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شكر وتقدير

الحوار  مشروع  إطار  في  الرؤية  هذه  ت   ُأِعدَّ
ليبّي  مشروع  وهو  الليبي،  واالقتصادي  االجتماعي 
من  ممّول  وُمخرجاته،  ومحتوياته  مراحله  كّل  في  خالص 
والتنمية  االقتصادي  للتعاون  األلمانية  االتحادية  الوزارة 
األمم  لجنة  مع  باالشتراك  المشروع  ُنفذ  وقد   .BMZ
)اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة 
مجموعة  من  وبمواكبة  الدولي  للتعاون  األلمانية   والوكالة 

ليبّية. استشارية 

أولية  أساسّية  دراسات  ثالث  إلى  الرؤية  هذه  استندت 
مجال  في  ليبّيين  خبراء  ِقبل  من  إعدادها  تم  ومعّمقة1 
)عبد  االقتصاد  أحميدة(،  اللطيف  عبد  )علي  االجتماع 
العبيدي(.  سليمان  )آمال  والَحوكمة  الحاسي(،  حامد  اهلل 
استفادت هذه الدراسات من تعليقات قّيمة وبيانات َتشاَرَكها 
خبراء ليبّيون في أربعة لقاءات تشاورية متسلسلة، ُعِقدت 
كوكبة  فيها  وشاركت  جلسة   16 في  أيام  ثمانية  مدار  على 
والمجتمعية.  والفنية  األكاديمية  الليبية  الخبرات  من  مهّمة 
وُعقدت اللقاءات في تونس بين عامي 2019 و2020. وقد 
خالل  من  األساسّية  الدراسات  دعم  إلى  الجلسات  هدفت 
الدراسات  إغناء  شأنها  من  عديدة  دولية  تجارب  مناقشة 
ورفدها بمسارات سابقة يتشابه فيها واقع التحديات وآفاق 
مكّون  بحثي  فريق  قام  وقد  الليبّية.  الحالة  مع  الحلول 
وأندرو  راد  تقديسي  وسحر  الصواني  محمد  يوسف  من 
فريدمان بربط التجارب الدولية تلك بكل ركيزة من الركائز 
وتّم  الحوكمة(.  االقتصاد،  )االجتماع،  المدروسة  الثالث 
تطوير مجموعة من خيارات السياسات العامة )8 دراسات(2  
التحديات  ومعالجة  الرؤية  تنفيذ  في  تسهم  أن  شأنها  من 

تراعي  واستراتيجيات  سياسات  رسم  عملية  وتسهيل 
وقد  للرؤية.  والمؤسسية  واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد 
الراحل  بإعدادها  قام  خاصة  بدراسة  أيضًا  الرؤية  رفد  تم 
إلى  تطرقت  منفصلة  دراسة  إلى  باإلضافة  جبريل،  محمود 
أثر  ناقشت  وأخرى  ليبيا3،  في  للصراع  االقتصادية  الكلفة 

السالم في ليبيا على الدول المجاورة4.

كما ارتكزت صياغة هذه الرؤية بشكل أساسي إلى نقاشات 
المنبر  أنفسهم وذلك من خالل  الليبّيين  بين  مفتوحة جرت 
واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  قامت  الذي 
لغربي آسيا بتوفيره. توّزعت هذه النقاشات على 8 جلسات 
حوارية افتراضية مفتوحة، حضرها 262 مشاركًا ليبّيًا وتم 
بّثها مباشرًة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وسّجلت أكثر 
بالتعليقات  المشاهدين  تفاعل  رافقها  مشاهَدة   38,760 من 
المشروع  فريق  أتاح  فقد  ذلك،  إلى  إضافة  والمشاركات. 
آرائهم ووجهات نظرهم على شكل  للِّيبّيين إلرسال  الفرصة 
على  تحتوي  مسوح   8 خالل  من  وذلك  مكتوبة،  مساهمات 
أسئلة تختّص بالمواضيع المطروحة في كّل جلسة حوارية. 
َلت أكثر من 850 مساهمة مكتوبة تمت االستعانة  وقد ُسجِّ

بها خالل إعداد الرؤية وصياغتها.

النظري واألكاديمي  التأسيس  أّن مرحلة  إلى  وتجدر اإلشارة 
المناظرات  من  سلسلة  على  اشتملت  للرؤية  والتقني 
والنقاشات الهادفة إلى الرابط بين مستلزمات البحث العملي 
وبين ظروف الواقع الليبي وتطلعاته الموضوعية والواقعية. 
البحث  من  شهرًا  عشر  ثمانية  المرحلة  هذه  استغرقت  وقد 
مجتمعية  تنموية  أولويات  وفق  والعمل  والتطوير  والحوار 

    يمكن االّطالع على نسخة إلكترونية من هذه الدراسات على الروابط التالية /https://www.unescwa.org؛ . 1
.https://libyadialogue.unescwa.org/

  )1( نحو هوية وطنية جامعة في ظّل دولة العدالة المواطنية؛ )2( منظومة الحماية االجتماعية؛ )3( رأس المال البشري وتمكين الشباب والمرأة . 2
ودمج المسّلحين؛ )4( دور الدولة في التنمية االقتصادية المستدامة والتموضع االستراتيجي لليبيا في االقتصاد العالمي؛ )5( تعزيز سلطة 

الدولة وسيادة القانون في ليبيا دور مبادئ حقوق اإلنسان والعدالة الشاملة في إرساء منظومة مجتمعّية عادلة، وقضاء نزيه ومستقّل، وأمن 
إنسانّي مستدام؛ )6( بناء دولة المؤسسات والتكامل اإلقليمي والتعاون الدولي؛ )7( ترميم الثقة وإجراء المصالحات: الطريق نحو تأسيس 

ميثاق وطني ليبي؛ )8( آلّيات اإلصالح والتعافي االقتصادي.
3 ..E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.8  
4 ..E/ESCWA/CL6.GCP/2020/2  
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ومؤالفة  بناء  على  ركزت  ثانية  مرحلة  تلتها  وقد  ليبية. 
وقد  الرؤية،  وخالصة  ومضمون  وهيكل  قاعدة  ومناغمة 
بالتحقق والتثبت من  المتعلق  البحثي  الجهد  تضمنت جانب 
لقاءات  ُعِقَدت  اإلطار،  هذا  وفي  وجدارتها.  الرؤية  صالحّية 
هذه  استغرقت  وقد  أيضًا.  مجتمعية  وحوارية  فنية  نقاشية 
المرحلة ثمانية أشهر، وتّمت على مستويين متتالين متكاملين 
بأنها  والمتصفة  للرؤية،  النهائية  النسخة  بلورة  في  ساهما 
تم  تكاملي،  جهد  وفي  الزمني.  والتطور  لإلضافة  مفتوحة 
الجهاني  أحمد  محمد  أحمد  بقيادة  الرؤية  وصياغة  إعداد 
ميالد  خير  من  كل  الفرق  وضمت  المغيربي.  زاهي  ومحمد 
بو  عمر  عازة  غرارة،  بو  القادر  عبد  الدين  صالح  جرادة،  أبو 
الشحومي،  سالم  سليمان  الحاسي،  حامد  اهلل  عبد  غندورة، 

جازية جبريل شعيتير، فاطمة الزهراء احمد لنقي، ناصر ميالد 
النهائية  بالصياغة  الختامية  المرحلة  هذه  وتّوجت  المعرفي. 
البحثية  والمدخالت  للمعايير  والمراعية  وملحقاتها،  للرؤية 
والحوارية والتحققية. وأسهم الفريق العامل على شؤون ليبيا 
في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
الباحثين والخبراء  الدراسة ومساندة فريق  نّص  في تدقيق 
وإتمام اإلجراءات المتعّلقة بإصدارها. ويضّم هذا الفريق ُكاّلً 
موسى-قراده،  إبراهيم  أيوب،  أبو  يونس  العلمي،  طارق  ِمن 
الطيب الدجاني، هيثم محمد الكيب، كرم كرم، لبنى إسماعيل، 
اإلسكوا  في  المؤتمرات  قسم  وقام  عون.  ندى  العاكوم،  جاال 
هذا  وتصميم  التقديمي،  والعرض  الترجمة،  عملية  بإتمام 

المستند وتنسيقه.
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ملخص تنفيذي

أال يحّق لنا أن نتوافق على الطريق والوجهة؟

الُمِلحِّ  التساؤل  هذا  على  اإلجابة  حاولت  هذه  الرؤية  وثيقة 
سلسلة  تنفيذ  خالل  من  وذلك  الراهن،  الوقت  في  ليبيا  في 
حوارية قاعدية كبيرة ومتنّوعة استمّرت قرابة سنوات ثالث 
هدفت إلى وضع تصّور مبنيٍّ على إطاٍر اجتماعيٍّ واقتصاديٍّ 
وحقوقيٍّ رباعي يتعّلق بحق األسرة وحق الحكومة المركزية 
وحق الملكية وحق الحكم المحلي ودوره في التنمية. ويكفل 
عدالة  على  تقوم  التي  الصالحة  المواطنة  عدالة  اإلطار  هذا 
مكتسبات  لليبّيين  ُيحّقق  بما  الفرص  في  والمساوة  التوزيع 

تنموية عديدة لبناء دولتهم المنشودة.

على  وقائمة  مستقّلة  فهي  مسّيسة.  غير  الرؤية  هذه  إّن 
أّنها ليست  أّنها ليست مقّيدة بزمٍن ما. على  أدلة وافية، كما 
المشاركة  على  قائمًا  أسلوبًا  انتهجت  أّنها  ذلك  فوقّية، 
وتكاملت  تعّددت  وقد  ليبيا،  لمواطني  والمتنّوعة  العريضة 
واالقتصادية  االجتماعية  والتخّصصات  المجاالت  فيها 
كونها  من  تفويضها  الرؤية  هذه  استمّدت  وقد  والمؤّسسّية. 
واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  رعاية  تحت 

لغربي آسيا )اإلسكوا(.

جاءت الدعوة والحاجة الماّسة إلى مشروع الحوار االجتماعي 
بين  التكامل  لتحقيق  مناسب  وقت  في  الليبي  االقتصادي 
ويمّيز  الليبية.  األزمة  لمعالجة  القائمة  المتعّددة  المسارات 
مشروع الحوار االجتماعي االقتصادي الليبي أّنه مشروع ليبّي 
 خالص في كّل مراحله التأسيسية واألكاديمية واالستشارية 
لليبيا  المتكاملة  الرؤية  هذه  وتأتي  والحوارية.   والفّنية 
للسياسات  مدروسة  خيارات  ولتقّدم  الجهود،  هذه  لتتّوج 
االستراتيجية المقتَرحة. لقد نجح مشروع الحوار االجتماعي 
الحوار  المعرفة من خالل تسيير  بناء  الليبي في  االقتصادي 
الوطني، وإشراك مواطنين ليبيين من كافة مناحي الحياة في 
قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة والَحوكمة 
متوازنة  شاملة  تنمية  تحقيق  أجل  من  وذلك  الرشيدة، 

ومستقّرة، ولمنع االنتكاسة والعودة إلى الصراع.

عند انطالق المشروع، تمت كتابة ثالث دراسات أساس حول 
المحاور االقتصادية واالجتماعية وبناء المؤسسات والحوكمة 

الموضوعات  من  الحوار سلسلة  عن  انبثقت  بعدها  الرشيدة. 
المتكاملة، والتي شملت:

العالقات بين الدولة والمواطن )بموجب عناصر مقترحة 	 
لعقد اجتماعي جديد(.

االستثمار 	  تعزيز  )من خالل  والتنمية  االجتماعي  التحول 
في رأس المال البشري(.

العدالة االجتماعية والرعاية المجتمعية.	 

التنمية االقتصادية المستدامة الشاملة للجميع )من خالل 	 
بناء اقتصاد حديث منتج مع مؤّسسات فعالة وقوية(.

الليبي  الوطني  الحوار  دعامة  األربعة  األركان  هذه  وشّكلت 
االجتماعية  والتنمية  السالم  تحقيق  إلى  والهادف  الناجح 
بمعناها  والمتصاعدة  والمتوازنة  المستدامة  واالقتصادية 

الواسع والشامل.

عن  بعيدًا  مجتمعّيًا  حوارّيًا  مسارًا  العمل  هذا  أطلق 
الجهوي  واالصطفاف  القائمة  السياسية  التجاذبات 
وغير  تمثيلي  غير  حوار  فهو  والَقبلي،   والمناطقي 
أن  دون  من  القائمة  الرسمية  المسارات  يدعم  تقريري 
يّتصف  بحثي  حواري  لمسار  أسس  وقد  عنها.  بدياًل  يشكل 
المشاركين  وبتنّوع  والمرونة  والموضوعّية  بالشمولّية 
من  المعنوية  وشرعيته  قّوته  المشروع  استمد  كما  فيه. 
الخالف  مساحات  تضّييق  استهدف  ليبّيًا-ليبّيًا  حوارًا  كونه 
في  المشاركين  الليبيين  بين  التالقي  مساحات  وتوسيع 
المجاالت  في  أساسّية  عامة  مسائل  في  للتحاور  الدراسة 
واإلصالح،  الرشيدة  والحوكمة  واالجتماعية  االقتصادية 
لمستقبل  مشتركة  رؤية  إلى  التوّصل  سبيل  في  وذلك 
صالحية  من  ومرجعّيته  قوته  الحوار  هذا  واستمّد  ليبيا. 
الداعمة  المحايدة  األممية  المؤسسات  ومصداقية  وخبرة 
النقاش  لتشجيع  أساسّيًا  منبرًا  فأضحى  له،  والميّسرة 
وتطوير األفكار المبتكرة وصياغة التوافق وتنسيق الجهود 
التنمية  ُقدمًا في تحقيق أهداف  لتحقيق االستقرار والسير 

العزيزة. لليبيا  المستدامة 
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ومنهجيات  آليات  عدة  على  الليبي  الحوار  مشروع  اعتمد 
)الوبينار  واالفتراضية  الفعلية  الحوارات  منها  عمل، 
الليبّيين،  من  المئات  فيها  شارك  التي   )webinar
االجتماعي  التواصل  ووسائل  واالستبيانات  واالستمارات 
عشرات  النشاطات  هذه  في  وشارك  المباشر.   والبث 
الغنية  الليبّية  الجغرافيا  امتداد  على  الليبّيين  من  اآلالف 
الخارج.  في  الليبّيين  من  العديد  كذلك  وشمل  والشاسعة، 
الحوارات  أثناء  في  دارت  التي  النقاشات  شّكلت  كما 
ماّدًة  واالستبيانات  االستمارات  مضمون  إلى  باإلضافة 
في  المشتركة  الرؤية  تطوير  في  ساعدت  أساسية 
السياسية  الخيارات  تحديد  في  وكذلك  النهائّية،  صيغتها 

عنها. المنبثقة  االستراتيجية 

واستفادت هذه الرؤية من كفاءة الخبراء الليبيين المختّصين 
الذين لم يّدخروا جهدًا في إغناء الحوارات ومراكمة المعرفة 
جديدة  وتفاعلية  تشاركية  مقاربات  خالل  من  وتطويرها 
المشترك  الفهم  إلى  التوّصل  في  جميعها  أسهمت  ومبتكرة 
لإلشكالّيات المتعلقة بكّل محاور الدراسة. وقد أّدى هذا األمر 
أن  يمكن  استراتيجية  سياساتية  لخيارات  الرؤية  تبّني  إلى 
ل إلى سياسات عامة توضع بتصّرف الرأي العام وصانعي  ُتحوَّ

القرار وغيرهم من المعنّيين.

لقد عالجت هذه الرؤية تحّديات أساسّية تحول دون إرساء 
الرؤية  وتناولت  ليبيا.  في  الحقوقية  المدنية  الدولة  قواعد 
بناء  إلعادة  األساسية  األربعة  الحقوق  والفحص  بالدرس 
المحلي  الحكم  وحّق  المركزية،  الحكومة  حّق  وهي  الدولة، 
الضوء  وسّلطت  الملكية.  وحّق  األسرة،  وحّق  والتنمية، 
والسياسية  المدنية  الحقوق  بين  التكاملية  العالقة  على 
ورَبَطت  والثقافية،  واالقتصادية  االجتماعية  والحقوق 
عملّية  في  المتكاملة  المجاالت  وبين  الحقوق  مفهوم  بين 
وعلى  الدولة.  بناء  إعادة  مرحلة  خالل  التأسيسية  التنمية 
التخطيط  غياب  الرؤية  الحظت  التاريخي،  السياق  صعيد 
يتعّلق  ما  وفي  المؤسسية.  التنفيذ  وآليات  االستراتيجي 
أضاءت  فإّنها  الراهنة،  واالقتصادية  االجتماعية  بالتحّديات 
على الخيارات االستراتيجية الرامية إلى إنهاء حالة االقتتال 
واستدامة  االستقرار،  عدم  إلى  تؤّدي  التي  الموارد  على 
مكافحة  وتعّثر جهود  المؤّسسي،  واالنقسام  المسّلح  الصراع 
العامة،  التحتّية، وعدم ثبات السياسات  البنية  الفقر، وتهالك 

وتخّلف التشريعات.

عمدت الرؤية إلى تفكيك اإلطار الفوقي المركزي وما يعتوره من 
معضالت متالزمة، كالريعّية، والضبابية المؤّسسية، والتسّيب 
وتتلّخص  االستجداء(.  وثقافة  االستيالء  )ثقافة  القيمي 
الغايات واألهداف االستراتيجية للرؤية في قيام دولة العدالة 
والعدالة  الحماية  وتحقيق  ليبيا،  في  المتساوية  والمواطنة 
وإنفاذ  بديل،  متنّوع  اقتصادي  نموذج  واعتماد  االجتماعية، 

اإلصالح المؤسسي وتطبيق الشفافّية والحوكمة الرشيدة.

حقوق  يحدد  جديدًا  ِضمنّيًا  اجتماعّيًا  ميثاقًا  الرؤية  طورت 
السلطة  صالحيات  ويرسم  ووجباتهم،  المجتمع  أفراد 
ومسؤولياتها. ويتطّلع العقد االجتماعي الجديد هذا إلى تنمية 
تأسيسية مستدامة تستند إلى ركائز أربع هي: دولة المواطنة 
والنموذج  االجتماعية،  والعدالة  والحماية  الليبية،  والهوية 
الرؤية  وبّينت  المؤّسسي.  واإلصالح  البديل؛  االقتصادي 
إطار  في  الحقوقية  واألركان  الركائز  بين  التكاملية  العالقة 
بأهداف  كّله  ذلك  وارتباط  الشامل،  بمفهومه  اإلنساني  األمن 

التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها األمم المتحدة.

حول  وشرحًا  الرؤية،  نجاح  عوامل  الرابع  الفصل  تناول 
ليبيا مستقباًل  التي تواجه  التحديات  استراتيجيات مواجهة 
واالجتماعية،  واالقتصادية  واألمنية  الثقافية  والمخاطر 
سياسات  اعتماد  خالل  من  والدعم  الحماية  توفير  وُسُبل 
واضحة وشفافة، وتبّني تدابير واضحة تشّجع على المشاركة 
الوطني  االجتماعي  العقد  وتكّرس  والمحلية،  الشعبية 
في  والمساءلة  الكفاءة  معايير  وتعتمد  الحقوقي،  بمضمونه 
المصالحات  تجارب  من  وتستفيد  الدولة،  مؤسسات  إدارة 
السابقة ومن تجارب دولية لدول عديدة تعافت من الصراعات 
والحروب األهلية. وشرحت الرؤية أدوار الفاعلين األساسيين 
المتمّثلين بالمجتمع الدولي، والسلطات التشريعية والتنفيذية، 

والمجتمع المدني والمحلي، والمواطنين األفراد.

والمستقّلة  الموّحدة  لليبيا  المستقبلية  الرؤية  لوثيقة  يمكن 
متكاملة  لمنظومة  مرجعّيًا  منطلقًا  تكون  أن   والعزيزة 
ومترابطة من الوثائق التنموية التي ترسم على المدى الطويل 
ليبيا  والمتصاعدة في  المتوازنة  المستدامة  التنمية  مسارات 
النمو في  تكفل تحقيق  التي  السياسات واآلليات  إلى جانب 

المدَيين القصير والمتوسط. 

أّنه يمكنهم أن يحلموا بوجهتهم المنشودة وأن يعملوا لوضع بلدهم على سّكة  الليبّيين  ولكن األهّم أّن هذه الرؤية تذّكر 
النجاح، شرط أن يتفقوا وأن يتعاونوا على تحقيق رؤيتهم وأهدافهم.
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الحق لغًة هو الشيء الثابت دون ريب وهو النصيب الواجب للفرد وللجماعة. ويعرف الحق أنه ما قام واستقام على العدالة 
األسرة  وحقوق  والمالية  والشخصية  السياسية  الحقوق  تشمل  الطبيعية  األساسية  والحقوق  األخالق.  ومبادئ  واإلنصاف 
يّطلع على  األفراد وكفالة حرياتهم ومن  احترام حقوق  أداة لضمان  االجتماعي، وهي  العقد  ثمرة  والدولة  الفكرية.  والملكية 
المدونات القانونية التي صدرت في عام 1953 في ليبيا يتبّين له أن فكرة الحّق فكرة أساسية في فهم القانون الليبي. وتضّم 
مدّونة القانون المدني عناوين حقوقية كثيرة، ومنها القانون والحّق، استعمال الحق المشروع، االستعمال غير المشروع للحق، 
االلتزامات أو الحقوق الشخصية، الحقوق العينية، وغير ذلك. والحق هو الميزة التي يمنحها القانون لشخص طبيعي أو اعتباري 
آثارًا  للحقوق  أن  كما  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  بالُنُظم  وثيقًا  ارتباطًا  الحق  مفهوم  ويرتبط  بمقتضاها.  يتصرف 

اجتماعية واشتراطات.

مراسيم بقوانين يقصد بها تلك القوانين )الفوقية( التي صدرت شكلّيًا عن السلطة، غير أنها تلّبي فقط اإلرادة العلوية للسلطة، 
المراسيم  هذه  فإّن  وبالتالي  وأحكام.  عامة  مبادئ  من  تحتويه  وما  القوانين  من  وغيره  المدني  القانون  مدّونة  تخالف  وقد 
منظومة من القوانين التي تشرع االعتداء على المبادئ واألركان الحقوقية وتنتقص من قيمتها، وذلك وفق نهٍج من الشمولية.

الذّمة المالية للدولة الليبية هي مجموع ما للدولة وما عليها من حقوق والتزامات مالية، وهي ال تشمل الحقوق وااللتزامات 
المالية الحاضرة فحسب، بل المستقبلّية أيضًا. وهذه الحقوق وااللتزامات قد تتغير باستمرار، فيزول بعضها ويحّل غيرها محّلها 

من دون أن يؤثر ذلك على مفهوم الذمة المالية نفسها.

األسرة أو األسرة المعيشية هي نواة المجتمع، ونقصد هنا »سكّان البيت« )وبالدارجة الليبّية: »أهل الحوش«( الذي يجمع أفراد 
األسرة تحت سقفه. وقد اعتمدت األمم المتحدة مصطلح األسرة المعيشية للتعبير عن األسرة كواحدة من المكّونات الطبيعية 

االجتماعية وكمكّون اجتماعي اقتصادي في الوقت نفسه.

منها.  واالفتكاك  كسرها  إلى  الرؤية  هذه  تصبو  التي  والحكومية/المؤسسية  واالقتصادية  االجتماعية  العراقيل  هي   الِفخاخ 
وال يمكن تحقيق ذلك من دون ترجمة أركان هذه الرؤية في ميثاق أساسّي لوضع االستراتيجية المرتقبة للنهوض بليبيا. وعليه، 
فإّن الرؤية تؤسس »دولًة الجميُع فيها رابحون« وتقّدم االستراتيجيات المستقبلّية لمرحلة ما بعد االستقرار، وتشرح ما يلزم 

لضمان إعادة الهيكلة واإلصالح.
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التنمية المستدامة وهي عملية التطوير المكاني في اإلقليم الليبي بكل مناطقه ومدنه وقراه، وكذلك تطوير المجتمع الليبي 
الحالي ووضع أسس راسخة لمستقبل األجيال القادمة وحقهم في البالد. والتنمية المستدامة مفهوم شامل يرتبط باستمرارية 

الجوانب االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية والبيئية في المجتمع.

التنمية التأسيسّية بمعنى تنمية المقّومات التأسيسية للدولة، وهي: هوية التجمع البشري الليبي، ووحدة وأمن رقعة األرض 
الجغرافية التي تضّمهم، وصياغة العقد االجتماعي الخاص بهذا التجمع البشري.

التنمية االجتماعية أي تنمية رأس المال البشري والموارد البشرية وخصوصًا من الشباب العاطلين عن العمل، وتوفير الحماية 
االجتماعية لألسرة الليبية وللفئات المهّمشة ولذوي اإلعاقة. 

واألجنبي،  الوطني  واالستثمار  الخاص،  القطاع  وتشجيع  المحلي،  المال  رأس  تقوية  إلى  الهادفة  وهي  االقتصادية  التنمية 
وتوفير بدائل الطاقة، وبناء االقتصاد المنوع على كاّفة الُصُعد، صناعّيًا وزراعّيًا وسياحّيًا.

والتأطير  والرقابة،  والشفافية،  والنزاهة  الرشيدة،  والحوكمة  الفساد،  محاربة  قضايا  تتناول  التي  هي  المؤسسية  التنمية 
المؤسسي للهياكل التنظيمية وللمالكات الوظيفية. وال ُيستثنى من ذلك أي مؤسسة بما فيها المؤسسات التشريعية والقضائية 

والعسكرية واألمنية.

التنمية الثقافية أي تنمية المنظومة القيمّية، والقواعد األخالقية، والرسائل اإلعالمية، والتنشئة االجتماعية.

مجاالت التنمية



XII

الرسائل الرئيسية

الجزء األول
تستند الرؤية إلى حقوق أربعة أساسية إلعادة بناء الدولة هي حق الحكومة المركزية وحق الحكم 	 

المحلي والتنمية وحق األسرة وحق الملكية.

ر الكلفة اإلجمالية للصراع منذ اندالعه في عام 2011 حتى اليوم بمبلغ 783.4 مليار دينار ليبي، 	  ُتقدَّ
ما يعادل 580 مليار دوالر أميركي بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.

الجزء الثاني
تبلغ قيمة إجمالي مكاسب السالم في ليبيا للمنطقة 161.9 مليار دوالر خالل الفترة الممتّدة من 2021 	 

إلى 2025.

سيسهم السالم في ليبيا في تعزيز التعاون اإلقليمي.	 

تسعى الرؤية إلى تفكيك اإلطار الفوقي المركزي السلطوي، لمعالجة التشّوهات التي حدثت في المجتمع 	 
الليبي والتي عصفت بضراوة بثقافته. وهي بذلك تهدف إلى تقديم إطار بديل يحقق العدالة في 

إعادة بناء المجتمع والدولة، ويعيد بناء مؤسسات الدولة ويضمن استقرارها.

الجزء الثالث
إن التنمية التأسيسية التي نتبّنى الدعوة إليها تقع في قمة هرم األولويات التنموية للدولة الليبية. 	 

ورقعة  البشري،  التجمع  وهي:  للدولة،  التأسيسية  المقومات  تنمية  التأسيسّية  بالتنمية  ونقصد 
األرض الجغرافية التي تضّمه، والعقد االجتماعي الخاص به.

المتحدة االقتصادية واالجتماعية 	  بإدارة لجنة األمم  الليبي  الحوار االجتماعي واالقتصادي  يسهم 
المجتمعي  النظام  عليها  يقوم  التي  والغايات  المبادئ  لتحقيق  السلمية  الُسُبل  بناء  في  آسيا  لغربي 

المنشود، وهو المحفز للتنمية التأسيسية، من أجل نهوض وقيام دولة ليبيا المستقبل.

ملخص تنفيذي
هذه الرؤية غير مسّيسة، فهي مستقّلة وقائمة على أدلة وافية، كما أّنها ليست مقّيدة بزمٍن ما. على 	 

أّنها ليست فوقّية، ذلك أّنها انتهجت أسلوبًا قائمًا على المشاركة العريضة والمتنّوعة لمواطني ليبيا، 
وقد تعّددت وتكاملت فيها المجاالت والتخّصصات االجتماعية واالقتصادية والمؤّسسّية.

طورت الرؤية ميثاقًا اجتماعّيًا ِضمنّيًا جديدًا يحدد حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم، ويرسم صالحيات 	 
السلطة ومسؤولياتها. 

تذّكر هذه الرؤية الليبّيين أّنه يمكنهم أن يحلموا بوجهتهم المنشودة وأن يعملوا لوضع بلدهم على 	 
سّكة النجاح، شرط أن يتفقوا وأن يتعاونوا على تحقيق رؤيتهم وأهدافهم.

1

3

2

XII

ليبيا المستقبل دولة المؤسسات القائمة على مبادئ العدالة واإلنصاف والحقوق العامة 
والحريات األساسية، ذات اقتصاد منتج ومتنوع ومتجدد ومجتمع يسوده السلم واالزدهار.
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات 
المحتويات

طورت الرؤية ميثاقًا اجتماعّيًا ِضمنّيًا جديدًا يحدد حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم، ويرسم صالحيات السلطة 	 
ليبيا  إلى  للوصول  مستدامة  تأسيسية  تنمية  إلى  هذا  الجديد  االجتماعي  العقد  ويتطّلع  ومسؤولياتها. 
العامة  والحقوق  واإلنصاف  العدالة  مبادئ  على  القائمة  المؤسسات  دولة  المستقبل، 

والحريات األساسية ذات اقتصاد منتج ومتنوع ومتجدد ومجتمع يسوده السلم واالزدهار.

والحماية 	  الليبية،  والهوية  المواطنة  دولة  هي:  أربع  ركائز  إلى  المستقبل  ليبيا  رؤية  تستند 
الرؤية  وبّينت  المؤّسسي.  واإلصالح  البديل،  االقتصادي  والنموذج  االجتماعية،  والعدالة 
العالقة التكاملية بين الركائز واألركان الحقوقية في إطار األمن اإلنساني بمفهومه الشامل، وارتباط ذلك 

كّله بأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها األمم المتحدة.

الجزء الرابع
 	 2011 عام  عقب  عليها  والسيطرة  الموارد  على  المسلحة  والصراعات  واالقتتال  السياسية  رات  التغيُّ فرضت 

ظروفًا وتحّديات جديدة فاقمت من تبعات التحديات القديمة وتأثيرها على التنمية المستدامة والبيئة 
االجتماعية واالقتصادية وسلوك األفراد والمؤسسات.

يواجه االقتصاد الليبي العديد من التحديات الهيكلية واالختالالت االقتصادية على المستوى الكلي 	 
والتشوهات االقتصادية على المستوى القطاعي، ويعّد افتقار االقتصاد الليبي للتنوع التحدي الحقيقي.

وتعّثر 	  الواسع  بمعناها  الدولة  مفهوم  إلى  واالفتقار  المسلح  والصراع  السياسي  االستقرار  عدم  يطرح 
اعتماد  إلى  إضافة  والمساءلة  والشفافية  الحوكمة  بغياب  أنواعه  بكل  الفساد  واستشراء  المؤسسات 

المركزية، تحديات حقيقية أمام اإلصالح والتطوير وبلوغ مستويات تنموية متقدمة.

الخدمات 	  على  والحصول  المعيشة  بمستوى  مرتبطة  اجتماعية  تحديات  عدة  ليبيا  تواجه 
االجتماعية، إضافة إلى تحديات مؤثرة على النسيج والتناسق االجتماعي. وفي هذا السياق تحسن اإلشارة 
إلى التحديات التالية: الفقر، التعليم، الصحة، النزوح، الهجرة غير النظامية، إعادة اإلعمار وتطوير البنية التحية.

الجزء الخامس
لكي يتحّول حلم الرؤية إلى حقيقة واقعة يلزم وضع االستراتيجيات ورسم السياسات الكفيلة بالتغلب 	 

هات أساسية واضحة. على المخاطر وتحويل التحّديات إلى فرص وفق موجِّ

المسار 	  الستعادة  طريق  خارطة  إلى  والوصول  قريبًا،  الصراع  انتهاء  إلى  الليبي   الشعب  يتطلع 
لرؤية  الليبي وفقًا  بناء وتنظيم االقتصاد  إعادة  لتعمل على  الدولة لمؤسساتها،  واسترجاع  الديمقراطي 

تهدف إلى النهوض بالقطاعات االقتصادية واالجتماعية على أسس جديدة.

ال بد أن تقوم رؤية ليبيا المستقبل على جملة من األولويات الوطنية واستراتيجيات التنمية، أال وهي: خلق 	 
اقتصاد وطني متنوع ومستدام، بناء هوية وطنية جامعة في دولة العدالة والمواطنة 
المتساوية، ترميم الثقة والمصالحة الوطنية، تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون، تنمية 

رأس المال البشري وسياسات التمكين.

الجزء السادس
إن رؤية ليبيا بأهدافها وغاياتها ومرتكزاتها متناغمة بشكل كبير مع األهداف العالمية للتنمية 	 

المستدامة، وما تستهدفه في مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية وما تسعى لتحقيقه من 
تنمية مستدامة لكافة الموارد البشرية الطبيعية والمادية.
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات  
اإلطار المفهومي وخلفية الرؤية لليبيا

ألف. األسس الفلسفية للرؤية

قد  اإلنسان  لفكرة حقوق  األولى  األصول  إّن  القول  يمكن  ال 
مبدأ  أّن  الثابت  من  ولكن  معينة،  زمنية  لحظة  في  بدأت 
وُبذلت  العالم  في  سامية  مكانة  اكتسب  قد  اإلنسان  حقوق 
فترة  منذ  لإلنسان  األساسية  الحقوق  إلقرار  حثيثة  جهود 
اإلنسان  حقوَق  اإلسالم،  ومنها  الديانات،  أولت  فقد  طويلة. 
اهتمامًا كبيرًا، كما جاء مثاًل في القرآن في قوله تعالى }َوَلَقد 
َن  ِمّ َوَرَزقَناُهم  َوالَبحِر  الَبِرّ  ِفي  َوَحَملَناُهم  آَدَم  َبِني  مَنا  َكرَّ
)سورة  َتْفِضياًل{  َخَلقَنا  ن  مَّ ِمّ َكِثيٍر  َعَلٰى  لَناُهم  َوَفضَّ َباِت  ِيّ الطَّ
َأحـَسِن  في  اإِلنساَن  َخَلقنا  }َلَقد  قوله  وفي   ،)70 اإلسـراء، 

َتقويم{ )سورة التين، 4(. 

والثورات  والحركات  المتعاقبة  الحضارات  ساهمت  وقد 
لفكرة  الحالي  الفهم  تطوير  في  المتوالية  االجتماعية 
في  التفكير  إثارة  في  األمر  هذا  وساعد  اإلنسان.  حقوق 
معينة  التزامات  ترقى  أن  خاللها  من  يمكن  التي  الكيفية 
في مجال السياسة العاّمة إلى مصاف الحقوق، وهو ما من 
نهضتها.  في  ويسهم  المجتمعات  أحوال  َن  يحسِّ أن  شأنه 
طويلة  لفترة  اإلنسان  حقوق  فكرة  حول  النقاش  واستمّر 
لكي  قرونًا  األمر  واستغرق  العالم،  أنحاء  مختلف  في 
وحقوقه.  لإلنسان  الحقيقية  للقيمة  فهمها  البشرية  تعّمق 
اإلنسان  حقوق  قوانين  مجموعة  شهدت  الحين،  ذلك  ومنذ 
اإلنسان  حقوق  مفاهيم  وتبلورت  هائاًل  نمّوًا  الدولية 
منظمة  في  الثانية  العالمية  الحرب  أعقاب  في  الحديثة 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  بإصدارها  المتحدة  األمم 
من  واحدًا  أصبح  الذي   1948 األول/ديسمبر  كانون   10 في 
اإلعالن  تضّمن  وقد  العالمية.  اإلنسان  حقوق  وثائق  أولى 
المدنية والسياسية واالقتصادية  للحقوق  الرئيسية  المبادئ 
أّن توّترات  الفردية. غير  واالجتماعية والثقافية والحريات 
إلى بروز  أّدت  التي كانت تشتّد شيئًا فشيئًا  الباردة  الحرب 
واالجتماعية  االقتصادية  “الحقوق  بين  الفصل  من  نوع 
أّن  لو  كما  والسياسية”  المدنية  “الحقوق  وبين  والثقافية” 
من  الرغم  وعلى  اآلخر.  مع  جوهري  اختالف  على  منها  كاّلً 
نحٍو  أي  على  يمّيز  لم  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  أّن 
بين هذه الحقوق. وأدى ذلك الصراع الفكرّي بعد اثني عشر 
عامًا من انطالقه إلى التفاوض على إبرام َعهَدين منفصَلين 
المدنية  الحقوق  بشأن  عهد  واعتمادهما:  الصدد  هذا  في 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  بشأن  وآخر  والسياسية، 
ذلك  منذ  ُهجر  قد  الصارم  الفصل  هذا  أن  بيد  والثقافية. 
لحقوق  العالمي  لإلعالن  األصلية  البنية  واستعيَدت  الحين 
في  الحقوق  جميع  ُدمجت  األخيرة،  العقود  وفي  اإلنسان. 

حقوق  اتفاقية  مثل  المعقودة،  اإلنسان  حقوق  معاهدات 
الطفل أو اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

نالت  التي  الليبية  بالدولة  الدولية  المنّظمة  اعتراف  وبعد 
انضمام  وبعد   ،1951 األول/ديسمبر  كانون   24 في  استقاللها 
لالنضمام  رسميًا  طلبًا  تقديمها  إثر  المتحدة  األمم  إلى  ليبيا 
مقعدها  على  حصولها  وبعد   ،1952 شباط/فبراير   3 بتاريخ 
بين الدول سنة 1955 كشخص من أشخاص القانون الدولي 
العام، بعد ذلك كّله، أصبحت ليبيا تتمتع بحقوق وترتبت عليها 
التزامات. هذه االلتزامات كانت تجاه المنظومة الدولية بكل 
على  بناًء  وذلك  شعبها،  تجاه  وكذلك  ومكوناتها،  عناصرها 
الحقوق والواجبات. وعليه فقد اختارت  مواثيق مبنّية على 
الحقوقية  المدنية  الدولة  إرساء  إنشائها  عند  الليبية  الدولة 
وتبّني مدونة القانون المدني التي ترسخ قواعد وأركان عامة 

وتؤصل الحقوق وااللتزامات.

ولتحقيق ذلك كانت أولى خطوات ترسيخ هذه القواعد واألركان 
والحقوق وااللتزامات تأسيس “مجلس اإلعمار” ووضع قواعد 
مالية تتعلق بالذمة المالية للدولة، حيث كان يتم صرف 30 في 
التسييرية و70 في  للنفقات  النفط  المائة من حصيلة تصدير 
العقود  خالل  الرصد  نتائج  وكانت  التنموية.  للنفقات  المائة 
أّن متوّسط نسبة  الليبية،  الدولة  الماضية، ومنذ نشأة  الستة 
اإلنفاق على وظائف الحكومة المركزية لم تتعدَّ في أي حال 
من األحوال وتحت أي ضغوط عتبة الـ 20 في المائة، وعليه 

يسهل تحديد القاعدة المالية الحاكمة لهذه الرؤية.

هي  بها  نفسها  الدولة  ألزمت  التي  العامة  القواعد  تلك  إّن 
قاطرة الحقوق، وذلك باعتبارها الملجأ الذي يقصده القضاء 
والمتقاضون في فض المنازعات. فهذه القواعد هي التي نريد، 
ونفض  باستردادها  حقوقنا  لنا  تعيد  أن  ليبّيين،  كمواطنين 
الغبار عنها )Restitution(. ولكي تتحقق هذه الرؤية-الحلم، 
وتتأصل  تعود  أن  يجب  )األركان(  العامة  القواعد  هذه  فإن 
لتصبح ممثلة في أركان حقوقّية أساسّية نطمح إليها، وهي 
التي تستند إليها الدولة المدنية، ال الدولة التي تنظم شعبها 

فوقّيًا وبمراسيم.

تتلّخص األسس الحقوقّية المنشودة في أربعة أركان هي:

هذا  	  نواة  كونها  الليبّية(،  بالدارجة  »الحوش«  )أو   األسرة 
 المجتمع.
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الملكية، كونها أساس العملية التنموية.	 

 الحكومة المركزية التي تمثل اإلقليم )بما في ذلك شخصية 	 
وتعتمد  الخارجية،  عالقاته  وترعى  بمفهومها(  الدولة    

 منهج العدل، وتنّظم االقتصاد، وتحمي األمن الوطني.

بطريقة 	  وينّميه  مجتمعه  يخدم  الذي  المحلي   الحكم 
 مستدامة.

التصنيفات  إّن  ولذا،  ومتكاملة.  مترابطة  الحقوق  فلسفة  إّن 
أو  والسياسية«  المدنية  »الحقوق  قبيل  من  الحقوقّية 
»الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«، عند تمحيصها 
بدقة، ليست ذات مغًزى مستقّل. ولهذا السبب، فإن من الشائع 
بوصفها  اإلنسانّية  الحقوق  إلى  اإلشارة  متزايد  نحو  على 
مجموعة واحدة متكاملة، وقد استقّر منطق القانون العالمي 
والسياسية  المدنية  الحقوق  بين  تكاملية  عالقة  وجود  على 
من  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق  جهة،  من 
تكتمل وال تصان  ال  اإلنسانية  الكرامة  أن  أخرى، وعلى  جهة 

من دون تمتع الفرد بكل هذه الحقوق والحريات مجتمعًة.

في هذا السياق، ُتعّد العالقة الهيكلية بين الحقوق االجتماعية 
واالقتصادية وبين قيام الدولة بأركانها من أهم ركائز الرؤية 
الحقوقية االجتماعية واالقتصادية في ليبيا كونها تعمل على 
إعادة األمور إلى نصابها األصلي )Restitution( من خالل ربط 
التأسيسية  التنمية  في  المتكاملة  بالمجاالت  الحقوق  مفهوم 
إلعادة بناء الدولة. ويأتي هذا في إطار التأكيد على محورية 
َقِبَل العالم رسمّيًا  عودة ليبيا – بوصفها دولة مدنية مستقّلة 
األول/ كانون   24 من  ابتداء  الدولية  المنظمة  في  كعضو  بها 

ديسمبر 1955 – لتتحّمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها.

بناء لما سبق، يمكن القول بإيجاز إّن هذه الرؤية تستند إلى 
حقوق أربعة أساسية إلعادة بناء الدولة وهي:

حق الحكومة المركزية.	 

حق الحكم المحلي والتنمية.	 

حق األسرة.	 

حق الملكية.	 

باء. السياقات التاريخية والثقافية للرؤية

االهتمام  بدأ  حيث  ليبيا  في  التنموية  الخطط  تعّددت 
وُبذلت  واستقاللها،  نشأتها  منذ  االستراتيجي  بالتخطيط 
ليبيا،  في  للتنمية  خطط  صياغة  لمحاولة  متعّددة  جهود 
بمفهومها   – الرؤى  أن  إال  والعشرية.  الخمسية  الخطط  مثل 
خلط  هناك  كان  حيث  مفقودة  دائمًا  كانت   – االستشرافي 
واضح بين الرؤى والخطط االستراتيجية. وأّدى هذا الخلط 
إلى أن تكون جميع هذه المحاوالت محّل انتقاد، وخصوصًا 
المتعلقة  كالقضايا  كثيرة،  مهّمة  اعتبارات  أهَملت  أّنها 
بمفهومه  اإلنساني  واألمن  الرشيد  والحكم  بالَحوكمة 
البشري  بالنوع  الصلة  ذات  والجوانب  والواسع   الشامل 
)ما يتعلق بدور المرأة في التنمية المستدامة(. كما أّن بعض 
فقط  االقتصادي  للجانب  موجهة  كانت  المحاوالت   هذه 

دون االجتماعي. 

ويمكن تعداد بعض أبرز االستراتيجيات التي ِصيغت بعد عام 
:2006

حول 	  واستراتيجيات  خططًا  تضّمنت  التي   2019 رؤية 
لدراسة  بناًء  الرؤية  ُوضعت  االقتصادية.  التنافسية 
العريضة  وللخطوط  ليبيا  في  التنافسية  لعنصر  تقييمّية 
الليبي.  االقتصاد  والمنافسة في  المشاركة  تأمين  لوسائل 

واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  الرؤية  تلك  وقّيمت 
ودور الحكومة في ليبيا مشيرًة إلى أن ليبيا ودواًل أخرى 
المنطقة تعتمد نظرية اقتصادية توزيعية، ولم تظهر  في 
الريع  الستخراج  إاّل  والمحلية  الوطنية  المؤّسسات  فيها 
المؤشر الوحيد الذي  المحاولة أن  وإنفاقه. وأظهرت تلك 
هو  المنطقة  في  أخرى  بدول  مقارنة  ليبيا  فيه  تقّدمت 
أعمال  خالل  الرؤية  هذه  وِانُتقدت  السياسي.  االستقرار 
نظمته  الذي  العامة  للسياسات  األول  الوطني  المؤتمر 
 ،2007 تموز/يوليو  في  بنغازي  في  »قاريونس«  جامعة 
حيُث أشارت معظم األوراق إلى أن الخطط االستراتيجية 
الوظيفية  التعديالت  ومنها  عديدة  جوانب  تنقصها  هذه 
واإلطار  السياسية  البنية  وأهمية  والمؤسسية  والبنيوية 

القانوني اللتين يتم العمل في إطارهما.

رؤية 2025 وقد جاءت في إطار قيام مجلس التخطيط 	 
بجامعة  واالستشارات  البحوث  مركز  بتكليف  الوطني 
للبالد.  واقتصادية  اجتماعية  رؤية  بإعداد  قاريونس 
افترض  أّولها  سيناريوهات:  ثالثة  بموجبها  وُحّددت 
استمرار األوضاع الراهنة مع إدخال بعض التعديالت غير 
الجوهرية. وارتكز ثانيها )سيناريو ثقافة النهوض والتنمية 
المستدامة( على افتراض مجموعة من العوامل اإليجابية، 
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مفهوم  وتبّني  التغيير  في  راغبة  سياسية  إرادة  كوجود 
جاء  الذي  االحتواء  سيناريو  وثالثها  اإلنساني.  األمن 
وارتكز  والثاني.  األول  السيناريوَهين  بين  وسيط  كمساٍر 
ارتباط  منها  النقاط،  بعض  على  هذا  االحتواء  مفهوم 
والخارجية،  الداخلية  بالضغوطات  واألفعال  السياسات 
والتقّدم  أكثر،  اقتصادية  إصالحات  تنفيذ  على  والتركيز 
في اإلصالحات السياسية، واستمرار هيمنة قطاع النفط. 
ترجمة  أو  التنفيذ  إلى  لم تجد طريقها  الرؤية  ولكن هذه 
أهدافها االستراتيجية من ِقبل السلطات الليبية إلى برامج 

عمل وخطط نتيجة لعدم حصولها على الدعم السياسي.

رؤية 2040، وتعتبر تطويرًا لرؤية 2025، وفيها ُدمجت 	 
ليبيا  رؤية  شكلت  جديدة  رؤية  في  القطاعية  التقارير 
أبرزها  مسارات،  عدة  من  الرؤية  هذه  وانطلقت   .2040
الراهنة.  واألوضاع  والعولمة،  والثقافة،  اإلنساني،  األمن 
األمنية  وخصوصًا  التحديات،  أهم  إبراز  على  وركزت 
والسياسية، وتلك المتعلقة بمأَسَسة العملية الديمقراطية 
المتطرفة.  الجماعات  السياسية، وظهور  اآلليات  وتطوير 
المفترضة  السيناريوهات  من  مجموعة  الرؤية  وقدمت 
أهّمها: سيناريو ثقافة النهوض، وسيناريو الدولة الفاشلة، 

وسيناريو الدولة الناجحة.

