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 فوي الووطني الديمقراطي المعهدب التركيز مجموعةب البحث الخاص و التقرير هذالقد أمكن إعداد  
 )ميبوي   المبوادرة اممريكيوة للشوراكة فوي الشورق اموسوطالوذ   قاموت بو   تمويلال خالل من ليبيا

 عنهوا أعورب التي آلراءوا.352 -سي إي  –الثاني  –إ   إن إ  أي  بي -إس  رقمبموجب القرار 

 ، الوطني الديمقراطي المعهد نظر وجهة بالضرورة تعكس وال لمؤلفا آراء هي في هذه الوثيقة 
 .الواليات المتحدة اممريكية أو حكومة للشراكة في الشرق اموسطالمبادرة اممريكية  أو
 

 المعهوودب العامووة الشووؤون موودير ، غيسووت كوواثي إلوو  المسووتند محتووو  حووول أسووةلة توجيوو  وينبغووي

 . kgest@ndi.org، 728 (202)-5535 ، الوطني الديمقراطي
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 يجووز. محفوظوة الحقوق جميع. 2011 عام الديمقراطي الوطني المعهد©  والنشر الطبع قحقو

 المعهوودبشوورط اإلقوورار بووأن   تجاريووة غيوور مغوورا  العموول هووذا موون أجووزاءنسوو   أو ترجمووة 
 .الترجمة أ  من نس ب تزويده  ويتم ادةالم مصدرهو   الوطني الديمقراطي
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 المعهد الوطني الديمقراطي
 

 تسووتجيب حكوميووة وغيوور حزبيووة غيوورو ربحيووة منظمووة غيوور هووو الوووطني الووديمقراطي المعهوود
 زوتعوز تعتورف ديمقراطيوة مجتمعوات فوي عوي كوي ت العوالم أنحواء جميوع فوي شوعوبال لتطلعوات
 الوووطني الووديمقراطي المعهوود عموول ، 1993 عووام فووي إنشوواة  منووذو. امساسووية اإلنسووان حقوووق

 ، االنتخابووات وحمايووة ، والمدنيووة السياسووية المنظمووات وتعزيووز دعوومعلوو   المحليووين وشووركاة 
 ممارسوين و موظفينتوفر   معو. الحكومة في والمساءلة واالنفتاح ينمواطنمشاركة ال  وتشجيع

 امفووراد الوووطني الووديمقراطي المعهوودجمووع ي ، دولووة 100 موون أكثوور موونمتطوووعين   سياسوويين

 أفضولبشكل كبيور   شركاءالتلقي وي. والتجارب والخبرات والمعارف امفكار لتبادل والجماعات
. بالدهوم الحتياجوات وفقوا  تكييفهوا يمكون التوي الدوليوة الديمقراطيوة التنميوة مجال في الممارسات
 واحود ديمقراطوي نموذج يوجد الأن   حين في  أنب رسالةال الجنسيات متعددنهج المعهد ال ويؤكد 

 يلتوزم المعهود عمولف. الوديمقراطيات جميوع قبول مون مشتركة معينة أساسيةمبادئ هناك  اإل أن  ،
 قنووات تطووير يشوجع أنو  كموا. اإلنسوان لحقووق العوالمي الميثواق فوي عليها المنصوص مبادئالب

 ويعووزز ، المنتخبووين والمسووؤولين السياسووية والمؤسسووات المووواطنين بووين لالتصوواالت مؤسسووية
 المعهووود حوووول المعلوموووات مووون لمزيووود. الموووواطنين لجميوووع الحيووواة نوعيوووة تحسوووين علووو  قووودرتها

 .www.ndi.org زيارة يرج  ، الوطني الديمقراطي
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 مقدمة
 

 يو إل يشوار موا فوي الشوارع إل  الليبيين المواطنيننزل ،  ومصر تونس في االنتفاضاتب ملهمين
 ديموقراطي حكم إل  والتحول القذافي معمر ديكتاتوريةإنهاء  إل  نداعي ، فبراير 17 ثورة باسم

 و سياسويتحوول   بودأواو  الوبالد تحريور ننتقواليإلا ليبيوا زعمواء أعلون أكتوبر 23 فيو. ليبيا في

 200ل تانتخابووا عقوود و، انتخووابيإطووار  ووضووع ، جديوودة حكومووة لتعيووين معووايير تضوومني الووذ 

لبحوث الوذ  ل التجريبيوة الجولوة هذه وأخذت . جديد دستور وصياغة وطنيال مؤتمرال من  عضو
 الموواطنين مشواعرحيوث  سوجلت  أثناء الفتورة اإلنتقاليوة أسابيع ثالثة  التركيز مجموعةقامت ب  
 لممارسووة يتوقووون الليبيووين أن إلوو  النتوواةج وتشووير. لمسووتقبلا وتوقعووات السياسووي المشووهد حووول

 إال أنهوم يشوعرون  ، هومبالد مسوتقبل  تشوكيل فوي والمشاركة ، حديثا المكتشفة السياسية الحريات
 .والممارسات الديمقراطية مبادئال لمعرفة مفتقارهإل نظراً  بالنقص

 
 فوي العوام الورأ حوول  نوعيوة  دراسوة  المعهد أو) الوطني الديموقراطي المعهدأجر   .الغرض
 السياسية القيادات زويدت بغية 2011  نوفمبر ، 29 إل  12 من ليبيا أنحاء مختلف في مدن ست

 جهاتوو المواطنين ولوياتأ حول المناسب الوقت في موضوعيةال المعلوماتب ليبيا في والمدنية
 فوي  تركيوز مجموعة 12 ل مناقشات الدراسة ضمتوت.، السياسية االنتقالية الفترة خالل همنظر

 : يلي ما درستحيث   البالد أنحاء جميع
 
   ؛ السياسي االنتقالوضوح مرحلة   كيفية حول تصورات 

   لمرحلوة با المتعلقوة الرةيسوية والشوواغل امولويوة ذات القضايا بشأن النظر وجهات
  االنتقالية

   بشأن المستقبل واآلمال التوقعات 

   ياسيةالس وامحزاب ، واالنتخابات ، والحكم الديمقراطية تجاه النظر وجهات. 

 
 ومنظموات السياسوية امحوزاب فوي نالليبوي القورار صوناع غالبوإل الدراسوة هوذه نتواةج واستخدمت
 دوليوة شوركة  المعهود كلفو. المواطنين بشأن آراء ومواقف  االنتقالية والحكومة المدني المجتمع
 للخودمات ة والشوركة الدوليو. البالد أنحاء في مدن ست في الدراسة لتنظيم  االستشارية للخدمات

 فووي قليميووةإ مكاتووب مووع اإلستشووارات تعموول فووي مجووال االبحوواث دوليووةشووركة   هووي  االستشووارية
 .طرابلس

 
  لمجموعوات  غيور محودودة  مقوابالتهي عبارة عن  التركيز مجموعات بحث مجموعة التركيز:

 مون الغور و مواضيع النقا  بصوورة مسوبقة. تقرير  أن يتم  بعدذلك  ووسيط  قبل منتجر  
 . للتووديب تعييوونهم تووم الووذين المشوواركين وتجووارب وآراء مواقووف فهووم هووو التركيووز مجموعووة بحووث
 والدوافع والقويم مشاعرلل أعمق تقدير عل  الحصول في خاص بشكل مفيدة التركيز مجموعاتو

 المشواركة مون المشاركين مكني مجموعةال شكل ، ذلك إل  إضافة. المشاركين الافع ردود وراء
 ال قود وهوذا – اآلراءتكوين  عن سبب  عمقأ  فهم عن الكشففي   وبالتالي – امفكار تبادل في
 تتألف مناقشات مجموعةو. النوعية  الرأ  اتاستطالع أو متعمقةالفردية ال  مقابالتال في ظهري

تسوم   و.مجموعوة فورد لكول 12 إل   ثماني من وعادة ، المشاركين من صغير عدد من التركيز

  الدوافع فهم القرار لصانعيو غير محدودة  ميسرة مناقشة إجراء خالل من كيزالتر مجموعات
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  ليست التركيز مجموعة نتاةجتعتبر  باإلضافة إل  ذلك،. المشاركين آراء وراء والقيم والمشاعر

 العوام الورأ  فإن ، الليبي التحول لدينامية نظراو .البحث إجراء لحظة في آراء من لقطة سو  "
 هووذا اسووتنتاجات تمثوول العليوو ، و. الجاريووة لألحووداث مووواطنينال اسووتجابة مووع  مسووتمر تغيوور فووي

 نوووفمبر أواخوور إلوو  منتصووفالفتوورة مووا بووين   فووي البحووث اء أجوورتووم  عنوود اآلراء سووو  التقريوور
2011. 

 
 مجموعووات 12الوووطني الووديموقراطي المعهوود عقوود ، 2011 نوووفمبر 29إلوو   12 موون. األسللبو 

 و درنة ، بنغاز :  النطاق واسع جغرافي تمثيل مع ليبيا أنحاء مختلف يف مدن ست في  تركيز
 سوكانها حجوم أسواس علو  المسوتهدفة المودن اختيوار تم وقد. والزاوية وطرابلس سبها و مصراتة
 المعهوود قسووم ، الليبووي المجتمووع موون واسووعة شووريحةل نظوور وجهووات وإلخووذ. الجغرافووي والموقووع

 أقول أو التعلويم الثوانو ) التعليم ومستو  ، الجنس نوع سبح مجموعاتال الوطني الديموقراطي

 . 34 من وأكثر 34-19) وعمر  الثانو  التعليم الذين يتمتعون بمستو  أعل  من  اولةكو ،من 

 مفحصوو وإعووادة  المشوواركون اختيووار تووم وقوود .مشووارك 10 و سووتة بووين مووا تضووم مجموعووة كوولو

 االجتماعيووة والخلفيووات  امحيوواء موون متنوووعلا تمثيوولالو الجنسووين بووين التكووافؤتحقيووق  لضوومان
 .والمهن التعليم ومستويات ، واالقتصادية

 
 مووواطنين هووم  التركيوز مجموعوواتالووذين  يجورون  المشوورفين جميوع :إدارة المصللادرو التوظيل 
كوويرك جلوبول و الووطني الوديمقراطي المعهد قبل من المشرف تقنيات عل هم تدريب، تم  الليبيين

 بواللغتين السوجالت توم إعودادو الليبيوة العربيوة باللغوة مجموعوات ال جميوع تم إجوراءو .استراتيجز
 .واإلنكليزية العربية

 

 مواقع ستة في التقرير هذا في المبينة التركيز مجموعات 12مواقع   أجريت : المجموعة أماكن

 الخريطوة نظورا) والزاويوة وطورابلس سوبها و مصراتة و درنة و بنغاز  - ليبيا أنحاء جميع في
 ذلك تزامن ولكن ،الزنتان  في التركيز مجموعات إجراء ينو  أوالً  المعهد وكان . القسم هذا في
 معهودال أجور  ، لوذلك تبعواو. الزنتوان إلو  القوذافي االسوالم سويف القوذافي نجول نقولو اعتقوال مع

 لبحوثا تجربوة ل ليبيوا فتقوارا مون الورغم علو و. الزنتوان مون بودال الزاوية في التركيز مجموعات
 فوي  االستشارية للخدمات الشركة الدولية  و الديمقراطي الوطني المعهدنج   ، مستقلال نوعيال

 أو حضورية منواطق للدراسوة مختوارةال مواقوعال وكانوت .مقوررا كوان كما المجوعات  جميع تنفيذ
 جموعووةم مناقشوواتب الخاصووة  المناسووبة امموواكن تووم تحديوود  الحوواالت جميووع فووي و.حضوورية شووب 

بواسوطة  المباشورة غيور لمراقبوةل كافيوة مسواحةلتوفير و المشواركين خصوصوية لضومان التركيز
   .االستشارية للخدمات الشركة الدولية  و الديمقراطي الوطني لمعهدل التابعين الموظفين

 
توأثير غيور  وجوود عودم لضمان ممكن جهد كل يبذل كان ، الحاالت جميع في : الخارجي التأثير
ة التوجيهيووبالمبووادئ  المحليوة السوولطات ولووم يووتم إبوالغ . مجموعواتال فووي المشواركين علوو  ررمبو

فيهوا   اختلفوت حالوة هناك يكن لم ، الدراسة هذه فيو. المجموعة قبل الخاصة بمجموعة التركيز
 مموا ، عموموا مجموعواتال فوي النتواةج عون أكثور أو ةواحود مجموعوة  مونبشكل جذز    النتاةج
 .يؤثر عل  البحث لم حدث قد  محلي تأثير  أ بأن يوحي
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 موجز تنفيذي

  
 مناقشات واستنادا إل  . 2011 عام خريف أواخر في ليبيا في العام الرأ  التقرير هذا يستكشف

 المواطنين واهتمامات مواقف التقرير يدرس ، مشاركا 155 من رأكث مع تركيز مجموعة 12 ل

 أداء حوول نظورهم وجهوات عون المشواركون سوةل وقود. الجوار  السياسوي االنتقوال حول الليبيين
 واالنطباعوات وامفكوار واالقتصوادية االمنيوة القضوايا حوول آراءهمو ، االنتقالي الحكم مؤسسات
 لنتوواةجا ملخووص علوو  االطووالع ويمكوون. السياسووية زابوامحوو واالنتخابووات الديمقراطيووة حووول

 فوي ، المشاركين من مختارة اقتباسات مع ، الكاملة النتاةجعل    اإلطالع ويمكن. أدناه الرةيسية
 .التقرير لهذا الرةيسية النتاةج قسم
 

 الوطني التوجه .أوال

 
 بمووا يشووعرون بووالفخرم فهوو. الصللحي  االتجللا  فللي تسللير الللب د أن ويعتقللدون متفللاوبون البيبيللون
 مسار وتوجي  المشكالت حل عل  قدرتهم في ةجديد ثقةب يشعر والبع  ، الثورة خالل  أنجزوه
 حوول سويما ال ، علنواً  التحودث وحرية القذافي سقوط إل  المشاركونويشير  . المستقبل في بلدهم

 .الصحي  تجاهفي اإلتسير  البالد أن عل  المؤشرات أقو وهو من  ، السياسية المواضيع
 

 متزايود قلوقب الليبيوين يشوعر .ثوريلةال نشلوةال لكسلو  بدايلة المتزايلدة اليوميلة االهتماملا تعد 
 ناشوةة تهديودات أنهوا علو  إليهوا ينظر والتي ، والفساد الداخلي اممني والوضع ، االقتصاد بشأن

 .السياسيةنتقالية إلا مرحلةال الستدامة
 
 ولكلن ، عنيفلة ثلورة ملن فقلط للي  تعلاف تليبيلا  أن المشلاركون يشلعر ، ببدهم بناء إعادة في

 أمووامهم شوواق الطريووقبووأن  قوورونيو .المنهجللي واإلهمللال اإلدارة سللوء مللن ةسللن 24 مللن أيضللا

 الصبرب التحلي عل  حثمعظمهم ي .محاولة أول عندبعمل صحي  "  القيام"   بوضوح ونريديو
 لضومان ةضورو  وشوفافة قوية قيادةتوفر  أن عل  التأكيد و البلد بناء إلعادة تدريجي نهج واتباع
 .سليمة أسس قيام
 

 تأم   حول الثورة

 
 الشللعور ، النسللاء سلليما وال ، العللاديين البيبيللين الثللورة فللي الشخصللية المشللاركة لقللد منحلل 
 حقووقهم التوي حمايوة قود خوولهم  الثورة نجاح أن المشاركون يعتقد .الب د اتجا  عن بالمسؤولية
 أن يجوب المسوتقبل قادةأن  و الثورة تمثل سابقة لهم  نأ يعتقدون و.  امنفس بشق حصلوا عليها

 .الليبي الشعب أمام للمساءلة يخضعون أنهم يعرفوا
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. الثورة قيام منذ حياتهم في تغيير أهمك - التعبير حرية خاصة - الحريةإل    المشاركين يشير 

القيووام  و االخووتالف فووي باممووان والشووعور واآلراء امفكووار تبووادل فووي جديوودة جوورأة يصووفونو
 .بأنفسهم خياراتهمب
 

يصووف  .المدنيللة والمشللاركة السياسللة فللي جديلد واهتمللام لمسللتقبلفللي ا أمللل المشللاركون يبلدي
 الحركات في االنخراط في والرغبة المدني المجتمع منظماتإل   همانضمام المجيبين من الكثير

 .واسعة النطاق يةاالنتقال عمليةال في دورا ولعب ، الجديدة السياسية
 
 الزاويووةو ، سووبهاو  ، مصووراتة فووي وخاصووة ، لبمشللاركين قبلل  مصللدر القللذافي أنصللار يللزال ال

 فوي االسوتقرار ةزعزعو قود يتمكنووا مون  للنظام الموالين أن من المشاركونويخش   . وطرابلس
 .جماعات المتناحرةال بين التوفيق كيفية لحوبالقلق   الكثيرون ويشعر االنتقالية المرحلة

 
 بفضلل  المشلاركين قلري  ، القلذافي بسلب  اللبعض مبعضه ضد الكراهيةب الشعور من عقود بعد

 الشورق" انقسوامات أن يزعموونو .والوحلدة القوميلة النزعلة ملن جديد شعور غر في  الثورة
 حووديثا المكتشووف االحتوورام ونيكنوو وأنهووم ، النظووام ضوود المشووترك النضووالب إنتهووتقوود  " والغوورب
 .المدن جميع في للمواطنين

 
 و بنغواز  فوي المشواركون .مجددا  ظهر بدأ  ت ا  اإلقبيمية التوتر أن البعض يشعر ، ذلك ومع
كموا يشوكون و الحرب قبل ما بدأت تعيد هيمنة   طرابلس ان من يشكون وسبها مصراتة و درنة
 .التهمي ب متزايد شعورمن 
 

 والسياسة إلس ما. ثالثا  
 

 يريلدون المشلاركين ومعظلم ، محلافظ دينلي مجتملع ليبيلا أن عب تؤكد مجلددا   المشاركين ردود
 أن الخلفيوات جميع من المجيبين ويؤكد .السياسية الحياة في دورا  اإلس م ويتوقعون أن يبع  

 .معينة درجة إل  بصورة طبيعية العامة الحياة حكميس دينال وأن ، إسالمي بلد ليبيا
 

 ولكنهلا ، الحكلم تلؤثرعب  أن يجل  المعتدللة اإلسل مية المبلاد  بلأن  باإلجماع البيبيونيواف  
 .العاملة الحيلاة فلي اللدين هيبعبل أن ينبغلي اللذي الدور حيث من ذلك يعنيه ما عن تماما تختب 
 .التطرف تجنب إل  الحاجة بشأن اآلراء في توافق هناك
 

 محتمول تسلل من حذري المشاركين بع  .والسياسة الدين بين الفصل ةلفكر التأييد بعض هناك
 ، مهموا ثقافيوا دورا داةما لعبي سوف الدين أن آخرون ير  بينما ، المتطرفة للمذاهب السياسية 

 .السياسي المجال في محدود تأثير ل  يكون أن ينبغي ولكن
 

 يتمتعوون الوذين وخصوصوا ، ركينالمشلا بلين اإلسل مية السياسلية األحلزا  ملن انزعلا  هناك
  اإلسالمية السياسية الحركات يريدون ال أنهم المجيبين بع   ويوض. ةعالي تعليم مستوياتب
 

 أنهوم آخورون يودعي حوين فوي ، امصووات لجوذب دينالتب تظاهرت تلك امحزاب أنيظنون  ممنه
 .والسياسة الدين الفصل بين يفضلون
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  الدستورية القضاياو با واالنتخا الديمقراطية. رابعا

 قبلةون بشلعرهم يلكلن ، المسلؤوليا تحملل و الديمقراطيلة الحقو  ممارسةفي  البيبيونيرغ  

 المشواركين بعو ويودعي  .الديموقراطيلة والمؤسسلا  لمفلاهيمبا علدم إحتكلاكهم بسب  الخبرة

 لوديهم لويس نالليبيوي معظوم نظوراً آلن واقعوي غيور  ولكنو ، راةوع هودف تعتبر  الديموقراطية بأن

 .الديمقراطية الممارسات في خبرة

 حريلة بعلد ملا لمصلطب  علدة تعريفلا  ميتقلد هميمكلن ولكلن ، لديمقراطيلةا يؤيدون المشاركون

 عمومووواالوووذين يتمتعوووون   ، المشووواركين بعووو ويوووربط  .سلللبميا االخلللت   فلللي والحللل  التعبيلللر

 مون موؤهلين قادة انتخاب في الحقو السياسية امحزاب مع الديمقراطية ، عالية تعليم بمستويات 

 .اختيارهم

 أنو  المشواركين من العديديرو   .بقذافيل  ع ميةاإلدعاية ال بسب   الديمقراطية آراء تضرر 

 النظوام هوو" المباشورة الديموقراطيوة" الفاسود القوذافينظوام   أنومن تحزب خوان  أن متدريسه تم

 المشواركين معظوم أن فبينموا .تلدنيم المقببلة ا االنتخابلب الوعيفل. ليبيوا الممكن الوحيد السياسي

علوم  علو  مون النواس قليولال ، ليبيوا من أجول مسوتقبل النتخاباتل التخطيط تم  بأن علم عل  كانوا

 .لمن سيصوتون أو االنتخابات إجراء بموعد

 عناصللر مللن رويسلليا عنصلرا ايعتبروهللو االنتخابللا  فللي التصلوي  عبلل  حريصللون المشلاركين

 يجووابيإ تغييوور وإحووداث مووؤهلين قووادة ختيووارإ فرصووةب االنتخابووات نربطوووي هوومف .الديمقراطيللة

مون الناحيوة  االنتخابواتإجوراء كيفيوة عرفووا  المشواركينعودد قليول مون  ، ذلوك مون أبعد. لبالدهم

 .العملية

 إلو  باإلضوافة .األولل  االنتخابلا  شلرعية ستضلمن الواسلعة المشلاركة نأ المشاركون ويعتقد

 .المشاركة عل  زمالةهم الليبيين المشاركين من العديد حث ، التصويت في تهمني عن اإلعراب

 أول عبلل  ميؤيللدونه الللذين وأولوللك القباوللل زعمللاء هلليمني أن مللن بللالقب  المشللاركين شللعري
 ، اً بنواء إجتماعيواً  دورا تلعوب القباةول أن علو  المشاركين معظميتفق   حين في و.لبب د انتخابا 

 لوون أنهوم المشوواركين مون العديوود وادعو  .القبليووة علو  القوواةم السياسوي النظووام نيعارضوو أنهومإال 
 .القباةل عليها هيمني انتخابات في يشاركوا

 
 ستشللكل التلي القوىبل البيبيللين وعلي قبلةبشللأن  بلالقب  المشلاركين شللعري ، الملدن جميلع فليو

 اللل  تأتيسلل التللي  والمؤسسللا والشللع  لبديمقراطيللة االساسللية والمبللاد  ، السياسللي نظللامهم
 الفنيووة الجوانووب يعووي نمووواطنيال موونغيوورهم و مأنهوو موون واتأكوودي أن المشوواركونيريوود  .السللبطة

 تواقون الناخبين أن في توضي   المشاركونكما يرغب . واالنتخابات للديمقراطية والموضوعية
 .برامجالو ، السياسية رامجبشأن المرشحين و الب دقيقة معلومات عل  للحصول
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 بالنسوبة مهوم دسوتورأن ال عموموا المشواركين يعتقود حوين فوي .تدنيم الدستورية العمبيةب الوعي

 .صياغت  عملية أو الدستور عن معلومات ا  لدي  قليلإال أن ال ، البالد لمستقبل

 التنميللة عمبيللة فللي رويسلليا دورا وابعبللي أن ويتوقعللون يريللدون المللواطنين فلل ن ، ذلللك ومللع

 شرعية  لضمان ةضروريالشاملة   الصياغة عملية عل  أن  المشاركين عظممويتفق  .الدستورية

 والمووواطنين الفنيووين الخبووراءآراء  علوو  للحصووول الفوورص توووفر ينبغووي أنوو  واعتقووديو ، الدسووتور

 .العاديين

 السياسية حزا األو الحركا  .خامسا

 موون العديوود شووارأ .السياسللية لألحللزا  العامللة الصللورة بقللذافيل ع ميللة اإلدعايللة ال شللوه 

 أنبوو الليبيووين إلقنوواع القووذافي وجهووودضوود اإلحووزاب  لنظوواملعالميووة  اإلدعايووة ال إلوو  المشوواركين

 .آراةهم تجاه امحزاب مما تسبب في تشوي   تخريبيةو خاةنة هي أحزاب السياسية امحزاب

 حلول السلببية االفتراضلا  إلل  األحيلان ملن كثيلر فلي السياسلية ألحلزا ا معرفة عدم أدى وقد

 يمكون السياسوية امحوزاب أن مون بقلوق المشواركين من العديد شعريو. همدوافعو همعمالا جداول

 .إل  أن تتحد البالد في  تحتاج وقت في الليبيين بين للصراع مصدرا كونت أن

 أدوارهللا فللي سللواء - األحللزا  عللن المعبومللا  مللن مزيللد اللل  بحاجللة انهللم المشللاركون ييللدع
 .جديلدة سياسلية يبيلةل حركلا  وأهلدا  البلرام  السياسلية علن تحديلدا أكثر وبشكل ووظاوفها
 - تتباين بشأنهم اآلراء نالذي - ينمسلمال اإلخوان باستثناء

 .امخر  الليبية حزابام تسميةاستطاعت  المشاركين من مجموعة قليلة فقط
 

 اسللتعداد عبلل  المشللاركين مللن كثيللرال ، السياسللية األحللزا بشللأن  المخللاو  مللن الللرغم عبلل 
 عن وا رعبأن ي  حزابام المشاركين ريدي .األحزا  أجندة عب  بناء القرارا  واتخاذ ل ستماع

 فوي بموا ، ليبيوا تواجو  التوي الرةيسوية القضوايا حلإعتزامهم  يةكيف تشرح واضحة برامج سياسية
 .والفساد واالقتصاد اممن ذلك
 

 االنتقالي الحكم. سادسا

 خل ل الب د إدارة في هلعب الذي الدور نقدريو الديمقراطي الوطني معهدال يؤيدون المشاركون
 إل الدولي  االنتباه في لفت  المجلس الوطني اإلنتقالي بفضل  المجيبينيعترف   .الثورية األزمة
 غايوة كوان فوي   النواتو) منظموة معاهودة امطلسوي شومال حلوفلمشواركة  البواب وفوت  ليبيا محنة

 .ورةالث لنجاح امهمية
 
 الع قلا  أزملة يحلاول السليطرة عبل أن  المجب  الوطني اإلنتقالي  كلان  المشاركونيدعي  و

  مع والتواصل المعبوما  لتبادل قنوا  خب  خ ل من  حبها مكنأ التي المتنامية العامة
 
 التواصوول وعوودم الشووفافية لعوودم واسووعة انتقوواداتالمجلووس الوووطني اإلنتقووالي   ويواجوو  .لجمهللورا
  عدم بسبب باالحباط يشعرون المشاركون. الشباب سيما وال ، الليبيين المواطنين مع لفعالا
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 صنع وعمليات برامج  وكذلك ، وأعضاة المجلس الوطني اإلنتقالي   عن متاحة معلومات توفر
 .القرار

 
طني المجبل  اللو مع بالصبر لبتحبي استعداد عب  زالوا ما المشاركين من العديد أن حين فيو

 فلي والشلفافية التواصلل ملن المزيلد أن الواضل  فملن ، لمسلتقبلا تطلورا  وانتظلاراإلنتقالي  
المجبل  اللوطني  بلأن الثقلة ملن بمزيلد عبل  الشلعور البيبيين يساعد أن شأنه من القرار صنع

 .الهامة القضايا في  تقدماحرزياإلنتقالي  
 
 المدينلة بلاخت   المحبية المجال  عملبخصوص   الوعي ومستوى المواطنين آراءتختب  و
 غيوور المشوواركين موون العديوود .المجللال  وسللبطة المسللؤوليا  حللول ل لتبللا  نتيجللة عمومللا ،

 تودار موا بعكوس المحليوة المجالس ختصاصإ ضمن دخلت التي والحدود المسؤوليات من ينمتأكد
 .المجلس الوطني اإلنتقالي   قبل من
 
 

 أخرى وتحديا  ، ادوالفس واالقتصاد األمن. سابعا
 
 

يوور  المشوواركين أن المجلووس الوووطني االنتقووالي لديوو  تووأثير  المشللهد األمنللي فوضللوي  ومحيللر.
ضوور بمصووداقية المجلووس الوووطني االنتقووالي فووي نظوور يمحوودود، إن وجوود، علوو  المليشوويات. وهووذا 

 الكثير من الناس.
 

