقوق  لمشاركينشعر بع  ا، مطاعدة عوى لوحصول ممثويهمب االتصال في رغبتهم عن واأعرب المدن جميع في المشاركين

 لالتصال تعداداس على إنهم قالواو . المشاكل حل عوى مطاعدتهم عوى اقادرً  كوني لن المؤتمر الوطني العام ءأعضاأن 
 أقل االنتخابات في يصوتوا لم الذين المشاركون وكان. ممنه سيأتي الخير أن مقتنعينأن يكونوا  الممكن من كان إذا ممثليهمب

 .المؤتمر الوطني العام بأعضاء االتصالب االهتمام عن للتعبير عرضة

ذاو ، هو أين أعرف كنت إذا" ، طرابلس، رجل". ممثليإلى  ذهبسأ، امفيد ويكون يساعدنيس انه أعرف كنت ا 
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من 

أكثر من ، اعام 53أكثر من ، الزنتان، رجل". ليأتي لزيارتنا لنا الزنتان في هنا مكتب لديه يكون أن ينبغي"
 ناخب، التعليم الثانوي

، ." رجلالحي أو منطقتناب تتعلقالتي  شاكللمل لدرنة المؤتمر الوطني العام أعضاءإلى  ذهبأ أن أود، نعم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة

المؤتمر  أعضاء هم من نعرف ال معظمنا. جادين نكون دعونا ولكن، امفيد كان لو إليه يذهبس منا واحد كل"
 بناخ، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجلالوطني العام

 فرري فائرردة يرررون ال المشرراركين بعرر . يهمنرراخب لمطرراعدة الرروطني العررام المررؤتمر أعضرراء قرردرات فرري الثقررا مررن قويررل هنرراك
المؤتمر  أعضاء أن يزعمونو . المشاكل حل أجل من المحويا ومجتمعاتهم أطرهم عوى االعتماد مفضا، ممثويهمإلى  الوصول

 الشخصريا العاقرات قيمال المشاركين تعزيز. تمثلها التي الشعوب لمساعدة هيئينغير م أو باألعباءمثقلون  حاليا الوطني العام
، شخصريا هميعرفرون كرانوا الرذين المرؤتمر الروطني العرام أعضراءب يتصوون طوف بأنهم العينا أفراد بع  ادعى، الطياطا في

 مين العمل من المزيد إنجاز بإمكانهم أن يعتقدون إنهم. دوائرهم من المنتخبين األعضاءب يتصووا أن قبل، أخرى مدن من وحتى
 .ممثليهمب االتصالأكثر من  والجيران األصدقاء خالل

، ." رجلمبه الخاصة التحدياتب ونمشغول بالفعل ألنهم ممثليكم التكلم معإلى  تذهب أن ل  فرصة هنا  ليست"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة

، اعام 53أكثر من ، سبها، ." امرأةالمؤتمر الوطني العام في عضو هو الذي عمي ناب لمقابلة اذهب ان ود"أ
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي

أكثر ، طرابلس، رجل". ينمجدي غير جميعا إنهم أعرف أنا ولكن، إليهم ذهبأ أن أود ينمفيدكانوا األعضاء  إذا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53من 
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أكثر من ، اعام 53أكثر من ، سبها، امرأة"لرؤيتنا يأتي أن هو البد - ممثلي عن للبحث ذهبأ أن لي ينبغي ال"
 ناخب، التعليم الثانوي

 من بالخذالن الشعور وأوضحوا. كيف يعرفون ال ملكنه، ممثويهمإلى  الوصول في يرغبون إنهم المشاركين من العديد صرح
 مع واتواصليو  استباقي بشكل محلية مكاتب ونينشئ أعضاء المؤتمر أن مشاركينال بعض يأمل. يمثلوهم الذين الناس قبل

 .المواطنين

 53-81، مصراتة، ." رجلإليهم الوصول يمكننا ال. لالتصال وسيلة أي هنا  وليس، هنا مكاتب لديهم ليس"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، امرأة." أعضائناإلى  الوصول كيفية عن فكرة لدينا ليس"

 نعرف ال كنا إذا ولكن، عني ممثلال وأرى إليه أذهب أن يمكنني مكان أو وسيلة هنا  كوني ان يجب انه عتقدأ"
 نيناخبوال التعليم ثانوي من أكثر، اعام 53أكثر من ، سبها، امرأة"يمكننا؟ هل، نذهب أن يمكننا فإنه ال، أين

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةإليهم للوصول علينا أن نتظاهر"

 ال ولكن، ب  الخاصة القضايا مع ويتعاملوا يرعو  أن المفترض من لشخص التصويت عند بهم؟ نتصل كيف"
  ناخبغير ، أقل وأ الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، امرأة. "لهم ونقول بهم االتصال يمكننا

 مرأةلو الطياطيا والمشاركا المؤتمر الوطني العامفي  األعضاء النطاء

 من كبيرةال مساهماتالإلى  وهذا يشير. 2لمؤتمر الوطني العامفي ا امرأة 33 انتخا ب فخورون، النطاء طيما وال، نركوالمشا
 من العديدويزعم . البالد في الحاكمة المؤسسات في دورا لعبت مرأةالتظل  أن المهم من أنه ونعتقد، الليبية الثورة في النساء

 وصف. منتخبين كممثلين المؤتمر في المشاركة في بالحق تمتع أن ينبغي وأنها القيادة على قدرةال لديها النساء أن المشاركين
 .مقبلةال االنتخابات في مرأةلا تمثيل زيادة ونأمل، "جيدة بداية"بأنه منتخبة امرأة 33 المشاركون

 أكبر نصيب لها يكون أن ينبغي وهكذا، الثورة خالل قويا دورا النساء لعبت. ذل  من أكثر هنا  يكون أن يجب"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." امرأةالحكومة في

 ناخب، تعليم الثانويأكثر من ال، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجل31/31 تكون النسبة أن ينبغي أنه أعتقد"

، عام 53-81، سبها، ." امرأةبه تقوم هام دور لديها مرأةلا ألن النساء من أكبر عدد هنا  يكون أن يجب"
 ، ينناخبال أقل أو الثانوي التعليم

                                                           
2
 عضوة من السيدات، ألن إحدى الناس تم استبعادها بواسطة لجنة النزاهة والوطنية. 20يضم المؤتمر في الوقت الحالي  
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 المستقبل في. األمامإلى  كبيرة خطوة هذه - النساء عددب سعيد أنا. مؤتمرال في أن يكون لدينا نساء يجب"
، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةهذا جيد الراهن الوقت في ولكن أكثر ينالد سيكون
 ناخب

. المؤتمر الوطني العام في منتخبين كممثوين النطاء لمشاركا الراحا عدمأعربوا عن ، الرجال طيما وال، اآلخرون نكوالمشار 
. والصحا التعويم مجاالته ينبغي قصرهم عوى أن أو قياديا مناص  في ملعال عوى القدرة لديها ليس مرأةلا أن يعتقدون إنهم
يمكن أن  الليبية المرأة أن من واثقون ولكنهم، همتمثل أن يمكن مرأةال أن يعتقدون ال إنهم من الرجال المشاركين بعض ذكر

 الحصص نظام في منتخبة رأةام 33 من 38 على التصويت تم هأنإلى  آخرون ويشير. الرجال من المؤتمر أعضاءيمثلها 
 .3النساء النتخاب بعد مستعدة ليست البالد أن على كدليل

، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 30أكثر من ، طرابلس، ." رجللهم صوتوا والكان، النساء حقا أراد الشعب إذا"
 ناخب

 ناخب، يأكثر من التعليم الثانو ، عام 30-02، بنغازي، ." رجلللنساء يصوت ال أن يجب"

 بالرغم التصويت في الحق الهو . أبنائهن أو أزواجهن قبل منيتم تمثيلهن . لهم من يمثلهن يكون أن الحق مرأةلل"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، مصراتة، ." رجلذل  من

، رجل ".في حد ذاتهاوهذه داللة كافية  وليد بني من فقط واحدة مرأةال تيصو الت تم، [فردي مقعد] 841عدد  من"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، بنغازي

 دورا تلعبأن  للمرأة يمكن. المؤتمر الوطني العام في المرأة صوت يمثلن نألنه اهام ادور  يلعبن عضواتال"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30-02، سبها، رجل. "والصحة التعليم في إيجابيا

أكثر من التعليم ، عام 30-02، مصراتة، ." رجلنيتمثل أن يمكن امرأة أن فكرة انا ال اؤيد، ذل  دانا ال اؤي"
 ناخب، الثانوي

، بنغازي، امرأة." لي بالنسبة الرجاليكفي . عدد كبير وثالثين ثالثة. الحكومة في النساء وجود أوافق على ال أنا"
  اخبنغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 30أكثر من 

 أن عوى دليل نفيه القصور أوجه بأن واالدعاء المؤتمر الوطني العام في العضوات النطاء أداء نواآلخر  نانتقد المشاركو
أنهن  المؤتمر الوطني العام العضوات في النساء يصفون. ليبيا تحكم التي الجديدة المؤططات في تشارك ال أن يج  المرأة
 أن المشاركين بعض ميلي، الرجال من نظرائهن على نطبقت نفسه الشكاوى إن هذه في حينو . تفعاال وغير تمؤهال غير
 .لجنسهن من النساء المؤتمر الوطني العام المتصور لعضوات القصور نعزو