رؤية ليبيا 2030 والتي ارتكزت إلى بعض األسس المتعلقة 	 
الرؤية  هذه  ولكّن  واالقتصاد.  والمؤسسات  بالمجتمع 
بسبب  أو  اكتمالها  لعدم  ربما  للحكومة،  ُتسّلم  أو  تنشر  لم 
األوضاع غير المستقّرة في ليبيا وحالة االنقسام السياسي 

منذ العام 2014.

المحاوالت 	  بعض  جرت  أخرى:  واستراتيجيات  رؤى 
ِقبل  من  منفردة  بصورة  واستراتيجيات  رؤى  لصياغة 
دولية،  ومؤسسات  بحوث  ومراكز  سياسية  أحزاب 
سابقة،  رؤى  من  انطلق  منها  بعض  اجتماعية.  وملتقيات 
أو  وبرامج  تصورات  شكل  على  كان  اآلخر  وبعضها 

اقتراحات للمساهمة في حل األزمة بليبيا.

ليبيا  في  التاريخية  المراحل  أدت  الثقافي،  سياقها  وفي 
سبيل  فعلى  وقيمه.  المجتمع  ثقافة  في  كبيرة  رات  تغيُّ إلى 
مهاجمة  حاالت  وازدادت  والفوضى،  العنف  انتشر  المثال 
النساء، وجرى فرض قيم محافظة غريبة في بعض األحيان 
كالفصل بين الجنسين، وانتشر التطرف، وتفّلت السالح بين 
والجريمة،  الفساد  التنظيمات، وتفاقمت مشاكل  أيدي بعض 
واندثر  واأليديولوجي،  والعرقي  المناطقي  التمييز  وازداد 
الدمار  المجتمع بسبب  الجريمة، وُأحبط  الوازع والرادع عن 

والصراع القائم. 

الدولة  في  المرصودة  الهّدامة  الثقافية  السياقات  أهم  ولعل 
الليبية )ما نسّميه هنا بالفخاخ( هو الريعية، وما يرتبط بها من 
تضخم المركزية وممارسات الشمولية والدكتاتورية. ويضاف 
إلى ذلك تعميم ثقافة االستجداء المتمثلة في عدم اإلنتاجية 
والطفيلية واالتكال والبطالة المقنعة، وكذلك حالة الضبابية 
وثّمة  المستشري.  الفساد  ثقافة  في  ومساهمتها  المؤسسية 
أيضًا حالة من انتشار ثقافة االستيالء المتمثلة في التسّيب 
القيمي الذي تفشى في بعض أوساط المجتمع وعدم احترام 

الملكية وتعزيز ثقافة الغنيمة.

 جيم. التحديات االجتماعية واالقتصادية

نعرض هنا بعض العراقيل )ما نسميه أحيانًا »فخاخًا«( التي 
تواجه الواقع الليبّي اليوم. إّن هذه التحّديات تشّكل السبب 
األبرز في تكوين البيئة المدّمرة للقيم والمؤسسات والطاردة 

للبشر واألصول واالستثمار. من هذه المشكالت:

االقتتال على الموارد: إن استمرار االقتتال على الموارد 	 
قوية  دولة  وجود  دون  يحول  عليها  السيطرة  ومحاولة 

وقادرة على الحفاظ عليها وتنويعها.

المسلح: 	  الصراع  واستمرار  السياسي  االستقرار   عدم 
إن حالة عدم االستقرار السياسي واستمرار الصراع المسلح 
وإعادة  االقتصاد  وتنويع  لبناء  كبيرًا  تحّديًا  تشّكل  تظّل 
السوق  إلى  للدخول  األجنبي  االستثمار  وتشجيع  اإلعمار 

الليبية.

الحاجة 	  إن  العام:  القطاع  في  والتوظيف  البطالة 
ملّحة  العام  القطاع  في  التوظيف  مشكلة  لمعالجة 
لإلمكانات  وتفعيل  مبتكرة  آليات  إلى   وتحتاج 
التي  األعداد  الحتواء  الخاص  القطاع  ودعم  المتاحة 
الدولة  موّظفي  فائض  من  عنها  االستغناء  يمكن 

ومؤّسساتها.

دون 	  من  التدريب:  ومراكز  التعليم  منظومة  إخفاقات 
وتأمين  التدريب  ومراكز  التعليم  مخرجات  معالجة 
األعمال  قطاع  واحتياجات  الدولي  للتطور   مواكبتها 
للعمالة  العمل  توفر  البطالة وعدم  يمكن حّل مشكلَتي  ال 
لألجانب  األولوية  إعطاء  في  تسهم  والتي   الليبية 

دونما توقف.
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الدعم 	  إنهاء  إن  وغيرها:  والوقود  للسلع  الدعم  عبء 
سيساهم بشكل ملحوظ في توفير مبالغ إلعادة استثمارها 

في التنمية والحد من الجريمة والتهريب.

االنقسام المؤسسي: إن انقسام المؤسسات، نظرًا للصراع 	 
هيبة  على  ومؤّثرًا  حقيقّيًا  تحّديًا  أصبح   السياسي، 
الليبية  الدولة  تعامل  وأصبح  وتمثيلها.  الدولة وسيادتها 
الشأن  وفي  بالمخاطر.  محفوفًا  الخارجي  العالم  مع 
عمل  على  إدارّيًا  أثر  المؤسسات  انقسام  فإن  المحلي 
ب الدور الرقابي، مما  المؤسسات والمصالح والهيئات وغيَّ
المال  ب اإلداري وإهدار  خلق حالة من االستهتار والتسيُّ
العام. وأي توحيد للمؤسسات قبل معالجة الوضع القائم 
المنشأة  القانونية  المراكز  وتصحيح  مالئم،  نحو  على 
سيخلق  تعيينها،  تم  التي  الوظيفية  الكوادر  واحتواء 

تحديات مستقبلية تديم االنقسام المؤسسي.

الفقر: إن الحروب والنزوح الداخلي والخارجي والدمار 	 
قيمة  وانخفاض  واألصول  بالممتلكات  لحق  الذي 
والتضخم  الحكومي  القطاع  في  للعاملين  المرتبات 
الصحية  الخدمات  وتدّني  والخدمات  السلع  أسعار  في 

مشاكلهم  وتعّمق  المواطنين  عوز  من  تفاقم  عوامل  كّلها 
وتؤّدي في النهاية إلى انتشار الفقر.

غياب 	  حالة  إّن  الجريمة:  ومأَسسة  اإلجرامية  الشبكات 
األمني  القطاع  المسلحة على  التشكيالت  األمن وسيطرة 
األعمال  قطاع  في  الجماعات  هذه  وانخراط  والعسكري 
وإعادة  االقتصادي  للنمو  كبيرًا  تحّديًا  تشّكل  الحكومية 
األجانب  المستثمرين  لدى  خشية  وتخلق  واإلعمار  البناء 

من العمل في السوق الليبية.

الفساد والوساطة والمحاباة: إن استشراء الفساد بشكل 	 
باّتجاه  فأكثر  أكثر  والنزوع  المحاباة  وانتشار  مهول 
وشرخ  كبير  شعبي  سخط  عنها  نتج  والَقَبلية  الِجَهوية 
مناطق  الستئثار  نظرًا  واألقاليم  المناطق  بين  اجتماعي 
بالمنافع دون أخرى. تمثل هذه المشاكل تحديات حقيقّية 
تعرقل أي فرصة للتطور أو إلعادة هيكلة االقتصاد الليبي.

إعادة اإلعمار وتطوير البنى التحتية: إن البنية التحتية 	 
في جّل المدن والمناطق الليبية تأثرت بشكل كبير، وفي 
شتى القطاعات، ولذا فإّنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة إلقامتها 
وهو  والمطارات،  والموانئ  الطرق  سيما  وال  وصيانتها، 

الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا

ص االستهالك. وتتيح  أّدى الصراع في ليبيا إلى انكماش االقتصاد، وال سيما من حيث الناتج المحلي اإلجمالي، فتراجع االستثمار وتقلَّ
المقارنة بين توقعات صندوق النقد الدولي وأداء االقتصاد الليبي تقدير الخسارة التي ألحقها الصراع في الناتج المحلي اإلجمالي بمبلغ 

292.2 مليار دينار ليبي في فترة 2011-2015 )ما يعادل 216 مليار دوالر أميركي بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي(أ.

2009، يمكن أن تصل كلفة الحرب في ليبيا في فترة  عات صندوق النقد الدولي في عام  عات النماذج مع توقُّ وعند مقارنة توقُّ
ر الكلفة  364 مليار دوالر أميركي بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي(. وُتقدَّ 491.2 مليار دينار ليبي )ما يعادل  2016-2020 إلى 

580 مليار دوالر أميركي بسعر  783.4 مليار دينار ليبي )ما يعادل  2011 حتى اليوم بمبلغ  اإلجمالية للصراع منذ اندالعه في عام 
الليبي(. للدينار  الرسمي  الصرف 

ع اتفاق سالم في السنوات المْقِبلة، فإّن كلفة الصراع سترتفع بشكل حاد. وستبلغ كلفة الصراع في فترة 2021-2025، وفقًا  وإذا لم ُيَوقَّ
لتقديراتنا، 628.2 مليار دينار ليبي )ما يعادل 465 مليار دوالر أميركي بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي(، لتصل الكلفة اإلجمالية للصراع 

إلى 1,411.6 مليار دينار ليبي في فترة 2011-2025 )ما يعادل 1,046 مليار دوالر أميركي بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي(ب.

وقد أدت ثالثة عوامل رئيسية إلى زيادة الخسائر االقتصادية في ليبيا: تدمير األصول الرأسمالية، وخسارة اإلنتاجية، وتراُجع أسعار النفط في 
األسواق المالية. وتشير تقديراتنا إلى أن معظم الخسائر مرتبطة بالدمار الذي سببه الصراع.

  في تاريخ نشر تقرير اإلسكوا المعنون الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا )ملخص تنفيذي( E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.5 في كانون األول/ديسمبر 2020،  أ/ 
      كان سعر الصرف 1.35 دينار ليبي إلى 1 دوالر )2 كانون األول/ديسمبر 2020(.

تجدر اإلشارة إلى أن سعر الصرف الرسمي لمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2021، هو 4.46 دينار ليبي للدوالر األمريكي الواحد.	/ 
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لذلك،  الالزمة  الموارد  وتوفير  المواّد  استيراد  يتطّلب  ما 
إضافة إلى استجالب العمالة المتخّصصة.

والمواطنين 	  والمحلية  األجنبية  للشركات  التعويضات 
هذا  معالجة  عدم  في  االستمرار  إن  الحر	:  أضرار  عن 
التحدي يؤثر سلبًا على البدء في إعادة اإلعمار واستكمال 
لحقها  ليبيا  في  العاملة  فالشركات  المتعثرة،  المشاريع 
الضرر في ممتلكاتها، وحصل بعضها على أحكام قضائية 
للتعويض، وبعضها اآلخر يطالب بمستحّقاته. ويضاف إلى 
ذلك مشكلة التعويضات العالقة لكثير من األمالك الخاصة.

بيئة األعمال للقطاع الخاص ومنافسة الشركات العامة 	 
والشركات األجنبية: إن القطاع الخاص في ليبيا يواجه 
األمن  وغياب  تطوره.  تعرقل  التحديات  من  مجموعة 
وضعف  اإلجراءات  وبيروقراطية  الفساد  واستشراء 
مصادر التمويل كّلها عوامل أّثرت بشكل سلبي في استقرار 
وتنمية القطاع الخاص، خصوصًا في ظّل التحّكم الواسع 

للقطاع غير الرسمي بمجاالت العمل.

في 	  االستمرار  إّن  العامة:  السياسات  في  الثبات  عدم 
عدم ثبات السياسات العامة للدولة الليبية وتغّيرها بشكل 
الخاص  والقطاع  المستثمرين  ويخيف  يطرد  مستمر 
الرسمي من االستمرار في األعمال وإنشاء مشاريع جديدة، 

وذلك تخوفًا من التغيرات التي قد تنتهجها الدول.

التحديات المالية: إن المشاكل المالية تشّكل تحديًا مستمّرًا 	 
على  الدولة  وقدرة  إمكانية  أمام  عائق  فهي  لالقتصاد، 
القيام بأي أعمال تطويرية وتنموية في االقتصاد الليبي. 
القطاع  أداء  إضعاف  في  أيضًا  المشاكل  هذه  وتسهم 

وإحجام  الخاص  للقطاع  التمويل  ومحدودية  المصرفي 
وانعدام  االستثمارية  المشاريع  تمويل  عن  المصارف 

تمويل المشاريع.

إن 	  الواردات:  على  واالعتماد  والزراعة  الصناعة  ضعف 
جّل المواد والخضروات المستهَلكة والمعدات المستخَدمة 
الزراعية  األراضي  لمحدودية  نظرًا  الخارج  من  ُتستورد 
تبرز مشكلة ضعف خبرة  وإلى جانب هذا،  المياه.  وندرة 

العّمال الليبيين في القطاع الصناعي.

العالقة 	  ذات  النافذة  التشريعات  أغلب  التشريعات: 
متطلبات  مع  تتوافق  ال  والنشاطات،  التجارية  باألعمال 
ذات  الدولية  واألنظمة  المعايير  مع  تتماشى  وال  المرحلة 

الصلة، وتحتاج إلى تطوير وتحديث أو إلغاء.

تدفق 	  استمرار  إن  الخارج:  إلى  الليبية  األموال  تدفق 
بناء  قدرة  في  يؤثر  للخارج  الليبية  األموال  وتهريب 
ويقطع  الوطني  االقتصاد  وتعافي  الخاص  القطاع 
 شريانًا حيوّيًا يرفد االقتصاد الليبّي بالتمويل والسيولة، 
للخارج عائقًا كبيرًا  حيث يشّكل استمرار تدفق األموال 
على  النعكاساته  والتنمية  واالستقرار  السالم  بناء  أمام 

االقتصاد.  بناء 

والمتزايدة 	  الكبيرة  األعداد  إن  النظامية:  غير  الهجرة 
على  حقيقّيًا  تحّديًا  تعتبر  النظاميين  غير  للمهاجرين 
يّتصل  ما  وأبرزها  واالقتصادية  االجتماعية  الُصُعد  كل 
غير  االقتصاد  في  واالنخراط  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات 

الرسمي والجريمة المنظمة.



2
اإلطار العام للقواعد 

واألركان الحقوقية 
والغايات واألهداف 
االستراتيجية المرجّوة
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ألف. إطار القواعد واألركان الحقوقية األربعة الموّجهة لوثيقة الرؤية

الرؤية  هذه  في  المتبّناة  الحقوقية  واألركان  القواعد  تنطلق 
والتوازن  التوافق  إحداث  إمكانية  وهي  جوهرية،  فكرة  من 
لهذه  الهدامة  التفاعالت  تغيير  عبر  والدولة  المجتمع  بين 
العالقة وتحويلها إلى تفاعالت بناءة، وإطالق دوافع شراكة 
على  ممكنًا  التوافق  تجعل  الليبي  العام  المال  في  محلية 
آللية  إطار محكم  توّفر  إذا  متاحًا  األمر  هذا  ويصير  األرض. 
اقتصادية واجتماعية تغّير طبيعة التدفقات المالية وقنواتها، 
وتستعيض عن الوضع الحالّي الذي يسود فيه االعتماد على 
االستحقاقات الريعية المركزية بضمانة الحقوق المتفق عليها 

وحسن سير عمل مؤسساتها.

جذري  تغيير  مرحلة  سيطلق  اإلطار  هذا  فإن  وعليه 
على  القائمة  والهياكل  والقرارات  القوانين   لكافة 
»النموذج الريعي« القائم حالّيًا، خصوصًا تلك التي تدار من 
خاللها السياسات المالية والنقدية والتجارية الحالية، وذلك 
من خالل تعديلها وتغيير إجراءاتها بما يؤّدي إلى خلق آليات 
وأدوات جديدة لممارسة الحكم، وإدارة المال في المجتمع، 
التي  الحقوقية  واألركان  القواعد  هذه  تعزيز  يضمن  وبما 
تتلخص أهدافها في إعادة هيكلة الوظائف بشكل تدريجي.

تذكرنا الحالة الليبية اآلن بحال التجمعات البشرية قبل قيام 
الدولة حينما كانت كّل جماعة فرعّية تصارع غيرها لتحقيق 
غيرها  مصالح  مع  الطبيعة،  بحكم  تتعارض،  التي   مصالحها 

م شروط اقتضاء كلٍّ منها وسياقات عدم اقتضائها.  ما لم ُتَنظَّ
تحريك  في  والمال  السلطة  بين  العالقة  دور  في  شك  وال 
المجتمع  عالقات  شكل  تحديد  وفي  والحوافز  الدوافع 
بالدولة ونوع المؤسسات الناجمة عن هذه العالقات، ال سيما 
رئيسّيًا ألي  ُيعّد مدخاًل  واالقتصادي  االجتماعي  اإلطار  وأّن 

نظام َحوكمة رشيد.

واقتصادي  اجتماعي  ميثاق  إلى  الرؤية  هذه  تتحول  ولكي 
الليبيين  لكّل  فيه  يكون  ولكي  صلبة،  أساسات  على  مشّيد 
مقرونة  ثابتة  »حقوق   – وشعبًا  حكومًة  وجماعات،  أفرادًا   –
للمساس،  عرضة  يجعلها  ال  بما  محددة«  وأدوار  بمسؤوليات 
حددت  لسنتين  امتدت  الحوارات  من  سلسلة  انطلقت 
أعمال  ونظرت  وتكاملها.  وتداخلها  القضايا  هذه  وناقشت 
الليبيين  ُتمّكن  ألن  المرّشحة  السياسات  في  الحوارات  هذه 
من تحقيق أحالمهم بالسالم واالستقرار والتنمية على أسس 
العدالة والمساواة. وقد انبثقت عن ذلك كّله البنية األساسّية 
وواسعة  عريضة  قاعدة  بمشاركة  َرت  ُطوِّ التي  الرؤية  لهذه 
ومتنوعة من المجتمع المحلي )القاعدي( بمعناه الواسع والذي 

شمل مكّوناٍت عديدة.

نجاحها  ويضمن  الرؤية  هذه  يمّيز  أن  يمكن  ما  وأهم 
احتواؤها  هو  استراتيجيات  من  عنها  ينتج  ما  كّل  ونجاح 
واالقتصادية  االجتماعية  األزمة  لحل  أساسية  أركان   على 

السالم في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة والعالم أ

سيسهم السالم في ليبيا في تعزيز التعاون اإلقليمي، حيث سيشكل فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة في النمو والتوظيف واالستثمار للبلدان 
المجاورة التي تم درسها، وهي مصر وتونس والجزائر والسودان.

سوف تبلغ قيمة إجمالي مكاسب السالم في ليبيا للمنطقة 161.9 مليار دوالر خالل الفترة الممتّدة من 2021 إلى 2025، حيث يمكن لعملية 
السالم في ليبيا أن تولد 99.7 مليار دوالر من المكاسب لمصر، و22.7 مليار دوالر للسودان، و9.7 مليار دوالر لتونس و29.8 مليار دوالر للجزائر. 

وسيأتي السالم في ليبيا بفرص لبلدان أخرى أيضًا، إذ يحقق مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، حيث من المتوّقع أن تصل إلى 
13 مليار دوالر في إيطاليا، و7.5 مليار دوالر في ألمانيا، و6 مليار دوالر في فرنسا، و5.5 مليار دوالر في تركيا.

ستوفر إعادة اإلعمار في ليبيا عددًا كبيرًا من فرص العمل التي يمكن أن تعود بالفائدة على العاملين في المنطقة. إذ سيشهد السودان 
انخفاضًا كبيرًا في معدل البطالة، يقدر بنحو 13.93 في المائة خالل الفترة الممتّدة من 2021 إلى 2025. وسيبلغ االنخفاض أيضًا 8.84 

في المائة في مصر، و6.07 في المائة في تونس و2.18 في المائة في الجزائر.

مع إحالل السالم في ليبيا، ستكثر االستثمارات في مختلف دول المنطقة، حيث من المقدر أن تبلغ هذه الزيادة 5.98 في المائة لمصر 
و5.49 في المائة لتونس و2.01 في المائة للجزائر خالل فترة 2025-2021.

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/2 /أ 
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من  )المداخيل(  الدخول  توزيع  نسب  تحّدد  فهي   لليبيا، 
الذمة المالية للدولة بشكل عادل بما يسمح بتعزيز المسؤوليات 
مؤسسات  إلى  شاملة  نظرة  بموجب  والحقوق  والواجبات 

الحكم المركزي والمحلي، وإلى المجتمع ككّل، أسرًا وأفرادًا.

الميثاق  عليه  سيكون  لما  جديد  فهم  على  الرؤية  ُبنَيت 
يمكن  التي  والمسؤوليات  النتائج  بخصوص  سيما  ال  الليبي، 
الدولة والمجتمع ككّل، ولكي تكون رؤيًة إلعادة  أن تتحملها 
الحقوق  ماهية  حول  االتفاق  على  سًة  مؤسَّ الدولة  إحياء 

االجتماعية واالقتصادية.

داخلية  عملية  االجتماعية  االقتصادية  الحقوق  رؤية  إن 
أنفسهم،  الليبيون  ويقررها  أنفسهم  الليبيون  فيها  يتحاور 
العميق  التحول  ويقررون كيف تتناسب مع واقعهم في ظل 
في مسار اإلنسانية في فترة ما بعد العولمة، وال يخلو اإلرث 

والتاريخ الليبي من سوابق في هذا الشأن.

واالقتصادية  االجتماعية  الحقوقية  الرؤية  إطار  فإن  ولذلك 
يتكون من أربعة أركان ال يستقيم الحديث عنها إال ككّل واحد: 
المحلية،  الحكومة  وحق  المركزّية(،  )الحكومة  الدولة  حق 

وحق األسرة، وحق الملكية.

وكل حقٍّ من الحقوق األربعة يتكون من أربعة عناصر:

محّل الحق: وهو جزء من الذمة المالية للدولة الليبية. أ- 

ب- السلطة: أو التكليف لصاحب الحق، سواء كانت الدولة أم 
المجتمع المحلي أم األسرة الليبية أم الفرد.

ج- الرابطة القانونية: وهي التي تحّدد العالقة بين صاحب 
الحق وبين اآلخرين بحيث يجب أن يلتزم الجميع باحترام 
هذا الحق وأن يضمنوا عدم االعتداء عليه من خالل رابطة 
الشامل  بمفهومها  واجبة  قانونية  ومستحقات  اقتضاء 

والواسع. 

الحق وتعمل  التي تكفل صاحب  القانونية: وهي  الحماية  د- 
على التوفيق بين مصلحة صاحب الحق ومصلحة اآلخرين.

هذه الحقوق مكفولة ألصحابها بموجب هذه الرؤية: الحكومة 
والملكية.  واألسرة،  والتنمية،  المحلي  والحكم  المركزية، 
ويكون محل هذه الحقوق الذمة المالية للدولة أي دخل الدولة 

ومواردها وثرواتها.

هو  االجتماعي  العقد/الميثاق  أن  واضحًا  يكون  أن  ويجب 
والمجتمع  والعائالت  األفراد  بين  القانونية  العالقات  مصدر 
مراكز  تنشئ  العالقات  فهذه  المركزية.  والحكومة  المحلي 
قانونية وتترجم إلى حقوق وتقابلها التزامات بين أطرافها.

الحقوقية  واألركان  القواعد  هذه  تصبح  أن   والمأمول 
ضامنًا أساسّيًا للجميع في تحقيق أسس التنمية االقتصادية 
المنشودة،  المواطنة  لدولة  والمؤّسسية   واالجتماعية 
وأن تمّهد الطريق أمام المصالحات الوطنية األفقية والهرمية 
ألسس  تمّهد  أن  وبالتالي  انتقالية،  عدالة  منظومة  ضمن 
ولعلها  والمجتمع.  الدولة  بين  الجديدة  التعاقدية  العالقة 
أن  يمكن  عامة  رؤية  يحّدد  ميثاق  أو  لوثيقة  مدخاًل  تكون 
الدستورية،  فيها  بما  التشريعية،  القواعد  بشأن  بعدها  ينظر 

القواعد واألركان الحقوقية األربعة

حق الملكية

حق الحكومة 
المرك�ّ�ة

حق الحكومة 
المحلية

حق األسرة
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وذلك سواء تم تعديل اإلرث الدستورّي والتشريعّي الحالّي 
أم تم إلغاؤه واستحداث تنظيم دستورّي وقانونّي جديد.

الثقافة  تغيير  تضمن  أن  أيضًا  القواعد  هذه  من  ويرجى 
انتقال  خالل  من  الليبية  الحياة  في  المتجذرة  الريعية 
إلى  والمنح  الهبات  استجداء  حال  من  للمجتمع  متدرج 
حال االستقواء والتمكين بالحقوق، وكذلك من خالل ضبط 
العالقات األفقية والهرمية في الدولة والمجتمع. وال بد بعد 
واضح  بيان  وتقديم  السلطات  فصل  مبدأ  إرساء  من  ذلك 
لواجبات وصالحيات األطراف من خالل منظومة حقوقية، 
وتعزز  الريعية  الثقافة  إلغاء  تضمن  واقتصادية،  اجتماعية 
مؤسساته.  بناء  إعادة  على  يساعد  بما  المجتمع  إنتاجية 
لمؤسسات  حقيقية  شرعية  كّله  هذا  خالل  من  وتتحقق 
الدولة قائمة على مبدأ الحقوق والعدالة المواطنية، لتضمن 

واستدامتها. استقرارها 

المركزي  الفوقي  اإلطار  تفكيك  إلى  تسعى  الرؤية  هذه  إّن 
المجتمع  في  حدثت  التي  التشّوهات  لمعالجة  السلطوي، 
تهدف  بذلك  وهي  بثقافته.  بضراوة  عصفت  والتي  الليبي 
بناء  إعادة  في  العدالة  يحقق  بديل  إطار  تقديم  إلى 
ويضمن  الدولة  مؤسسات  بناء  ويعيد  والدولة،  المجتمع 
فخاخ  تفكيك  إلى  الرؤية  هذه  تسعى  كما  استقرارها. 
أيضًا  وتسعى  ببعض،  بعضها  وتتأثر  تؤثر  متالزمة  أربعة 
المجتمع  في  المحلية  والقوى  الليبية  العائلة  تحفيز  إلى 
ومصلحة  جديدة  شراكة  صنع  على  والدولة  والمواطن 

الدولة. بناء  مشتركة إلعادة 

شمولية  من  بها  يرتبط  وما  الريعية  فخ  هو  األول  الفخ 
الضبابية  في  يكمن  الثاني  والفخ  ومركزية.  ودكتاتورية 
يتعلق  الثالث  والفخ  المستشري.  الفساد  وثقافة  المؤسسية 
االستيالء وفي عدم  المتمثل في  للمجتمع  القيمي  بالتسّيب 
الرابع  الفخ  أما  الغنيمة.  ثقافة  سواد  وفي  الملكية  احترام 
والتعيين  والدعم  واالتكال  االستجداء  ثقافة  في  فيكمن 

والبطالة المقنعة.

)تعاقدي  جديد  ميثاق  تأطير  فإن  الشراكة  هذه  ولتنجح 
االجتماعية  الحقوق  تثبيت  مبدأ  على  مرتكز  رضائي(  إرادي 
بسيطة  بأركان  البدء  ويمكن  ضروري.  أمر  واالقتصادية 
واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق  فيها  تحّدد  واضحة 
ألصحاب المصلحة األساسّيين واإلطار التنموي البديل، وذلك 

من خالل قضيتين أساسيتين:

الليبية والمكونة 	  للدولة  العامة  المالية  أواًل، تحديد الذمة 
من أصول الدولة الليبية المتمثلة في األصول فوق األرض 
إضافًة  مختلفة(،  إنتاجية  ومؤسسات  ومطارات  )موانئ 
إيرادات  من  السنوي  )الدخل  الخارج  في  األصول  إلى 

البترول والرسوم والضرائب(؛

الحالية 	  المركزية  المالية  التدفقات  منظومة  تغيير  وثانيًا 
بما يضمن هذه الحقوق ويحميها، ويخدم دوافع ومصالح 
أصحابها ويمّكنها من إدخال الشراكة الحقيقية حيز التنفيذ.

الليبية  األسرة  الليبي،  المجتمع  نواة  حق  األول:  الركن 
وهو  األساسية.  االجتماعية  والحماية  الحياة  في  )الحوش(، 
حق أصيل للشعب الليبي على دولته الغنية بالموارد الطبيعية 

ودافع مهم ألسباب الصراع.

حق األسرة

حق الملكية

حق الحكومة 
المرك�ّ�ة

حق الحكومة 
المحلية

حق األسرة
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ليبية  أسرة  كل  استالم  يعني  الكفاف،  حق  وهو  الحق،  هذا 
مستحقة للرعاية االجتماعية دخاًل مالّيًا شهرّيًا ثابتًا ومباشرًا 
من دخل الدولة السنوي، بما يضمن حماية القوت المعيشي 
من  األساسية  حاجاتها  لها  ويوفر  الليبية  لألسرة  األساسي 
عملية  خالل  المجتمع  استقرار  ويضمن  والخدمات،  السلع 
التحول االجتماعي واالقتصادي وإعادة الهيكلة واإلصالح.

الباب  في  الكبير  التوّسع  إلصالح  مدخاًل  الحق  هذا  وُيعّد 
عن  نتج  والذي  العامة،  الميزانية  في  الرابع  والباب  األول 
حجم  في  واإلسراف  المدنية  الخدمة  نظام  في  التضخم 
»بند  عبء  زاد  مما  مقنعة(،  بطالة  ُيعّد  ما  )وهو  التعيينات 
كما  للدولة.  العامة  الموازنة  في  حكمها«  في  وما  المرتبات 
يضمن هذا الدخل األسرّي معالجة عبء االستحقاق الريعي 
غير  عبء  وهو  األسعار«،  وموازنة  الدعم  نفقات  »بند  في 
عادل وهّدام في اإلطار االقتصادي مع ما يصحبه من تدني 
الحالية  المنظومة  واستمرار  المختلفة  الخدمات  مستوى 
الخطيرة  التهديدات  سيما  وال  وتهديداتها،  تشوهاتها  بكل 
سوق  وتغّول  االحتياطيات  ونفاذ  والتهريب  كاإلرهاب 

العملة الموازي وغير ذلك من أشكال هدر المال العام.

أصيل  حق  إلى  االستحقاقات  هذه  تتحول  وعليه 
بالتزامها  الوفاء  من  الليبّية  الدولة  ُيمّكن  الليبي  »للحوش« 
واالقتصادية  السياسية  التجاذبات  إلى  ارتهانها  دون  من 
اإلطار  في  الدولة  مؤسسات  تقّوض  التي  الصراعات  أو 
باستجداء  مربوطًا  الحق  هذا  يكون  أن  دون  ومن  القائم، 
حق  ويشمل  تتلقاه.  دعم  أو  وظيفة  واجب  أو  تعيين  في 
لكافة  منقطع  غير  ثابت  شهري  دخل  صرَف  هذا  األسرة 
يضمن  بما  ومنتظم  عادل  بشكل  المعوزة  الليبية  األسر 
إلى  التحول  ويتم  »للحوش«.  األساسية  المعيشة  حق 
مباشرة  أسرة  لكل  ُيدفع  بحيث  تدريجي  بشكل  األمر  هذا 
بموجبها  يتم  جديدة  آلية  وفق  المركزية  الحكومة  من 
من  االجتماعية  والمؤسسية  التشريعية  األطر  جميع  حصر 
الشهري  الدخل  بهذا  واستبدالها  ودعم  ومعونات  تعيينات 
االحتياجات  حماية  لضمان  وذلك  الليبية،  لألسرة  الثابت 

األساسية. والمعيشية  الغذائية 

االقتصادي  واالستقرار  الضمان  في  األسرة  حق  وألن 
االهتمام،  بمركز  يحظى  أن  يجب  أصيل  حق  االجتماعي 
لكل  اإلنسانية  الكرامة  ضمان  في  أساسّيًا  دورًا  له  وألّن 
األشخاص إذ أنه يكفل حصولهم على استحقاقاتهم نقدًا و/
أو عينًا والمحافظة عليها من دون تمييز، وألن حق األسرة 
بطابعه متعّلق بإعادة عملّية وضمان عدالتها، فإّنه سيضطلع 

ومنع  آثاره  الفقر وتخفيف  الحد من  بدور مهم وحيوي في 
اإلقصاء االجتماعي وتعزيز إدماج كل الفئات من دون تمييز 
لتحقيق  األبرز  األداة  عادل  بشكل  التنمية  وتعتبر  أيضًا. 
العدالة االجتماعية، وللوقاية من المخاطر والحد من الفقر.

ومن هذا المنطلق، يجب إرساء حق األسرة المعوزة في ليبيا 
وتوسيع نطاقه إلى أبعد من مجرد تدابير تهدف إلى توسيع 
شبكة الحماية االجتماعية، بل يجب توسيع آلّيات هذا الحّق 
ليشمل كافة األسر المعوزة بدون قيد أو شرط بحيث يمّثل 
المستحقة.  األسر  جميع  ويشمل  الدولة،  دخل  من  حصصًا 
األساسي  الدخل  هذا  في  األسرة  حق  عناصر  جملة  ومن 
وشاماًل  متوافرًا  يكون  أن  الحياة  لمدى  والمنتظم  الثابت 
الفئات  كل  يدمج  وأن  الجنسين  بين  المساواة  يحقق  وأن 
بحيث  مقداره  في  كافيًا  يكون  وأن  والضعيفة  المهمشة 
يتمكن كل فرد من األسرة من إعمال حقوقه للمحافظة على 

أسرته ودعمها في مستوى معدل الكفاف.

نواة  على  األثر  عظيم  سيكون  األسرة  حق  تكريس  إن 
تحقيق  نحو  الدفع  في  مفيدًا  وسيكون  الليبّي،  المجتمع 
المتكامل  المفهوم  وتحقيق  االجتماعية  االقتصادية  العدالة 
األسرة  حق  تكريس  أن  كما  الشاملة.  االجتماعية  للحماية 
المعوزة والمستحقة في الدخل األساسي الشامل في الرؤية 
كل  تجاوز  على  تساعد  التي  المزايا  من  مجموعة  يخلق 
والدعم  االتكال  في  االستجداء  ثقافة  فخ  ال سيما  الفخاخ، 
نحو  ذلك  عن  عوضًا  واالتجاه  المقنعة،  والبطالة  والتعيين 
مجتمع ذي رأس مال بشري حيوي ومقتدر وقادر على النمو.

الدخل  الحرية والعدالة وتتعززان من خالل  وعليه، تتحقق 
المادية  القيود  والذي يساهم في تخفيف  الشامل  األساسي 
توسيع  على  ويساعدهم  والعائالت  األشخاص  قرارات  على 
نطاق الخيارات المتاحة لهم، ما من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى 
الوفرة  سيكولوجية  إلى  الندرة  سيكولوجية  من  التحول 
تحّفز  أّنها  ذلك  االجتماعي،  التماسك  تحّسن  أن  يمكن  التي 

المبادرة واإليمان بالحياة والتضامن.

وسيمنح االستقرار االقتصادي االجتماعي الناتج للناس إحساسًا 
متنوعة  مجموعة  خالل  من  حياتهم  مدى  على  بالقوة  أكبر 

من اآلليات:

اتخاذ 	  على  الناَس  الدخل  ضماُن  يحّفز  أن  يمكن  أواًل، 
تكون  وال  تطّلعاتهم،  مع  تناسبًا  أكثر  عمل  خيارات 
مدفوعة باالحتياجات المالية فحسب بل بسبب التقارب 

واالهتمام.
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات  
اإلطار العام للقواعد واألركان الحقوقية والغايات واألهداف االستراتيجية المرجّوة  

جعلهم 	  خالل  من  الناس  رفاهية  يحّسن  أن  يمكن  ثانيًا 
استقاللية. أكثر 

العدالة 	  تحقق  عدم  مخاوف  معالجة  في  سيساعد  ثالثًا 
وفي  المجتمع  في  ومحتاج  معوز  فرد  لكل  التوزيعية 
والحياة  الدخل  من  األدنى  الحد  في  الحّق  ضمان 
الجيدة، وفي تأمين المساواة في الحصول على خدمات 
إّن  والتعليم.  والصحة  االجتماعية  والرعاية  الحماية 
المالية  الذمة  من  محّددة  حصة  على  األسرة  حصول 
من  بحرّية  بها  تتحكم  أن  على  القدرة  لها  يكون  للدولة 
والمجتمعات،  األفراد  دخل  مستوى  من  يرفع  أن  شأنه 
أن  شأنه  من  الذي  الفقر  على  القضاء  في  يساعد  وأن 
الفقيرة  لألسر  األساسية  االحتياجات  تلبية  في  يسهم 
والذي  القوي  البشري  المال  رأس  تنمية  في  واالستثمار 
عن  الناتج  االستجداء  فخ  كسر  في  سيساعد  بدوره 

للفقر. المفرغة  الحلقة 

المستحقين  للمعوزين  األساسي  للدخل  الكامل  وللشمول 
ببرامج  مقارنة  العاّمة  الحياة  على  وأفضل  أكبر  تأثير 
التي  المزايا  برامج  مثل  األخرى،  االجتماعية  الحماية 
التقليدّية  الحماية  لبرامج  يمكن  حيث  تتوقف،  أو  تنقطع 
)أو  وظيفة  على  للعثور  الناس  حوافز  من  تقلل  أن  الحالية 
يكون  وقد  المهنية،  حياتهم  لتطوير  أفضل(  بأجر  وظيفة 
توليد سلوكيات خطرة من  تأثير غير مرغوب فيه على  لها 
التقليدية  الحماية  إلجراءات  يمكن  كما  األخالقية.  الناحية 
فإن  لذا،  العمل.  أسواق  تصلب  زيادة  في  تساهم  أن  تلك 
يحميه  كحق  والمساكين،  للفقراء  الثابت  األساسي  الدخل 
القانون، ومقارنًة بنموذج الحّد األدنى لألجور، ال ينبغي أن 
يعتمدون  ال  العّمال  أن  وبما  العمالة.  على  الطلب  على  يؤثر 
درجة  ضمان  في  ذلك  يساعد  فقد  أجورهم  على  كلّيًا 
يساعد  أن  يمكن  وبالتالي  العمل.  سوق  مرونة  من  أكبر 
الحماية  نظام  هندسة  إعادة  في  الشامل  األساسي  الدخل 

الوقت. أكثر كفاءة في نفس  االجتماعية وجعله 

يؤدي  أن  ثابت من شأنه  النساء على دخل  أّن حصول  كما 
ن المرأة  إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وأن يحرر وُيَمكِّ
نفسها  إعالة  على  قدرتها  خالل  من  واجتماعّيًا  اقتصادّيًا 
وإعالة من يعتمدون عليها من دون الحاجة إلى االستجداء 
وينطبق  محيطها.  ومن  عائلتها  من  الرجال  على  واالتكال 
العائالت  الذين سيتمّكنون من دعم  هذا تمامًا على الشباب 
الشاّبة )أبًا وأّمًا( ليكونوا قادرين على تأمين الحياة الكريمة 

وألبنائهم. ألنفسهم 

الكريمة  الحياة  في  المعوزة  األسرة  حّق  فإن  وأخيرًا، 
الملكية  بحق  الرتباطه  األخرى  الثالثة  الحقوق  مع  يتكامل 
وبحّق  ذلك(  )موانئ، مطارات، وغير  األرض  لألصول فوق 
ببساطة  ألنه  المركزية،  الحكومة  وحّق  المحلية  الحكومات 
)مجتمعًة  المؤسسة  هي  فاألسرة  اإلطار،  هذا  نواة  في  هو 
كما  األمر.  واقع  في  الرفاه  من  ستستفيد  التي  ومتفّرقًة( 
أن  وفي  الحياة  في  القادمة  األجيال  حقوق  حماية  سيتم 
تؤسس عائالت شابة قوية وقادرة في ظل رفاه اقتصادي 
كما  مستدامة.  تنموية  وبيئة  حيوي  ومجتمع  اجتماعي 
في   30 بـ  يقدر  والذي  الحق،  هذا  ِوفق  الدخل  هذا  أّن 
يشكل  سوف  والمستحقة،  المعوزة  الليبية  لألسرة   المائة 
تكملة  ولتكون  األسري  اإلنفاق  في  متمثاًل  الطلب  جانب 
التسييرية  للنفقات  أقصى  حدًا  تحدد  التي  المالية  للقاعدة 
المركزي  بشقيه  للحكم  الدخل  من  المائة  في   30 عن 
نعود  وسوف  للتنمية  المائة  في   40 يعادل  وما  والمحلي 

الحقًا. ذلك  لتفصيل 

أمورها  تسيير  في  المحلية  المجتمعات  حق  الثاني:  الركن 
المحلي(،  )الحكم  وتنميتها  واالقتصادية  والمالية  اإلدارية 
المحّليين  وللمواطنين  المحّلية  للمجتمعات  أصيل  وهو حق 
انتخاب  وعبر  منتخبة  محلية  مجالس  من خالل  يمارسونه 
كآلية  المحّلي  االستفتاء  واعتماد  التنفيذيين  الرؤساء 
شؤونهم  إدارة  وفي  القرار  صنع  في  المواطنين  إلشراك 
الغنية  دولتها  على  المحلية  للمجتمعات  حق  وهو  المحلية. 
في  الصراع.  ألسباب  آخر  دافع  وهو  الطبيعية،  بالموارد 
الحّق  هذا  على  المركزية  الدولة  تهيمن  الحالّي  الوقت 

ويغيب التمثيل المحّلي عن أداء أّي دور.

المتمّثل  األسود«  »الثقب  إلصالح  مدخاًل  الحق  هذا  وُيعّد 
في االنكماش االقتصادي الكبير وما يصاحبه من ممارسات 
في  والثالث  الثاني  الباب  في  تظهر  التي  الكبيرة  الفساد 
والتنموي  التسييري  الجانب  ففي  العامة.  الميزانية 
ألموال  الواضحة  السرقة  مشكلة  تبرز  الليبي  لالقتصاد 
االستثمار  طرد  إلى  يؤّدي  ما  وهو  معًا،  والشعب  الدولة 
األجنبي ويهّدد المجتمع ويفسخ نسيجه الداخلي، ويقّوض 
بالدولة  المواطنين  ثقة  ينزع  أّنه  كما  االجتماعي.  أمنه 
العدالة  بالتهميش والظلم وبأن  وأجهزتها وذلك إلحساسهم 

ال ُتطّبق. وُيعّد هذا أخطر سبٍب لما نحن عليه اآلن.

على  السيطرة  المحلية  للمجتمعات  الحق  هذا  ويكفل 
ميزانيات  لتمويل  الدولة  دخل  من  العادلة  حصصها 
وتنمية  والخدمية  األمنية  المحلي  الحكم  مؤسسات 
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في  الحق  الميزانيات  هذه  وتضمن  المحلية.  اقتصاداتها 
النفقات  تشمل  التي  والتشغيلية«،  التسييرية  النفقات  »بند 
الالزمة لإلصالحات والصيانة وكل ما يلزم من شراء مواد 
الرأسمالية  النفقات  تشمل  وال  التشغيل  لضمان  وخدمات 
هو  الحق  هذا  إّن  الليبية.  للدولة  الميزانية  بنود  حسب 
في  سياسية(  دائرة  كل  )في  المحلية  المجتمعات  حق 
االقتصادية،  بالحيوية  والتمّتع  والمالي  اإلداري  االستقالل 
ذات  محليٍّ  حكٍم  مؤسساِت  وإدارة  تكوين  بهدف  وذلك 
والميزانيات  االختصاصات  إليها  تؤول  واسعة  صالحيات 
المالي  االستقالل  وُيرجع  المركزية.  الحكومة  من 
المحلية حّقها في فرض ضرائب ورسوم محلية،  للوحدات 
واالستفادة من إيراداتها الذاتية، ويعطيها سلطات أكبر في 
المجتمع  لمصلحة  واستخدامها  المحلية  موازناتها  إدارة 
والمؤسسات  االتحادات  تشكيل  في  حقها  ويكفل  المحّلي، 
الوحدات  مع  التعاون  يضمن  وبما  بينها،  ما  في  المشتركة 
المحّلية في الدول األخرى. ولكن، عند إنشاء وإلغاء ودمج 
وتعديل حدود وحدات الحكم المحّلية ينبغي االلتفات إلى 
والتاريخية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  ظروفها 

فيها. المقيمين  رأي  إلى  وكذلك  والثقافية، 

المحلية  وللمجتمعات  للمواطنين  المحلي  الحكم  حق  إّن 
التي  واالختصاصات  السلطات  المحلية  الوحدات  يمنح 
وإعادة  التنمية  عملية  في  رئيس  بدور  القيام  من  تمّكنها 
لوضع  المركزية  الحكومة  مع  بالتنسيق  وذلك  اإلعمار، 
كون  من  الفهم  هذا  وينطلق  المحلية.  والخطط  السياسات 
المناسبة  وبالحلول  بمشاكلها  أدرى  المحّلية  المجتمعات 

المترتبة  الواجبات  أهم  المشاكل. وقد يكون  لمواجهة هذه 
تكّفلها  هو  الحق  هذا  مقابل  المحلية  الحكومات  على 
في  الليبية  العائالت  وحماية  المجتمعي  التصالح  بإحداث 
المؤسسات  وتكوين  المسلحة  التشكيالت  وتفكيك  نطاقها، 
مع  بالتنسيق  المحلي  الحكم  مظلة  تحت  النظامية  األمنية 

المركزية. الحكومة 

متعّددة  ومستويات  آليات  ضمن  االستقاللية  هذه  وتتعزز 
الدور  على  والتأكيد  األداء  وضبط  والمحاسبة  الرقابة  في 
بحيث  التنفيذية،  القيادات  على  المحلية  للمجالس  الرقابي 
تلك  من  الثقة  سحب  حّق  المحلية  المجتمعات  إعطاء  يتم 
المحلية  للقرارات  حكمًا  تخضع  أن  يجب  التي  القيادات 
وللرقابة القضائية والتشريعية وللمراجعة من جانب األجهزة 
ويضاف  القانون.  يلحظها  التي  الحاالت  جميع  في  الرقابية 
الخالفات  لتسوية  قانونّية  آليات  وضع  ضرورة  ذلك  إلى 
بين  وللتوفيق  المحلية،  والوحدات  المركزية  الحكومة  بين 
الوحدات المحلية. ويجب كذلك التأكيد على حق الوحدات 
والقضاء  الدستورية  المحكمة  إلى  اللجوء  في  المحلية 

لحماية حقوقها.