 وجود أن عل  إجماع هناك .حبيوالم الوطني ألمنا سبطة بشأن حدود بالحيرة  البيبيين يشعر 
 .الصراع إل  العودة لمنع أمني نظام ووضع جي  وإنشاء امسلحة، جمع يستلزم مركزية سلطة

 
 في كبير قب  مصدر االسبحة عب  الحصول وسهولة المنفبتة والميبيشيا  األسبحة عدديشكل   

 .المشاركين قبل من يدعو للتشاؤم سببأكثر  لألسلحة االنتشار هذاويعتبر . المدن جميع
 
 تكلالي  وارتفلاع اللب د بنوك من موالاأل سح  صعوبة الرويسية االقتصادية المخاو  تشملو

 المضوطرب الوضوع يسوتغلون التالمحو أصوحاب أن  المشاركين بع  ويعتقد .األساسية السبع
 .اإلستغالل ءالنها تدخلي لمالمجلس الوطني اإلنتقالي   أن من باالحباط ويشعرون امسعار لرفع
 

 المجملللدة البيبيلللة األصلللول بشلللأن محتمبلللة واقعيلللة وغيلللر عاليلللة توقعلللا  للللديهم المشلللاركون
 عن التجميد بمجرد رفع أن ب عل  قناعة  المشاركين من العديد و .الهاوبة النفطية واالحتياطيا 

 .سيحصدون الثمار عل  الفور فأنهم  طبيعت  ال  النفط قطاععودة  و امصول
 

يكون المجلس الوطني اإلنتقالي   المشاركين أنيريد   .رويسي قب  مصدر المالية الشفافيةل تشك
 اممووال إدارة كيفيوة عون بمعلوموات الموواطنين زويودأن يو الونفط وعاةودات أصوول بشأن شفاف
 .االنتقالية الفترة خالل
 

 مقارنلة الثانيلة مرتبلةلا فلييلأتوا  ولكلن ، لبمشلاركين ملةيهذا  أ والصحة التعبيم قضاياتعتبر 
 .إلحاحا   كثراألاالقتصادية  و يةألمنبالمخاو  ا
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إلل  حلد و فاسلدال القلذافي نظلام ملن كلل إل  ذلك ويرجع الفساد، بشأن المشاركين بالقب  شعري

 بعو بشوأن  اللووم  المشواركين بينموا يلقوي  و.يلةاالنتقال عمبيلةال في الشفافية انعدام بسب كبير 
يوورون أن المجلووس الوووطني اإلنتقووالي لووم يتخوود موونهم  كثيوورونال إال أن القووذافي، منظووا علوو  الفسواد

 .الفساد لمكافحة واضحة خطوات  
 

 ينمواطنالمشاركة . ثامنا
 

 موون العديوود أن حووين فووي .والسياسللية المدنيللة الحيللاة فللي االنخللراط عبلل  حريصللون المشللاركين
 واكونوي ان من بالقلق ويشعرون لهم المتاحة تالخيارا عل  مطلعين غير انهمب وااعترف المجيبين

 و الرجوال، .المودني والمجتموع السياسوية الحيواة في للمشاركة يكفي بما مطلعين  أو ينمؤهل غير
 قضواياال تعوالج التوي والجماعوات الجمعيات في والتطوع لالنضمام سواء حد عل ون يتوق النساء
إال أن  ،  المدني المجتمع المشاركة في  عل  واركز المشاركين معظم أن حين فيو. تهمهم التي

 والتصوويت للمناصوب والترشو  ، السياسية امحزاب إل  النضمامل  عن إهتمام  أعرببعضهم 
 .االنتخابات في
 

 المرحبلة فلي بنشلاط المشاركة إل  نتطبعيو الثورة، في نلعب الذي بالدور النساء بالفخريشعر 
تعود   الثوورة فوي نمشاركتهإل  أن  النساء من العديدويشير  .بيبياب يةاالنتقال عمبيةال من القادمة
 والتأكود الوزخم من االستفادة غبن فيير و. السياسي بلدهم مستقبل في ستثماروا جديد ثقة مصدر
 . اممام إل  دفع ليبيالبشكل مستمر   فرصسيتاح لهن ال النساء أن من
 

 هنلاك  ولكلن ، العاملة الحيلاة فلي  لملرأةبعبله ابشلكل كبيلر  اللدور اللذي ت يؤيدون  المشاركون
 ، أنفسوهن النسواء فيهم بمن ، المشاركون بع . لمرأةا لتي ت وما المشاركة  نوع  بشأن خ  

يعتقودون أن و السياسوة فوي النسواء الدور القياد  الذ  يمكون أن تلعبو  بشأن لم يشعروا باإلرتياح
ويوودعي . اهتأسور نحوو هامسوؤوليات موعتتعوار   أو لهوا ةمناسوب غيور المسوتو  رفيعوة مناصوبال

 والفورص المسوؤوليات وا تقاسومأن ي  ويجوب  متسواوون والنسواء  الرجوال أن آخرون مشاركون
 .نتقاليةإلا مرحلةال في  نفسها

 
التلي  تضلحيةالو لبخدملة يكافلأ أن إلل  بحاجلة البيبيلي الشلبا  أن تقريبا المشاركين كليعتقد   

 البع  شعري ذلك، ومع .الب د في االنتقالية العمبية في لبمشاركة فرصاليج  منحه  و قدمها
 .هامة قيادية أدوار للعب المناسبة والخبرة المؤهالت إل  يفتقر الليبي أن الشباب من بالقلق

 
المشللاركين لللديهم آراء متباينللة بشللأن الللدور الللذي يجلل  أن يبعبلله البيبللين الللذين عاشللوا فللي 

يعتقود بعو  المشواركين أن الليبوين العاةودين ال يجوب السوماح  إل  الب د. الخار  وعادوا مؤخرا  
لهم بالمشاركة في السياسة الوطنية آلنهم لم يشواركوا فوي معانواة الليبوين الوذين عاشووا فوي الوبالد 

 سياسية أجنبية. أجنداتوقد يخدموا 
 
 أساسلي كمصلدر ، دوليلةال قنلوا ال خاصلة ، التبفزيلون شاشلا  عب  المشاركين معظميعتمد  

يرغبون فوي أن تسواعد و المحلية اإلعالم وساةل يشعرون باإلحباط من المشاركين ف .لبمعبوما 
 .البالد في والوضع السياسة بشأن الوعي مستو  رفعتو المعلومات فجوة سد في الليبية القنوات
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 تطبعال. تاسعا
 

 من تعاف بأن ال الليبيين يقر في  لوقت الذ وفي ا .لبمستقبل بالنسبة ريضةعآمال  لديهم البيبيين
 كبلود سونوات خموس غضوون فوي ليبيوال رؤيوتهم هم معظميصف   ، طويال وقتا يستغرقس الثورة
 .جيدا تعليمامتعلمين مواطنين  مع ومزدهر مستقر

 
مون  االطمةنوان المشواركونيريود   .بشكل منعزل علنهم أن يحكموا قادتهم يريدون ال المشاركين

 عون النظور بغ  و.الثورة أهدافب وسيلتزمون تولون قيادة بالدهميس دة شرفاء وصريحينأن قا
 آراةهوم وأن سيسومعونهمقوادتهم  أن معرفوة في المشاركينيرغب  ، والجنس  ، الجغرافيا والعمر

 ، تعهوودوا بهووا التووي المسووؤوليات كاموولتحموول   قووادتهمموون   يريوودون كمووا. سووتأخذ بعووين امعتبووار
 .بإخالص الليبي الشعب واخدمأن ي و الثورة أهداف وحماية
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   رويسية نتاو 
 
 غيور فرصوة بشوأن الموواطنين مواقف نحو  أول  ونظرة تجريبية بحثية مبادرة هي الدراسة هذه

 يتطلووع ، لثووورةا المضوونية التووي حققتهووا اإلنتصووارات بعوود. ليبيووا فووي الووديمقراطي للتحووول مسووبوقة
فوي رفوع  نتقاليوةإلا مرحلةيأملون في أن  تنج  الوجديدة  حريات ممارسة إل  الليبيين نالمواطني

 نظوام طاحوةإ و تحود  فوي العواديون المواطنوون بهوا ماقو التوي امدوارفو. مسوتو  حيواتهم اليوومي
 مورور موعو. االنتقاليوة الفتورة نجواح في قوية شخصية استثمارات إل  تترجم الدكتاتور  القذافي
 الجاريوة نتقاليوةإلا مرحلوةال أن يعتقودون الليبيوين كوان إذا موا علو االسوتقرار  يتوقوف قود ، الوقت
 مون أكثور موعتركيز مجموعوات   12الووطني الوديمقراطي  المعهود أجر  و.الثورة أهداف قتحق

 وتحديود ، االنتقاليوة للفتورة ينالموواطنآموال وتوقعوات  لقيواس ليبيوا أنحواء جميع في مشاركا 155

 وامحووزاب واالنتخابووات الديمقراطيووة بشووأن النظوور وجهووات موون والتأكوود الرةيسووية اتاالهتماموو
 .كما يلي جاءت  المشاركين تعليقات من المستخلصة  النتاةج. السياسية

 

 الوطني هالتوج .أوال
 

فهوم يشوعرون بوالفخر بموا أنجوزوه  خوالل  يعتقد المشاركون أن ليبيا تسير في االتجا  الصحي .
والوبع  يشوعر بثقوة جديودة فوي قودرتهم علو  حول المشوكالت وتوجيو  مسوار بلودهم فوي  الثورة ،

ال سيما حوول المواضويع  ،المستقبل.  ويشير المشاركون إل  سقوط القذافي وحرية التحدث علناً 
المسووار الصحي .ويصووف   السياسووية ، وهووو موون أقووو  المؤشوورات علوو  أن الووبالد تسووير علوو 

باب ، المرحلوة الجديودة بوأنهم قوادرون علو  التعبيور بحريوة  عون آراءهوم المجيبين ، ال سيما الشو
نجواح  تداعيات مون قووات أمون النظوام. فالمشواركون يشوعرون بالتفواؤل مودعيا أن دون مواجهة 

 الثورة وحرياتهم الجديدة تبشر بمستقبل مشرق للشعب الليبي.
 
 

ا عبرت عن رأيك في السابق، كنت مل في كل شيء. كل شخص ل  رأي  الخاص. إذأ"االن لدينا 
عاموا ،و تتمتوع بمسوتو   34سيدة مون سوبها ، يزيود عمرهوا عون  نقالً عن ستوضع في السجن".

 .تعليم أكثر من التعليم الثانو  أو أقل من ذلك
 

رجل من طرابلس ،يتراوح عمره ما بوين   نقالً عن "كنا نحلم بالديمقراطية ونحن اآلن نعيشها". 
 ع بمستو  تعليم أكثر من التعليم الثانو .، يتمت 19-34

 
ليبيوا  "في السابق كنا  نحب ليبيا لكن  لم يكن لدينا أية حقوق ، واآلن يمكننوا أن نسواهم فوي بنواء 

عاما ،و يتمتع بمستو  تعليم  34رجل من درنة ، يزيد عمره عن  نقالً عن ويكون لنا حقوق ". 

 .أكثر من التعليم الثانو 
 

 نقوالً عون   تخلصنا من النظوام السوابق. أشوعر بالراحوة والحريوة بعود سوقوط الطاغيوة "."الحمد هلل

،و تتمتوع بمسوتو  تعلويم أكثور مون التعلويم  34-19سيدة من  بنغاز  ، يتراوح عمرهوا موا بوين  

 .الثانو  أو أقل من ذلك
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ننوي  أسوتطيع التحودث اآلن لود  رآ  ، م --"االن لدينا حرية. في السابق لم يكون لود  أ  رآ  

 ، تتمتع بمستو  التعليم الثانو . 34سيدة من  الزاوية ، يزيد عمرها عن   نقالً عن  بحرية ".
 

يشعر بعض المشاركين بأن الوضع آخذ في االسلتقرار ، حيلث أشلاروا إلل  أن الملدار  بلدأ  
آلخرين ، ال سويما ويصف المشاركين ا تستأن  نشاطها و بدأ  الشركا  تفت  مجددا  في ليبيا.

النساء ، بأنهن  يشعرن أكثر أمانا فوي أحيواةهن ويعوزن هوذا إلو   زيوادة التودابير اممنيوة المرةيوة 
 الرسمية ، مثل نقاط التفتي  الرسمية و إل  جهود المجتمع غير الرسمية.

 
"أشعر اآلن أكثر أمنا من ذ  قبول. بالتأكيود العوي  هنوا محفووف بالمخواطر ، لكون النواس  

عندما امشي في الشوارع. ذات مورة  بعضهم البع  ، وأنا أشعر بأنني أكثر أمنا يرعون
كان هناك قتال ، فجاء بع  الناس وتولوا حموايتي مون ذلوك. ال أحود كوان يوأتي للوقووف 

سويدة مون  بنغواز  ، يتوراوح عمرهوا موابين  . نقوالً عون " أو حمايتك من قبول إل  جانبك
 .م ثانو  أو أقل من ذلك، وتتمتع بمستو  تعلي 19-34

 
"وفقا للظروف التي تمر بها بالدنا ، أعتقد أنها تسير في اإلتجاه الصحي  إلو  حود كبيور.  

 اممون جيود جودا عل  سبيل المثال ،إستأنفت بع  المدارس والمصانع نشاطها مجودداً، و
ليم أكثر عاما ، وتتمتع بمستو  تع 34سيدة من مصراتة ، يزيد عمرها عن   نقالً عن  ".

 .من التعليم الثانو 
 

مننوي  "كامرأة لم أشعر أبدا باآلمان للخروج في السابق ، ولكن اآلن أشعر أنني أكثر ثقة 
-19سيدة من  بنغاز  ، يتراوح عمرها مابين  نقالً عن  أر  الكثير من نقاط التفتي  ".

 .،و تتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك 34

 
من الحماس لنجواح الثوورة ، يتخووف بعو  المشواركين  مون أنو  مون السوابق الوانو   عل  الرغم

الحكم  بشأن ما إذا كانت الوبالد  تسوير فوي االتجواه الصوحي  أم ال. بالنسوبة لوبع  المشواركين ، 
ويشويرون إلو  ارتفواع النشوة الثورية بدأ  تت ش  بسب  المخاو  بشلأن المشلاغل اليوميلة. 

امسلحة ، والفساد والفوض  العامة التوي تهودد اسوتقرار الوبالد ونجواح عمليوة  امسعار ، وانتشار
 االنتقال.

"مووا زال هنوواك حالووة موون الفوضوو  فووي الطوورق ، فووال احوود يتوقووف إلشووارات الموورور ،  
وامسعار مرتفعة ، وهناك قتال أمام البنوك ، والناس ال يحصلون عل  رواتبهم ، ال أحد 

ي االتجاه الصحي . فمازلنا نصل  البلد ، فكسر امشياء سهل لكن يعرف ما إذا كنا نسير ف
سيدة من سبها ، يزيود عمرهوا  نقالً عن تجميعها معاً مرة أخر  يتطلب  بع  الوقت ". 

 .عاما ،و تتمتع بمستو  بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك 34عن  
  
بيوا تسوير فوي االتجواه الصوحي  أو "اعتقد اآلن أنو  مون السوابق موانو  جودا أن نقورر إذا لي 

سيدة  نقالً عن الخاطئ. ليبيا مثل الحديقة التي تنمو ، فما زلت ال تعرف ماذا سيحدث ". 
، وتتمتع بمستو  تعليم ثوانو  أو أقول مون  34-19من  بنغاز  ، يتراوح عمرها ما بين 

 .ذلك
 وفهم بشأن التحديا  عب  الرغم من أن المشاركين في جميع أنحاء الب د يعبرون عن مخا

 بع  ، إال أن الكثير يقولون أن البيبيين بحاجة إل  التحبي بالصبر.  االقتصادية واألمنية
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لووم يووتم  و إذا –المووواطنين كثيوور  المطالووب ولووديهم توقعووات غيوور واقعيووة  المشوواركين يوورون أن
 واليات المتحدةقد تسبب متاعب للفترة االنتقالية. والمشاركون يشيرون  إل  ال -تحقيقها

والدول اموروبية وهي دول أمضت سنوات كي تحقق التنمية، اممر الوذ  يريود أن يوراه العديود 
 من الليبيين في بضعة أشهر.

 
عاموا مون سوووء  52ويوضو  اآلخورين بوأن ليبيوا يتعواف  لويس فقوط موون ثوورة عنيفوة ، ولكون مون 

ت الدولووة ، وإعووادة تشووغيل االقتصوواد اإلدارة واإلهمووال المنهجووي وهووو مووا يعنووي أن بنوواء مؤسسووا
يقرون بأن الطري  شا  أمامهم ويريدون ووتطوير العمليات الديمقراطية سوف يستغرق وقتا. 

محاولة. معظمهم يحث عب  التحبي بالصبر واتبلاع  بوضوح  " القيام بعمل صحي  " عند أول
وصريحة ضروة لضمان قيام  التأكيد عب  أن توفر قيادة قوية نه  تدريجي إلعادة بناء الببد و

 .أس  سبيمة
"اعتقوود انوو  موون المسووتحيل تمامووا التحويوول فووورا إلوو  بلوود ديموووقراطي بعوود العووي  فووي  

 نقالً عن  سنة. أن التغيير يجب أن يكون تدريجيا ، و خطوة خطوة ". 52دكتاتورية لمدة 

  مون التعلويم عاما ،و تتمتع بمستو  تعلويم أعلو 34سيدة من بنغاز  ، يزيد عمرها عن  

 .الثانو 
  
سنوات من ممارستها. ففي و " الدول اموروبية حققت  الديمقراطية والشفافية بعد سنوات 

ينبغوي أن يوضوحوا  هذه المرحلة نحتاج إل  الشفافية ، وأولةك الذين يتحملوون المسوؤولية
 نقوالً عون  حقيقهوا ".لنا أولوياتهم في بناء البلد وبذلك نصل إل  المرحلة التالية التي نريد ت

عاموا ،ويتمتوع بمسوتو  تعليموي أعلو  مون  التعلويم  34رجل من درنة ، يزيد عمره عن  

 .الثانو 
  
"هذه بلدنا ، ونحن بحاجة إل  التحلي بالصبر مون اجول اعوادة بناةهوا. إذا كنوت ال تحصول  

رجول مون  نقالً عن  عل  راتبك بسرعة فذلك ال يعني أن تخرج بسالحك وتهدد الناس ".
عاما ،ويتمتع بمستو  تعليموي أعلو  مون  التعلويم الثوانو   34بنغاز  ، يزيد عمره عن  

 .أو أقل من ذلك
  
لذا يمكننا أن ننتظور  سنة 52"الشيء المهم هو ان أننا تخلصنا من القذافي.لقد  كنا ننتظر  

اموا ،و تتمتوع ع 34سويدة مون الزاويوة ، يزيود عمرهوا عون   نقالً عن  فترة أطول قليال ".

 .بمستو  تعليم أعل  من التعليم الثانو 
  
"لقد انتهينا من الجزء الرةيسي وهوو تحريور الوبالد ، ولكون اآلن يوأتي الجوزء امهوم وهوو  

رجول مون  طورابلس ، يتوراوح عموره موا  نقوالً عون  بناء وتأسيس المؤسسات الحكومية".
 .لتعليم الثانو عاما، ويتمتع بمستو  تعليمي أعل  من ا 34-19بين 

  
"اننا نأمل في الحصول عل  أفضل. إننا نمر بوقت عصيب ، وعلينا أن نواج  الكثير من  

الصووراعات والتحووديات لبنوواء دولووة ذات أسووس قويووة. علينووا أن نتحوورك بووبطء ولكوون علوو  
عامووا ،  34-19رجوول موون  الزاويووة ، يتووراوح عمووره مووا بووين  نقووالً عوون  أسووس سووليمة ".

 .و  تعليمي أعل  من التعليم الثانو ويتمتع بمست
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 حيللاة مللن التعللافي فللي صللعوبة البيبيللين أن يجللد يعبللرون عللن مخللاوفهم مللن المشللاركين بعللض
 .العقبيا  لتغيير وقتا سيستغر  االمر ان يقولون. القذافي التي عاشوها تح  حكم اإلكرا 

  
ن أن يتم القب  علي  من يخش  م  زالما  ن فستجد إ رأي   ت أ  شخص عن سأل اذا" 

سيتسوغرق   لوذلك عاموا 50 مون كثورم الدكتاتوريوةعشنا  تحوت حكوم  لقد. جهزة اممنأ

 ظهرا ستقوم 12 الساعة عند مخالفاً للنظام شيةا قلت إذا في السابق. الوقت بع  اممر

 يزيود عموره عون سبها، رجل من نقالً عن ." !1:11الساعة الشرطة بالقب  عليك في 

 .الثانو  التعليم من عل أويتمتع بمستو  تعليم   ا،عام 34

  
 لمودة علو  هوذا النحوو  ناعش لقد.تغيرت لم الناس لكن ، الوطني النشيد لقد غيرنا بالفعل" 

  وذلوك آلن. وموا شواب  ذلوك ومحسووبية فسواد هنواك يزال ال أن  نفهم أن علينا. عاما 50

سيدة نقالً عن  ".اممور تتغير سوف رويدا رويدا و.هذا شبوا عل   لقد. تتغير لم الناس
 التعلويم من عل أتتمتع بمستو  تعليم و ،عاما 34-19بين عمرها ما  من درنة، يتراوح

 .الثانو 
  

 و.صللراعال أثنلاء تحلرر  أوال   التلي الشللرقية الملدن فلي حللدود، خاصلة الهل الصلبر فلي الرغبلة
 .الثورة ب  وعدت ذ ال رالتغيي ينتظرون زالوا ما أنهم المشاركين بع  ييدع
  
 ، الوقوت يحوين وعنودما ، للقيام بشوئ موا تاري  لنا حددواي عندما بالتشاؤم أشعر أحيانا" 

 ، توقفا سوف أنني يعني ال هذا ولكن ، باإلحباط أشعرعنةذ . جيل تأ تم  قد ان  يقولون
 سيدة من نقالً عن ." مورام ريتأخ يتم  عندما الخوالي االيام في زلنا ما أننا أشعر نيأن

مون  أقل أو ثانو  تعليمتتمتع بمتسو  و ،عاما 34-19 يتراوح عمرها مابين ، بنغاز 

 .ذلك
  
 جميعتم تحرير  طويال حت  وقتا انتظرنالقد و تم تحريرها التي المدنمن أول  كنالقد " 

 وجميوع ر،يتغيو لوم شيةا أن جدن بلدنا لبناء مستعدون ونحن اآلن. امخر  الغربية المدن
 34-19يتوراوح عمرهوا موا بوين  درنوة سويدة مون نقالً عون ." هي إلجراءات بقيت كماا

 .الثانو  التعليم من عل أتتمتع بمستو  تعليم و ،عاما
  

 الثورة حول تأم  . ثانيا  
 
  الوقوت الوذ   فوي. قلاموا بهلا التلي للألدوار شعروا بالفخرو ثورتهم في البيبيين استثمار تملقد  
 ملكيوة المشواركين يؤكود ، الجوو  الودعم تقوديم فوي النواتو دورب المشاركونمن  قليل عددقر في  ي

 - الثوورة فوي حدثون بفخور واعتوزازعن إشوتراكهم تهم يمن كثيرفال. القذافي قوات عل  االنتصار
 و ، الموال جموعو ، المستشوفيات فوي التطووع و  للمقواتلين طعوام وجبواتتقديم  بين تراوح والذ 
 الليبيوين أعطوت الثورة في الشخصية المشاركة هذهو. االمامية الخطوط في والقتال السالح لحم

 عون بالمسوؤولية والشوعور يوةاالنتقالالمرحلوة  فوي شخصوية مسواهمة ، النسواء سويما ال ، العاديين
 .البالد اتجاه
 بادئ في  نزلوا  مأنهب  ين علقم ، الثورة نجاح من يشعرون بالدهشة  المشاركين بع  مازال

 "اآلن لدينا أمل"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 في تحسينات إدخال ذلك في بما ، صغيرة تغييراتإحداث  أجل من للضغط الشوارع إل  اممر
 
  وصفو. الحكم نظامب أن يتم اإلطاحة أبدا يتوقعوا لم لكنهم  ، والتعليم الصحة مجالي 
 

 ةالقوووبفضوول  تهمثقوو  تزايوودو حيوواتهم، فووي امولوو  للموورة االحتجاجووات فووي إشووتراكهم  المشوواركون
 .اآلخرين المواطنين من والتضحية

 
 العمرو متوسطي   الشبابو  امطفال بما في ذلك  الثورة  هذه من جزءا الجميع كان " 

 سويدة موننقوالً عون . " الجميوع ملوك الثوورة هوذه. هاناجح ساهم في ما وهذا وكبار السن

مون  أقول وأ ثوانو  تعلويم تتمتوع بمسوتو و ،عاموا 34-19يتراوح عمرهوا موا بوين  درنة

 .ذلك
  
 لوم و الطيوران، علو  قوادرين وكنوا عنوا، أفورج ثم قفص المحبوسة في الطيور مثل كنا" 

نقالً عن سويدة مون درنوة، يزيود  ." الحريةطعم  حقا ذقنا مننا اآلن بعد عواقببال كترثن
 .الثانو  مستو ال من أكثروتتمتع بمستو  تعليمي  عاما، 34عمرها عن 

  
 لقود خرجنوا. الحود هذا إل  سيصل اممر أن عتقدأ لم يولكن فبراير 17 في تخرج قدل" 

 لكون. التعلويم مثل مختلفة قطاعات ات في تحسين إلجراء الحكومة عل  للضغط ببساطة
 مون . نقوالً عون رجول". لوم يكون فوي الحسوبان النظوام هوذا رأس علو  القضاء الواقع في

 موون علوو أتمتووع بمسووتو  تعلوويم وي  عامووا، 34 -19بنغوواز ، يتووراوح عمووره مووا بووين 

 .الثانو  مستو ال
  
 يعتقدكان  القذافي. توقع  يمكن ما نعرف نكن لم ، لنا بالنسبة جديدة كانت  ثورةكلمة ال 

 منو  للوتخلص شويء كولب نضوحيس كنا نناا وعلم . ذلك يفعل لم لكن  خيفناسي خطاب  أن
 أكثوروتتمتوع بمسوتو  تعليموي  عاموا، 34نقالً عن سيدة من درنة، يزيد عمرها عون  ."

 .الثانو  مستو ال من
  
 مون يكون لوم وان  قوية قوة لدي  القذافي أن أعرف كنت. خاةفا نتك الثورة بدأت عندما" 

كنوت  أحيانواو. لقوذافيل السوهل باممر أرتكاب المزاب و القتل وكان. علي  التغلب السهل
 أجوول موون بحيوواتي خوواطرا لموواذا ، ةالحيووا قيوود علوو  زلووت مووا وأنووا ، علوو  قيوود أنووا' اقووول 

 بودأ القضوية، هوذه أجول مون حيواتهمب يضوحون الشوباب رأيت عندما ولكن". الديمقراطية
يتوراوح  . نقالً عن سيدة من بنغاز "النهاية في فزنا اننا هللا نشكر. بعيدا الخوف يذهب
 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم تتمتع بمستو و ،عاما 34-19عمرها ما بين 

  
كبيور  رفخوب شوعرت لالنتفاضوة، امول اليووم منوذ و.الً تفواؤ و وطنيوة أكثور أشوعر بدأت" 

 موا كول أنبو كنت عل  يقينو الجامعة في عملي ال  الذهاب أحب بدأت لقد. لليبية بأنني
نقوالً عون سويدة  ." جديودا أموال اآلن هنواك. منو  أسوأ يكون لن القذافي سقوط بعد سيأتي

 مسوتو ال مون أكثوروتتمتوع بمسوتو  تعليموي  عاموا، 34ن من طرابلس يزيد عمرهوا عو

 .الثانو 
  

  القذافي المشاركون منكثيرلقد شاهد ال .الثورة أثناء مؤلمة ظرو و محنن ويرو المشاركين

   



 
 

       "أمل لدينا اآلن"

22 
 

 
يوودعي . علوو  نحووو مماثوول حشوويوو سووريع االنتقووامأن يكووون  توقعووواو سووابقة اتتموورد سووحقي

 الذ  والعنف القلق من يتعافعون زالوا ما أنهم  ومصراتة وطرابلس بنغاز  في المشاركين
 
 حمالت عنالنساء  تتحدث ، مصراتة فيو. أشهر ثمانية لمدة اليومية حياتهم ب  اتسمت 
 
ؤكوود فيوو  المشوواركون أن مقوواتلي وفووي الوقووت الووذ  ي. موودينتهم حصووار أثنوواء عنووفو االغتصوواب 

 الثورة 
 
 

 مون تعوافيلل العواديين لموواطنينا حاجوة أيضوا مونهم  بع الو ذكريو ، تأهيل عادةإ في حاجة إل  
  .الصراع

وقود . الراديوو إل  نستمع كنا يوم كل. امشهر الثمانية تلك أنس  أنببساطة  أستطيع ال" 
 الميواه نقوص بسبب الظروف غير المحتملة من الرغم عل  باالرتياح شعورا منحنا ذلك

 -19عن يتراوح عمرها ما بين  نقالً عن سيدة من طرابلس يزيد عمرها ."والكهرباء ،
 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم تتمتع بمستو و ، عاما، 34

  
 يشعرون السن وكبار يبكون طفالفام وامرق، ،يسود في  الشعور بالخوف وقتا كان لقد 

لقود . االغتصواب مون  ةخاةفو لكني  في الواقع كنوت ، الموت منة خاةف كنأ لم. بالرعب
 ، بيتوي شوخصأ  دخول  اذا. تيوسواد تحوت سوكينوضع طريق عن  كنت أحمي نفسي

 مون حوال بوأ  ي لون أكوون منو لويإ صولي نأ قبول نفسوي أقتول سوف بأنني ةمقتنع كنت
يزيود عمرهوا  ، مصراتة التغلب عليهم بمفرد ". نقالً عن سيدة من عل  ةقادر امحوال
 .الثانو  مستو ال من أكثروتتمتع بمستو  تعليمي  عاما، 34عن 

  
 يغتصووبواو ونأتيو سوووف لقوذافيل ين المؤيوود أن لنوا قووالوا منهوم خاةفووة كنوت البدايووة فوي" 

كنووا  ولكوون ، اإلعوودام واجوو م أو لووالذ  التعوور  موون نخوواف لووم نكوون ، والفتيووات النسوواء
 ، عاما 34. نقالً عن سيدة من سبها يزيد عمرها عن " لالغتصاب التعر  من نخاف

 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم تتمتع بمستو و
  

 المللوالين مللع الصللراع والزاويللة وسللبها طللرابب  و مصللراتة  فللي المشللاركين وصلل  بعللض
 هومدعمبسوبب  وظواةفهم المشواركين بعو  فقود حيوث، وبعد  القتال أثناء مجتمعاتهم في بقذافيل
 .للنظام الموالين الجوار عصابات قبل من للمضايقات اآلخرالبع    وتعر  لثورةل
  