                                                           
3
لنساء أفقيا ورأسيا، مما يعني أن أسماء الرجال والنساء سوف ترد بالتبادل ضمن كل ألزم قانون النتخابات الليبي األحزاب أن تبدل بين الرجال وا 

 قائمة فردية، وكل قائمة أخرى مقترحة من جانب الحزب كان من الالزم أن تبدأ بامرأة.
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 المؤتمر الوطني العام في النساء بعض. تأهيال أفضلنساء  وتلعبه أكبر يكون أن يجب امرأة دور أن أعتقد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، درنة، رجل." ضعيفات

 الجمعية في امرأة كل ليس ولكن، المؤتمر الوطني العام من اجزء يشكلون النساء من الكثير أن جدا سعيد أنا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، مصراتة، امرأة ."وظيفتهاب تقوم

، سبها، رجل." جدا خجولة الليبية المرأة. المؤتمر الوطني العام فين اآل حتى كبيرا دورا يلعبون إنهم أعتقد ال أنا"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 02-30

، بنغازي، امرأة." أيضا الرجال من الكثير نر لم ولكننا، المؤتمر الوطني العام عضوات من شيء أي نر لم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 02-30

 الحياة ضغوط مع لتعاملا وال يطتطعن وضعيفات جدا عاطفيات النطاء بأن قالوا - النطاء فيهم بمن - المشاركين بع 
 نوأنه، الطياطا في تفعاال ولن يصبحن األطرة مطؤولياتالعضوات مرتبطات بشدة ب أن من القوق عن وعبروا. الطياطيا

 من التافهة الصراعاتب اهتماما أكثر السياسة في المرأة أن يزعمون. الرجال من نظرائهن التي يتمتع بها المروناإلى  نفتقري
 وهذا الناجحة للقيادة، عالميا أو وطنيا، حافل سجل لديها ليس المرأة أن المشاركين من العديد ذكرو . األخريات النساء دعم
 .الليبي السياسي لتحولل معقدال المسار مجارات على قادرة ليست إنها يثبت

 نستطيعألننا ال  كثيرا تساعدنا ال ثقافتنا ولكن، الرجال يتحملها التي نفسها لمسؤولياتا تحملأن ت للمرأة يمكن"
 على، مصراتة، رجل". طارئ أي لمواجهة المكتبإلى  ينيأت أن لهم ونقول صباحا 4:11 في النساءب االتصال

   ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، 30 مدى

، بنغازي، ." رجلالمهمة لهذه ومفكرة ومناسبة ومؤهلة قوية امرأةحصول على يصعب ال، ثقافتنا بسبب لألسف"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 02-30

 الواجب االحترام كل مع، حكيمة قرارات أن يتخذن يمكن ال نفإنه، الالزم من أكثر نعواطفه النساء تستخدم"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 30-02، طرابلس، رجل ."للنساء

أكثر ، درنة، امرأة." النساء من أكثر الرجال من النساء دعم يتماآلن . بعضهن بعضا نيدعم أن للمرأة ينبغي"
  ، ناخبالثانوي التعليم أقل أو، عام 30من 

من  أكثر، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجللهن جدا داعمة ليست ثقافتنا، خجولة الليبية المرأةأن  اعتقد"
 ناخب، التعليم الثانوي

 ."في الرأي اختلففأنا ، قوة بشغل منصب األمر يتعلق عندما ولكن حقوق لديهن يكون أن يجب المرأة أن أعتقد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 30أكثر من ، سبها، امرأة
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 العام الدعم من مزيد عن عبري - طاءون رجاال - المشاركين بع ، لومرأة الطياطيا المشاركا مقاوما من الرغم عوى
 المؤهالت إن آخرون يقول حين في، الليبية المرأة وقدرات فريدةال قوةنقاط الإلى  يشيرون المشاركين هؤالء. المرأة لمشاركا
 .النوع من أهم والكفاءة

 بعمل القيام يمكنناو . المؤتمر الوطني العام فيأن يتم تمثيلنا  يجب الحال وبطبيعة، البالد نصف من أكثر نحن"
 ناخب، أقل أو الثانوي والتعليم عام 30أكثر من ، درنة، امرأة." للغاية جيد

 30-02، سبها، رجل ."بالكم البالكيف  اهتماما أكثر أنا. المؤتمر الوطني العام في النساء عددب أهتم ال حقا أنا"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام

. "المؤتمر الوطني العام في ينتمثل أن يمكن المرأة أن مقتنع وأنا. ليبيا في هالتمؤ  نساء لدينا أن أعرف أنا"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30-02، سبها، رجل

 الدطتور وضع: طادًطا

 الدطتور توقعات

 في االستقرار تحقيق يف سيساهم الجديد الدستور أن يعتقدون - العالي التعليم مستويات لديهم الذين عموما - المشاركين بعض
، وللحكومة النظام بنية وتوفير، المواطنين حقوق وحماية لترسيم كمسار الدستور صياغة عملية يرون المشاركين هؤالء. البالد
يجاد  .القوانين لسن إطار وا 

 في، األمن ققأن يح يمكن الميثاق أن يعتقدون المشاركين بعض. الدطتور ومقاصد مبادئ يفهمون ال المشاركين من العديد
 التي الكيفية عن التفاصيل بعض يقدمون المشاركين أن من الرغم على. الصحية الرعاية تحسين ينبغي أنه آخرون يرى حين

 .مرتفعة التوقعات أن الواضح فمن، اليومية حياتهم الدستور يتوقعون أن يحسن بها

، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30-02، اسبه، رجل." شيء كل ميتنظ سوف يتم الدستور صياغة"عندما يقوموا ب
 ينناخبال

-02، سبها، رجل"القانون؟ خالفت أو تسرق إذا من يحاكم . البالد في قانون يوجد ال دستور يوجد ال طالما"
  ،ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30

، ." امرأةشيء بأي اموالقي ولالحتجاج شيء أي قول حرية، محدودة غير حرية الدستور يعطينا أن ينبغي"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، طرابلس

." حقوقهم يفهمون ال الناس بعض. حقوقهم هي وما عملهم هو ما يعرفون الجميع جعل الدستور أن وينبغي"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، مصراتة، امرأة
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 أو الثانوي التعليم، عام 30-02، سبها، رجل." للشعب الخدمات أنواع جميععلى  الدستور ينص أن وينبغي"
 ناخب، أقل

 المشاركين بعض .الدطتور صياغا عمويا عوى اإلشراف عوى المؤتمر الوطني العام قدرة في يثقون ال المشاركين من العديد
 .الدستور وضع رصد في دورا يلعبوا أن يجب المواطنين أن يعتقدون

 صياغة أثناء الطاولة تحت صفقات هنا  يكون أن من مخاوف لدي. المصداقية لضمان ةعمليال مراقبة علينا"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةالدستور

، رجل. "الجمهور قبل من الدستور يكتب أن يجب. بذل  للقيام المؤتمر الوطني العام في ثقة أي لدي ليس"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس

أكثر من ، عام 30-02، طرابلس، امرأة." العملية هذه رصدت أن يمكن الناس من لجنة هنا  يكون أن يجب"
 ناخب، التعليم الثانوي

 والدطتور الدين

 النقاش فإن، ميااإلطا الشريعا عوى بشدة يعتمد أن يج  الدطتور أن عوى متفقون المشاركين جميع من يقر  ما بينما
 بين من ةواحد كونتط ت الشريعاكان إذا ما أو الشريعا عوى حصرا الدطتور طيعتمد كان إذا ما هو الناشئ الرئيطي

 النهج هذا مثل أنيرون  لدستورل الوحيد المصدر يكون أن يجب اإلسالم يعتقدون الذين المشاركين هؤالء. مصادر أخرى مهما
 في المتأصلة األخالقية لتعليماتل نظراالقيام بذل   وضروري - الحياة جوانب لجميع قواعد لديه اإلسالم ألن - طبيعيا أمرا

 .اإلسالم

 شأنها من التي المتطرفة العناصر ضد الحماية سوف يوفر له الشريعة سياق في الدستور تأطير أنيقترحوا  المشاركين بعض
 .مبادئهب ملزمة تكون وسوف، ةالناتج الوثيقةإلى  توجه االنتقادات أن

 التعليم، عام 30-02، سبها، امرأة." نصب عيني  القرآن وضع هو الدستور صياغة عند أهمية األكثر الشيء"
  ناخبغير ، أقل أو الثانوي

ذاو " ، الدستور في أخرى مصادر اتبعنا إذا ولكن، القواعد واكسر ي لن المتطرفين فإن اإلسالمية الشريعة تتبعنا ما ا 
 منعأن ت يمكنو . البشر سيادة فوق إنهم يشعرون ألنهم لالعتراض عليها للمتطرفين مساحة يسيعط هذافإن 