الرؤية  هذه  عليه  تقوم  الذي  الحقوقّي  اإلطار  هذا  إّن 
حق  إقرار  خالل  من  المحلية  والحكومات  المجتمع   يحمي 
الحال  هي  كما  وليس  الدولة،  بنية  دخل  من  لها  ثابت 
الواسطة  منظومة  وفق  أي  اآلن،  به  المعمول  اإلطار  في 
يبقى  فالدخل  المركزية.  للسلطة  والخضوع  واالستجداء 
للشراكة  مقّدرة  حصص  ذو  ولكنه  جميعًا  لليبيين  مملوكًا 

حق الحكومة المحلية

حق الملكية

حق الحكومة 
المرك�ّ�ة

حق الحكومة 
المحلية

حق األسرة
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات  
اإلطار العام للقواعد واألركان الحقوقية والغايات واألهداف االستراتيجية المرجّوة  

ولتوفير  الليبية  لألسر  الكفاف  حق  ولضمان  المحلية 
االجتماعية. الحماية 

الحكم  مؤسسات  استقاللية  المحّلي  الحكم  حق  ويشمل 
وإدارة  المحلية  الميزانيات  على  السيطرة  في  المحلي 
وتنفيذ  وإدارة  صنع  من  يمّكنها  بما  المحلية  شؤونها 
قطاعات  بدوره  هذا  ويشمل  بالكامل.  الخدمية  السياسة 
ويشمل  وغيرها.  االجتماعية  والشؤون  والصحة  التعليم 
عبر  واألجنبية  المحلية  االستثمارات  بيئة  تنمية  كذلك 
اإلدارات  تمتلكها  شركات  مع  والتعاقد  الشراكة  وسائل 
النطاق  في  المدني  المجتمع  نمو  يضمن  بما  وذلك  المحلية، 

المحّلية. للمجتمعات  الجغرافي 

قادرة  محلية  حكومات  بوجود  المهم  الركن  هذا  ويتعلق 
وبشكل  الفاعلة،  المساهمة  شأنه  من  ما  وهو  وفاعلة، 
األساسية  االجتماعية  االقتصادية  الحقوق  مع  متكامل 
فيها  وقع  التي  الفخاخ  كل  تجاوز  في  األخرى،  الثالثة 
األول  المّتهم  هو  الريعية  المركزية  ففّخ  الليبي.  المجتمع 
تعاني  التي  المحلية  المجتمعات  العراقيل في طريق  بوضع 
وضبابية  المستشري  الفساد  ثقافات  من  ليبيا  أرجاء  في 
في  تسّبب  ما  وهو  األمالك،  على  واالستيالء  المؤسسات 
واالستجداء  االستيالء  إلى  اإلنتاج  من  الناس  يتحول  أن 
تحت  اإلدارة  وسوء  التهميش  يتعمق  وأن  واالتكالية، 
كّله  ذلك  أدى  وقد  والمحاسبة.  للمساءلة  قابلة  غير  سلطة 
االقتصادية  حيويتها  من  المحلية  المجتمعات  إفراغ  إلى 
يسهم  ما  وهو  فيها،  القانون  سيادة  وانهيار  االجتماعية 
وما  المسلحة  التشكيالت  تنامي  وتعزيز  تسهيل  في  بدوره 
وتحّول  االجتماعيين  والسلم  األمن  تهديد  من  بها  يرتبط 

االقتصاد إلى اقتصاد غير رسمي في معظمه.

المنظومات  بين  تتراوح  المحلية  الحكومات  وألن 
والصحراوية  الريفية  والمنظومات  الكبيرة  الحضرية 
النطاق  ضمن  وتختلف  تتنوع  فهي  وبالتالي   – األصغر 
التقليدية  أدوارها  فإّن   – تقدمها  التي  للخدمات  الواسع 
تجعل  المواطنين  احتياجات  وتلبية  الخدمات  تقديم  في 
العدالة  تحقيق  في  عنه  غنى  ال  أمرًا  المحلية  الحكومة 
والتنمية  التوزيع  في  والعدالة  االجتماعية  االقتصادية 

المستدامة. الوطنية 

فالتنمية االقتصادية االجتماعية ليست غاية في حد ذاتها 
تعزيز  إلى  خاللها  من  الناس  يسعى  مهمة  وسيلة  ولكنها 
الناس على عيش  زيادة قدرة  التنمية هو  إّن معنى  الرفاه. 

واالقتصادية  االجتماعية  فالتنمية  يختارونها.  التي  الحياة 
ليست مجرد نمو اقتصادي، بل يجب أن تكون شاملة، وأن 
سيما  وال  عادة،  المهمشين  ألولئك  والفرص  الدعم  توفر 
كما  اإلعاقة.  ذوي  واألشخاص  واألقليات  والشباب  النساء 
حصول  يضمن  بما  بيئّيًا،  مستدامة  تكون  أن  أيضًا  يجب 
العيش  في  وفرصتها  حقوقها  على  القادمة  األجيال 
بالسياسات  المستدامة  التنمية  تسترشد  أن  الكريم. ويجب 
وهدف  معنى  تحديد  على  الناس  قدرة  تعزز  التي  الثقافية 
لمجتمعهم. االجتماعية واالقتصادية  الحياة  مشاركتهم في 

على  المحلية  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  وتقوم 
ووكالء  الخاص  والقطاع  المحلية  السلطات  بين  الشراكات 
لتعزيز  وذلك  المدني،  والمجتمع  اآلخرين  العام  القطاع 
أشكااًل  التعاون  هذا  يتخذ  أن  ويمكن  المحلي.  النشاط 
االجتماعية  الحماية  مؤسسات  تأسيس  قبيل  من  عديدة، 
عن  فضاًل  المهمشة،  الفئات  الحتياجات  تستجيب  التي 
وألّن  والمتوسطة.  والصغيرة  الصغر  المتناهية  المؤسسات 
مجتمعية  مبادرات  المحلية  االقتصادية  التنمية  مبادرات 
كونها  مالحظة  )مع  المحّلية  للسلطات  بالكامل  تتبع 
فإّن  الوطني(  المستوى  على  بعض  مع  بعضها  تتكامل 
عليها  الناس  يلتقي  التي  األرضية  هي  المحلية  السلطة 
أوجه  وإيجاد  والتحالفات  الشراكات  لخلق  لوجه  وجهًا 
على  للقدرة  الفرصة  توّفر  التي  وهي  والتكامل،  التآزر 
بالتنمية  الصلة  ذات  والسياسات  االستراتيجيات  ابتكار 

)المكانية(. المحلية 

ينبغي  الريعية  على  القائمة  المركزية  مأزق  من  وللخروج 
المجتمعات  من  انطالقًا  المنشودة  الدولة  بناء  إلى  االنتقال 
مسؤوليات  ذي  مقتدر  محلي  بحكم  تتمّتع  التي  المحلية 
االجتماعي  التحول  ويدعم  ويعزز  يكرس  واضحة 
عناصر  ويدعم  قادر،  بشري  مال  رأس  نحو  االقتصادي 
التنمية  عمليات  خالل  من  االجتماعية  والعدالة  الرفاه 
والمزدهرة،  والمنتجة  المتنوعة  المستدامة  االقتصادية 
إنشاء  كذلك  ويتحتم  والمؤسسات.  القانون  دولة  ظل  في 
القائم  المستقبلي  المؤسسي  اإلطار  ضمن  محلية  حكومات 
على الحقوق، وخصوصًا حق المجتمع المحلي في أن تكون 
بدورها  تقوم  لكي  وذلك  إرادته،  وليدة  المحلية  حكوماته 

في تأدية الخدمات وتلبية االحتياجات.

من  المحلية  المجتمعات  هذه  حصة  تحدد  أن  ويجب 
)بنسبة  التسيير  نفقات  بنَدي  في  المركزّية   الميزانّية 
الدخل  من  المائة(  في   40 )بنسبة  والتنمية  المائة(  في   10
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في  الواضح  التفويض  أطر  تحديد  يتّم  أن  على  العام، 
عاتق  على  الملقاة  المسؤوليات  ُتحّدد  وأن  المحلي  المجال 
الحكومات  لهذه  يصبح  وهنا  بدّقة.  المحلّية  السلطات 
أطر  خالل  من  والمحاسبة  للمساءلة  خاضعة  مالية   ذمم 

والتقويم. المتابعة 

على  قادَرين  والمجتمع  المحلية  السلطة  تكون  أن  وينبغي 
والقابلة  العمل،  بتنفيذ  الكفيلة  البشرية  القدرات  بناء وتنمية 
لالستفادة من التدريب والتأهيل واالنخراط في العمل المنتج. 
االستجداء،  فخ  من  اإلفالت  على  القدرة  سيعزز  ما  وهذا 
االعتبارات  على  والمنافسة  والفاعلية  الكفاءة  وتقديم 

التقليدية الموروثة مثل المحسوبية والوساطة.

المدني  ومجتمعها  المحلية  الحكومات  تقوم  أن  وينبغي 
بمهام القيادة والتنسيق في مجال تخطيط وتنفيذ مبادرات 
بشكل  إما  المحلية،  االجتماعية  االقتصادية  التنمية 
المجتمعية.  الوكاالت  إلى  التفويض  خالل  من  أو  مباشر 
وأن  االجتماعي،  المال  رأس  ببناء  تقوم  أن  كذلك  وينبغي 
حلول  لتوليد  الطرق  بشتى  بمجتمعاتها  ربطه  على  تعمل 
الجهود  دمج  تستطيع  ولكي  المحلية،  لالحتياجات   مبتكرة 
يجب  فإّنه  أكبر،  صعيد  وعلى  القطاعات.  مختلف  في 
غير  القطاع  دمج  خالل  من  الرسمي  االقتصاد  تطوير 
المساعد  االقتصادّي  التعافي  لتسريع  وذلك  به،  الرسمي 
على تحقيق أهداف المجتمع. في هذا اإلطار، تبرز حاجات 
والقضاء  أفضل جودة،  منها ضرورة خلق وظائف  أساسية 
المهمشة  الفئات  وإدماج  البيئية،  واالستدامة  الفقر،   على 
اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والشباب  النساء  سيما   وال 

المأوى. وفاقدي 

المحلية  االقتصادية  التنمية  مبادرات  اختالف  وبسبب 
المبادرات  تلك  تستجيب  أن  يجب  فإّنه  واسع  بشكل 
تطوير  على  تعمل  وأن  المحلّية،  والظروف  لالحتياجات 
والتدريب  واالبتكار  البحث  تعّزز  وأن  التحتية،  البنية 
جديدة،  استثمارات  جذب  على  ترّكز  وأن  المهارات،  على 
الجديدة  للمؤسسات  والمالية  التقنية  الخدمات  تطّور  وأن 
ودعم  الشراء  سياسات  ترشيد  على  تعمل  وأن  والقائمة، 
األمالك  احترام  ثقافة  إرساء  إلى  األثر  ليمتد  التسويق، 

والمؤسسات.

وباعتبار الحكومات المحلية هي المؤسسات العامة األقرب 
فإنها  المحلية،  واالعتبارات  االحتياجات  ولفهم  للناس 
المؤسسات األنسب لتقريب أصحاب المصلحة في المجتمع 

بعض.  من  بعضهم  ومؤسسات(  )فرادى  المحلي  واالقتصاد 
كما أّنها ستكون أفضل المبادرين لفهم المحفزات والمحركات 
صياغة  في  المصلحة  أصحاب  إشراك  على  تساعد  التي 
المؤسسات  وممثلي  التجارة  غرف  مثل  المحلي،  االقتصاد 
والتدريب  التعليم  ومؤسسات  واألعمال،   اإلنتاجية 
على مستوى الحكومة المركزية، والمنظمات غير الحكومية 
والممثلين  المدني ومؤسساته(،  المجتمع  )وخاصة مكونات 
دور  المحّلية  وللحكومات  والمهمشة.  الهشة  الفئات   عن 
صنع  عملّية  في  جميعًا  المكّونات  هذه  تشارك  في   كبير 
الرشيدة  الحوكمة  وفي  المحّلي  المستوى  على  القرار 

والمساءلة. والمتابعة 

تحّواًل  يحدث  أن  شأنه  من  اإلطار  هذا  تبّنَي  إّن 
صنع  مستوى  نقل  خالل  من  وذلك  ملحوظًا،   ديمقراطّيًا 
ألفراده  ليكون  المحلي  المجتمع  من  وتقريبه  القرارات 
تكون  أن  يجب  لذا  عليهم.  تؤثر  التي  السياسات  في  رأي 
تتوفر  أن  ويجب  وشاملة،  كاملة  هذه  الالمركزية  النظرة 
أن  ينبغي  إذ  بالتزاماتها،  للوفاء  والبشرية  المالية  الموارد 
المالية  الذمة  من  حصتها  المحلية  الحكومات  كل  تأخذ 
المركزّية بنسبة محددة ثابتة من الدخل، وأن يتّم تفويض 
المبنّي  واالقتصادي  االجتماعي  لإلطار  تبعًا  المسؤوليات 
حق  مع  المحلي  الحكم  حق  يتكامل  حّتى  الحقوق،  على 

الكلي. المستوى  على  البالد  إدارة  المركزية في  الحكومة 

تطوير  إلى  تهدف  المحلية  االقتصادية  التنمية  أن  وبما 
األجل  طويلة  عملية  أّنها  وبما  ومرنة،  شاملة  مجتمعات 
الفئات  وإدراج  المحلية  القدرات  لبناء  وقتًا  وتستغرق 
من  متنوعة  مجموعة  استخدام  ينبغي  فإّنه  المهمشة، 
وذلك  المحلية،  االقتصادية  للتنمية  التمكينية  السياسات 
مؤاتية  بيئة  خلق  ومن  العمل  من  الالمركزية  تتمّكن  كي 
الالمركزّي  اإلطار  أّن  كما  المحلية.  االقتصادية  للتنمية 
بناء تحالف  يتطّلب متابعًة وجهدًا دائَمين حّتى يتمّكن من 
المحلي(  المدني  المجتمع  ضمنهم  )ومن  الشركاء  من 
والمتابعة  المحلية  الحوكمة  منظومة  في  إلشراكهم  تمهيدًا 
وتشجيع  واإلدارة،  الحكم  هياكل  إنشاء  ومن  والتقويم، 
والقضاء  االبتكار  ورعاية  االستثمار،  وجذب  األعمال  ريادة 

المحلية. الثقافة  الفقر وتعزيز  على 

الركن الثالث: حّق الدولة )الحكومة المركزية( في الوجود 
للدولة  أصيل  حق  وهو  واالستقرار،  والسلم  السيادة  وفي 
في  والمطلقة  االنفرادية  والوالية  استقاللها  ممارسة  في 
حدود إقليمها وسلطتها عليه، وذلك كون السيادة متالزمة 
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المجتمع  في  عضوًا  الدولة  وكون  الدولة،  شخصية  مع 
وتأمين  النظام  بسط  مهام  بها  ُيناط  أّنه  يعني  ما  الدولي، 
وتطبيق  والرعايا،  المواطنين  لكل  االجتماعي  السلم 

القانون. مبدأ سيادة  وفق  عليهم جميعًا  األنظمة 

ولكي تكتمل هذه السيادة فإّنه ال بد للحكومة المركزية من 
الخارجية  العالقات  تنظيم  منها  رئيسة  وظائف  تمارس  أن 
األمم  مع  عالقات  في  باسمها  والدخول  األمة  وتمثيل 
تبادل  على  قائمة  حقيقّية  لشراكات  والتأسيس  األخرى، 
األهداف  تحقيق  أجل  من  المشترك  والتعاون  المنافع، 
وهذا  جيدة.  دولّية  عالقات  لبناء  والسعي  المشتركة، 
ل هذه  يستلزم من الدولة إنشاء مؤسسات قادرة على تحُمّ

المسؤولّيات.

أن  المركزية  للحكومة  األخرى  الرئيسة  الوظائف  ومن 
على  تحافظ  وأن  حدودها  داخل  األمن  على   تحافظ 
وأعراضهم،  وممتلكاتهم،  وأموالهم،  المواطنين،  أرواح 
والسلم الداخلي، وأن تّتخذ التدابير الوقائّية لتالفي وقوع 
منفذيها.  ومعاقبة  وقوعها،  حالة  في  وتعقبها   الجرائم، 
اإلطار  هذا  في  المركزية  الحكومة  وظيفة  فإن  لذا، 
أبرزها  ومن  عديدة  بأمور  محوري  بشكل  ترتبط 
خطر  من  وحمايتهم  ومواطنيها  أراضيها  عن   الدفاع 
الحدود  على  والحفاظ  واألجنبّية،  الخارجّية  االعتداءات 
زعزعة  تستهدف  التي  االختراق  محاوالت  من  آمنة 
األمني  التنسيق  وظيفة  إلى  باإلضافة  الداخلي،   األمن 

الداخل. في 

عن  مسؤولة  المركزية  الحكومة  فإن  ذلك  جانب  إلى 
تنظم  التي  القوانين  وسّن  العدالة،  ونشر  القانون   تطبيق 
وبين  جهة،  من  المواطنين  وبين  الدولة  بين  العالقة 
إنشاء  جانب  إلى  أخرى،  جهة  من  أنفسهم  المواطنين 
مبدأ  ونشر  القوانين،  هذه  تطبيق  عن  المسؤولة  األجهزة 
العدالة بين الناس. وتوَكل هذه المهام إلى الجهاز القضائي 

بالحيادّية واالستقاللّية. يمتاز  أن  الذي يجب 

وأخيرًا ُتعّد وظيفة الحكومة المركزية في النمو االقتصادي 
واالجتماعي وظيفة أساسية تكمن في الرقابة على المجال 
االجتماعي واالقتصادي للوصول إلى اقتصاد السوق الموّجه 
اجتماعّيًا، ولتحقيق المساواة في الوضع االجتماعي لجميع 
ويتطّلب  القادمة.  األجيال  حقوق  ولضمان   المواطنين 
المسؤولّيات  من  جملًة  المركزية  الحكومة  من  الدور  هذا 
أهّمها وضع السياسات النقدّية والمالية والتجارّية، وتنظيم 
الدولة  ومهام  وظائف  وتطوير  لها،  التابعة   المؤسسات 
الرعاية  أنظمة  تنظيم  خالل  من  االجتماعي  المجال   في 
االجتماعي  والتأمين  واألسرة  والتعليم  والثقافة  الصحية 
األنشطة  على  والرقابي  المنّظم  الدور  ولعب  ذلك،  وغير 
وإدارة  المالّية،  والتعامالت  واالجتماعية  االقتصادّية 
استخراجها  عملية  وتوجيه  األرض  تحت  الطبيعية   الموارد 
تأخذ  أن  الضرورّي  من  فإّنه  وبالتالي   وتصديرها. 
المستهلكين  جميع  مصالح  االعتبار  في  المركزية  الحكومة 
لألجور  األدنى  الحد  حجم  تحّدد  وأن  والمنتجين، 
ومكافحة  للمنافسة  عادل  تطبيق  خالل  من  للمواطنين 
تنمية  لتحفيز  وذلك  االستراتيجي،  والتخطيط  االحتكار 

حق الحكومة المرك��ة

حق الملكية

حق الحكومة 
المرك�ّ�ة

حق الحكومة 
المحلية

حق األسرة
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والتي  األولوية  ذات  واالجتماعية  االقتصادية  القطاعات 
معينة  صناعات  تطوير  إلى  باإلضافة  عليها،  الطلب  يشتّد 
من خالل برامج مختلفة تهدف إلى تحقيق االستقرار ورفع 
في  مكانته  وتحسين  الوطني  لالقتصاد  التنافسية   القدرة 

العالمي. االقتصاد 

ثابتة  حصة  في  المركزية  الحكومة  حق  فإّن  لهذا،  بناًء 
أساسّيًا  حّقًا  ُيعّد  الوطنّي  الدخل  إجمالي  من  ومحّددة 
على  العبء  ولتخفيف  ووظائفها،  اختصاصاتها  لتمويل 
على  التركيز  من  ولتمكينها  للدولة  المركزية  المؤسسات 

الوظائف بشكل كامل. هذه 

كما  المركزية  الحكومة  وصالحيات  وظائف  وتشمل 
سياسة  وتنفيذ  وتنسيق  وضع  أعاله  إليه  اإلشارة  تمت 
األرض  تحت  الطبيعية  الموارد  وملكية  القومي،  األمن 
مرافقها  وحماية  إيراداتها  واستالم  تصديرها  واحتكار 
مالية  قواعد  اإليرادات وفق  توزيع  إلى  باإلضافة  الحيوية، 
عليها  المتفق  الحقوق  بالتزامات  اإليفاء  تضمن  جديدة 
المستوى  على  جديد،  ميزانية  وهيكل  مالي  نظام  )وفق 
االقتصادية  العامة  السياسات  ووضع  والمحلي(،  المركزّي 
وإدارة  وصياغة  الكلي،  االقتصاد  الستقرار  واالجتماعية 

الدولية. الخارجية وعالقاتها  السياسة 

ومنع  الحدود  حماية  تشمل  الحكومة  قوة  عناصر  إن 
إنفاذ  على  والقدرة  السياسة،  واستقاللية  الصراعات، 
على  الرقابة  ذلك  إلى  أضف  للمساءلة،  والخضوع  القانون، 
المفترضة  المركزية  الحكومة  أن  الواضح  ومن  االقتصاد. 
لها  قدرة  وال  الحالّي  الوقت  في  أراضيها  على  لها  سلطة   ال 
القرار  صنع  على  لها  قدرة  وال  الصراعات،  منع   على 
السياسي المستقل. كما أّنها فقدت القدرة على إنفاذ القانون 
ونوعًا.  كّمًا  الخدمات،  توفير  في  المستمر  التدهور  ظّل  في 
الخضوع  أشكال  من  شكل  أّي  غياب  كله  ذلك  إلى  ويضاف 

للمساءلة، أي انعدام قدرة المجتمع على المحاسبة.

هنا، كما في كل األركان الثالثة األخرى، تتجلى صورة وقوع 
التحديات  في  تتمثل  التي  الفخاخ  من  مجموعة  في  ليبيا 
ولعل  العادلة.  الدولة  نهوض  أمام  )الهيكلية(  األساسية 
في  العدالة  وانعدام  الحالية،  الريعية  المركزية  منظومة 
تكريس  وزيادة  أصاًل(،  )إن وجدت  والتنمية  الدخل  توزيع 
السلطات  وتضخم  واالستبدادية،  الشمولية  الممارسات 
تراكم  إلى  كّلها  أدت  عوامل  المركز،  في  والمسؤوليات 
وفضاًل  عملها.  ضبابّية  وزيادة  المؤسسات  وهدم  المشاكل 

تنقص  أيضًا  فإّنها  فعالة،  غير  المؤّسسات  هذه  أّن  عن 
 ،)Values Subtracting( االجتماعية  االقتصادية  القيمة 
القيم  فيه  تتفشى  مجتمعّيًا  واقعًا  وتخلق  الفرص  وتهدر 
اإلنتاجية  وانعدام  والغنيمة  االستيالء  ثقافة  مثل  الهدامة، 

وصونها. الملكية  احترام  وعدم 

األمثل  الطريق  أيضًا  السياق  هذا  في  يتضح  ولكن، 
الدولة  تستعاد  أن  يجب  إذ  الليبية.  الدولة  الستعادة 
الحقوق  ألن  واحدة،  دفعة  الفخاخ  هذه  كل  من  باإلفالت 
َن  تكوِّ أن  شأنها  من  متكاملة،  مسارات  خالل  من  كّلها، 
المأزق  هذا  من  وتنتشلها  الدولة  عليها  تبنى  التي  األركان 
على  التركيز  وعند  اآلن.  نعيشه  الذي  الخطير  الوجودي 
األخيرة  هذه  إلى  النظر  من  بد  ال  المركزية  الحكومة  حق 
االضطالع  على  والمقدرة  والقدرة  الوظيفة  زاوية  من 
دولّيًا  الليبي  المجتمع  وتمثيل  السيادة  حماية  بمسؤوليات 
القانون  وإرساء سلطة  لمستحقيها  الحقوق  توزيع  وحماية 
المحلية  المجتمعات  مع  والتكامل  واإلشراف  األمن  ونشر 
المجال  في  بالمسؤوليات  حكوماتها  ستضطلع  التي 

والتنموي. اإلداري  بشقيه  المحلي 

تحديد  ينبغي  الفاعلية  المركزية  الحكومة  ولتحقق 
الحكومات  مسؤوليات  وفصل  وتوضيح  مسؤولياتها 
تحدد  حيث  ومالّيًا(،  )التزامّيًا  بوضوح  عنها  المحلية 
المركزّي  الدخل  من  عليها  الحصول  لها  ينبغي  التي  الحصة 
مهام  وخصوصًا  المركزية،  بوظائفها  القيام  من  يمّكنها  بما 
المالية  على  والتنظيم  واإلشراف  القومي  واألمن  الدفاع 
الحكومة  تحرير  ينبغي  فإّنه  وعليه،  الوطني.  واالقتصاد 
وتفويضها  والسلعية  الخدمية  المسؤوليات  من  المركزّية 

اإلداري والتنموي. المحلي بشقيه  للحكم  بالكامل 

المركزية  الحكومة  تغّول  عدم  تضمن  التي  التدابير  وأهّم 
لها  المالية  الذمة  تأطير  هو  المركز،  إلى  السلطات  وجذب 
بوضوح، واالتفاق على نسبة محددة من الدخل كحد أعلى 
في  الحق  لها  يكون  وأال  الظروف،  كانت  مهما  تتعداه  ال 
ومحسوبة  ثابتة  النسبة  تكون  أن  بل  النسبة،  هذه  تغيير 

والدولية. المحلية  البراهين  على  ومبنية  بدقة 

كما يجب أن تكون الحكومة المركزية رقيبة على االستثمار 
توزيع  عن  مسؤولة  تكون  أن  ينبغي  ال  ولكن  الموارد،  في 
شاءت،  وكيفما  متى  خزائنها  من  )المداخيل(   الدخول 
عن  مسؤولة  فتكون  فقط،  بوظائفها  للقيام  حصة  لها  بل 
واألفراد  الليبية  واألسر  المحلية  المجتمعات  حقوق  توزيع 
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حصته  شريك  لكل  تحّدد  مالية  قواعد  و/أو  لحدود  طبقًا 
بدّقة ووضوح.

من  القوية  المركزية  الحكومة  حصة  ُحّددت  ما   وإذا 
في  وتحّددت  المالية،  ذّمتها  وتوّضحت  الوطني  الدخل 
الحكومات  وكذلك  )الحوش(  األسر  حصص  عينه  الوقت 
التنمية  تحقيق  بمسار  الشروع  يمكن  فإّنه  المحلية، 
الوطنية  التنمية  وتحقيق  المحلية  االجتماعية  االقتصادية 
متنوعة  حيوية  محلية  مجتمعات  على  القائمة  المستدامة 
على  وقدرة  الحياة  أوجه  كل  في  أكبر  حرية  ولها  النشاط 
والمحاسبة.  والمساءلة  والتقويم  والمتابعة  المشاركة 
المحلي  المجتمع  بين  وُتستعاد  الثقة  ُم  ُتَرمَّ أيضًا،  وبهذا 
نفسها.  المؤسسات  وبين  المركزية،  حكومته   وبين 
ميثاق  على  التوافق  إلى  الجميع  سيدفع  ما  وهذا 
والمساواة  العدالة  على  قائم  جديد  اقتصادي   اجتماعي 
ثّم،  ومن  ثابتة.  كأركان  إليها  المشار  األربعة  والحقوق 
المجتمع  بين  العالقات  يحّدد  أن  شأنه  من  األمر  هذا  فإّن 
العالقات  في  الوضوح  هذا  وسينعكس  ككل.  والدولة 
على  إيجابّية  بصورة  المالية  والذمم  والمسؤوليات 
انجالء  سيعزز  ما  وهو  الليبي،  االجتماعي  النسيج  حماية 
الواثقة  الجامعة  الوطنية  الليبية  الهوية  عن   الضباب 

والبناءة. والمتسامحة 

األساسّية  البنية  من  جزءًا  الملكية  حق  يعّد  الرابع:  الركن 
في تطوير النظام االجتماعّي واالقتصادي العادل. وبالتالي، 
للدولة  المملوكة  المالية  األصول  من  المواطن  نصيب  يعتبر 

منه  مناص  ال  حّقًا  جماعّية  ملكّية  أسِس  على   الليبية 
المواطن من  الحّق  ن هذا  للدولة. وُيمكِّ المالية  الذمة  لضبط 
السوقية  قيمتها  وتعظيم  الجماعية  ممتلكاته  عن  الذود 
حصصًا  يمتلكون  فالمواطنون  وإنتاجيتها.  وربحيتها 
لهم  يحق  فإّنه  وبالتالي  المؤسسات،  هذه  في  متساوية 
يحقق  بما  األصول  هذه  إدارة  على  القائمين  مساءلة 
استدامتها واستمرارها في تقديم الخدمات للمجتمع بأكمله. 
الملكية  مبدأ  ويعّزز  الغنيمة  ثقافة  كسر  الحق  هذا  ويكفل 
للفرد  الخاصة  المصلحة  بين  التوفيق  على  ويعمل  الخاصة، 
تنمية  في  الحّق  هذا  ويسهم  الجماعية.  المصلحة  وبين 
االقتصادية  المؤسسات  ألنشطة  الربح  وتحقيق  الموارد 
المختلفة كالموانئ والمطارات وقطاعات الزراعة والصناعة 
كالصحة  المختلفة  االجتماعية  الخدمات  وتعزيز  والتجارة، 
الحق  هذا  يؤسس  ذلك،  إلى  باإلضافة  واألمن.  والتعليم 
الملكية.  حول  المحلية  النزاعات  لتسوية  صلبة  قاعدة 
والمناطق  لألراضي  األمثل  للتوظيف  كذلك  ويؤّسس 
تدّره  بما  التنمية  في  لتساهم  المدن،  قرب   الصناعية 
العمليات  عن  تنشأ  وعوائد  )مداخيل(  دخول  من 
العملّيات  هذه  وتكون  المختلفة.  واإلنتاجية  االستثمارية 
عن  مباشرة  غير  أو  المحلية،  الحكومات  بواسطة  مباشرة 
بالتشارك  )أو  األجنبي  االستثمار  أو  الخاص  القطاع  طريق 
األموال.  وتنمية  االستثمار  عقود  من  ذلك  غير  أو   بينهما( 
الفردية  الملكية  حقوق  يعزز  أن  كّله  هذا  شأن  ومن 
المشروعة  حرياتهم  يضمن  وأن  لألفراد  والجماعية 
جميع  بين  )المداخيل(  للدخول  األمثل  التوزيع  ويحقق 
أفراد  بين  وعمودّيًا  أفقّيًا  توازنًا  يخلق  فهو  المجتمع،  أفراد 
أخرى،  جهة  من  الالحقة  األجيال  وبين  جهة،  من  المجتمع 

حق الملكية

حق الملكية

حق الحكومة 
المرك�ّ�ة حق األسرة

حق الحكومة 
المحلية
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العدالة  وتتحقق  الموارد،  بتلك  التمتع  حّق  في  فيتساوون 
بين  المعيشية  الفوارق  وتتقّلص  واالقتصادية  االجتماعية 

المجتمع. فئات 

ُيعدُّ هذا الحّق جوهر عملية إعادة الهيكلة لإلطار االجتماعي 
واالقتصادي الريعي واالحتكاري للحكومة المركزية والقائم 
حالّيًا على عوائد األصول والشركات المملوكة للدولة، إذ إّنه 
هذه  عوائد  في  للمواطنين  متساوية  بحصص  يستبدله 
ورقابية  مالية  أدوات  عبر  وذلك  والشركات،  األصول 
فقط،  وتنظيمها  بإدارتها  المركزّية  الحكومة  تقوم  جديدة 
وتصبح مسؤولة عن أدائها في هذا المجال. ولكن، يتطّلب 
كل ذلك التدرج في التطبيق على مراحل ووفق إصالحات 
تلك  تقويم  إلعادة  وذلك  الكلي،  المستوى  على  بنيوية 
والتقديرات  االعتبارات  بحسب  وتعديلها  األدوات 
السوقّية، وينبغي وضع خطط لرفع مستوى أدائها لتنسجم 

بناء االقتصاد. إعادة  مع 

تثبيت  خالل  من  إاّل  الحق  هذا  بلوغ  ضمان  يمكن  وال 
الوفاء  فإن  وبالتالي  أواًل.  المتقّدمة  الثالثة  الحقوق 
القانون  سيادة  لهيبة  وصلبًا  قوّيًا  أساسًا  يضع  الحق  بهذا 
يسهم  أن  بالتالي  الحّق  لهذا  ويمكن  غائبة.  زالت  ما  التي 
فخاخ  من  الليبي  المجتمع  فيه  وقع  ما  معالجة  في 
الريعية  مثل  متعددة  هّدامة  ثقافات  إثرها  نشأت  أخرى 
في  حجمًا  الفخاخ  أكبر  أحد  ولعل  واالستجداء.  والفساد 
ثقافة  فخ  هو  وأمنّيًا  واجتماعّيًا  اقتصادّيًا  المدّمر  األثر 
اآلخرين  ملكية  احترام  وعدم  االستيالء  وثقافة  الغنيمة 
أو  أخالقي  وازع  دون  من  عليها  االستيالء  على  والقدرة 
أم  مؤسسة  أم  فردًا  المعتدي  كان  سواء  قانوني،  رادع 
تحّول  الذي  الفخ  لهذا  السلبية  اآلثار  وألّن  نفسها.  الدولة 
الليبيين،  حياة  مقومات  كل  طالت  متجذرة  ظاهرة  إلى 
أداء  ومنعت  والطاقات  والوقت  الموارد  هدر  في  وتسّببت 
شّكل  قد  فإّنه  والخدمات،  الوظائف  وإنجاز  المسؤوليات 
المستويات  كل  على  الوطنية  التنمية  أمام  هائاًل  عائقًا 
معّقدًا  واقعًا  خلق  أنه  عن  فضاًل  واالقتصادية،  االجتماعية 

حتى  األشكال،  بكل  االستيالء  على  القدرة  على  قائمًا 
والتشريعات  القوانين  تحت  الملكية  في  الحق  اختفى 

الزمن. مر  على  المتراكمة  والقرارات 

واإلقصاء  للظلم  كأداة  االستيالء  ثقافة  الغنيمة  فخ  وكرس 
الباقون إما إلى مستجدين  االجتماعي واالقتصادي، فتحول 
يقدرون  ما  على  يستولون  متسّلطين  إلى  أو  واّتكاليين 
المياه  ومحطات  الكهرباء  خطوط  مثل  الممتلكات،  من  عليه 
والصرف الصحي والمستشفيات واألراضي الخاصة والعامة، 

والقائمة تطول.

احترام  لعدم  كامل  انتشار  من  حالة  نعيش  بأننا  نقر  وألّننا 
القيم  نظام  »إعادة  قاعدة  من  وانطالقًا  ومكانته،  الملكية 
االنعتاق  إلى  ماسة  بحاجٍة  فإننا  لألفضل«،  بل  أصله،  إلى 
أصول  كل  ملكية  في  العدالة  تتحقق  كي  الفخ  هذا  من 
ملكّيتها  إعادة  عبر  وذلك  األرض،  فوق  الموجودة  الدولة 
من  مستقباًل  يأتي  ولمن  الحاضرة  لألجيال  جميعًا،  لليبيين 

القادمة. األجيال 

كل  ويعرف  األصول  لهذه  الملكية  توزيع  ُيعاد  فعندما 
عنها  مسؤواًل  ويصبح  أرباحها  في  حصة  له  بأن   مواطن 
إلى  عندئذ  فسيتحول  والمساءلة،  للمحاسبة  ويخضع 
يحميها  أن  بالتالي  مصلحته  ومن  فيها.  مصلحة  صاحب 
وأن  النهاية  في  منها  ربحه  يتعاظم  وأن  تنمو  وأن 
ويتولد  القادمة.  الليبية  األجيال  حق  لحفظ  تستدام 
الكامل  بمفهومها  الملكية  واحترام  بالمسؤولية  الحّس 
حمايتها  في  الفاعلة  بالمشاركة  الواقع  على  وترجمتها 
السلب  على  القائمة  الثقافات  وتختفي  وتنميتها،  وصونها 
مجتمع  ظل  في  العيش  من  الليبّيون  ويتمّكن   والنهب، 
بكل  والخاصة  المجتمعية  الملكية  يحترم  وناٍم  بّناء 
المالية  الذمة  في  حصًة  له  أّن  الفرد  يدرك  وحين  أشكالها. 
على  والقدرة  والشفافية  الرشيد  الحكم  يتعّزز  للدولة 

والمحاسبة.  المساءلة 

باء. الغايات واألهداف االستراتيجية االجتماعية واالقتصادية المرجّوة

إن رجاء هذه الرؤية بركائزها الرباعية هو أن يصبح اقتصاد 
القطاع  فيه  يقوم  وأن  المصادر،  متنوَع  ودخله  منتجًا  ليبيا 
إدارة  في  بدورها  الدولة  تضطلع  وأن  ريادي  بدور  الخاص 
األمثل  االستخدام  يحقق  بما  الكّلي  المستوى  على  االقتصاد 

للموارد. وبهذا يصير االقتصاد الليبّي ذا ميزات تنافسية ترفع 
بالليبيين  وترتقي  التوزيع  عدالة  وتضمن  النمو،  معدالت  من 
الغايات  هذه  تلخيص  ويمكن  كريم.  معيشة  مستوى  إلى 

المرجوة في النقاط التالية:
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اإلطار العام للقواعد واألركان الحقوقية والغايات واألهداف االستراتيجية المرجّوة  

الغاية األولى: دولة العدالة والمواطنة والهوية الليبية

أهدافها

المواطنة . 1 دولة  في  ُتسهم  وواثقة  مقتدرة  أسرة حيوية 
الوطنية  الليبية  الهوية  تعّزز  بصورة  بمزاياها  وتتمّتع 

الجامعة.

وحكومة . 2 المحلية  مجتمعاتهم  في  مندمجون  ليبيون 
مركزّية تمثل تطّلعاتهم.

وتسائل . 3 تشارك  محلية  ومجتمعات  مدني  مجتمع 
الدولة  في  الثقة  من  إطار  في  وتحاسبها  حكوماتها 

المنشودة.

ليبيون أمالكهم مقدسة وحكوماتهم رشيدة تعزز االنتماء . 4
الوطني والشراكة المجتمعية.

التزاماتهم وفق . 5 يتمتعون بحقوقهم ويدركون  مواطنون 
في  ومتماسك  آمن  حقوقي  اقتصادي  اجتماعي  تعاقد 

دولة عصرية تتحقق فيها العدالة الشاملة.

الغاية الثانية: الحماية والعدالة االجتماعية 

أهدافها

بما . 1 الليبيين  بين  التوزيعية  العدالة  فيها  تتحقق  دولة 
يخلق رأس مال بشري يعزز التنمية والرفاه.

على . 2 قادرة  وحكومات  المساءلة  على  قادرون  ليبيون 
تحقيق الرفاه.

تعّظم . 3 اجتماعية  عدالة  منظومة  ضمن  يعيشون  ليبيون 
الرفاه وتقّدس مبدأ احترام الملكية.

مجتمعات وأفراد مقتدرون لهم مؤسساتهم المحلية التي . 4
تساهم بفاعلية في تحقيق العدالة االجتماعية.

الغاية الثالثة: نموذج اقتصادي بديل

أهدافها

ذات . 1 محلية  مجتمعات  ضمن  ومنتجة  مكتفية  أسر 
اقتصادات مستدامة وتعمل في إطار مؤسسات متكاملة 
على  ومبنّي  فّعال  خاص  قطاع  مع  وبالتشارك  وطنّيًا، 

احترام الملكية وقدسيتها.

وحكومات . 2 ومسؤولون  مقتدرون  وأفراد  مجتمعات 
محلية ومركزية خاضعة للمساءلة.

نشطة . 3 محلية  وحكومات  ومنتجون،  قادرون  مواطنون 
وحكومة مركزية فاعلة جميعها ذات حيوية اقتصادية تدعم 

التنوع والتجدد ضمن إطار تكاملي، محلّيًا ووطنّيًا ودولّيًا.

قادرون . 4 وأفراد  ومجتمعات  كريمًا  عيشًا  تعيش  أسرة 
ومزدهرة  متجددة  محلية  اقتصادات  ضمن  ومنتجون 

وحكومة مركزية تحقق التنمية الشاملة.

الغاية الرابعة: اإلصالح المؤسسي والحوكمة الرشيدة

أهدافها

ومجتمع . 1 وفعالة  متوازنة  ومركزية  محلية  مؤسسات 
يعيش في سالم واستقرار وتنمية مستدامة.

محلّيًا . 2 الشفافة  مؤّسساته  مساءلة  في  مشارك  مجتمع 
ووطنّيًا، ويتحقق من خالله السالم واالستقرار والتنمية.

ظل . 3 في  ممتلكاتها  وَصون  الليبية  لألسر  العيش  كرامة 
فيها  تعظم  التي  واإلنصاف  والمؤسسات  القانون  دولة 
الثروة، وال سيما الثروة البشرّية. على أن تشارك في هذه 
السالم  للحفاظ على  بفاعلية  المحلية  المجتمعات  الدولة 

واالستقرار والتنمية المستدامة.

العدالة . 4 تحقق  ومؤسسات  منتجة  حيوية  مجتمعات 
والمساواة ضمن إطار للتكامل والتعاون اإلقليمي والدولي.
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ركائز وثيقة الرؤية االجتماعية واالقتصادية وخارطة الطريق التأسيسّية

الليبية للدولة  المنشودة  التأسيسية  التنمية 

األمم  في  األعضاء  الدول  جميع  اعتمدت   2015 عام  في 
أيضًا  ُتعرف  والتي  المستدامة،  التنمية  أهداف  المتحدة 
دعوة  تمّثل  هدفًا   17 تضّم  وهي  العالمية.  األهداف  باسم 
تمّتع  العالم وضمان  الفقر وحماية  إنهاء  للعمل على  عالمية 
جميع الناس بالسالم واالزدهار بحلول عام 2030. إّن هذه 
العمل بشأن تحقيق  إّن  أي  السبعة عشر متكاملة؛  األهداف 
هدف ما سيؤثر على النتائج في مجاالت األهداف األخرى. 
ولذا، فإن التنمية يجب أن توازن بين العناصر االجتماعية 
تزامنت  وقد  استدامتها.  إلى  اآليلة  والبيئية  واالقتصادية 
هذه الدعوة العالمية مع اشتداد األزمة السياسّية واألمنّية 

الليبية.  بالدولة  عصفت  التي 

تتحّدث  وشعبية،  نخبوية  ووطنية،  دولية  أصوات  وثّمة 
التنموية  المجاالت  على  التركيز  ضرورة  عن  باستمرار 
الراهنة،  لألزمة  حاّلً  بوصفها  الليبية  الدولة  في  المختلفة 
واالقتصادية،  االجتماعية  بالتنمية  يتعّلق  ما   وخصوصًا 
البشرية  الموارد  البشري وتحفيز  المال  من قبيل تنمية رأس 
الحماية  وتأمين  الشباب  بين  البطالة  مشكلة  ومعالجة 
المهّمشة ولذوي اإلعاقة،  الليبية وللفئات  االجتماعية لألسرة 
القطاع  وتشجيع  المحلي،  المال  رأس  تقوية  إلى  باإلضافة 
الخاص، واالستثمار الوطني واألجنبي، وتطوير بدائل الطاقة، 

وبناء االقتصاد المنّوع صناعّيًا وزراعّيًا وسياحّيًا.

الصدد:  هذا  في  بالتنويه  جديرين  اتجاهين  هناك  أن  كما 
من  فلكها  في  يدور  وما  المؤسسية  التنمية  أّولهما  يتبنى 
والشفافية،  والنزاهة  الرشيدة،  والحوكمة  الفساد،  محاربة 
والرقابة، والتأطير المؤسسي للهياكل التنظيمية وللمالكات 
فيها  بما  مؤسسة  أي  ذلك  من  يستثني  ال  وهو  الوظيفية. 
أّما  واألمنية.  والعسكرية  والقضائية  التشريعية  المؤسسة 
وما  الثقافية  التنمية  أهمية  أصحابه  فيرى  الثاني  االتجاه 
أخالقية،  وقواعد  قيمية،  منظومة  من  فلكها  في  يدور 
ورسائل إعالمية، وتنشئة اجتماعية. وهم يرون أن التنمية 
ومحصلة  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  شرط  الثقافية 

لهما في الوقت ذاته.

التي  التأسيسية  التنمية  أن  غير  جّدًا،  مهم  سبق  ما  كل 
التنموية  األولويات  هرم  قمة  في  تقع  إليها  الدعوة  نتّبنى 
لألوضاع  الظرفية  الخصوصية  وفق  وذلك  الليبية  للدولة 
المقومات  تنمية  التأسيسّية  بالتنمية  ونقصد  الراهنة. 

األرض  ورقعة  البشري،  التجمع  وهي:  للدولة،  التأسيسية 
به. الخاص  االجتماعي  والعقد  التي تضّمه،  الجغرافية 

في ما يتعلق بالتجمع البشري الليبي، نحن اآلن بحاجة إلى 
الجامعة  الليبية  بهويته  تذّكره  تنمية  له:  تأسيسية  تنمية 
أم  إثنية  أم  نوعية  أكانت  سواء  الثرية،  المتنوعة  لهوياته 
تعّزز  تنمية  ذلك.  غير  أم  مناطقية  أم  سياسية  أم  دينية 
السياسية  االختالفات  تحترم  االختالف:  رغم  االحترام 
اإلثنية  االختالفات  وتحترم  سلميًا،  عنها  التعبير  دام  ما 
الجامعة،  الليبية  بالهوية  مقرونًا  عنها  التعبير  دام  ما  كلها 
تعتدي  ال  طقوسها  دامت  ما  الدينية  االختالفات  وتحترم 

األخرى. الديانات  على 

التوجهات  أصحاب  فيها  يفخر  لدولة  تؤسس  تنمية  إّنها 
عنها  ويعبرون  النظرية،  بتوجهاتهم  المختلفة  السياسية 
أحزاب منضبطة ومتوافقة  تقدمها  برامج حزبية  من خالل 
المتفق  العامة  للقواعد  وخاضعة  الديمقراطية  اآلليات  على 
المصالحة  األول  هاجسها  يكون  تأسيسية  تنمية  عليها. 
برنامج  في  ومنوعة  مختلفة  عدالة  آليات  عبر  الوطنية 
عنها  تغيب  ال  تأسيسية  تنمية  االنتقالية.  للعدالة  شامل 
المؤسسات  وال  االعالمية،  الوسائل  وال  الدراسية،  المناهج 

البحثية. المراكز  األكاديمية، وال 

في ما يتعلق بالرقعة الجغرافية الليبّية المتنّوعة بّرًا وبحرًا، 
ورقعة  البشري  بالتجمع  تتعلق  التأسيسية  التنمية  فإّن 
التجمع.  بهذا  الخاص  االجتماعي  والعقد  الجغرافية  األرض 
به  المواطنين  وعي  إلى  بالضرورة  الميثاق  هذا  ويستند 
أركان  من  وأساسّي  ضرورّي  ركن  إّنه  إذ  لبنوده،  وفهمهم 
الدولة الليبية المنشودة، وشرط الزم للحفاظ على التماسك 
مجاالت  في  ومتنّوعة  متزامنة  عمليات  وإلنجاز  المجتمعي، 
فكرتين  على  العقد  هذا  ويقوم  كلها.  المستدامة  التنمية 
جماعة  وجود  أي  »األفقي«  المجتمع  عقد  فكرة  أساسيتين: 
عقد  وفكرة  مشتركة،  اجتماعية  إرادة  بفضل  فعاًل  مترابطة 
السلطة  بين  تعاقد  الدولة على  قيام  أي  »العمودي«  السلطة 
العدالة،  قيمة  عنهما:  غنى  ال  لقيمتين  بناًء  المواطنين  وبين 
وقيمة  مجتمع،  كّل  أساس  هو  القوة  ال  الحق  أن  مفهوم  أي 

الحرية أي أن اإلرادة ال القوة هي أساس خطة كل نظام. 