فقود كوانوا . بالتحودث لوي يسومحوا لومو. لقوذافيل نمووالي معهوم عملوت الوذين لنواسا كان" 

 علوقكنوت أقوول و. القوذافي ضود يعلموون إننوي جمويعهم كوانوا. وراةي صورت  يضعون
 أال امفضول مون أنو  الورةيس لي  وقال. تناصور كونأتمن   أن ت  وغدا اليوم صورتك

 نقالً عن سيدة من ."المنزل في أمانا أكثر يستكون و آمنة يتكون لن آلنك اآلن بعد أتيت
 مسووتو ال موون أكثووروتتمتووع بمسووتو  تعليمووي  عامووا، 34يزيوود عمرهووا عوون  ،الزاويووة

 .الثانو 
  
 الوذين جيراننوا قبول مون دنايوهدتم ت كما. جدا خاةفين كنا. ، البكاء عل  أسرتي اعتدنا وأفراد أنا" 

 يزيد عمرها  ،طرابلس نقالً عن سيدة من . "فظيعا نكاوهذا اممر  ، لقذافيل جداً  موالين كانوا
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 .الثانو  مستو ال من أكثروتتمتع بمستو  تعليمي  عاما، 34عن 

  
 الزاويةو سبها و مصراتة في خاصة  لبمشاركين قب  مصدر يشكبون القذافي أنصارمازال 

 
 لفتورات  لقوذافياسويطرة  تحوت بقوت التويو ليبيا وجنوب غرب فيالتي تقع   والمدن وطرابب  

 ةزعزعو مون  لنظواملالمووالين  يوتمكن  أن مون هومقلق عون المشاركونوأعرب . الوقت من طويلة
 .مشتتةال المجتمعات معالجة كيفية من واثقين وغير االنتقالية المرحلة في االستقرار

  
 لكثيرل نتعر  كنا. موالياً ل  يكن لم منو لقذافيل اً موالي من كان عرفن اكن العمل في"  

 .نقالً عن  " لقذافيل موالي يزال ال البع  أن تكمن في   المشكلة اآلن. الضغط من
 
 

 موون علوو أبمسووتو  تعليمووي   وتتمتووع عامووا، 34يزيوود عمرهووا عوون  ،الزاويووة سوويدة موون

 .الثانو  مستو ال
  
 آلنووك بحريووة التحوودثعنةووذ  يمكنووك فلوون  لقووذافيل نموووالي غالبيتوو  مكووان الوو  ذهبووت اذا" 

سيتصرفون  مأ اآلن أحرار مننا رأيي القذافي أنصار هل سيحترم. حياتك عل  افستخ
. نقوالً عون رجول مون سوبها، يزيود " مونهم خواةفون نحون. يعورف أحود ال ؟ حلو لهمكما ي

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 عمره عن

  
 ملن مجموعلا  اسلتيعا  أجلل ملن تكلاف  ، ةالثلور أثنلاء المعارك أسوأ شهد  التي ، مصراتة
 .المدينلة إلل  اآلن ويعلودون فلروا اللذين القلذافي أنصلار وهلم "العاودينب" همإلى ويشار النا 

 النظوام أنصوار موع جنوب إلو  جنبوا والعمول العوي  كيفيوة مون رددينمتو مصوراتة في المشاركون
 مقواتلي موع اشوتبكت جموعوةم وهوي ، مجواورةال تاورغواء قبيلوة أعضواء عن فضال ، ينالمعروف
 .صراعال أثناء مصراتة

  
إنهواء  و حقووقهم يريودون انهوم. شهداء لديهم الذ  أقتن في  الشارع في العاةالت معظم" 

 هوودعمو امخضور القوذافي علوم ينفعوار مصوراتة واغوادرالوذين   الناس هؤالءو. اممر
 يومنوا حتو  يؤيدونو  لووازا موا وهوم يحودث لوم شويةا وكأن اآلنيعودون  ،.والروح الدمب

 تعلويم يتمتوع بمسوتو و ، عاموا، 34نقالً عن رجل من مصرات  يزيد عمره عون  . "هذا

 .من ذلك أقل أو ثانو 
  
 داخل ، ذلك ومع. عظيم اتجاه البالد تسير نحو أن  السياسة من وجهة النظر ان  اعتقد" 

 مصوراتة فوي اآلن النواسق يطلو  ، المثال سبيل عل ف. المشاكل من العديد أر  مجتمعنا
 هوؤالء". العاةدين" اسم  اآلنعاد و ، الحرب أثناء مصراتة عل  أ  شخص هرب من 

 هوذاو  .امحيوان بعو  فوي مضوايقاتتعرضووا لو عوملوا بطريقة غيور محترموة الناس
 الثوورة،فوإن  تسوتمر سووف التوي الطريقوة هوي هوذه كانوت إذا. للغايوة متحضر غير أمر
يزيوود  ،الزاويوة .نقووالً عون سويدة موون" االزدهوار إلوو   ولويس ، يوةهلأ حوورب إلو  ؤد سوت

 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليمي  عاما، 34عمرها عن 

  
  وراء غليان الرةيسي السبب هو مصراتة نساءل المتكرر والتحر  االغتصاب" 
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 بسووبب ناآل تاورغوواء قبيلووة أعضوواء قبووول علوو  مصوورات  جوودا الصووعب فموون. مصووراتة
 هانودوب سوتغرقت وسوف عميقعرضت مصراتة لجرح ت قدل.  ل تتعرض الذ  الضرر
وتتمتوع  عاموا، 34يزيود عمرهوا عون  ،مصوراتة نقالً عن سيدة مون. "للشفاء طويال وقتا

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليمي 
  

 شلعور واصلفيو هلم زم و نحلو للم يكلن موجلودا  ملن قبلل احتراملا المشلاركين ملن العديد يبدي
 عميوق شوعور عون بنغواز  و طرابلس سكان من خاصة ، المشاركينيعبر  .األول  لبمرة وطني
 .الليبيينم زمالةه تجاه والتعاطف والفخر ، الوطنية الوحدة من
  
شعر أني او ، جيرانيب  أهتم اآلنف ، المحيطين بي ناسال أن أعرف ني الثورةتجعل لقد" 

 نقالً عن رجل".  فبراير من 17 في جديد من لدتو يأن حقا رأشعو. تيوطني تاستعد

 مسووتو ال موون علوو أويتمتووع بمسووتو  تعلوويم   عامووا، 34 موون درنووة، يزيوود عمووره عوون

 .الثانو 
  
 فووي الحتجوواجل موورة مول نوواذهب عنوودماوذلووك  ، جديوودا شوويةا حووب الوووطن شووعور كووان" 

. نقوالً عون سويدة مون  " لفورحا مون أبكوي وأنا ، جلد  يرتجف بأن شعرت وقد. المحكمة
 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم تتمتع بمستو و ، عاما 34بنغاز ، يزيد عمرها عن 

  
 ، ال يمكون ملةو  فوراغ مون أفضول قمعوي نظوام وجود ربما لنفسي قلت الثورة بداية في" 

وهموا  ، الماضوية عاموا 52 ال لخوال هوانعرفنكون   لوم بأشوياء ملةو  تم الفراغ هذا ولكن

 نقالً عن رجل مون درنوة، يزيود عموره عون. " البع  لبعضنا الذ  نكن  رباطوال الحب
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34

  
 ، امخور  المدن من المقاتلين ننتظر كنا. البع  بعضنا نهتم بدأنا ناأن هو الحظناه ما" 

 عامووا، 34يزيوود عمرهووا عوون  ،رابلسطوو . نقووالً عوون سوويدة موون" أجلهووم موون نصوولي وكنووا

 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليمي 
  
. أولوياتنوا رأس عل  لبلدنا الخير تضع أن يجب أننا ندركعل  أن  الثورة ناساعدتلقد " 

 .نقوالً عون سويدة مون " قبول مون بلود  الو  باالنتمواء الشوعور هوذامثول  أبودا لم يكن لود 

 مسووتو ال موون علوو أوتتمتووع بمسووتو  تعليمووي  عامووا، 34عوون  يزيوود عمرهووا ،بنغوواز 

 .الثانو 
  

 القووذافي كووان بينمووا .القوميللة النزعللةب جديللدال فللي شللعورهم  الثللورة يقللرون بفضللل المشللاركون
 من العديد يدعي ، البع  بعضها ضد والمناطق المدن وتأليب اإلقليمية المنافسات اذكاءب شتهري

 داخوول الووبع  همبعضوو رعايووةعلوو   الليبيووين تأجبوور اإلنسووانية ةوامزموو الحوورب أن المشوواركين
 .امخر  المدن من والمقاتلين الالجةين ودعم المحلية مجتمعاتهم

 
  
 يجعلنوا أن، فقود إعتواد  القوذافيحكوم   فتورة خوالل. جديد شيء هو الغرب يحب الشرق" 

 34 -19بوين . نقوالً عون سويدة مون  بنغواز ، يتوراوح عمرهوا موا" الوبع  بعضنا نكره
 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم تتمتع بمستو و ، عاما
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فقد . انقصفب القذافي قام عندما حت  ، خالفات بال واحد دممن   خوةأ مثل معا وقفنالقد " 

 لمسواعدة منزلي أترك كنت. الفوض  تنظيف عل  تناساعدلم ال نعرفهم أناساً  كان يجئ

تتمتووع و ، عامووا 34بها، يزيوود عمرهووا عوون . نقووالً عوون سوويدة موون  سو"  أعرفوو ال شوخص

 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم بمستو 
  
 لهوم قوديم الطعواموت يقومووا بضويافتهمو ، غربواء عونهم يؤون أشوخاص الناس لقد كان " 

. نقالً عن رجل من مصرات ، يتراوح عموره موا بوين "." مأسرتهافراد  من كانوا لو كما

 ثانو  أو أقل من ذلك. عليمويتمتع بمستو  ت  عاما، 34 -19

  
  بعد اآلن والغرب الشرق خالف بين هناك ليس. انقساماتنا ونسينا ينمتحد أصبحنا لقد" 

تتمتووع و ، عامووا 34 - 19. نقووالً عوون سوويدة موون  طوورابلس، يتووراوح عمرهووا مووا بووين "

 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم بمستو 
  
تتزايلد  ، الوطنيلة الوحلدة ملن جديلد بنلوع شلعروني أنهم يدعون المشاركين معظم أن حين في

 المشوواركين بعوو  .طللرابب  عبيهللا تسلليطر مركزيللة دولللة اللل  ليبيللا تعللود نأ المخللاو   مللن
 ويشوعر. المودن بعو  موواطني قبول مون سياسوية مواقوف يعتبرونو  موا بسوبب باالحباط يشعرون

 فوي آخوذ والودولي الووطني االهتمام وأن ، الثورية شهرتهم يخسرون انهم الشرق في المشاركون
مدن  إل  تنتب  الناس من قلة أن من ومصراتة درنة من ينمشارك ايشكوو. العاصمة إل  التحول
 جديوودشووعورهم ال وصووفوا الووذين المشوواركيننفووس  ، مصووراتة فوويو. وطوورابلس بنغوواز  بخووالف

 .ر امخ المدن من التمييز بشأن همقلق يؤكدون الليبيين جميع بين الحميمة الصداقةب
  
 هنوواك يكووون أن ينبغووي ال مولكوونه امول المقووام فووي أتيتوو و عاصوومتنا هووي طوورابلس" 

تتمتوع و ، عاموا 34 - 19نقالً عن سيدة من  بنغاز ، يتراوح عمرها ما بوين  ."احتكار

 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم بمستو 
  
 كول ، حاليواً  ولكن ، يبيينللبا وكنا نسم  جميعاً  ، واحدة يد جميعا كنا الثورة بداية في"  

. نقوالً "لودينا التنميوة تبواطؤ تنه   بمفردها وهذا من شأن  سويؤد  إلو   أن ريدت مدينة

 تعلويم تتمتع بمسوتو و ، عاما 34 - 19عن سيدة من  بنغاز ، يتراوح عمرها ما بين 

 .من ذلك أقل أو ثانو 
  
 وعوود يقولوون طورابلس الو  ذهبنوا اذا -- مصوراتة شعبنحو  ينعادل غير مأنه أشعر" 

. نقالً عن رجل مون مصورات ، " في وجوههم مصراتة اغالق سبب هذاو. مصراتة إل 

 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34 -19يتراوح عمره ما بين 

  
  يحودث عندمالكن . يكترث  ال الشعبفإن  سبها في ليبيا جنوب في شيء يحدث عندما" 

ينصب  و ويتم نشره في جميع الصحف يهتم كثيراً  الشعب  أنف بنغاز  أو سطرابل في
ويتمتوع  عاموا، 34يزيود عموره عون  ،سوبها نقالً عون رجول مون . "معليه االهتمام جميع

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليمي 
  
 نوت كول كا بنغاز  في المجلس الوطني اإلنتقالي  كان عندما  نوهي أ لدينا مشكلة ثمة" 

 المجلس الوطني  انتقل وعندما ، ليبيا بنغاز  وكأن ،منصبة نحو بنغاز   العيون
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. ليبيوا طورابلسكانوت  لوو كموا طرابلس نحو العيون كل إتجهت، طرابلس ال  اإلنتقالي 

 في امخر  الصغيرة المدن كل تجاهل تمي وهذا ما كان يحدث في الماضي عندما كان 
تتمتووع و ، عامووا 34 - 19مون  درنووة، يتووراوح عمرهوا مووا بوين  نقووالً عون سوويدة .". ليبيوا

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليمي 
 

  
. الثورة قيام منذ حياتهم في تغيير أهمك - التعبير حرية خاصة - الحريةإل    المشاركين يشير 

القيووام  و االخووتالف فووي باممووان والشووعور واآلراء امفكووار تبووادل فووي جديوودة جوورأة يصووفونو
 .بأنفسهم خياراتهمب
. نقالً عن رجل من " اآلن أتحدث بحرية الواقع في أنني أصدق أن أستطيع ال زلت ما" 

 ثانو  أو أقل من  ويتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34 -19الزاوية، يتراوح عمره ما بين 

 ذلك.
  
  

 لون ولكنوك لهوم كمتورو،فواممر  أم ال معوك النواس سوواء أتفوق. رأيوك تقوول ان يمكنك"
. نقالً عن رجل مون مصورات ، يتوراوح "اآلن بعد بالخوف لن تشعر ، بسبب ذلك تموت

 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34 -19عمره ما بين 

  
. نقالً عن سويدة " تريده مكان أ  في ورأيك نفسك عن التعبير حرية هو فرق أكبر إن" 

 أو ثوانو  تعلويم تتمتع بمستو و ، عاما 34 - 19عمرها ما بين من  بنغاز ، يتراوح 

  قضاياال مناقشة أستطيع اآلن".من ذلك أقل
 

 . "مقهوور بعود اآلن أعود لوم إنني. أن أخش  أن يتم إعتقالي دون أصدقاةي مع السياسية
 من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 نقالً عن رجل من طرابلس، يزيد عمره عن

 .الثانو  و مستال
 
 

 حمايلة خلولهم الثورة نجاح أن ونعتقديو الجديدة حرياتهم ممارسة عب  حريصون المشاركين
علو    يجوب و الثوورة مع سابقة لديهم ان يعتقدون كما.األنف  بش حقوقهم التي حصبوا عبيها 

 .الليبي الشعب أمام للمساءلة يخضعون أنهم يدركوا أن المستقبل قادة
 
  
 مورة  الليبوي وغشو الشوعبحكم  أن علمسي قادم رةيس ن أ أ هوو واحد لسبب فاةلمت أنا" 

يوؤدون عملهوم علو  أكمول  أنهوم مون تأكدلل  هناك سنكون. ن يكون باممر بالسهلل أخر 
تتمتووع و عامووا، 34 - 19. نقووالً عوون سوويدة موون بنغوواز ، يتووراوح عمرهووا مووا بووين " وجوو 

 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم بمستو 
  
  اآلن لكوون ،، لووم نسووتطع داةمووا حوول إيووة أزمووة كانووت  الماضووية عامووا 52 علوو  موود  ال " 

نقوالً عون رجول مون درنوة، يزيود  ."بحلهوا نقوموسو واجهنوان التوي امزموات كلنحاول حل 
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 عمره عن
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 ، .المدنيلة والمشلاركة السياسلة في اجديد اواهتمام للبمستقب جديدا أم  يشاركون المشاركون

 والرغبوة ةالجديود المدني المجتمع هم إل  منظماتانضمام المدن من العديد في المشاركين صفي
 وقود. القوذافي نظوام ظول فوي همتنشوأ إحباطوات الليبيوين الشوبابتذكر و.السياسوة فوي االنخراط في

 والتعلويم، المهنيوة حيواتهمثوريوة تفور  علويهم ال اللجوان المشاركين كيوف كانوت من عدد وصف
 هومأن يزعموون اآلن. معينوة مهنوة دخوول أو الجامعيوة تغييور دراسوتهم علو  جبروهمي كانوا حيث
 .دهمالبومستقبل  سياسة في امول  للمرة حياتهمأنهم يستثمرون  ونيشعر
  
 هوو موا المودني، و المجتموع أهميوة فهوم اآلن النواس بودأ .زلوزال وقووع هوو اآلن حدث ما" 

  عاموا، 34 . نقوالً عون رجول مون درنوة، يزيود عموره عون"واعوين أصبحوا لقد... الدستور

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم 
  
  لنا مجال  الحكومة تختار ثم ، الثانوية المدرسة من تخرجن كنا لقد وصل اممر إل  أننا" 

نكون  لوم. نوامعنويات سوحقب بودأوا هنوا مون لوذا. رغبتنا بغ  النظر عن آملنا أو ، الدراسة
  ربما. ممكن وقت أقرب في الكلية من الخروج كيفية في بل فقط ولكن أحالمنا، في فكرن
 
تنتهوي تلوك  التخورج وقوت بحلول ولكن الطموحات بع  نالدي كان االبتداةية المدرسة في

تتمتوع و عاموا، 34 - 19بوين  نقالً عن سيدة من درنوة، يتوراوح عمرهوا موا“.  الطموحات

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليمي 
  
 الحيواة تخصصي ودراسوة العلووم السياسوية للمسواهمة فوي غب في تغييرأرو محاسب أنا" 

نقالً عن رجل من بنغاز ، يتراوح عمره ما بين “. ".  دبلوماسيا صب أ وربما السياسية،
 .الثانو  مستو ال من عل أمي يتمتع بمستو  تعليو عاما، 34 - 19

  
كان  عندما كالسابق وليس ،من أجلها تدربناالتي  لوظاةفبا نلتحق أن جميعا يمكننا االن" 

 يريد ال النظام أن لو كما - االجتماعي العمل مجال في الهندسة درس شخص تعيين يمكن
اوح عمرهوا موا بوين نقالً عن سيدة من درنة، يتور ."تناسبهم وظاةف في تعيين أفراد أكفاء

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليمي و عاما، 34 - 19

  
 فوي  ،لوذا سوافرت للعوي  تخورجال لوم يسوتطيعوا اإلنتظوارحت  الوذين أولةوك مون كنت لقد" 

 و– يوجد دور يمكون أن العبو . هنا مستقبل هناك أن أر ، الثورة بعد اآلن ولكن الخارج
 34 - 19. نقالً عن سيدة من درنوة، يتوراوح عمرهوا موا بوين " يقهاتحق أريد  هدافا لد 
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليمي و عاما،

  
من الكثيوور أفعوول و ، ةسياسوويال موون الناحيووة وعيوا أكثوور أنووا. اآلن نشوواطا أكثوور أننووي أعتقود" 

نقوالً عون “. اآلن تغيرت اممور ولكن – فقط منزل ربة كنتلقد . مقارنة بالمعتاد شياءام
 موون علوو أتتمتووع بمسووتو  تعليمووي و عامووا، 34سوويدة موون مصووراتة، يزيوود عمرهووا عوون 

 .الثانو  مستو ال
 

 والسياسة اإلس م. ثالثا  
 

  يريدون المشاركين ومعظم ، محافظ ديني مجتمع ليبيا أن عب تؤكد مجددا   المشاركين ردود
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 أن الخلفيوات جميع من المجيبين ويؤكد .السياسية الحياة في دورا  اإلس م ويتوقعون أن يبع  

 .معينة درجة إل  بصورة طبيعية العامة الحياة حكميس دينال وأن ، إسالمي بلد ليبيا
 
نقالً عن رجل من طرابلس،  ."ليبيا في الرةيسي التشريعي مصدرهو ال القرآن أن أر " 

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 يزيد عمره عن

 
 نقالً عن سيدة “. القرآن اتباع علينا يجب -- السياسة في دور إلسالمل يكون أن يجب" 

 
 ثانو  أو أقل من ذلك. تتمتع بمستو  تعليمو عاما، 34من سبها، يزيد عمرها عن 

  
دة من بنغاز ، . نقالً عن سي"الصحي  االتجاه في نسير لن فإننا وإال ، ديننا اتباع علينا" 

 .من ذلك أقل أو ثانو  تعليم تتمتع بمستو و عاما، 34 - 19يتراوح عمرها ما بين 

  
   ناسبإن  ي. والحقيقة والعدالة المساواة إل  يدعو فإن . كبيرا دورا يلعب إن اإلسالم" 

ا نقالً عن سيدة من بنغاز ، يزيد عمرهو ."مجتمعنا بالفعل ب يمر ما وهذا تماما مجتمعنا
 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 عن

  
 موون هووم الليبووي الشووعب أفووراد جميووع من السياسووة، فووي دور إلسووالمل يكووون أن يجووب " 

نقالً عن رجل من مصراتة، يتراوح “. اإلسالمية امحكام ونتتبع سوف ولذلك المسلمين

 ثانو  أو أقل من ذلك. عليميتمتع بمستو  تو عاما ، 34 - 19عمره ما بين 

  
نقوالً عون  ." المشوكلة هوي موا أر  ال أنوا. ديمقراطيتنوا هوو اإلسوالم ، ديننوا هو اإلسالم" 

 مسوتو ال مون علو أويتمتوع بمسوتو  تعلويم   عاموا، 34 رجل من درنا، يزيد عمره عون

 .الثانو 
  

الودور  وأن امساسية، جيهاتوالتو الصحي  امخالقي دعمال يوفر اإلسالم يعتقد المشاركين أن
 ظهوور إلو  يتورجم أن ينبغوي للوبالد الثقوافي النسويج فوي الرةيسي الذ  يمكن أن يلعبو  اإلسوالم

 البيبيلين يتفل  أغببيلةو. والتشريعات الدستور عل  التأثير ذلك في بما السياسية، الساحة عل 
 ملا حول تختب  اآلراء لكن الحكم، تؤثر عب   أن ينبغي المعتدلة اإلس مية مباد عب  أن ال

 إجماع هناك. العامة الحياة في  الدين أن يبعبه ج الدور الذي ي حيث من بالضبط ذلك يعنيه
 .التطرف تجنب  عل  ضرورة اآلراء في
  
يفهوم  هنوا الجميوع. اإلسوالم مفهووم يهو الوراهن الوقوت في درنة في أراها التي المشكلة" 

. نقوالً عون "اآلخور عل  ة فهم  للدينطريق يملي أن يريد والجميع مختلف بشكلاإلسالم 
 علو أتتمتوع بمسوتو  تعليموي و عاموا، 34 - 19سيدة من درنة، يتراوح عمرها ما بوين 

 .الثانو  مستو ال من
  
نقووالً عوون رجوول موون  ."المعتوودل اإلسووالم تبووعت التووي المحافظووة الديمقراطيووةب  أنووا أؤموون" 

 .الثانو  مستو ال من عل أتمتع بمستو  تعليم وي  عاما، 34 طرابلس، يزيد عمره عن

  
  أن يمكن و سياساتنا في اإلسالمنطبق  أن علينا يجب. معتدلة إسالمية حكومة نريد اننا" 
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 34 - 19. نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما بين " الحديثة حياتنافي  نطبق 
 .ثانو  أو أقل من ذلك تتمتع بمستو  تعليمو عاما،

  
 نحون. للغايوة مشدد تطبيقها بشكل نريد ال ونحن اإلسالمية، الشريعة من يخاف البع " 

نقوالً عون رجول مون سوبها، يزيود  ."معتقوداتنا الشوريعة تتبع أن يجب و ون معتدلونمسلم

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 عمره عن

  
 تسللال من المشاركين بع  حذري .والسياسة الدين بين الفصل لفكرة التأييد بعض هناك
 
 دورا داةمووا لعبيسوو الوودين أن آخوورون يوور  بينمووا ، المتطرفووة للمووذاهب  االسياسووية  محتموولال 

 .السياسي المجال في محدود تأثير ل  يكون أن ينبغي لكن ، مهما ثقافيا
  
  

 موون جووزءا يكووون أن يينبغوو ال ولكوون ، ذلووك يوودرس ان يجووب و - جميوول شوويء اإلسووالم"
ويتمتوع بمسوتو  تعلويم   عاموا، 34 نقالً عن رجل من درنة، يزيود عموره عون ."السياسة

 .الثانو  مستو ال من عل أ
  
 علو  وانظور متطرفوون انهوم. أفغانسوتان فوي الحوال هوو كموا السياسة في اإلسالم هناك" 

  عاموا، 34 يد عمره عننقالً عن رجل من درنة، يز ." بالدهم  التي وصلت إليها حالةال

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم 
  
  

نقالً عن سيدة من الزاوية، يزيد عمرها  ."السياسة في مكان إلسالمل ال يكون أن ينبغي"
 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 عن

  
 يكوون أن يجوبأنو   أعتقودو. الودينتضومن ت أن ينبغوي ال سياسويةقضايا  هناك ان اعتقد" 

 نقالً عن سيدة من بنغاز ، يزيد عمرهوا عون ." والسياسة الدين بين محدود فصل هناك
 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34

  
 يتمتعوون الوذين وخصوصوا ، المشلاركين بين اإلس مية السياسية األحزا  من انزعا  هناك
 اإلسوالمية السياسية الحركات يريدون ال أنهم المجيبين بع   ويوض. ةعالي عليمت مستوياتب

 أنهم آخرون يدعي حين في ، امصوات لجذب التقو ب تظاهرت تلك امحزاب أنيظنون  ممنه
 .والسياسة الدين الفصل بين يفضلون

 
 هوو يسياسو حزبفوال ، كقنواع اإلسوالم تستخدمب حزاام بع  أن حقيقة اعار  انني" 

يتووراوح نقووالً عوون سوويدة موون درنووة،  ".الوودين لووبس عبوواءة ي أال وينبغووي ، سياسووي حووزب
 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 -19ما بين  عمرها

 
 حووزب م  ينبغووي الو. واحوود ديوون لوودينا ونحوون المسوولمين، موون هووم الليبيووين موون٪  99" 

. نقوالً عون رجول مون الزاويوة، يتوراوح " النواس جوذبل كوسيلة الدين يستخدم أن سياسي
 ثانو  أو أقل من ذلك. يتمتع بمستو  تعليمو عاما، 34 - 19عمره ما بين 
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 لودينا نوا جميعوامن ، دينوي أسواس عل  السياسية امحزاب تؤسس أن ينبغي ال أن  أعتقد" 

 ." هللا وبوين بينوك نالدي يكون أن وينبغي. الخاصة طريقت  ل  واحد كل لكن ، واحد دين

ويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 -19نقالً عن رجل من بنغاز ، يتراوح عمره ما بين 

 .الثانو  مستو ال من عل أ
 
 
 
 

  

 الدستورية  القضاياو واالنتخابا  الديمقراطية. رابعا
 
 ديمقراطيةال
 

 و  والنقللا  التعبيللر ةحريللمللع    مللا يربطوهللا اغالبلل و بديمقراطيللةل متحمسللون المشللاركون
 العمليات في المشاركة عل  ونحريصيو لديمقراطيةا م يؤيدونفه .الشامبةالقرار صنععمبية 

 تقديم للمشاركين لبع   يمكن إال أن ، الحماس هذا من الرغم عل و. ليبيا في الديمقراطية
 
 .والحقوق الحريةبخالف   ديمقراطية ليبيا تصور كيفية عن ملموسة أمثلة  
  

 وفقوا ،  رأيهوم الجميوع ويعطوي ، معوا المشواكل عن تحدثال عنيت الديمقراطيةأن  اعتقد"
نقالً عون رجول مون درنوة،  ."تقول  مام  اخاةف تولس حر أنك تشعر بحيث التعبير لحرية

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 يزيد عمره عن

  
نقووالً عوون سوويدة موون  ".المناقشووات فووي تشوواركو ، نفسووك عوون تعبوورأن  هووي الديمقراطيووة" 

  عل أوتتمتع بمستو  تعليم   وتتمتع،  عاما، 34 -19بنغاز ، يتراوح عمرها ما بين 

 .الثانو  مستو ال من
  
الوذ   الصووتو. طاولوةال حوول آراةهوم خذتأو اآلخرين مع ناق تت ي أن ه الديمقراطية" 

 34 نقالً عن سيدة من مصراتة، يزيود عمرهوا عون ."زيفو الذ  امغلبية هوتوافق علي  
 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليم   عاما،

  
 أتمنو و، واحودة يودك معوا  القورارات ذتخونو اآلراء بوادلتوت أن تدلي  تعني الديمقراطية" 

 ."كذل صب ست انها طيب شعور لد و. الديمقراطيةالدول  من واحدة ليبياتصب   أن حقا
 مون علو أويتمتوع بمسوتو  تعلويم   عاموا، 34 نقالً عن رجل من سوبها، يزيود عموره عون

 .الثانو  مستو ال
 

 عبل  بعلضيركز  والنقا ، التعبير حرية مع الديمقراطية المشاركين يربط معظم أن حين في
 .ينالمنتخب قادةوال الحكومةب المواطنين ع قا 

 
 قصوار  أبوذلأن و الحكوموة مون حقووقي جميوع علو  أحصولأن  لوي تعني الديمقراطية" 

 يتمتع و عاما، 34. نقالً عن رجل من بنغاز ، يزيد عمره عن "مقابلال في لهما جهد 
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 ثانو  أو أقل من ذلك. بمستو  تعليم

  
نقالً  ." ال أقول أن يمكنني ، الً مؤه غير كان وإذا المناسب، الشخص اختيار في الحق"  

 وتتمتع بمستو  تعليم  ،  عاما، 34 -19تراوح عمرها ما بين عن سيدة من طرابلس، ي

 ثانو  أو أقل من ذلك.
  