 أو الثانوي التعليم، عام 30-02، سبها، رجل." اإللهية القواعد واتحدي لن المتطرفين ألن هذا اإلسالمية الشريعة
 ناخب، أقل

 أستطيع ال. به أشعر ما هذا ولكن، متطرفك سوف يجعلونني أبدو، الوحيد المصدر يكون أن يجب أنه قلت إذا"
غير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 30-02، طرابلس، رجل." ولكنه مجرد ما أشعر به، لذل  اأعطي  سبب   أن

  ناخب
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 المصدر تكون أن يجب الشريعة. ال، ال ؟اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتعارض خرىاأل مصادرال أن لو ماذا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 30أكثر من ، نتانالز ، رجل." الوحيد

 الكفاية فيه بما جيدة ليست إنها بالقول تهاأهن فكأن ، للدستور الوحيد المصدر ليست اإلسالمية الشريعة قلت إذا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، بنغازي، ." رجلدستور لصياغة

 الباد طوف يحمي، أخرى مصادر من ه يأخذولكن، اإلطاميا الشريعا من مطتوحىال دطتورلا أن اآلخرين نوالمشارك يعتقد
 فيه بما شاملة ليست الشريعة أن آخرون يرى. األخرى واألديان األقويات حقوق ا معمتطامح ليبيا أن ويضمن التطرف من

 هاربط من بدال الدين من مستوحاة تكون أن فضلي وأنها، الجديد الدستور في معالجتها يجب التي القضايا جميع لتشمل الكفاية
 .الشريعا مع تتعار حتى ال  حريصا يكون أن يج  متعددة مصادر عوى يعتمدالذ   دطتورال أن أكدواو . معين تفسيرب

 أن ينبغي ال خرىاأل مصادرالو  الوحيد المصدر تليس ولكن مصادرال أهم من واحدة هي اإلسالمية الشريعة"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، اعام 30أكثر من ، مصراتة، رجل". لدينا اإلسالمية ريعةالش مع تتداخل

 أن نستطيع ال التي ءاألشيا بعض هنا  ؟ستحلونها وكيف، األجنبية الدول مع والمالية االقتصادية القضايا إن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 30أكثر من ، الزنتان، رجل." لها وجود ال ألنها الشريعة من هانأخذ

أكثر من ، سبها، امرأة." لمساعدت  أخرى مصادر تحتاج. زاوية في نفس  تضع أن تريد الو  يتطور العالم إن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 30

 30-02، مصراتة، امرأة." أخرى مصادر نستخدم أن علينا يجب لذل ، الشريعة في هاجدن لن ءاألشيا بعض"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام

، عام 30-02، طرابلس، امرأة." السعودية العربية المملكة مثل لسنا نحن. أخرى مصادر هنا  يكون أن يجب"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي

 والدطتور المرأة حقوق

 من النساء – المشاركين بعض. المرأة قوقح تتناول محددة أحكاما يتضمن أن ينبغي الدطتور كان إذا ما حول خاف هناك
 .الليبيين غير من المتزوجة الليبية المرأة حقوق ذل  في بما، للمرأة الحماية ترسيخ المهم من أنه يعتقدون - عموما

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 30-02، الزنتان، امرأة." للدستور الحاسمة هي المرأة حقوق"

 ناخب، الثانوي التعليمأقل من ، اعام 30أكثر من ، درنة، امرأة." المرأةحقوق  على ستورالد يحافظ أن وينبغي"

، امرأة." الليبيين غير من المتزوجة الليبية المرأة ألبناء الجنسية وحقوق لألرامل حقوق يتضمن أن يجب الدستور"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، طرابلس
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 حقوقترطيخ  فإن، اإلطاميا الشريعا عوى الدطتور طتندا إذا حالا في أنه ونير ، الرجالمن  موماع، نواآلخر  نوالمشارك
 المساواة قدم على والنساء الرجال أن يدعون المشاركين بعض. المرأةحقوق  يحمي اإلطامو  الحاجا عن زائدة طتكون المرأة
 فيما الدستور في المرأة حقوق من أن تحديد بالقلقيشعر  خراآل البعض. للمرأة حقوق لتحديد حاجة هنا  ليست وأنه، بالفعل
 .الثقافية التقاليد مع تتعارض أن يمكن الملكية مثل بقضايا يتعلق

 اإلسالمية الشريعة مع يتعارض ال الدستور في مذكور هو ما كل أن أعتقد، المرأة بحقوق يتعلق فيما ينبغي"
 من أكثر، اعام 30أكثر من ، مصراتة، رجل. "الجميع وحقوق المرأةق حقو  ضمنت افإنه الشريعة اتبعنا إذا. لدينا

  ناخبغير ، الثانوي التعليم

 أن للدستور المستحيل من سيكون أنه يعني هذافإن ، للدستور الرئيسي المصدر هي اإلسالمية الشريعة كانت اذ"
ذاو . المرأة تجاه عادل غير كوني  جاء والدين ا، ديننب ينمقتنع غير أننا نيعفإن هذا ي اإلسالمية الشريعة أنكرنا ا 

ذاو . األول المقام في اإلنسان حقوق مانلض  اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتعارض دولية حقوق هنا  كان ا 
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، بنغازي، رجل." ال نريدها شكراف

". الحقوق نفس كل لدينا، العرق أو، العمر، الجنس نوع ما يهم ال، ليبيا في شخص أي مثل الحقوق نفس للنساء"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، بنغازي، رجل

 اللحظة هذه في المثال سبيل على. المواضيع بعض على صراع هنا  سيكون تماما مساوية جعلهاسن كنا إذا"
أكثر من التعليم ، عام 30-02، بنغازي، رجل. "اإلخوة يرثه ما نفس ليس والدها من المرأة ترثه الذي المبلغ
 ناخب، الثانوي

 ، الدطتور صياغا في والمشاركا العام الوعي

 الحكومة ان ونأمل المعلومات من مزيد على للحصول يتوقون إنهم. الدطتور صياغا عمويا حول جهلبال المشاركون يشعر
 .ينالمواطن لدى الوعي زيادة في دورا ستلعب اإلعالم وسائل أو

المؤتمر  أن نأمل. لنا بالنسبة جديدا شيئا تعتبر إنها كما. الدستور صياغة عملية عن الكثير إننا ال نعرف"
، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، مصراتة، رجل." اإلعالم وسائل خالل من لنا هاسيوضح الوطني العام

 ناخب

  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، امع 30-02، طرابلس، رجل." هذا عن الكثير أعرف ال أنا"

 على، تعديل 821 يوجد كان إذا المثال سبيل على. التوعية حمالت وهي، معالجتها من البد مهمة نقطة هنا "
 ال أو نعم يقول شخص أي. منهمواحد  كل حول الوعي مستوى رفعل تعديل 821 كل شرحيو  يخرج أن أحدهم
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، يبنغاز ، رجل. "ماذال عرفي أن يجب
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 عام 30أكثر من ، درنة، امرأة." هذا كل حول العمل وورش الوعيإلى  بحاجة نحن. لدينا الوعي رفع علينا"
 ينناخبال، أقل أو الثانوي والتعليم

 ةيمسؤول ول من عليهون حيختلف المشاركين أن حين في. الدطتور صياغا عمويا في اركيش أن ويتوقع يريد المواطن
 استطالع يريد اآلخر والبعض، مشروعيمكن أن تعد ال والخبراء المحامين من لجنةأن  البعض يعتقد - الفنية صياغةال

 جميع في استشارتهمإلى  بحاجة الليبيين أن علىيوافقون  المشاركين معظم - مشروعال إعداد قبل مساهمتهم على المواطنين
 .الشرعيةإلى  تفتقر سوف أو تورالدس صياغة عملية مراحل

 العلم مع جدية أكثر تعتبره سوف والناس أقوى سيكون وقتها الدستورألن  الشعب يشار  أن بمكان األهمية ومن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30-02، بنغازي، رجل." صياغته من جزءا كانوا إنهم

-02، درنة، رجل". الدستور في الشعب يريده ما لمعرفة ياناتاالستب المؤتمر الوطني العام يباشر أن وينبغي"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 30

 تريد ما على استقصائية دراسات تجري أن ينبغي. الدستور في هنريدالذي  ماعليهم أن يسألونا ، يكتبوه أن وقبل"
 ناخب، م الثانويأكثر من التعلي، عام 30-02، مصراتة، امرأة." الدستور في النساء

-81، سبها، رجل. "الدستور تحريرالشعب ب طالب إذا. ليهع للتصويت دستور مشروع يعطوا الشعب أن يجب"
 ينناخبال، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53

 المشاركين بعض. واألكاديميين والمحامين الفنيين الخبراء أن تستشير يجب الدستور صياغة لجنة أن يعتقدون نو المشارك
 أن من للتأكد ينمسلم شيوخ من والمدخالت موافقةال على للحصول للقائمين على صياغة الدستور المهم يقولون أنه من

 .اإلسالم مع تعارضي ال الدستور

." الليبي والشعب ليبيا يخص فيما جيدة خلفية الذي لديه المتعلمالشعب و  جدا ذكي شعب يتطلب الدستور إعداد"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، اعام 53 أكثر من، مصراتة، رجل