البشري  للتجمع  والواجبات  الحقوق  الميثاق  هذا  ويضم 
يؤطر  كما  للسلطة،  والمسؤوليات  الصالحيات  مقابل  في 
أن  ويجب  بينهم.  ما  في  البشري  التجمع  أفراد  عالقات 
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وشكلها  الدولة،  هوية  مقومات  أهم  الميثاق  يتضّمن 
والمؤسسي  واالقتصادي  والمالي  السياسي  ونظامها 
دستور  صياغة  ضرورة  عن  هنا  والحديث  واالجتماعي. 
يمنع  ال  ولكن  ذاته،  االهتمام  للبالد يصّب في خانة  عصرّي 
اإلرث  إلى  تضاف  تأسيسية  اجتماعية  وثائق  تسبقه  أن 

الليبية. للدولة  الدستوري 

وعليه، فإن التنمية تستهدف وحدة مجاالت الهوية للدولة 
بذلك  تضمن  وهي  الليبي.  واإلقليم  الليبية،  واألمة  الليبية، 
المستدامة  التنمية  مجاالت  في  المرجوة  األهداف  تحقيق 
مصالح  تكفل  حقوقية  رؤية  تنتج  تنمية  لتكون   2030
مواليد األلفية الثالثة من الليبيين، كل الليبيين: في الداخل 
والمفجوعين،  المقهورين  والمهجرين،  النازحين  والخارج، 
بمقومات  وعيهم  تشكل  تنمية  والمستعبدين.  المستبعدين 
مستدامة  لتنمية  أساسًا  ليكون  الليبية  الدولة  تأسيس 
تنمية  إّنها  المستقبل.  في  ليبيا  دولة  الستمرار  ضامنة 

الحالية. لألجيال  تنمية  هي  كما  القادمة  لألجيال 

وفي السياق ذاته، رأت الدول الصديقة وبعثة األمم المتحدة 
هذه  مثل  إلى  ماسة  حاجة  في  البالد  أن  ليبيا  في  للدعم 
استشرفه  حين  المسار  هذا  بدايات  تلّمسنا  ولقد  الرؤية. 
في  السيد غسان سالمة  ليبيا،  إلى  الخاص  األممي  المبعوث 
خطته الرباعية عام 2018 في ملتقى غدامس وما مهد له من 

لقاءات مجتمعية تشاورية نظمها »مركز الحوار اإلنساني«.

لجنة  بإدارة  الليبي  واالقتصادي  االجتماعي  الحوار  إن 
يسهم  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم 

التي  والغايات  المبادئ  لتحقيق  السلمية  الُسُبل  بناء  في 
يقوم عليها النظام المجتمعي المنشود، وهو المحفز للتنمية 
المستقبلية.  ليبيا  دولة  وقيام  نهوض  أجل  من  التأسيسية، 
الليبي  للحوار  الشاملة  الفنية  التشاورية  العملية  أتت  وهنا 
المؤسسية  للتنمية  مستقبلية  رؤية  لوضع  تهدف  والتي 
ركائز  أربع  إطار  في  ليبيا  في  واالقتصادية  واالجتماعية 
وإن  بها،  نعتز  كيف  ثم  بالدنا،  نحب  أن  أواًل  تعلمنا  رئيسة 
وعلى  عليها  نحافظ  كيف  ثم  فيها.  اغتربنا  أو  عنها،  تغربنا 
التلوث  من  نحميها  والخارجي،  الداخلي  العبث  من  بيئتها 
بجسور  وربطها  بأنهار  شقها  نتخيل  بطن،  وما  منه  ظهر  ما 
واالتصاالت  والمياه  الكهرباء  شبكات  نتخيل  وقطارات، 

بينها.  الرابطة  والمواصالت 

الرؤية ميثاقًا اجتماعّيًا ِضمنّيًا جديدًا يحدد حقوق  طورت 
السلطة  صالحيات  ويرسم  وواجباتهم،  المجتمع  أفراد 
إلى  هذا  الجديد  االجتماعي  العقد  ويتطّلع  ومسؤولياتها. 
المستقبل،  ليبيا  إلى  للوصول  مستدامة  تأسيسية  تنمية 
واإلنصاف  العدالة  مبادئ  على  القائمة  المؤسسات  دولة 
والحقوق العامة والحريات األساسية ذات اقتصاد منتج 

ومتنوع ومتجدد ومجتمع يسوده السلم واالزدهار. 

دولة  هي:  أربع  ركائز  إلى  المستقبل  ليبيا  رؤية  تستند 
االجتماعية،  والعدالة  والحماية  الليبية،  والهوية  المواطنة 
وبّينت  المؤّسسي.  واإلصالح  البديل،  االقتصادي  والنموذج 
الرؤية العالقة التكاملية بين الركائز واألركان الحقوقية في 
كّله  ذلك  وارتباط  الشامل،  بمفهومه  اإلنساني  األمن  إطار 

المتحدة. التي أطلقتها األمم  المستدامة  التنمية  بأهداف 
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ألف. الركيزة األولى: دولة العدالة والمواطنة والهوية الليبية

التمدد  تتوقف عن  استفهام ال  الوطنية سطور  الهوية  سؤال 
في كل بلدان العالم. فالهوية كائن حي، يعيش على ما يبدعه 
اإلنسان المواطن في أرضه وفي خضم تفاعالت الحياة وسط 
تجدد  قيم  ومنظومات  وثقافية  وصناعية  علمية  متغيرات 

ذاتها في أوقات السلم والحرب والعوز والرفاهية.

ليبيا مثل كل األوطان التي يتحرك فيها اإلنسان في فضاء الحياة، 
تحمل التاريخ والحاضر على كتفي وجودها وتخوض مع ثقله 

معركة نسج هويتها الذي ال يتوقف. تلك هي أسطورة الحياة.

»من ليبيا«. نجيب عندما يسأل سائل »من أين أنت؟« في أي 
مكان وبكل اللغات.

1. الهوية الليبية في ضوء مفهوم »الحقوق« 
ومواجهة التحديات

االجتماعي  والنسيج  البالد  وحدة  تعرض  من  بالرغم 
الجامعة  الوطنية  الليبية  الهوية  أن  إال  هائلة،  لتحديات 
في  ظهرت  وإن  حتى  ليبي  كل  وجدان  في  وحّية  حاضرة 
على  المنكفئة  الفرعية  الهويات  من  العديد  األخير  العقد 
 2011 في  المركزية  الحكومة  مالمح  اختفت  إن  فما  نفسها، 
واأليدولوجية  والجهوية  القبلية  التشّكالت  برزت  حتى 
الهوية  تعزيز  كّلها  تعارض  والتي  للحدود،  العابرة 
االستقالل. منذ  تشكلت  التي  الجامعة  الوطنية  الليبية 

االستقالل  نيلها  بعد  ليبيا  في  الحقوق  مفهوم  نشأ  وقد 
تولد  الحين  ذاك  ومنذ  فيها.  المدني  القانون  مدّونة  وظهور 

واجه  وقد  الليبي.  الشعب  لدى  الواحد«  »المصير  شعور 
العهود  خالل  الوجودية  التحديات  من  العديد  الشعور  هذا 
الماضية وصواًل إلى الفوضى التي نعيشها اآلن. لكّننا نصحو 
لسببين؛  الواحد  الليبي  بالمصير  مؤمنون  ونحن  صباح  كل 
عنها،  ودافعوا  األجداد  بناها  التي  ليبيا  وارثو  نحن  أولهما: 
وجودنا  بل  فبقاؤنا  بمواردها،  األرض  وارثو  نحن  وثانيهما: 
مرتبط  ونموها  بنموها،  مرتبط  واستمرارنا  بها،  مرتبط 
في  بالعدالة  واإلحساس  بالشعور  مرتبط  واتفاقنا  باتفاقنا، 
العدالة،  الليبيون  يتصور  فقط  هكذا  فوائدها.  إلى  الوصول 
الليبية  األمة  في  شركاء  بأنهم  الليبيون  يشعر  فقط  وهكذا 
واالستجداء  االستيالء  ثقافة  من  التخّلص  من  ويتمكنون 
التي تمزق أشالء الوطن واستبدال ذلك كّله بثقافة تتمحور 

حول الحقوق والمسؤوليات.

قد نتساءل حول حجم التحديات الموجهة للفرد وللمجتمع 
أو  غازيًا  إما  منه  الوطنية، وجعلت  الحفاظ على هويته  في 
مغزّوًا، وأخرجت شخصية قيل عنها إنها تمثل ثالوث القبيلة 
والغنيمة والغلبة، وقيل عنها كذلك إنها نجحت إلى حد كبير 
واالجتماعي  الفئوي  والصراع  التوتر  تواريخ  استحضار  في 
والجغرافي، في حين ساد االعتقاد بأن هذه الذاكرة الهدامة 
ميثاق  منذ  الليبي  الذهني  النسيج  في  انصهرت  قد  كانت 

الحرابي واالستقالل ومقولة »حتحات على ما فات«.

غير  التعامل  بعد  الليبيين  ر  َغيَّ الذي  الفساد  عن  ونتساءل 
بوادر  أولى  ظهرت  عندما  حتى  النفط،  ثروة  مع  الرشيد 
الشاعر  قصيدة  في  الليبي  األدب  في  الشعبي  االحتجاج 
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ثروة  »وين  مطلعها  في  فيها  يقول  والتي  الحبوني5  جعفر 
البترول يا سمساره... اللي ع الجرايد نسمعوا باخباره«.

ونتساءل كيف لم تنجح األنظمة السابقة في مشروع ما سّمَي 
حينها بتوزيع الثروة )مع أن المفارقة هنا بأن الثروة ال يجب 
أن توزع بل تخلق وتراكم ويكون محورها اإلنسان( مع أنها 
»القسرية«،  الجامعة  الليبية  الهوية  من  نوع  على  حافظت 
بعد  كبير وتصدعت  إلى حد  الهوّية مشّوهة  كانت هذه  وإن 
وإن  الجامعة،  الليبية  الهوية  في  والتشوه  مباشرة.  اختفائها 
اختلف في الدرجة والعمق واألثر، سببه في العهود كّلها واحد 
وهو اختالل العدالة في توزيع الثورة وبالتالي اختالل التنمية.

وحّتى حين ظهر النفط في البالد، فإّن الخبراء االقتصاديين 
اعتبروا آنذاك أن ليبيا ال تزال تحتاج للمساعدة، حّتى أّنه تّم 
إدراجها في خطة مارشال بعد الحرب العالمّية الثانية. وبعد 
إن  أنفسهم  الخبراء  النفط، قال  إنتاج  سنوات قليلة من بدء 
ليبيا تمتلك ثروة أكبر مما تستطيع إدارتها إذ لم يكن المجتمع 
والدولة جاهزين لهذا الفيضان من األموال وهو ما أّدى إلى أن 

تحّل بالبالد »لعنة الموارد«.

واليوم، فإّن ليبيا تواجه مجموعة خطيرة من التحديات التي 
يفرضها موقع الدولة ومساحتها وثرواتها، فضاًل عن التحديات 
السكان،  عدد  في  قلة  من  الديمغرافي  الواقع  يفرضها  التي 
تشهده  وما  تماسكها،  ومدى  ونوعيتها  السكانية  والتركيبة 

البالد من أحداث وظواهر تهدد الفرد والمجتمع والدولة.

إن ازدياد حدة الصراع وطريقة طرح المطالب ودرجة تدخل 
تفاقم  أزمة هوية  تعيش  البالد  أن  الخارجية تظهر  األطراف 

االنقسام وحالة الشلل في الدولة.

2. ليبيا المنشودة: استشراف المستقبل في ظل إطار 
اقتصادي اجتماعي يحقق العدالة

والمؤذية  للقيم  الهدامة  المنظومة  هذه  ُتعكس  عندما 
الحوافز  منظومة  وُتعكس  الجامعة  الوطنية  الليبية  للهوية 
الكلية  االقتصادية  والثروة  المجتمعية  القيم  تنقص  التي 

يتحول  أن  إلى  وتؤدي  االستيالء  على  القدرة  وتعزز 
مستجدين. إلى  الباقون 

الدخل  إيرادات  في  حقه  الليبي  المواطن  يعرف  وعندما 
وحّق أسرته ومجتمعه المحلي، وال يكذب عليه أحد أو يمّن 
وتعّزز  بغير وجه حق  ُتعطى  أو مرتبات  بدعم مزعوم  عليه 
االتكالية والعيش في ظل المستولين على مقدرات الشعب.

بل  يغتصب  أو  ُيدّنس  أن  من  ُملكه  على  يخاف  ال  وعندما 
يصونه القانون النافذ الذي يضمن له الحق في العمل بحرية 

والحق في اإلبداع والبحث عن الرفاه.

أفراد  أمام  وتتاح  والواجبات  الحقوق  تتساوى  وعندما 
المجتمع الفرص ذاتها، ويكون القانون هو المرجع الوحيد في 
تحديد الحقوق والواجبات، فيسود العدل واإلنصاف، وتكون 
قيم المساواة وتكافؤ الفرص ضمانًا لوحدة الوطن واستقراره.

قانونية  منظومة  على  المواطنة  مبدأ  يرتكز  وعندما 
وسياسية واجتماعية وأخالقية متكاملة، ينتفي من خاللها 
أو  اللون،  أو  الجنس  أساس  على  المواطنين  بين  التمييز 
والنشاط  االنتماء  أو  الفكرية،  القناعات  أو  اإلثني،  األصل 

والثقافي. السياسي 

ظل  في  أسرته  وعلى  نفسه  على  المواطن  يأمن  وعندما 
خدمات فاعلة محلية، تضمن حّقه في االستثمار في مدينته 
له حكومة محلية ترعاه في كل  وقريته، وتضمن أن يكون 
أوجه الحياة وتمّكن التنمية المحلية المستدامة التي تصب 

الوطنية. التنمية  في مصلحة 

وعندما ال تمتلك حكومة مركزية كل شيء وتوزع متى تشاء 
ديمقراطية  وطنية  حكومة  هناك  وتكون  تشاء،  من  وعلى 
وتؤكد  األمن  وتنشر  السيادة  تصون  وقوية  وفاعلة  مقتدرة 
ميزان العدل وإنفاذ القانون وتخطط للوصول بالشعب الليبّي 
صالحياتها،  تتعدى  وال  االجتماعي  االقتصادي  الرفاه  إلى 
ويكون لها ذمة مالية محكومة بقواعد وحدود مالية شفافة 

وقابلة للمساءلة والمحاسبة.

حيث يتناول قضية الرواتب وحال الفقراء ونقده لكبار الموظفين في الدولة الليبية وتطرق إلى العيوب الناشئة في المجتمع الليبي حينذاك من . 5
فساد ورشوة وواسطة ومحسوبية ويدعو الشاعر في قصائده إلى العدالة والمساواة وتبقى من أشهر قصائده قصيدة )البترول( التي أثارت 

ضجة واسعة في ذلك العهد وتجاوبت معها الصحف واإلذاعات والشعراء على اختالف مشاربهم.
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الحقوق  وترجع  الحقوقية  المنظومة  ُتستعاد  وعندما 
والمجتمع  واألسرة  المواطن  مستوى  على  أصحابها  إلى 
في  الهيكلي  الخلل  ُينهي  شامل  مجتمعي  ليبي  باتفاق 
)الكّلّية(  العليا  المالية  ويضبط  للدولة  االقتصادي   اإلطار 
الليبي  االجتماعي  للنسيج  الوجودي  التهديد  عن  المسؤولة 
الجامعة  الهوية  تشويه  في  والمساِهمة  الليبية،  وللعائلة 
قَيم  منظومة  ظّل  في  وتفتيتها  الليبية   والشخصية 
جائرة تؤّدي أن يتحّول المواطن إلى »إما مفترس أو فريسة« 

مع ما يصاحب ذلك من اللجوء إلى االقتتال من أجل الحياة.

حكوماتهم  ومحاسبة  مساءلة  من  الليبيون  يتمّكن  وعندما 
البيانات  وُتنشر  ُتتداول  بحيث  فيها  يدور  ما  ومعرفة 

والمعلومات بشفافية.

وعندما تغيب سياسة االستجداء الريعية التي ال تستطيع أن 
تلبي احتياجات المجتمع على اتساعه.

وعندما يلتزم الجميع في ليبيا بمهمة إطالق مشروع إصالح 
مجتمعي يجد ثوابته في:

والعدل 	  والتسامح  والتعاون  االعتدال  وأهمها  القيم، 
السلوكيات  كل  نبذ  مع  الباطل  ضد  والوقوف  واإلحسان 
والفساد  السلبية  مثل  له  والمدمرة  للمجتمع  المعادية 

والتحّيز والتعّصب والخروج عن القانون والكراهية.

تذويب الوالءات الفرعية لصالح االنتماء للوطن.	 

احترام التنوع الثقافي واإلثني.	 

النطالق 	  جماعية  فكرية  مرجعية  وجود  ألهمية  الوعي 
للتضامن  أصيلة  عناصر  على  قائم  تحديثي  مشروع 
الحضاري  الرصيد  من  ومستمدة  الوطنية،   والوحدة 

لهذا الوطن.

المسّلح 	  للصراع  السياسية  الجوانب  تتحول  أال  ضمان 
المجتمع  يصيب  نوع(  أي  )من  اجتماعي  اصطفاف  إلى 
الليبي باالنهيار أو الدولة بالمزيد من االختراق والشلل.

اإلحساس بأهمية االلتزام بالصالح العام، وإدراك العالقة 	 
نظام  إلى  والحاجة  واالستقرار  وااللتزام  الوعي  بين 

قانوني نافذ ومنظومة أمنية تحفظ الحرية والنظام.

واالنفالت 	  والجمود  التعصب  على  القائمة  األفكار  نبذ 
واالنغالق والتطرف.

تعاقد الليبيين على أسس ومبادئ ومفاهيم تؤكد رغبتهم 	 
والتعايش،  للتوافق  قواعد  لها  جماعة  في  العيش  في 

ومدعومة بمواثيق أخالقية ملزمة.

عندما تتحّقق كّل هذه العناصر: 

لتعليم  بدخل  التمّتع  من  المستحقة  الليبّية  األسرة  ستتمكن 
في  فاعلين  كليبيين  وتربيتهم  وإعالتهم  وأبنائها  بناتها 
في  الثقة  كامل  ولهم  والنفس،  البدن  أصحاء  مجتمعهم، 

أنفسهم للدخول في معترك الحياة وكلهم آمال وطموحات.

وسيتمكن المواطن الليبي من النمو والعمل، ألن أمالكه وثمرة 
جهده مصونة ومقدسة بل وتخلق الثروة وتراكمها، وسيتمكن 
للتنمية  تحقيقًا  المحلي  مجتمعه  في  واالستثمار  العمل  من 

المحلية الوطنية المستدامة.

الخدمات  أفضل  تقديم  من  المحلية  الحكومة  وستتمكن 
في  حقها  عن  مسؤولة  تكون  بأن  وذلك  الرفاه،  وتحقيق 
قادرة  تكون  وأن  المركزّية،  المالية  الذمة  من  محّدد  دخل 
القرارات وتنفيذها في االستثمار والتنمية وبناء  اتخاذ  على 
أن  على  المستدام،  الكريم  العمل  فرص  وخلق  القدرات، 
الشفافية  إرساء  في  العليا  الكلمة  المحلي  للمجتمع  يكون 
المركزية.  قبل  المحلية  لحكومتهم  والمحاسبة  والمساءلة 
وتنشأ المؤسسات المبنية على الواقع وليس محاولة فرضها 
والثروة  القيمة  إضافة  في  تساهم  مؤسسات  الواقع،  على 

المجتمعية الكلية ال في إنقاصها. 

قيم  من  فيهم  الكامنة  القيم  تعزيز  من  الليبّيون  وسيتمّكن 
التسامح  ليبية وإنسانية وإسالمية، والتي تعّزز بدورها قيم 
والشفافية  واإلتقان  واالنضباط  والمسؤولية  والوسطية 
والمثابرة والعدالة واالعتناء بالمجموعات المهّمشة وتمكينها 

من خالل منظومة حماية اجتماعية متماسكة ومستدامة.

وسيكون احترام حقيقة التنوع واالعتراف بالهويات الثقافية 
االجتماعي  التماسك  واقع  إلضفاء  مباشرًا  سببًا  لآلخر 

للمجتمع الليبي الموّحد.

األخرى،  الوالءات  على  تعلو  رابطًة  للوطن  الوالء  وسيصبح 
واالنتماءات  والحزبية،  والعشائرية  القبلية  كالعالقات 
الجهوية والخارجية، فتنصهر كلها في الشعور باالنتماء القائم 
على الرابطة العاطفية الوجدانية للوطن، مع ما يصاحب ذلك 
وأن  الوطن،  نحو  وواجبات  التزامات  هناك  بأن  اإلدراك  من 

المواطنة ال تتحّقق من دون التقيد الطوعي بها.

ن ذلك المواطنين من غرس  وسيتعزز االنتماء الوطني وسُيمكِّ
واللغات  بالثقافات  والعناية  الوطنية،  والقيم  المبادئ  وتعليم 
واللهجات الوطنية، واالعتزاز بتنوع التراث الليبي الذي يثبت، 
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بفنونه وآدابه وتقاليده، تنّوع الناس في ليبيا وتعّدد ثقافاتهم 
وتبّنيهم لمبدأ احتضان هذا التنّوع الفريد بداًل من جعله عنوانًا 

»لقهر اآلخر«.

وسنرى الهوية الليبية الحقيقية في سمو األخالق في التعامل 
وإثبات حقيقة أن الكرم الليبي المعروف هو خلق حميد وليس 
ألجل المصلحة، فحالة الفساد المستشري، وإن كانت معروفة 
الحال  القاعدة كما هي  فإّنها تبقى االستثناء وليست  قديمًا، 
اآلن وهي محّل رفض المجتمع وإن كان يمارسها ألجل البقاء.

وبهويات  المدني  بالمعنى  أمة  الليبّيون  وسيبني 
وحقوق  بالمواطنة  تهتم  دولة  ظّل  في  تاريخّيًا   تعايشت 
الليبّي  المواطن  كرامة  ستصان  كيف  وسنرى  مواطنيها. 
تسود  وكيف  واإلبداع  والفكر  الشخصية  الحريات  وتتعّزز 
اآلداب العامة وكيف يتعامل الليبيون بعضهم مع بعض ومع 

غيرهم في بلدهم وفي الخارج.

بدنه  المواطن وأسرته وسُيحافظ على صحة  وسُتنَقُذ حياة 
حيوية  ذات  وقرى  مدن  في  صحية  أنماطًا  ويعيش  وعقله 
وبيئة صحية عامرة مستدامة ويتمكن من الترويح عن نفسه 

واالستمتاع بالفن واإلبداع.

كل  وتعبئة  حشد  من  للتنمية  الوطنية  السياسة  وستتمكن 
يتمّكن  حتى  والنساء،  الشباب  فيها  بما  والقوى  القدرات 
الوطنية  الكبيرة،  التحديات  مع  التعاطي  من  الليبّيون 
والقدرة  الرغبة  تعزيز  من  وسيتمّكنون  والدولية.  واإلقليمية 
الصراعات  واقع  وتجاوز  السالم،  وبناء  معًا،  العيش  على 

المسلحة وأشكال العنف والحرب.

المدن  ذاكرة  من  والدمار  الحرب  آثار  تمسح  بيئة  ن  وستتَكوَّ
العامة  بالخدمات  واالرتقاء  وتطويرها  بنائها  وإعادة  بإعمارها 
ونشر النظافة وتأسيس سالمة المرور فيها، ولن يلجأ الليبيون 
وستتحّول  فحمًا،  ليبيعوها  والمدن  البرية  في  األشجار  لقطع 
عليها  االستيالء  من  بداًل  وترفيه  أعمال  بيئة  إلى  الشواطئ 
المحميات  وستنتعش  حق،  وجه  بدون  العامة  عن  وحجرها 
البيئية المختلفة وتصان وتنمو الثروة الحيوانية في البر والبحر.

عن  ُتعّبر  التي  الجامعة  الليبية  الهوية  ستبرز  فقط  هكذا 
األصالة والتاريخ والجغرافيا وسوف يظهر كم كان هذا اإلطار 
المنبثقة  الحوافز  ومنظومة  الحالي  االجتماعي  االقتصادي 
عنه هي السبب الرئيس لطمس مالمح الهوية الليبية الوطنية 

الجامعة البناءة والغيورة على الوطن.

باء. الركيزة الثانية: الحماية والعدالة االجتماعية

استقاللها  منذ  ليبيا  في  الرسمية  السلطات  عملت 
خاصة  أهمية  االجتماعي  األمان  موضوع  إعطاء  على 
قاسية  ظروف  من  البالد  تعانيه  كانت  مما  الرغم  على 

الحماية  لتحقيق  الالزمة  المالية  الموارد  في  حاد  ونقص 
الالزمة  التشريعات  الليبي  ع  المشرِّ سّن  وقد  االجتماعية. 
للفئات  والقانونية  والصحية  االجتماعية  الرعاية  لتوفير 

الص�اع والتشظي 

ركائز 

حق الحكومة 
المرك�ّ�ة

حق الحكومة 
المحلية حق الملكية

السالم واالستق�ار والتنمية

اإلصالح 
المؤسسي 
والحوكمة 

الرشيدة

النموذج 
االقتصادي 

البد�ل

الحماية 
والعدالة 

االجتماعية

دولة 
المواطنة
والهوية 
اللي�ية 

الفساداالستيالءاالستجداءال��عية

القواعد واألركان

األفخاخ

حق األسرة
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 أول قانون صدر بهذا الشأن هو قانون التأمين االجتماعي رقم )53( لسنة 1957م.. 6

العديد  إصدار  ليبيا  وشهدت  المجتمع6.  من  الهّشة 
شبكة  عليها  تقوم  الذي  المجال  هذا  في  القوانين   من 

االجتماعي. األمان 

عن  المسؤولة  هي  هذا  وقتنا  حتى  الدولة  ظلت  ولقد 
الحماية االجتماعية، وذلك عبر قيامها بوظائَف الهدُف منها 
الغذاء  للمواطنين، مثل تحسين  المعيشية  تحسين األحوال 
متطلبات  من  شابهها  وما  االجتماعي  والضمان  والسكن 
الرعاية  على  تحرص  الدولة  فكانت  الكريمة.   الحياة 
الغذاء  بتوفير  يتصل  ما  في  لمواطنيها  االجتماعية 
األدنى  والحد  الصحية  والرعاية  والتعليم  واإلسكان 
التصاعدية  الضرائب  سياسات  تبني  عن  فضاًل  لألجور 
الوطني  المستوى  على  الدخل  توزيع  إعادة  تستهدف  التي 
الحماية  ولكّن  المجتمع.  في  االجتماعية  للعدالة  تحقيقًا 
اعتماد مبدأ  الدولة بل عليها  لم تعد حكرًا على  االجتماعية 
المدني  المجتمع  وإشراك  الخاص  القطاع  مع  المشاركة 
االعتبار  عين  في  آخذة  والمساءلة،  المراقبة  تعزيز  في 
المدن  لكافة  والبشرية  المكانية  االجتماعية  العدالة  تحقيق 

واألقاليم. والمناطق 

على  االستهالك  تنمية  تمويل  في  النفط  مساهمة  ارتفاع  إّن 
العدالة  تحقيق  غياب  إلى  يفضي  اإلنتاج  تنمية  حساب 

االجتماعية على مستَوَيين:

في . 1 هو  من  بين  وخصوصًا  الحالي:  الجيل  أفراد  بين 
وبين  به  المحيطة  والدائرة  القرار  وصنع  السلطة  مواقع 
بالسلطة  لها عالقة  ليس  المهمشة والتي  الكادحة  الفئات 

ودوائرها.

بين الجيل الحالي وبين األجيال المستقبلية.. 2

المحاصصة وعدم  المنتفعين من  أولئك  فعندما نتخلص من 
بالقليل  القانعة  المستضعفة  الغالبية  صمت  ومن   العدالة، 
نظرًا للحرمان الذي تعرضت له لمدد طويلة. وعندما نتخلص 
يتم  خاللها  من  التي  الرؤى  وانعدام  الدخل  إدارة  سوء  من 
بين  للدخل  عادل  وتوزيع  سليم  اقتصاد  بناء  إلى  الوصول 

الجيل الحالي واألجيال المستقبلية.

والمساءلة  للمحاسبة  تعّرضه  بقنواٍت قد  الدخل  يمّر  وعندما 
من خالل أجهزة رقابية فاعلة، وعندما تنتهي الحزمة النمطية 

الريعية المتمثلة في الدعم، والتوظيف، والقضاء على النظام 
والمكارم  والعطايا  الِهبات  خالل  من  الوالء  على  المبني 

واستبداله بنظام الكفاءة والجدارة.

البنى  في  خًلال  أحدث  الذي  الفساد  ينتهي  وعندما 
غياب  عنه  ونتج  الحقوق  ضياع  إلى  وأّدى  االجتماعية، 
خدمات  في  والقصور  واالجتماعية  التوزيعية  العدالة 
السلطة  أصحاب  استغالل  بسبب  االجتماعية،  الحماية 
والمقربين منهم لمواقعهم ونفوذهم مما أتاح لهم االستئثار 
العام،  المال  واستنزف  وإهدار  الدخل،  من  األكبر  بالنصيب 
سواء عبر ازدواجية المرتبات ووهميتها، أم عبر االعتمادات 
المبالغة  بطريق  أم  األموال،  وتهريب  المزورة  المستندية 
المؤسسات  في  عمل  عقود  وإبرام  والتعيين  التوظيف  في 

العامة دون الحاجة لها.

وعندما نتبّنى قيم العدالة االجتماعية القائمة على:

إصالح منظومة المرّتبات واألجور بما يكفل حياًة كريمة . 1
عدالة  لتحقيق  ضريبية  بسياسة  العمل  وكذلك  للجميع، 
الفقر  من  للحد  تشغيلية  وبرامج  وخطط  الدخل،  توزيع 

والبطالة.

أشكال . 2 كل  وترفض  تنبذ  قيمية  ثقافة  خلق  على  العمل 
الفساد سلوكّيًا وتعليمّيًا وقانونّيًا.

مواجهة . 3 في  الهّشة  الفئات  صمود  تعّزز  قوانين  سن 
األزمات والتحديات االقتصادية واالجتماعية.

الرقابة . 4 عن  المسؤولة  اإلدارية  األجهزة  وتعزيز  تطوير 
اإلدارية والمالية.

الدخل  توزيع  في  االجتماعية  العدالة  قيم  تسود  وعندما 
على  وُيقضى  والحروب  الصراعات  تنتهي  وعندما  والموارد، 
الفساد في مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وتنتهي كل مظاهره 
المتمثلة في الرشوة والمحسوبية واالختالس والبطالة والفقر 
وحرمان  الحكومية،  بالمشاريع  والتالعب  النفوذ  واستغالل 
وهدر  واالجتماعية  االقتصادية  حقوقهم  من  المجتمع  فئات 

مكتسبات الدولة.

اإليرادات  واستنزاف  العامة  األموال  ضياع  يتوقف  وعندما 
وتشويه  العامة  المالية  الذمة  على  والتأثير  للدولة  العامة 
وضعف  التنموي  التوازن  بفقد  الحقيقية  التنمية  مسارات 
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ينتهي  وعندما  الوطني.  االقتصاد  لدعم  المهمة  االستثمارات 
وتنتهي  اإلنتاجي  العمل  قيمة  من  والتقليل  القيمي  ب  التسيُّ

الوساطة والمحسوبية والعالقة الشخصية.

وعندما نسترجع قيم احترام ملكية اآلخر سواء كان فردًا أم 
مؤسسة أم الدولة نفسها، وعندما ينتهي الحرمان والتهميش 
االجتماعي واالقتصادي الذي عاشه الليبيون ردحًا من الزمن 
وتنتهي ثقافة االستجداء للفئات المهّمشة سياسّيًا واقتصادّيًا 

والتي لم تحصل إال على الُفتات.

وعندما ينتهي التضخم الشديد في االقتصاد الليبي والترهل 
في هياكله الوظيفية ويتوقف استنزاف تخصيصات الموازنة 
على  الليبيين  اعتماد  وينتهي  التشغيلية  لألغراض  العامة 
الشباب  إقبال  ويقّل  الوظائف  على  للحصول  العام  القطاع 
القطاع  االبتكار في  إلى  العام ويتحول  القطاع  على وظائف 

الخاص، وتنتهي البطالة المقنعة.

وعندما يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسّيًا في عملية النمو 
وبين  بينه  الثقة  وإعادة  بناء  خالل  من  للدولة  االقتصادي 
القطاع العام، وتوفير مناخ يساعد على القيام باالستثمارات 
بالتكامل والتكافل والتعاضد وتفعيل  وإحداث شراكة تتميز 
بمسؤوليته  وقيامه  والمحاسبة،  والمساءلة  المراقبة  نظام 

االجتماعية في الحماية االجتماعية.

على  تمكينية  سياسة  ستخلق  مجتمعًة  العوامل  هذه  فإّن 
لحقوق  توافق  عن  منبثقة  تكون  والبعيد  القصير  المدى 
تعزيز  في  تسهم  محددة  وأدوار  بمسؤوليات  مقرونة  ثابتة 
تحقق  لحلول جديدة  االبتكار  من  المشاركات  هذه  وتمكين 
لألفراد  المعيشية  االوضاع  على  ملموسًا  إيجابيًا  فرقًا 
والحماية  العدالة  ثوابته  أهم  خاّلق  بشري  عنصر  وبناء 
أفرادًا  الليبيون  ُيَمّكن  وبها  والمستمرة.  الدائمة  االجتماعية 
المشاركة في عملية  وجماعات كونهم أصحاب الحقوق من 
العدالة  بين  ما  الروابط  لتمتين  والمساءلة  القرار  صنع 
والحماية االجتماعية وحّس االلتزام. وبهذا يتحقق التوازن 
 في حماية الحقوق االجتماعية واالقتصادية لألفراد واألسر 
من  وسيادتها  الدولة  حاكمية  على  وللمحافظة  جهة،  من 

جهة أخرى.

التوزيع  اعتماد  ينبغي  االجتماعية  العدالة  تتحقق  ولكي 
توفير  وكذلك  الواحد،  المجتمع  أفراد  بين  للدخل  العادل 
والصحة  األساسية  االجتماعية  والرعاية  الحماية  خدمات 
وليست  حق  االجتماعية  الحماية  بأن  واالعتراف  والتعليم، 

الحماية  في  الحق  لديهم  المجتمع  أفراد  فجميع  ِمنة، 
االجتماعية.

يجب  فإّنه  االجتماعية،  والعدالة  بالحماية  الحق  وليرتبط 
ضمان أن تشمل هذه الحماية الجميع من دون تمييز لألفراد 
وأن  األساسية  حقوقهم  على  الحصول  في  والجماعات 
ترتبط مع ثوابت العدالة االجتماعية من مساواة، وإنصاف، 

وحقوق ومشاركة.

أصياًل  حّقًا  االجتماعية  الحماية  تصير  النحو،  هذا  وعلى 
لجميع أفراد المجتمع، ويرتبط مفهومها بجوهر مبادئ العدالة 
تمويل  يضمن  بما  للدخل  العادل  التوزيع  في  االجتماعية 
تدفق  وضمان  للجميع،  االجتماعية  والحماية  األمن  برامج 
الئق  عيش  مستوى  تأمين  على  تساعدهم  التي  الخدمات 
وتجّنبهم مخاطر الجوع والعوز والفقر، وتحّقق المساواة في 
الخدمات التعليمية والحماية والرعاية الصحية واالجتماعية 
على  والحفاظ  الشخصية  قدراتهم  تطوير  من  لتمكينهم 

سالمة أبدانهم. 

واألسر  لألفراد  االجتماعية  الحماية  ُنُظم  بناء  يتّم  وحّتى 
ورفع  والضعفاء(،  المعيلة  المرأة  سيما  )ال  المرأة  وحماية 
اإلنتاجية،  وتحسين  عمل،  فرص  على  للعثور  قدراتهم 
واالستثمار في صحة األطفال وتعليمهم، وحماية كبار السن، 
الفرص  في  التفاوت  من  والحد  البشري،  المال  رأس  وتعزيز 

والدخول )المداخيل(.

االجتماعي  أمنها  حماية  ويتم  المجتمعات  تتحّصن  وحّتى 
اجتماعّيًا  مناخًا  تؤّمن  للناس،  آمنة  بيئة  وخلق  وكرامتها، 
بدوره  يهدف  واقتصادّيًا،  ونفسّيًا  وثقافّيًا  وتعليمّيًا  وصحّيًا 

لتحقيق السالم واالستقرار والتنمية.

األسرة  حق  من  المستحّقة  الليبية  األسر  تستفيد  وحّتى 
تتحصل  أن  قادرة  يجعلها  ثابت  دخل  ضمان  في  المعوزة 
لها  الحياة  نواحي  الخدمات في كافة  على مستوى الئٍق من 

وألفرادها وكذلك في الرعاية والضمان االجتماعي.

البشري وتنويع  المال  برأس  االهتمام  برامج  وحتى تتحقق 
ترتكز  للشباب  تشغيلية  فرص  خلق  أجل  من  االقتصاد 
تمويل  برامج  وعلى  والتحفيز،  باإلنتاجية  العمل  ربط  على 
براثن  من  انقاذهم  ضرورة  وعلى  للشباب،  األعمال  ريادة 
القطاع  إشراك  وعلى  دمجهم،  وإعادة  المسلحة  التشكيالت 
على  ترتبت  التي  الخلل  جوانب  إصالح  وعلى  الخاص، 
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بالحكومات،  المواطن  عالقة  تصحيح  عبر  الريعية  العالقة 
إلى  واالنتقال  بالتشريعية  التنفيذية  السلطات  وعالقة 

االجتماعية.  الحماية  نموذج 

بينها  الكبير  التفاوت  على  وُيقضى  األجور  تتحّسن  وحّتى 
اإلنسانية،  الجميع عيشًا الئقًا يحفظ كرامتهم  بحيث يضمن 
تكفل  ضريبية  سياسة  وإقرار  الفقر  مكافحة  تتّم  وحتى 
المحلية  للحكومات  وتكون  الدخل،  توزيع  في  العدالة 
اإلعمار  وإعادة  االستقرار  عملية  في  الجلية  مساهمتها 
وتحقيق التنمية من خالل المساهمة في الحركة االقتصادية 
المركزية  والحكومة  الخاص  القطاع  مع  والتنسيق  بالتشارك 
ومؤسسات المجتمع المدني للحّد من البطالة، وكذلك معالجة 

توفير  أجل  من  للموارد  األمثل  واالستغالل  االختناقات 
والحماية  العدالة  وتحقيق  األفراد،  تطلعات  تواكب  خدمات 

االجتماعية وحماية فئات المجتمع من دون تمييز.

التكافل  تحقيق  يتطّلب  فإّنه  ممكنًا،  ذلك  كّل  يصير  حّتى 
الخدمات  بتقديم  التقليدي  الدور  من  للخروج  والتكامل 
االجتماعية  الحماية  لتصبح  العينية  والمساعدات 
كفاءة  أكثر  والتعليمية  الصحية  والرعاية  والخدمات 
الحماية  أيضًا  ولتتحقق  وشفافة  وشمولية  وعدالة  وجودة 
تعزيز  في  تسهم  التي  التشاركية  االجتماعية  والعدالة 

االقتصادي. التكامل 

 جيم. الركيزة الثالثة: رؤية النموذج االقتصادي البديل

السهلة  المطلق على األموال  باعتمادها  ليبيا دولة ريعية  ألّن 
من  بذلك  يرتبط  وما  الواحدة،  السلعة  تصدير  من  المتدفقة 
واالعتماد  الريعّية  إلى  االقتصاد  وتحّول  ومركزية  شمولية 
اإلنتاج  أهداف  عن  والنزوح  والواردات  النفط  على  المطلق 
جّذرت  إنفاقه  ومسؤولية  فالريع  والشامل،  الواسع  بمفهومها 
النفط  إيرادات  تستلم  حكومات  ظّل  في  المركزية  النزعة 
وتقوم بتوزيعها على المرّتبات والنفقات األخرى عبر ميزانيات 

بعيدة عن حاجات وتطلعات المجتمع.

تتدّخل  راعية  دولة  سلطة  تحت  تعمل  المؤسسات  ظلت 
أّنها  أّي  المصرفي والمالي،  النشاط االقتصادي والنظام  في 

غير قادرة على بناء أو تنفيذ أي سياسة استراتيجية بفعل 
الثقافة  لهذه  وتعزيزها  المتعاقبة  الحكومات  سياسات 
يفتقر  االقتصاد  وجعل  األخرى  القطاعات  وإهمال  الريعية 
 إلى التنوع والمرونة مع أنه كان دائمًا العنوان الرئيس للخطط 

التنموية. والبرامج 

الريعي  للفخ  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  أخطر  وكان 
المشاركة  الخاص واألفراد عن  القطاع  والمركزي هي إقصاء 
الملكية  وضمان  احترام  وعدم  واالستثمارية،  االقتصادية 
بانحسار دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي والمجتمع 

والحقًا الفشل في توليد وتوفير فرص عمل جديدة.

الص�اع والتشظي 

ركائز

حق الحكومة 
المرك�ّ�ة

حق الحكومة 
المحلية حق الملكية

السالم واالستق�ار والتنمية

اإلصالح 
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التي  واالجتماعية  االقتصادية  التجربة  فإّن  ولذلك، 
إلى  طريقه  يأخذ  الذي  الريع  أن  أثبتت  ليبيا  عاشتها 
أسباب  أهم  أحد  كان  ضوابط  دون  من  المركزي  المصرف 
وكان  البطالة.  نسب  وارتفاع  الوطني  االقتصاد  تدهور 
كذلك الحافز األكبر للفساد وسطوة المركزية، وتغّول ثقافة 
الحكومي إلنتاج  الجهاز  والتعيين في  الغنيمة واالستجداء 
غياب  في  والتسّبب  القطاعات  جميع  في  مقنعة  بطالة 

الجاد. العمل 

نموذج  بناء  في  تكمن  الرؤية  لهذه  االقتصادية  الغاية  إّن 
مستدامة،  اقتصادية  تنمية  تحقيق  يكفل  بديل،  اقتصادي 
ومتجدد.  ومتنوع  ومنتج  ومزدهر  شامل  اقتصاد  وبناء 
سابقًا  المذكورة  األربعة  الفخاخ  تفكيك  إلى  تسعى  أّنها  كما 
محاوالته  في  بضراوة  الليبي  بالمجتمع  عصفت  والتي 
الحقوق  على  يقوم  بديل  اقتصادي  إطار  نحو  لالتجاه 
حكومة  مجرد  ليست  الدولة  أن  ذلك  الدولة،  بناء  إلعادة 
متكاملة ألصحاب  منظومة  وإنما هي  تشريعية  أو مؤسسة 
المصلحة  تحقيق  هو  األساسي  هدفها  المشتركة   المصلحة 
المجتمعية التي تقوم على تثبيت الحقوق األربعة المذكورة 

الحقيقيين. ألصحابها 

ولكي نسير في الطريق الصحيح لخلق الدولة المستدامة ال بد 
المنشودة  الغايات  تحديد الهوية االقتصادية بما يحقق  من 
إلى  ويؤدي  المتوازنة  االقتصادية  والتنمية  االستقرار  في 
تصميم المسار العام. فهذه هي نقطة االنطالق األساسية في 
البلد  المنظمة وتحقيق مصالح  القوانين والتشريعات  توحيد 

والمواطنين واألجيال القادمة.

فاألساس الذي تقوم عليه الدولة هو االقتصاد الذي يتشارك 
والمجتمعات  الليبية  األسرة  وهم  الحقوق،  أصحاب  فيه 
في  النظام  هذا  ويزدهر  المركزية.  والحكومة  المحلية 
االقتصاد  لتطوير  الهادفة  والمؤسسات  القانون  دولة  إطار 

الوطني وأدواته.

تقوم  التي  االجتماعي  االقتصاد  هوية  الرؤية  تتبّنى 
نسبية  مزايا  من  ليبيا  تملكه  ما  ظّل  في  ز  التميُّ  على 
والفرص  والمقومات  الجغرافي  موقعها  إلى  نظرًا 
االجتماعي  االقتصاد  هوية  إّن  فيها.  الواعدة  االقتصادية 
الليبي  االقتصاد  وتمنح  واعدة،  جديدة  بيئة  توفر 
المستقرة.  الدائمة  المرحلة  في  تطويرية   محفزات 
للدولة  واالقتصادي  االجتماعي  الدور  تضمن  أّنها   كما 
والتحول  للمواطنين،  االجتماعية  والحماية  العدالة  وتحّقق 

إعادة  من  يتجزأ  ال  كجزء  بديل  اقتصادي  نموذج  نحو 
لتحقيق تنوع حقيقي في مصادر  التنموي  النموذج  تصميم 
جديد  دور  وتحديد  الخاص  القطاع  دور  وتعزيز  الدخل 

االقتصادي. النشاط  للدولة في 

خالل  من  التنمية  يضمن  أن  البديل  النموذج  شأن  ومن 
اإلفالت من الريعية المعرقلة للتطور االقتصادي المجتمعي، 
والالمركزية  )المحّلية(  المكانية  التنمية  تمثل  حيث 
على  والقضاء  الفساد  ومحاصرة  المركزية  لتفكيك  األساس 
جوهر  إّن  المؤسسات.  عن  الضبابية  وإزالة  الغنيمة  ثقافة 
المكاني  البعد  مع  تتالءم  أساليب  إيجاد  في  يكمن  التنمية 
للموارد  الموقع األنسب  التنمية بتحديد  بما يؤثر في عملية 
االقتصادية  لألنشطة  األفضل  والتوزيع  ولالستثمارات 
والخدمات، في ظّل وجود بديل عن الشكل المركزّي يتمّثل 
القادرة  المحلية  الحكومات  ذات  المحلية  المجتمعات  في 

للمساءلة. والخاضعة 

البناء  استدامة  في  للرؤية  االقتصادية  الفلسفة  وتكمن 
أنماط  على  بالتركيز  والمؤسسي  واالقتصادي  االجتماعي 
إنتاجية وتقنيات تنموية مستدامة، وتمكين األجيال الحالية 
مالئمة  حياة  وتأمين  حياتهم  مستوى  تحسين  ضمان  من 
لألجيال القادمة. فالتنمية االقتصادية المنشودة أداة رئيسة 
لبلوغ مستهدفات وغايات التنمية المستدامة لكونها مرتبطة 

باألبعاد االجتماعية والمؤسسية والبيئية ارتباطًا وثيقًا.

المجتمع  وصول  يسّهل  الفاعلين  ألصحابها  الحقوق  تثبيت 
الليبي لتحقيق رغبته في تحقيق التنمية، فإّن هذه الحقوق 
الحكومة  بين  ما  الشراكة  لتفعيل  األساسية  الضمانة  تمّثل 
أجل  من  الخاص  والقطاع  المحلية  والحكومات  المركزية 
التخلص من هيمنة الريعية بتنويع االقتصاد وزيادة انتاجيته 
االقتصادية  والقطاعات  الموارد  باستغالل  أدواته  وتطوير 

المتاحة والواعدة. 