 يووتم الووذ  الشووخص وتغييوور انتخابوواتإجراءاإل أتصووور الديمقراطيووة كلمووة أسوومع عنوودما" 

  عاموا، 34 نقالً عن سيدة من مصوراتة، يزيود عمرهوا عون ."الوقت من فترة بعد اختياره

 .الثانو  مستو ال من  علأوتتمتع بمستو  تعليم 
  
 ذكريتو .لبديمقراطيلة بشلأن البيبيلين مفلاهيم بقذافيل اإلع مية الدعاية ما حد شوه  إل  لقد

 لووم بأنوو  ويعترفووون" ةديمقراطيووال" بشوأن تطبيووق السووابق النظووام مووزاعم المشوواركين موون العديود
  .الديمقراطية ممارسة السياسة قبل من لهم يسبق
 
 أننوا قيول الماضوي حكومال في من  نفسي عل  أضحك"  الديمقراطية"  ةكلم أسمع عندما" 

نقالً عون  .يتعلق بالديمقراطية" شيةا نر  مل الحقيقة في بينما ديمقراطي عل  نحو نعي 

 موون علوو أوتتمتووع بمسووتو  تعلوويم   عامووا، 34 سوويدة موون مصووراتة، يزيوود عمرهووا عوون

 .الثانو  مستو ال
  
 34 نقالً عن سيدة منالزاويوة، يزيود عمرهوا عون ".ديمقراطية ةكلم أكره جعلني القذافي" 

 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليم   عاما،
  
. سويةة طريقوة وهوي القوذافي التوي علمهوا لهوم طريقوةلل وفقوا الديمقراطيوة يفهمون الناس" 

 يزيد عمره عون نقالً عن رجل من سبها، ."الديمقراطية هي ما يفهمون ال الليبيين معظم
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34

  
 ون شعرهم يلكن ، المسؤوليا تحمل و الديمقراطية همحقوق ممارسةفي  يرغ  المشاركون

 
 بعوو ويوودعي  .الديموقراطيللة لمفللاهيم والمؤسسللا با عللدم إحتكللاكهم بسللب  بقبللة الخبللرة
 الليبيوين معظوم نظوراً آلن واقعي غير  ولكن ، راةع هدف ر تعتب الديموقراطية بأن المشاركين

 بوأن يؤكودون المشواركين مون العديود. الديمقراطيوة الممارسواتالمبادئ و  في خبرة لديهم ليس
 عللن النظللر بغللض. ليبيووا فووي للديمقراطيووة الضوورورية المسووبقة اشووروط هووي والتوعيووة التعلوويم
 علن المعبوملا  من المزيد في المشاركينرغ  ي ، الجن  أو ، والعمرأ ، الجغرافية الخبفية

 .الديمقراطية
  
مون  جهلوة أننوا تكمون فوي المشوكلة ولكون الديمقراطيوة نريود ال أو نريود أننوا يعني ال هذا" 

. القوذافي معمر الليبي والزعيم امخضر الكتاب معرفة لقد إعتدنا عل  . ةسياسيال الناحية
نقوالً عون سويدة مون مصوراتة،  شوعب".ال بوين الووعي مستو  رفع علينا يجب اآلن ولكن

 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 يزيد عمرها عن

  
 ". نقالً الجميع يعلم حت  الديمقراطية تعني ماذا لنا ليقول ما شخص هناك يكون ان نود" 
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 سوتو  تعلوويميتمتووع بمو عاموا، 34 - 19عون رجوول مون الزاويووة، يتوراوح عمووره موا بووين 

 ثانو  أو أقل من ذلك.
  
نقوالً عون  ".الديمقراطيوة أوال قبل اآلخرين واحترام ، والتعليم ، التوعيةيجب أن تأتي  " 

 مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 سيدة من بنغاز ، يزيد عمرها عن

 .الثانو 
  
نقوالً عون  ة".الصوحيح ةالطريقوب رسوتهامامو للديمقراطيوة الحقيقي المعن  نفهم أن علينا" 

 موون علوو أوتتمتووع بمسووتو  تعلوويم   عامووا، 34 سوويدة موون طوورابلس، يزيوود عمرهووا عوون

 .الثانو  مستو ال
  
". نقوالً عون رجول مون الزاويوة، يتوراوح الناس تثقف ، يجب أن  الديمقراطية تحققكي " 

 قل من ذلك.ثانو  أو أ يتمتع بمستو  تعليمو عاما، 34 - 19عمره ما بين 

  
 التصوويت كيفيوة لمعرفوة بحاجوة مفهو ، الديموقراطية معن  عرفي ليبيا في الجميع ليس" 

 نقالً عون رجول مون سوبها، يزيود عموره عون ."ديمقراطية بطريقة القرارات اتخاذ وكيفية
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34

  
نقالً عن رجل من درنة، يزيد  ."الوعي لنشر الندواتقاءإلل متخصصينإل   بحاجة اننا" 

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 عمره عن

  
يسيئ  أنمن  المشاركين بعض يتخو  ، ليبيا في لبديمقراطية الحما  من الرغم عب 

 .ديمقراطي مجتمع في عي ال عنيهي ما يفهمون ال ألنهم الجديدة الحريا  استخدام لمواطنين
. الثورة قيام منذ معيقة كمستجدات  حترامإلا وعدم المتهورة القيادة المشاركين بع صف ي

 رساءإل قوانين يريدون و ،" حدودب الديمقراطية" يفضلون أنهمب المشاركين من العديدويدعي 
 .للشعب الليبي وهياكل قواعد
  
عنودما   المثوال سبيل عل ف. ليبيا ديمقراطية فيلل الحقيقي المعن  عرفن ال نازال ما نحن" 

  عبور يمكننا ال. ةديمقراطيال إنها ، حريتي انهإ لك قولفإن  ي أحمر ضوء شخصيعبر 
 

 -19نقالً عن رجل من بنغواز ، يتوراوح عموره موا بوين  ."حر أنا" قولنو معينة خطوط
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34

  
 دون الحريوة عنويت هواأن الوبع  يظون. الديمقراطيوة هي ما يعرفون ال الناس من كثيرال" 

 - 19ئ". نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما بوين طاخ أمرا  هو و ، حدود ةأي
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما، 34

  
  االنتخابات

 
 ملن رويسليا عنصلرا بوصلفها إليهلا وننظلريو االنتخابلا  في المشاركة إل  يتوقون البيبيين
  تغيير وإحداث مؤهلين قادة ختيارإل فرصةب االنتخابات نربطوفهم ي .الديمقراطية عناصر
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 عموول كيفيووة حووول معلوموواتلوديهم   المشوواركين موون قليوول عودد ،عوودا ذلووك، و. لووبالدهم يجوابيإ

بوالد  سفر إل   وال التلفزيونمشاهدة   من بع ال افترا  مع ،من الناحية العملية االنتخابات
 .سنوات أربع كل تلقاةيا أخر  إنها تعقد

  
".  االنتخابواتهوو الوذ  يفووز فوي  امصووات من عدد أكبر عل  يحصل الذ  الشخص" 

 يتمتع بمستو  تعليمو عاما، 34 - 19نقالً عن رجل من مصراتة، يتراوح عمره ما بين 

 ثانو  أو أقل من ذلك.
  
 وليس - الشخص المناسب في المكان المناسب وضع. االختيار حرية تعني االنتخابات " 

  عاموا، 34 نقالً عن سيدة من سبها، يزيد عمرها عن ".ذلك عكس فعل الذ  القذافي مثل

 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم
  
 أربوع لمودة حكميل رةيس تخابان عل  القدرة منحكت هيو ، الديمقراطية هي االنتخابات" 

". نقووالً عوون سوويدة موون بنغوواز ، يتووراوح لديمقراطيووةل نقوويال شووكلال هووو وهووذا ، سوونوات
 ثانو  أو أقل من ذلك. تتمتع بمستو  تعليمو عاما، 34 - 19عمرها ما بين 

  
 لووديهم أنوبوو هميوةامب الشووعور مونحهمت فإنووك ، التصوويت حووق لموواطنينا تعطووي عنودما" 

  عاموا، 34 نقالً عن رجل مون درنوة، يزيود عموره عون ." الحكومة تقرير في نظر وجهة

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم 
  
 لمرشوحين امخورينا العطواء عوام كول االنتخابوات قومووا بوإجراءي أن يجوب أنهوم أعتقد" 

 ستو  تعليم وتتمتع بم  عاما، 34 ، يزيد عمرها عنالزاويةنقالً عن سيدة من  ".فرصة

 .الثانو  مستو ال من عل أ
 
 ةأيل ديلهل ملنهم قبيللفال ،  نتخابلا ل التخطليط يتم هأن يدركون المشاركين معظم أن حين في

 موون قليوول عوودد كووان.  همتصللويت عللن الللدافع وراء أو االنتخابللا إجللراء عللن موعللد  فكللرة
 ، التحريور مون أشوهر ةثمانيو غضون في ستجر  االنتخابات بأن همقول واثقين من المشاركين

 .االنتخابات إجراء سيتم مت  تعرف ال اانهقالت  المشاركين غالبية ولكن
  
نقوالً عون سويدة مون بنغواز ، يتوراوح  ."فبرايور فوي[ االنتخابوات] إجراء سيتم أن  اعتقد" 

 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم  ،  عاما، 34 -19عمرها ما بين 

  
  

". نقالً عن رجل من مصراتة، يتراوح عمره ما رةيسنا سنختار -- مهمة تخاباتاالن إن"
 ثانو  أو أقل من ذلك. يتمتع بمستو  تعليمو عاما، 34 - 19بين 

  
 كافيلا وقتلا يلوفر ل نتخابلا  الزمنلي الجلدول كلان اذا ملا حلول اإلجملاع من ضويل قدر هناك

 وقت أقرب في االنتخابات اجراء عل  صونحري المشاركين بع  .ال أم النتخابا ا لتحضير
 النتخابوواتل تووأخير أ  أن آخوورون ويقووول. االسووتقرار تحقيووق فووي ستسووهم أنهووا موودعيا ، ممكوون
 .الذ  بدأ ينفذ الليبيين المواطنين صبر يذيد الضغط عل  نأ يمكن
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 ، نزيهة انتخابات جراءسيتم إو فوراً  التصويت سيتم القذافي وفاة بعد أن   تصورأ كنت"

نقالً عن سويدة مون بنغواز ، يتوراوح عمرهوا موا  ."الجديدة السنة خالل أو نوفمبر فيإما 
 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم  ،  عاما، 34 -19بين 

  
 وقتوا اممور يسوتغرق أن يجوب فوال ، وامفكار امهداف نفسيتمتع ب صغير مجتمع نحن" 

ويتمتع   عاما، 34  عن رجل من بنغاز  ، يزيد عمره عننقالً  ."االنتخابات لبدء طويال

 ثانو  أو أقل من ذلك. بمستو  تعليم
  
 مسوألة من البالد النقاذ أشهر ثمانية غضون في االنتخابات   يجب علينا إجراءأن أعتقد" 

  عامووا، 34 نقووالً عوون سوويدة موون طوورابلس، يزيوود عمرهووا عوون ".اممنووي االسووتقرار عوودم

 .الثانو  مستو ال من عل أ  تعليم وتتمتع بمستو
  
". أشوهر ثمانية من أكثر االنتخاباتإجراء  تأخر إذا السلطة تول تس الجي  قوات اعتقد" 

 يتمتع بمستو  تعلويمو عاما، 34 - 19نقالً عن رجل من الزاوية، يتراوح عمره ما بين 

 ثانو  أو أقل من ذلك.
  
 مون ذو  الكفواءة المثقفوين مون الكثيور هنواكف ، فوي أقورب وقوت االنتخابوات إجراء اريد" 

 مالةموة". كونسوت أشوهر أربعوة إلو  ثالثةأعتقد أن . ليبيا من أجل دواربأ للقيام مستعدين
ثانو  أو أقل  وتتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34 نقالً عن سيدة من سبها، يزيد عمرها عن

 من ذلك.
 
 ت فتورة كافيوةليسو أشوهر سوبعة بوأنتخابوات االنيؤيودون تأجيول  الوذين المشاركين بع يدعي 

  النتخاباتإلجراء ا يكفي بما مستقرة البالد غير نأ آخرون ير . الفني اإلعداد الستكمال
 
 .لميليشيات امسلحة استمر وجود اذا بحرية التصويت عل  ينقادر وايكونلن  المواطنين بأنو
  

 أن  يمكونن عنةوذ سوليم،بشوكل  كانلسوا  تعوداد زاوأنجو امسولحة جمع من االنتهاء بمجرد"
 عاموا، 34 - 19". نقوالً عون رجول مون الزاويوة، يتوراوح عموره موا بوين االنتخابات بدءن

 ثانو  أو أقل من ذلك. يتمتع بمستو  تعليمو
  
نقالً عن رجول مون  ".حربال من للتو إنتهينا مننا الوقت من مزيد ال  بحاجة اننا اعتقد" 

 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34 بنغاز ، يزيد عمره عن

  
  االنتخابات عل  ستؤثر القباةل أن المشاركين بع  يشعر .لبقب  ا  سبب تشكل القببية الشبكا 

 
 .قباةل عليها تهيمن التي االنتخابات في يشاركوا لن أنهميدعي الكثير منهم بو
  
 هوو المرشو  الشوخص من ولويس مؤهلوونالمرشحون ال لصال   الناسيصوت  أن آمل" 

نقوالً عون رجول مون درنوة، يزيود  ."اآلن بعود نرغوب فوي القبليوة ال نحون. القبيلة نفس من
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 عمره عن

  



 
 

       "أمل لدينا اآلن"

34 
 

  
نقوالً عون رجول مون بنغواز ،  ".القبلوي النظوام علو  االنتخابوات تسوتندإ إذا أصووت لن"

 مسووتو ال موون علوو أويتمتووع بمسووتو  تعلوويم   عامووا ، 34 - 19اوح عمووره مووا بووين يتوور

 .الثانو 
  
 ، التحلديا  من العديد انتخابا  أول ه من  المحتمل أن تواجهأن المشاركين من العديد دع ي

 تحوت يبيوالل العديودة لسنواتنظوراً لوـ متوقعوة غيور تكوون أو ، لن تشكل  خطورة كبيورة هاولكن
 .الثورة من امخير ظهورالو ذافيالق نظام
 ولكون لألخطواء عرضوة جديودة تجربوة نحوو نتج  اننا. طبيعي الغلطات شئ و خطاءام" 

وتتمتوع   عاموا، 34 نقالً عن سيدة من مصوراتة، يزيود عمرهوا عون ".منها نتعلم أن نأمل

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
". نقوالً عون رجول البدايوة فوي خطواءأو فسواد نتخاباتاال تشهد سوف ، الوعيقلة ل نظرا" 

ثوانو  أو أقول  يتمتع بمستو  تعلويمو عاما، 34 - 19، يتراوح عمره ما بين الزاويةمن 

 من ذلك.
  
 ، امخطاء بع  هناك سيكون ان  من واثق يولكن ، سلبيا أبدو أن أريد ال أنا بصراحة" 

 مون الوتعلم مون خوالل التحسون نحوو أول  وةخط كونت أن آمل ولكن. قليلة المشاكل ربما
يتمتوع و عاموا، 34 - 19".نقالً عون رجول مون بنغواز ، يتوراوح عموره موا بوين  أخطاةنا

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  

 إلعللداد التعبلليم مللن كبيللر قللدر إللل  حاجللة هنللاك سللتكون أنلله المشللاركين مللن العديللد وقللال
 المشواركون .والموضلوعية الفنيلة الناحيلة ملن سلواء ، خابلا االنت في لبمشاركة المواطنين
كموا .التصوويت لعمليوة الفنيوة الجوانوبب سويكونوا علو  علوم زمالةهومو مأنهو مون تأكدال يريدون
 المرشوحين عون دقيقوة معلوموات علو  لحصوولا وفي الناخبين في توعية  المشاركون يرغب 

 .المرشحين امجبروبرامج امحزاب و
  
 التصوويت عمليوة شورح أرجوو أن يوتم ، الووطني الموؤتمر في تصوسن ناأن ر أفت إذا" 

  هاخالل من التي اآلليةتبين   أرجو أن يتم .الحقا لدستورا ضعست التي اللجنة نشاءإ وآلية
 لتشوكيل الوقوت  ةيإعطا أرجو ، امحزاب أساس عل  تكان إذا. االنتخابات اءرجم إتسي
 طالعيإ أن يتم أرجو ، خر أ سسأ  عل  تكان إذا. بأحد هذه امحزا إل  االنضمام أو
. أعوورف ال أنووا ، الموودن و القباةوول خووالل موون كونتسوو هوول. زمنوويال جوودولالو اآلليووة عوون

 بحاجة الناس و ، وطني مؤتمر عقد يتم حت  الوقت من الكثير وجود عدم إل  باإلضافة

يتمتوع و عاموا، 34 - 19".نقالً عن رجل من بنغاز ، يتراوح عموره موا بوين الوعي ال 

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
  الطريقة وبهذه ، السياسية وامحزاب والدستور االنتخاباتيتم تثقيفنا بشأن  أن يجب" 

 
نقالً عن رجل من طرابلس، يتوراوح عموره موا  ."المناسب الشخص هو من تحديد يمكننا
 .الثانو  مستو ال من  علأيتمتع بمستو  تعليم و عاما، 34 - 19بين 

  
  معرفةفيجب  .  ل بالتصويت سأقوم الذ  للشخص الذاتية السيرة يجب أن أعرف" 
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 كيفيووة معرفووةل تدريبيووة دورة إلوو  بحاجووة نحوون. الليبووي الشووعب احتياجووات لتلبيووة قدراتوو 

 عاما 34 -19نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما بين  ."ما لشخص التصويت

 ثانو  أو أقل من ذلك. تمتع بمستو  تعليموت  ،
  
 نعرف أن يجب. أن يكون واضحاً  يرش  نفس  في االنتخابات الذ  الشخص عل  يجب" 

 الوموا شواب  ذلوك.  ، المسوتقبل فوي ليبيوا يور  وكيوف ، أن يقدم يريد وماذا الذاتية سيرت 
 صووتأ أن أريود .القبيلوة نفوس مون أو مدينتي من أن  لمجرد ما لشخص صوتأ أن أريد

 عاموا، 34 نقوالً عون سويدة مون درنوة، يزيود عمرهوا عون ." بلود  إلو   سويقدم ما لصال 

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و
  
. معوروفين منفسوهأ يجعلوواأن  للحكوموة الترشو  يريودون الوذين ينبغي عل  امشوخاص " 

نقالً عن رجل من  ". طبقوهاي سوف التي القواعد وما ب  يؤمنون ما عر  يجب عليهم
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما ، 34 عنعمره  يزيد، سبها

  
 يودعون الوذين المشاركون أولةك حت و .األول  لبمرة التصوي بشأن  متحمسون ونكالمشار

 حموالت ن بوأن ؤمنووي ذينال و أولةك ، أشهر سبعة غضون في االنتخابات إجراء يمكن ال أن 
 أعربووا عون حماسوهم بشوأن  ، لالنتخابواتضرور   أمر وبمثابة نذير   هي واسعةال توعيةال

 .حياتهم في امول  للمرة بأصواتهم المرتقب اإلدالء
  
 نريوود نحوون. امنهوو جووزءا نكووون أن نريوود جميعووا ونحوون ، لنووا بالنسووبة جديوودة تجربووة هووذه" 

 امخور  الودول جور ت عنودما التلفزيوون شاشوة علو  نراهوا التوي التجارب في لمشاركةا

 19". نقالً عن رجل من الزاوية، يتراوح عمره ما بين دورنا ننتظر داةما كنا. اانتخاباته
 ثانو  أو أقل من ذلك. يتمتع بمستو  تعليمو عاما، 34 -

  
عون المرشو  الوذ   صوديقك تسوألأن  علو  حرصسوت. ممتعة تجربة ستكون انها اعتقد" 

يتمتوع و عاموا، 34 - 19". نقالً عن رجل من بنغاز ، يتراوح عمره موا بوين  صوت ل 

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
 ، ذلك جانب ال . آراةنا عن برنعو نوصل كي ، الثورة هذهب وراء قيامنا سببال هو هذا" 

 34 رهوا عوننقوالً عون سويدة مون طورابلس، يزيود عم ."التاريخيوة اللحظوة هذه ننتظر كنا
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما،

  
نقوالً عون رجول  ." صووتنا وحاولنوا امقل، عل  خطأ، وارتكبنا بالتصويت قمنا لو "حت  

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 من سبها، يزيد عمره عن

  
 إلو  باإلضوافة .األولل  االنتخابلا  ستضمن شلرعية سعةالوا المشاركة أن المشاركون يعتقد

 علوو  زمالةهووم الليبيووين المشوواركين موون العديوود يحووث ، التصووويت فووي نيووتهم عوون اإلعووراب
 .التصويت

  
 أم نزيهوة االنتخابوات كانوت إذا موا سويقرر وهوذا ، االنتخابات في سيشاركون كل الناس" 

 ". نقالً عن رجل  نسير في اإلتجاه الصحي  كي االنتخابات هذه ال  بحاجة حقا نحن. ال



 
 

       "أمل لدينا اآلن"

37 
 

 
 مون علو أيتمتوع بمسوتو  تعلويم و عاموا، 34 - 19من طرابلس، يتوراوح عموره موا بوين 

 .الثانو  مستو ال
  
لقود أجبرنوا . بالعواقوب  تنوددوا ال - المشواركة في يرغبون ال الذين مولةك أقول أن أود" 

 لووم إذا. التهمووي  إلو  هووذا وأد   القووذافيعهود  أثنوواء شوويء أ  فوي المشوواركة عوودم علو  

 34 نقالً عن سيدة من مصراتة، يزيد عمرها عن ."فأنكم ستأذون أنفسكم اآلن، تشاركوا
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما،
 
 عللن وأعربللوا الديمقراطيللة االنتخابللا  لتجربللة الللب د افتقللار مللن المشللاركين بعللض يتخللو 
 .االنتخابا  مصداقية تعزيز في دورا الدولي في أن  يبع  المجتمع  اهتمامهم

  
 ."الدوليوة للمعوايير وفقوا سوتجر  فإنهوا دولي، إشراف تحت لم يتمإجراء االنتخابات اذا" 

 مون علو أويتمتع بمستو  تعلويم   عاما، 34 نقالً عن رجل من بنغاز ، يزيد عمره عن

 .الثانو  مستو ال
  
 ويقومووا بإلقواء النواس يدربوا بحيث في االنتخابات  المتخصصين ير ليبياتستش أن آمل" 

نقالً عن رجول  ."والعمليات الحديثة امساليب باستخدام االنتخاب كيفية حول عمل ور 
 مسووتو ال موون علوو أويتمتووع بمسووتو  تعلوويم   عامووا، 34 موون طوورابلس، يزيوود عمووره عوون

 .الثانو 
  
 دستورال
 
 ملنهم  قبيلل علدد اللب د، لمستقبل  مهم الدستور يعتقدون عموما بأن نالمشاركي أن حين في
المجلس   أن بغمو يدرك  فالقليل منهم .صياغته عمبية أو الدستور حول معبوما  أية لديه

 آخورون يور  حوين فوي االنتقالية، للمرحلة الدستور  الميثاق تأسيسقد قام بالوطني اإلنتقالي 
 .مسودة الدستور ارأصد   تم بالفعل أن أو الجديد، تورالدس عل  تعمل خاصة لجان أن
 
 نقالً  كي تواصل البالد السير".  في موضع  الصحي  مؤقت دستور لقد سمعت أن  " 

  وتتمتع بمستو  تعليم  ، عاما، 34 - 19، يتراوح عمرها ما بين عن سيدة من بنغاز 

 
 ثانو  أو أقل من ذلك.

  
التحرير". نقالً عن رجل من الزاوية،  يوم بعد قد تم تحريرهاالدستور  مسودة أن اعتقد" 

 ثانو  أو أقل من ذلك. يتمتع بمستو  تعليمو عاما، 34 - 19يتراوح عمره ما بين 

  
 عون جزةيوا مسوؤولين الخوارج فوي يعيشوون الوذين الجامعوات أساتذة من أن العديد اعتقد" 

نقوالً عون سويدة مون  ."اللحظوة هذه في ذلك عل  يعملون هناك آخرين  أن وأعتقد... ذلك
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما، 34 طرابلس، يزيد عمرها عن

  
أو  1941 لعوام موا قبول القوذافي دسوتور ليبيوا اسوتخدام إعوادة سويتم أنو  المشواركين يعتقد بع 

  هو الحل امفضل أن ذلك  اعتقادهم  بشأن المشاركون اختالف من الرغم عل  ، تعديل  سيتم 
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 .البلد لهذا
  
 عهود أثنواء اسوتخدام  توم التوي القوديم دسوتورنا سيسوتخدمون أنهوم من الوذ  فهمتو  اعتقد" 

وتتمتوع   ، عاموا، 34 - 19نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما بين  ".المملكة

 ثانو  أو أقل من ذلك. بمستو  تعليم
  
نقوالً عون سويدة  ."جديوداً  دسوتوراً  لن يصيغوا ولكن ون الدستورالقديم،سيعدل  انهم اعتقد" 

 مسووتو ال موون علوو أتتمتووع بمسووتو  تعلوويم و عامووا، 34 موون الزاويووة، يزيوود عمرهووا عوون

 .الثانو 
  
 أ  تكورار أو نعيود اسوتخدام قود فإننا كذلك سنة 52 عمره دستور سنعيد استخدام كنا اذا" 

 يتمتوع بمسوتو  تعلويمو عاموا ، 34  ، يزيود عموره عونشيء". نقالً عن رجل من بتغاز

 ثانو  أو أقل من ذلك.
 

  
 تحديلد فلي هاملا دورا سليبع   أنه ويعتقدوا ، جديد دستور صياغة إل  يتطبعون المشاركين
 ومرجعيلة عملل إطلار وخبل  لبحكوملة و الهيكبلة النظام وتوفير ، المواطنين حقو  وحماية

 بشوأن أن  همتووقع صويليفتبشكل  ايبينو لم  أن المشاركين  من مالرغ وعل  .لتشريع القوانين
 .مرتفعة التوقعات أن الواض  منف ، اليومية حياتهم نبتحسي الدستوريقوم 
  
 يشومل أن ينبغوي هوذا الدسوتور فوي يفعلونو  أ  شوئ. البلود لهذا جدا مهم شيء الدستور"  

نقوالً عون  ." الليبوي للشوعب نو  مفيودفأ لوذا ،معوا االجتماعيوة وامموور واالقتصواد السياسة
 مسوتو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 رجل من بنغاز ، يزيد عمره عن

 .الثانو 
  
نقوالً عون  النواس". مشواكل كول يحل ان ويجب الدستور من امفضل عل  الحصول آمل" 

 تو  تعلوويموتتمتووع بمسوو  ، عامووا، 34 - 19سوويدة موون بنغوواز ، يتووراوح عمرهووا مووا بووين 

 ثانو  أو أقل من ذلك.
  
 نقالً عن سيدة من  القوانين". لجميع مرجعية سيشكل من  جدا مهم الدستور بالتأكيد"  

 
 
 

ثانو  أو أقل  وتتمتع بمستو  تعليم  ، عاما، 34 - 19طرابلس، يتراوح عمرها ما بين 

 .أقل أو الثانو  والتعليم ، 34-19من ذلك

  
  
 - جريموة يرتكب شخص عل  أ   للحكم طريقة ن إ. الليبيين لجميع فعالً  مهم الدستور". 

". نقالً عن رجل من الزاوية، يتراوح طبقة اجتماعية متدنيةمن   شخص إل  الرةيس من
 ثانو  أو أقل من ذلك. يتمتع بمستو  تعليمو ، 34 - 19عمره ما بين 
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". نقوالً عون رجول مون  مهوم بالتأكيود أنو  لوذا. بودون دسوتور يمكون أن تعمول  ال البلد إن"

 ثانو  أو أقل من ذلك. يتمتع بمستو  تعليمو ، 34 - 19الزاوية، يتراوح عمره ما بين 

  
  القيام ينبغي ال أو ينبغي التي امشياءكذلك و ، واجباتهم يحددسو الناس سيثقف الدستور" 

 

يتمتوع بمسوتو  و ، 34 - 19بها". نقالً عن رجل مون طورابلس، يتوراوح عموره موا بوين 

 .الثانو  مستو ال من عل أتعليم 
  

 أيضلا ولكلن ،فقلط الفرديلة الحقلو  حمايلة عبل  قتصلرللن ي الدسلتور بلأن قلوي شعور هناك
 .المستقبل في القذافي مثل المطبقين حكامال من ليبيا سيساعد عب  حماية 

  
يكون  أو والقواعد القوانين كنتهي أن شخصم   يمكن ال ، الدستورومن خالل العمل ب" 

 - 19". نقالً عن رجل من طرابلس، يتراوح عمره موا بوين شيء أ  تغييرل لدي  السلطة
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و ، 34

 
  
التوي عانينوا   متاعوبال مون  أخور  مورةنعواني  لون أننوا مونعل  التأكود الدسوتورسيعمل " 

نقالً عن  كيفما يشاء". حكمأن ي عل  قادرا القذافي كان ، دستور دوجو لعدم نظراو. منها
 وتتمتووع بمسووتو  تعلوويم  ، عامووا، 34 - 19سوويدة موون بنغوواز ، يتووراوح عمرهووا مووا بووين 

 ثانو  أو أقل من ذلك.
  