." عديدة سنوات بعد تحدث أن يمكن التي المشاكل لضمان عدم وجود المتدينين المهنيين أيضا نحتاج سوف"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، اعام 53أكثر من ، مصراتة، رجل

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، اعام 53من أكثر ، درنة، ." امرأةالدين رجال استشارة ينبغي اعتقد"

 من شيء أي مع تعارضي ال الدستور هذا أن من لتأكدا عليهم. ذل  في لمشاركةاإلى  ينمسلمال شيوخيحتاج ال"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، رجل. "الشريعة

 في سيما ال، المشاركين بعض أن حين في. الدطتور صياغا في رطميا القبائل اطتشارة ينبغي كان إذا ما حول خاف هناك
 ينبغي أنه يدعي اآلخر والبعض، الدستور صياغة لجنة قبل من واشاركي أن ويجب كبير تمثيل ملديه القبائل بأن يدعون، سبها
 .امحدود   تأثيرها يكون أن
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، رجل". العقالء اتباع علينا ويجب، األمامي الخط واأخذي أن ينبغي قبائلال شيوخ أن أعتقد، قبلي نظام لدينا ألن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة

، سبها، ." امرأةالقبائل شيوخ مع أيضا تتشاور أن ينبغي فإننا ولذا والقضاة والمحامين القبائل بين ليبيا في الحياة"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من 

 53-81، طرابلس، ." رجلالدستور صياغة في القبائل تدرج أن ينبغي ال. تأثير أي يكون لهم أن ينبغي ال"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام

 التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةالمشاركة القبائل شيوخل ينبغيال . اآلن بعد القبلي النظام نريد ال نحن"
 ناخب، أقل أو الثانوي

 عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةالقبيلة شيخ أوامر خارج العمل الناس يستطيع ال ليبيا في المناطق بعض في"
 ناخب، أقل أو الثانوي والتعليم

، عام 53-81، الزنتان، ." امرأةهاتحترم أن علي  اجتماعية عوامل هنا . لقبائلا يعرضوه على أن وينبغي"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم

 والطياطا اإلطام بًعا:طا

المشاركين يريدون  معظم، 1121 وأبريل 1122 نوفمبر في أجريت التي مجموعات اطتطال الرأ  نتائج مع يتفق بما
 األخاقيا مبادئه مع الديمقراطيا كدين اإلطامالمشاركون  وصف. الطياطيا الحياة في ادور  اإلطامويتوقعون أن يوع  

 الفطاد ضد حماياالو ، المواطن حقوق وحمايا، شرفاء طياطيين عوى والحفاظ، الطياطا وجهت أن يمكن التي األطاطيا
 .واالطتبداد

أكثر من ، درنة، ." امرأةالسياسة في هاما دورا اإلسالم يلعب سوف الحال بطبيعةف لذل ، مسلمون جميعا نحن"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53

 اإلسالمو . لنا بالنسبة الصحيح الطريق في ويضعه ذل  اإلسالم ينظم. السياسة فييلعبه  رئيسي دور له اإلسالم"
 معذل   لكن ينبغي أن يتوافق تريد كما ذل  تنظيم يمكن . فيدرالي أو ملكي نظام لدي يكون  أن ل  قوللن ي

أكثر من ، عام 53-81، بنغازي، رجل. "تقبلها الشريعة أن طالما، قم بإدارتها كيفما تريد. اإلسالمية الشريعة
 ناخب، التعليم الثانوي

، عام 53-81، سبها، رجل. "والمساواة العدالة كفلي أن وينبغي. السياسة في يلعبه واضح دور له اإلسالم"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم
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ر من أكث، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةرئيسيا دورا يلعب دينناو  الديمقراطيةإلى  دين أقرب هو اإلسالم"
 ناخب، التعليم الثانوي

 يجب ولكن، ا هاماثقافي دورا يلعب دائما الدين أن المشاركين بعض يوضح. والدولا الدين بين الفصل لفكرة التأييد بع  هناك
 من كبير قدرإلى  يؤدي مما، وعائلي شخصيةأمر  هو الدين بأن شعور هنا . السياسي المجال في التأثير محدود يكون أن

إلى  واسع نطاق على وينظر. الثقافية والتقاليد المحلية التفسيرات في بارزين شيوختدخل و  اإلسالمية السلطات بفكرة االنزعاج
 الدين بين الخلط أن من يحذرون المشاركين بعض. غير شرفاء أو متالعبين بأنهم خطبهم في الدين يؤكدون الذين السياسيين
 .البالد في ترسخيل لتطرفل سيسمح والسياسة

في  ينمسلمال شيوخال يتدخل فيها ال قوانين أن يكون لدينا يمكن. سياسي شيءأي  في الدينتدخل  ضد أنا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجلكتابتها

 النمو في ونيفكر  مسلمون إنهم - تركياإلى  ننظرل. تدينهم مدى ظهارإ عندما يحاولون سياسيينا من مستاء أنا"
، المسلمون نحن"قائلين الشوارعإلى  هم ليس عليهم أن يخرجواولكن، مسلمون إنهم بالفعل يعرفونهم . بلدهم وبناء

أكثر من ، طرابلس، رجل. "أقوى بشكل صحيح أصبح دينهم بلدهم بناء خالل من". اإلسالم اإلسالم اإلسالمو 
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53

 جعلوا لقد .اضعيف   يبدو سياسية كأداةاآلن  هيستخدم شخص أي لذل ، السلطة الكتساب اإلسالم الناس استخدم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، رجل. "بالسياسة األمر يتعلق عندما اسيئ   بدوي اإلسالم

 التطرف نريد ال نحن. الالزم من أكثر دينوال السياسة نخلط ال أن علينا يجب ولكن مهم اإلسالمأن  أوافق أنا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة، ." امرأةهنا

ال أن يمكننا ال"  53-81، طرابلس، ." رجلأفغانستان مثل تماما بنا الحال ينتهي سوف نتطرف في أي شيء وا 
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام

 من الكثيرعبر ، اإلنطان وحقوق التعويم تحطين مع نموا األكثر العومانيا البودان يرون ركينالمشا بع  أن حين في
 في يطهم أن شأنه منوهذا  الفطاد بازدهار تطمح أن شأنها من ليبيا في عومانيا حكوما أن من مخاوف عن جيبينطتالم

 التنمية جلبت سوف السياحة أن في األمل عن رواعب المشاركين بعض أن ورغم. المحافظا ليبيافي  األخاقي النطيج تدهور
 غير التصرفات من وغيرها، المخدرات وتعاطي، الكحول الستهال  الباب فتحت قد السياحة بأن اآلخر البعضيقول ، ليبياإلى 

 .األخالقية

، عام 53-81، طرابلس، رجل". بلدهم ويحبون الناس تعليم يتم، [العلمانية] البلدان هذه في أفضل تنمية هنا "
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر

 ؟إذا ماذافل، بلدي في وهافعلي أن همأريد ال أشياء تفعل أن للناس الفرص أبواب فتحقد ي السياسة عن الدين فصل"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجلتماما مغلقا الباب ما علي  سوى إبقاء
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 من أكثر، عام 53-81، طرابلس، ." رجل[العلمانية الدول في] سلبية جانب أكبر هي األخالق وجود عدم"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم

 اإلسالمية الشريعة ذات دولة لدينا يكون أن نريد نحن. األمامإلى  تتحر  ال الشريعة مع تتماشى ال بلد أي إن"
 مع يتماشى هذا كل طالما، التعليم نريد. واألعمال المال كسبنو  نعمل إننا نريد أن. شيء كل أساس لتكون

 ان نريد نحن. هنا والحانات المراقص نريد ال نحن ولكن، أيضا ذل  نريد للسياحة بالنسبة أما. اإلسالمية الشريعة
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." رجلاإلسالمية الشريعة مع األمور تتماشى

 االزدهار أرى أن أريد الوقت نفس في ولكن خطأ على والمخدرات الكحول مثل اإلسالم التي يحرمها ءشيااأل كل"
 يحرمها التي األمور من وغيرها الكحول مثل ءاألشيا هذه لجلب لدي  وسيلة السياحة ولكن. السياحة خالل من

 ناخب، التعليم الثانوي أكثر من، اعام 53أكثر من ، سبها، ." امرأةأعرف ال أنا لذل ، اإلسالم

 أن ذلك يعني ما بشأن تختوف اآلراء ولكن، الحكم عوى تؤثر أن ينبغي المعتدلا اإلطاميا المبادئ أن عوى تفقونم الويبيون
 .التطرف تجنبإلى  الحاجة بشأن اآلراء في توافق هنا . العاما الحياة في الدين يوعبه أن ينبغي الذ  الدور حي  من

 محاولا مع يكافحون إنهم"،معتدلا إطاميا دولا"في العيش في رغبتهم طاحقا بأغوبيا أعونوا المشاركين أن من الرغم عوى
. المتطرف اإلطامو  المتطرفا العومانيا طواء، التطرف رف  بأنه المعتدل اإلطام يصفون. لهم بالنطبا المعتدل ما تحديد