للتنمية  المناسب  األسلوب  ُتعدُّ  المكانية  فالتنمية  ولهذا، 
البديل، وذلك  االقتصادي  النموذج  المتوازنة في  االقتصادية 
التنمية،  لعائدات  منصف  وتوزيع  استثمارية  عدالة  ببلوغ 
االقتصادي،  للنشاط  واألساسية  التحتية  البنى  وتطوير 
العمل،  فرص  توفير  عبر  والبطالة  الفقر  معدالت  وتخفيض 
في  واالجتماعية  الصحية  والرعاية  التعليم  وتوفير خدمات 
والحكم  فالالمركزية  المحلية.  واالقتصادات  المناطق  كل 
المحلي رديفان للتنمية المكانية بمشاركة المواطنين في هذه 

المناطق في تسيير األجهزة المحلية.
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المحلية  واالقتصادات  المناطق  على  االعتماد  ينبغي 
فالنمو  وتنويعه.  االقتصادي  النمو  إنتاج  في  المتعّددة 
يحدث في الداخل عبر مشاركة كافة المناطق في األنشطة 
القطاع  تشجيع  وعبر  والخدمية،  واإلنتاجية  االقتصادية 
ال  الخاص  القطاع  دور  تفعيل  إّن  بها.  القيام  على  الخاص 
ينفصل عن عملية التنويع االقتصادي والتنمية المكانية، فال 
أنشطة  وجود  دون  من  الخاص  للقطاع  فاعل  لدور  وجود 
اقتصادية متنوعة ومنتشرة بشكل متوازن في كل المناطق 

المحلية. واالقتصادات 

كل  في  السكان  جميع  لصالح  مكانّيًا  االقتصاد  ينمو  وهكذا 
منطقة ومن دون  تهميش ألي  أو  تمييز  المناطق ومن دون 
حرمانها من ثمار التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية، 
الحكومة  وبين  بينها  للتعامل  قنوات  وجود  يظل  أن  على 
مزايا  محلي  اقتصاد  أو  منطقة  تحتكر  فال  قائمًا،  المركزية 

معينة من دون استفادة المناطق األخرى.

التنمية  مع  المحلية  واالقتصادات  المناطق  تتناسب  ولكي 
واقتصادّيًا،  جغرافّيًا  ُتبنى،  فإنها  المحلي  والحكم  المكانية 
والمقومات  السكان  أهمها  متوازنة  اعتبارات  مجموعة  على 

االقتصادية واالعتبارات التنموية واألمنية واالجتماعية.

تنويع  على  العمل  الممكن  من  سيكون  األسلوب  هذا  باّتباع 
االقتصاد واالنفكاك من فخ الريعية واالستجداء وذلك عبر 
إحداث تغيير نوعي في الهيكل االقتصادي مرتبط بالتنمية 
أساسّي  دور  لهذا  وسيكون  المتنوعة.  المكانية  االقتصادية 
تملكه من مزايا نسبية في موقعها  البالد من ما  في تمكين 
الجغرافي، والمقومات السياحية، والثروة البحرية، والطاقة 
موارد  باعتبارها  وغيرها  التصديرية  والصناعات  المتجددة 
مناطق  إلقامة  اإلمكانية  وستتوفر  للنضوب.  قابلة  غير 
في  المحلية  للمجتمعات  مناسبًا  دخاًل  يوّلد  بما  اقتصادية 

التي تنسق وتشجع االستثمار. المحلية  ظل حكوماتها 

واستغالل  المؤهلة  االقتصادية  القطاعات  تنمية  بذلك  وتتم 
ويساهم  الخاصة.  االقتصادية  المناطق  في  المتاحة  الفرص 
تفكيك  في  أيضًا  ويساهم  التنوع  تحقيق  في  األمر  هذا 
الفخاخ المعرقلة للتطور والتنمية االقتصادية في ظل توسيع 
وإعطاء  المركزية  الدولة  دور  وتقليص  الخاص  القطاع  دور 

صالحيات واسعة للمجتمعات المحلية.

بدور  لتقوم  الفاعلة  المركزية  الحكومة  إلى  التنمية  وتحتاج 
المحفز والداعم للتطوير. فالحكومة المركزية يجب أن تقود 

الحكومة  مسؤولية  فالتنمية  السوق،  يقودها  أن  ال  التنمية 
المركزية والحكومات المحلية مجتمعًة.

العائد  ذات  والمجاالت  األنشطة  المركزية  الحكومة  وتتوّلى 
المتطورة،  والتقنية  الضخم  المال  الرأس  وذات  االجتماعي 
تلك  وخصوصًا  الخاص،  القطاع  عنها  يحجم  والتي 
المجتمع  داخل  األساسية  البنية  وإنشاء  بتطوير  المرتبطة 
الكهرباء،  الرئيسية،  )الطرق  الجميع  منها  يستفيد  والتي 
الثقيلة، الصناعات  الموانئ، الصناعات  النقل الجوي،  المياه، 

والبتروكيماوية(. النفطية 

الحكومة  مسؤولية  المستقّرة  االقتصادية  البيئة  وتكون 
التي  السياسات االقتصادية  باعتبارها مسؤولة عن  المركزية 
لها آثار مباشرة في التنويع االقتصادي والتنمية االقتصادية. 
المركزية ومساءلتها  وهذا ما من شأنه تثبيت حق الحكومة 

ومحاسبتها عن هذا الدور.

نجاح  متطلبات  توفير  المركزية  الحكومة  على  ويجب 
الظروف  توفير  عبر  االقتصاد  قيادة  في  الخاص  القطاع 
والقانونية  التشريعية  األطر  األعمال وتطوير  لنمو  المناسبة 
والنقدي،  المالي  االستقرار  وضمان  لالستثمار،  المنظمة 
وتصحيح  وضبط  لمراقبة  الكافية  التدخل  أدوات  وامتالك 

السوق. انحرافات 

إحدى  والعاّم  الخاّص  القطاَعين  بين  الشراكة  وستصبح 
تغيير  خالل  من  وذلك  التنمية،  لتحقيق  الرئيسية  اآلليات 
وبين  المركزية  الحكومة  بين  ما  القائمة  التقليدية  الحدود 
القطاع الخاص والحكومات المحلية. وستسهم الشراكة في 
بما  االقتصادي  األداء  وتطوير  االقتصادية  التنمية  تحقيق 
المحلية مرونة كافية  المركزية والحكومات  الحكومة  يمنح 
أهداف  وتحقيق  والمالية  البشرية  الموارد  توظيف  في 
مشتركة بين هذه األطراف وبين القطاع الخاص، وال سيما 
الموارد  مستوى  على  تظهر  التي  الفجوات  بسّد  يتعّلق  ما 

المخاطر. والطلب والجودة وتقاسم 

وبين  المركزية  الحكومة  بين  للشراكة  الدقيق  المفهوم  إن 
بين  االعتمادية  العالقة  استثمار  يعني  ال  الخاص  القطاع 
قطاع خاص  أو وجود  الخاص  والقطاع  الحكومي  التمويل 
فالقطاع  التمويلية.  سياساتها  وبتقلبات  بالحكومة  مرتبط 
المركزية  الحكومة  تبعية  من  يتحرر  أن  ينبغي  الخاص 
األنشطة  خصخصة  طريق  وعن  بالمبادرة.  بنفسه  ويبدأ 
التحول  يمكن  الحكومي  الدعم  على  المعتِمدة  االقتصادية 
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فائض  يحقق  بما  الخاص  القطاع  نحو  والمضمون  اآلمن 
جانب  إلى  المرونة،  فائقة  إنتاج  بنيات  ويخلق  القيمة 
في  والمتوسطة  الصغرى  المشروعات  وتطوير  وبناء  دعم 
من  إطار  في  وذلك  االقتصادية،  والقطاعات  المناطق  كافة 
الخاص  بالقطاع  النهوض  تعزز  التي  والتكاملية  الشراكة 

وتوسيع دوره في االقتصاد.

المركزية  الحكومة  ووظائف  أدوار  تخضع  أن  ويجب 
والحكومات المحلية والقطاع الخاص الستراتيجية مدروسة 
وواضحة تحدد اآلليات والمجاالت التي تعمل من خاللها هذه 
وتعزيز  المتوازنة  الوطنية  التنمية  لتحقيق  سوّيًا  األطراف 
القطاعات  وتأهيل  الوطني  لالقتصاد  التنافسية  القدرة 

الواعدة لتنويع مصادر الدخل.

المحلية  والحكومات  المركزية  الحكومة  مؤسسات  تقيم 
دولي  اقتصادي  وتكامل  تعاون  عالقات  الخاص  والقطاع 
للتعاون  وطنية  استراتيجية  إطار  في  خارجية  أطراف  مع 
االقتصادية  التنمية  دعم  في  مالمحها  تتمحور  الدولي 
المشاركة  عالقات  تشمل  العالقات  وهذه  االقتصادي.  والنمو 

والشراكات االستثمارية والتوأمة.

إن تعزيز مفهوم الشراكة في التنمية وإعطاء القطاع الخاص 
في  سيسهمان  الدولي  والتعاون  االستثمار  في  الريادة  دور 
ليبيا من  يمّكن  بما  الواعدة  القطاعات  التنافسية في  تحقيق 
إلى  ويحّولها  جّيدة،  بصورة  العالمي  االقتصاد  في  التموضع 

مركز تجاري ومالي عالمي.

األعمال  بيئة  المركزية  الحكومة  توّفر  أن  ينبغي  لذا، 
واالحتياجات االستثمارية واإلطار القانوني والبنى األساسية 
للشراكة والتعاون والتكامل االقتصادي الدولي، وذلك لجذب 
تلّبي  التي  الواعدة  القطاعات  في  األجنبية  االستثمارات 
الطلب العالمي. وسيساعد هذا على تعزيز تنافسية االقتصاد 
وتنويع  واإلنتاجية  الكفاءة  مستويات  رفع  عبر  الوطني 
القاعدة اإلنتاجية ورفع نسبة مساهمة القطاعات التصديرية 

في االقتصاد العالمي.

والنظر  الملكية  احترام  إلى  الليبي  المجتمع   سيصل 
لملكية  العادل  التوزيع  يتم  عندما  مقدسة  كقيمة   إليها 
األصول الموجودة فوق األرض والتي ستتوّفر في المستقبل، 
سواء كانت أصواًل ثابتة )منشآت( أم أصواًل مالية. ولكن بشرط 
األصول،  هذه  في  متساوية  حصص  في  الجميع  حق  ضمان 

وباعتماد نهج العدالة ما بين األجيال الحاضرة والقادمة. 

كثروة  الخاصة  الملكية  تنظيم  الرؤية  تقترح  كّله  لهذا 
اقتصادية قائمة بذاتها. باإلضافة إلى هذا، فإّن الرؤية تشّدد 
العامة من االستيالء والنهب،  الملكية  على حمايتها وحماية 
إّن  فيهما.  االستثمار  صيغ  إدخال  عبر  وتنميتهما  وصونهما 
االقتصادية  ليبيا  الطرح يكفل االستفادة من كل موارد  هذا 
بكل  االجتماعية  الملكية  يحترم  مجتمع  ظّل  في  والعيش 
بحصصهم  الجميع  يتمّتع  وبهذا،  والعاّمة.  الخاّصة  أشكالها، 
المتساوية في هذه الثروات على شكل حصص محّددة في 
المنشآت  المطارات،  )الموانئ،  األرض  ما فوق  الدولة  أصول 
الحس  يولد  ما  العاّمة. وهذا  المالية  الذمة  وغير ذلك( وفي 
الشفافية  ويعزز  المجتمعية  الملكية  تجاه  بالمسؤولية 

والقدرة على المساءلة والمحاسبة.

ويتحقق  الخاصة  الملكية  تتعزز  المنظور،  هذا  خالل  من 
المجتمعية.  المصلحة  وبين  الخاصة  المصلحة  بين  التوفيق 
والمالية،  االقتصادية  الموارد  تنمية  كذلك  وتتحّقق 
ويتحقق الربح من أنشطة المؤسسات االقتصادية المختلفة 
والبتروكيماوية  الثقيلة  والصناعات  والمطارات  )كالموانئ 
بحقوق  المعنية  االستثمارية  المالية   والمؤسسات 
ألصول  استثمارية  عمليات  خالل  من  القادمة(  األجيال 
أو  المركزية،  الحكومة  بواسطة  مباشر  بشكل  إما  الدولة، 
بشكل غير مباشر عبر المشاركة مع القطاع الخاّص أو بعقود 
جميعها  تكفل  التي  التعاقد  أشكال  من  غيرها  أو  االستثمار 
تنمية هذه األصول واألموال الناتجة عنها بما يحقق التوزيع 

األمثل والعادل ويضمن حقوق األجيال القادمة.

للقواعد  وفقًا  بالحقوق  مرتبط  الدخل  توزيع  وألّن 
الحصول  في  الليبية  العائلة  كحق   – المالية  للذّمة   العادلة 
يضمن  بما  واالقتصادية  االجتماعية  حقوقها  على 
معنّيًا  باعتباره  المحلي  الحكم  وحق  المجتمع،   استقرار 
الحكومة  وحق  المنشودة،  واالقتصادية  المكانية  بالتنمية 
االقتصادية،  للتنمية  والمحفز  الداعم  باعتبارها  المركزية 
لالستقرار  الضامن  باعتباره  الخاّصة  الملكية  وحق 
محل  هي  العاّمة  المالية  الذمة  فإّن   – والتنمية  االقتصادي 

الحقوق. هذه 

القواعد  تحسين  يتطلب  العامة  األموال  إدارة  تطوير  إّن 
المالية للتوزيع عبر تغيير منظومة التدفقات المالية المركزية، 
إلى  الوصول  يمكن  وال  الحقوق.  ويحمي  يضمن  بما  وذلك 
الموازنات بما  المؤسسات وإدارة  هذا من دون إعادة هيكلة 
التوزيعية.  العدالة  تحقيق  في  يساهم  كبيرًا  تغييرًا  يحدث 
إعطاءها  تشترط  المحلية  للمجتمعات  المالية  فاالستقاللية 
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السلطة في إدارة ميزانياتها المحلية واتباع أساليب األداء 
المركزية  الحكومة  ميزانية  وتنفيذ  تخطيط  في  والبرامج 

المحلية. الحكومات  وميزانيات 

الذّمة  صون  أساس  واالقتصادية  المالية  الشفافية  ُتعُدّ 
للتنمية.  العالي  واألداء  االستقرار  وتحقيق  العاّمة  المالية 
ويجب أن تكون هذه الشفافية مقترنة بمشاركة المواطنين 
كل  معرفة  بهدف  وذلك  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
عّما  والمتاحة  والواضحة  الكافية  والمعلومات  الحقائق 
باألموال  المحلية  والحكومات  المركزية  الحكومة  تفعله 
المساءلة  على  القدرة  ضمان  في  الشفافّية  وتسهم  العامة. 
وذلك  للميزانّيات،  الرشيد  اإلنفاق  على  الحرص  عن  وتعّبر 

الوطنية  الثروات  وتضييع  العام  المال  هدر  من  للحد 
البرامج  نحو  السليم  االقتصادي  التوجيه  وتوجيهها 

التنموية. والمشروعات 

ويصون دمج األنشطة غير الرسمية المشروعة في االقتصاد 
الرسمي الذمة المالية العامة، وذلك من خالل دمج االقتصاد 
واالعتراف  الرسمية،  المالية  التدفقات  منظومة  في  الموازي 
النشاط  مجمل  على  تأثيراته  يمارس  فاعل  اقتصاد  بوجود 
االقتصادي. إذ يجب تشجيع هذه األنشطة على االنضمام إلى 
بتحقيق  تتعّلق  مصلحة  من  ذلك  في  لما  الرسمّي  االقتصاد 
العدالة والشمول والمساواة والتوازن، وضمان حقوق  مبادئ 

األفراد في الحماية االجتماعية.

دال. الركيزة الرابعة: اإلصالح المؤسسي والحوكمة الرشيدة

اإلصالح  المؤسسية مهمة جوهرية في عملية  التنمية  تمّثل 
هنا  المؤسسية  بالتنمية  ونعني  ليبيا.  تحتاجه  الذي  الشامل 
إسهامًا  فيه  تسهم  مكان  إلى  الدولة  بمؤسسات  الوصول 
واألسر  األفراد،  من  كّل  ومصالح  حقوق  صون  في  جوهرّيًا 
الحكم  ومؤسسات  المحلي،  الحكم  ومؤسسات  المعيشية، 
القانون  سيادة  ظل  في  المؤسسية  التنمية  إن  المركزي. 
تعني إصالح بنية منظومة المؤسسات، وتصويب نهج عمل 
القائمة، وتصحيح العالقة بينها بما يضمن  مؤسسات الدولة 
المؤسسات  لتستعيد  وذلك  االنسجام،  من  قدر  أكبر  تحقيق 
إلى  يرتكز  مالئم  تشريعي  نسيج  صناعة  على  القدرة 

وإنفاذ  المالئمة  السياسات  تطوير  في  المجتمعية  المشاركة 

واألفراد  الليبية  األمة  مكونات  جميع  تتمتع  ولكي  القانون، 

بحق الوصول إلى العدالة الناجزة.

المؤسسية«  إنعاش »مفهوم  يقع ضمن سياق  وهذا اإلصالح 

في  العاملين  مستوى  على  والجمعي  الفردي  الوعي  في 

المؤسسات لتستعيد الدولة قدرتها على بسط األمن وتقديم 

ومكوناته  المجتمع  مع  مبنّية  شراكات  إطار  ضمن  الخدمات 

ومنظمات العمل الطوعي، وضمن إطار احترام حقوق اإلنسان.

الص�اع والتشظي 

ركائز 

حق الحكومة 
المرك�ّ�ة

حق الحكومة 
المحلية حق الملكية

السالم واالستق�ار والتنمية

اإلصالح 
المؤسسي 
والحوكمة 

الرشيدة

النموذج 
االقتصادي 

البد�ل

الحماية 
والعدالة 

االجتماعية

دولة 
المواطنة
والهوية 
اللي�ية 

الفساداالستيالءاالستجداءال��عية

القواعد واألركان

األفخاخ

حق األسرة
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المؤسسية  التنمية  تكسر  أن  إلى  الحالّية  الرؤية  وتهدف 
سيادة  ظل  في  أمامها  الماثلة  الكبرى  األربعة  الفخاخ 
اإلنساني.  واألمن  الناجزة  العدالة  وتحقيق   القانون 
والتوازنات  بالضوابط  السلطة  ممارسة  تقييد   إن 
استخدام  في  التعسف  دون  يحول  للقوانين  وبإخضاعها 
مؤسسات  في  الشمول  مبدأ  يحقق  ما  وهذا  السلطة، 
ما  وهو  واألنظمة،  الفاعلة  األطراف  ولدى  واألمن  العدالة 
يضمه  )وما  المجتمع  باحتياجات  اعترافها  أيضًا  يضمن 
وسعيها  واألمن  بالعدالة  المتصلة  وأفراد(  معيشية  أسر   من 

االحتياجات. تلك  لتلبية 

لهم  توفر  التي  المؤسسات  بحماية  الليبيون  يحظى  ولكي 
القضاء المستقل والنزيه، والتي تضمن السير في اإلجراءات 
القانونية ضمن سياق تطبيق العدالة وحقوق اإلنسان والسعي 
إلنهاء النزاع وبناء السالم واستعادة السلم المجتمعي، ورفع 
الخارجية،  أو  الداخلية  التهديدات  أمام  الصمود  على  القدرة 

كالتصدي للجريمة المنظمة المحلية والعابرة للحدود.

الجميع، حّكامًا ومحكومين، ويتّم  القانون على  ولكي يسري 
مبدأ  وإعمال  واإلنصاف  القسط  أساسه  تطبيقًا  تطبيقه 
سواء  حد  على  الليبيون  وليتقّيد  القانون،  أمام  المساواة 
ولتجتهد  تمييز،  بال  عليهم  تسري  واحدة  قوانين  بمنظومة 
أرضية  وفق  القانون  سيادة  تحقيق  في  الدولة  مؤسسات 
تشاركية في وضع السياسات والقوانين والقرارات من شأنها 

توليد الثقة وتحّلي المؤسسات بالشرعية.

رضائي  تعاقد  شكل  في  المشاركة  عملية  ثمرة  ولتتحول 
حقيقي ينتفي فيه اإلكراه واإلذعان والصورية، وينتج قواعد 
التنمية  ولتتحّقق  العام،  النظام  مبادئها  إلى  يستند  عامة 
االقتصادية والحماية االجتماعية وفق مفهوم سيادة القانون.

على  التنمية  لعوائد  توزيعية  عدالة  يتطّلب  كّله  ذلك  فإّن 
الليبيين بما يحّقق تحفيزًا اقتصادّيًا اجتماعّيًا شاماًل جوهره 
سياسات تتوخى إنفاذ القانون وعدالة تطبيقه. وتضمن هذه 
السياسات أيضًا مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية 
والمؤسسات.  القانون  دولة  لليبيين  تحّقق  التي  والمساءلة 
لتحقيق  األساسية  العناصر  أبرز  أحد  القضاء  استقالل  ولعّل 
العدالة  إلى  األفراد  وصول  إتاحة  إلى  إضافًة  الهدف،  هذا 

بُيسر، وتأمين سهولة فهم لغة النصوص القانونية.

ضمن  الدولة  في  العاملين  أعداد  تضّخم  معالجة  يجب  كما 
فخ  كسر  في  والمركزية  الشمولية  تحديات  مواجهة  سياق 

الريعية. ويجب أن تطّبق مؤسسات الدولة مبدأ الشفافية في 
التعيين واالستبقاء والترقية استنادًا لمسوغات معتبرة، وأن 
تعتمَد على مبدأ االحترافية والمهنية وجودة األداء في عملية 
والحوكمة  العامة  المشاركة  مفاهيم  تطّبق  وأن  التوظيف، 

الرشيدة والالمركزية.

ومن أجل أن تتعزز مبادئ المشاركة العامة والحوكمة الرشيدة، 
الريعية  ممارسات  الدولة  مؤسسات  تكافح  أن  يجب  فإّنه 
للتوازنات  واختالل  للضوابط  انحراف  من  يصاحبها  وما 
السقوط  إلى  تؤدي  أن  يمكن  والتي  الحوكمة،  منظومة  في 
أن  وينبغي  المركزية.  وتضخم  واالنفرادية  الشمولية  في 
تصبح الكفاءة معيارًا أساسّيًا لمؤسسات الدولة في التعيين 
واالستبقاء والترقية، مع التأكيد على أن التطبيق الكامل لهذه 
المبادئ ال بد من أن يشمل كل مستويات الهيكل الوظيفي في 
تكافح  أن  المؤّسسات  بهذه  ويجدر  الدولة.  مؤسسات  جميع 
ظاهرة المحسوبية والوساطة، ألن هناك عالقة تأثير متبادل 

بين انتشار تضخم المركزية وبين هذه الممارسات.

تنظيم  مهمة  الدولة  مؤسسات  تباشر  أن  يجب   كما 
المناطة  والوظائف  األدوار  وفق  العام  الحّيز  وتنظيم  نفسها 
والسياسات  الُنُظم  من  متكاملة  حزمة  خالل  من  وذلك  بها، 
رفد  وعبر  الرصينة،  واإلجراءات  والقرارات  والتشريعات 
السليم  والتشاور  العلمّية  بالدراسة  تلك  التنظيم  عمليات 
والكافي. وفي المقابل، يجب أن تكافح المؤسسات الممارسات 
التي تفضي إلى اعتياد إصدار القوانين االنفرادية وما شابهها 

من المراسيم الناتجة عن مركزّية السلطة.

ومؤسسات  المركزية  الحكومة  مؤسسات   ولتتواصل 
حقوقها  موازنة  بهدف  بينها  ما  في  المحلي   الحكم 
يتضّمن  توفيقي  توافقي  لنهج  وفقًا  والتزاماتها  ومصالحها 
مشتركة  لجان  وتشكيل  فّعالة،  ومناقشات  حوارات 
العامة،  المصلحة  تقديم  معايير  تحكمها  تفاوضية  ولجان 

والموضوعية، واإلنصاف.

إرساء  في  حقها  المحلي  الحكم  مؤسسات  ولتمارس 
بالتنسيق  الخدمات  وتوفير  المحلي  المستوى  على   األمن 
السياسية  الوظائف  ولتتحّدد  المركزية،  الحكومة  مع 
التي  المالية  والذمم  والمحلي  الوطني  لالقتصاد  واإلدارية 

عليها. السلطة  لها 

ولتتواصل مؤّسسات الحكم المحّلي مع المجتمع ومنظمات 
التواصل  هذا  أرضية  على  ولتتحّقق  المدني،   المجتمع 
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المجتمع  ومصلحة  الدولة  مصلحة  بين  توازن   حالة 
التواصل  هذا  إّن  إذ  وأفراد،  معيشية  أسر  من  يضمه  بما 
من  ينبع  تخطيطها  تجعل  أن  الدولة  لمؤسسات  يتيح 
اإللمام بحاجات المجتمع، ويستند إلى االستماع إلى صوت 

مصالحه. ويحقق  المجتمع، 

واعين  والمجتمع  الدولة  مؤسسات  في  العاملون  وليصبح 
تدير  واحدة  ودولة  واحد  بلد  إلى  ينتمون  جميعًا  أنهم  إلى 
مسائل  تنشأ  أن  الطبيعي  من  وأّنه  واحد،  مجتمع  شأن 
تتعلق بالموازنة بين مصلحة الدولة وحقوقها وبين مصلحة 

المجتمع وحقوقه. 

الدولة  مؤسسات  تعتمد  أن  ينبغي  فإّنه  كّله،  هذا  أجل  من 
االقتصاد  لحركة  المنعشة  االقتصادي  التمكين  سياسات 
ضمن  االجتماعية  الحماية  سياسات  تعتمد  وأن  والتشغيل، 
والطفيلية  اإلنتاجية  عدم  نزعة  تحديات  مواجهة  سياق 
من  االستجداء،  فخ  من  للتحّرر  وذلك  المقنعة،  والبطالة 
وسياسات  االقتصادية  السياسات  وتنفيذ  تصميم  خالل 

االجتماعية. الحماية 

األبعاد  المتعّدد  الحرمان  المؤّسسات  هذه  تعالج  أن  ويجب 
نتج  وقد  الليبية.  األمة  قطاعات  غالبّية  منه  عانى  والذي 
المراحل  في  واقتصادي  مؤسسي  فشل  عن  الحرمان  هذا 
من  كبيرة  مجموعة  إنجازها  دون  حال  والتي  االنتقالية 
حركة  وتوقف  المسلح  والنزاع  العنف  أهمها   العوامل، 
باإلضافة  الفساد،  واستشراء  اإلنفاق  وتراجع  التجارة 
المجتمع.  أمالك  على  االستيالء  سياسات  ممارسة  إلى 
لإلنتاجية  الحاد  التراجع  ظاهرة  أن  ذلك  من  ويستخلص 
وما اقترن بها من بطالة مقنعة وطفيلية ال ترجع إلى نزعة 
تبني  إلى  وإنما  الليبي،  المجتمع  في  متجذرة  اجتماعية 
تحقق  ال  قاصرة  اقتصادية  سياسات  الرسمية  الجهات 

اإلنسانية وتبقيها أسيرة االستجداء. الكرامة 

إلى  ستؤّدي  للحرمان  المؤدية  العوامل  إزالة   إّن 
االجتماعية  والحماية  االقتصادي  التمكين  سياسات  تفعيل 
وسيختفي  العالم،  بلدان  أغلب  في  الحال  هو   كما 
تلقائّيًا القدر األكبر من حاالت الطفيلية والحصول على الدعم 
القانونّي  غير  التعيين  استئصال  إلى  باإلضافة  مسوغ،  بال 
االقتصادية  السياسات  تلك  وستّتِسم  المقنعة.  والبطالة 
تسهم  تمكينية  سياسات  بأنها  الدولة  لمؤسسات  االجتماعية 
في تعزيز العمل والتشغيل القائم على اإلنتاجية والتنافسية. 
القطاع  مع مؤسسات  مبنّية  أرضية شراكات  على  وستستند 

عمل  على  األفراد  حصول  حق  نطاق  توسيع  بهدف  الخاص 
الئق يوفر دخاًل يضمن الحياة الكريمة.

من  تتضمنه  وما  الليبية  األمة  اقتصاد  إدارة  وظيفة  إن 
الحكومة  بها  تختص  وظيفة  هي  وتشغيل  تنموية  سياسات 
من  الخاص.  القطاع  مع  بالشراكة  المحلي  والحكم  المركزية 
شأن هذا التعاون أن يضمن تصميم سياسات تنمية القدرات 
على  العمل  عن  الباحثين  وتشجيع  والتشغيل،   البشرية 
خوض غمار ريادة األعمال والعمل الحر. كما أّنه يعطي األولوية 
للتمكين االقتصادي وللحماية االجتماعية اللذين يسهمان في 
إنهاء الفقر والبطالة، وفي دعم الفئات والشرائح األشّد هشاشة. 
المعيشية  األسر  من  ممكن  عدد  أكبر  تحويل  بذلك  وسيتم 
والتكوينات االجتماعية إلى أسر منتجة. وال بد من أن تنطلق 
الفريدة  السمات  إحدى  أن  إدراك  االقتصاد من  إدارة  وظيفة 
للنشاط االقتصادي في ليبيا تحديدًا هي كثافة استناد النشاط 
الطبيعية،  االجتماعية  التكوينات  إلى  المجتمعي   االقتصادي 
األمر  هذا  إلى  التنّبه  فإّن  ولذا،  الممتدة.  والعائلة  كاألسرة 
الصغر  متناهية  للمشروعات  األعمال  ريادة  دعم  سيعزز 

والصغيرة والمتوسطة.

يعني  أعاله  المبّين  النحو  على  االقتصاد  إدارة  إّن 
العدالة  تحقيق  عن  مسؤولة  الدولة  مؤسسات  أّن   أيضًا 
معيشية  أسر  من  يضمه  بما  المجتمع  على   التوزيعية 
معّينة  فئات  في  الدخل  تركز  دون  يحول  ما  فهذا  وأفراد، 
من المجتمع دون أخرى. وينبغي أن تشارك النساء في وضع 
السياسات بما يضمن تساويهّن في الحقوق والتوزيع، وذلك 
اقتصادّيًا  يحرمهن  الذي  األبعاد  متعدد  التمييز  على  للقضاء 
تعاون  إلى  الحاجة  تبرز  اإلطار،  هذا  وفي  واجتماعّيًا. 
والقطاع  المدني  المجتمع  منظمات  مع  الدولة  مؤّسسات 
تشاركية،  عملية  االجتماعية  الحماية  لتصبح  الخاص، 
ولتتحّقق االستفادة من شبكات التماسك والتعاضد والتكافل 
االستخدام  الدولة  مؤسسات  ولتضمن  القائمة،  االجتماعي 

األمثل للموارد وإزالة العقبات دون تنفيذ تلك السياسات.

وهنا، تأتي الالمركزية لتتيح مساحة واسعة أمام مؤسسات 
اقتصادية  سياسات  تصميم  في  لتسهم  المحلي  الحكم 
التواصل  على  قدرتها  بسبب  وذلك  وفاعلية،  كفاءة  أكثر 
المحلية  مجتمعاتها  احتياجات  على  المباشر  واالّطالع 

القوانين. التنفيذ وإنفاذ  ُنُظم  وقربها من 

أّن  إلى  االلتفات  ينبغي  فإّنه  القانونّي،  الصعيد  وعلى 
التي  السياسات  تنفيذ  على  القضاء  مؤسسات  قدرة 
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االقتصادية  الحقوق  بشأن  القضائي  االنتصاف  تعزز 
المنظومة  في  الحقوق  تلك  إدراج  تستدعي  واالجتماعية 
أن تصبح  يعني  إدراجًا متكاماًل. وهذا  والقضائية   القانونية 
وأن  كّلها،  األخرى  القوانين  أساَس  الحقوقية  األركان  هذه 
الفنية  المعرفة  القضاء  مؤّسسات  في  العاملون   يكتسب 
في ما يتعلق باالنتصاف بشأن هذه الحقوق، نظرّيًا وعملّيًا. 
وأرشيفات  مكتبات  المؤّسسات  تلك  لدى  يكون  أن  وينبغي 
بالحقوق  العالقة  ذات  القضائية  والسوابق  األدبيات  تضم 
في  القضاة  منها  ليستفيد  واالجتماعّية   االقتصادّية 
خاصة  دوائر  ُتستحدث  أن  ويجب  أحكامهم.   إصدار 
وأن  الحقوق،  تلك  بشأن  االنتصاف  دعاوى  في   للنظر 
االقتصادية  الدعاوى  في  النظر  خبرات  بها  تتوفر 

واالجتماعية والدستورية.

ولكي تتبنى مؤسسات الدولة سياسات الوضوح المؤسسي 
سيحتاج  المؤسسية،  الضبابية  تحدي  مواجهة  سياق  ضمن 
والتنموي،  اإلداري  بشقيه  الحكم،  مؤسسات  في  العاملون 
يعكس  الذي  المؤسسية  الضبابية  بمفهوم  ُيلّموا  أن  إلى 
انتشار الغموض في جميع مستويات عمل هذه المؤسسات. 
استشراء  في  الضبابية  لهذه  الباهظ  الثمن  يعوا  أن  ويجب 
تداعيات  أّن  يدركوا  وأن  والواسطة،  والمحسوبية  الفساد 
يحصد  بل  فقط  المؤّسسات  على  تقع  ال  الموبقات  هذه 
تبعاٍت  وأفراد،  معيشية  أسر  من  يضّمه  بما  ككل،  المجتمع 
َتترَسخ  أن  إذًا  فيجب  واالستجداء.  العوز  إلى  تجّره  جّمة 
ولدى  أنظمتها  وفي  المؤسسات  في  للقيم  جديدة  منظومة 
الحوكمة  معايير  إلى  مرتكزة  تكون  وأن  فيها،  العاملين 
الفساد.  ومكافحة  والشفافية  النزاهة  أهمها  ومن  الرشيدة، 
ويجب أن يلّم العاملون في تلك المؤسسات بأولوية صياغة 
وإصالح القيم في جميع المؤسسات القائمة والجديدة، وأن 

بداخلها. العاملون  القيم ويتبناها  لهذه  الملكية  تتحقق 

ومن أجل أن تتاح لتلك المؤسسات أن تتمّتع بقدر من الثبات 
واالستقرار واالستدامة، فإّن القيم المشار إليها أعاله يجب 
والسيادة  الوطنية،  والملكية  الشمول،  بعناصر  تتحّلى  أن 
الوطنية، وسيادة القانون، والتشاركية، والجمع بين المقاربة 
الحقوقية.  المبادئ  وإعالء  الرأسية،  والمقاربة  القاعدية 
الصمود  والقدرة على  الليونة  المؤسسات  لهذه  تتوّفر  ولكي 
تتضمن  أن  يجب  فإّنه  والمصاعب،  التحديات  مواجهة  في 
إلى  إضافة  الجمود،  وعدم  ف  التكيُّ على  القدرة  القيم  تلك 
تماسك ووضوح المهمة الملقاة على عاتق المؤسسة. ويجب 
الحريص، والمساءلة،  الشخص  أيضًا بذل عناية  أن تتضمن 
والمحاسبة، وتداول المناصب. وأخيرًا، وللتغّلب على الفخاخ 

الثالثة األخرى المتداخلة والمترابطة مع فخ الضبابية، فإّن 
والتنافسية،  اإلنتاجية،  أيضًا  تتضّمن  أن  يجب  القيم   هذه 
المدني،  والمجتمع  المحّلي  المجتمع  مع  الشراكات  وبناء 

الالمركزية. ومبدأ 

اإلدراك  على  عملها  في  المؤسسات  تلك  ترتكز  أن  وينبغي 
استبدال  أو  تعديل  أو  استحداث  منها  يراد  جهود  أي  بأن 
مؤسسات متماسكة ال بد لها من أن تستند إلى وجوب اعتماد 
طريقة  تكون  وأال  منتظمة،  عمل  طريقة  على  مؤسسة  كل 
بصورة  موحدة  تكون  بل  للخالف،  عرضة  المؤسسة  عمل 
المؤّسسات  بتلك  ويجدر  والفوضى.  االرتجال  دون  تحول 
وبالعاملين فيها أيضًا فهم أن القيم التي أشرنا إليها جزء ال 
يتجزأ من عملهم، فيتّم تضمينها في التخطيط االستراتيجي 

وما يعقبه من سياسات وإجراءات وعمليات.

القيمي  االنضباط  من  األعلى  المستويات  والستعادة 
الجزئي  التسيب  تحدي  مواجهة  سياق  ضمن  المجتمعي 
سلوكيات  إلى  وأدى  األوساط  بعض  في  تفشى  والذي 
العاّمة  السياسات  فإّن  الملكية(،  احترام  )كعدم   سلبية 
المجتمع،  مع  شراكات  تبني  أن  يجب  الدولة   لمؤّسسات 
ستسهم  الدولة  مؤسسات  عمل  تنظم  التي  القوانين  ألن 
إسهامًا جذرّيًا في إنهاء ظاهرة عدم احترام الملكية. ويجب 
المؤسسات مبادئ  الناظمة لعمل هذه  التشريعات  أن تتضّمن 
تحول دون تجدد هذه الظاهرة، فال تسمح بقَوَنَنة االستيالء 
على ملكية اآلخرين بأّي شكل. كما أّن بناء مؤسسات الدولة 
الحلول  وصياغة  تنسيق  في  سيسهم  المجتمع  مع  لشراكات 
االبتكارية لمشكلة ثقافة الغنيمة وعدم احترام الملكية. حيث 
ال يوجد حل واحد يناسب جميع الحاالت. والحل التشريعي 

مع أنه ضروري فهو ال يكفي.

ولكي يستعيد المجتمع إلمامه بالمخاطر والتداعيات السلبية 
لعدم احترام الملكية، عليه وعلى الدولة، فإّنه يجب أن تنّسق 
لتسوية  المختلفة  األطر  ضمن  جهودها  الدولة  مؤسسات 
للموروث  استنادًا  المستدامة  الحلول  ووضع  المنازعات 

االجتماعي والقيمي.

االجتماعية  القرارات  اتخاذ  عملّية  تتوّزع  أن  أجل  ومن 
دون  يحول  بما  المالية  بالتدفقات  المتعلقة  واالقتصادية 
فوقية  أطر  نشوء  يمنع  وبما  واحد،  مستوى  في  تركزها 
تفادي  يجب  فإّنه  الحوكمة،  مستويات  كل  على  سلطوية 
الوقوع في الشمولية واالنفرادية، إذ يجب أن تتوزع إدارة 
المشاركة، ويجب  المستويات كاّفة عماًل بمبدأ  الموارد على 
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أن تتوزع كذلك العوائد المالية وطرق التحكم فيها، ويجب 
المستويات  عبر  واالقتصادية  التنموية  المناهج  تتكامل  أن 
واإلدارية  المالية  الرقابة  في  الحوكمة  لنظام  المختلفة 

المحلي  الحكم  أهمية  تتحّدد  بالضبط  وهنا  واالقتصادية. 
واالستثمارات  للمشروعات  ومدركًا  ببيئته  لصيقًا  لكونه 

متطلباتها.  تلبي  التي 

هــاء. تكامــل الركائز االجتماعيــة واالقتصادية مع األركان الحقوقية األربعة

اجتماعية واقتصادية،  المجتمع حركة  المال في  ُتعُدّ حركة 
خالل  من  األسواق  في  نفسه  ُيترجم  المال  ألن  وذلك 
فإن  وعليه،  المجتمع.  أفراد  بين  والسلع  الخدمات  تبادل 
وعمادها  األساس،  في  اجتماعية  حركة  عن  تعّبر  األسواق 
أن  وبما  بالعدل.  المنافع  لتبادل  الناس  بين  الثقة  تراكم  هو 
الراهن  وضعنا  في  الثقة  على  القائم  القيمي  التبادل  هذا 
غير  التبادل  بسبب  والتشّوهات  التآكل  من  الكثيُر  شاَبه 
 الُمنصف، فإّن المبادئ واألركان الحقوقية تدعو إلى تأصيل 
ُترجع  لرؤية  وتؤسس  جديد،  من  االستجداء  عدم  مبدأ 
الرؤية  وتعّول  واألسواق.  المجتمع  أفراد  بين  الثقة 
واالقتصادية  االجتماعية  الركائز  وتكامل  تقاطع  على 
في  األربعة  الحقوقية  واألركان  المبادئ  مع  والمؤسسية 
يجب  وبالتالي،  تأسيسها.  وإعادة  الدولة  استعادة  عملية 
االحتراب  توقف  جديدة  أسس  على  األسواق  بناء  يتم   أن 
وذلك  له،  المصاحب  االجتماعي  النزاع  وتوقف  المال  على 
ذات  عصرية  لدولة  يؤسس  اجتماعي  ميثاٍق  خالل  من 
وألسرهم  كرامتهم،  لمواطنيها  ترجع  اجتماعية  وظيفة 
يصون  راسخ  اجتماعي  اقتصادي  سوق  وبها  الطمأنينة، 

الملكية. ويحمي حق 

ترتبط وتتكامل  الرؤية  أعاله في  المبّينة  األربعة  الركائز  إن 
وتتقاطع مع إطار المبادئ واألركان الحقوقية.

المواطنة  دولة  بإقامة  الخاصة  األولى   فالركيزة 
والمتماسك  اآلمن  الجديد  االجتماعي  والعقد  المنشودة 
وطنية  وقيمية  ثقافية  منظومة  بلورة  أهمية  على   تؤّكد 
والمتآلفة،  والمتناغمة  الجامعة  الهوية  ترّسخ  وتوافقية 
التهميش  على  فيها  وُيقضى  الكراهية،  خطاب  فيها  وُينبذ 
المحلية  فالمجتمعات  المواطنين.  بين  والتمييز  واإلقصاء 
تمتلك هوية خاصة بها، وبالتالي، فمن حق أفرادها وعائالتها 
تأتي  التنوع  هذا  ومن  المتعّددة.  بهوياتهم  يفخروا   أن 
ثقافة  سيوّلد  االختالف  حق  إّن  للدولة.  الجامعة  الهوية 
واالستبداد  التسلطية  تنبذ  التي  العادلة  المواطنة 
الثقة  ومراكمة  استعادة  خالل  من  وذلك  والمركزية، 
وتحقيق  االجتماعي  النسيج  وصون  المجتمعي  والتسامح 

االنتقالية  العدالة  دعائم  وإرساء  الوطنية  المصالحة 
في  بينها(  ما  في  )وكذلك  المحلية  المجتمعات  هذه  في 
النسيج  على  خاللها  من  تحافظ  وعمودية  أفقية  مسارات 
االجتماعي وتنتشر فيه قيم الثقة والتسامح. وعليه، ينبثق 
والمشاركة  المواطنة  دولة  ودور  لمرجعية  مشترك  مفهوم 
إلى صفتها  بالنظر  المركزية  الحكومة  إقامة  في  المجتمعية 
المحلي  الحكم  مؤسسات  تفعيل  وفي  والناظمة،  الراعية 
المحلية.  بها مهام ومسؤوليات تجاه مجتمعاتها  ُيناط  التي 
من  كل  حق  احترام  عبر  المواطنة  دولة  تتحقق  وبذلك 
الشركاء في الوطن وعبر تحديد الواجبات للمجتمع المحلي 
ظّل  في  بدورهم  الجميع  التزام  وعبر  وللمواطنين،  ولألسر 

احترام حقوق اآلخرين. 