 حوين في .الدستورية التنمية عمبية في رويسيا دورا وابعبي أن ويتوقعون يريدون المواطنين
 يعتقود، فنيوة صوياغةال عون مسوؤولة تكوون أن ينبغوي التوي الجهوة حول يختلفون المشاركين أن

بينموا يريود  ، سوودة الدسوتورم بإعوداد والخبوراء المحوامين مون لجنة تقوم نينبغي أ  أن البع 
 معظووم تفووقيو سووودة الدسووتور.م إعووداد قبوول مووواطنينون  أن يووتم إجووراء اسووتطالع رآ  للآخوور

 الدستور صياغة عملية مراحل جميع في الليبيين تم أخد رآ    يجب أن يأن عل   المشاركون
 .ت شرعي سيفقد الدستوروإال 
  
نقوالً عون  ."بالدسوتور يتعلوق فيموا الشوعبموع  التشواور يوتم لم اذا ستحدث مشاكل كبيرة" 

 مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما، 34 سيدة من طرابلس، يزيد عمرها عن

 .الثانو 
  
، ثوم  لشعبا يتم عرض  بعد ذلك عل  ثم ، دستورال وضعب  متخصصين أن يقوم جبي" 

 ،درنة نقالً عن رجل من ."ناقص في الدستور أ  شئ بإضافة واشاركي ان عليهم  يجب
 

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 يزيد عمره عن 

  
 وفقوا القووانينيصويغوا  أن المتخصصويني علو  ينبغ و هيريد ما شعبال يختار أن ينبغي 

  ، عاموا، 34 - 19نقالً عون سويدة مون درنوة، يتوراوح عمرهوا موا بوين  رغبات الشعب".ل

 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليم 
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 درايللة عبلل بللأنهم   المشللاركون يشللعر ال ، واالنتخابللا  الديمقراطيللة مللع الحللال هللو كمللا

 .المعبوما  من المزيد ونريديو بالدستور
  
 امحوزاب وكوذلك عون ، الدسوتور عون فكورة   أدنو لديو يكون لوم الليبوي الشعب ان اعتقد" 

 الطبقوة ولكون ، الدسوتور جيودا تعليما امفراد المتعلمين  يفهم  قد. أسوأ وربما ، السياسية
، يتووراوح نقووالً عوون سوويدة موون بنغوواز  عنوو  شوويةاً". عوورفت ال ةدنيوومتال والطبقووة الوسووط 

 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم  ، عاما، 34 - 19عمرها ما بين 

  

 السياسية والحركا  حزا األ .خامسا
  

 والعللداء الشلكو  الجهلل تتلراوح بللين  السياسلية األحلزا  فكللرة عبل  المشلاركين فعلل ردود
قوو   يعتبوروهم و حزابامبو ،ين علموالمت مون ومعظمهوم ، المشواركين بعو يهوتم   .الصري 
 درايوة علو  هوم الوذين المشاركين من قليل عددو. جديدةال ديمقراطيةالليبيا  في محتملة إيجابية

 لعكس للمواطنين الفرص وتوفير ، واالنتخابات ، التمثيلب  ربطهاي السياسية بمفهوم امحزاب
 .واميديولوجيات مختلفة نظر وجهات

  
  
 ، آلراءوا امفكوار نفس تحت ، معا للعمل للناس مكانا سياسيال حزبال يكون أن ينبغي" 

، يتوراوح عموره موا بنغواز ". نقالً عن رجول مون أفضل نتاةجب ويخرج أقو  صب كي ي
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و ، 34 - 19بين 

  
العمول   ع مو ، واهوداف معينوة أيديولوجيوة لوديهم شوخاصا مون يتكوون الحزب أن عتقدأ" 

 بقوودر نتشووارالا الحووزب ويحوواول. بقودر المسووتطاع ينفعووالال النوواس موون العديوود ضووم علو  
نقووالً عوون سوويدة موون  ."الحووزب لصووال  بقوودر المسووتطاع النوواس موون الكثيوورضووم و اإلمكووان
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما، 34 ، يزيد عمرها عنمصراتة

  
 النواس لخدموة المنافسوة تبودأ سووف منهوا ، للبلود ةمفيود كونست سياسيةال امحزاب اعتقد" 

  ، عاموا، 34 - 19نقوالً عون سويدة مون بنغواز ، يتوراوح عمرهوا موا بوين  ".أفضل بشكل

 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم
  
ن نقوالً عو ".حلها في ل  الريادة يكون أن يحاولسو ، معينة قضيةحزب ب كلسيختص "  

 وتتمتوع بمسوتو  تعلويم  ، عاموا، 34 - 19سيدة مون طورابلس، يتوراوح عمرهوا موا بوين 

 ثانو  أو أقل من ذلك.
 

  
 يمكن ،عنةذ تعهد ب  ما  الجمهورية رةيس لم ينفذ  اذا. الحكومة نوع عل  يتوقف االمر" 

 ح تنحي". نقالً عن رجل من مصراتة، يتراوال عل  جبرهتو لشعبا تخبر  أن لألحزاب 
 ثانو  أو أقل من ذلك. بمستو  تعليم يتمتعو ، 34 - 19عمره ما بين  "اآلن لدينا أمل"

  
 األحللزا  عللن سللببية افتراضللا  إللل  السياسللية لألحللزا  التعللرض عللدم يتللرجم مللا كثيللرا

 سبب ت يمكن أن السياسية امحزاب أن من بالقلق المشاركين من العديد شعري .السياسية
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 مقتنعوين غيور المشواركونو. وحودةلل الوبالد فيو  تحتواج وقت في الليبيين بين النزاع و لخالفا

 الخفيووة امهووداف فووي ونكشووكيو الشووعب لخدمووةتكونووت فووي الحقيقووة   السياسووية امحووزاب بووأن
 .والقادة الجديدة السياسية للحركات

  
 أن موا شوخص يريود عندما. تهديد وكأن  يبدو الذ  االسم من مشاكل يسببون انهم اعتقد" 

نقوالً عون  ."مبهو مقتنعة لست ناا. آخر شخص ضد أنهموك يبدو ن فإ سياسي حزب يشكل
 مسوتو ال مون عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما، 34 ، يزيد عمرها عنالزاويةسيدة من 

 .الثانو 
  
  

 غيورفوي  كوونت قود والتوي ، بو  الخاصة الشخصية أجندت  ل  سياسي حزب كل أن أر "

ويتمتووع   عامووا، 34 نقووالً عوون رجوول موون بنغوواز ، يزيوود عمووره عوون ."دالبلوو هووذا صووال 

 ثانو  أو أقل من ذلك. بمستو  تعليم
  
 شوعبال أن يصوب  مون بودالف. الوحودة يوقعتو مزق الوبالدت الواقع في امحزاب نأ عتقدا" 

 عاموا، 34 ، يزيود عمرهوا عوننقوالً عون سويدة مصوراتة ." نفصلسيصب  م راءاآل متحد

 .الثانو  مستو ال من عل أتو  تعليم تتمتع بمسو
  
 هنوواك سوويكون، سياسووية احووزاب فووي تكوووين بوودأنا إذافوو... كلمووة حووزب موون خاةفووة أنووا" 

تتمتوع و عاموا، 34 - 19، يتوراوح عمرهوا موا بوين درنوةنقالً عون سويدة مون  ".انقسامات

   .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
 لعمليوةا يعيوق يمكون هوذافإن  ، جدا كثيرة خالفات هناكن يكوو حزابامتختلف  عندما" 

ويتمتوع بمسوتو    عاموا، 34 نقالً عن رجل مون طورابلس، يزيود عموره عون ." السياسية

 .الثانو  مستو ال من عل أتعليم 
  
 هوووامحووزاب   فعلوو ت مووا وكوول ، فلكوول حووزب آراةوو  الخاصووة بوو . نريوودهم ال جميعووا اننووا" 

نقوالً  ."أن تختلوف النواس أريود ال أنا. كبيرة مشكلةحدوث  ب في وهذا سيتسب. اإلختالف
ثوانو  أو أقول  وتتمتوع بمسوتو  تعلويم  عاموا،، 34 عن سيدة من سبها، يزيد عمرها عن

 من ذلك.
  
 ةسياسي باحزا إل  منقسمين واوليس ، واحدة مظلة تحت تحدينم الليبيينيكون  أن أريد" 

ويتمتع بمسوتو    عاما، 34 بنغاز ، يزيد عمره عن نقالً عن رجل من ."يتطلب تأيدها

 ثانو  أو أقل من ذلك. تعليم
  
 في المتنافسة السياسية ألحزا ل ةكبيرال عددتتسب  األ أنمن بالقب   المشاركين شعري
 
 امحووزاب عودد موون تحود قانونيووة تودابير تخوواذإل  اهتماموعوون  بع الو أعوورب. مشلاكل حلدوث 
 .المقبلة باتاالنتخا خو  عل  قادرةال
  
  سياسية لألطراف ينبغي. السياسية امحزاب لعدد قص أو دن أ حد عل  نتفق أن يجب"  
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وفوي ، السياسية امحزاب عدد منوبذلك نحد  ، واحدحزباً  لتشكل معا االنضمام مماثلةال

تها". نقالً عن رجل من بنغاز ، يتراوح عمره ما بوين وكفاءتها قونفس الوقت نزيذ من 
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و ، 34 - 19

  
 في وادخلي من أن وأخش . لألحزاب كبيرال عدد هو للقلق إثارة امكثر الشيء أن أعتقد" 

ويتمتوع   عاموا، 34 نقالً عن رجل من طرابلس، يزيد عمره عون ." السلطة عل  صراع

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
ويبودأوا فوي  مشواكل فوأنهم يتسوببوا فوي حودوث حوزابام مون الكثيور هنواك يكون ندماع" 

ويتمتووع  ، 34 - 19نقووالً عوون رجوول موون بنغوواز ، يتووراوح عمووره مووا بووين  ."التصووارع

 ثانو  أو أقل من ذلك. بمستو  تعليم
  
 لنواسل مربكوا مناخوا يخلوقفإن ذلوك  سياسية أحزاب عدة وجودعند   امحيان بع  في" 

 نقالً عن رجل من طورابلس، يزيود عموره عون ."المتحاربة حزابام بين ونضيعي ذينلا

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34

  
 يزالووون ال المشوواركين بعوو  .السياسللية لألحللزا  العامللة الصللورةب القللذافي إرث لقللد أضللر
  يدعون أن إحتكاكهم الوحيدو ، مةالمنظ السياسية للحركات السلبية التداعيات يضمرون

 
 أدوات بمثابوة كانوت التوي لقوذافيل الثورية الفاسدةالجان  مع  التعامل كان  السياسية امحزابب

وجهووود ضوود امحووزاب   لنظوواماإلعالميووة ل الدعايووة إلوو  المشوواركين موون العديوود وأشووار. للنظووام
 .فرقةمو ةوطني غير السياسية امحزاب أنب الليبيين إلقناع القذافي

  
 اللجوان يسوم  ما وهو ، ليبيا في واحد سياسي حزب سو  هناك يكن لم ان اعتقد كنت" 

 مومصالحه ماحتياجاته واليخدم السلطة في كانوا عندما الفرصة تاستغل لتيوا ، الثورية
نقوالً عون رجول  ." السياسية االحزاب أخش  أنني في السبب هو هذا. القديم النظام وهو،

 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34 ، يزيد عمره عن بنغازمن 

  
نقالً عن سويدة مون طورابلس،  من تحزب خان"."  القذافيبمقولة  ذكرنيت امحزاب  إن" 

 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم  ، عاما، 34 - 19يتراوح عمرها ما بين 

  
 و دوارا نعل سلواء - األحلزا  علن المعبوملا  ملن مزيد ال  بحاجة انهم المشاركونيدعي 
 السياسللية الحركللا  وأهللدا  البللرام  السياسللية نعلل تحديللدا أكثللر وبشللكل األحللزا  وظللاو 

 امحووزاب هوومفعوودم  و لمعلوموواتل وقوود سوواهم  بشووكل واضوو  اإلفتقووار الشووديد .جديللدةال يبيللةبلا
 .جاه تلك امحزابمن قبل الشعب ت والشك الريبةفي الشعور ب  ةالسياسي

  
عون تلوك  واضوحة فكورة لود  لويس ، الكثيور لكوم اقوول ان اسوتطيع ال الراهن الوقت في" 

 ال  بحاجة نحن. ي قواعدهمه ما أو امحزاب هذه إنشاء يتم كيف أعرف ال. امحزاب
 
".  لنوا بالنسوبة جديود شويء إنو  ، مونهم نخواف نحن السبب لهذا وربما ، أن نعرفهم أكثر 

 يتمتع بمستو  تعليم و ، 34 - 19عن رجل من بنغاز ، يتراوح عمره ما بين  نقالً 
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 .الثانو  مستو ال من عل أ

  
نقوالً عون رجول  ."بو  يقوموونالوذ   موا أو السياسية امحزاب هي ما أعرف ال شخصيا" 

ثانو  أو أقل من  ويتمتع بمستو  تعليم  ، 34 - 19من مصراتة، يتراوح عمره ما بين 

 ذلك.
  
فلوم يكون لودينا  ، لنوا بالنسوبة جديود شويء يهو السياسية االحزاب وجود تجربة بصراحة" 

 هوي ما فهمي ال معظمنا. تلك امحزاب نتاةج من خاةفون نحن وربما ،م  حزب من قبل
نقوالً عون  ". السياسوية االحوزاب بشوأن الناس توعية إل  بحاجة نحن. السياسية امحزاب

 وتتمتوع بمسوتو  تعلويم  ، عاموا، 34 - 19ح عمرهوا موا بوين سيدة مون طورابلس، يتوراو

 ثانو  أو أقل من ذلك.
  
   أيوة لديو يكون لوم الليبوي الشعب. السياسية امحزاب هي ما يعرفون الناس ندع أن يجب" 

 يجوب موا أول لذا و السياسية ، هي امحزاب ما يفهمون ال أنهم ،قبلمن  سياسية حزابأ
  ". نقالً عن رجل من سبها، يزيد عمره عن السياسية امحزاب  ماهية هو  لهم نشرح أن
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34

  
 اسلتعداد عبل  المشلاركين ملن كثيلرال ، السياسلية األحلزا  بشلأن المخلاو  ملن اللرغم عب 

 تعبر بشكل حزاب أن ما يريدون انهم .األحزا  أجندة عب  بناء القرارا  واتخاذ ل ستماع
 
  ليبيوا تواجو  التوي الرةيسوية القضايا حلإعتزامهم  بشأن طريقة واض  عن برامجها السياسية 
 .والتنمية والفساد واالقتصاد اممن ذلك في بما
  
 وايقولو أن يجوب. التلفزيوون شاشوة عل  اأنفسه عن أن تعلن  لمجموعاتا عل   ينبغي " 

 قوالوا اذا -- ليبيا مساعدة حريصون عل   كلنا. همنعرف ال ننام أنفسهمعن   شيء كل لنا
نقالً عن سيدة من سوبها، يزيود عمرهوا  ."اليهم نضمأ سوف ، جيدة شياءبأ سيقومون انهم
 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم  ،عاما 34 عن

 
 تصوورهم بشوأن ، متدنيوةال الطبقوة وخصوصوا الشعب طمأنة يجب عل  تلك امحزاب " 

 ينبغي. البالد في التنمية أو  المدنية الخدماتفيما يتعلق بو  اممنية الناحية من  لمستقبلل
". نقوالً عون رجول مون درنوة، يزيود عموره  للمواطنين والخدمات الحقوق عن واتحدثي أن
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 عن

  
م حتو  اآلن". نقوالً عون سويدة أعماله جداول طلع عل  أ لم نيمن حزب أ  مع لست أنا" 

 مسووتو ال موون علوو أتتمتووع بمسووتو  تعلوويم و عامووا ، 34 موون بنغوواز ، يزيوود عمرهووا عوون

 .الثانو 
  
 فوي السياسوية امحوزاب إلو  ينتموون الذين الناس عل الحكم   السهل من ليس الواقع في" 

". نقوالً عون  للشوعب الليبوي الوذ  سويقدمون  ما ونر  فرصةال منحهمن حت  المرحلة هذه
 مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 رجل من طرابلس، يزيد عمره عن

 .الثانو  
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". نقوالً عون رجول يجور  ذاموا أفهوم ال زلت ما يمن[ امحزاب] هذه ضد أو مع لست أنا 

 مسووتو ال موون علوو أيم يتمتووع بمسووتو  تعلووو عامووا ، 34 موون الزاويووة، يزيوود عمووره عوون

 .الثانو 
  
وعنةوذ  الوذ  سويقدمون  و موا حزابام جميع لمعرفة االختيار عل  اً قادر أكون أن أريد" 

يتمتع بمستو  و عاما ، 34 ". نقالً عن رجل من درنة، يزيد عمره عن سأقوم بإختيار 

 .الثانو  مستو ال من عل أتعليم 
  

 االخوان حركة  يه المشاركين بين النطا  واسع عب   المعروفة الوحيدة السياسية الحركة
 االخوووان تكووون حركووة   أن موون  ، النسوواء سوويما ال ، المشوواركين بعوو  يتخوووف .المسللبمين
 بحركووة  التشووهير تووم بأنوو  آخوورونويوور  . الموورأة حقوووق عووار ت متطرفووة منظمووة المسوولمين
 هوذه الحركوة لعوبت نرج  أمن الم و القذافي تعرضت لمضايقات من قبلالمسلمين و االخوان
 يسوتخدمون أنهوم ونكوديؤو المسولمين االخووان المشواركين عو وينتقود ب. ايجابيا اً سياسياً دور

 .السياسية السلطةعل   حصوللل اإلسالم
  
 ال المورأة أن يعتقودون كوانوا المثوال سوبيل علو . المورأة ضود منهوم ضودهم موا نوعوا أنا" 

". نقالً عن سيدة مون بنغواز ، يزيود عمرهوا السياسة في رةيسي دور لها يكون أن ينبغي
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 عن

 
  
 بوذلك ال يقيموونو السولطة يريودون الحوزب هوذا امفوراد الوذين يوديرون أن هوي المشكلة" 

ح عمرها موا ". نقالً عن سيدة من درنة، يتراواإلسالمية واجباتهم في حقا يعتقدون منهم
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و ، ، 34 - 19بين 

  
 ةأيوب أنفسهم يظهروا أن يريدون واآلن ، القذافي عهد في كثيرة لمضايقات تعرضوا لقد" 

اً". نقالً عن سيدة من مصراتة، حزب لكشي من أول واكونيس مأنه رأيي في. ممكنة وسيلة
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و ، عاما 34 يزيد عمرها عن

  
 المشوواركين معظووم أن حووين فووي .بقباولللل المحتمللل تسلليي ال إزاء بللالقب  المشللاركين شللعري

  نظووامال إلوو  عووودةال موون  الووبع  يخشوو ، ابنوواءاجتماعيووا   دورا تلعووب القباةوول أن علوو  يتفقووون
 زعوزعيمكن أن ت ، امسلحة عل  لتي حصلتالقباةل ا أن  سيما ال ،قبلي أساس عل السياسي 

 .المرحلة اإلنتقالية
  
 ال أن يجوب ولكون طبيعوي أمور هوذا. االجتماعيوة المشواكل حولأن ي يمكن النظام القبلي " 

 ،  34 - 19". نقالً عن رجول مون بنغواز ، يتوراوح عموره موا بوين  السياسة مع تداخلي

 . الثانو مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و
  
فووي  سووببتت و ، السياسووية امحووزاب علوو  تووؤثر القباةوولأن  نخشوو  ، قبلووي بلوود أننووا بمووا " 

 سولحةوجوود أ موع. متطرفوة السياسوية امحوزاب القباةلتجعل   نأ أخش . مشاكل حدوث
 \نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما ".اهلية حرباإندالع  أخش  ،القباةل بين
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 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم  ، اعام 34 - 19بين  

  
 ، السياسوة فوي سويما ال ، القبليوة تجنوب مون تمكنوا لوو. نظام القبلويال هي الكبر  المشكلة 

يتمتع و عاما ، 34 ". نقالً عن رجل من سبها، يزيد عمره عن يرام ما عل  ليبيا ستكون

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
 هم أحالمووونهم أن يحققووووا يمكنووون واآلن ، الثورةبووونهوووا فوووازت إ عتقووودت قبيلوووة كووول ، آلنا" 

إنودالع  فوي فقوطذلوك   تسوببي وسووف ، صوحيحا ليس هذا ولكن. تمليارديرا واصبحيو
 بوين حورب نريود ال نحون. الليبيوين خشواهاي التي امشياء إحد  وهذه . الناس بين معارك

تتمتوع بمسوتو  تعلويم و عاما ، 34 ، يزيد عمرها عنيةالزاو". نقالً عن سيدة من القباةل

 .الثانو  مستو ال من عل أ
 

 االنتقالي الحكم. سادسا
 

 خل ل الب د إدارة في لعبه الذي الدور نقدريو الديمقراطي الوطني المعهد يؤيدون المشاركون
 الدولي إل  االنتباه في لفت المجلس الوطني اإلنتقالي  بفضل  المجيبينيعترف   .الثورية األزمة
 لنجوواح امهميووة غايووةكووان فووي   النوواتو) امطلسووي شوومال لمشوواركة حلووف البوواب وفووت  ليبيووا محنووة
 .الثورة

  
 كبير انجاز ان . الثورة بداية منذ الً مذهلقد كان المجلس الوطني اإلنتقالي  "بأمانة 

 
يحظ  و ، عصيبالو القصير الوقت هذا مثل في يتم إنشاءه  مجلسا نر  أن لنا وشرف 
 - 19نقالً عن سيدة من بنغواز ، يتوراوح عمرهوا موا بوين  ".الليبيين غالبية ومحبة دعمب

 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم  ، عاما، 34

  
الوذ  إتحودنا جميعواً تحوت رايتو ". نقوالً عون  في المجلس الوطني اإلنتقوالي لنا هللا بارك" 

 مسوتو ال مون علو أيتمتوع بمسوتو  تعلويم و عاموا ، 34 عون رجل من درنة، يزيد عمره

 .الثانو 
  
، سبها". نقالً عن رجل من مسؤولة سلطة هناك يكن لم عندما ، محنتنا في ساعدونا لقد" 

 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 يزيد عمره عن

  
". نقالً عن سيدة من مصراتة، الفوض  وسط في للغاية جيد بشكل لقد تولوا قيادة البالد" 

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 يزيد عمرها عن

  
 العديدالدولي من   عترافما باستكإ هو  للمجلس الوطني اإلنتقالي إنجاز أعظم وكان" 

توع بمسوتو  يتمو عاموا ، 34 الدول". نقالً عن رجل مون طورابلس، يزيود عموره عون من

 .الثانو  مستو ال من عل أتعليم 
  
 ". نقالً عن سيدة ومساعدتنا مما إستلزم مجيةهم مشاكلنا عن الخارجي لعالمأخبروا ا لقد" 
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 مسووتو ال موون علوو أتتمتووع بمسووتو  تعلوويم و عامووا ، 34 موون الزاويووة، يزيوود عمرهووا عوون

 .الثانو 
  

  في وفشل  ، اممن في مجال بطيء تقدم هحرازإل المجلس الوطني اإلنتقالي المشاركونينتقد 
وير   .الشهداء سرمو لمقاتلينا لجرح ل كافياً  كذلك عدم تقديم  دعماً مالياً و االقتصاد حسينت

 ال ، يمسوك بزموام امموور عودي لوم مرتبوك و المجلوس الووطني اإلنتقوالي أن  المشواركين بع 
أن المجلوس الووطني  خورينآ مشواركين  ويدعي. فوضو ال اممني الوضع يخص ما في سيما

 .سياسياً  اممام إل  البالد لدفع يكفي بما ولم يقم رجعي اإلنتقالي
  
 علوو  السوويطرة علوو  ينقووادر واعوودي لووم مأنهوو فووي كموون ت المشووكلة ولكوون مدورهووأدوا  لقوود" 

، يزيود عمرهوا مصوراتة". نقالً عن سيدة مون امسلحة انتشار المثال سبيل عل  ، شعبال

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 عن

  
المجلوس علو   و يجوب كبيورة اخطواء توم ارتكواب قودل. داهوم خطر في أنهم أقول أن أود" 

 عوووالناإلمووون  30 الموووادة مشوووكلة ، المثوووال سوووبيل علووو . نفسووو  انقووواذ الووووطني اإلنتقوووالي

 شوهر انقض  والوطني  المؤتمر عقدتم  حت  أشهر ثمانية حوالي لقد مضت.  الدستور
 وأنوا ، محوزابا وقووانين ، النتخابواتا قوانين علني لم المجلس الوطني اإلنتقالي. بالفعل

". نقووالً عوون رجوول موون بنغوواز ، يتووراوح  الوووطني المووؤتمرتنظوويم  يتمسوو كيووف أعوورف ال
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و ، 34 - 19عمره ما بين 

  
 حودثحتو  ت المشوكلة نتظارا امحيان بع  في المجلس الوطني اإلنتقاليإعتاد  ألسفل" 

  34 ". نقالً عن رجل من درنة، يزيد عمره عن هاحدوث تجنب عل   العمل من بدال ،
 

 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ،
  
إن ذلووك لووم يكوون  الحقووا نكتشووف ثووم امشووياء ع ببوو المجلووس الوووطني اإلنتقووالي يخبرنووا"  

  عاموا، 34 نقوالً عون سويدة مون سوبها، يزيود عمرهوا عون .. "ربكنواياممر هوذاو. صحيحاً 

 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم
  

 تواصلل تحقيل  فلي لفشبه يته وشفاف لعدم واسعة انتقادا  المجب  الوطني اإلنتقالي يواجه
 زالووا موا المشواركين مون العديود أن حين في .الشبا  سيما وال ، البيبيين المواطنين مع فعال
 فموون ، المقبلووة التطووورات وانتظووار لمجلووس الوووطني اإلنتقوواليل الصووبر إلظهووار اسووتعداد علوو 

 كووي لليبيووين اً حاسووميعوود أمووراً   القوورار اتخوواذ فووي والشووفافية التواصوول موون المزيوود أن الواضوو 
 دونوبو.الهامة القضايا بشأن تقدم زحري طني اإلنتقاليالمجلس الو بأن الثقة من بمزيد وايشعر

طريقة  حول همفتراضاتاب  المشاركينيقوم  المجلس الوطني اإلنتقالي، نم معلوماتالحصول 
 .المجلس الوطني اإلنتقالي عمل 
  
  
". نقالً عن رجل من بنغواز ، كذلك؟ أليس ، سرية داخلية انتخابات سيتم عقد أن  أعتقد" 

 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و ، 34 - 19عمره ما بين يتراوح 
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 شيء كل نعرف ال نحن. المجلس الوطني اإلنتقاليا به يقوم سرية مورأ هناك يكون قد"

نقوالً عون سويدة مون سوبها،  ." حقنوا إنو  -- شويء كول معرفوة الو  بحاجة ونحن ، يفعلون 
 ثانو  أو أقل من ذلك. بمستو  تعليم وتتمتع  عاما، 34 يزيد عمرها عن

 
  
 ال بعقليوة يعملوون زالووا موا انهم. الشبابإل   يفتقر المجلس الوطني اإلنتقالي ان اعتقد" 

 القادة بين العمر في ضخمة فجوة وهناك ، الشباب قام بها الثورة هذه نأ تذكر. سنة 40

  عاما، 34 از ، يزيد عمره عننقالً عن رجل من بنغ ."الثورةالذين قاموا بهذه  والشعب

 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم
  

المجبلل  الللوطني  عللن متاحللة معبومللا  وجللود عللدم بسللب  باالحبللاط يشللعرون المشللاركون
 الوبالد لودفع  يفعلونو ومواذا تهمقواد هوم مون معرفة يريدون كانوا .وبرامجه وأعضاوه اإلنتقالي

 .اممام إل 
  
 شووبكة علوو  موقووع يقوموووا بعموول  أن واقتوورح . النوواس هووؤالء موون أ  عوورفن ال اننووا" 

 ليوفر بع  المعلومات عنهم". نقالً عن سويدة مون الزاويوة، يزيود عمرهوا عون االنترنت
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34

  
 - 19وح عموره موا بوين نقالً عن رجل من الزاوية، يترا ." شيةا عنهم عرفأ بالكاد أنا" 

 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم  ، 34

  
 قودمت شوكو ".و هنواك إلو  تذهبلو ، المجلس الووطني اإلنتقوالي مكان أعرف كنت اذا" 

 وتتمتع بمستو   ، عاما، 34 - 19نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما بين 

 
 ثانو  أو أقل من ذلك. تعليم 

  
". نقالً عن رجل من المجلس الوطني اإلنتقالي عدد أعضاء  ن كمآلا حت  أعرف ال أنا" 

 مسوتو ال مون علو أيتمتوع بمسوتو  تعلويم و ، 34 - 19، يتراوح عمره ما بوين طرابلس

 .الثانو 
  
 ، المجلوس الووطني اإلنتقواليعضوو مون اعضواء  لكول الذاتيوة السويرة نشر عليهم يجب"  

 عاما ، 34 ". نقالً عن سيدة من بنغاز ، يزيد عمرها عنشاةعاتال سو  نسمع ال نحن

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و
  

وهي  متزايدة عامة ع قا  أزمة يعاني من المجب  الوطني اإلنتقاليأن   المشاركينيدعي 
 ملع فضللأ بشلكل والتواصلل المعبوملا  لتبلادل قنلوا  إنشلاء طريل  علن حبهلا يمكلن أزمة 

 قنوواة تأسوويسأن يقوووم  ب  المجلووس الوووطني اإلنتقووالي يريوودون المشوواركين موون كثيوور. الجمهللور
 .االنتقالية المرحلة حول استباقي بشكل الناس إلعالم صحيفة أو تلفزيونية

  
 ، اإلعوالم وساةل خالل من. المجلس الوطني اإلنتقالي في شفافية هناك كوني أن ينبغي" 