 .الحقوق واحترام التسامح نتحتض مشتركة أرضية يوفر المعتدل اإلسالم أن يزعمون

، اعام 53أكثر من ، طرابلس، رجل". نفسه فرضي ال ولكن نفسه عن عبري الدين أن يعني المعتدل اإلسالم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي

 53-81، الزنتان، ." امرأةصارمةال األمور وتر  اإلسالم عن الهامة األمور نأخذ أن يعني ينمعتدل كونن أن"
 ناخب، أقل أو الثانوي تعليمال، عام

 ليبيا في سيئة أشياء أريد ال فقط أنا. متطرفة بالدنا تكون أن نريد ال نحن. نو ياإلسالم نو المتطرف يبالغ قد"
 أو الثانوي التعليم، عام 53-81، الزنتان، امرأة"والمخدرات والكحول الحانات - اآلخر الطرف على تشمل والتي
 ناخب، أقل

، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، الزنتان، رجل ".ادين ليس متطرفا أو علماني   هو لالمعتد اإلسالم"
 ناخب

 في عندما أفكر خائفا أصبح بصراحة. أفغانستان مثل المكان هذا أريد ال أنا. المتطرفين رفض يعني معتدل"
 اخبن، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." امرأةكثيرا ذل 

 ال أيضا ولكنني نحاءاأل جميع في والمراقص الحانات أريد ال أنني يعني فهذا اإلسالمية الشريعة أقول عندما"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." رجلشيء كل في الملتحين الرجال أن يتدخل ريدأ
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، التعليم مثل الغربي العالم في يجابياتاال صول علىالح على قادرا تكون أن يعني المعتدل اإلسالم، لي بالنسبة"
 ناخب، أو أقل الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةالمعيشة أسلوب ليس ولكن

 .معتدلاال اإلطاميا لوديمقراطيا ناجحا عالميا نموذجا تصبح أن يمكن ليبيا أن في األمل عنعبروا  المشاركون بع 

، طرابلس، امرأة". إسالمية ديمقراطية دولة كونن أن يمكن أننا للعالم رائعا مثاال عطين أن نيمك أننا لو أتمنى"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 81-53

 كدولة علينا يجب. والديمقراطية اإلسالم من كل نحترم أن علينا أن يعني وديمقراطية إسالمية دولة كون أن"
 اإلسالمو  الديمقراطية بين التوازن تحقيق من علينا أن نتمكن، ذل  نحقق أن لنا نكا إذا. اجيد بدوي اإلسالم جعل
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، رجل. "جيدا مثاال وسنكون، سواء حد على

 الطياطيا والحركات األحزا ثامًنا: 

 ما شامل بشكل واحددي أن يمكن قالئل مشاركين وجود من بالرغم .منخفضا الطياطيا والحركات لألحزا  الشع  فهم يزال ال
 المنافسةمع  السياسية األحزاب بين الربطإلى  - العالي التعليم خلفيات ذوي عموما - نو جيبستالم يميل، سياسيال حزبال هو

 .مشتركة أهداف تحقيقإلى  ونيسع التفكير نفس أشخاص لهم وتجمعات السياسية لمناصبعلى ا السلمية

أكثر ، درنة، ." امرأةالسلطة على للحصول يسعون معينة أيديولوجية لهم الناس من مجموعة هو سياسي حزب"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53من 

، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلوالتفكير اآلراء نفس ون ولهممتحد الناس من مجموعة"
 ناخب

 أو الثانوي التعليم عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةوتنظيمها البالد على للسيطرة هانتخب من هو سياسي حزب"
 ، ناخب، أقل

. الطغيان ضد مهما ضمانات يوفر اطياطيال  احز األ نظامأن  نوجيبطتالم بع  يدعي، الواحد الرجل حكم من عقود بعد
 .الناس لخدمة اإليجابية فسةالمنا وروح الرأي في التنوع مع السياسية األحزاب يربطون بين إنهم

-81، بنغازي، ." امرأةجيد شيءإلى  تحولت لكنها السياسية األحزاب جميع ضد كونن أن الماضي في تعلمنا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53

، أقل أو الثانوي والتعليم عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةمختلفة آراء توفير على تساعد السياسية األحزاب"
 ناخب

 بشكل بلدال تخدم السياسية األحزاب بين المنافسة فإن. للناسرحمة  راءاآل اختالف أن علمنات اإلسالم في"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلأفضل
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 الاألشك هذه مثلي شخص وجعل لدينا االختالفات تبين يعني فهذا، االختالفات عنيت السياسية األحزاب"
، ." امرأةنظرال وجهات تباين من الرغم على لدينا ما أفضل وهذا موحد بهدف البعض بعضهم واحترام المختلفة
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، 53 - 81، طرابلس

 مما، المملكة خالل سياسية أحزاب لدينا يكن لم. السياسية األحزاب على الديمقراطية العملية تحتوي أن يجب"
، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة، ." رجلالقذافي فعل كما بانقالب القيام لممكنا من جعل
 ناخب

المنبثق  العدالاالبناء و  حز  خارج والكيانات الناشئا ليبيا في االطياطي عوى أغو  األحزا  متعودين غير عموما المشاركون
 جبريل محمود الحرب زمن في السابق رئيس الوزراء حزب، (NFA) نيالوط التحالف وقوات (JCP) عن اإلخوان المطومين

 4.المؤتمر الوطني العام مجلس في لألحزاب امخصص   مقعد 21 إجمالي منمقعد  38 بعدد فاز الذي

 فضال، السياسية الحركات عدد تزايدمن  قلقون إنهم. الطياطيا األحزا ب مشبعا الطياطي المشهد المشاركون يرى، ذلك ومع
 يكون عندما أهل للثقة أو مصداقية ذات أحزابا تجد أن الصعب نأنه م المشاركين بعضويزعم . بينهم التمييز بةصعو  عن

 .الغريبة والوعود الشعارات نفس همكل لديهم

، طرابلس، ." امرأةيصدق ال أمر وهو، البرامج نفس األساس في لديها السياسية األحزاب جميع أن هي المشكلة"
 ناخب، من التعليم الثانوي أكثر، عام 81-53

 وبالنسبة للشعب االرتبا يسبب  هذا. األهداف نفس وتحقيق النظر وجهات نفس لديها األحزاب معظم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." امرأةينناخبلل

 نحن. سياسي حزب 831 من أكثر لدينا ليبيا في هنا. والجمهوري الديمقراطي، لديها حزبان سياسيان أمريكا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، الزنتان، ." رجلأقل سياسية ألحزاب بحاجة

 تحطنا، يوليوفي  االنتخابات قبل أشهر ثاثا من 1121 عام ابريل مجموعا اطتطال الرأ  التي أجريت في ت أبحا أظهر 
 التي أجريت في الدراطا في كبير حدإلى  تاشت هذه الطمعا الطيبا، العكس ىعو. الطياطيا لألحزا  العاما المفاهيم في

 دوافع لها السياسية األحزاب أن يزعمون. في الحمات بوعدها تف لم التي في األحزا  ملاأل خيبا بطب  1121 نوفمبر
نهمو  السلطة في والرغبة قبل من ةمتفرد بسبب  أمل بخيبةآخرون  ابونيصو . المواطنين واهتمامات احتياجات يتجاهلون ا 

 في قبل مصالحها وضع طريق عن التقدم تعرقل األحزاب أن ونعتقد، الجديدة الحكومة في األحزاب بين السياسية الصراعات
 .البالدمصلحة 

يريدون  إنهم الواضح من أصبح الحق وقت في ولكن، وذا  هذا سنفعل يقولون االنتخابات قبل. المواطنين نسوا"
 .ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، امرأة"طمؤيدين فق
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 وجهات مع نتفق أنا يمكن الو ، السياسية لألحزاب الموالين من هم مناصب يشغلون الذين األشخاص أن تجد"
 هو هذا أن وأعتقد. شخصيةال مزاياال من بدال البالد رفاهية هو الرئيسي الشيء أن ينسون إنهم. األخرى النظر
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةالسياسية األحزاب مساوئ من واحد

 53أكثر من ، الزنتان، ." رجلالمؤتمر الوطني العام عمل إبطاء في تتسبب التي هي السياسية األحزاب إن"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام

 أال يكون هنا  األفضل من أنه الواضح من أصبح ليبيا في هنا ألحزابا وقادة السياسيين من رأيته ما بعد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةليبيا في سياسية أحزاب

 أي نرى لم نحن. مقاعدها على حصلت أن بعد اختفت السياسية األحزاب أن كيف نرى أن غريب أمر إنه"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، ." رجلمعهم تحدثيو  سالناإلى  ينزل سياسي حزب

 ولكن األهداف تل  لرؤية لهم يصوت المواطن ويذهب. الخاصة وأهدافه الخاصة أجندته له سياسي حزب كل"
 اخبن، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، سبها، ." امرأةمنها أي يحققوا لم انتخابهم يتم عندما