نحو  االجتماعي  التحول  فإّن  الثانية،  الركيزة  وفي 
النهوض  في  يكمن  الرفاه  يعزز  مقتدر  بشري  مال  رأس 
تطوير  خالل  من  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  بمنظومة 
الصحة،  لنظام  والتأهيل  التكوين  وإعادة  التعليم  نظام 
وحماية  المتساوية  المواطنة  تحقيق  يكفل  بما  وذلك 
الهشة  الفئات  واستيعاب  والفقر  البطالة  ومكافحة  األسرة 
والمهمشة. وبالتالي، فإّن مبدأ الحماية االجتماعّية يتقاطع 
واألكثر  األقرب  لكونها  المحلية  المجتمعات  حقوق  مع 
معرفة بتسيير شؤونها إدارّيًا ومالّيًا، مع اإلبقاء على تدخل 
من  والتنظيمي  الرقابي  بدورها  وقيامها  المركزّية  الدولة 
أهدافها  تحقيق  على  المحّلية  المجتمعات  مساعدة  أجل 
كما  وغيرها.  والصحة  التعليم  قطاعات  يشمل  بما  كاملة، 
دخل  في  الليبية  األسرة  حق  مع  الحماية  مبدأ  يتقاطع 
ثابت ومباشر من الدخل السنوي للدولة، وذلك من دون أن 
يوفر  وظيفّي  واجب  أو  بتعيين  مربوطًا  الحق  هذا  يكون 
للسلع والخدمات. كما أن منظور  لألسرة حاجتها األساسية 
يتأتى  االجتماعية  والرعاية  التنمية  في  المشاركة  حق 
ودور  التنموية،  العملية  في  المواطن  دور  تأكيد  خالل  من 
عملية  في  المشاركة  في  وحقوقها  المحلية  المجتمعات 
التحول إلى اإلنتاج وتقديم الخدمات عبر وسائل الشراكة 
والمساءلة  الرقابة  في  المدني  المجتمع  ودور  والتعاقد، 
تصاغ  وبالتالي  المجتمعات.  لهذه  أساسّيًا  شريكًا  لكونه 
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واستعادة  المدنية  الخدمة  هيَكلة  عملّية  جديد  من 
في  المختلفة  المستويات  بين  والعادل  الطبيعي  التوازن 
المال  رأس  في  حقيقية  تنمية  يحّقق  رشيد  حوكمة  نظام 
محددة  ومسؤوليات  ووظائف  حقوق  وفق  وذلك  البشري، 
للشركاء في الوطن. وتسهم هذه العملية في تحقيق تنمية 
واألسرة  للمواطن  الرفاه  تؤّمن  واقتصادية  اجتماعية 
ونسب  أسقف  وفق  وذلك  المحلية،  والمجتمعات  الليبية 
خالل  ومن  الدولة،  إيرادات  من  السنوي  الدخل  من  ثابتة 
وتراكمها  الثروة  خلق  على  والتركيز  لها،  العادل  التوزيع 

البشرّية. الثروة  وخصوصًا 

اقتصادية  تنمية  بتحقيق  والمتعلقة  الثالثة،  الركيزة  أما 
اقتصاد شامل ومزدهر  نشوء  إلى  تهدف  مكانية مستدامة 
والتكامل  التقاطع  فإّن  بالتنوع واإلنتاجية واالبتكار،  يمتاز 
أهمية  في  يكمن  األربعة  الحقوقية  واألركان  المبادئ  مع 
أدواته،  وتطوير  إنتاجيته  وزيادة  االقتصاد  تنويع 
المتاحة.  والفرص  والقطاعات  الموارد  من  واالستفادة 
المكانية  التنمية  خالل  من  التقاطع  هذا  تظهير  ويمكن 
وذلك  فيها،  المحلية  والمشاركة  والمستدامة  المتوازنة 
إعادة  في  معه  الشراكة  وتحقيق  الخاص  القطاع  دعم  عبر 
المجتمعية  التحوالت  ضمان  تم  إذا  وخصوصًا  اإلعمار، 
تعزيز  تّم  وإذا  المركزية،  العام  المال  منظومة  تغيير  عبر 
جديدة  وأشكال  أنواع  تأسيس  باتجاه  الحقوق   أركان 
تقدم  والتي  المحلي  المستوى  على  المؤسسات  من 
وبالتالي  توزيعه.  وعدالة  الدخل  نمو  يكفل  بما  الخدمات 
تحقيق  في  وجوهرّيًا  مساعدًا  عاماًل  ذلك  يكون   قد 
المجتمعات  فيها  تشارك  حقيقية  مكانية  تنمية 
المسؤوليات  تحدد  جديدة  أطر  خالل  من  بقوة   المحلية 
حواالت  خالل  من  المشغل  المال  رأس  من  حقها  وتشمل 
واجب  فيكون  وعليه،  عليها.  ُيتفق  الدولة  دخل  من 
إدارّيًا  المحلي  االقتصاد  في  األعباء  تحمل  في  الشراكة 
واالجتماعية  االقتصادية  الحيوية  لتحقيق   ومالّيًا 
لها  لتؤول  والتجارية  الخدمية  األنشطة  في   المتمثلة 
والميزانيات  والصالحيات  االختصاصات  خاللها  من 
ليصبح  المحلية  الحكومات  على  المترتبة  والواجبات 
المجتمعي  التصالح  إحداث  في  وأساسّيًا  محورّيًا  دورها 
إدماج  في  ودورها  نطاقها  في  الليبية  العائالت  وحماية 
من  المسلحة  التشكيالت  تفكيك  إلى  باإلضافة   النازحين، 
تحت  النظامية  األمنية  المؤسسات  بتكوين  إدماجها  خالل 
الحكومة  مع  والتنسيق  بالتشارك  المحلي  الحكم  والية 
هذه  في  واالستقرار  األهلي  السلم  يضمن  بما  المركزية 
تنمية  تتحقق  وبالتالي  جيرانها.  وبين  المحلية  المجتمعات 

التنموية  المشاريع  توفير  خالل  من  واقتصادية  اجتماعية 
التكوين  وإعادة  التعليم  خدمات  في  تساهم  التي  المحلية 
واستيعاب  والفقر  البطالة  مكافحة  يكفل  بما  والتأهيل 
المدني  المجتمع  سيجعل  كما  والمهمشة،  الهشة  الفئات 
لكونه  أساسّيًا  رقيبًا  الليبية  األسرة  أساسه  والذي  المحلي 
المحلي.  المستوى  المقدمة على  بالخدمات  هو من سيتمتع 
مبادئ  تعزيز  في  أساسّيًا  يصبح  والتكامل  التقاطع  إن 
في  المشاركة  في  حّقًا  الشركاء  ويمنح  الحقوق  وأركان 
المسؤوليات  وفي  والوطنية  المحلية  التنموية  العملية 
فخ  كسر  يتم  بحيث  الحقوق،  هذه  عن   المترتبة 
بالدعم  المتعلقة  الموازنات  في  الهدر  ويتقّلص  الريعية، 
محلية،  مؤسسات  إلى  الظل  اقتصاد  وُينقل  والتعيين، 
إطار  في  االقتصادية  االجتماعية  العدالة  يحقق  بما 
تمّكن  البشرية  التنمية  تحقق  منتجة  محلية  مجتمعات 
التنافسية  القدرة  يرفع من  االستثمار، وبما  النساء وتشجع 
في  وتموضعه  الوطني  االقتصاد  وبالتالي  القتصاداتها 

العالمي. االقتصاد 

وفّعال  متوازن  ببناء  والمتعلقة  الرابعة  الركيزة  أما 
االستقرار  تحقيق  في  تسهم  والقانون  المؤسسات   لدولة 
والسالم والتنمية الوطنية المستدامة، وفق تكامل وتعاون 
مستقل  وقضاء  عدالة  منظومة  تعززه  ودولي   إقليمي 
ومبادئ  اإلنسان  حقوق  احترام  من  أسس  على   مبنية 
تكرس  بحيث  المتساوية،  المواطنة  دولة  لبناء  العدالة 
وُترسى  المجتمعية  المشاركة  وأدوات  مبادئ  خالها  من 
ومكافحة  والمسألة،  والشفافية  والتكافؤ،  المساواة  قيم 
واألركان  المبادئ  مع  والتكامل  التقاطع  فإّن  الفساد، 
المركزية  الدولة  حق  أهمية  في  يكمن  األربعة  الحقوقية 
الحّق في  الدولي. ويتجّلى هذا  القانون  الوجود بحكم  في 
أمام  تمثلها  مؤسسات  عبر  الدولة  تؤّديها  رئيسة   وظائف 
السيادة.  لها  وتضمن  العالم  وأمام  المحلية   المجتمعات 
حق  المحلية  للمجتمعات  يكون  أن  أيضًا  المهم  ومن 
خدمية  واقتصادية  اجتماعية  لمؤسسات  امتالكها  في 
التأكيد  ضرورة  إلى  إضافة  وتمثلها،  تتبعها   وإنتاجية 
حق  وعلى  المجتمع،  أساس  لكونها  األسرة  حق  على 
يتمتع  خالله  من  والذي  الملكية،  في  الليبي  المواطن 
الحق  هذا  ويضمن  بالده.  في  الكاملة   بمواطنته 
األصول  كافة  ملكية  في  حقوقه  المواطن  تسليم 
لكل  ملك  الواقع  في  هي  )والتي  للدولة  المملوكة   الليبية 
كل  فإّن  وبالتالي  المالية.  األسواق  بأدوات  الليبيين( 
األصول  هذه  في  وعادل  أصيل  حق  له  ليبي  مواطن 
في  واإلنتاج  والعمل  المساءلة  في  حقه  خالله  من  يضمن 
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الملكية  كذلك  بها  وتنمو  الجديدة  المحلية  االقتصادات 
والفردية. الخاصة 

التمتع  من  الشركاء  جميع  يتمكن  المنظور  لهذا  بناًء 
في  المشاركة  في  جديدة  طريقة  لهم  تضمن  بحقوق 
تتمتع  التي  فقط  هي  ألنها  الفاعلة،  مؤسساتهم   بناء 
النسب  )وفق  للدولة  المالية  الذمة  على  السيطرة  بحق 
بأدوار  الشركاء  هؤالء  من  كل  ويشارك  لها(.  المحددة 
المساءلة  من  يمّكن  وتوازنات  ضوابط  نظام  وفق  مختلفة 
المالية  وللتدفقات  العامة  المالية  للذمة  والمحاسبة 
العكس.  أو  أسفل  إلى  أعلى  من  سواء  إليها،  الواردة 
فيها  ُيفَصل  الرشيد  للحكم  جديدة  آلية  بذلك  وتتكون 
لدولة  تؤسس  شرعية  خاللها  من  ز  وُتعزَّ السلطات  عمل 
المهمة  الرضائية  العقدية  وحقوقها  بتجلياتها  حقوقية 
واالستقرار  السلم  لتوفر  األخرى  للحقوق   للوصول 
استجدائية  ريعية  ثقافة  من  بهم  واالنتقال  الليبيين  لكل 
والواجبات.  الحقوق  في  متساوية  مواطنة  ثقافة  إلى 
المالية  الذمة  السيطرة على  الحقوق من  وبذلك تمّكن هذه 
االستجداء  ثقافة  كسر  يحقق  بما  الليبية  للدولة  العامة 

والفساد. المركزي  والتسلط 

مواقع التقاطع والتكامل

وتتقاطع كل األركان والركائز في األمن الشامل:

األمن اإلنساني.. 1

األمن الشعبي.. 2

األمن االقتصادي.. 3

األمن االجتماعي.. 4

األمن المؤسسي.. 5

لتصبح مواقع التقاطع الحقوق العامة والخاصة:

حق الدولة مع دولة المواطنة والعقد االجتماعي )الحكومة . 1
المركزية(.

حق الملكية مع دولة المواطنة والعقد االجتماعي.. 2

واالجتماعية . 3 االقتصادية  الحقوق  مع  المحلي  المجتمع 
)الحكم المحلي(.

حق العائلة مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية )األسرة . 4
أو الحوش(.

التنمية التأسيسية كشرط استحقاق لكل الحقوق.. 5



4
معوقات و تحديات أمام 

تحقيق الرؤية ونجاحها: 
التحديات التي تواجه البناء 

االقتصادي والمؤسسي 
والتنمية المستدامة
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وتحديد  التحّديات،  تقّصي  على  الفصل  هذا  يركز 
االستراتيجية،  األهداف  ووضع  األساسية،  هات  الموجِّ
الصعاب  بمواجهة  الكفيلة  العامة  السياسات  ورسم 
الرؤية  حلم  تحويل  أمام  حائاًل  تقف  التي   والتحديات 

إلى واقع عيانّي. 

ليبيا  في  والتطوير  اإلصالح  تقاوم  تحديات  عدة  برزت 
االستقالل  من  عقود  بعد  االقتصادي  األداء  تطور  وتعيق 
الدولة في  وتدخل  والمركزية  الريعية  الدولة  نمط  وهيمنة 
قيود  أوجدتها  قديمة  تحديات  وهذه  االقتصادي.  النشاط 
»المرض الهولندي« الناجمة عن اكتشاف ثروة طبيعية في 
فاالعتماد  العالمية.  السوق  في  أسعارها  وارتفاع  ما،  بلد 
الهيدروكربونية  المواد  من  الصادرات  عائدات  على 
وعدم  التنوع  إلى  االفتقار  ظل  في  التحديات  هذه  عمقت 

االقتصادي  النظام  وضعف  االقتصادية،  الهياكل  مرونة 
السياسات. وفاعلية  والمؤسسات 

رات السياسية واالقتتال والصراعات المسلحة  وفرضت التغيُّ
على الموارد والسيطرة عليها عقب عام 2011 ظروفًا وتحّديات 
على  وتأثيرها  القديمة  التحديات  تبعات  من  فاقمت  جديدة 
وسلوك  واالقتصادية  االجتماعية  والبيئة  المستدامة  التنمية 
األفراد والمؤسسات. ويبقى عدم االستقرار السياسي والصراع 
المسلح أكبر تحدٍّ يواجه البناء التنموي وتنويع االقتصاد وإعادة 
األعمار وتشجيع االستثمار الخاص، خصوصًا أن تكلفة الصراع 
االقتصادية منذ اندالعه في عام 2011 قد بلغت حوالي 783.4 
واالقتتال  الصراعات  هذه  تتوقف  لم  وإذا  ليبي.  دينار  مليار 
خالل  سترتفع  التكلفة  هذه  فإن  الدائم  السالم  إلى  بالوصول 
الفترة 2021-2025 لتصل إلى حوالي 1,411.6 مليار دينار ليبي7.

ألف. التحديات االقتصادية

الهيكلية  التحديات  من  العديد  الليبي  االقتصاد  يواجه 
والتشوهات  الكلي  المستوى  على  االقتصادية  واالختالالت 
االقتصادية على المستوى القطاعي، وذلك بالرغم مّما تمتلكه 
أعلى  بلوغ  من  تمكنها  اقتصادية  ومقومات  مزايا  من  ليبيا 
المستويات التنموية، من قبيل امتالكها العديد من الخصائص 
والمساحة  المتوسط  البحر  على  الساحل  )طول  الجغرافية 
الشاسعة والموقع االستراتيجي(، والمزايا السياحية والثروة 
البحرية وغيرها من المزايا. فاالقتصاد الليبي يواجه تحديات 
والمرتبطة  المستدام  وغير  المستقر  غير  االقتصادي  النمو 
في  الهيدروكربونية  المواد  وتساهم  النفط.  أسعار  بتقلبات 
يزيد  وما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  المائة  في   70 حدود 
من  وأكثر  المائة  في  و90  الصادرات،  من  المائة  في   95 عن 

اإليرادات الحكومية8.

الحقيقي.  التحدي  للتنوع  الليبي  االقتصاد  افتقار  ويعّد 
فالقطاعات غير النفطية تساهم بنسبة 30 في المائة من الناتج 
القطاع  يزال  وال  جّدًا.  متدنية  نسبة  وهي  اإلجمالي  المحلي 
النفطي هو المحرك الرئيس للنمو االقتصادي ومصدر التمويل. 
في  بالتغيير  مرتبطة  المستقرة  غير  النمو  معدالت  زالت  وما 

عدم  وأسباب  المخاطر  أبرز  هو  وهذا  العالمية،  النفط  أسعار 
االستقرار حتى ما قبل عام 2011.

أسعار  في  االستقرار  عدم  مخاطر  الليبي  االقتصاد  يواجه 
النفط نتيجة  إنتاج وتصدير  العالمية وتحدي ديمومة  النفط 
للصراعات واالقتتال عقب 2011. وقد سجلت معدالت النمو 
ارتفاع  وبعد  األخيرة.  الفترة  في  حاّدًا  انخفاضًا  االقتصادي 
معدل النمو في عام 2012 بنسبة 122 في المائة انحسر األداء 
االقتصادي وسّجل انكماشًا كبيرًا بسبب استئناف الصراعات 
أمريكي  دوالر9  مليار   75 يفوق  ما  ليبيا  وخسرت  المسلحة، 
نتيجة لذلك، وتراجعت معدالت النمو االقتصادي إلى ما دون 
الصفر، وسجلت 6- في المائة في عام 2013، و53- في المائة 
في عام 2014، وذلك بسبب فقدان دخل الهيدروكربونات مما 

أسفر عن تدهور األداء االقتصادي.

الحقول  فتح  إعادة  بسبب  كبيرًا  تحّسنًا  ليبيا  سجلت  ثّم 
فبلغ  وتصديره،  النفط  إنتاج  واستئناف  النفطية  والموانئ 
النمو االقتصادي 8.4 في المائة عام 2016، و28.3 في المائة 
عام 2017، و7.4 في المائة عام 2018. وتوقف إنتاج النفط من 

اإلسكوا، التكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا، 2020.. 7
 مصرف ليبيا المركزي، االحصائيات النقدية والمالية خالل الفترة 1966-2017، إدارة البحوث واالحصاء، 2018.. 8
 المؤسسة الوطنية للنفط، 2018.. 9
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جديد في 2020 بسبب حرب جنوب طرابلس وهو ما سيؤثر 
النمو  اإلجمالي، وأصبحت معدالت  المحلي  الناتج  على  سلبًا 
وتصدير  إنتاج  ديمومة  وهو  آخرًا  تحّديًا  تواجه  االقتصادي 
الليبي  االقتصاد  على  سلبًا  كورونا  أثرت جائحة  وقد  النفط. 
بسبب الركود الكبير في االقتصاد العالمي وبالتالي انخفاض 
تراجع  على  سلبًا  هذا  وانعكس  النفط،  على  العالمي  الطلب 
للبنك  ووفقًا  االقتصاد.  بانكماش  وتسّبب  النفطية  اإليرادات 
المائة  في   19.4 بحوالي  يقدر  االنكماش  معدل  فإن  الدولي 

لعام 2020.

السياسة المالية

تترّكز هذه التحديات في ما يلي:

االعتماد 	  بسبب  المستقرة  غير  العامة  المالية  أوضاع 
الميزانية  تمويل  في  النفطية  اإليرادات  على  الكبير 
إجمالي  من  المائة  في   93.2 نسبة  بلغت  والتي  العامة 
اإليرادات في ميزانية عام 2018، ونسبة 97 في المائة 
النقد  بيع  رسوم  إيرادات  )بدون   2019 ميزانية  في 

األجنبي(.

هامشية السياسة المالية. ويبرز هذا في هامشية وتدني 	 
بسبب  األخرى  السيادية  واإليرادات  الضريبية  الحصيلة 
نسبة  تتعدَّ  لم  إذ  النفطي  غير  االقتصادي  النشاط  ضعف 

6.2 في المائة عام 2018 و3 في المائة عام 2019.

االستدامة 	  تحقيق  على  المالية  السياسة  قدرة  ضعف 
المالية، وذلك من خالل تنامي حجم اإلنفاق االستهالكي 
االستهالكي  فاإلنفاق  التنموي.  اإلنفاق  حساب  على 
السنوات  في  النفطية  اإليرادات  يفوق  أصبح  )الجاري( 
األخيرة، فقد بلغ اإلنفاق الجاري 30.8 مليار دينار ليبّي 
دينار  مليار   19.2 إلى  وصلت  نفطية  إيرادات  مقابل 
عام 2017، وبلغ كذلك 35.8 مليار دينار مقابل إيرادات 
إلى  ووصل   ،2018 عام  دينار  مليار   33.4 بقيمة  نفطية 
 31.3 بقيمة  نفطية  إيرادات  مقابل  دينار  مليار   41.7
مليار دينار عام 2019. إّن استمرار هذه األوضاع يهدد 
تبلغ  والتي  الرواتب،  دفع  على  مستقباًل  الدولة  قدرة 
حجم  فتنامي  ليبي10،  دينار  مليار   25 حوالي  إجمااًل 
غير  اإلنفاق  حجم  بوضوح  يعكس  الجاري  اإلنفاق 

الفعال.

تنامي حجم الدين العام المحلي وهو من أبرز التحديات 	 
غير  ين  الدَّ وهذا  االقتصادية.  التنمية  تواجه  التي 
ويصل  االقتصادية  والتنمية  االقتصاد  لخدمة  موجه 
حجم  ارتفاع  ويرجع  دينار.  مليار   250 يقارب  ما  إلى 
تمويل  بهدف  األجل  قصير  االستخدام  إلى  العام  الدين 
الليبّية  الحكومات  اقتراض  عبر  وذلك  الميزانية،  عجز 
التجارية  والمصارف  المركزي  المصرف  من  المختلفة 
المصرفي  الدين  قيمة  وتقدر  وشرقها.  البالد  غرب 
المحلي بحوالي 130 مليار دينار ليبي. وهناك التزامات 
يفوق  بما  تقدر  الليبية  الدولة  على  قائمة  أخرى  مالية 

ليبي. دينار  مليار   120

السياسة النقدية

وتترّكز في ما يلي:

يواجه االقتصاد الليبي مشكلة احتواء معدالت التضخم 	 
ارتفاع  بسبب  التضخمية  الضغوط  وزيادة  العالية، 
األجنبية  للعمالت  السوداء  السوق  الغذاء وظهور  أسعار 
وتنامي حجمها، وانخفاض قيمة الدينار الليبي إثر ذلك. 
وقد ارتفعت معدالت التضخم بمتوسط 11.5 في المائة 
المائة  في   9.9 من  قفزت  فقد   ،2018-2010 فترة  في 
عام 2015 إلى 25.9 في المائة عام 2016، وإلى 28 في 

المائة عام 2017.

عدم فعالية سياسة الصرف األجنبي المّتبعة )فرض رسوم 	 
على مبيعات النقد األجنبي( في الحّد من انخفاض قيمة 
العملة الوطنية، والخلل في إدارة أسعار الصرف األجنبي 
وتنامي حجم السوق السوداء للعمالت بسبب عدم فعالية 
في   183 بنسبة  رسوم  )فِرضت  المعدل  السعر  وديمومة 
المائة عام 2018 و163 في المائة عام 2019 على مبيعات 

النقد األجنبي(.

على 	  الطلب  وزيادة  الدولية،  االحتياطات  استنزاف 
الصرف  عائدات  النخفاض  المصاحب  األجنبي  الصرف 
وتراجع  النفط،  وتصدير  إنتاج  توّقف  بسبب  األجنبي 
انخفاض  إلى  كّله  ذلك  أّدى  وقد  العالمية.  النفط  أسعار 
عام  في  المائة  في   35.4 بنسبة  األجنبية  االحتياطات 
2012. فقد انخفضت  بّما كانت عليه عام  2018 مقارنة 
عام  في  مليار   80 إلى  أمريكي  دوالر  مليار   124 من 

 مصرف ليبيا المركزي، النشرة االقتصادية، 2019.. 10
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هذه  حجم  في  مستمّرًا  االنخفاض  زال  وما   ،2018
االحتياطات.

االستقرار 	  تحقيق  في  النقدية  السياسة  فعالية  ضعف 
النقود،  عرض  في  الكبير  التوسع  بسبب  وذلك  النقدي، 
حيث ارتفعت الكتلة النقدّية المتاحة للتداول من 46.3 
دينار في  مليار   110.7 إلى   ،2010 عام  دينار في  مليار 
حجم  في  الكبير  االرتفاع  ذلك  إلى  ُيضاف   .2018 عام 
العملة التي تتّم طباعتها إذ ارتفعت من 8.4 مليار دينار 
ويؤثر   .2018 عام  في  دينار  مليار   36 إلى   2010 عام 
والبيضاء  طرابلس  بين  ما  المركزي  المصرف  انقسام 
المصارف  ومراقبة  الوطنية  والعملة  النقد  إدارة  في 

التجارية11.

االستثمار

للتنمية  كبيرًا  تحّديًا  التالية  االستثمار  تحديات  وتشّكل 
االقتصادية في ليبيا وتشمل اآلتي:

عدم مالءمة بيئة ممارسة األعمال لالستثمارات المحلية 	 
الليبي  لالقتصاد  كبيرًا  تحّديًا  ما يشّكل  واألجنبية، وهذا 
األعمال  بيئة  مشاكل  وتتجّلى  االقتصادي.  والتنويع 
المشروع  لبدء  اإلدارية  اإلجراءات  وطول  الصعوبة  في 
وتسجيل  الكهرباء  وتوصيل  البناء،  تراخيص  وإصدار 
ضعف  إلى  إضافة  االئتمان،  على  والحصول  الملكية 
العقود  وإنفاذ  المستثمرين  حقوق  حماية  مقّومات 
والتجارة عبر الحدود وتسوية حاالت اإلعمار. إّن تطبيق 
أمام  هيكلية  تحديات  تعتبر  والشفافية  الحوكمة  قواعد 
ظاهرة  انتشار  ظّل  في  وخصوصًا  األعمال  بيئة  تطوير 
ليبيا  احتلت  وقد  الجهات.  بعض  في  والرشوة  الفساد 
للقيام  العام  الترتيب  في   )190 من   185( متأخرة  مرتبة 

باألعمال في عام 2020.

تفتقر ليبيا إلى عناصر المناخ االستثماري الجاذب والمحّفز، 	 
فعدم االستقرار السياسي واالقتصادي يبقى تحّديًا كبيرًا 
لبناء وتنوع االقتصاد وإعادة اإلعمار وتشجيع االستثمار 

المحلي واألجنبي.

أغلب التشريعات النافذة ذات العالقة باألعمال التجارية 	 
ومتطلبات  تتوافق  ال  االقتصادية  واألنشطة  واالستثمار 

الصلة  ذات  الدولية  المعايير واألنظمة  تلبي  المرحلة وال 
وتحتاج إلى تطوير وتحديث.

دون 	  يحول  ما  وهو  العامة  السياسات  في  الثبات  عدم 
جذب المستثمرين المحليين واألجانب نحو االستثمار في 

األنشطة االقتصادية.

التشغيل

مقارنة  العالم  في  البطالة  معدالت  أعلى  أحد  ليبيا  تواجه 
الجاذب  القطاع الحكومي هو  التوظيف. وال يزال  بمعدالت 
وتعيق  الخاص.  القطاع  في  الثقة  عدم  بسبب  للعمالة 
للتنويع  فعالة  لسياسة  التأسيس  على  القدرة  الحالة  هذه 

االقتصادي.

وتتركز أهم تحديات التشغيل في ما يلي:

المائة 	  الحكومي 85 في  القطاع  التوظيف في  تبلغ نسبة 
من قوة العمل والعاملين فعاًل والبالغ عددهم حوالي 1.8 
مليون عامل في عام 2019، وهذه نسبة كبيرة جّدًا مقارنة 

بدول أخرى12.

الليبي معدالت بطالة عالية مقارنة مع 	  يواجه االقتصاد 
عام  المائة في  17.3 في  بلغت حوالي  أخرى وقد  دول 

.2019

يكمن التحدي الحقيقي في ارتفاع معّدل البطالة ما بين 	 
الشباب، والذي يصل إلى نسبة 47.7 في المائة.

تدّني نسبة المشتغالت )العامالت( قياسًا مجموع السكان 	 
في سن العمل، وتقدر هذه النسبة بـ 30.4 في المائة فقط 

من مجمل القوى العاملة. 

جدًا 	  عالية  الحكومية  الوظائف  في  المرأة  وجود  نسبة 
وتقدر بـ 93 في المائة من مجموع النساء العامالت.

)فتيات( 	  الشابات  اإلناث  بين  البطالة  معدل   ارتفاع 
من  المائة  في   69.2 النسبة  هذه  وتبلغ  ليبيا،  في 

الشابات13.

يتسم سوق العمل بضعف الكفاءة وعدم توفير المهارات 	 
التعليم  مخرجات  مالءمة  وعدم  الالزمة  المحلية 
الحتياجات السوق، مما يشكل تحّديًا كبيرًا لتنفيذ سياسة 

مصرف ليبيا المركزي، النشرة االقتصادية، 2019.. 11
عبد اهلل الحاسي، دراسة مبدئية للتطوير االقتصادي في ليبيا، اإلسكوا، 2019.. 12
هالة بوقعقيص، محمد تنتوش، المرأة في سوق العمل الليبي، واقع وتحديات، 2017.. 13
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المهارات  وتطوير  التعليم  مستويات  أن  باعتبار  التنّوع 
ركيزة أساسية في هذه العملّية.

االقتصاد غير الرسمي

تواجه ليبيا تناميًا كبيرًا في األنشطة غير الرسمية المؤّدية 
السنوات  في  خصوصًا  الظل،  اقتصاد  حجم  تنامي  إلى 
تهديدًا  يشّكل  ما  وهو   ،2011 العام  أحداث  أعقبت  التي 
الظاهرة  هذه  ليست  المستدامة.  للتنمية  حقيقّيًا  وتحّديًا 
ولكّن  ليبيا،  في  االقتصادية  الحياة  في  وطارئة   جديدة 
بنفسه  قائمًا  اقتصادًا  صارت  الرسمية  غير  األنشطة 
في  ممارستها  يمكن  ال  واإلنكار  والتجاهل  السكوت   وحالة 
االعتراف  من  بد  وال  الظل،  اقتصاد  تنامي   ظل 
النشاط  مجمل  على  تأثيره  يمارس  فاعل  اقتصاد  بوجود 
الرسمية  غير  األنشطة  رقعة  من  ويقّلص  االقتصادي 
 وارتفاع حجمها الذي تجاوز 60 في المائة من االقتصاد في 

عام 2019.

توفير  خالل  من  وتزدهر  الرسمية  غير  األنشطة  وتنشط 
والتي  ليبيا  في  واستمرارها  نموها  لتفعيل  الحاضنة  البيئة 
وتنامي  األجنبي  الصرف  وأزمة  السيولة  أزمة  في  تكمن 
االقتصاد  في  الدوالرات  مليارات  تداول  عبر  السوق  حجم 
منظومة  خارج  التداوالت  إجمالي  ويقّدر  الرسمي.  غير 
الحروب  اقتصاد  إّن  ليبي14.  دينار  مليار   35 بـ  المصارف 
بالصراعات  والمرتبط  الظل  القتصاد  الرئيس  المحّرك  هو 
االقتصادية.  الموارد  على  للسيطرة  واالقتتال  المسّلحة 
وتشمل  المشروعة  غير  الظل  اقتصاد  ممارسات  وتتعّدد 
وتجارة  البشر،  وتهريب  الحماية،  وخدمات  الخطف  أعمال 
تصل  ال  والتي  مستندية،  باعتمادات  المستوردة  السلع 
السوق  بسعر  تباع  حيث  لها  المحدد  بالسعر  للمواطن 
الوقود  وتهريب  أخرى  بلدان  إلى  تهريبها  يتم  أو  الموازية 
إلى الدول المجاورة، وتهريب األموال إلى الخارج، وتهريب 

المشروعة. السلع غير 

وتترّكز تحّديات االقتصاد غير الرسمي في التأثيرات السلبية 
التالية:

تقّلص فرص االستثمار وتوظيف المّدخرات المحلية في 	 
ظل اتساع اقتصاد الظل، ولذا فإّن هذه الفرص تكون غير 

تحظى  التي  الرسمية  غير  األنشطة  منافسة  على  قادرة 
بميزة التهّرب الضريبي.

تولد األنشطة غير الرسمية تأثيرات سلبية متعّلقة بمسألة 	 
التوافق االجتماعي والشعور بالعدالة االجتماعية.

هدر الموارد المالية والبشرية وسوء استغاللها مّما يؤّدي 	 
إلى تفاقم معدالت البطالة.

الظل، 	  اقتصاد  أنشطة  في  المنخرطين  حجم  اّتساع 
إلى  تحويالتهم  أن  يعني  الوافدة،  العمالة  وخصوصًا 

الخارج بعيدة عن سيطرة وبيانات السلطات النقدية.

تنامي حجم اقتصاد الظل على حساب االقتصاد الرسمي 	 
عن  واقعية  وغير  مضّللة  وبيانات  معلومات  يعطي 
اإلمكانيات الحقيقة للمجتمع، ويؤّدي إلى سوء تخصيص 
المحلي، وكذلك  الناتج  توزيع  االقتصادية وسوء  الموارد 
الدخول  في  التفاوت  ويعّمق مشكلة  توزيعه  إعادة  سوء 

)المداخيل(.

القطاعات االقتصادّية

واضحة  تحديات  المختلفة  االقتصادّية  القطاعات  تواجه 
استراتيجية  سياسة  أي  وتنفيذ  بناء  على  قدراتها  تعيق 
البرامج  في  والمشاركة  النمو  في  المساهمة  لها  تحّقق 
متنوعة.  جديدة  اقتصادية  بيئة  إلى  والتحّول  التنموية 
ويمكن تفصيل هذه التحّديات بحسب القطاعات االقتصادّية 

على الشكل التالي:

القطاع المالي

عمليات 	  في  الخاص  المصرفي  النشاط  مساهمة  تدني 
اإلقراض والتمويل. 

توفير 	  في  التجارية  المصارف  إلى  المالي  القطاع  يرتكز 
التمويل.

دور المؤسسات المالية غير المصرفية غير فعال في توفير 	 
التمويل الالزم للنشاط االقتصادي.

تواجه المصارف أزمة سيولة حاّدة.	 

وممارسات 	  اإلدارة  ضعف  مشكلة  المصارف   تواجه 
إلى  باإلضافة  فيها،  الوظائف  واستغالل   الفساد 
غير  المصرفية  والتحويالت  األموال   تهريب 

عبد اهلل الحاسي، مرجع سابق، 2019.. 14
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االعتمادات  بإجراءات  والتالعب  الخارج  إلى  القانونية 
المستندية.

مصرف 	  في  المؤسسي  االنقسام  تحّدي  المصارف  تواجه 
مع  التعامل  تنسيق  عليها  يصعب  إذ  المركزي،  ليبيا 
السيولة،  قضايا  معالجة  في  المركزّيين  المصرفين 
والخدمات المصرفية للمواطنين وتحويل األموال ما بين 

المصارف وإتمام إجراءات المقاّصة.

الَمكَنَنة 	  استخدام  وبطء  المصرفي  القطاع  تخلف 
من  اآلن  إلى  القطاع  يستفد  لم  إذ   المصرفية، 
وتطوير  المصارف  ربط  في  التكنولوجية  التطورات 
المصرفية  األنشطة  للمواطنين وتطوير  الخدمات  تقديم 

كبير. بشكل 

ضعف قدرة المصارف المحلية على التفاعل مع المصارف 	 
تمتلك  ال  التجارية  المصارف  أغلب  أّن  كما  العالمية، 
ثقة  على  سلبّيًا  يؤثر  مما  اإلقراض  على  العالية  القدرة 

المستثمرين.

المعيارية 	  والقواعد  القانونية  الضوابط  تطبيق  ضعف 
يحقق  بشكل  أعمالها  ممارسة  من  المصارف  تمكن  التي 
االقتصاد  على  ويحافظ  والمصرفية  المالية  السالمة 

الوطني.

ضعف دور المصارف الخاصة وعدم قدرتها المؤّسسية.	 

العامة 	  المصارف  في  الوظيفي  الكادر  إمكانّيات  ضعف 
والتطوير  التدريب  إلى  الكادر  وحاجة  والخاصة، 

المستمر.

الطاقة قطاع 

التالية: التحديات  للنفط  الوطنية  المؤسسة  تواجه 

إقفال الحقول والموانئ النفطية وتوقف اإلنتاج والتصدير 	 
وتعرض  المستمر،  واالقتتال  المسلحة  الصراعات  بسبب 
والسرقة  النهب  لعمليات  النفطية  والموانئ  الحقول 

للمعدات والحفارات بسبب انعدام األمن.

المجتمع من 	  استفادة  ليبيا إلطار حكومي يضمن  تفتقد 
إدارة  الموارد وجودة  لمؤشر حوكمة  النفط وفقًا  موارد 

الطبيعية. الموارد 

الطلب المتزايد على استيراد المنتجات المكررة )البنزين 	 
تتمّلكها  التي  المصافي  قدرة  عدم  بسبب  والديزل(، 
باألسعار  وبيعها  االحتياجات  توفير هذه  المؤسسة على 

المدعومة.

القائمة 	  النفطية  الحقول  لتطوير  الالزم  التمويل  ضعف 
جديدة. اكتشافات  وتحقيق 

التالية: التحديات  الكهرباء فتواجه  أّما شركة 

أعمال السرقة والنهب واالعتداءات المتكّررة التي تتعرض 	 
لها شبكة الكهرباء.

مشاريعها 	  تمويل  في  كبير  تحدٍّ  من  الشركة   تعاني 
حيث إن الشركة ُتدعم بشكل كبير من الدولة، وفي حال 
رفع الدعم عن الوقود فإن التحدي سيزداد نظرًا الستخدام 

الشركة الوقود المحلي المدعوم من الدولة بنسبة كبيرة. 

تقاعس عدد كبير من المستهلكين عن دفع قيمة استهالك 	 
المشروعة  غير  التوصيالت  إلى  باإلضافة  الكهرباء 

المعتمدة. المخططات  الواقعة خارج  المنشأة  للمباني 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

التالية: التحديات  القطاع  يواجه 

ضعف القدرات المؤسسية واإلدارية في القطاع.	 

تعطيل قطاع االتصاالت وتدمير أبراج الهواتف المحمولة 	 
وسرقة وسائل ومعّدات مهمة بسبب الصراعات المسلحة 

المستمرة.

خطوط 	  وجميع  االتصاالت  قطاع  على  الدولة  سيطرة 
الهاتف الثابتة والمحمولة واإلنترنت والبريد، ومحدودية 

دور القطاع الخاص.

أثر على 	  مما  المؤسسي  االنقسام  تداعيات  القطاع  يواجه 
خاصة  القابضة  االتصاالت  شركة  وعلى  إجمااًل  القطاع 
)باعتبارها المحرك الرئيس للقطاع( إذ يوجد ثالثة مجالس 
إدارة يّدعي كل منها الشرعية القانونية في تمثيل الشركة.

لالحتياجات 	  والتنظيمية  القانونية  البيئة  مالءمة  عدم 
التكنولوجية.

وتكنولوجيا 	  االتصاالت  توطين  اإلنفاق في مجال  ضعف 
المعلومات.

التجارة 	  منظومة  وضعف  الرقمية  الثقافة  انتشار  عدم 
اإللكترونية والربط مع شبكة اإلنترنت.

قطاع المواصالت

افتقار الطرق الموجودة حالّيًا إلى الصيانة الدورية نتيجة 	 
للصراعات المسلحة واإلهمال.
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الجديد 	  الطريق  مشروع  وخصوصًا  التعاقدات  توقف 
الرابط ما بين »رأس جدير« و«مساعد« والذي تّم التعاقد 

عليه في عام 2011.

خدماتها 	  مستوى  وتدّني  وأصولها  الموانئ  تهالك 
ذات  البواخر  الستقبال  فيها  األعماق  ومحدودية 

الكبيرة. األحجام 

تهالك المطارات وتدمير مطار طرابلس بسبب الصراعات 	 
واالقتتال وضعف قدرات المطارات الحالية على استقبال 

وتسفير الرحالت.

توفير 	  الحديدية في  السكك  إلى خدمات  القطاع  يفتقر 
زيادة  إلى  يؤدي  مما  والبضائع،  للركاب  النقل  خدمات 

المرورية. التكاليف 

والمرافق اإلسكان  قطاع 

تطويرها 	  مشروعات  وتوقف  التحتية  البنية  تخّلف 
المتعاقد عليها قبل عام 2011.

واألجنبية 	  المحلية  الشركات  أوضاع  تسوية  عدم 
المتعاقدة لتنفيذ مشاريع اإلسكان والبنية التحتية والتي 

توقفت بفعل النزاعات.

مخططات 	  وجود  وعدم  العشوائيات  ظاهرة  تنامي 
الليبية. المدن  عمرانية معتمدة في أغلب 

بالنسبة 	  البناء  تكاليف  وارتفاع  المساكن،  أسعار  ارتفاع 
البنية  وتدهور  والمتوسط،  المحدود  الدخل  لذوي 
المائلة  المياه  لمعالجة  والحاجة  للمياه   التحتية 

للملوحة.

تدهور شبكات الصرف الصحي القائمة حالّيًا، والحاجة إلى 	 
إنشاء شبكات صرف صحي جديدة في أغلب المدن.

طرابلس 	  وخصوصًا  الكبرى  المدن  نحو  السكان  هجرة 
وبنغازي في ظّل النزوح والبحث عن خدمات أفضل.

والبحرية الحيوانية  والثروة  الزراعة  قطاع 

قّلة األراضي الصالحة للزراعة والتي تقدر حاليًا بـ 2 في 	 
ليبيا فقط. المائة من مساحة 

تقّلص األراضي الصالحة للزراعة بسبب تناقص منسوب 	 
استنزاف  في  التوسع  جراء  الملوحة  وزيادة  المياه 

الجوفية. المياه 

إلى 	  وتحويلها  والغابات  الزراعية  األراضي  على  التعدي 
سكنية. مقسمات 

الزراعية.	  المشاريع  لتطوير  الالزم  التمويل  محدودية 

ومحدودية 	  الماهرة،  المحلية  الزراعّية  العمالة  نقص 
والمبيدات. البذور واألسمدة  توّفر 

لدعم 	  الالزم  الزراعي  والتعاون  اإلرشاد  نشاط  ضعف 
المزارعين.

محدودية األراضي الصالحة للرعي والتي تقدر بنسبة 4 	 
للبالد فقط. الكلية  المساحة  المائة من  في 

تدهور مرافئ الصيد والنقص الشديد في لوازم ومعّدات 	 
الصيد.

البحرية 	  الثروة  قطاع  لتنمية  الموّجه  التمويل  ضعف 
الصيد. أنشطة  وتطوير 

السياحة قطاع 

اإلجمالي 	  المحلي  الناتج  في  السياحة  مساهمة  ضعف 
أفريقيا. بدول شمال  مقارنة 

السياحة 	  لتطّور  الالزمة  التحتية  البنية  مستوى  تدّني 
الوطني. االقتصاد  ولرفع مساهمتها في 

السياحية 	  األنشطة  في  الخاص  القطاع  دور  محدودية 
إضافة  نجوم،   3 فئة  من  فنادق  امتالك  على  واقتصاره 

الموسمية. السياحية  القرى  بعض  إلى 

السياسي تحّديًا كبيرًا 	  الوضع األمني واالستقرار  يشكل 
السياحة. أمام تطور 

مع 	  التعامل  إلجراء  اإللكترونية  الخدمات  محدودية 
السياح، حيث إّن فنادق قليلة فقط تقدم الخدمات عبر 

اإلنترنت.

أو 	  كلي  بشكل  نجوم   5 فئة  من  للفنادق  الدولة  ملكية 
جزئّي.

الدولة 	  تملكها  التي  السياحية  القرى  من  الكثير  إقفال 
المسلحة. الصراعات  بسبب 

إلى 	  ترقى  ال  المقدمة  السياحية  الخدمات  جودة 
العالمية. المستويات 

ليبيا.	  في  للسياحة  التسويقية  القدرة  ضعف 
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باء. التحّديات المؤّسسية )المؤّسساتّية(

واالفتقار  المسلح  والصراع  السياسي  االستقرار   عدم 
إلى مفهوم الدولة بمعناها الواسع والمؤسسية والمؤسسات 
الحوكمة  بغياب  أنواعه  بكل  الفساد  واستشراء  المتعثرة 
إلى  إضافة  المؤسسات  بهذه  والمساءلة   والشفافية 
اإلصالح  أمام  حقيقية  تحديات  تشكل  المركزية  اعتماد 
وهي  متقدمة،  تنموية،  مستويات  وبلوغ   والتطوير 
واإلخفاقات  األزمات  من  العديد  لحدوث  األساس 

واالجتماعية. االقتصادية 

المؤّسسي االنقسام 

عام  االنتقالية  المرحلة  عقب  المؤّسسي  اإلخفاق  أسهم 
2011 في االنزالق إلى العنف. وقد نتج اإلخفاق المؤسسي 
المؤسسات  خريطة  تصميم  رداءة  أّولها  عوامل  عدة  عن 
بوظائف  المضطلعة  المؤسسات  سيما  ال  واختصاصاتها، 
تسرب  عن  المؤسسي  اإلخفاق  نتج  كما  وتمثيلية.  سيادية 
أضعفت  التي  الريعية  وبقاء  الخارجي  والتدخل  السالح 
المسلح  النزاع  انعكس  وقد  االجتماعي.  والنسيج  المجتمع 
من  تبقى  ما  على  سلبًا  المؤسسي  اإلخفاق  عن  نتج  الذي 
هيكل الدولة، وأّدى إلى حصول انقسام سياسي ومؤسسي 
التحديات  أكبر  من  المؤّسسي  االنقسام  وُيعتبر  للغاية.  حاد 
ليبيا،  في  الدولة  قدرات  بناء  عملية  تواجه  والتي  الراهنة 
المستدامة.  التنمية  وتحقيق  الوطني  االقتصاد  وبناء 
أداء  في  كبير  بشكل  المؤسسي  االنقسام  أثر   وقد 
العامة  الخدمات  مستوى  وفي  المؤسسات  من  الكثير 
المؤسستين  انقسام  بعد  خصوصًا  للمواطنين،  المقدمة 

والتنفيذية. التشريعية 

وُيعدُّ االنشطار المؤسسي النوع الغالب على شكل االنقسام 
عددًا  إّن  حيث  الدولة،  في  العاملة  المؤسسات  يطال  الذي 
كيانها  وحدة  على  ظاهرّيًا  حافظت  المؤّسسات  من  كبيرًا 
ويتعامل  نفسها  على  انقسمت  داخلّيًا  ولكنها  ومؤّسساتها 
جغرافيًا.  المسيطرة  الحكومة  مع  منها  منطقة  أو  فرع  كّل 
وإن  القضاء  مؤسسات  أغلب  فإن  القضائي،  الشق  وفي 
كانت موّحدة ظاهرّيًا، إاّل أن االنقسام الواقع أّثر على أدائها 
القانوني  الممثل  ُتَعّد  القضايا، والتي  إدارة  لمهامها، فسلطة 
الليبي والخارجي، تقوم  القضاء  الحكومية في  للمؤسسات 
مع  وتتعامل  طرابلس  في  الوطني  الوفاق  حكومة  بتمثيل 
مؤّسساتها، في حين أنها تمّثل الحكومة المؤقتة في شرق 

التشريعي  الصعيد  وعلى  مؤّسساتها.  مع  وتتعامل  البالد 
التشريعية  لألجسام  التابعة  المؤّسسات  بعض  هناك  فإّن 
والتي انشطرت إلى فروع، منها هيئة الرقابة على األغذية 
من  ُتدار  والتي  اإلدارية  الرقابة  لهيئة  التابعة  واألدوية، 
األجسام  مع  للتعامل  بنغازي  فرع  مدير  وتفّوض  طرابلس، 

الليبي. الشرق  في  القائمة 

أما النوع الثاني من االنقسام فهو التناظر المؤسسي، حيث 
مؤسسات  إنشاء  إلى  أدى  متنافستين  وجود حكومتين  إّن 
وفي  مختلفة.  بتسميات  األحيان  بعض  وفي  متناظرة، 
مقرات  في  عملها  الوطني  الوفاق  حكومة  باشرت  حين 
موظفيها  خالل  ومن  طرابلس  في  الواقعة  المؤسسات 
الراغبين في االستمرار في العمل، قامت الحكومة المؤقتة 
وانتداب  توظيف  على  وعملت  جديدة  حكومة  بتشكيل 
موظفين  مع  والتعاقد  العام  القطاع  من  موظفين  وإعارة 

لعملها. الالزمة  الخاص وإنشاء األجسام  القطاع  في 

للمؤسسات  الجزئي(  االنقسام  )أو  الجزئّي  االنشطار  ويبرز 
المؤسسات،  ثالث، وإن كان ال يشمل عددًا كبيرًا من  كنوع 
بأجزاء  عملت  والهيئات  المؤسسات  بعض  إّن  حيث 
اإلدارات  على  واعتمدت  وأقسامها  إداراتها  من   فقط 
ذلك  ومن  المناظرة.  للحكومة  التابعة  األخرى  والفروع 
حيث  المركزي،  ليبيا  مصرف  الحصر،  ال  المثال  سبيل   على 
فالمحافظ  إدارته،  مجلس  أعضاء  بين  المصرف  انقسم 
أّما  طرابلس،  في  بالعمل  استمّرا  األعضاء   وأحد 
في  للعمل  فانتقلوا  أعضاء  وثالثة  المحافظ   نائب 
)مّما  بها  المركزي  للمصرف  مقر  بإنشاء  وقاموا  البيضاء، 
أي  لعقد  النصاب  تحقيق  من  ومنع  اإلدارة  مجلس  شل 
اجتماع واتخاذ قرارات(. إال أن المصرف المركزي بالبيضاء 
ذلك  في  السبب  ولعل  اإلدارية،  الوحدات  بعض  ُينشئ  لم 
يسيطر  ال  التي  المالية  والقوائم  باألصول  ارتباطها   هو 

مباشرة. عليها 

خالل  من  فيبرز  المؤسسي  االنقسام  من  الرابع  النوع  أما 
ارتأت  التي  المؤسسات  تلك  المستحَدثة، وهي  المؤسسات 
للظروف  نظرًا  استحداثها  ضرورة  الحكومتين   إحدى 
لها  ليس  المؤسسات  هذه  إّن  حيث  والمستقبلية،  الحالية 
مؤسسة تشابهها في الحكومة األخرى. فعلى سبيل المثال، 
المؤقتة،  الليبية  بالحكومة  والطفل  المرأة  هيئة  إنشاء  تم 
إلى  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  تقسيم  وتم 
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لم  الذي  األمر  وزارتين، وكذلك وزارة االقتصاد والصناعة، 
األخرى. الحكومة  تفعله 

ولكن، بقي عدد من المؤسسات التي حافظت على وحدتها 
هذه  عمل  طبيعة  ولعّل  المؤّسسي.  االنقسام  من  ونجت 
االنقسام.  عدم  في  كبير  بشكل  ساهم  ما  هو  المؤسسات 
تشّكل  التي  المؤسسات  على  الحكومات  حافظت   فقد 
ومنها  والمواطن  الوطن  على  وخارجّيًا  داخلّيًا   خطرًا 
السفر  جوازات  تمنح  التي  والجنسية  الجوازات  مصلحة 
مصلحة  وكذلك  العمالة،  وتسجيل  الدخول  وتأشيرات 
وحفظ  ونقل  تسجيل  عن  المسؤولة  العامة  األمالك 
السجون  وإدارة  والخاصة،  العامة  الملكية  مستندات 

المدنية. األحوال  ومصلحة 

من المتوقع أن تواجه الحكومة الموّحدة مستقباًل تحديات 
اإلجراءات  ومتابعة  المؤسسات  هذه  دمج  إلعادة  كبيرة 
الصادرة عنها وتصحيحها، خاصة وأن ُجّل هذه المؤسسات 
الصحيحة  اإلدارة  أساليب  إلى  تفتقر  والعاملة  المنشأة 
المستندات  على  والحفاظ  اإللكترونية  باألرشفة  تقم  ولم 
المواضيع  خلفيات  ع  تتبُّ يصعب  فإّنه  ثم  ومن  والمرفقات. 
إلى  يضاف  بخصوصها.  الصادرة  القرارات  اتخاذ  وكيفية 
وانتدابهم  تعيينهم  تم  الذين  للموظفين  الكبير  العدد  ذلك 
وهو  الخارجية  وزارة  في  خاصة  المؤسسات،  هذه  في 
منهم  التخلص  ُيسّبب  وقد  الوزارة.  كاهل  يثقل  ما 
يصُعب  اجتماعّيًا  وشرخًا  تذّمرًا  واضحة  معايير  دونما 
هذه  إنفاق  أما  الدولة.  ضعف  ظل  في  معه   التعامل 
وكذلك  المؤسسات،  توحيد  يتم  حالما  فينتهي  المؤسسات 
بُيسر  ضّمها  فيمكن  وشراؤها  بناؤها  تم  التي  األصول 
صحت  ما  إذا  الحكومّية  للمؤسسات  الثابتة  األصول  إلى 

إجراءات شرائها أو ملكيتها.