  نسمع. فوض  اممر الراهن الوقت في. أسبوع كل  آخر المستجدات طلع علن أن ينبغي
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 الحكومووة بووين الثقووة عوودم موون فجوووة يخلووق هووذاو. مختلفووين أنوواس موون مختلفووة معلومووات
يتمتووع و ، 34 - 19، يتووراوح عمووره مووا بووين بنغوواز ". نقووالً عوون رجوول موون والجمهووور

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
 نر  أن نريد. اممر انتهي هذا. اآلن بعد الكواليس وراء اممور تكون أن ريدن ال نحن" 

  المثال سبيل عل . لناولكن يجب عليهم أن يبينوا  ألومهم ال أنا. يفعلون ماذا ونعرف
 

 ". نقالً عن سيدة من مصراتة، يزيد عمرها عنالدستور مع يحدث ذا ما نريد ان نعرف
 .الثانو  مستو ال من عل أيم تتمتع بمستو  تعلو عاما ، 34

  
 أن نعلووم ونحوون يبيووينلل يبووذل قصووار  جهووده ال المجلووس الوووطني اإلنتقووالي لألسووف إن " 

 والصوحف التلفزيوون و الراديوو قنووات مون الكثيور هناك .بذل المزيد من الجهد همنامكبإ
 كتوبت واحودة صوحيفة هنواك ليس اليوم حت  ولكنعاديين   ناستدار من قبل  كانت التي
 التوي الشواةعات مون الكثيور هناك من سيئ أمر وهذا المجلس الوطني اإلنتقالي عن نيابة

 هذه فيتن او كدتؤ   المجلس الوطني اإلنتقالي من صحيفة هناك يكون أن ويجب نسمعها
يتمتوع بمسوتو  تعلويم و عاموا ، 34 ". نقالً عن رجل من سبها، يزيد عمره عونالشاةعات

 .انو الث مستو ال من عل أ
  
 قوانين أو قرارات أ  تعلن يةتلفزيون قناة فت ي أن [المجلس الوطني اإلنتقالي] من  اريد" 

المجلوس الووطني  إل  تنتمي القناة هذه نأ أن نعلمو ، المجلس الوطني اإلنتقالي صدرهاي
 - 19". نقالً عن سيدة من درنة، يتراوح عمرها ما بين يجر  اعم الناسإلبلغ اإلنتقالي 

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و ، 34

  
  دعم ستحقي المجلس الوطني اإلنتقالي أن المشاركين بع يدعي  ، اإلحباطات هذه رغم
 
 حسلنيل الوقل  ملن قبي  المجب  الوطني اإلنتقالي إلعطاء استعداد عب  همو .الليبي لشعبا

 سب  البناء النقدو  اقبةرمال أن آخرون عييد حين في ، المواطنين مع التواصل عب  قدرته
 المجلس الوطني  مساعدة في دورا والعبي أن ونريدي مهف .الحكومة مساءلةال لزيادة هامة
 

 .واستجابة فعالية أكثر يكونل اإلنتقالي
  
 ان علينا ولكن ، ضعف  نقاط إل  اإلشارة و المجلس الوطني اإلنتقالي انتقاد علينا يجب" 

وتتمتوع   ، عاموا، 34 - 19نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما بين  ".ندعمهم

 ثانو  أو أقل من ذلك. بمستو  تعليم
  
 عل  شيء كل سيكون ،المجلس الوطني اإلنتقالي ب  قومي ماعن كثب  الشعب راقب إذا" 

 المسؤولون بما يقوم ب  أولةك كثيرا يهتم وال غير مبالي الشعب  أصب  إذا ولكن يرام ما
". نقالً الحق وقت في هاحل يتمكنوا من لن عواقب هناك ستكون أن  عليهم معرفة يجب،ف

 مون علو أتتمتع بمستو  تعلويم و ، 34 - 19عن سيدة من درنة، يتراوح عمرها ما بين 

 .الثانو  مستو ال
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 بشووأن نووةمتباي آراءإلوو   يتوورجم المحليووة المجووالس وصووالحيات مسووؤوليات حووول تبوواسإللاإن 

 فوي. مدينوة الو  مدينوة مون تختلوف المحليوة المجوالس وآراء يوعوالو ، النظور وجهاتف. أداةهم
 فووي عتبوور المشوواركينأ حووين فووي ، المحلووي مجلسووهمبشووكل حوواد   المشوواركون انتقوود ، مصووراتة
 يوأملون كوانوا انهوم مون الورغم علو  ، كبير حد إل  متصلة بهم غير المحلية السلطات بنغاز 
 بع  وطرابلس درنة في. والخدمات التحتية البنية في تحسينات دخالإ المحلي تو المس عل 

 مون الورغم علو  اممون مون درجوة تووفير تحواول المحليوة المجوالس أن علو  اتفقوا المشاركين
 العديلد. المحليوة لمجوالسل العوام  داءام باإلحبواط مون اآلخرينشعر  ولكن ،المحدودة  الموارد

 و المحبيلة المجلال  ومسلؤوليا  أدوار بلين الفاصلل الخط من تأكدينغير م المشاركين من
 . المجب  الوطني اإلنتقالي

  
 علوو  دور أ  م يووؤدوالوو بووأنهم الشووعور أعطوووني. شوويةا عوونهم نعوورف ال الواقووع فووي أنووا" 

تتمتوع بمسوتو  و عاموا ، 34 ". نقوالً عون سويدة مون بنغواز ، يزيود عمرهوا عوناإلطالق

 .الثانو  تو مسال من عل أتعليم 
  
 فوي. عظيموة مهوام هواأداء أثنواء طورابلس ة فيالمحلي المجلس عل  كثيرة ضغوط هناك" 

نقوالً عون  ".أكتوافهم علو  الملقو  كبيورال عبئال ننس  ال أن يجب. بجد تعمل انها ، الواقع
 وتتمتوع بمسوتو  تعلويم  ، عاموا، 34 - 19سيدة مون طورابلس، يتوراوح عمرهوا موا بوين 

 أقل من ذلك.ثانو  أو 
  
. أفضوول بعموول يقوووم المجلووس الوووطني اإلنتقووالي كووان. والتوقووف الخووروجعليهووا  ينبغووي" 

". نقالً عن رجل من الناس مساعدة من بدال الثورة في االمورصعبت   المحلية المجالس
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 سبها، يزيد عمره عن

  
 مون نتوقوع أن يمكون كيوف. لكون لوم يكون اممور بيديو  شويةا فعولي أن المجلوس حواوللقد " 

 تحل سوف المال؟ أو ، بعد الكاملة السلطة لدي  يكن لم إذا اً قوي كونأن ي المحلي المجلس
 
". نقوالً عون رجول  ليقوم بمهام  المحلي لمجلسل أن يتوفر المال الكافي  بمجرد مشاكلنا 

 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 من درنة، يزيد عمره عن

  

 أخرى وتحديا  والفساد واالقتصاد األمن. سابعا
 

 فوي الرةيسوية اممنيوة الشوواغلبودأت   ، الثوورة لنجواح سواحقا تأييودا هنواك أن مون الرغم عل 
 المخواوف تشوكل البنوادق علو  الحصوول سوهولةو المنفلتوة والميليشيات امسلحة عدد. الظهور
 هوو  الحيواة مجواالت معظوم علو  ؤثرالذ  يو  لألسلحة االنتشار هذا. المدن جميع في الرةيسية

 .مجلس الوطني اإلنتقاليلل هاةال تحديا شكليو المستقبل بشأن للتشاؤم سبب أهم
  
 أو مون قبول أشوخاص يحتفلوون نوار اطوالق بسوبب وهناك هنا خساةر عن نسمع يوم كل" 

 ولكون ، مؤقوت الوضوع أن أعورف أنوا. الخطوأ طريوق عون النار واقلاط أشخاص قبل من
 34 - 19، يتراوح عمره ما بين طرابلس". نقالً عن رجل من خطير ياممنفراغ ال هذا
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و ،
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 فوي يرأن تسو للثوورة المسوتحيل مون سويكون ، الحكومة قبل من امسلحة جمع يتم لم اذا"

تتمتووع و عامووا ، 34 ". نقووالً عوون سوويدة موون الزاويووة، يزيوود عمرهووا عوونالصووحي  االتجوواه

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
 كوول جمووعيجووب . تقريبووا الجميووع المتاحووة فووي يوود امسوولحة تكموون فووي  الكبوور  المشووكلة"

مون سوبها، وتسوليمها للجهوات المختصوة". نقوالً عون رجول  الشوعب مون مدافعالو امسلحة

 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 يزيد عمره عن

  
 الموجودة في حوذة امسلحة هذه من نتخلص عندما ولذلك. خاةفون وهم مسل  الشعب"  

 ". نقالً عن سيدة من درنة،أخر  مشاكل بحل نبدأ أن نستطيع النقطة هذه عند ، الشعب
 

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و ، 34 - 19 يتراوح عمرها ما بين 

  
مون  شوراء إعادة برامج ذلك في بما ، السكان سالح لنزع عديدة اقتراحاتمون قدي المشاركين

. التجميوع وشوبكات والمسواجد القباةول اسوتخدام وحتو  ، والغراموات والضوراةب الحكومة قبل 

  امسولحة عون السولطات إلبوالغ الشخصوية المسؤولية ونحمليتس مأنهب المشاركين بع يدعي 

 .أحياةهم فيالموجودة 

 موا هو وهذا ، لسلطاتا سأبلغ ، بنادق  عاةلة أ علمت أن لد   إذا ، فصاعدا اآلن من" 
تتمتع بمسوتو  و عاما ، 34 ". نقالً عن سيدة من سبها، يزيد عمرها عنشخصيا سأفعل 

 .الثانو  مستو ال من عل أتعليم 
  
يتعين عليو   محلي مجلس ديهال منطقة كل. شعبال من كبير وعي يتطلب امسلحة جمع" 

 فوي دورا لعوب المسواجد وشويو  امةموةعل  يجب  كما. شأنال هذا في رةيسي دور لعب
 بوودون السووالح حموول و انتشووار لحظوور سووالميإ أموورا إصوودار هميمكوون الشووأن حيووث  ذلووك

يتمتوع بمسوتو  و عاموا ، 34 عموره عون ". نقالً عون رجول مون طورابلس، يزيودترخيص

 .الثانو  مستو ال من عل أتعليم 
  
 شوعريس ،إلويهم واوتحودث الشوباب واجمعو القباةل كل أن لو وأعتقد ، قبلية بنية لديها ليبيا" 

 نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح ".أسلحتهم تسليمل يكفي بما من بالخجل الشباب
 
 ثانو  أو أقل من ذلك. وتتمتع بمستو  تعليم  ، عاما، 34 - 19عمرها ما بين  

  
 ضووريبة دفعيوو أن وينبغووي ، فووي حالووة وجوووده مووع أ  شووخصسووالح المصووادرة   يجووب" 

وتتمتوع   ، عاموا، 34 - 19نقالً عن سويدة مون بنغواز ، يتوراوح عمرهوا موا بوين  ".لذلك

 بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.
  
 موال إعطواء ، يعنوي وهوذا ، امسولحة هوذه كول شوراء خالل من  المشكلة هذه حليمكن " 

  تشوجيع التوي التعليميوة الودورات بعو  وبودء اسولحتهم عون التخلويفي مقابول    للمقاتلين
 ، 34 - 19". نقوالً عون رجول مون طورابلس، يتوراوح عموره موا بوين امسلحة تسليمعل  
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و
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 اموضاعتحسن  من يطمأنوا  حت  أسلحتهم الليبيينال يسلم  أنمن  المشاركين بع  يخش و
 .واستقرار البلد ،
  
 ". نقووالً عوون سوويدة موونوالموودن؟ مصووراتة حمييسوو الووذ ، موون  االسوولحة جمووع تووم اذا" 

 مسووتو ال موون علوو أتتمتووع بمسووتو  تعلوويم و عامووا ، 34 ، يزيوود عمرهووا عوونمصووراتة

 .الثانو 
  
نقوالً عون رجول مون  ." الوبالد تسوتقر حتو  سولم أ نفول  ، سالح لد كان  اذابة لي،"بالنس 

 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34 بنغاز ، يزيد عمره عن

  
 لدي  تأثير قليل المجلس الوطني اإلنتقالي أن  المشاركونير   .محيرو فوض  األمني المشهد

 
 
. النواس مون كثيور بوين المجلوس مصوداقيةب تضور حقيقةال وهذه ، ليشياتالمي عل  ، وجد إن ، 

 المشاركين بع يعتقد . والمحلي الوطني اممن عن المسؤول هو من حولكبيرة  حيرة هناك
 المجوالس أن آخورون يور  حوين فوي ، اممون عون المسوؤول هوو المجلس الوطني اإلنتقالي أن

 .مسؤولة تكون أن يجب المحلية
  
 مون مناضولين مون مصونوعال ، القوومي واممون ضوعيف لمجلس الووطني اإلنتقواليا إن " 

". نقوالً مختلفوين أنواس بقيوادة مختلفوة ألوية من تكونيو. بالثقة جدير ليست ، الحرية أجل
 مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 عن رجل من درنة يزيد عمره عن

 .الثانو 
  
 قورارات ويجوب عليو   تخواذ  ، اممون عون لالمسوؤو هوي نتقاليالمجلس الوطني اإل إن" 

 34 ". نقوالً عون سويدة مون طورابلس، يزيود عمرهوا عونهوذا حول أجل من وصارمة قوية
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ،

 
 

  
 سولحةام هوذه لجموع المؤقتوة امخور  والووزارات للدفاع امول  المهمةتكون  أن ينبغي" 

". نقوالً عون رجول مون بقووة دعمها و االمنية المؤسسات بناء واعادة وطني جي  وإنشاء
 .الثانو  مستو ال من عل أيتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 سبها، يزيد عمره عن

  
 حيث أن  سيكون من مدنهم عن مسؤولة تكون أن يجب المحلية المجالس أن أعتقد" 

 
 فوي بالكامول الوبالد اممون مسوؤولية توولي لووطني اإلنتقواليلمجلس اعل  ا حقا الصعب  

  ، عاموا، 34 - 19نقالً عن سيدة مون بنغواز ، يتوراوح عمرهوا موا بوين  ".الراهن الوقت

 وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.
  

 تلزال ال التلي الكثيلرة  الميبيشليا  بشلأن إجراءا  تتخذ أن الحكومة من يريدون المشاركين
  ، لخدمتهم ينالثوري المقاتلين مكافأة إنهم يريدون .الرويسية المدن من كثير في موجودة
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  المشاركين من العديد حثوي. م وتسريحهمسالحه ونزع أو وطني جي  في مودمجه وتأهيلهم
 منفوذ وتووفير االسوتقرار تحقيوق أجول مون  وطنوي جي  إلنشاء بسرعة التحرك عل  الحكومة

 كل قبلو. لميليشياتا لمغادرة  تواقون ، الخصوص وج  وعل  ، طرابلس نسكا. للميليشيات
 أنبلو ، وطنلي جلي  وتأسلي  ، جمعها يتم أن يج  األسبحة أن عب  إجماع فهناك ، شيء
 .االنتكا  منعسي منظم يأمن نظام
  
 تحقيووق امموون فووي  يمكونو. موودنهم إلوو  العوودة ومصووراتة الزنتووان لويوةأ كووليجوب علوو  " 

 الووطني الجوي  فوي تلوك املويوة يوتم تسوجيل أن أيضوا ويجوب. شوعبها بواسطة طرابلس
نقالً عن سويدة مون طورابلس، يتوراوح عمرهوا موا بوين  ".واالنقسامات المواجهات لتجنب

 وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.  ، عاما، 34 - 19

  
 يضووطروا لالحتفوواظولوون  باممووان يشووعرونس النوواس - وطنووي جووي  إنشوواء هووو الحوول" 

يتمتوع بمسوتو  تعلويم و عاموا ، 34 ". نقالً عن رجل من درنة، يزيد عموره عونسلحتهمب

 .الثانو  مستو ال من عل أ
  
 االنضمام أو ، بها متللمهام التي قا أو يتم تكريمها لميليشياتا إما أن يتم تفكيك ينبغي" 

 
ويتمتوع   عاموا، 34 عموره عوننقالً عن رجل مون بنغواز ، يزيود  ."الوطني الجي  إل  

 .ثانو  أو أقل من ذلك بمستو  تعليم
  
 الحتوواء هيكول أمنوي ليتشوكيوتم  أن يجوب  ، لوم نسوتقر بعود ،عوام بشوكل ألمونل بالنسبة" 

نقالً عن سيدة من بنغواز ،  حت  يتم تحمل المسؤولية". مدنمختلف ال في اممن بالكامل
 وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.  ، عاما، 34 - 19يتراوح عمرها ما بين 

  
 جووي و ألويووة لوودينا. فيمووا يتعلووق بووأفراده أو الجووي  بشووأن واضووحة ليسووت الصووورة إن" 

". نقوالً عون سويدة مون درنوة، يتوراوح لنوا بالنسوبة تماموا واضحة غير الصورةف... وطني

 .ثانو ال مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و ، 34 - 19عمرها ما بين 

 
  
 .السلاب  لنظامبا  لصبتهم الوطيدة نظرا ، المحبية الشرطة قوا  في محدودة ثقة هناك 

 اممنوي الوجوود مون نووع ونريودي ملكنه ، الشرطةو ال يحترمون  يثقون ال المشاركون
 ، امسلحة انتشارب تتعلق يةاممن الشكاو  معظم أن حين في. الجدير بالثقة المحلي

 
موون  تزيوود  التوويو البسوويطة الجووراةم معوودل زيووادةموون  أيضووا المشوواركين بعوو  يخشوو  

 .المرحلة اإلنتقالية وكذلك تعيق  الفوض ب العام الشعور
  
وراء  السوبب هوو وهوذا ، أنفسوهم لحمايوة أسلحة يملكون ال منهم خاةفون الشرطةأفراد " 

 تراوح عمرها ما نقالً عن سيدة من بنغاز ، ي ".االن حت  الشوارع في عدم تواجدهم
 

 وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.  ، عاما، 34 - 19بين 
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 من واليكون ين مؤهل غير القذافي عهد من ينموجودال الشرطةأفراد و شرطة ليس لدينا"

يتمتوع بمسوتو  و عاموا ، 34 ". نقالً عن رجل من درنة، يزيد عموره عونالشرطة رجال

 .الثانو   مستوال من عل أتعليم 
  

 امسوعار ارتفواع مجموعوات مونال جميع من المشاركين تكي. يشالشديد لبقب  مدعاة االقتصاد
 فوي همرواتوب همتلقوي إلو  المشواركين بع يشوير حين في. البنوك من موالام سحب وصعوبة
ترتفوع  المعيشوة تكاليف وأن أجورهم يتلقون ال أنهم من اآلخر البع يشتكي  ، المحدد الوقت

 .معقولبشكل غير 
  
 مبوالغ سوحبب فقوط لنوا سوم يو البنوك فوي  طويلوة اتلفتورللوقووف فوي صوفوف  نضطر" 

 فوي. امسوعار هوذهشوراء السولع ب تحمول مكنواي ال. بشكل مسوتمر ترتفع واالسعار صغيرة
 التوي ال يمكننوا إنفاقهوا و اتدوالر يعطونوا لوذا ليبوي دينوار لوديهم ال يتوفر امحيان بع 
 لقود ، التوالي اليووم فوي نعود ثم. شيء والنحصل عل  اليوم طوال هناك نبق  ناأحيا. هنا
". نقووالً عوون سوويدة موون مكووان أ  لوود  ولوويس طوووال الشووهرين الماضوويين هووذا أفعوول كنووت

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 الزاوية، يزيد عمرها عن

  
 موا لويس لوديهم من أموالنوا علو   الحصوول يمكننوا ال. البنووك في كثيرة  مشاكلتوجد "  

 تحتواج المسوألة هوذه. اليوميوة لحياتنوا المال إل  بحاجة نحن. ونا إياهليعطمن المال  يكفي
يتمتووع و ، 34 - 19". نقووالً عوون رجوول موون مصووراتة، يتووراوح عمووره مووا بووين حوول إلوو 

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
 مووال همونعطيسوو نهمبووإ هميعوودو ، يوووم كوول. المقوواتلين أحوود هووو وجوويز. رهيووب الوضووع" 

 19نقالً عن سيدة من طرابلس، يتراوح عمرها ما بين  ".يحدث ال هذا ولكن ، ومرتبات
 وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.  ، عاما، 34 -

  
 الكبيوورة تلعوواةالعلو  ا الصووعب مونف. اإلموودادات فووي ونقوص امسووعار فوي زيووادة هنواك" 

سووعر  تحموول كيمكنوو ال ولكوون ، هاشووراء تريوود معووين سوولعة هنوواك أحيانووا. لوووازمهم شووراء
وتتمتوع   ، عاما، 34 - 19نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما بين  شراءها".

 بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.
  

 أن تتلدخل فلي هلمامب علن واوأعرب الوضع باستغ ل المتاجر أصحا  المشاركين بعض يتهم
 .األسعار عب  لبسيطرة الحكومة

 
  
 نقالً عن سيدة ".الناس يستغلونو الوضع يستغلون والتجار المحالت أصحاب بع " 

 
وتتمتوع بمسوتو  تعلويم ثوانو    ، عاموا، 34 - 19من طرابلس، يتراوح عمرها ما بين  

 أو أقل من ذلك.
  
 المحووالت جميووع علوو   ينبغووي –بتخفيضووها ارامسووع رفووعي شووخص أ  يلووزم أن ينبغووي" 

 معاقبة التجار  ينبغي جدا مرتفعة امسعار كانت إذا. بنفس السعر السلع أن تبيع  التجارية
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 ". نقالً عن سيدة من مصراتة، يزيد عمرها عنالسجنبمواجهة  أو المحل بمصادرة إما
 
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 

  
 الليبيووة امصووول إلوو  بتفوواؤل المشوواركين موون العديووديشووير  ، المخوواوف هووذه موون الوورغم علوو 
 معرفللة  أن يبللدو الحوواالت بعوو  فووي. الهاةلووة النفطيووة واالحتياطيووات الخووارج فوويمجموودة ال

مون  قناعوة هنواك من ، واقعيلة غيلر توقعلا  إلل  ترجمت الطبيعية والموارد المجمدة األصول
إلو   الونفط قطواعيوتم عوودة و امصوولعون  التجميود رفوع يتم أن بمجرد أن ب المشاركين بع 
المجبل   يتسلم  أن آخلرون مشلاركونويريود . يحصودوا الثموار سووف نهمفوإ الطبيعي وضع 

 بمعلومات المواطنين وتزويد النفط وعاودا  األصولب فيما يتعب ة يشفافبال الوطني اإلنتقالي
 .االنتقالية رةالفت خالل امموال إدارة كيفية عن
  
 نحصولس كلنواو. الليبيوين جميوع بوين اممووال كول تقسويم نسوتطيع اآلن مننا سعداء نحن" 

ويتمتع بمستو    عاما، 34 نقالً عن رجل من مصراتة، يزيد عمره عن ." حصتنا عل 

 ثانو  أو أقل من ذلك. تعليم
  
الموودة التووي  وكووم ، ديةاقتصووا مشووكلة هنوواك لموواذا لنووا تشوورح أن الحكومووة علوو  ينبغووي" 

 لنووا واشوورحيو وضوووحاً  أكثوور يجووب علوويهم أن يكونوووا. حلهووا يمكوون وكيووف ، ستسووتغرقها
 34 ". نقالً عون سويدة مون بنغواز ، يزيود عمرهوا عونالمجمدة امصولحتفاظ باإل عملية
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ،

  
 مون كوم سومعنا عنودما وصودمنا. الليبيوة االمووال جميودت أنو  توم سومعنا عنودما سعداء كنا" 

 آلن والشا  الخبز يأكلون الناس بع  وهنا ، العالم أنحاء موجود في جميع كان المال
 
 
 34 تحمل شراءه". نقالً عن سيدة من سبها، يزيود عمرهوا عون يستطيعوا ال ما كل هذا  

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ،
  

 والرعايلة التعبليم وجلودة والتكبفلة عب  أهمية  تحسين عمبية توفر السبع يشدد المشاركون
 وهي األمن إلحاحا األكثر لبشواغل بالنسبة تعتبرثانوية القضايا هذ  ولكن ، الصحية

 
 .واالقتصاد 
  
 أطفالنا تلقي من التأكد  أريد. أطفال لي يكون سوف غدا. مهم التعليم برنامج لي بالنسبة" 

 أن يجب ، الصحية الرعاية هو الثاني الشيء. شيء أهم آلن  التعليم من عال مستو 
 
 - 19معينة لتنفيذها". نقالً عن سيدة من درنة، يتراوح عمرها ما بين  خطة لديهم يكون  

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و ، 34

 
  
 . ذلك من أسوأ هي واآلن عهد القذافي خالل لوبعند المستو  المط المستشف  لم تكن " 
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نقالً عن سيدة من بنغاز ،  للعالج". لمصر أو لتونس إما الخارج إل  أسافر شخصيا أنا

 وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.  ، عاما، 34 - 19يتراوح عمرها ما بين 

  
 وإل  غيلا  الذي خبفه القذافي الفاسد نظامال إل  ذلك ويرجع ، الفساد بشأن قبقون البيبيون

 دوافوع تجواه بشوكوكهم  المشواركين بع قوري .االنتقاليلة المرحبلة فلي الشفافية بشلكل متزايلد
 .مصلحة اممة فوق الشخصية مصالحهم وايضع من خوفا ، الحكومة يدخلون الذين الناس
 
  
نقوالً عون  ."الفسواد ونموازالوا هنوا يمارسو الثوورة قبول أن بع  الفاسدين  القول يمكنك" 

ثوانو  أو أقول مون  ويتمتع بمسوتو  تعلويم  عاما، 34 رجل من بنغاز ، يزيد عمره عن

 ذلك.
  
. بالموال عل  أن يعمي أتباع  القذافي إعتاد. المال قضية هي والحالية،  السابقة مشكلتنا" 

 لودينا ونسويك الحكوموة، اموال ينفقون كيف يعرفون شرفاءأشخاص  يتول  أمورنا لم ما
ويتمتوع بمسوتو   ، 34 - 19، يتراوح عمره موا بوين الزاوية". نقالً عن رجل من كارثة

 ثانو  أو أقل من ذلك. تعليم
  
 المقاتلين لدعم أعط  الذ  المال مع التعامل تم كيف نعرف ال نحن. إدار  فساد هناك" 

تتمتووع و اموا ،ع 34 ". نقوالً عوون سويدة موون بنغواز ، يزيوود عمرهوا عوون الحريووة أجول مون

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
 أن كثيوورون يشووعر ، الفسوواد مسووةولية بعوو   القووذافي المشوواركين يحملووون نظووام أن حووين فووي
 معبومللا  غيلا  فليو. الفسواد لمكافحوة ملموسوةخطوووات لوم يتخوذ  لمجلوس الووطني اإلنتقواليا

ون شويروي .سلرا   مستمر الفساد ان ركينالمشا من العديد يفترض ، العام اإلنفا  عن رسمية
 أن يوودعواو الجديوودة الحكومووة فووي السووابق لنظووامل ن فاسوودين كووانوا تووابعين مسووؤولي وجووود الوو 
 ملتووزم أو واضوو   بأنوو العووام الوورأ  إلقنوواع يووذكر شوويةا فعوولي لووم لمجلووس الوووطني اإلنتقوواليا
 .المساءلةب
  
 الوحيود الفورق ولكون موجوود موازال إن . الماضي في بشكل واض  موجودا الفساد كان" 

تتمتووع و عاموا ، 34 ، يزيوود عمرهوا عوونمصوراتةسوراً". نقووالً عون سوويدة مون  أنو  يووتم هوو

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
 امشووياء بعو  هنوواك توزال ال ولكوون إلوو  حود موا نواتغيير لقوود. الفسواد موون خواةفون نحون" 

 أننا في السبب هو هذا. تتغيربعد لم التيو ماضيةال سنة 50 ال مد  عل  مغروسة فيناال

 كم ، لمجلس الوطني اإلنتقاليامن المسةوليات التي ينوط بها  داةما ونتحقق الفساد نخش 
 
 يتسووم ال لمجلس الوووطني اإلنتقوواليافوو . وفووي أ  امشووياء سووينفقها هوواالتووي تلقا االموووال 
تتمتع بمسوتو  و ، 34 - 19ما بين ". نقالً عن سيدة من درنة، يتراوح عمرها الشفافيةب

 .الثانو  مستو ال من عل أتعليم 
  

  الفساد لمكافحة قانونية تدابير اتخاذ ضرورة عن  بنغاز  المشاركين في بع  تحدث
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 .الحكوميين المسةولين محاسبة إمكانية وضمان

  
 ويجوب ، سوادالف فوي و يجب معاقبة أولةوك المتوورطين ، حازما القانون يكون ينبغي أن" 

نقوالً عون سويدة مون بنغواز ،  امدلوة". مون يكفوي موا تقوديم عل  الذين يبلغون عن الفسواد
 وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.  ، عاما، 34 - 19يتراوح عمرها ما بين 

  
 كنوت لوو حت  تخضع للمساةلة أن يجب ، الناس وأمالك لأموا عن مسؤوال كنت طالما" 

  عاموا، 34 ، يزيود عموره عونبنغواز نقوالً عون رجول مون  ."فقوط سواعة مودةل هناك كنت

 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم
 

  
 ينظور .االنتقاليلة الحكوملة فلي  السلاب  النظلام مسؤولي من العديد وجود من قلقون الليبيون
انتهوازيين  يعتبورونهمو بتشوكك القوذافي نظوامعن  البارزينالمنشقين  إل  المشاركين من العديد
 فوي بالمشواركة لهوم السوماح ينبغوي كان اذا ما حول المشاركونويختلف   .بالثقةين جدير غير

 ظول فوي دورهوم عون الكشوف يوتم  أن الوذين يطلبوون جيبوينالم بعو  موع ، الجديودة  الحكومة
 .عامة مناصبتولي ل مسبق كشرط السابق النظام
  
حاليوا  يشوغلونسوابق ال النظام لصال  يعملون الذين كانوا الناس من الكثير لدينا يزال ال" 

نقووالً عوون رجوول موون  ."وهووم سووبب الفسوواد ، الشخصووية أجنووداتهم لووديهم. عاليووة مناصووب
 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34 الزاوية، يزيد عمره عن

  
 فووي المناصووب أعلوو    علوو حصوولوا واآلن للقووذافي، موووالين كووانوا الووذين اولةووك هنوواك" 

تتمتوع بمسوتو  تعلويم و عاما ، 34 ، يزيد عمرها عنطرابلسالبالد". نقالً عن سيدة من 

 .الثانو  مستو ال من عل أ
  
 حت   الثورة لمساعدة الماليين وينفقون اآلن انشقوا النظام السابق في عملوا الذين الناس" 

ويتمتووع   عاموا، 34 زيوود عموره عوننقوالً عوون رجول مون درنوة، ي ."صوالحون انهوم يثبتووا

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
 موع عملوواوا قد كان إذا ما وليخبرونا صادقين يكونل و ، قبل من فعلوا ماذا لنا وابينفلي"  

 نقالً عن ." بهم؟ نثق أن علينا ينبغي لماذا . الثورة مع اتلواق أو مال  واأخذ أو القذافي،
 
 
 مسوتو ال مون علو أويتمتوع بمسوتو  تعلويم   عاما، 34 ها، يزيد عمره عنرجل من سب 

 .الثانو 
  
 المجلس الوطني  فيأعضاء  هم فبراير 15 في القذافي يدعمون كانوا الذين الناس" 

  عامووا، 34 نقووالً عوون رجوول موون درنووة، يزيوود عمووره عوون ." هوول يعقوول ذلووك؟. اإلنتقووالي 

 .الثانو  تو مسال من عل أويتمتع بمستو  تعليم 
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 ينمواطنالمشاركة . ثامنا
 
 مرأةال

 
 المرحبلة فلي بنشلاط المشاركة إل  نتطبعيو الثورة، في نلعب الذي بالدور شعر النساء بالفخرت

تعود   الثوورة فوي نمشاركتهإل  أن  النساء من العديدويشير  .بيبياب يةاالنتقال عمبيةال من القادمة
 والتأكود الوزخم من االستفادة غبن فيير و. السياسي بلدهم ستقبلم في واستثمار جديد ثقة مصدر
 . اممام إل  دفع ليبيالبشكل مستمر   فرصسيتاح لهن ال النساء أن من
  
الثورة". نقالً عن سيدة من مصراتة،  لما نجحت هذه ، لمرأة لوال الدور الذ  لعبت  النساء" 

 .الثانو  مستو ال من عل أم تتمتع بمستو  تعليو عاما ، 34 يزيد عمرها عن

  
 النساء". نقالً عن سيدة من بين سيما ال اتحادا، وأكثر ، اآلن بكثير أقو  بأننا نشعر اننا" 

 
 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 بنغاز ، يزيد عمرها عن 

  
. أساسوويا دورا لعبووت الثووورة أثنواء ولكوون الثووورة قبوول المجتموع فووي ضووةيل الموورأة دور "كوان 

لهوا  السوماح رفضوا الرجال وذلك من اممامية، الخطوط في القتال إال شيء كل في عملت
تردد". نقالً عن سيدة مون  دون لذهبت النها سم  لو أن  أعتقد أنني من الرغم عل . بالقتال

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 مصراتة، يزيد عمرها عن

  
 عل  قادرين وسنكون منها، جزءا تكون أن عل  قادرة كون المرأة مع ثورتها حققت ليبيا" 

 34 - 19، يتوراوح عمرهوا موا بوين درنوةنقوالً عون سويدة مون  ".تغييور هنواك من ليبيوا بناء
 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم وتتمتع   ، عاما،

  
نقوالً  ". ليبيا بناء اعادة من جزءا نكون أن يجب فإننا لذا الثورة في الكثير لقد بذلت المرأة" 

وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من   ، عاما ، 34 عن سيدة من سبها، يزيد عمرها عن

 ذلك.
  