 حلقات مثل، العظيمة ءاألشيا رأيت االنتخابات قبل. مصداقيةال ها تنقصهارأيتالتي  السياسية األحزاب معظم"
أكثر من ، عام 53-81، مصراتة، ." رجلشيء أي أرى ال أنا االنتخابات بعد ولكن، للشباب والتدريب العمل

 ناخب، التعليم الثانوي

، بالثقة يجدير  غير إنهم يرون كما. الجديدة الويبيا الطياطا في لها مكان ال اطياالطي األحزا  أن المشاركين بع  يقتنع
مسببة  تكون أن يمكن السياسية األحزاب أن من قلقون وهم. المحتملة األجنبية السرية المصالح من بدافعيعملون و ، ومتواطئين
 .موحدة لتكون البالد فيه تحتاج وقت في الليبيين بين الصراع تسبب أن ويمكن للمشاكل

، بنغازي، ." امرأةبهم نثق ال نحن. مخيف شيء إنهم لم نتعود عليه نحن شيء[ هي األحزاب]، أعرف ال أنا"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53أكثر من 

 ذوي أشخاص وجود. متحدين نكون أن نريد. واحد كلال يكون أن نريد ونحن، السياسية األحزاب نريد ال نحن"
-81، الزنتان، ." امرأةصراعات تحدث قد، فكرتهإلى  انحاز الجميع كل إذا. متحدين تجعلنا ال منفصلة أفكار
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53

 أسوأ هو وهذا. آخر بلد من بتمويل أو مدعومة تكون أو أخرى أجندة لها يكون قد ألنها األحزاب بشأن قلق أنا"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، الزنتان، رجل"!ةجريم لعله بل، سلبية

 من بدال السلطةإلى  للوصول السياسية األحزاب مختلف بين المنافسةخلق  السياسية األحزاب تشكيل إنشاء"
، يالثانو  التعليم من أكثر، اعام 53أكثر من ، مصراتة، رجل". ليبيا من أجل أفضل هو ما وتحقيق وطنهم خدمة
  ناخبغير 
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 إجراء يتم كيف نعرف ال ونحن، واضحة غير الحالي الوقت في ألنها ناجحة تكون لن السياسية األحزاب اعتقد"
 ناخب، أقل أو الثانوي والتعليم عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةتفشل سوف إنها أعتقد. ماليا دعمها

 متهت السياسية أحزابنا ليبيا في هنا ولكن بلدهم هيو  ويةاألول ذات لها العالم أنحاء جميع في السياسية األحزاب"
 ينبغي التي النقاط بعض على توافق ال السياسية األحزاب مختلف من عضوين لو وحتى، السياسي حزبهمب فقط

 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةعليها لما في مصلحة هذا البلد االتفاق

 القذافي حظر. األحزا  ضد القذافي دعايا من عقود أربعا إر  عوى التغو  أجل من تكافح تزال ال اطياالطي األحزا 
 ."خائن سياسي حزبإلى  ينضم من"الشعبي النظام شعار اذكر مازلت المشاركين من وعدد السياسية األحزاب

ومع  يتفك  ببطء بدأ ذل  أن أعتقد. ائلالقب محلها وحلت السياسية األحزاب نحو كراهيةال فينا القديم النظام زرع"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلبشكل أفضل السياسية األحزابالوقت سيتم دعم 

 أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةمنها لخوفا ألننا تعلمنا الماضي في السياسة عن الحديث نتعود لم"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من

 دوافع - تحديدا أكثر بشكل - أو عام بشكل الطياطيا األحزا  ووظائف أدوار يفهمون ال ونزالي ال الويبيين من كثير
 .الجديدة ليبيا في الطياطيا الحركات من العديد وهويات

، لثانويأكثر من التعليم ا، اعام 53أكثر من ، سبها، ." امرأةبه يقومون ما أو األحزاب هي ما نفهم ال نحن"
 ناخب

 53أكثر من ، الزنتان، ." رجلآخر شيء أي حقا أعرف ال وأنا الحكومةب صلة لها السياسية األحزاب اعتقد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام

، ." رجلالبلد لهذا سيئة أو جيدة األفكار كانت إذا نقرر ما ثم ومن هموأفكار  خططهم فهم من نتمكن لو أتمنى"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي

 أكثر نحو وعوى األحزا  ومهام أدوار حول طواء - األحزا  عن المعوومات من مزيدإلى  بحاجا إنهم المشاركون يزعم
 بشكل يسهم السياسية األحزاب وفهم المعلومات انتشار عدم .الجديدةالويبيا  الطياطيا الحركات وأهداف المنابر حول تحديدا
قامت  إذا لالقتناع استعداد على إنهم يقولون المشاركين بعضو . حزاباأل الناس التي يرى بها واالرتياب الش  في واضح

عبر منابر حول طريقة  بشكل واضح األحزاب أن تعبر يريدون إنهم. أنفسهم وشرح إليهم للوصول الجهد من مزيد بذلب األحزاب
 .والتنمية، والفساد، واالقتصاد، األمن ذل  في بما، اليبي تواجه التي الرئيسية للمشاكل حلهم

 في معين حزب نظر وجهات أحب قد، المثال سبيل على. عام بشكل األحزاب ضد أنني أقول أن أستطيع ال"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." امرأةصادقون إنهموأجد ، المستقبل
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، الزنتان، رجل"؟أخذونا أينإلى  ،البلد لهذا يريدون ماذا أهدافهم؟ هي ما. تيأسئل بعض على للرد بحاجة إنهم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من 

 والمجتمع، والحي الذي أسكن فيه، البالد على بالنفع عودي سوف اأن على اواضح دليال سياسي حزب قدم إذا"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." رجلاالنضمام فيأفكر  فإني قد

 على لحصولا ويطلبوا في تصرفاتهم أيضا يشككونبل و ، سياسي زبون فقط لحيصوت ال الناس ليبيا خارج"
 التعمق، القبيل هذا من ليبيا شعب أن يكونإلى  حاجة في ونحن وغيرها الضرائب مثل قضايا بشأن معلومات

، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." رجلالوعي مستوى فعر  علينا يجب. يجري ما تماما لفهم
 ناخب

 تطبيقها تم إذا أنه واقتنعت عنها محاضرة حضرت يولكن، ليبيا في سياسية أحزاب يكون هنا  أن أريد أكن لم"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة، ." امرأةناجحة ستكون سوف صحيح بشكل

 لديه ليسو ، هدافاأل والوضوح في ايشفافيتمتع بال إطامي توجه اذ معتدل حز  يريدون إنهم يدعون المشاركين ظممع
 تقديم الطياطيا األحزا من  نالمشاركو ريدي، شيء كل قبل. الباد وتطوير الويبي الشع  خدماب وتوتزم، خارجيا انتماءات
نهمو  والوعود السياسية الخطابات من تعبوا إنهم يقولون المشاركين من العديد .اليوميا حياتهم في موموطا تحطينات  يريدون ا 

دخال ملموسة إجراءات يروا أن  .اليومية حياتهم على تحسينات وا 

 53-81، سبها، ." رجلجدا مهم  فهذامعتدال ياإلسالم أن يكون الحزب، لي بالنسبة. امتطرف احزب أريد ال أنا"
 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام

 يبحثون ما حقا نرى، الناس يريده ما دراسةو . الناس تتعامل مع مشاكل التي األنشطة متابعة لألطراف ينبغي"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، رجل. "همن يعانون وما عنه

 من الناس يتمكن حتى مليةالع األمور تفعل أن هو الناس تأييد لكسب السياسية لألحزاب طريقة أفضل أن أشعر"
 األكثر األولوية يعطون السياسية األحزاب قادة أن أشعر أنني هي المشكلة. إيجابية تغييراتب ونويشعر  ارؤيته

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةالشعب خدمة من بدال بمقاعد والفوز للسياسة

". رواتبنا وتحديد، والتعليم، الصحية الرعاية، ملموسة تطورات نرى أن فقط يدنر  نحن العادي للمواطن بالنسبة"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، الزنتان، رجل

." شيئا نرى أن قبل شيء أي أفعل نل أنا ولكن، ذل  أؤيد سوف، دوره ويؤدي جاهدا يعمل الحزب أن رأيت إذا"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من كثرأ، عام 53-81، طرابلس، رجل

، بنغازي، رجل". سماعه يريدون ما للناس أقول فقط وليس التواصل الحقيقي ولكن، تواصلأن ي من الحزب أريد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 81-53
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 من بدال، لهم وتواص الذين الناس وتمثيل رعاية وا فيستمر ي أنعليهم  السياسية األحزاب ألثق في لي بالنسبة"
 ناخب، أقل أو الثانوي والتعليم عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةتغييرال

 خال من مصداقيتها تعزيز الطياطيا األحزا  يرغبون من والمشاركين منخفضا الطياطيا األحزا  في الجمهور ثقا
 .تهمهم التي القضايا والتصرف حيال الناسإلى  االطتمال

 ألن، المواطن الذي يشعر به والغضب باأللم وايشعر  أن عليهم. المواطنين مكان في نفسهمأ يضعوا أن عليهم"
أكثر ، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةفرقااألحزاب  حدثوعندها سوف ت. التغيير الذي سوف يحدث هو ذل 