 وبشكل عام، تتركز تحديات االنقسام المؤسسي 
في ما يلي:

اإلفراط في النفقات والمصاريف للمؤسسات القائمة.	 

اإلسهاب في التوظيف واإليفاد داخلّيًا وخارجّيًا.	 

لغياب 	  نظرًا  مدروسة  غير  قرارات   صدور 
بالحكومة  العدل  وزير  كقرار  والخلفيات،  المستندات 

قيمتها  تقدر  أجنبية  لشركة  مديونية  بإقرار  المؤقتة 
حكمًا  الشركة  بها  أخذت  دينار15  مليون   450 بمبلغ 

الخارج. في  تحكيمّيًا 

التمثيل 	  وأحقية  الشرعية  إثبات  في  العام  المال  إهدار 
الليبية لالستثمار، وضياع  المؤسسة  للمؤسسات، كما في 
أموال الليبّيين نظرًا لالنقسام السياسي والمؤسسي وعدم 

أهلية الممثلين.

من 	  بالمليارات  ُتقدر  مالية  وترتيبات  إجراءات  اتخاذ 
القوانين  احترام  في  يؤثر  مما  قانوني،  سند  أّي  دون 

والتشريعات.

المسؤولين 	  وتحجج  الرقابة  وغياب  اإلداري  الفساد 
باالنقسام السياسي.

مؤسسات 	  كافة  في  مستوياته  بكل  الفساد   تفشي 
الدولة.

الصادرة، 	  والقرارات  والقضاء  المحاكم  أحكام  مخالفة 
خاصة في ما يخص اإلعفاء من مهام معّينة، واالستمرار 
في تمثيل المؤسسة بشكل غير قانوني وتحميلها التزامات 
الدعم  عن  البحث  األحيان  بعض  وفي  وقانونّية،  مالية 

الدولي للبقاء في الوظيفة.

وبنغازي 	  طرابلس  بين  ما  متضاربة  قضائية  أحكام 
والبيضاء.

األداء 	  في  الحاد  والضعف  والمالي  اإلداري  التسيب 
الحكومي ونواتج السياسة العامة.

إلغاء المؤّسسات ودورها في المجتمع وإظهار قوة األفراد 	 
داخلها.

على 	  مالية  التزامات  تشكل  قرارات  إصدار  في  اإلسهاب 
الدولة.

الفساد

ليبيا من أهم  الفساد اإلداري والسياسي والمالي في  يعَتبر 
فشل  في  رئيسّيًا  وسببًا  الليبي  االقتصاد  بناء   معوقات 
زمن.  منذ  الدولة  انتهجتها  التي  اإلصالح  محاوالت  كّل 

عبد اهلل الحاسي، مرجع سابق، 2019.. 15
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ضمن  الدولية  الشفافية  منظمة  قبل  من  ليبيا  وصنفت 
 2017 خالل  فسادًا  العالم  دول  ألكثر  التاسعة  المرتبة 

النزاهة والشفافية. 100 في  17 نقطة من أصل  ومنحتها 

تمكين  في  )خاصة  والمحاباة  الوساطة  مظاهر  إّن 
والرشى،  والتواطؤ  والتعاقدات(،  الوظائف  من   األقارب 
النقد  والمضاربة في  الخاصة،  للمصالح  المنصب  واستغالل 
أهم  من  جميعها  تعتبر  واالحتكار،  والتحايل  األجنبي، 
بوضوح  المشاكل  هذه  تأثير  انعكس  وقد  الفساد.  أسباب 
مليار   270 بلغ  الذي  المرتفع  الحكومي  اإلنفاق  حجم  في 
يظهر  أن  دون  من  وذلك   2017-2012 الفترة  خالل  دينار 
المحاباة  وُتعّد مظاهر  لإلنماء على األرض.  أثر ملموس  أي 
 25 يقارب  ما  إنفاق  وراء  الرئيسية  األسباب  من  والتسّيب 
من  أكثر  ووجود  سنوّيًا،  المرتبات  على  ليبي  دينار  مليار 
تتجاوز  ال  إنتاجية  وبمعدل  الدولة  في  موظف  مليون   1.8

يوميًا16. ربع ساعة 

اقتصادّيًا  مدّمرة  تأثيرات  الفساد  من  المستوى  لهذا  إّن 
كل  في  وانتشاره  الفساد  تفشي  إذ  وأمنّيًا.  واجتماعّيًا 
نفسها،  الرقابية  األجهزة  فيها  بما  الدولة،  مؤسسات 
النفوذ  والمحسوبية واالختالس واستغالل  الرشوة  وزيادة 
حرمان  إلى  يؤّدي  الحكومية،  المشاريع  بعقود  والتالعب 
فئات المجتمع من حقوقها االقتصادية واالجتماعية، وهدر 
باستنزاف  ضخمة  عامة  أموال  وضياع  الدولة،  مكتسبات 
اإليرادات العامة للدولة، وتشّوه مسارات التنمية الحقيقية 
إثَر فقد التوازن التنموي وضعف االستثمارات المهمة لدعم 

الوطني. االقتصاد 

وانتشار  مهول  بشكل  الفساد  استشراء  عن  نتج  وقد 
كبير  شعبي  سخط  والقبلية  والجهوية   المحاباة 
وشرخ اجتماعي بين المناطق، وذلك الستئثار مناطق بالمنافع 
دون أخرى، وهو ما يخلق تحديات كبيرة وحقيقية ويعيق أي 

فرصة للتطور وإعادة بناء الدولة واالقتصاد الوطني.

المركزية

الدولة  مؤسسات  لدى  القرار  اتخاذ  في  المركزية  اعتماد  إّن 
السيادية بعيد كّل البعد عن تعزيز الحكم المحلي. كما أّنه يعيق 
المزج  االستقالل  مرحلة  بداية  فقد شهدت  المكانية.  التنمية 
بين الالمركزية والمركزية، ولكن، أعقب ذلك التوّسُع المتدرج 
بعدم  إلى 2011  الفترة من 1977  تميزت  المركزية. وقد  في 
االستقرار اإلداري والتنظيمي على المستوى المحلي وبفصل 
ُيعرف  ما  إطار  في  اإلدارية  الحدود  وتغيير  البلديات  ودمج 
ظّل  في  نافعًا  المركزية  اإلدارة  أسلوب  َيُعد  ولم  بالشعبيات. 
عجز اإلدارة المركزية عن تقديم الخدمات وتحقيق األهداف 
وحدة  الجغرافية  المساحة  اتساع  إلى  بالنظر  االقتصادية 
التنمية  عجز  وليس  المتتالية.  والحروب  والصراعات  التوتر 

المركزّية إاّل نتيجة حتمية للدولة الريعية. 

الذاتية،  المحلية  واإلدارة  بالالمركزية  للمطالبة  واستجابة 
نظام  بشأن   2012/59 قانون  االنتقالي  المجلس  أصدر 
التحديات  من  العديد  تطبيقه  وواجه  المحلية،  اإلدارة 

والمالية. واإلدارية  التشريعية  والصعوبات 

وبشكل عام، فإّن تجربة إدارة التنمية المركزية أدت إلى بروز 
التحديات التالية:

الهجرة إلى المدن الكبيرة بحثًا عن فرص للعمل واالستثمار.	 

الضغط على الموارد والبنية التحتية للمدن الكبرى.	 

عمق 	  مما  الجهوية  بحسب  السكانية  المناطق  تركز 
المناطقي، وقد انسحب ذلك  الداخلي والتناحر  االنقسام 

على توزيع الفرص في القطاع الحكومي.

تواجه المرحلة القادمة تحدَي تأسيس النظام األنسب لليبيا 
الواسعة بما يالئم النمط الجغرافي والسكاني الليبي )حيث 
رقعة ضيقة(،  في  مركزة  السكان  وغالبية  المساحة شاسعة 
أفضل  وبديل  المحلي كخيار  والحكم  الالمركزية  يعزز  وبما 

العامة واالقتصادية. لإلدارة 

تقارير ديوان المحاسبة، 2017، 2018.. 16
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جيم. التحديات االجتماعية

بمستوى  مرتبطة  اجتماعية  تحديات  عدة  ليبيا  تواجه 
إلى  إضافة  االجتماعية،  الخدمات  على  والحصول  المعيشة 
وفي  االجتماعي.  والتناسق  النسيج  على  مؤثرة  تحديات 

هذا السياق تحسن اإلشارة إلى التحديات التالية:

الفقر

تشير التقديرات إلى ارتفاع معّدالت الفقر في ليبيا، حيث إّن 
حوالي ثلث الليبّيين يعيشون تحت خط الفقر17. وُيعّلل ذلك 
بأّن أحد أسباب هذا األمر هو اعتماد اإلنفاق الحكومي على 
النفط  عائدات  استقرار  بعدم  تأثرت  التي  العامة  الخدمات 
معظم  إّن  كما  والسياسي.  األمني  الوضع  بسبب  والتضخم 
الليبيين يعملون في القطاع العام وبأجور متدّنية، وفي ظل 
التضخم الحالي فإن معظم فئات المجتمع تتأثر سلبًا، ناهيك 
مما  منها،  العالجية  خاصة  العام  القطاع  خدمات  ضعف  عن 
خارج  وإنفاقها  مّدخراتهم  استخدام  على  المواطنين  يجبر 

البالد لهذه األغراض.

باإلضافة إلى ذلك، ُيعتبر استهالك السوق وانخفاض مستوى 
الغذائية،  المواد  من  كبيرة  فنسبة  للفقر،  آخرًا  سببًا  التصنيع 
تقّدر بـ 80 في المائة، يتم استيرادها وتسعيرها بسعر الصرف 
كثير  في  الليبيين  على  يصّعب  مما  الموازية،  السوق  في 
يلعب نقص  ذلك،  السلع. عالوة على  تلك  الحاالت شراء  من 

السيولة دورًا هاّمًا في تفاقم األوضاع.

يواجه  أهدافها،  تحقيق  في  الدعم  سياسة  فشل  ظل  في 
األفراد واألسر معّدالت تضخم عالية. ونتيجة لهذه المعدالت 
وتآكلت  المقاومة،  على  الهشة  الفئات  قدرة  ضعفت  فقد 
مدخرات المواطنين وتدهورت مستويات معيشة ذوي الدخل 
إّن  األساسية.  والمعاشات  للمساعدات  والمتلقين  المحدود 
هذه التحديات والصعوبات المعيشية زادت من معاناة الفئات 
لجهة  وخصوصًا  المجتمع  على  تأثيرها  تمارس  وهي  الهشة 

اندثار الفئة أو الطبقة المتوسطة.

التعليم

يواجه نظام التعليم في ليبيا العديد من التحّديات التي تؤّدي إلى 
أن يكون نظام التعليم غير مستجيب لتحقيق مطالب المجتمع 
ُتعدُّ  العمل  سوق  مخرجات  أّن  كما  العمل.  سوق  واحتياجات 
بطريقة بعيدة عن االحتياجات الفعلية لسوق العمل، فتنقصها 
المهارات وال تستجيب بكفاءة لمستجدات العصر وال تواكب 

رات العالمية المّتصلة بعصر العولمة والمعرفة الرقمية. التغيُّ

الكبير  التوّسع  مشكلة  ليبيا  في  التعليم  نظام   ويواجه 
في القبول بشكل يفوق الطاقة االستيعابية لمؤّسسات التعليم، 
طالب  من  المائة  في   90 من  يقارب  ما  تسجيل  يتم  حيث 
لتلبية  تجتهد  التي  العامة  الجامعات  في  الجامعي  المستوى 
عن  الباحثين  من  سنوّيًا  هائلة  أعداد  بذلك  وتضاف  الطلب. 
لها مواقع عمل كافية في  العمل بمؤهالت وتخّصصات ليس 
البالد الستيعابهم. ثّمة ِمنح دراسية حكومية متاحة للطالب 
الخارج  في  الدارسين  الطالب  عدد  يصل  حيث  الليبيين، 
لين من الحكومة الليبية إلى 20,000 طالب ومع ذلك،  والمموَّ
فإن المنح ُتدفع بطريقة متقطعة للغاية، بسبب الوضع السياسي 
الصعب في ليبيا، وهو ما أّثر سلبًا على الطلبة الدارسين في 
الخارج. ناهيك عن أّن مجموعة من الطلبة الليبيين في الخارج 

يرفضون العودة ويفّضلون العمل خارج الدولة.

الجامعات  من  مجموعة  هناك  الخاص،  القطاع  صعيد  وعلى 
والمعاهد الخاصة في ليبيا والتي تغّطي معظم التخصصات، 
التحصيل وتماشي  الجامعات ضعف  أنه يؤخذ على هذه  إال 
مناهجها مع المناهج المعتمَدة في الجامعات العامة وحرصها 
على تحقيق األرباح من دون التركيز على التحصيل العلمي. 
الفني  التدريب  فيتّم  التدريب،  ومراكز  للمعاهد  بالنسبة  أّما 
والمهني الحالي في عزلة نسبية عن سوق العمل، مما يخلق 
القطاع  ويواجه  الماهرة.  وغير  الماهرة  العمالة  بين  فجوًة 
الخاص صعوبات في الحصول على العمالة الماهرة من السوق 
مخرجات  بين  الفجوة  حدة  من  ويعّمق  يزيد  مما  الليبية، 

التعليم وبين احتياجات سوق العمل.

البنك األفريقي للتنمية، 2018.. 17
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات    
معوقات و تحديات أمام تحقيق الرؤية ونجاحها: التحديات التي تواجه البناء االقتصادي والمؤسسي والتنمية المستدامة

الصحة

النظام  إن  حيث  ليبيا  في  كبير  قلق  مصدر  الصحة  ُتعتبر 
المؤّسسي،  لالنقسام  نظرًا  واضحًا  ضعفًا  يعاني  الصحي 
البشرية،  الموارد  ونقص  المحدودة،  المالية  والموارد 
والمعّدات  للحياة  المنِقذة  األدوية  في  الحاد  والنقص 
األولية  الصحية  الرعاية  شبكة  حال  وترّدي  األساسية، 
مليون   2 من  أكثر  ثّمة  وأنه  خصوصًا  والمهَملة،  المنهَكة 
أساسية.  صحية  خدمات  إلى  يحتاجون  ليبي  مواطن 
دينار  مليارات   5 يقارب  ما  الصحة  قطاع  على  ليبيا  وتنفق 
ليبي سنوّيًا، في حين تصل تكلفة حجم العالج في الخارج 
وخصوصًا في دول الجوار إلى نحو 6 مليارات دينار سنوّيًا.

في  المدعومة  األدوية  في  الحاد  النقص  تسبب   كما 
 مختلف أنواعها في المستشفيات العامة في ليبيا في إنعاش 
من  كثير  واضطرار  الخاصة،  التجارية  الصيدليات  نشاط 
من  العديد  إغالق  تم  وقد  منها.  األدوية  لشراء  المرضى 
المراكز الطبية والمستشفيات في المناطق التي تجري فيها 
الحصول  المواطنين  على  صّعب  مما  المسلحة،  الصراعات 
إغالق  تم  وقد  الالزمة.  الصحية  الرعاية  خدمات  على 
من  مركزًا  و273  مستشفى   97 أصل  من  مستشفى   17 
فقط  مستشفيات   4 منها  صحية،  رعاية  مركَز   1355 أصل 
طاقتها  من  المائة  في   80 إلى  المائة  في   75 بمعدل  تعمل 
في أرجاء مختلفة من ليبيا خالل السنوات القليلة الماضية 
قابلة  بالمرضى  الخاصة  األِسّرة  من  فقط  المائة  في  و40 
كما  مواطن18.  آالف   10 لكّل  سريرًا   15 وبنسبة  لالستخدام 
أن جاهزية خدمات الطوارئ الصحية تقدر بأقل من 50 في 
من  بأكثر  البشرية  الموارد  رت  ُقدِّ المعايير، حيث  من  المائة 
الكفاءة  نقص  إلى  باإلضافة  المحدد،  المعيار  أضعاف  ثالثة 
التي قد يكون سببها عدم انتظام دفع المرتبات والنقص في 
الليبية  المستشفيات  في  الوضع  إن  واإلمدادات.  األدوية 
بما  النائية،  والمناطق  ليبيا  جنوب  في  خاصًة  سوءًا،  يزداد 
المواطنين  مما يجبر  الِكلى،  لمرضى  الطبي  العالج  ذلك  في 
حالة  في  خاصة  المجاورة  الدول  في  للعالج  اللجوء  على 

السرطان. كأمراض  المستعصية  األمراض 

قطاعًا  ليبيا  في  الصحة  مجال  في  الخاص  القطاع  ُيعتبر 
في  يساهم  أن  ليبيا  في  الخاص  القطاع  ويحاول  واعدًا، 

بتقديم  المصّحات  أغلب  تقوم  إذ  الصحي،  القطاع  تطوير 
العامة  والمؤسسات  الشركات  لموظفي  عالجية  خدمات 
إاّل أّن هناك تحديات أخرى  التأمين الطبي.  التي تتبع نظام 
المعدات  التمويل ومحدودية  على هذا الصعيد، منها ضعف 
عوامل حّدت  وهي  الخدمة،  على  الطلب  واألجهزة وضعف 

من هذا التطور.

التي  التحديات  نموذج  عن  ليبيا  في  الصحة  قطاع  يعّبر 
بدرجة  متدّنية  الصحية  فالخدمات  الدولة،  إدارة  تواجه 
الطبية،  المستلزمات  في  الحاد  النقص  بسبب  كبيرة 
تأزم  إلى  يا  أدَّ والقتال  والمؤسسي  السياسي  واالنقسام 
واستمرار  كورونا  أزمة  ومع  الصحة.  قطاع  في  األوضاع 
تطبيق  ضعف  جراء  وتفاقمها  محّلّيًا  الجائحة  تفّشي 
المدن  كافة  في  وانتشارها  االجتماعي  التباعد  إجراءات 
الصحية  بالرعاية  المرتبطة  التحديات  فإّن  الليبية، 
المخصصة  األموال  الرغم من ضخامة  على  وذلك   تفاقمت، 

الجائحة. لمواجهة هذه 

النازحون

واالقتتال  للصراعات  نتيجة  النازحين  أعداد  تزايد  ُيعدُّ 
المستوى  على  حقيقّيًا  تحّديًا  المستمّرة  والحروب 
شخص   435,000 أن  دولية  مؤسسات  وَقّدرت  االجتماعي. 
خارجّيًا  شخص   125,000 حوالي  ونزح  داخليًا،  نزحوا  قد 
إلى  شخص   200,000 حوالي  عاد  وقد  أخرى(.  دول  )إلى 
بالمجتمع  دمجهم  إعادة  في  تحّديًا  واجهوا  ولكّنهم  ليبيا 
من  أكثر  كان   ،2017 عام  بداية  وفي  حياتهم.  بناء  وإعادة 
1.3 مليون شخص، بما في ذلك النازحون داخلّيًا والعائدون 
والضعفاء  اللجوء  وطاِلبو  والالجئون  والمهاجرون 
اإلنسانية.  المساعدة  إلى  بحاجة  النازحين،  غير   من 
أعداد  بلغت  النازحين،  لشؤون  السامية  للمفوضية  ووفقًا 
يقارب  ما  طرابلس  جنوب  على  الحرب  جراء  النازحين 
مشاكل  والمهجرون  النازحون  ويواجه  نازحًا.   425,714
عديدة أهّمها فقدان مصادر دخلهم وتردي أوضاع معيشتهم، 
التعليم  خدمات  على  الحصول  في  صعوبات  إلى  باإلضافة 

الالزمة19. والصحة 

منظمة الصحة العالمية، 2017.. 18
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النظامية غير  الهجرة 

النظاميين  غير  للمهاجرين  والمتزايدة  الكبيرة  األعداد  إن 
االجتماعية  األصعدة  كل  على  حقيقّيًا  تحّديًا  تعتبر 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  لجهة  وخصوصًا  واالقتصادية، 
واالنخراط في االقتصاد غير الرسمي والجريمة المنظمة. إن 
مشكلة الهجرة ُتَعدُّ تحّديًا للدولة الليبية، حيث إّن 800 ألف 
مهاجر في األراضي الليبية20 يستفيدون من خدمات العالج 
والمحروقات،  الوقود  دعم  بمزايا  ويتمّتعون  المّجانية، 
ويستحوذون على األعمال في القطاع الخاص غير الرسمي 

من دون دفع أي رسوم أو ضرائب للدولة.

المهاجرين  تدّفق  استمرار  فإّن  أخرى،  ناحية   ومن 
تعامالت  من  ويزيد  والجريمة،  التهريب  أعمال  يرّسخ 
ويوّرط  المهاجرين،  تهريب  شبكات  مع  المواطنين 
المشروعة  غير  األنشطة  هذه  في  االشتراك  في  المواطنين 
من خالل تقديم الخدمات لهم، مثل خدمات نقل المهاجرين 
ثّم  ومن  التسكين.  وخدمات  أخرى  إلى  منطقة   من 
لها وانتشارها  الجريمة وتقبُّ إلى شيوع  كّله يؤّدي  فإّن ذلك 
الوصول  من  المهاجرين  تمكن  عدم  أن  كما  المجتمع.  في 
ليبيا  في  البقاء  يحاولون  يجعلهم  األوروبية  وجهتهم  إلى 
ومن  ببلدانهم.  مقارنة  المتوّفرة  المعيشية  للمزايا  نظرًا 
تغييرًا  سيشّكل  الوجود  هذا  فإّن  الوقت،  مرور  ومع  ثم، 
المواطنة  حقوق  منحهم  لزامًا  يصبح  وقد  ديمغرافيًا 

الليبية. والجنسية 

التحية البنية  إعادة اإلعمار وتطوير 

الليبية  والمناطق  المدن  التحتية في جل  البنية  تأّثرت  لقد 
تأّثرًا كبيرًا طال مختلف القطاعات، ولذلك فإّن ليبيا تحتاج 
األساسية  التحتية  البنية  وصيانة  إلقامة  كبيرة  مبالغ  إلى 
بشتى  والصراعات  الحروب  استمرار  ظّل  في  وخصوصًا 

.2011 أنواعها منذ 

ثّمة مدن تضررت من االنفالت األمني في البالد وسيطرت 
في  خاصة  أهلها،  وتهّجر  عليها  مسلحة   مجموعات 
ُيعتقد  مسلحة  مجموعة  سيطرت  حيث  الجنوبية  المنطقة 
ومرزق،  َسبها  مثل  جنوبّية  مدن  على  ليبية  غير  أنها 

فضاًل  فيها،  التحتية  البنى  في  كبيرة  أضرار  في  وتسّببت 
والقبائل  المدن  بين  واالقتتال  الصراعات  ديمومة  عن 
والمشاشية  وككلة  الصيعان  كحرب  الليبي  الغرب  في 
أعطى  األمني  االنفالت  فإن  كذلك  وغيرها.  والزنتان 
في  للعبث  التهريب  وعصابات  المسلحة  للجماعات  فرصة 
والكهرباء،  االتصاالت  قطاَعي  في  خاصة  التحتية،   البنية 
بعد  البالد  خارج  وُتباع  صهرها  يتم  األسالك  إّن  حيث 
العاملة،  الشبكات  من  وانتزاعها  عليها  السطو  يتم   أن 
في  خاصة  الشبكات  في  جسيمة  أضرار  إلى  أدى  ما  وهذا 

الليبي. الجنوب 

مدروسة  خطوات  إلى  ليبيا  في  اإلعمار  إعادة  تحتاج 
المتضررة  والمدن  المناطق  بعض  تخطيط  إعادة   تشمل 
وتطويرها،  منها  المدّمر  بناء  إعادة  ثم  ومن  الحرب  من 
المشتركة  التحتية  الُبنى  وتأهيل  تطوير  إعادة  عن  فضاًل 
واالتصاالت  والمرافق  الطرق  ذلك  في  بما  البالد،  في 

وغيرها.

وثّمة تحديات كثيرة تواجه عملّية إعادة اإلعمار في المدن 
تلخيصها  ويمكن  ليبيا،  في  التحتية  والبنية   المتضررة 

يلي: بما 

من دون إيقاف الحروب الدائرة والتوّصل إلى سالم دائم 	 
الشروع  يصعب  والسياسي  األمني  الوضع  واستقرار 
للدمار  إعمار ألنها ستكون معّرضة  إعادة  أعمال  أي  في 

الحروب من جديد. متى نشبت 

وقد 	  جدًا  كبيرة  األعمار  إلعادة  المطلوبة  المالّية  القيمة 
أن  خاصة  توفيرها،  على  الليبية  الدولة  قدرة  تفوق 
يفوق  التنموية  غير  الميزانية  أبواب  على  اإلنفاق  حجم 
 7.5 يتجاوز  ال  التنمية  بند  أن  حين  في  المائة،  في   90

المائة. في 

على 	  التعويض   2012 في  الليبية  الحكومة  أقرت 
الضرر  لجبر  المتضررة  والمنشآت  العقارات  مالكي 
مصراتة  من  المتقّدمين  بعض  بالفعل   وعّوضت 
مبدأ  سّنت  قد  الليبية  الحكومة  تكون  وبهذا  وسرت. 
كبيرة  مبالغ  توفير  يتطلب  مما  المتضررين،  تعويض 
والتي  الحروب  هذه  عن  الناجمة  األضرار  لتعويض 
األحكام  عن  فضاًل  هذا  المليارات،  مئات  ستفوق 
للشركات  الصادرة  التعويضية  والتحكيمية  القضائية 

والمتضررين.

منظمة الهجرة الدولية، 2020.. 20
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وضع 	  إلى  سيحتاج  المدمرة  المدن  تخطيط  إعادة  إن 
مخططات حضرية جديدة تحتاج إلى تغيير في الوضع 
مطالبة  منها  تحديات  الدولة ستواجه  فإن  وبهذا  القائم 
عن  للتنازل  وبدائل  بتعويضات  المدّمرة  العقارات  ماّلك 

والممتلكات. العقارات 

المتعّثرة 	  المشاريع  استكمال  اإلعمار  إعادة  خطط  تشمل 
أمام  إّن  2011، حيث  قبل  أغلبها  توقيع عقود  تّم  والتي 
اشتراط  منها  معالجتها،  يجب  تحديات  المشاريع  هذه 
أغلب الشركات المنفذة تعويضها عن األضرار التي لحقت 
باآلليات والمعدات والمواقع التابعة لها قبل البدء في أي 
ر  أعمال، وإعادة النظر في األسعار المتفق عليها نظرًا لتغيُّ
عدد  ثّمة  أخرى،  ناحية  ومن  والعالمية.  المحلية  األسعار 
تصفيتها.  وتمت  إفالسها  أعلنت  الشركات  هذه  من  كبير 
وبذلك، وإلحالل شركات بديلة عنها، يتوجب على الجهة 
المالكة إنفاق مبالغ لفسخ ونقل وإعادة التعاقد والتعامل 
العقود  فسخ  عن  الناتجة  والمالية  الفنية  التحديات  مع 

وإعادة التعاقد.

إلى 	  المتعثرة  المشاريع  لتنفيذ  الشركات  عودة  تحتاج 
ستقوم  ما  دفع  مقابل  مالية  ومبالغ  مخصصات  توفير 
قد خصصت  الدولة  كانت  أعمال.  من  الشركات  هذه  به 
التصّرف بهذه  أنه تم  ُيتوّقع  المشاريع، ولكن  لهذه  مبالغ 
فإن  لذا  السابقة.  السنوات  خالل  المرصودة  المبالغ 
ظل  في  صعوبة  سيمّثل  الراهن  الوضع  في  توفيرها 
تذبذب سعر النفط وارتفاع حجم اإلنفاق العام وازدياد 

الحروب. لنفقات  العاجلة  االحتياجات 

على 	  اإلعمار  إعادة  ملف  طرح  إمكانية  إلى  وبالنظر 
يمكن  كان  وإن  الطرح  هذا  فإن  األجنبي،  االستثمار 
على  يشتمل  نفسه  الوقت  وفي  أّنه  إاّل  حاّلً  يكون  أن 
الليبي  األمني  الوضع  إّن  التحديات، حيث  مجموعة من 
التشريعات  أّن  عن  ناهيك  االستثمار،  على  يحّفز  ال 
السيادية  الضمانات  إلى  وتفتقر  القصور  يشوبها  الحالية 
التحتية،  البنى  في  االستثمار  يتطلبها  ما  عادة  التي 
وغيرها  الصرف  أسعار  استقرار  عدم  إلى   باإلضافة 

التحديات. من 



5
ُسُبل تحقيق الرؤية 

ونجاحها: استراتيجيات 
1التنمية الوطنية
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وضع  يلزم  واقعة  حقيقة  إلى  الرؤية  حلم  يتحّول  لكي 
االستراتيجيات ورسم السياسات الكفيلة بالتغلب على المخاطر 
هات أساسية واضحة. وتحويل التحّديات إلى فرص وفق موجِّ

الممتدة  الفترة  في  ساَد  الذي  المسّلح  الصراع  ترك  لقد 
تقتصر  ولم  ليبيا.  في  عميقة  جروحًا   2020 إلى   2011 من 
تداعيات األزمة على هيكل النظام االقتصادي الليبي فحسب، 
بل أّدت إلى استشراء الفساد وإهدار الموارد وإضاعة الفرص 
أّدى  كما  الليبيين.  للمواطنين  االقتصادي  الرفاه  لتحقيق 
النظام  وإلى هشاشة  المؤسسات  قدرة  إضعاف  إلى  الصراع 
في  مستدامة  تنمية  تحقيق  عن  وعجزه  الحكومي  المالي 
انهيار  في  أيضًا  الحالة  هذه  وانعكست  المختلفة.  القطاعات 
لتبادل  كوسيط  العمل  على  الليبي  المصرفي  النظام  قدرة 
المؤّسسي  االنقسام  بسبب  المختلفة  عملياته  وتنظيم  النقد 
والتي  السيولة  أزمات  إلى  أّدى  مما  المودعين،  ثقة  وتراجع 
سببها  التي  االقتصادية  األزمة  عمق  مدى  بجالء  تعكس 
الصراع السياسي والصدامات المسلحة في نسيج االقتصاد 
الليبي بكافة مكوناته. في هذا السياق أشار تقرير صادر عن 
بليبيا،  للصراع  االقتصادية  الكلفة  )دراسة  اإلسكوا  منظمة 
االقتصادية  التكلفة  2020(21 حول  اإلسكوا،  المتحدة،  األمم 
العشر  السنوات  خالل  الصراع،  أن  إلى  ليبيا  في  للصراع 
على  مدمرة  آثارًا  ترك   ،2020 وحتى   2011 منذ  الماضية 
اقتصادية  خسائر  في  وتسّبب  الليبي  االقتصادي  المشهد 
التي  الدراسة  أشارت  كما  ليبي.  دينار  مليار   783.2 بلغت 
الكلفة  لتقدير  قياسي  اقتصادي  نموذج  بناء  على  اعتمدت 
االقتصادية إلى أّن احتمالية استمرار الصراع إلى 2025 قد 
تؤّدي إلى مضاعفة الكلفة االقتصادية للحرب خالل السنوات 
التكلفة  لتزداد  دينار،  مليار   627.6 بقيمة  القادمة  الخمس 
بنسبة أكثر من 80 في المائة عن الفترة الماضية. وفي حال 
المحلي  الناتج  في  الخسارة  إجمالي  فإن  الصراع،  استمر 
اإلجمالي الليبي ستبلغ حتى عام 2025 حوالي 1,410.8 مليار 
دينار ليبي. هذه الخسائر المحققة والمتوّقع ازديادها في حال 
االقتصاد  على  ليس  وخيمة،  بظالل  تلقي  الصراع  استمرار 
فالخسائر  وشعبها،  ليبيا  مستقبل  على  بل  فحسب،  الليبي 

تمّس كل جزء من أجزاء االقتصاد وقطاعاته.

إّن الشعب الليبّي يتطلع إلى انتهاء الصراع قريبًا، والوصول 
إلى خارطة طريق الستعادة المسار الديمقراطي واسترجاع 
وتنظيم  بناء  إعادة  على  لتعمل  لمؤسساتها،  الدولة 

بالقطاعات  النهوض  الليبي وفقًا لرؤية تهدف إلى  االقتصاد 
في  كالعدالة  جديدة،  أسس  على  واالجتماعية  االقتصادية 
والالمركزية  االقتصادية  والحرية  والشفافية  الدخل  توزيع 
في  والمحلية  المكانية  التنمية  يعزز  بما  وذلك  اإلدارية، 

المختلفة. الليبية  المناطق 

ينبغي أن تقوم صناعة السالم واالستقرار والتنمية المنشودة 
للدولة الليبية على الركائز األربع األساسية التالية:

الليبّية، والتي تتحقق عبر خلق  المواطنة والهوّية  أواًل، دولة 
إطار يّتسم بالعدالة ويحفظ حقوق الملكيات العامة والخاصة 
ويحترم الخصوصيات الثقافية المكّونة للهوية الليبية. وتقّدم 
الصراعات  بوتقته  في  تنصهر  نموذجًا  المنشودة  الدولة  هذه 
المصالحة  إطار شّفاف من  ليبيا في  التي شهدتها  والنزاعات 
والعدالة، وتتوجه إلى اإلعمار وتعزيز أهداف التنمية المستدامة 

بكافة جوانبها اإلنسانية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية.

يتم تحقيقها عبر  والعدالة االجتماعية، والتي  الحماية  ثانيًا، 
مواجهة  ثقافة  وخلق  واألجور،  المرّتبات  منظومة  إصالح 
الفئات  قدرة  وتعزيز  وقانونّيًا،  وتعليمّيًا  سلوكّيًا  الفساد 
االقتصادية  التحديات  مواجهة  على  المجتمع  في  الهّشة 
واالجتماعية، وتعزيز قدرة الدولة على الرقابة الشاملة إدارّيًا 

ومالّيًا واجتماعّيًا.

نموذج  نحو  والتوجه  االقتصادي  النموذج  استبدال  ثالثًا، 
النموذج  عن  عوضًا  مختلفة  أطراف  بين  تفاعلي  اقتصادي 
االقتصادي الريعي، وذلك عبر التخلص من االقتصاد المترّهل 
والتوجه  للدخل،  وحيد  مصدر  على  بشّدة  يعتمد  الذي 
لالستثمار،  وجاذبة  مستقرة  اقتصادية  بيئة  خلق  نحو 
التنمية  ويحقق  الدخل  توزيع  عدالة  من  يعزز  نموذج  وبناء 
دور  رسم  ويعيد  المجتمعية  الشراكة  من  ويعزز  المكانية، 
كمزاحم  وليس  االقتصادي،  للنشاط  ومنظم  كرقيب  الدولة 
للقطاع الخاص، ويقدم إطارًا مبنّيًا على الشفافية في إدارة 

األموال واالستثمارات العامة.

شامل  نظام  تبني  عبر  وذلك  المؤسسي،  اإلصالح  رابعًا، 
الدولة وتدعيم أسس  لكافة مؤسسات  المؤسسية  للحوكمة 
المجتمعية. الشفافية والمشاركة  القائم على  المحلي  الحكم 

21 ..ar_executive_summary-_libya_cost_of_conflict.pdf .2020 ،اإلسكوا، تقرير الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا
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لقد اعتمدت صياغة مشروع الرؤية االقتصادية واالجتماعية 
الليبيين، واستندت إلى مساهمات  لليبيا على آمال وتطلعات 
على  قادر  فاعل  اقتصاد  بناء  حول  والمختصين،  الخبراء 
مواجهة التحديات المحلية والدولية، ويراعي خصوصية البيئة 
الليبية ومعطياتها الجغرافية والديمغرافية ومواردها الطبيعية 
المختلفة ومقتضيات عصر العولمة واالقتصاد المعرفي. لذلك 
فإن رؤية مستقبل االقتصاد الليبي حتما ال بد أن تقوم على 
االستراتيجية.  والتوجهات  الوطنية  األولويات  من  جملة 
واستدامة  االقتصادي،  التنوع  في:  األولوّيات  هذه  وتتلخص 

في  الخاص  القطاع  وتنافسية  الليبية،  للدولة  العامة  المالية 
وشبكة  أدائه،  وَحوكمة  الحكومي  الجهاز  وهيَكَلة  االقتصاد، 
المكانّية  والتنمية  االقتصادي،  والرفاه  االجتماعي  األمان 
وجميع  والمصرفية.  المالية  والمؤسسات  المحلي،  والحكم 
هذه األولوّيات تنعكس في جملة من األهداف االستراتيجية 
األساسية الواجب تحقيقها خالل برنامج زمني محدد، وذلك 
بعد تحقق االستقرار المنشود. وال بد أن يكون كّل ذلك خاضعًا 
تطبيق  في  والتحّسن  التقدم  مدى  لقياس  عالمية  لمؤشرات 

الرؤية المستقبلية لالقتصاد الليبي.

ألف. خلق اقتصاد وطني متنوع ومستدام

تقوم رؤية مستقبل االقتصاد الليبي على مجموعة من األولويات 
الوطنية التي تسعي الرؤية إلى تحقيقها عبر موّجهات عامة 
ألدوار المعنيين وأهداف استراتيجية محددة لتحقيق األولويات 
الوطنية في إطار تنفيذ خارطة الطريق للركائز األساسية للرؤية 
وكافة  الحكومة  من  ذلك  ويتطّلب  واالقتصادية.  االجتماعية 

المجتمع  ومؤسسات  الخاص  والقطاع  االقتصادية  القطاعات 
المدني العمل على تبّني سياسات وبرامج تنفيذية تعمل على 
الوصول إلى تحقيق رؤية مستقبلية للنهوض باالقتصاد الليبي 
في شكل خارطة طريق تهدف لخلق اقتصاد وطني يرتكز على 

أسس من العدالة والشفافية وضمان الحقوق.

موجهات مستقبل االقتصاد الليبياألولويات االقتصادية الوطنية

بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة واالبتكار وتحكمه قواعد التنوع االقتصاديأ
المنافسة العادلة والشفافية بين أطراف النشاط االقتصادي

استدامة المالية العامة للدولة الليبيةب
تحقيق الموازنة العامة للدولة الليبية غايات التنمية، والتركيز على خلق البنى 
األساسية الالزمة لتحقيق التنوع واالستدامة، وتعزيز التنمية المكانية والحكم 

المحلي الرشيد

تطوير قطاع خاص مؤّهل وُمحَوكم يقود االقتصاد الليبي بتنافسية عاليةتنافسية القطاع الخاص في االقتصادج

هيكلة الجهاز الحكومي وَحوكمة أدائهد
تشكيل جهاز إداري حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل يستخدم التقنية 

في أعماله وقائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اإلداري 
والمالي

إنشاء شبكة أمان اجتماعي متطورة يساهم فيها المجتمع وتحّقق حياًة شبكة األمان االجتماعي والرفاه االقتصاديھ
كريمًة ومستدامًة اقتصادّيًا لألسرة والفرد

تحقيق تنمية شاملة جغرافّيًا تقوم على أسس راسخة ومَحوكمة لتطبيق التنمية المكانّية والحكم المحليو
الالمركزية وتعّزز من التنمية المكانية المستدامة

إنشاء منظومة مالية ومصرفية متطورة ومؤسسات مالية ومصرفية مَحوكمة منظومة المؤّسسات المالية والمصرفيةز
وقادرة على المساهمة بفاعلية في التنمية االقتصادية المستدامة
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يلّخص الجدول التالي األولويات السبع التي تقوم عليها رؤية 
منها  لكلٍّ  األساسية  والموّجهات  البديل  االقتصادي  النموذج 
المحددة  التي تنعكس في جملة من األهداف االستراتيجية 

الحقًا بالتفصيل.

والموجهات  األولويات  بالتفصيل  يلي  ما  في  ونستعرض 
األساسية لمستقبل االقتصاد الليبي:

االقتصادي التنوع 

كأكبر  النفطي  القطاع  سيطرة  الليبي  االقتصاد  على  يغلب 
في   70 تفوق  بنسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  مساهم 
المائة منه. ويساهم القطاع النفطي بنسبة 90 في المائة من 
الصادرات  من  المائة  في   95 من  وأكثر  الحكومية  اإليرادات 

في عام 2018 )مصرف ليبيا المركزي، 2018(22.

إلى  القومي  المستوى  على  الدخل  مصدر  أحادية  وتشير 
بأوضاع  الشديد  النفطي  القطاع  تأثر  بسبب  عالية  مخاطر 
والمتعلقة  محلّيًا  األمنية  واألوضاع  العالمية  النفط  سوق 
النفط.  وتصدير  إلنتاج  القسري  اإليقاف  لعمليات  بالتعّرض 
على  جّدًا  عالية  بدرجة  منكشف  الليبي  االقتصاد  أّن  كما 
أّما  احتياجاته.  أغلب  في  االستيراد  على  ويعتمد  الخارج، 
اإلسكوا  عن  صادر  تقرير  فيشير  الفرد،  دخل  صعيد  على 
الواقع  ليبيا:  في  االقتصاد  عن  تمهيدية  »دراسة  بعنوان 
يعملون  الليبيين  أغلب  أن  إلى  واآلفاق«،  والتحديات 
مع  تتناسب  ال  حكومية  مرتبات  ويتقاضون  العام  بالقطاع 
كحد  دوالر   1.25 بسقف  ُيحّدد  والذي  العالمي  الفقر  معدل 
أخذنا  وإذا   .)2020 اإلسكوا،  المتحدة،  )األمم  يومّيًا  أدنى 
قام  الذي  الليبي  الدينار  صرف  سعر  تعديل  االعتبار  بعين 
السحب  حقوق  وحدات  مقابل  المركزي  ليبيا  مصرف  به 
مصرف  )بيان   2020 األول/ديسمبر  كانون  في  الخاصة 
للدينار،  الرسمي  الصرف  سعر  تعديل  بشأن  المركزي  ليبيا 
2020(23، والذي حّدد سعرًا جديدًا للدوالر يبلغ 4.48 دينار، 
أي بزيادة قدرها 320 في المائة عن السعر الرسمي السابق 
أثر  التعديل  لهذا  سيكون  فإّنه  للدوالر،  دينار   1.4 والبالغ 
إجراء  يتم  لم  إذا  الليبي، خصوصًا  الفرد  واضح على دخل 
االقتصاد  في  واسعة  وتجارية  ومالية  هيكلية  معالجات 

الحقيقي  التحّدي  ولعل  االجتماعي.  السلم  على  للحفاظ 
لتنويع  شاملة  استراتيجية  تبّني  هو  الليبي  االقتصاد  أمام 
االقتصاد وتطوير مصادر الدخل، وذلك بما يعزز من استقرار 
معدالت النمو وتنويع الناتج المحلي اإلجمالي، ويدفع نحو 
مشروع  سياق  في  هذا  يأتي  أن  على  الفرد.  دخل  تحسين 
المستهدف  لتحقيق  محدد  وإطار  المتدرج  للتنويع  متكامل 

االقتصادي.  بالتنويع 

ه األساسي األّول الموجِّ

تحكمه  واالبتكار  المعرفة  على  قائم  ومستدام  متنوع  اقتصاد 
النشاط  أطراف  بين  والشفافية  العادلة  المنافسة  قواعد 

االقتصادي

لتحقيق  األساسي  الموّجه  تحقيق  نحو  السعي  يتطلب 
القطاعات  مساهمة  هيكل  وتعديل  االقتصادي  التنوع 
ومستدام،  متنوع  اقتصاد  في  اإلجمالي  المحلي  بالناتج 
تنفيذية  ببرامج  القيام  االقتصادية  القطاعات  تتولى  أن 
الحكومة.  ِقبل  من  المعلنة  االستراتيجية  األهداف  لتحقيق 
الذي  الليبي  لالقتصاد  حيوي  أمر  االقتصادي  فالتنوع 
النفطي.  القطاع  على  األساسّي  اعتماده  من  يعاني 
عبر  يتم  وأن  متدّرجًا  التنويع  برنامج  يكون  أن  ويجب 
تحقيق  في  قطاع  كل  من  المطلوبة  المساهمة  تحديد 
مساهمة  من  المستهدفة  الزيادة  ونسبة  اإلجمالي  الناتج 
القطاع  فإّن  وبالطبع،  فترة.  كل  النفطية  غير  القطاعات 
الليبي  االقتصاد  في  رئيسّي  كقطاع  سيستمر  النفطي 
القطاعات  أهم  ِقبل  من  متطورة  مساهمة  جانب  إلى 
السياحي  والقطاع  الصناعي  القطاع  وخصوصًا  الرئيسّية 
والقطاع الزراعي والقطاع العقاري والقطاع المالي وقطاع 
العبور.  وتجارة  التجارة  وقطاع  والمعلومات  االتصاالت 
البرامج  في  األهداف  هذه  تنعكس  أن  المهم  من  وسيكون 
األهداف  تنفيذ  على  والعمل  المختلفة  للقطاعات  السنوية 
المعلنة في إطار زمني محدد تتم مراجعته كل فترة للتأكد 
أّن  من مدى التطبيق وتحقيق األهداف في كل قطاع. كما 
تهيئة  يتضمن  أن  إلى  يحتاج  المخّطط  التحّول  مشروع 
اإلنتاجي  التوسع  التي يقوم عليها  البيئة والبنية األساسية 

المطلوب. والمعرفي  والخدمي 

التقرير السنوي لمصرف ليبيا المركزي، 2018.. 22
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واالبتكار  التقنية  على  القائم  الليبي  االقتصاد  مستقبل  إن 
المكّون  فيها  يرتفع  تنافسية  وخدمات  سلع  إنتاج  يتيح 
االقتصاد  تنمية  في  تسهم  بحيث  والتقني  المعرفي 
والقطاعات،  األنشطة  أغلب  في  التنافسية  قدرته  وتعزيز 
إلى  االقتصاد  وسيرتكز  والصناعة.  والتعليم  كالسياحة 
خالل  للنمو  أساسّية  ومولدة  كقاطرة  والغاز  النفط  صناعة 
إيجاد  على  العمل  مع  ذلك  يتزامن  أن  على  األولى،  الفترة 
محدد،  زمني  إطار  خالل  باالقتصاد  للدفع  قاطرة  من  أكثر 
متطورة  ومنظومة  المالئمة  البنية  مع  النمو  قاطرة  وربط 

واالبتكار. المعرفة  إلى  المرتكز  للتعليم 

التالية  المؤشرات  استخدام  يمكن  اإلطار  هذا  وفي 
االقتصادي  التنويع  أهداف  تحقيق  في  التقّدم  لقياس 

دوري: بشكل 

مؤّشر التطوير االقتصادي.. 1

المحلي . 2 الناتج  إلى  النفطية  غير  اإليرادات  مؤّشر 
اإلجمالي.

مؤّشر نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي . 3
اإلجمالي.