 ، بعلض المجيبلين ولكلن ، البيبيلة مسلتقبل الملرأة ومفعمين باألملل بشلأن نمتفاوبي المشاركون
 المتطرفة بعناصرل المحتمل ظهورال إزاء همقبق عن واأعرب - الذكور كينالمشار ذلك في بما
 .المرأة حقو  عب  والتعدي 
 
 
  
 علوو  إذا وافقوون إال ، لنسوواءبإنضوومام ا يسووم  ال طوورابلس فووي حزبوواً  هنوواك أن سوومعت لقوود" 

ويتمتوع  ، 34 - 19، يتوراوح عموره موا بوين مصراتة". نقالً عن رجل من  الحجاب ارتداء

 ثانو  أو أقل من ذلك. تو  تعليمبمس
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 كوي المتطورفين هوؤالء قبل من حياتها ديهدتم تو جمعية ديرت كانت  محترمة سيدة أعرف"
نقالً عن سيدة من درنة، يتراوح  ".تهديدها مطلقاً في الحق ملديه ليس. مختلطة منها تغلقها

 .الثانو  مستو ال من عل أوتتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34 - 19عمرها ما بين 

  
 هنلاك  ولكلن ، العاملة الحيلاة فلي  لملرأةبشلكل كبيلر  اللدور اللذي تبعبله ا يؤيدون  المشاركون

  ، أنفسهن النساء فيهم بمن ، المشاركون بع . لمرأةا التي ت وم المشاركة  نوع  بشأن خ  
 

يعتقودون أن و السياسوة فوي ءالنسوا بشأن الدور القياد  الذ  يمكون أن تلعبو  لم يشعروا باإلرتياح
 . اهتأسر نحو هامسؤوليات معتتعار   أو ة لهامناسب غير المستو  رفيعة مناصبال
  
 ولكون ، وزراءيكن  للنساء أن يمكن. للبالد رةيسة تكون أن عل  قادرة المرأة ان اعتقد ال" 

وتتمتوع  ،اعامو 34 - 19نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها موا بوين  ".رؤساء ليس

 بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.
  
 االحترام كل مع. المواقف تجاه عاطفية أكثر منها كقاضية المرأة تعيين هو شيء أسوأ إن" 

 جوزءا تكوون أن للمرأة يمكن. قياد  دور في تكون أن يمكن المرأة أن أعتقد ال لها الواجب
نقوالً عون رجول مون درنوة،  ."قوادة يكون أن يجوب أنهن أعتقد ال... كقادة ولكن شيء أ  من

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 يزيد عمره عن

   ينبغي أنلست مقتنع بأن لكني. السياسية الحياة في دور للمرأة يكون أن يجب لي بالنسبة" 
 ، عاما، 34 - 19نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما بين  ".رؤساء تكن النساء

 
 وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك.  

  
. المنوزل واجباتهوا فوي حسواب علو  سويكون ذلوك فوإن ، سياسوي منصوب امرأة أعطيت إذا" 

 للغايوة صوعباممر  فسيكون ، ةكسياسي ولكن. ةموظف أو وطبيبأ معلمة تكونوالبأس أن 
 من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 ، يزيد عمره عنطرابلسنقالً عن رجل من  ."

 .الثانو  مستو ال
  
 تقوم ال ، لها مناسباً  أمراً يكون  وعل  أن ، بحدود ولكن ، دور لها يكون يمكن للمرأة أن"  

 ال لكون ، فيو  تشوغل المناصوب اإلداريوة أن يمكن لهوا . الجي  في كما مثل الراجل بوظيفة
نقالً عن سيدة مون بنغواز ، يتوراوح عمرهوا موا بوين  ".ةدباب تقود أو بندقية حملت أن ينبغي
 .الثانو  مستو ال من عل أتمتع بمستو  تعليم وتعاما،  34 - 19

  
 يتقاسللموا نفلل  ويجلل  أن  ، متسللاوون والنسللاء الرجللال أن يللدعون آخللرون مشللاركون 

  ةأهمي أكثر هي المؤهالت أن يزعمونو .اإلنتقالية المرحبة في والفرص المسؤوليا 
 
 
 بعو وتحرص . المستويات جميع عل  المشاركة في الحق للمرأة يكون وأن ، الجنس من

  الليبيووة السياسووة فووي رةيسووي دور لعووب موون يووتمكن حتوو  مهوواراتهن بنوواء علوو  المشوواركات
 .الفرص لهن الجديدة الحكومةتوفر  أن في أملهن عن نوأعرب الجديدة
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. ويوتم إنتخواب أيواً مونهم -والنسواء الرجوال يترشو  أن هو االنتخابات من الغر  الرةيسي"
، يزيد عمره سبهانقالً عن رجل من  ."الجنس سيقدمون  وليس عل  ويجب التركيز عل  ما

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 عن

  
 ينبغوي علو  البلود؟ ديرت ال فلماذا  منزلها تقود فإنها ، البالد تقود أن يمكن المرأة أن أعتقد" 

 هووذه بكوول تقوووم كووي كشووخص نفسووها وبنوواء بووالتعلم لهووا وتسووم  امدوات تعطيهووا أن البلوود
عاما، وتتمتع بمستو   34 - 19نقالً عن سيدة من درنة، يتراوح عمرها ما بين  ".امشياء

 .الثانو  مستو ال من عل أتعليم 
 

  
. الرجووال القيووام بهووا يسووتطيع ال اشووياء فووي وتفكوور تعموول أن يمكوون منهووا جوودا مهمووة الموورأة" 

 أكثوور النسوواء. البيوت فووي المورأة مكووانأن  يقولوون. تكموون فوي عوودم منحهوا الفرصووة المشوكلة

 عاموا، 34 - 19، يتوراوح عمرهوا موا بوين سوبهانقالً عن سويدة مون  ".الرجال من مسؤولية

 .وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك
  
 ترش ت أن أيضا يمكن المرأة أن يدرك الجميع نجعل أن المقبلة 21 ال تالسنوا فيعلينا  " 

  أ  أحوود ننتظووران  ينبغووي ال. الفكوورة هووذهل الرجووال متقبلووين كوووني أن وينبغووي ، لالنتخابووات
نقالً عن  ".دورنا هذا من المشاركة يجب علينا ، تحدثن مت  أو إل  ذهبن مت   ليقول لنا

 مون علو أعاموا، وتتمتوع بمسوتو  تعلويم  34 - 19موا بوين  سيدة من درنة، يتراوح عمرهوا

 .الثانو  مستو ال
  
 إذا ملا يختبفلون حلول ولكن ، الدستور في المرأة حقو  حماية ضرورة عب  المشاركون ف يت

اإلسلل مية  الشللريعة القللاوم عبلل  الدسللتور كللان إذا مللا أو محللددة أحكللام إللل  حاجللة هنللاك كللان
 بأن اقتناعا عموما أكثر الذكور من المشاركون وكان .المرأة  لحقو كافية ضمانا  سيتضمن

 
 .المرأة حقوق تلقاةيا تحمي اإلسالمية الشريعة 
  
 ال وأنا ، ليبيا في المقبلة السياسية الحياة في المساواة قدم عل  دورا تلعب أن للمرأة ينبغي" 

مون طورابلس، يتوراوح ". نقوالً عون رجول الدسوتور فوي الحق هذا منحها في مشكلة أ  أر 
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم  ، 34 - 19عمره ما بين 

  
نقوالً  ." واالمتيوازات الحقوق من الكثير للمرأة يكون سوف ، ديننا عل  دستورنا ستندا اذا" 

 مسوتو ال مون علو أويتمتع بمستو  تعلويم   عاما، 34 عن رجل من درنة، يزيد عمره عن

 . الثانو
  
 وسويتم ، المورأة حقووق حمايوة سويتم عنةوذ ، اإلسوالمية الشوريعة تطبيوق توم إذا - مؤكد هذا" 

نقووالً عوون رجوول موون  ." ومووع نفووس المسووؤوليات الرجوول مووع المسوواواة قوودم علوو  نمعوواملته
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 طرابلس، يزيد عمره عن

  
. ةصوحيحبطريقوة   شوياءام فعولل الحريوة وتمنحوك جيود اً مرأ ان . اإلسالمية الشريعة أؤيد" 

 . الحريةيمن   اإلسالم. الحجاب ارتداء النساء جميع   يجب عل  نأ  يقولون كما ليست انها
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 34نقوالً عون سويدة مون سوبها، يزيود عمرهوا عون  ".للمورأة ةمتروكو المالبوس اختيار حريةف

 .ثانو  أو أقل من ذلك وتتمتع بمستو  تعليم عاما،
  
 الشباب 

 
 إطووالق فووي  الليبووي بفضوول الشووباب ، والمدينووة العموور عوون النظوور بغوو  ، يقوور المشوواركين 

 يكافلأ أن إلل  بحاجة البيبيي الشبا  أن تقريبا المشاركين كليعتقد . البالد وتحرير الثورة
 فلي االنتقاليلة مبيلةالع فلي لبمشلاركة الفرصيج  منحه  و التي قدمها تضحيةالو لبخدمة
  .الب د
 

  
  الذين فهم. لليبيا المقبلة السياسية الحياة في جدا هاما دورا يلعبوا أن عل  الشباب ينبغي" 

 
 ". نقالً عن سيدة من طرابلس، يزيد عمرها عنإهمالهم أن ينبغي ال لذلك ، الحرية منحنونا

 .نو الثا مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34

  
 السياسوية الحيواة فوي حيوو  دور لهوم يكون أن ينبغيف ، الثورة شباب هم الذين صنعوا ان" 

 ويتمتوع بمسوتو  تعلويم ، 34 - 19، يتوراوح عموره موا بوين الزاويوة". نقالً عون رجول مون 

 ثانو  أو أقل من ذلك.
  
. كمستشوارين السون بكبار وتحتفظ ، الشباب من تتألف أن يجب الجديدة الحكومة ان اعتقد" 

 نقالً عن رجل مون درنوة، يزيود عموره عون ."الشباب من الوزارات أن تتكون لجميع ينبغي
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34

  
 الحكومة أن تعطي وآمل. لهم دوراً كبيرا يكون أن يجب ، لذا ليبيا تحرير في لقد ساعدوا" 

وتتمتووع  عامووا، 34نقووالً عوون سوويدة موون سووبها، يزيوود عمرهووا عوون  ".انللشووب الكثيوور الجديوودة

 .بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك
 

  
 والخبلرة المناسلبة الملؤه   إلل  يفتقلر البيبلي أن الشلبا  ملن بالقب المشاركين  بعض شعري

 لشوبابا ومهوارات قودرات تطووير فوي تستثمر ليبيا أن آخرون ويقترح .هامة قيادية أدوار لبع 
علو   تعمول الحكوموة أن  قترحووني المشواركين بعو . المسوتقبل فوي المساهمة من يتمكنوا حت 
 لتجنوب الجديودة االدارة فوي معوا للعمول والكبيرة الصغيرة لألجيال الفرص وتوفر توازنال تحقيق
 .امجيال بين الفجوة

  
 كووونلن كبووارال  خبوورة إلوو  نحتوواج اآلن نوواولكن ، الثووورة الشووباب هووم الووذين صوونعوا بالتأكيوود" 

 34نقووالً عون رجوول مون بنغوواز ، يزيود عمووره عوون  ".جيود بشووكل الوبالد ادارة علوو  قوادرين
 .ويتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك عاما،

  
الشباب حت  يتمكنووا مون المشواركة  من ذو  الخبرة  "أعتقد أن  يجب أن يدعم  كبار السن 

 ". نقالً عن سيدة من سيساعد في عدم خلق فجوة بين امجيالفي  الحياة السياسية. وهذا 
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 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 طرابلس، يزيد عمرها عن

  
أنفسوهم ويصوبحوا موؤهلين.  يطوورونسرعان موا  نا البيةة المناسبة للشباب ، فإنهموفر"اذا  

وتتمتووع  عامووا، 34 - 19راوح عمرهووا مووا بووين ، يتووبنغوواز نقووالً عوون سوويدة موون  ".الموورأة 

 .بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك
 

"قد ال يتمتع الشباب بصفات القيادة ، ولكن لماذا ال نسوتثمر فويهم اآلن للمرحلوة المقبلوة فوي  
نقالً عن رجل من درنة، يزيد عموره  ." ليبيا ، فال يمكننا االحتفاظ بهم في الظالم ال  االبد

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   اما،ع 34 عن

  
 "أعتقد أننا بحاجة إل  مزيج في المجلس الوطني ، تماما مثل فريق كرة القدم ، فنحن  

 
بحاجة إل  خط  الشباب مع خبورة كبوار السون. نحون بحاجوة إلو  عقليوة ناضوجة موع روح 

 ويتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34نقالً عن رجل من بنغاز ، يزيد عمره عن  ".الشباب

 
 .ثانو  أو أقل من ذلك

  
 ليبيون الشتات 
  

المشللاركون عبللروا عللن وجهللا  نظللر متباينللة بشللأن الللدور السياسللي المناسلل  لبيبيللين الللذين 
بع  المشاركين يعتقدون أن  ال ينبغي أن يسم   يعيشون في الخار  وعادوا مؤخرا ال  الب د.

لمشاركة في الحياة السياسية الوطنية منهم لم يشاركوا في معاناة الليبيين الوذين لليبيين العاةدين با
بقوا. يدعي آخرون أن أولةك الذين يعيشون بالخارج يمكن أن يشاركوا ، ولكون ينبغوي أن تكوون 
 فرصهم محدودة وال يسم  لهم بتولي  مناصب وزارية رةيسية أو تولي منصب رةيس البالد.

  
ال ينبغوي أن يكوون شخصوا يعوي   الورةيس لمنصوبتم أنتخاب  سيلشخص الذ   "اعتقد ان ا 

 ".في الخارج. علي  أن يكون شخص قد شاهد معاناة الشعب ، وعا  معهوم وموع مشواكلهم
وتتمتوع بمسوتو  تعلويم  عاموا، 34 - 19نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح عمرها ما بوين 

 .ثانو  أو أقل من ذلك
استخدام أفكوارهم  ي السماح لهم بأداء دور لكن ليس دوراً كبيراً. يجب علينا"اعتقد ان  ينبغ 

 34 - 19". نقالً عن رجل من مصراتة، يتراوح عمره ما بوين ولكن النمنحهم مكانة عالية
       .................................................ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم ،
 

الد ولكون لويس فوي فوي الوببهوم   مرحبواً . واليبيوا ثوم عواد توم تحريور انتظوروا حتو لقد  "ال ، 
يجب أن تذهب إل  أولةك الذين بقووا هنوا خوالل الثوورة.  المناصب وهذه -المناصب الهامة 
تتحسن. أنهوم لوم يبقووا  بدأت اممور عندما ونعودهنا واآلن يالقذافي كان  لقد هربوا عندما

وتتمتوع بمسوتو  تعلويم  عاموا، 34الً عن سيدة من سبها، يزيد عمرها عن نق ".معنا وعانوا

 .ثانو  أو أقل من ذلك
 

  
 يكونوا من أن البيبيين الذين قضوا عشرا  السنين في الخار  قد  يخشونالمشاركين اآلخرين 
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 لثقافيلة.الدينيلة وا موالين لحكوما  أجنبية أو لم يعدوا يفهموا أو غيلر مناسلبين لتقاليلد ليبيلا 

ويرتاب البع  في دوافع أولةك الذين يعيشون فوي الخوارج ويزعموون انو  مون الصوعب ان نثوق 
 في أناساً ال نعرفهم.

  
"أنا ضد أولةك الذين يتعلمون لغة جديودة ويكتسوبون المعرفوة ثوم يعوودوا ويحتقرونوا عنودما 

دهم لعدم التفكير نتحدث معهم. لقد كنت في منتصف المعركة عندما أحتاجتني بلد . انا ض
". نقوالً عون عون وظواةف كوي يبحثووا وذلوكاآلن ، سو في العودة إل  بالدهم في أ  وقت 

ثوانو  أو أقول  ويتمتع بمستو  تعلويم ، 34 - 19رجل من مصراتة، يتراوح عمره ما بين 

 من ذلك.
 

عون  ". نقوالً "من الناحية السياسية ، أرفضهم  منني ال أعرف من وراءهوم ، ومون يودعمهم 
 موون علوو أويتمتووع بمسووتو  تعلوويم  ، 34 - 19رجوول موون طوورابلس، يتووراوح عمووره مووا بووين 

 .الثانو  مستو ال
  
"أعتقد أن  يجب علينا توخي  الحذر بشكل أكبر  بشأن أولةك الوذين يعيشوون فوي الخوارج ،  

 ننقالً عن رجل من درنة، يزيد عمره ع ." مننا لم نع  معهم ولذا ال نعرفهم بشكل جيد
 
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 

  
"ليبيا ترحب بالجميع شريطة أن يكونوا مؤهلين ومن ذو  الخبرة. ومع ذلك ،فإن عواداتهم  

وسلوكيات لن تكون مثل الليبيين الحقيقين. ينبغي عليهم أن يضعوا ذلك في االعتبوار منهوم 
عاما  34 ". نقالً عن سيدة من طرابلس، يزيد عمرها عنلإذا قاموا بشي مختلف ، فلن يقب

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و ،
  

يودعون أنو  للثوورة و فوي الحصوول علو  دعوم الشوتات ليبوين  موازال يقور بفضول والبع  اآلخر
بعض  السياسة.الفرصة للعودة ال  وطنهم ولعب دور في  هراً لليبيين الذين تم نفيهم قينبغي من  ا
بعض البيبيين  وأن مؤهبين نسبة لبيبيا هو أن يكون القادة أن أهم شيء باليدعون المشاركين 

المرحبلة  تقلدمالمهارا  والخبلرا  التلي يمكلن أن تسلاعد فلي قلد أكتسلبواالمقيمين في الخار  
 وخدمة الشع  البيبي. اإلنتقالية

  
". نقالً عن سيدة من مصراتة لفة من العالم"أرحب بهم منهم وصلوا صوتنا في أجزاء مخت 

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 ، يزيد عمرها عن

  
 نهوووووووم تعرضووووووووا لالضوووووووطهاد و لكثيووووووورإ -"اعتقوووووود انهوووووووم جوووووووزء مووووووون هوووووووذا البلووووووود  

 مووون المضوووايقات سوووواء فوووي ليبيوووا أو خارجهوووا. لوووذا ، ينبغوووي لنوووا أن نحكوووم علووويهم وفقوووا
  ، 34 - 19". نقالً عن رجل من طرابلس، يتراوح عمره ما بين ةقهم ومؤهالتهم وثا إل 

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم 
  
"ينبغي عل  الشخص الذ  سيقود ليبيا أن يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة سواء كوان يعوي   

 عاما، 34 - 19مرها ما بين نقالً عن سيدة من بنغاز ، يتراوح ع ".في ليبيا أو خارجها
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 .وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك 

  
عاموا  01سونة فوي ليبيوا أو  01"اعتقد أن ما يهم هو مد  تأهيل هؤالء . ال يهوم اذا عوا  

عاموا، وتتمتووع  34 - 19نقوالً عون سويدة مون درنوة، يتوراوح عمرهوا موا بوين  ".فوي الخوارج

 .الثانو   مستوال من عل أبمستو  تعليم 
  
"اذا أمكوون أن يسوواعدوا الشووعب الليبووي، فيجووب علينووا االسووتماع إلوويهم واسووتخدام أفكووارهم ،  

نقالً عن رجل من سبها، يزيد  ."وربما أنهم تعلموا شيةا ال نعلم  بحكم معيشتهم في الخارج
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 عمره عن

 
 فرديةالمشاركة ال

  
بينمووا يقلووق الكثيوور موون  المشللاركين حريصللون عبلل  المشللاركة فللي الحيللاة المدنيللة والسياسللية.

المجيبين من جهلهم بكل الخيوارات المتحوة أموامهم ، و الرجوال والنسواء علو  حود سوواء يتوقوون 
 لالنضمام إل  المجتمع المدني ، والمجموعات التعليمية واإلنسانية والتطوع مسباب تهمهم.

 
 يعتقد البع  أن قد يتمكنوا من الحفاظ عل  روح الثورة ويضمنوا التقدم في ليبيا من خالل  
 

 النضال المستمر.
 
"بإذن هللا سوف أكون جزءا من هذا التحول. أريد المساعدة بأ  شكل ممكون ، سوواء علو   

متوع تتو عاموا ، 34 ". نقالً عون سويدة مون مصوراتة، يزيود عمرهوا عوننحو صغير أو كبير

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
"اعتقد أن المجتمع المدني سيكون مهم وفعال للغاية. سأشارك في العمل معهم منني أعتقود  

أن المجتمع المودني هوو الحكوموة فوي الظول. أريود أن أصوب  مواطنوا فعواال يسواهم فوي بنواء 
ويتمتووع بمسووتو  تعلوويم  عامووا، 34نقووالً عوون رجوول موون بنغوواز ، يزيوود عمووره عوون  ".الووبالد 

 .ثانو  أو أقل من ذلك
  
 "أرغوووووووووب فوووووووووي إنشووووووووواء جمعيوووووووووة للنسووووووووواء بحيوووووووووث يكوووووووووون للمووووووووورأة الليبيوووووووووة  

 دور قوووو  فوووي المجتموووع والمشووواركة فوووي امحوووداث العالميوووة ، وامشوووياء التوووي ال نعرفهوووا
وتتمتوع  عاما، 34 - 19نقالً عن سيدة من درنة، يتراوح عمرها ما بين  ".و لم ننضم اليها

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  

 في حين يركز معظم المشاركين عب  المشاركة المدنية ،  يعبرالبعض عن رغبته في االنضمام
 .والوبع  اآلخور أكثور إل  األحزا  السياسية ، والترشل  لمنصل  والتصلوي  فلي االنتخابلا .

 بشووكل كووافي السياسووة أو المشوواركة السياسوويةالمشوواركة ، ويقوورون بووأنهم ال يعرفووون  فووي  توورددا
 ليشوووووووعروا بالراحوووووووة لالنخوووووووراط فوووووووي السياسوووووووة. ويووووووودعي الوووووووبع  بوووووووأنهم موووووووا زالووووووووا

 يعانون من التجارب السلبية مع السياسة التي سببها نظام القذافي.
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نقوالً عون سويدة  "."سأنضم إل  حزب ، ربما منني عندما أكبر قد أرشو  نفسوي لالنتخابوات 

 مستو ال من عل أعاما، وتتمتع بمستو  تعليم  34 - 19نة، يتراوح عمرها ما بين من در

 .الثانو 
  
 34 - 19، يتراوح عمره موا بوين الزاوية". نقالً عن رجل من " سأنضم إل  حزب سياسي 

 .ثانو  أو أقل من ذلك ويتمتع بمستو  تعليم ،
  
". نقووالً عوون رجوول موون ركة السياسووية"اعتقوود أنوو  يمكوون اعتبووار التصووويت جووزءا موون المشووا 

 مسووتو ال موون علوو أويتمتووع بمسووتو  تعلوويم  ، 34 - 19بنغوواز ، يتووراوح عمووره مووا بووين 

 .الثانو 
  
"ال استطيع ضومان مشواركتي مننوي ال أعورف مون سوأختار أو أ  حوزب  يجوب أن أكوون  

 متعويت ، 34 - 19". نقالً عن رجل من طرابلس، يتراوح عمره ما بين عضوا في 

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم  
  
 "المشوووكلة هوووي اننوووا مازالنوووا متوووأثرين  بالقوووذافي. فوووي السوووابق ، إذا كنوووت فوووي السياسوووة 

 و  "لجوووووووووووووووووان الثوريوووووووووووووووووة" عضوووووووووووووووووو فووووووووووووووووويفوووووووووووووووووذلك يعنوووووووووووووووووي أنوووووووووووووووووك 
 
 

 عاموا ، 34 ". نقوالً عون سويدة مون مصوراتة، يزيود عمرهوا عونامرأة بال أخالق  أو ضمير

 .الثانو  مستو ال من عل أليم تتمتع بمستو  تعو
  

 ، السياسللة والللنظم والعمبيللا  الديمقراطيللةعللن بحصللول عبلل  معبومللا  لالمشللاركين تللواقين 
في جميع الجماعا  بكافة المدن ، يشعرالمشلاركين بلالقب  بشلأن قبلة وعلي والمجتمع المدني. 

 يللللة األساسلللليةبللللالقوى التللللي ستشللللكل نظللللامهم السياسللللي و المبللللاد  الديمقراط ..البيبيللللين
هوم يشوعرون بوالقلق إزاء "العقليوة الوطنيوة" و و  .والشع  والمنظما  التي ستصل ال  السلبطة

"نقص التنمية." يدعي آخرون أن الوعي السياسي ضورور  لحمايوة الليبيوين مون التالعوب بهوم. 
 بغوووو  النظوووور عوووون الجوووونس أو الخلفيووووة التعليميووووة أو الجغرافيووووة وغيرهووووا موووون العواموووول ،

 مشووووواركون عووووون اهتموووووام شوووووديد فوووووي تعلوووووم المزيووووود عووووون الديمقراطيوووووة ورفوووووعأعووووورب ال
 ........................................................................................الوعي السياسي.