 ناخب، من التعليم الثانوي

إلى  النزولإلى  تحتاج، ن تصوت ل أ الناس تريد دمت ما. الناسإلى  استمع سياسي حزب دعم أن أود"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، رجل. "الناس

ويطرقون الباب ويسالوا عما تحتاجه وما  عتبة باب بيت إلى  السياسية األحزابتذهب  تركيا في أن سمعت"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، ." رجلترغب فيه

 أعلى على الشفافية يعني، الثقة أقول عندما. به الوثوق يمكن كان إذا ما هو سياسي حزبأي إلى  جذبنيي ما"
 فعلي أن يجب جديدة مستشفيات بناءب الشعب وعد الذي، السياسي الحزب فاز إذا المثال سبيل على. مستوى

." الناس مع جيد بشكل التواصل عليهم. عليهم أن يقولوا ما السبب، يريدون ال أو يستطيعون ال واكان إذا. ذل 
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، بنغازي، رجل

 األمامإلى  التطوع تاطًعا:

 المواطنون فيها متقدما دولا طتكون بادهم أن المشاركون يأمل، ليبيا لمطتقبل رؤيتهم وصف طو  من المشاركين عندما
، التحتية والبنية، الصحية والرعاية التعليم تحسين في يأملون إنهم. ونامي قو  اقتصاد من ويطتفيدون بحقوقهم يتمتعون
 والجيش، هو أن تكون دولة مصونة الحدود ليبيا المثالي لدولة المستقبل أن على أكدوا المشاركين من العديد. المحلية والخدمات

 .فعالة والشرطة، جيدا تدريبا ربمد

 اإلدارة لسوء تقدم إحراز عدم ويعزو، النفطية حتياطياتهاال بالنظر سيما ال، واطعا إمكانات لديها بادهم أن المشاركين يعتقد
 ةالمثالي أن ليبيا كيفية في المشاركين بعضفكر ، للمستقبل آمالهم وصف في. البالد في الجديدة السلطات قبل من اإلهمال أو
 .الحالي السياق مع عميقبشكل  تناقضت

 ال، الصنابير من القادمة النظيفة المياه - حول  من إيجابية تغييرات رىت، لتي أحلم بهاة االمثالي ليبيا في"
 على الاآلن  بعد ولن أقلق والرضا باالرتياح شعورا عرأش أن وأود. النظيفة والشوارع، الكهربائي التيارفي  انقطاع
 ناخب، الثانويأكثر من التعليم ، عام 30-02، بنغازي، ." امرأةالقادم الجيلال و  نفسي



 "دركهن أن يمكن الذي التغيير امنحونا"

68 
 

، رجل". وديمقراطي حر بلد في كاملة حقوقهم المواطنين جميع تلقيي عندما ة التي أحلم بهاالمثالي ليبيا أن أعتقد"
  ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، اعام 30أكثر من ، مصراتة

، مصراتة، ." رجلملكا بلد في عيشأ يأن ألشعر، الصحة تحسين ونظام، اقوي اتعليم رىأو  ستيقظأ أن أحب"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 02-30

 مليئة، صارم قانون لديها يوجدس. العالم في الدول أعلى من ادةواح كونا ستفإنه، مثالية حالة في ليبيا كانت إذا"
لن يكون . السياحة مجال في واحد ورقم اقتصاديا واحد رقم كونتس. البلدان أفضل من ةواحد كونتوس، الثرواتب

 تصنيفات أعلى من واحدة، القمة في تكون الحياة ونوعية. أخرى دولة بأي مقارنة الفقربها إال الحد األدنى من 
 كونتس إنها أقول أن أريد ال أنا، الصحيح االتجاه في سارت ليبيا إذا وهكذا. هامع تنافسي أن يمكن أحد ال

 عند ليبيا، الراهن الوقت في ولكن. هاأفضل من احدةو  كونتس إنها المؤكد من ولكن، العالم في بلد أفضل
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، اعام 53أكثر من ، طرابلس، ." رجلالصفر

 وقت أي في المعيشة مستوى أدنى لدينااآلن  ولكن، المعيشة من جدا عال مستوى لديها المثالية ليبيا إن"
 ناخب، التعليم الثانويأكثر من ، اعام 53أكثر من ، سبها، ." امرأةمضى

 كل في األسلحة من مزيد أي هنا  يكون لن. والشرطة الناس واحترام القانون إنفاذ لرأينا مثالي وضع فيلو كنا "
   ناخبغير ، الثانوي التعليم من أكثر، عام 53أكثر من ، بنغازي، ." امرأةمكان

 من التنقل أو فعالالمواطنين بشكل  لتمثيل المنتخبين ةالقاد قدرة في يشكهم وبعض المطتقبل من بالقوق الويبيون يشعر
 أن نوالمشارك يريد، الجنس أو، والجغرافيا، العمر عن النظر بغ . صعبا طياطيا انتقاليا عمويا في التحول مامح خال

 .آرائهم اقيم ويقدرون إليهم يطتمعون زعمائهم أن واعرفي

 ونحريص مفه. الثورة بعد وهاتصور  التي التغييرات تقديمفي  الحالية لسلطاتا فشل يعتبرونهمما  باإلحباط المشاركون يشعر
إلى  االطمئنان يريدون إنهم. التحتية والبنية الليبي االقتصاد لتطوير واضحة جهودا يروا أنويريدون  ةاألمني البيئة تحسين على
 عن ودقيقة متسقة معلومات يريدون مشاركونال. الذاتية المصلحة من بدافع ال صادقةو  شفافةأشخاص  يقودها بالدهم أن

 التحر  مواصلة قادتهم يطلبون من. القرار صنع عملية فيويريدون أن يشاركوا ، والسياسات، والمنصات، السياسية التطورات
 القادمة رحلةالم في ليبيا وتعزيز تأمين خالل من الثورة تضحيات لتكريم والتعامل مع مسئولياتهم بشكل جاد، البالدب األمامإلى 
 .االنتقال عملية من

نراه  أن يمكننا اتغيير  أعطونا. تغيرت سوف البلد بأن األمل من القليل فقط. شيء أي، نرجوكم أعطونا أي شيء"
  ناخبغير ، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53-81، سبها، ." امرأةبأعيننا

أكثر من التعليم ، عام 53-81، درنة، ." رجلتحركوا أسرع من هذا، قوموا بالمهمة التي انتخبتكم ألجلها"
 ناخب، الثانوي
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 من الشعب ثقة يسكبوا أن يجب. يحدث ما كل في إخبارنا بالمستجدات يتم أن ويجب، شيء كل نعرف أن نريد"
 ما أفضل حقا يفعلون إنهم نشعر أن من نتمكن حتى الناس مع التواصل بدء لهم أريد. الشفافية توخي خالل
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، طرابلس، ." امرأةالبلد لهذا لديهم

، ." امرأةالتغيير أرى أن أريد. للبالد الخير يجلب لزوجي حدث ما أن أرى أن أريد. الثورة في زوجي استشهد"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، مصراتة

 ضد فعلوا كما عليهم ينقلبون سوف الناس فإن يقدموا إنجازات لم إذا. مسؤوليتهممدى عظم  يعرفون إنهم آمل"
 ناخب، أكثر من التعليم الثانوي، عام 53-81، درنة، ." رجلالقذافي

 ناخب، أقل أو الثانوي التعليم، عام 53أكثر من ، درنة، ." امرأةوتذكروا أننا من اختاركم تخيبوا أملنا فيكم ال"
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 النتائج والتوصيات

 نحو على باإلحباطيشعرون  ولكن، 8108عام  في السابع من يوليو ليبيا التي جرت في االنتخاباتبالفخر ب نالمشاركو يشعر 
 وقادتهم المواطنين بينويتحدثون عن انقطاع االتصال . الخدمات وتقديم األمن في ملحوظ تحسن وجود عدم بسبب متزايد
 الذي استمر لمدة، المؤتمر الوطني العامو . س الوطني االنتقاليالمجل يكرر أخطاء سلفه المؤتمر الوطني العام ون أنويشعر 
يكاد ال يكون لها  بلد في للمساءلةوتخضع  ستجابةحكومة قادرة على اال إلقامة فرصةلديه ، حتى اآلن واليته في أشهر ثالثة

 ذات القضايا في البت في فشالني والحكومة المؤتمر الوطني العام أن يرون نو المواطن ظل إذا. أي تاريخ في الحكم التمثيلي
 ردود. االنتقالية العملية استقرار زعزعةإلى  يؤدي ذل  أن ويمكن، العام االستياء قد يزيد، ةاألمني سيما ال، القصوى األولوية

 .األهداف هذه لتحقيق السبل ألفضل التوجيهات بعض تقدم الدراسة هذه في المشاركين

 ستجابةوا تمثيال أكثرحكومة ل توقعات وضع

 المؤتمر الوطني العام يرونو . المؤتمر الوطني العام من القصور أوجه مع التسامح تراجععن  الدراسة هذه في نو المشاركيعبر 
 المواطنين احتياجات تلبية أكثر من شخصية مكاسب تحقيقب اهتماما أكثر بأنهم أعضائه وينتقدون التنظيم غامضا وسيء

 أن المؤتمر ال مفاده ارأي  وكونوا  شاكلهممسئولون عن م إنهم متزايد نحوعلى  الحكومةى عل يأخذونه ما. انتخبوهم الذين
يشعرون  الليبيينبشكل سريع ألن  ينفذ الصبر. السابقة الحكوماتالذي سارت فيه  الطريق نفسوهو ، الحتياجاتهم يستجيب

 منها. الصغيرةحتى  سيناتالتح تقديم على ينقادر  غير هملصالح صوتوا الذين الناس أنبخيبة األمل 

 :المؤتمر الوطني العامو  االنتقاليا الحكوماإلى  توصيات

 والمواطنين الحكومة بين لالتصال منتظمة قنوات إقامة. 