 
". نقالً "في المدرسة لم يسم  محد بالتحدث عن السياسة حت  ال يعرف أحد ماذا تعني هذا 

ثوانو  أو  ويتمتع بمسوتو  تعلويم ، 34 - 19مصراتة، يتراوح عمره ما بين عن رجل من 

 .أقل من ذلك
" يمكن أن  نجمع خمسة أشخاص ، ونتحدث إليهم ، ونسم  لهم بالذهاب إل  المجتموع ، و  

الشويء موع نفس كل شخص سيفعل لة إل  أفراد أسرهم وجيرانهم ، ونشر الرساب يقومونس
ويتمتووع  عامووا، 34قووالً عوون رجوول موون درنووة، يزيوود عمووره عوون ن ".أفووراد أسوورت  وجيرانوو 

 .بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك
  
من خوالل النودوات وذلك االنتخابات والدستور والعملية السياسية ب "يجب حل مشكلة الجهل 

  34 - 19". نقالً عن رجل من طرابلس، يتراوح عمره ما بين والمحاضرات لتوعية الناس
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 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم  ويتمتع ،
 

  
 "العووووووووووواةق هوووووووووووو نقوووووووووووص المعرفوووووووووووة السياسوووووووووووية  وقلوووووووووووة وعوووووووووووي الشوووووووووووعب ، 

 ا النظووام القووديم. أعتقوود أنوو  موون واجووب الحكومووة الجديوودة أن تزيوود موونموووالووذ  تسووبب به
  ، 34 - 19". نقالً عن رجل من مصراتة، يتراوح عمره ما بين الوعي السياسي للشعب 

 .ثانو  أو أقل من ذلك مستو  تعليمويتمتع ب
  
"المشكلة هي أن ال أحد يسم  لنا بمعرفة ما يجر . نحن ال نعرف ما يحودث ولويس هنواك  

تتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 ". نقالً عن سيدة من مصراتة، يزيد عمرها عنأ  تغيير

 .الثانو  مستو ال من عل أ
  
ليم ، فووويمكن م  حركوووة سياسوووية أن تسوووتغلهم "اذا اصوووب  النووواس أحووورار دون وعوووي سووو 

ويتمتع بمسوتو   ، 34 - 19". نقالً عن رجل من الزاوية، يتراوح عمره ما بين لمصلحتها

 .ثانو  أو أقل من ذلك تعليم
 

  
 النودوات وور  العمولعقود  ينبغوي الديمقراطيوة. معنو "بع  الناس موا زالووا ال يفهموون  

 بعوووووور  البوووووورامجن تبوووووودأ القنوووووووات التلفزيونيووووووة لمناقشووووووة الديمقراطيووووووة وينبغووووووي أ
 

 تتمتع و عاما ، 34 ". نقالً عن سيدة من بنغاز ، يزيد عمرها عنالديمقراطيةللتعريف ب

 
 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 

  
نحوون ال نعورف شوويةا عون السياسووة وكيوف يمكننووا تسوووية  - "المسوألة هووي أننوا جهلووة سياسوياً  

حديثووة. هووذا نتيجووة لحكووم القووذافي. لووذا ، ينبغووي أن تكووون هنوواك دورات  اممووور بطريقووة
". نقوالً تجاه البلود والقوانون لفهم واجباتهم والتزاماتهمومحاضرات لزيادة الوعي بين الناس 

 موون علوو أتتمتووع بمسووتو  تعلوويم و عامووا ، 34 عوون سوويدة موون طوورابلس، يزيوود عمرهووا عوون

 .الثانو  مستو ال
  

 المعلومات
  
عظم المشاركين يعتمدون عب  شاشا  التبفزيون ، خاصة القنوا  الدولية ، كمصلدر أساسلي م

.يعتمد بعو  المشواركين  علو  كلموة تصودر مون لبحصول عب  معبوما  حول األحداث الجارية
امهل وامصدقاء ، ولكنهم يقرون بأنهم غالباً ما يقعوا ضحية للشاةعات عندما يعتمدوا عل  هذه 

تمد سكان المناطق الحضرية أكثور علو  شوبكة االنترنوت ، وخصوصوا الفيسوبوك ، المصادر.ويع
 ولكنهم حذرون من شاةعات اإلنترنت

  
نقووالً عوون سوويدة موون درنووة،  "."عنوودما أريوود معرفووة  أخبارمؤكوودة  فووأني أشووغل قنوواة الجزيوورة 

 .ثانو ال مستو ال من عل أعاما، وتتمتع بمستو  تعليم  34 - 19يتراوح عمرها ما بين 
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نقوالً  ".أو نزيهوة متحيوزةهوذه المعلوموات  تموا إذا كانومن اإلنترنوت  أن نعرف "ال يمكنك 

وتتمتوع بمسوتو  تعلويم ثوانو  أو أقول مون  عاموا، 34عن سيدة من سبها، يزيد عمرها عون 

 ذلك
  
تبون "هناك الكثير من الناس الذين يدخلون عل  اإلنترنت والفيسبوك عل  سبيل المثال ويك 

نقوالً عون  ".وهذا امراً خاطئ من ذلك يسبب مشاكل –أكاذيب ثم يصدقها أشخاص آخرين 
 .ويتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك عاما، 34رجل من بنغاز ، يزيد عمره عن 

  
يشعر المشاركين باإلحباط من وساول اإلع م المحبية ويريدون من القنوا  البيبية أن  تسلاعد 

 فجللوة المعبوملللا  ورفللع مسلللتوى الللوعي بشلللأن السياسللة والوضلللع فللي اللللب د. يللل فللي تقر
 
 هنواك بعو  القنووات التوي تقودم، يجب أن يكوون  الفاةدة ةعديمالفضاةية  الليبية " القنوات  

نقالً عون سويدة مون طورابلس، يتوراوح عمرهوا موا بوين  ".لناس أشياء جديدة ، مثل الدستورل
 .و  تعليم ثانو  أو أقل من ذلكوتتمتع بمست عاما، 34 - 19

  
تسمع أن لديهم الكثير من المشاكل. كيف يمكن لوي أن أثوق  -"حت  قنوات التلفزيون الليبي  

 19نقالً عن سيدة من درنة، يتراوح عمرها ما بوين  ".بهم ، عندما يكونوا غير مستقرين؟ 
 .الثانو  مستو ال من عل أعاما، وتتمتع بمستو  تعليم  34 -

  
 "ليست هناك اشياء ايجابية حول قنواتنا التلفزيونية باستثناء ساعات امخبار. فطوال اليوم  

 
  ".تبث الموسيق . ينبغي أن يجروا مقابالت مع  الشباب ويتيحوا لهم فرصة لتبادل آراةهم

 
 ويتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل عاما، 34نقالً عن رجل من بنغاز ، يزيد عمره عن 

 
 .ذلك من 

  
 "لألسووووف وسوووواةل اإلعووووالم ال تلعووووب دورا ايجابيووووا... وينبغووووي  علوووويهم أن يعملوووووا علوووو  

 رفوووووووووع الووووووووووعي الوووووووووديمقراطي بوووووووووين النووووووووواس بووووووووودال مووووووووون إذاعوووووووووة امغووووووووواني

ويتمتع   عاما، 34 نقالً عن رجل من طرابلس، يزيد عمره عن ."واإلعالنات عديمة الفاةدة

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
"يمكوون لوسوواةل اإلعووالم أن تلعووب دورا تعليميوواً لمسوواعدتنا علوو  فهووم المزيوود عوون الوونظم  

ويتمتوع بمسوتو  تعلويم  عاموا، 34نقالً عن رجل من بنغواز ، يزيود عموره عون  ".السياسية

 ثانو  أو أقل من ذلك
 

 تطبعال. تاسعا
 

 من تعاف بأن ال الليبيين يقر في  وفي الوقت الذ  .لبمستقبل بالنسبة ريضةعآمال  لديهم البيبيين
 كبلود سونوات خموس غضوون فوي ليبيوال رؤيوتهم هم معظميصف   ، طويال وقتا يستغرقس الثورة
 المشاركين يقولون إنهم يريدون رؤية التنمية  .جيدا تعليمامتعلمين مواطنين  مع ومزدهر مستقر
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 والتعمير والنمو االقتصاد  واالستقرار.

 
واحووودة مووون الووودول الراةووودة فوووي العوووالم مووون الناحيوووة  االقتصوووادية  "إن ليبيوووا ستصوووب  

ويتمتوع بمسوتو    عاموا، 34 نقالً عن رجل من طرابلس، يزيد عمره عن ."والتعليمية

 .الثانو  مستو ال من عل أتعليم 
  
أن تصب  ليبيا مثل دبي. فهي تبدو راةعة عل  شاشة التلفزيون. وأتمن  أن ليبيا  دعو"أ 

وتتمتووع  عامووا، 34نقووالً عوون سوويدة مون سووبها، يزيوود عمرهووا عوون  ".ل مثلهووا تصوب  ليبيوو

 بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك
  
 مثل أوروبا أو انكلترا ، مع مباني راةعة ومحالت تجارية أكثر "ينبغي أن تبدو  ليبيا  

 
 - 19". نقالً عن رجل من مصراتة، يتراوح عمره ما بين مبهرة وأشياء من هذا القبيل

 .ويتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك ، 34

  
"الجيل القادم سيعي  حياة جيودة بكول موا يعنيو  ذلوك مون توأمين الرعايوة الطبيوة الجيودة  

نقالً عن رجل  ."والتعليم الجيد. نأمل أن يتمتع الجيل القادم بحياة أفضل مما توفرت لنا
 مسووتو ال موون علوو أبمسووتو  تعلوويم ويتمتووع   عامووا، 34 موون سووبها، يزيوود عمووره عوون

 .الثانو 
  
ليبيا  أن تكون "نتوقع أن تتغير ليبيا إل  بلد جديد ، حيث يمارس الجميع حقوقهم. نتوقع 

الجديدة أفضل بكثير في مجال الصحة واممن. نعتقد ان  سيكون هناك فوارق كبيور فوي 
 ويتمتع  عاما، 34 نقالً عن رجل من سبها، يزيد عمره عن ."غضون خمس سنوات 

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم  
 

  
  أريوود أن التووذهب  كوول هووذه الوودماء التووي سووالت فووي –"أريوودها  فقووط أن تكووون أفضوول  

 عاموا ، 34 ". نقالً عن سيدة مون الزاويوة، يزيود عمرهوا عونالشوارع من أجل ال شي 

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و
  
نريدها  أن تكون مثل الدول امخر  ، بحيث نتمكن من االسترخاء و الحصول علو  " 

وتتمتع بمستو  تعليم  عاما، 34نقالً عن سيدة من سبها، يزيد عمرها عن  ".تعليم جيد

 ثانو  أو أقل من ذلك
  

 عنووود النظووور فوووي موووا يريدونووو  مووون قوووادتهم االنتقووواليين ، حووودد عووودد قليووول مووون المشووواركين
 ت المشوووتركة. يريووودون تحسوووين حيووواتهم اليوميوووة وأن يشوووعروا بوووأنهم يعيشوووون فووويامولويوووا

 جهوووووواز أمنووووووي موووووونظم يسوووووواو االستقرار أنإلوووووو   يشوووووويرونبلوووووود مسووووووتقر. المشوووووواركين 
 ، بموووووووا فوووووووي ذلوووووووك تشوووووووكيل جوووووووي  وطنوووووووي ، ومؤسسوووووووات حكوميوووووووة داةموووووووة إلدارة 

 البلد.
  
 افضل. أريد حياة  "أريد تعليم أفضل، و رعاية صحية أفضل ، و مستويات معيشة 
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عامووا، وتتمتووع  34 - 19نقووالً عوون سوويدة موون درنووة، يتووراوح عمرهووا مووا بووين  ".أفضوول

 .الثانو  مستو ال من عل أبمستو  تعليم 
  
نقووالً عوون رجوول موون  ".عملوووا علوو  فوور  القووانون والنظووام فووي هووذا البلوودي"أريوودهم أن  

 موون علوو أسووتو  تعلوويم عامووا، ويتمتووع بم 34 - 19بنغوواز ، يتووراوح عمووره مووا بووين 

 الثانو  مستو ال
  
". نقوالً عون سويدة مون طورابلس، يتوراوح "أطالب بواممن ونوزع سوالح جميوع المقواتلين 

 .وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك ، 34 - 19عمرها ما بين 

  
ة ، وأن المشاركين يريدون قادتهم أن يضعوا في اعتبارهم التضحيا  التي قدم  أثناء الثور

 يقدموا الدعم المالي لبمقاتبين الجرح  وأسر الشهداء.
  
 يجب علينا أال ننس  أبدا الشهداء الذين ضحوا بحياتهم ،نبني ليبيا جديدة س نا"حت  لو أن 

نقوالً عون  ."ننسو  أسورهم أو المصوابين وأالمن أجل ضمان مستقبل أفضول لنوا جميعوا 
  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 رجل من درنة، يزيد عمره عن

 .لثانو ا
  
نقوالً عون رجول مون بنغواز ، يزيود  .""تذكر سفك الدماء والشعب الذ  فقدناه لهذا البلود 

 .ويتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك  عاما، 34 عمره عن

  
 ة من مصراتة،". نقالً عن سيد"ينبغي عليهم أن يعتنوا بالمصابين قبل أ  شيء آخر 

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 يزيد عمرها عن 

 
". نقوالً عون رجول مون "انني ادعو القادة بأن يعطوا امولويوة مسور الشوهداء والجرحو  

 ثانو  أو أقل من ويتمتع بمستو  تعليم ، 34 - 19طرابلس، يتراوح عمره ما بين 

 .ذلك 
  

ركون أن ثورتهم شكب  سلابقة، وينبغلي أن تكلون بمثابلة تحلذير لبحكوملا  فلي يعتقد المشا
بع  المشاركين يريدون تذكير السلطات االنتقالية بأنهم لون يتورددوا فوي التصود   المستقبل.

 للزعماء الفاسدين أو غير كفؤ.
  
هوم "لقود أطحنوا بالقوذافي ، ونحون أحورار ، وعلو  اسوتعداد لفعول أ  شويء للتأكود مون أن 

". نقالً عن رجل من الزاوية، يتراوح عمره ما سيقومون باداء عملهم عل  أكمل وج  
 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم ، 34 - 19بين 

  
 رعايوووة مصوووال  الشوووعب  الوووذ  انتخوووبهم "نصووويحتي للنووواس الوووذين سووويتم إنتخوووابهم  

 يفعول نفوس الشووئقووذافي قود وعلويهم أن يضوعوا فوي االعتبووار أن الشوعب الوذ  أطواح بال
نقالً عن رجل من  ."استخدام السلطة  يسيةون ون الشعب وال يخدم مانه م اذا شعرمعه

 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما، 34 درنة، يزيد عمره عن
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قوادة  مون أن االطمةنوان ونيريود و .بشكل منعزل عنهم أن يحكموا قادتهم يريدون ال البيبيون

. سووويتولون قيوووادة بالدهوووم وغيووور متحفوووزين بووودافع المصووولحة الشخصوووية شووورفاء وصوووريحين
 التيوالسياسات  برامج السياسية،وال التطورات،عن مستمرة معلومات  يريدون المشاركون

 
 ، والجوونس  ، الجغرافيووا والعموور عوون النظوور بغوو  تضوومينها فووي عمليووة صوونع القوورار.سوويتم  

 كموا .ستأخذ بعلين األعتبلار آراوهم وأن سيسمعونهمقادتهم  أن ةمعرف في المشاركينيرغ  
 واخودمأن ي و الثورة أهداف وحماية ، تعهدوا بها التي المسؤوليات تحمل  قادتهممن   يريدون
 .بإخالص الليبي الشعب

  
الشوعب علو  هوذه امهوداف  يطلعووا أهودافاً، وأن ويحوددوا"ينبغي أن يقوموا بوالتخطيط  

 - 19، يتراوح عمره ما بين مصراتة". نقالً عن رجل من م يفعلون شيةانهنر  إحت  
 ثانو  أو أقل من ذلك. ويتمتع بمستو  تعليم ، 34

  
". نقالً عون سويدة مون طورابلس، يتوراوح "أود أن أطلب من ]رةيسي[ أن يكون صريحاً  

 .وتتمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلك ، 34 - 19عمرها ما بين 

 
  
 نقالً عن رجل من  ".مصداقية والنزاهة صراحة والوأن يتمتع بال هللا،"أن يخش   

 تمتع بمستو  تعليم ثانو  أو أقل من ذلكوي عاما، 34عن  يزيد عمرهنغاز ، ب

  
 ". نقالً عن سيدة من يعملوا في الخفاء الاشفافية و بمصداقية و "آمل أن يعملون معنا  

 مسووتو ال موون علوو أتتمتووع بمسووتو  تعلوويم و عامووا ، 34 مصووراتة، يزيوود عمرهووا عوون

 .الثانو 
  
 ". نقالً عن"أود أن أطلب منهم أن يكونوا أكثر وضوحاً ، وأن يخدموا البالد من قلوبهم 

 ثانو  أو  ويتمتع بمستو  تعليم ، 34 - 19رجل من الزاوية، يتراوح عمره ما بين  

 أقل من ذلك.
  
". نقوالً عون لهوم وهواوفراحتياجاتهم وي يدونواو ا إليهمينصتووالشعب  أفرادب يلتقوا"أن  

وتتمتوع بمسوتو  تعلويم ثوانو  أو  ،34 - 19، يتراوح عمرها ما بوين بنغاز سيدة من 

 .أقل من ذلك
  
 "اذا دخلت مضمار السياسة ، فيجب أن تستمع إلو  آراء الشوعب وتأخوذ أفضولها بحيوث 

 34 نقوالً عون رجول مون سوبها، يزيود عموره عون ."مثول النظوام السوابق تسير اممورال 
 .الثانو  مستو ال من عل أويتمتع بمستو  تعليم   عاما،

  
 ". نقالً عن سيدة من بنغاز ، يزيد عمرها عنم يديكأ"إعتنوا بليبيا ، إنها مسؤولية في  

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34

  
". نقووالً عوون سوويدة موون الزاويووة، يزيوود هب سوود  ، كونوووا صووادقين"ال توودعوا ثورتنووا تووذ 

 .الثانو  مستو ال من عل أتتمتع بمستو  تعليم و عاما ، 34 عمرها عن



 
 

       "أمل لدينا اآلن"

70 
 

 
  

 االستنتاجا  والتوصيا 
 

ة غيور مسوبوقة  فوي ليبيوا سياسويفرصوة  لليبيوين تسونح إن االطاحة بنظام القذافي االسوتبداد 
 للمرحلوة االنتقاليوة كبيورة. هنواك حماسوة ديمقراطيالوحوول لتحقيوق التوتحوديات  وخلق فورص

 تركيوووووووزالمجموعوووووووة المشووووووواركين فوووووووي  يشوووووووعرديمقراطوووووووي. تووووووووق حقيقوووووووي لحكوووووووم و
عل  المشواركة فوي االنتخابوات ،  الجديدة وحريصين الحرياتبحماسة نحو  عل  وج  التحديد

 التوووووووووووووووووووأثير علووووووووووووووووووو   عمليوووووووووووووووووووة صووووووووووووووووووونع القووووووووووووووووووورارت الجكوميوووووووووووووووووووة  و
 مسووووووووووواءلةهم ، ووضوووووووووووع سووووووووووووابق للشوووووووووووفافية وحيووووووووووواتللمووووووووووورة امولووووووووووو  فوووووووووووي 

 و، الفوضوووووو  المشوووووهد اممنوووووي بشوووووأنالقيوووووادة. وموووووع ذلوووووك ، لوووووديهم مخووووواوف جديوووووة 
 تحسوووووين  السياسوووووي سووووويؤد  إلووووو االنتقوووووال وعموووووا إذا كوووووان   ةاالقتصوووووادي اإلضوووووطرابات

 وفر لهوووووووووووووم فووووووووووووورص حقيقيوووووووووووووة للمشووووووووووووواركة فووووووووووووويحيووووووووووووواتهم اليوميوووووووووووووة ويووووووووووووو
 المشووواركين التوووي تكبووودهاخسوووارة الظووورا للتضوووحية ونو. للوووبالد العمليوووات السياسوووية الجديووودة 

 سيتم استثمارهم بشكل مكثوف فوي ثمانية أشهر ،  المروعة التي إستمرت لمدة خالل االنتفاضة
 .يةاالنتقال المرحلةنجاح 

 
 إنشاءكما يلي : هي د يسية التي تواج  قادة ليبيا الجدإل  اممام ، التحديات الرة قدمالت
 
 
 إجوووراء عمليوووات ذات طوووابع ديمقراطوووي  والتوووي يجهلهووواسوووية فوووي الوووبالد والمؤسسوووات السيا 

، ولكون التعامول موع توقعوات الموواطنين للمشواركة فوي  ومن  فورصالمواطنين إل  حد كبير ؛
العملية االنتقالية ، بما في ذلك االنتخابات القادمة وصياغة دستور جديود ، وتزويود الموواطنين 

ردود المشاركين في هذه  ولقد وفرت.هاومعالمملية االنتقالية العبمعلومات منتظمة ودقيقة عن 
 الدراسة بع  التوجيهات مفضل السبل لتحقيق هذه امهداف.

 
 للعملية السياسية عامفهم الالالشديد  في  قصورمعالجة ال

 
 الليبيوووين يتوقوووون إلووو  المشووواركة فوووي التحوووول الوووديمقراطي فوووي بالدهوووم ، ولكووونهم قلقوووون

 بسوووووووووووبب عووووووووووودم إحتكووووووووووواكهم بعمليوووووووووووات ديمقراطيوووووووووووة ونقص لويشوووووووووووعرون بوووووووووووا
 النتخابوووووووووات،لفهوووووووووم قليووووووووول لوووووووووديهم ممارسوووووووووات سياسوووووووووية حديثوووووووووة. المشووووووووواركون 

 في المرحلة االنتقالية و اوامحزاب السياسية وامدوار التي يمكن للمواطنين القيام به ستورالد
 ةضوروريسوتكون اخبين تثقيوف النوالمدنيوة والمسوتقبلية ل جهوود إن الالمجتمعات الديمقراطيوة. 

العمليوووات السوووتجابة لمطالوووب الموووواطنين للحصوووول علووو  معلوموووات محوووددة حوووول اليوووات ل
 ، بموووووا فوووووي ذلوووووك االنتخابوووووات والتصوووووويت ، ولكووووون أيضوووووا لزيوووووادة وعوووووي  الديمقراطيوووووة

 المووووواطن بشووووكل أوسووووع بشووووأن امدوار والمسووووؤوليات.ويتعين علوووو  السوووولطات المسووووؤولة 
اطنين بشووكل مسووتمر ، وتزويووده بمعلومووات دقيقووة عوون العمليووة التواصوول بشووكل فعووال مووع المووو

 االنتخابيووووة بمووووا فووووي ذلووووك الجوووودول الزمنووووي لالنتخابووووات ، والغوووور  موووون االنتخابووووات.
 

 التوصيا  :
 

   لمسوواعدة المووواطنين علوو   فهووم حقوووقهم  الوووعيو زيووادة  ةمدنيووحمووالت تربيووة  إجووراء
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 ومسؤولياتهم في ليبيا الديمقراطية الجديدة.
 

  وعملية االنتخاب إلزالة  أ  التباس. هدفتوضي  ال 
 

  أن تساعد المواطنين عل  وضع توقعات أكثور واقعيوة  تبادل المعلومات التي من شأنها
 للمرحلة االنتقالية.

 

  مووات عوونتشووجيع امحووزاب السياسووية علوو  القيووام بحمووالت وتزويوود المووواطنين بمعلو 
 لبالد.مستقبل ا عل  البرامج السياسية ورؤية

 
 توقعات واقعية عامة للحكم االنتقالي تصور

 
 المشاركون لوديهم توقعوات عاليوة بشوأن المرحلوة االنتقاليوة ويشوعرون باالحبواط بشوكل متزايود

 دقيقة في الوقت المناسب من السلطات االنتقاليوة. فوي حوين أن هنواكالمعلومات النقص بسبب 
معلوموات الغيواب  ظول  فويبدء الصوبر ينفوذ قالي، حسن النية كبير تجاه المجلس الوطني االنت

أو الفرصة للمسواهمة فوي عمليوة صونع القورار . وإذا كوان المواطنوون فوي ليبيوا ،  من المجلس
 ومعظمهوووووووووووم يملكوووووووووووون أسووووووووووولحة ، شوووووووووووعروا أن المرحلوووووووووووة االنتقاليوووووووووووة  يجووووووووووور  
 .سووورقتها  مووون قبووول قوووادة  غيرمسوووتجبين و انتهوووازيين، فوووإن الثوووورة يمكووون ان تعوووود مجووودداً 

 
 

 التوصيا  :
 

  .إقامة قنوات منتظمة لالتصال بين الحكومة والمواطنين 
 
 

  تحسين وساةل اإلعالم الوطنية كوسيلة لرفع الوعي وإطالع الناس حول التطورات 
 
 السياسووووووووية ، والجوووووووودول الزمنووووووووي للمرحلووووووووة االنتقاليووووووووة وغيوووووووور ذلووووووووك موووووووون  

 المعلومات الضرورية.
 
 

  إنشوواء آليووات تحقيووق وتنفيووذ قويووة. ة الفسوواد موون خوواللمكافحوول التووزام قووو   ظهووارإ 
 
 

  زيووووووووادة االتواصوووووووول حووووووووول عمليووووووووة صوووووووونع القوووووووورار السياسووووووووي ، وأوصوووووووواف 
 المؤتمر الوطني.

 

   التفسوووووووووووووير الفعوووووووووووووال م  توووووووووووووأخير فوووووووووووووي المعوووووووووووووايير الوووووووووووووذ  حوووووووووووووددها 
 الميثاق الوطني للمرحلة االنتقالية.

 

   وضووووووووووعإجووووووووووراء توقعووووووووووات بشووووووووووأن التنميووووووووووة االقتصووووووووووادية موووووووووون خووووووووووالل 
 اطوووووووور زمنيووووووووة واقعيووووووووة وتقووووووووديرات صووووووووادقة بشووووووووأن مووووووووا يمكوووووووون إنجووووووووازه
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 في ظل قيود الميزانية.
 

  وضووووووووع توقعووووووووات واقعيووووووووة حووووووووول امصووووووووول المجموووووووودة وتوزيووووووووع الثووووووووروة 
 إدارة الموارد.التي سيتم بها كيفية المن خالل تبادل المعلومات بشكل فعال بشأن 

 

  جوي  وطنوي مونظم وتحديود  وإنشواءي إعطاء امولوية لإلعادة النظام إل  الوضع اممن
  المسووووووووووووووؤوليات االمنيووووووووووووووة بووووووووووووووين السوووووووووووووولطات المحليووووووووووووووة والوطنيووووووووووووووة.

 
 

   وسواةل اإلعوالم زيادة الجهود الرامية إل  الدخول في حووار موع الموواطنين مون خوالل
، وكذلك من خوالل  قيوام أعضواء المجلوس الووطني االنتقوالي بالسوفر  التقليدية والجديدة

 اةرهم االنتخابية.بشكل منتظم إل  دو
 

 تعزيز االنتقال الديمقراطي الشامل
 

لضومان نجوواح المرحلوة االنتقاليووة ، يجووب السوماح للمووواطنين العواديين ، وال سوويما النسوواء 
والشووباب ، بالمشوواركة والشووعور بووأن مشوواركتهم مهمووة. علوو  الوورغم موون الحموواس العووام 

 ركين بالقلق بأن  لن يكون لهم صوتللثورة وللمرحلة االنتقالية ، يشعر العديد من المشا
 
بعو   ويخشو  مورة أخور  المحليوون فوي الظهوور ونالمنافسوبودأ  فقودفي مستقبل بلدهم. 

السولطة فوي طورابلس علو  تتمركزليبيوا إلو  نظوام مركوز  حيوث تعوود ن من أالمواطنين 
غورس الشوعور فوي الثوورة  بفضول يقرالعديد مون المشواركين حساب المدن امخر . بينما

هنوواك مخوواوف جديووة حووول كيفيووة رأب مجتمعووات حوودة الوطنيووة والصووداقة الحميمووة ، لوبا
 انصار القذافي. معيمزقها الصراع وكيفية التوفيق 

 
 

 التوصيا  :
 

   فووي العمليووة الشوواملة لصووياغة عامووة علوو  نطوواق واسووع المشوواركة فووي مشوواورات
 لضمان استثمارالمواطنين في الدستور. الدستور

 

  يق مصالحة شاملة عل  الصعيد الوطني والمحلي.السعي لتحق 
 
 

  مواصووووولة إجوووووراء مناقشوووووات عاموووووة بشوووووأن الالمركزيوووووة واإلقليميوووووة لتهدةوووووة 
 المخاوف من أن الحكومة الجديدة متمركزة في طرابلس.

 

  إتاحووووة الفوووورص أمووووام النسوووواء والشووووباب لتطوووووير المهووووارات والمشوووواركة فووووي 
 االنتخابات والعمليات االنتقالية.
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 مبح  أ: أماكن مجموعة التركيز

 المكان
 

 حضري/ريفي التعبيم العمر الجن 

 بنغاز 
 

 حضر  أعل  من المستو  الثانو  03-22 ذكر

 بنغاز 
 

 حضر  مستو  ثانو  أو أقل من  03-22 أنث 

 بنغاز 

 
 حضر  مستو  ثانو  أو أقل من  03+ ذكر

 بنغاز 
 

 ر حض أعل  من المستو  الثانو  03+ أنث 

 درنة
 

 حضر  -شب   أعل  من المستو  الثانو  03+ ذكر

 درنة
 

 حضر  -شب   أعل  من المستو  الثانو  03-22 أنث 

 مصراتة
 

 حضر  -شب   مستو  ثانو  أو أقل من  03-22 ذكر

 مصراتة
 

 حضر  -شب   أعل  من المستو  الثانو  03+ أنث 

 سبها
 

 حضر  -شب   أعل  من المستو  الثانو  03+ ذكر

 سبها
 

 حضر  -شب   مستو  ثانو  أو أقل من  03-22 أنث 

 طرابلس
 

 حضر  أعل  من المستو  الثانو  03-22 ذكر

 طرابلس
 

 حضر  مستو  ثانو  أو أقل من  03-22 أنث 

 طرابلس
 

 حضر  أعل  من المستو  الثانو  03+ ذكر

 طرابلس
 

 حضر  أعل  من المستو  الثانو  03+ أنث 

 الزاوية
 

 حضر  -شب   مستو  ثانو  أو أقل من  03-22 ذكر

 الزاوية
 

 حضر  -شب   أعل  من المستو  الثانو  03+ أنث 

 