 الزمني واإلطار، السياسية التطوراتب الناس وتعريف الوعي مستوى لرفع كوسيلة الوطنية اإلعالم وسائل تحسين 
 .الضرورية تالمعلوما من وغيرها االنتقالي

  المؤتمر الوطني العام والية حول المعلومات تبادل ذل  في بما السياسي القرار صنع عملية حول التواصل يادةز ،
 .والقيود، والقدرات

 السفر وكذل ، والجديدة التقليدية اإلعالم وسائل خالل من المواطنين مع حوار في الدخولإلى  الرامية توسيع الجهود 
 .ينناخبجمهور ال مع لالجتماع العادي

 شرا ، لها للتصدي والتواصلالشعب  مع اعلن  "المركزية"مشكلة مناقشة  وجنوب، والغرب الشرق من السلطة وسطاء وا 
 .البالد

 أنحاء جميع في االنتخابية الدوائر مكاتب فتح ذل  في بما، التأسيسية والعالقات المواطنين شرا إل األولوية إعطاء 
 .البالد
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 لتقييم صادقةالو  واقعيةال الزمنية األطر إعالن مع مواطن األولوية ذات القضايا من وغيرها األمن حول تالتوقعا إدارة 
 .تحقيقه يمكن ما

 بين ةاألمني المسؤوليات وتحديد، الوطني الجيشوتأسيس ، تنظيمال وخلق، األمني الوضع لتحقيق األولوية إعطاء 
 .والوطنية المحلية السلطات

   واإلنفاذ لتحقيقل قوية آليات إنشاء خالل من الفساد مكافحة لجهود قوي تزامالإثبات أن هنا. 

 حول صادقة تقييمات واإلعالن عنها إلجراء واقعيةال الزمنية األطروضع  مع االقتصادية التنمية حول التوقعات إدارة 
 .الميزانية قيود ظل في يتحقق أن يمكن ما

 الشاملة الدستور صياغة عملية ضمان

 عملية عن المعلومات من مزيدال الحصول على على المواطنين حرص، منخفض الدستور صياغة عمليةب العام الوعي مع أن
. المواطنين إشرا  وضمان الدستور صياغة عملية على لإلشراف المؤتمر الوطني العام قدرة في محدودة ثقةإن ال. الصياغة
 .شرعيةال لدستوريكتسب ال ضروري أمر رالجمهو  مساهمات أن واسع نطاق على المشاركون ويعتقد

 :الدطتور صياغا ولجنا المؤتمر الوطني العامإلى  توصيات

 للجمهور العملية هذه وشرح الدستور صياغة لجنة أعضاء الختيار إطار وضع. 

  الدستور صياغة عملية في واسع مجتمعي تمثيل لضمان فورية خطوات اتخاذ المؤتمر الوطني العام أعضاءعلى ،
 .المناطق بين السلطة توزيع بشأن المعلقة المسائل ولحل، للمراجعة واضحة زمنية جداول ديدتح

  علىيحصلون  السياسية واألحزاب المدني المجتمع ضمان أن الدستور صياغة ولجنة المؤتمر الوطني العامعلى 
 .الدستور صياغة عملية على واإلشراف مدخالت لتقديم فرص

 العملية في تدخالتها عن ةمسؤول :اإلعالم ووسائل، السياسية واألحزاب، المدني مجتمعال منظماتتكون  أن ينبغي 
 المدنية التربية وتوفير، اإلصالح عملية رصدو  الدستور؛ صياغة عملية في إيجابي بشكل تشار  والتأكد أن، السياسية
 .محتمل استفتاء إجراء قبل جديدال دستورال على الليبيين للمواطنين

 السياسية للعملية عمدال بناء

 لعمليةل تصورهم وشوهت محدودة المعلومات على همحصول فرص ولكن، المستقبلية لالنتخابات عالية توقعات لديهم نو المشارك
 والخيارات االنتخابية العمليات آليات على سواء، المعلومات من مزيدال فييرغبون  هم. 8108 يوليو التي جرت في االنتخابية
 العمليات إدارة عن مسؤولة ستكون( HNEC) العليا الوطنية االنتخابات جنةل. من المرشحين واألحزاب السياسيةلهم  المتاحة

 المحيطة القضايا في سيما ال، والتوعية ينناخبال معلومات حول قياديا دورا تلعب أن ويجب، المستقبل في االنتخابية
جراءات، التصويتب  الجمهور مشاركة السياسية األحزاب أن تعزز أيضا يمكنو . والمحليين الدوليين المراقبين ودور، الفرز وا 



 "دركهن أن يمكن الذي التغيير امنحونا"

66 
 

 خصومهم عن تميزهم التي الملموسة البرامج تقديم خالل من القادمة االنتخاباتو  الدستوري االستفتاء في الواعية والعامة
 .السياسيين

 :العويا الوطنيا االنتخابات لجناإلى  توصيات

 العام االرتبا  على للقضاء المقبلة واالستفتاءات تاالنتخابا وعملية الغرض توصيل. 

 للتالعب عرضة أقل نو ناخبيصبح ال بحيث التصويت عملية عن تفاصيل لتقديم النطاق واسعة دو جه في المشاركة 
 .المشاركةالراحة عند  من بمزيد ويشعرون

 جراءات التصويت عن الشواغل معالجة  .سري بشكل القتراعا على مقدرتهبشأن  السكان وطمأنة العد وا 

 والنتائج العملية في الثقة لبناء والمشرفين المراقبين دور وضمانات والفرز التصويت عن الجمهور إعالم. 

 في إقامة الحمالت األحزاب جميع وحقوق األحزاب بين فوائد المنافسة تعزيز. 

 االنتخابات نتائج نع عيةواق أكثر توقعات تطويرفي  المواطنين مساعدة شأنها من التي المعلومات تبادل. 

 النطاق واسعة ينناخبلل يةاإلعالم والجهود ينناخبال تثقيف خالل من االنتخاباتفي  للمرأة أكبر مشاركة تسهيل. 

 لمستقبل والرؤى برامجها عن بمعلومات المواطنين وتزويدقامة الحمالت إل والمرشحين السياسية األحزاب تشجيع 
 .البالد

 :لطياطياا األحزا إلى  توصيات

 بين للتمييز ينناخبال قدرة لتسهيل، األمامإلى  البالد لنقل ملموسة خططو  للتحقيق قابلة واقعية توصيل أهداف 
 .الطرفين

 االنتخابات بعد خاصة، الديمقراطية العملية في السياسية األحزاب أدوارحول  استباقيبشكل  المواطنين إعالم. 

 المقبلة االنتخاباتو  الدستوري االستفتاء في المواطنين مشاركة لتعزيز جهود بذل. 
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 المعهد الديمقراطي الوطني 

 

 ناخبغير /ناخب التعليم السن النوع الموقع

 ناخب أكثر من التعليم الثانوي عام 23-20 رجل بنغازي 

 ناخب أكثر من التعليم الثانوي عام 23-20  امرأة بنغازي 

 ناخبغير  ويأكثر من التعليم الثان 23+  امرأة بنغازي 

 ناخب أكثر من التعليم الثانوي عام 23-20 رجل درنة

 ناخب التعليم الثانوي أو أقل 23+  امرأة درنة

 ناخب أكثر من التعليم الثانوي 23+ رجل طرابلس

 ناخب أكثر من التعليم الثانوي عام 23-20  امرأة طرابلس

 اخبنغير  أكثر من التعليم الثانوي عام 23-20 رجل طرابلس

 ناخب أكثر من التعليم الثانوي عام 23-20 رجل مصراتة

 ناخب أكثر من التعليم الثانوي عام 23-20  امرأة مصراتة

 ناخبغير  أكثر من التعليم الثانوي 23+ رجل مصراتة

 ناخب أكثر من التعليم الثانوي 23+ رجل زنتان

 ناخب التعليم الثانوي أو أقل عام 23-20  امرأة زنتان

 ناخب التعليم الثانوي أو أقل عام 23-20 رجل بهاس

 ناخب أكثر من التعليم الثانوي 23+  امرأة سبها

 ناخبغير  التعليم الثانوي أو أقل عام 23-20  امرأة سبها