مؤّشر مساهمة القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي.. 4

5 . – اإلنتاج  هيكل   – اإلنتاج  لمستقبل  الجاهزية  مؤّشر 
محركات اإلنتاج.

مؤشر جاهزية الشبكات.. 6

مشروعات . 7 تنفيذ  في  الخاص  القطاع  مساهمة  مؤّشر 
التنمية.

مؤّشر مساهمة القطاع الخاص في إدارة االستثمارات.. 8

مؤّشر اإلنفاق الحكومي.. 9

10. مؤشر الشفافية.

األهداف االستراتيجية لتحقيق التنوع االقتصادي

وأخرى . 1 معلنة  االقتصادي  للتنويع  قاطرة  قطاعات 
متكاملة معها وفقًا لبرنامج سنوي لتحسين درجة التنوع 

االقتصادي.

اقتصاد تنافسي متنّوع ومتكامل وقائم على استشراف . 2
المستقبل واالبتكار وريادة األعمال.

إطالق . 3 لتحفيز  مترابطة  متكاملة   منظومة 
من  قطاع  كل  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

للتمويل  واضح  إطار  وتحديد  االقتصادية  القطاعات 
على  واإلشراف  للرقابة  شفافة  ومعايير  والضمانات 

المشاريع. تلك 

بالتجّدد . 4 تّتصف  وتشريعات  مَحوكمة  تنظيمية  بيئة 
بين  الفرص  وتكافؤ  المستجدات  ومواكبة  والمرونة 
وقضائية  عدلية  منظومة  إلى  باإلضافة  األطراف، 
المنازعات  وفّض  للتحكيم  قانوني  وإطار  اقتصادية 

االقتصادية.

القطاعات . 5 لجميع  ممّكنة  متطورة  وتقنية  أساسية  بنية 
حكومي  وإطار  المستجدات،  استيعاب  على  وقادرة 
والمتطلبات  المواصفات  على  والرقابة  لإلشراف 
المجاالت  كافة  في  اإللكترونية  الحكومة  إلى  للتحّول 

والقطاعات.

مختلف . 6 بين  مترابطة  وتطوير  بحث  منظومة 
العلمية والبحثية  المؤّسسات  القطاعات االقتصادية مع 

المتخّصص. المدني  المجتمع  ومؤسسات 

والجهات . 7 الحكومية  والمناقصات  العطاءات  شفافية 
اإلداري  المستوى  على  وتنظيمها  الحكومية  شبه 
االقتصادي  التنويع  لتعزيز  واضحة  وقواعد  للدولة، 
العادلة بين القطاعين الخاّص  في كل قطاع والمنافسة 

الواحد. المجال  والعام في 

بأنواعه . 8 االحتكار  يجابه  وتنافسي  منظم  خاص  قطاع 
وإدارة مشروعات  تنفيذ  في  يشارك  ومحَوكم  ومتطّور 

المختلفة. واالستثمارية  األساسية  البنية 

إطار متدرج لتنمية وتحفيز الصناعة والزراعة والسياحة . 9
المحلية والتجارة الدولية يعتمد على المكّونات المحلية 
االقتصاد  انكشاف  درجة  من  ويقلل  المستطاع،  قدر 

الليبي على الخارج.

المعنية   الحكومية  للمؤّسسات  شاملة  10. هيكلة 
االقتصادية  والدراسات  االقتصادي  بالتخطيط 
مهمة  وإسناد  االقتصادية  واإلحصاءات   والمعلومات 
القطاعات  لكافة  الشاملة  االقتصادية  السياسات   رسم 
التنويع  درجة  ومراقبة  لمتابعة  مختصة  جهة  إلى 

االقتصادي.

الحكومة  أو  اإللكترونية  الدولة  نحو  11. التحول 
اإللكترونية في كافة القطاعات والخدمات والمعامالت 
مرتبطة  أنشطة  لقيام  المناسب  األساس  خلق  مع 

اإللكتروني. بالتحول 
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الليبية للدولة  العامة  المالية  استدامة 

الليبية  للدولة  العامة  الميزانية  في  اإلنفاق  على  غلب 
التوّجه نحو  الممتدة منذ عشر سنوات  خالل فترة الصراع 
شّكل  فقد  التنموي،  اإلنفاق  حساب  على  التسييري  اإلنفاق 
الميزانية  المائة من  60 في  أكثر من  المرتبات  اإلنفاق على 
و20 في المائة لدعم المحروقات، ولم يتعّد نصيب اإلنفاق 
اإلدارية  الرقابة  )تقرير  المائة  في   6 من  أكثر  التنموي 
استفحل  كما   .24)2018 المحاسبة  ديوان  تقرير   ،2018
تعثر  بسبب  الميزانية  عجز  لتمويل  العام  الدين  استخدام 
خالل  والمؤسسي  السياسي  واالنقسام  النفطية  اإليرادات 
تحقيق  اشتراط  مع  يتعارض  ما  وهذا  الماضية.  السنوات 
اإلنفاق  من خالل  التنمية  وتحقيق  العامة  المالية  استدامة 
يتعارض  أنه  كما  العام.  الدين  باستخدام  وليس  الجاري، 
والذي   2000 لسنة   13 رقم  الليبي  التخطيط  قانون   مع 
النفطية  اإليرادات  من  المائة  في   70 توجيه  يشترط 

التنمية. ألغراض 

النقد  صندوق  يحددها  كما  المالية،  واالستدامة 
الحكومة،  عنده  تستطيع  الذي  الوضع  ذلك  هي   الدولي، 
إحداث  بدون  ديونها  خدمة  في  تستمر  أن  كمقترض، 
العامة.  واإليرادات  النفقات  هيكل  في  جوهرية  تغييرات 
تلك  هي  المالية  االستدامة  فإّن  توضيحًا،  أكثر  وبشكل 
الحكومي  العام  الدين  بتراكم  فيها  يسمح  ال  التي  الحالة 
 60 وهي  اآلمنة،  حدوده  يتجاوز  أن  أو  مستمر   بشكل 
وأن  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  حجم  من  المائة   في 
حجم  من  المائة  في   3 حدود  الموازنة  عجز  يتجاوز  ال 

اإلجمالي. المحلي  الناتج 

هيكلة  يتطّلب  العامة  المالية  في  االستدامة  تحقيق  إن 
ضوابط  ووضع  ليبيا،  في  الحكومية  للميزانية  شاملة 
وتنويعها،  اإليرادات  وتحصيل  لإلنفاق  محددة  وأهداف 
مثل  للنفاد،  القابلة  الحكومية  الطبيعية  الموارد  وتوجيه 
االستدامة  تأمين  إلى  كّله  هذا  ويهدف  النفطية.  الثروة 
االستراتيجية  الحيوية  والمشروعات  األساسية  البنى  في 
والمياه  والكهرباء  أنواعه  بكافة  كالنقل   األساسية، 
البيئة  توفير  في  تساهم  مجاالت  وهي  والصحة،  والتعليم 
أكبر  تنوع  وتحقيق  االقتصاد  وتحفيز  لتنشيط  المالئمة 

يعزز االستقرار ويخلق فرص استثمارية وتنموية متنوعة. 
الحكومة  تطّبق  أن  تتطلب  المالية  االستدامة  أن   كما 
المعلومات  إدارة  وأنظمة  العامة  المالية  إدارة   أنظمة 
تعّزز  والتي  اإللكترونية،  والفورية  المتكاملة   المالية 
للدولة  الموحد  الخزينة  إدارة حساب  المقدرة على  جميعها 
تتيح  كما  ودقيق،  شامل  بشكل  وذلك  الوحدات،  لكافة 
عمليات  عن  الفورية  المالية  والبيانات  المعلومات  تقديم 

والتحصيل. اإلنفاق 

ه األساسي الثاني الموجِّ

تحقيق الموازنة العامة للدولة الليبية غايات التنمية، والتركيز على 
التنوع واالستدامة، وتعزيز  لتحقيق  الالزمة  البنى األساسية  خلق 

التنمية المكانية والحكم المحلي الرشيد

الليبية  للدولة  العامة  المالية  استدامة  تحقيق  يتطّلب 
وتحصيل  الحكومي  اإلنفاق  لعمليات  شاملة  هيكلة  إعادة 
للدولة  المالي  القانون  هندسة  إعادة  عبر  وذلك  اإليرادات، 
إعداد  بعمليات  المتعلقة  آلّياته  في  القصور  ومعالجة 
إنفاق  موازنات  من  وتحويلها  للدولة  العامة  الموازنة 
تقليدي إلى موازنات ُتعّد وفقًا لألهداف المحددة والبرامج 
المقترحة  الرؤية  للقطاعات االقتصادية في ضوء  المعتمدة 
وعدالة  شفافية  تعزيز  وينبغي  ومستقبله.  الليبي  لالقتصاد 
تنفيذ  ألغراض  المحلي  واالقتراض  والتحصيل  اإلنفاق 
المجتمعية.  المشاركة  إطار  وذلك في  التنموية  المشروعات 
المحلي  الُحكم  تمكين  نحو  التوّجه  تعزيز  كذلك  ويجب 
من  ما  وهو  واقتدار،  بمسؤولية  المحلية  موارده  إدارة  من 
قدرات  من  يرفع  وأن  الدخل  توزيع  عدالة  يضمن  أن  شأنه 
وذات  المنضبطة  الحكومية  فالموازنة  المكانية.  التنمية 
والتحصيل  اإلنفاق  شفافية  على  والقائمة  المعلنة  األهداف 
العدالة  عليه  ُتبنى  الذي  واألساس  التنمية  عنوان  هي 
الموازنة  استدامة  فإن  لذلك  واالقتصادية.  االجتماعية 
بد  وال  ليبيا.  في  االقتصاد  لمستقبل  حيوي  أمر  الحكومية 
أن تتركز هذه االستدامة على إعادة هيكلة اإلنفاق وتنويع 
باإلضافة  الشامل،  بمعناها  الالمركزية  وتحقيق  اإليرادات 
تخصيص  عبر  المستدامة  التنمية  طموحات  ترسيخ  إلى 
النسبة األكبر من اإليرادات النفطية لإلنفاق على مشروعات 
البنى األساسية. وفوق هذا، فإّنه ال بد من التوسع في نظام 

 تقرير ديوان المحاسبة، report 2018 lab )audit.gov.ly( ،2018، تقرير الرقابة اإلدارية 2018. . 24
.<4D6963726F736F667420576F7264202D20CADED1EDD120C7E1E5EDC6C9203230313820E3D1DEE3> )raqaba-ly.com(

http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2019/08/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-2018-%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%85.pdf
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االستدامة  على  قدرتها  وتحسين  المحلي  الحكم  موازنات 
أعبائها. ومواجهة  المحلية 

في  التقّدم  لقياس  التالية  المؤشرات  استخدام  ويمكن 
بشكل  للدولة  العامة  المالية  استدامة  أهداف  تحقيق 

سنوي:

الناتج . 1 إلى  الجاري  الحساب  فائض  أو  نسبة عجز  مؤّشر 
المحلي اإلجمالي.

المحلي . 2 الناتج  إلى  العام  الدين  إجمالي  نسبة  مؤّشر 
اإلجمالي.

مؤّشر اإلنفاق العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي.. 3

مؤّشر نسبة اإلنفاق التنموي من إجمالي الموازنة.. 4

إجمالي . 5 إلى  النفطية  غير  اإليرادات  نسبة  مؤّشر 
اإليرادات.

األهداف االستراتيجية الستدامة المالية العامة

مستنيرة . 1 ونقدية  واستثمارية  وتجارية  مالية  سياسات 
ومتكاملة ومستدامة.

تحقيق . 2 في  وشفافية  بفعالية  ف  توظَّ عامة  موازنات 
غايات التنمية الوطنية المستدامة.

تنويع وتعزيز القدرة على تحصيل اإليرادات العامة على . 3
المستوى القومي والمستوى المحلي.

الموازنة . 4 نحو  والتوجه  الحكومي  اإلنفاق  شفافية 
باألهداف والبرامج لتحقيق التنمية المكانية المناسبة في 

إطار محدد قابل للمتابعة والتحقق. 

القومي . 5 المستوى  على  الحكومي  الدين  أدوات  تنظيم 
المشاركة  على  تساعد  تمويل  أدوات  وخلق  والمحّلي 
في  والمؤسسات  األفراد  المستثمرين  ِقبل  من  الواسعة 

إطار تعزيز التنمية المكانية.

القطاع . 6 في  والمرّتبات  األجور  لمنظومة  جديد  هيكل 
العدالة  يرّسخ  والضمانية  التقاعدية  والمعاشات  العام 
االجتماعية، بالتوازي مع قواعد منظمة وواضحة وشّفافة 
القطاع الخاص يشجع على  المرتبات واألجور في  إلطار 

العمل فيه.

إطار جديد للنظام الضريبي والجمركي والرسوم في كافة . 7
أنواعها يشجع على االستثمار ويعزز من سهولة وشفافية 
فئات  بين  االجتماعية  العدالة  ويرسخ  الممولين،  تعامل 
مواردها  إدارة  من  المحلية  السلطات  ويمّكن  الشعب، 

المحلية المقّررة بالقانون.

وأنظمة . 8 العام  اإلنفاق  على  والرقابة  للَحوكمة  إطار 
المالي  النظام  إدارة  على  القدرة  من  تعزز  إلكترونية 
المحلي  الحكم  وأدوات  القطاعات  مستوى  على  للدولة 
االستجابة  على  المالي  النظام  قدرة  من  ويرفع  الفعال، 

والتحقق والرقابة المستمرة.

بليبيا . 9 المحلية  لإلدارة  المنظم  التشريعي  اإلطار  تعديل 
بما يعزز صالحيات ومسؤوليات الحكم المحلي الشفاف 
للدولة  العامة  الموازنة  إدارة  ويعيد  مجتمعّيًا  والمراَقب 
على أسس تعزز الحكم المحلي الشفاف في إطار واضح 

من األهداف والبرامج التنموية.

الموازنة  عمليات  إلدارة  وفوري  وفعال  متطور  10. نظام 
واألصول  واإليرادات  النفقات  مستوى  على  العامة 
الموحدة  الخزينة  وحسابات  العامة  واألمالك 
النظام  هذا  يحقق  أن  على  الختامية،  والحسابات 
التقارير  إصدار  على  قادرًا  ويكون  ووقتية  فعالة   رقابة 

ذات الصلة.

تنافسية القطاع الخاص في االقتصاد

أّن  الليبي  االقتصاد  عن  والدولية  المحلية  التقارير  تؤّكد 
تتجاوز  ال  اقتصادّية  مساهمة  يمثل  فيها  الخاص  القطاع 
وعلى  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  المائة  في   5 نسبة 
الرغم من وجود عدد كبير جّدًا من شركات القطاع الخاص، 
وألغراض  أساسي  بشكل  التجارة  مجال  في  تترّكز  أنها  إاّل 
الدولي  البنك  تقرير  ويشير  األولى.  بالدرجة  االستيراد 
ليبيا،  في  الخاص  القطاع  تواجه  صعوباٍت  هناك  أّن  إلى 
ليبيا  يجعل  طوياًل  وقتًا  يستغرق  الشركات  تأسيس  فمّدة 
ثّمة  أّنه  كما  الصعيد.  هذا  على  عالمّيًا  متأّخر  ترتيب  في 
الدولي،  البنك  )تقرير  التمويل  على  الحصول  في  صعوبات 
الحالي  الصراع  بسبب  الصعوبات  ازدادت  كذلك   .25)2018
ومشاكل  المصرفية  الخدمات  وترّدي  الفساد  وتفشي 

25 ..DB2018-Full-Report.pdf .2018 ،تقرير ممارسة األعمال، البنك الدولي
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات 
ُسُبل تحقيق الرؤية ونجاحها: استراتيجيات التنمية الوطنية

بمعدل  العمل  إلغاء  بعد  وخصوصًا  التمويل،  على  الحصول 
الفائدة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2013، وتحويل النظام 
بموجب  فقط  إسالمية  صيرفة  نظام  إلى  الليبي  المصرفي 
 القانون رقم 47 لسنة 2012 المعّدل لقانون المصارف رقم 1 
لسنة 2005 26. وُيضاف إلى هذا مشكلة توسع القطاع الخاص 
غير الرسمي أو ما يسّمى باقتصاد الظل، وذلك بسبب ضعف 
الرسمي  غير  الخاص  القطاع  تحفيز  وعدم  الحكومة  رقابة 

لتصحيح أوضاعه.

أكبر معوقات ممارسة  إلى  العالمية27  التنافسية  أشار تقرير 
 2015/2014 سنة  عن  الصادر  بتقريره  ليبيا  في  األعمال 
وضعف  والبيروقراطية  الحكومي  االستقرار  عدم  أن  إلى 
السياسات  استقرار  وعدم  المؤهلة  البشرية  القدرة 
من  ُتعدُّ  األساسية،  البنية  وضعف  والفساد   االقتصادية 
ليكون  الليبي  االقتصاد  تواجه  التي  التحديات   أهم 

اقتصادًا تنافسيًا.

والتحديات  المعّوقات  جميع  التالي  البيانّي  الرسم  ويوضح 
أن  بالذكر  والجدير  الليبي.  االقتصاد  تنافسية  تحسين  أمام 
مؤشرات تنافسية االقتصاد الليبي لم تعد مدرجة في تقرير 
التنافسية العالمي منذ 2015 بسبب عدم توافر بيانات كافية 
عن ليبيا، وهذا من النتائج األكيدة للصراع الممتد منذ سنوات 

في ليبيا.

ه األساسي الثالث الموجِّ

بتنافسية  الليبي  االقتصاد  يقود  وُمحَوكم  مؤّهل  خاص  قطاع 
عالية

األطراف،  كل  بين  االقتصاد  في  التنافسية  قيم  تعزيز  ُيَعّد 
مطلبًا  العام،  القطاع  في  أم  الخاص  القطاع  في  سواء 
أساسّيًا لتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وخصوصًا لجهة 
تستخدم  وال  العمل.  فرص  خلق  في  األمر  هذا  مساهمة 
المتعددة(  مؤشراتها  )عبر  االقتصاد  في  التنافسية  القدرة 
لفحص مدى قدرة النظام االقتصادي على مجابهة عمليات 
االحتكار في السوق أو اإلغراق فحسب، بل تمتد إلى أبعد 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  عّرفت  فقد  ذلك.  من 
خالله  من  يتّم  الذي  اإلطار  أنها  على  التنافسية   )OECD(
إنتاج السلع والخدمات في اقتصاد الدولة في إطار شروط 
القدرة  االقتصاد  لذلك  وتكون  والعادلة،  الحرة  السوق 
الوقت،  نفس  وفي  العالمية.  األسواق  في  المنافسة  على 
على  لألفراد  الحقيقي  الدخل  في  زيادًة  التنافسّية  تحّقق 
العالمي  االقتصادي  المنتدى  تقرير  ويبّين  الطويل.  األمد 
سنوّيًا  العالمية  التنافسية  تقرير  ُيصدر  والذي   ،)WEF(
استخدامه   ،)Global Competitiveness( عنوان   تحت 
ُع  لـ 175 مؤّشرًا خاّصًا لقياس التنافسية في االقتصاد. وتوزَّ
المؤسسات،  أهمها:  العوامل  من  عدد  على  المؤّشرات  هذه 

المصدر: منتدى االقتصاد العالمي، تقرير التنافسية العالمي، 2015/2014.

26 ..)cbl.gov.ly( قانون المصارف الليبي وتعديالته. تشريعات – مصرف ليبيا المركزي
27 ..WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf )weforum.org( .2015-2014 تقرير التنافسية العالمية
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والتعليم  الصحة  الكلي،  االقتصاد  بنية  التحتية،  البنية 
السلعية،  األسواق  كفاءة  والتدريب،  التعليم  األساسي، 
الجاهزية  المالية،  األسواق  تطور  العمل،  سوق  كفاءة 
األعمال،  بيئة  تطور  مدى  السوق،  حجم  التكنولوجية، 
الليبي  لالقتصاد  التنافسية  القدرة  تقرير  ويشير  االبتكار. 
للسياسات  الليبية  المنظمة  عن  الصادر  االرتقاء  ومتطلبات 
التوصيات  من  جملة  إلى   28)2016( واالستراتيجيات 
الليبي.  لالقتصاد  التنافسية  والبيئة  المناخ  لتحسين 

يلي: ما  التوصيات في  وتتلّخص هذه 

القطاع 	  وتشجيع  المبادرة  روح  تضمن  التي  البيئة  توفير 
الخاص.

والفساد 	  البيروقراطية  وإزالة  الضريبية  األنظمة  إصالح 
وتحسين الخدمات العامة.

تعزيز فعالية أداء سوق األوراق المالية ودورها في أسواق 	 
العالمية. المال  رأس 

إصالح قطاع التعليم ومطابقة مخرجاته مع احتياجات 	 
العمل. سوق 

وشبكات 	  الرقمي  للمجتمع  التحتية  البنية  إقامة 
االتصاالت.

االستقرار 	  على  تعتمد  للتنافسية  استراتيجية  وضع 
واالجتماعي. واالقتصادي  السياسي 

التنّوع في السوق والكفاءة اإلدارية لها.	 

الفكرية.	  الملكية  وحماية  تشجيع  ضرورة 

الرشوة 	  من  والحّد  طائل  بال  األموال  هدر  من  الحّد 
والمحسوبية.

تحسين 	  في  إضافي  كمؤشر  القضائية  الكفاءة  أهمية 
التنافسية. مؤشر  في  ليبيا  مرتبة 

لتقويم 	  موازية  وطنية  منهجية  تبّني   ضرورة 
التنافسية في ليبيا وتصحيح أوضاعها، وإعادة تقويمها 

سنوّيًا.

في  التقدم  لقياس  التالية  المؤشرات  استخدام  ويمكن 
الليبي: االقتصاد  الخاص في  القطاع  تنافسية  تحسين 

األعمال.. 1 أنشطة  مؤّشر سهولة ممارسة 

العالم.. 2 االقتصادية في  الحرية  مؤّشر 

مؤّشر ترّكز األسواق.. 	

)صافي . 	 المباشر  األجنبي  االستثمار  نسبة  مؤّشر 
اإلجمالي. المحلي  الناتج  إلى  التدفقات( 

المحلي . 	 الناتج  في  الخاص  القطاع  مساهمة  مؤّشر 
اإلجمالي.

المحلي . 6 الناتج  إلى  الخاص  االستثمار  نسبة  مؤّشر 
اإلجمالي.

الرسمي.. 	 باالقتصاد  الظل مقارنة  اقتصاد  مؤّشر حجم 

مؤّشر توفير بنية أساسية للشراكة بين القطاعين العام . 8
والخاص.

الخاص القطاع  تنافسية  لتعزيز  االستراتيجية  األهداف 

تمارس . 1 لالستثمار  وجاذبة  تنافسية  أعمال  بيئة  خلق 
فيها الحكومة الدور التنظيمي المقتِرن بكفاءة وسالسة 

إدارية ناجعة.

وفقًا . 2 التنافسية  متطلبات  لفحص  محدد  برنامج  وضع 
تحسين  على  والعمل  العالمية  التنافسية  للمؤشرات 
التنافسية  سلم  على  الليبي  االقتصاد  تنافسية  ترتيب 
عمل  خطة  إطار  في  وذلك  دوري،  بشكل  العالمية 
ويشرف  ويقودها  المعنية،  األطراف  ه  توجِّ متكاملة 
إصدار  يتولى  الذي  الوطني  التنافسية  مجلس  عليها 
ويوّجه  المستمر،  التقّدم  لمتابعة  سنوي  رصد  تقرير 

الليبي. االقتصاد  تنافسية  تعزيز  الحكومة نحو 

االقتصاد . 	 يقود  وتنافسي  ومنّظم  ن  ممكَّ خاص  قطاع 
رقابة  إطار  في  والبيئية  االجتماعية  األبعاد  ويراعي 

حكومية.

والخاّص . 	 الحكومي  القطاعين  بين  فاعلة  شراكة 
واإلدارية  والمالية  اإلنتاجية  الكفاءة  لتحسين 
عمليات  لَحوكمة  محدد  إطار  ظل  في  للمشروعات 

القطاعين. بين  الشراكة 

قواعد َحوكمة واضحة لتنظيم وتسجيل أدوات النشاط . 	
مؤسسة  عبر  عالية  بشفافية  وإدارتها  االقتصادي 

مستقلة.

الملكيات . 6 لقيد  المركزي  والقيد  اإليداع  مركز  إطالق 
الملكية  وَحوكمة  المساهمة،  الشركات  بجميع  الخاّصة 
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نقل  عمليات  وحصر  الملكية،  شفافية  لقواعد  وفقًا 
وذلك  المركز،  بهذا  بها  المتعلقة  والتصّرفات  الملكية 

والعدالة. للشفافية  الحقوق وضمانًا  على  حفاظًا 

فرص . 7 يعّزز  بما  ومؤسساته  المال  سوق  تنظيم  إعادة 
والتحفيز  الليبي،  االقتصاد  في  والشفافية  االستثمار 
الخاص،  القطاع  شركات  ِقبل  من  به  اإلدراج  على 
في  األقليات  وحقوق  االستحواذ  قواعد  وتطوير 
متنوع  وإطالق مشروع خصخصة  المساهمة،  الشركات 
ومتدّرج للشركات الحكومية المؤّهلة للطرح، والتخلص 

بالتصفية. الفاشلة  الحكومية  الشركات  من 

الصغيرة . 8 المؤسسات  بين  والتكاملية  للشراكة  إطار 
المختلفة،  االقتصادية  القطاعات  في  والمتوسطة 
ِقبل مؤسسات مساندة  اإلطار مدعومًا من  ويكون هذا 

المخاِطر. وحاضنة وصناديق رأس مال 

الحكومي . 9 القطاع  في  المؤسسية  للحوكمة  مركز 
لكافة  واضحة  قواعد  يصدر  الخاص  والقطاع 
على  الرشيدة  الحوكمة  قدرة  من  ويعّزز  المؤسسات 

مراقبتها.

بين  والتمويل  الفرص  على  الحصول  في  10.  عدالة 
أو  كلّيًا  والمملوكة  العامة  األنشطة  ممارسة  أدوات 
مستوى  على  الخاص  القطاع  وبين  الدولة  من  جزئّيًا 
بالتوازي  االستثمارية  والفرص  والواجبات   الحقوق 
المحلية  االستثمارات  استقطاب  من  يعزز  إطار  بناء  مع 
عبر  أو  المباشر  االستثمار  طريق  عن   واألجنبية 

سوق المال.

أدائه وَحوكمة  الحكومي  الجهاز  هيكلة 

جهاز  هو  الليبية  للدولة  المنشود  اإلداري  الجهاز   إّن 
والمقدرة  والفعالية  المرونة  من  عالية  بدرجة  يّتسم 
في  واضحة  وقواعد  أسس  على  ومبنّي  اإلنتاجية، 
وتقوم  والتطوير.  والتقويم  والمتابعة  والتنظيم  التخطيط 
وترابط  بتكامل  خدماتها  بتقديم  الجهاز  هذا  مؤسسات 
إلنجاز  الحديثة  والطرق  الوسائل  وبأفضل  إلكتروني 
المواطنين.  بين  أدائها  عن  الرضا  مدى  وفحص  األعمال 
أن  إلى  الليبية  للدولة  الحكومي  الجهاز  هيكل  ويحتاج 
المحددة  األهداف  على  مبنّية  بموازنة  مدعومًا  يكون 
ويتضّمن  للتقويم  متطورة  معايير  على  يقوم  وأن  مسبقًا 
وإفساح  المقصرين  ومحاسبة  المنتجين  لمكافأة  نظامًا 

للمبدعين. المجال 

الحكومي  اإلداري  الجهاز  ترّهل  من  بشدة  تعاني  ليبيا  إّن 
في  العاملة  المؤسسات  من  العديد  الجهاز  هذا  ويتضّمن 
في  والفاعلية  الكفاءة  محدودّية  ولكّن  الجوانب،  كافة 
باإلضافة  فيه،  بأنواعه  الفساد  وانتشار  عملّياته،  أغلب 
إلى  للتوجه  للتحفيز  واضحة  سياسات  وجود  عدم  إلى 
القطاع الخاص بداًل من القطاع العام، كّلها عوامل أّدت إلى 
المناسب.  بالشكل  دوره  أداء  عن  الحكومي  الجهاز   إعاقة 
العالية  جاذبيته  وازدياد  العام  القطاع  توّسع  وتسبب 
اإلداري  الجهاز  في  للعمل  سواء   – العمل  عن  للباحثين 
تملكها  التي  االقتصادية  األدوات  في  أو  الحكومي 
بسبب  االستثمارية(  والمؤسسات  )كالشركات  الحكومة 
وأمام  دوره.  وصغر  الخاص  القطاع  قدرة  محدودية 
وشبه  الحكومي  الجهاز  ترهل  في  المتمثل  الواقع  هذا 
والمحسوبية  والمالي  اإلداري  الفساد  وانتشار  الحكومي 
هذه  تحّولت  والمجامالت  االستجداء  ثقافة  وترسخ 
مالذات  إلى  الحكومية  وشبه  الحكومية   المؤسسات 
تحقيق  دون  من  حكومية  مرتبات  على  للحصول  آمنة 
أخرى  جهات  في  يعملون  الكثيرين  إن  بل  تذكر   إنتاجية 
حتى  واحد،  مرتب  من  أكثر  ويتقاضون  نفسه  الوقت  في 
مليون   1.8 من  أكثر  إلى  الدولة  في  العاملين  عدد  وصل 
الموازنة  ثلث  من  أكثر  مرتباتهم  قيمة  تشكل  موّظف 

للدولة. العامة 

الوضع  هذا  معالجة  فإّن  شك،  أدنى  دون   ومن 
األساسية  البنى  وتطوير  الجهاز  هذا  تأهيل  بإعادة   تبدأ 
الَحوكمة  اإللكترونية وتطبيق  الحكومة  إلى  فيه، والتحّول 
الصدد،  هذا  وفي  الحكومي.  الجهاز  أقسام  كافة   في 
عدم  إلى   2018 لعام  اإلدارية  الرقابة  تقرير   يشير 
في  الحكومي  للجهاز  واضح  تنظيمي  هيكل  وجود 
الواضح  اإلداري  التوصيف  غياب  وإلى  الليبية،  الدولة 
وبقائه  اإللكتروني  التّحول  ضعف  إلى  باإلضافة   للوظائف، 
الخدمات  على  الطلب  لتلبية  المطلوب  المستوى  دون 

المختلفة. الحكومية 

الرابع ه األساسي  الموجِّ

يستخدم  للمستقبل  وصانع  مبتكر  مرن  حكومي  إداري  جهاز 
الرشيدة  الحوكمة  مبادئ  على  وقائم  أعماله  في  التقنية 

والمالي اإلداري  الفساد  ومكافحة 

بأّنه  الحكومي  اإلداري  والتطوير  اإلصالح  مبدأ  ُيعّرف 
تشخيص  من  تتمّكن  التي  والمترابطة  المتكاملة  المنهجية 
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أحدث  وفق  وإصالحها  المؤسسات  عمل  آلّية  في  الخلل 
رفع  في  للمساهمة  وذلك  الدولية،  والمعايير  الُنُظم 
تحقيق  في  ز  التميُّ إلى  والوصول  المؤّسسات  أداء  مستوى 
السريعة  االستجابة  على  القدرة  وإعطائها  العامة،  األهداف 
للمتغّيرات ومجابهة األزمات، والمحافظة على هيبة الدولة 
شأنه  من  الذي  األمر  ومواردها،  التنظيمية  وتشكيالتها 
على  الحكومية  األجهزة  مقدرة  في  المواطنين  ثقة  تعزيز 
ووفق  المطلوبَتين  والفاعلية  بالكفاءة  الخدمات  تقديم 

المعَتمدة. المعايير 

المستقبل  رؤية  في  المستدام  المؤسسي  األداء  ضمان  إن 
وشفافة  متوازنة  شراكة  تكوين  على  يقوم  أن  بد   ال 
إلى  باإلضافة  والخاص،  الحكومي  القطاعين   بين 
الدور  الشراكة  لهذه  وسيكون  المدني.  المجتمع  إشراك 
عجلتها،  ودفع  االقتصادية  التنمية  إدارة  في   األكبر 
المعرفي«،  »االقتصاد  مرحلة  إلى  الليبي  االقتصاد  ونقل 
ودعم  المتقّدمة،  والتقنية  الصناعية  التطّورات  ومواكبة 
في  الشفافية  تعزز  التي  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق 
ويتزامن  األطراف.  كافة  بين  العدالة  وتحّقق  الخدمات 
والعمل  الحكومي  القطاع  دور  تحديد  مع  التوّجه  هذا 
الكفاءة  يحّقق  الذي  المناسب  الحجم  ضمن  يكون  أن  على 
لتوجه  طبقًا  ذلك  يتّم  أن  ويجب  المطلوبَتين.  والفاعلية 
القطاع  في  الفائض  توجيه  إعادة  على  يساعد  شامل 
المدى  على  ومحّددة  راسخة  لسياسة  وفقًا  وذلك  العام، 
الجهاز  قدرة  تضمن  مناسبة  بدائل  تأمين  وبعد  الطويل، 
الرقابية  الجوانب  على  والتركيز  العمل  على  الحكومي 
 واالبتعاد عن لعب أدوار مرّكبة تجمع بين اإلدارة والملكية 

والرقابة. واإلشراف 

تطور  مدى  لقياس  التالية  المؤشرات  استخدام  ويمكن 
الموّجه  تنفيذ  على  قدرته  وقياس  الحكومي  الجهاز  أداء 

االستراتيجي:

مؤّشر تطوير الحكومة اإللكترونية.. 1

مؤّشرات الَحوكمة العالمية والكفاءة الحكومية.. 2

مؤّشرات الَحوكمة العالمية وسيادة القانون.. 3

التي تم . 4 الذكية والتطبيقات  مؤّشر عدد حلول الحكومة 
إنشاؤها أو تقديمها مع القطاع الخاص.

قطاع . 5 كل  في  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق  مدى  مؤّشر 
من القطاعات.

والمدارة . 6 المخصصة  الحكومية  الخدمات  عدد  مؤّشر 
الخدمات  مجمل  إلى  نسبًة  الخاص  القطاع  ِقبل  من 

الحكومية.

مؤّشر سيادة القانون.. 7

الحكومي الجهاز  لتطوير  االستراتيجية  األهداف 

والتنظيم . 1 التخطيط  على  وقادر  فّعال  حكومي  جهاز 
ويستشرف  قطاعية  بهيكلة  يتمّتع  والتقويم،  والمتابعة 

المستقبل.

خدمات حكومية مقدمة بجودة عالية، وحوكمة فاعلة . 2
عمل  وأدلة  قواعد  وفق  الحكومية  والمشاريع  للموارد 

لكّل نشاط وخدمة.

المناصب . 3 لشغل  مَحوكمة  واضحة  تنافسية  معايير 
له،  التابعة  والمؤسسات  الحكومي  القطاع  في  القيادية 

التقدم واالختيار. وشفافية في إجراءات 

المملوكة . 4 االقتصادية  والوحدات  الشركات  هيكلة 
كممثل  المالية  لوزارة  مباشر  إشراف  تحت  للحكومة 
مجالس  وتعيين  اختيار  ُسُبل  وتنظيم  الدولة،  لملكية 
بمهنية  أعمالها  وإدارة  عضويتها  واكتساب  إداراتها 
عن  فيها  الملكية  وفصل  معلنة،  حوكمة  لقواعد  وفقًا 
والتمّلك  اإلدارة  في  الخاص  القطاع  وإشراك  اإلدارة، 
في هذه الشركات والوحدات، واكتفاء الدولة باإلشراف 
محّددة  لمعايير  وفقًا  المعنية  القطاعات  عبر  والرقابة 

ومحوكمة.

يتمتع . 5 راسخ  مؤّسسي  وإفصاح  شاملة  شفافية 
الوصول  حق  ويكفل  التقنية  إلى  ويرتكز  بالمسؤولية 

للجميع. المعلومات  إلى 

القطاعين . 6 بين  متناسقة  وأدوار  مستدامة  شراكة 
إدارة  عملية  في  المدني  والمجتمع  والخاص  الحكومي 
والفنية  المهنية  القدرات  ورفع  الحكومية  المؤسسات 

المستمر. التدريب  عبر  الحكومي  بالقطاع  للعلمين 

بين . 7 متكاملة  وأدوار  ومستدامة  متوازنة  شراكة 
الحكومي والخاص وفي  القطاعين  العالقة في  أطراف 

فّعال. أداء مؤّسسي  المدني لضمان  المجتمع 

الحكومة . 8 إلى  للتحول  وواضحة  معلنة  برامج 
متخّصصة  لمؤسسة  التحّول  مهمة  وإسناد  اإللكترونية، 
التحّول  عمليات  وتوجيه  لقياس  الدولة  معها  تتعاقد 

الحكومية. القطاعات  مستوى  على 
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االقتصاد . 	 نحو  التحّول  تراعي  تنظيمية  هياكل  تبّني 
الشاملة،  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق  وتعّزز  المعرفي 
الجديدة  التنظيمية  الهياكل  عمل  تقييم  على  والعمل 

التنظيمية. الهياكل  جودة  مؤشرات  باعتماد 

بما  ببعض  بعضها  الحكومية  اإللكترونية  األنظمة  10. ربط 
يسهل ويمكن من تقديم خدمات بجودة عالية وبما يحّقق 

االستدامة وسهولة إنجاز األعمال.

شبكة األمان االجتماعي والرفاه االقتصادي

والمتأثرة  النامية  االقتصادات  في  التحديات  أبرز  من  لعّل 
ازدياد  ليبيا،  في  الحال  هو  كما  الداخلية،  بالصراعات 
ترّدي  بسبب  وذلك  االجتماعي،  األمان  وفقدان  الفقر  حّدة 
القدرة  وضعف  والتعليمية،  والصحية  اإلنسانية  الخدمات 
المالية للدولة على مواجهة اآلثار االقتصادية الصعبة لحالة 
النزاع. وتتجلى الحاجة إلى تطوير واستدامة شبكة األمان 
الحياة  استمرار  دعم  ضرورة  في  االجتماعية  والحماية 
الفئات الهشة والمهّمشة  الكريمة للمتضررين والعاجزين من 
في المجتمع من ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل 
والضمان  االجتماعي  التضامن  برامج  في  المدرجين  وغير 

للمتقاعدين. االجتماعي 

وفقًا  االجتماعي،  األمان  شبكات  ف  ُتعَرّ الصدد  هذا  وفي 
في  محتسبة  غير  تحويالت  أنها  على  الدولي،  للبنك 
لهذه  ويمكن  والمستضعفين.  الفقراء  تستهدف  الراتب 
ودعم  المؤّقت  التوظيف  برامج  على  تنطوي  أن  الشبكات 
رأس  بناء  شأنها  من  التي  الخدمات  عن  فضاًل  الدخل، 
والتمويالت  التدريبية  البرامج  غرار  على  البشري،  المال 
على  االجتماعي  األمان  شبكات  وتساعد  الصغر.  المتناهية 
وتحّسن  االجتماعي،  اإلدماج  مهمة:  نتائج  ثالث  تحقيق 
من  التعافي  على  القدرة  وتعزيز  المعيشية،  المستويات 

االقتصادية. الصدمات 

الفقر  حدة  من  تخّفف  أن  الشبكات  لهذه  ويمكن 
تقليص  طريق  عن  باألزمات  التأثر  سرعة  من  وتحّد 
والمهّمشين.  الفقراء  على  السلبية  الصدمات  تداعيات 
التنمية  أهداف  من  جزءًا  االجتماعية  الحماية   وتشكل 
وخصوصًا  المّتحدة،  األمم  ِقبل  من  المعلنة  المستدامة 
الدولي،  )البنك   2030 بحلول  الفقر  بإنهاء  المتعّلق  الهدف 
أن  المهم  ومن   .2	)2018 االجتماعي،  األمان  شبكة  حالة 
فئات  لتشمل  التوّسع  على  القدرة  األمان  لشبكة  تكون 
وقدرات  كفاءات  من  تعزز  إضافية  وبرامج  مشمولة  غير 
البيانّي  الرسم  ويوضح  أوسع.  حماية  تحقيق  على  الشبكة 

المفهوم: هذا  التالي 

 المصدر: البنك الدولي، 2017.
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إن تأهيل شبكة األمان االجتماعي في ليبيا وتحسين قدرتها 
جّدًا  كبير  بشكل  تأّثرت  التي  الضعيفة  الفئات  حماية  على 
إلى جانب  أخرى  أطراف  إشراك  يتطلب  الصراع  فترة  خالل 
المدني.  المجتمع  الخاص ومؤسسات  القطاع  الحكومة، مثل 
اإلسالمي  الوقف  دور  تعزيز  أيضًا  التأهيل  هذا  ويتطّلب 
في  المجتمعية  المساهمة  تعكس  وتطبيقات  نماذج  ليشمل 

تقوية شبكة األمان االجتماعي.

ه األساسي الخامس الموجِّ

لحياة  المجتمع  فيها  يساهم  متطورة  اجتماعي  أمان  شبكة 
كريمة ومستدامة اقتصادّيًا لألسرة والفرد

تعتمد شبكة األمان االجتماعي القائمة في ليبيا حالّيًا بشكل 
السابق،  النظام  أّسسها  لمنظومة  قديم  إرث  على  أساسي 
وتقوم أساسًا على وجود مستوى محّدد للمرتبات الحكومية 
مع توفير دعم للسلع الغذائية األساسّية )وهذا لم يعد موجودًا 
المنظومة  هذه  سّببت  وقد  والوقود.  الطاقة  وألسعار  اآلن( 
مجدية  تعد  ولم  الليبي  االقتصاد  بناء  هيكل  في  تشّوهات 
أن  المفروض  من  كان  أّنه  كما  االجتماعية.  الحماية  لتحقيق 
واالجتماعي،  االقتصادي  اإلنماء  صندوق  الشبكة  هذه  تضّم 
وذلك عبر تمّلك ما يقرب من 300 ألف أسرة من األسر الفقيرة 
الليبّية لمحفظة بقيمة 30 ألف دينار من أسهم الشركات في 
كان  والذي  الصندوق  بها  يستثمر  التي  المجاالت  مختلف 
السنوية  العوائد  حساب  على  شهرية  دفعات  سداد  يتولى 
لمحفظتهم. ولكن سرعان ما تعثر عمل الصندوق لعدة أسباب 
وعجزت استثماراته عن القيام بالدور المأمول، وتعّطل دوره 
في تعزيز الحماية االجتماعية، وأصبح يواجه تحديات تتعلق 

بقدرته على االستمرار.

االجتماعية  الحماية  وبناء منظومة  إعادة تصميم  فإّن  لذلك 
في ليبيا أصبح أمرًا شديد اإللحاح لحماية الفئات الضعيفة، 
ولتعزيز دور شبكة الحماية االجتماعية كحائط صد لمواجهة 
التقلبات االقتصادية ورفع مستوى دخل الفرد واألسرة فوق 

خط الفقر.

لقياس مدى قدرة شبكة األمان  التالية  المقاييس  وتستخدم 
االجتماعي على توفير الحماية المجتمعية واالقتصادية:

مؤّشر التقّدم االجتماعي.. 1

مؤّشر التنمية البشرية.. 2

مؤّشر تنمية الشباب.. 3

مؤّشر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي . 4
باألسعار الثابتة.

مؤّشر معّدالت إنفاق األسرة والمستوى العام لألسعار.. 5

مؤّشر نصيب الفرد من الدخل القومي.. 6

برامج . 7 في  المدني  المجتمع  مؤّسسات  مساهمة  مؤّشر 
الحماية االجتماعية.

مؤّشر مساهمة الوقف اإلسالمي في مشروعات الحماية . 8
االجتماعية.

مؤّشر تمكين الفئات األكثر احتياجًا في المجتمع.. 9

الحماية  مشروعات  في  الخاص  القطاع  مساهمة  10. مؤّشر 
االجتماعية.

األهداف االستراتيجية لشبكة األمان االجتماعي

مجتمع مغّطى بالتأمين الصحي، وشبكة تأمينية شفافة . 1
وعادلة للجميع.

الخاص . 2 والقطاع  الحكومي  القطاع  بين  فاعلة  شراكة 
مجاالت  في  اإلسالمية  واألوقاف  المدني  والمجتمع 

التنمية االجتماعية.

حماية مجتمعية متماسكة ومترابطة اجتماعّيًا واقتصادّيًا، . 3
في  تساهم  اجتماعي  إطار  ذات  اقتصادية  ومشروعات 
المرأة  لمصلحة  اإلجمالي، وتكون موّجهة  المحلي  الناتج 

قين. والطفل والشباب والعاجزين من كبار السن والمعَوّ

في . 4 المساهمة  على  وقادر  فاعل  منظم  مدني  مجتمع 
في  ويساهم  المجتمعية  الحماية  ومشروعات  برامج 

التنمية المستدامة.

االجتماعية . 5 الحماية  لشبكة  متكامل  جديد  نموذج  بناء 
تضمن حقوق الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع في 

العيش بكرامة.

هيكلة شاملة إدارية ومالية واستثمارية لصندوق اإلنماء . 6
االقتصادي واالجتماعي، وتعزيز قدرته كجهة استثمارية 
الحماية  منظومة  من  وكجزء  الحكومة  عن  مستقلة 

االجتماعية للفقراء في ليبيا.

والزكاة . 7 اإلسالمي  الوقف  لدور  واضح  نموذج  بناء 
شفاف  بشكل  والمساندة  الدعم  تقديم  في  والصدقات 
من  تعزز  التي  االقتصادية  األصول  خلق  ويستهدف 

االستدامة والنهوض من الفقر.

الحماية . 8 شبكة  إطار  ضمن  الخاص  القطاع  دور  تعزيز 
العمل ضمن منظومة  االجتماعية، وذلك عبر خلق فرص 
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات 
ُسُبل تحقيق الرؤية ونجاحها: استراتيجيات التنمية الوطنية

لزيادة  المناسبة  الحوافز  وتقديم  العمل  عن  الباحثين 
الطاقة االستيعابية لهم.

بأدوار . 9 القيام  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور  تعزيز 
من  كجزء  والمساندة  الدعم  لتقديم  ومستقرة  مناسبة 

شبكة الحماية االجتماعية.

الحكم  وموازنات  الموحدة  الحكومية  الموازنة  10. تضمين 
المحلي مخصصات مالية وبرامج تعكس بوضوح تعزيز 

قدرة شبكة الحماية االجتماعية.

المحلي والحكم  المكانّية  التنمية 

أنواع  وسائر  الصغيرة  والمدن  الكبرى  المدن  تخطيط  ُيعّد 
المستقبلية،  أو  منها  الحالية  سواء  السكانية،  التجّمعات 
)كالمناطق  الالزمة  االقتصادية  التنمية  بمتطلبات  وربطها 
الصناعية والتجارية والخدمية والترفيهية( من العوامل التي 
تعزز التنمية المستدامة في البالد. ويعّزز هذا التخطيط من 
توفير فرص ممارسة األنشطة االقتصادية المختلفة، فتعزيز 
المناطق  كافة  في  أساسية  مقّومات  خلق  يتطّلب  التنمية 
المزايا  فيها، ووفق  المستقبلي  النمو  وفقًا لحجمها وتوقعات 
باإلضافة  فيها.  تمارس  التي  األنشطة  وطبيعة  بها،  الخاّصة 
إلى ذلك، فإّنه ينبغي في هذا اإلطار توظيف التقنية الحديثة 
مدن  إلى  الجديدة  والمخططات  المدن  لتحويل  وتسخيرها 
ذكية ذات أبعاد ثالثة: البعد المكاني والبعد االجتماعي والبعد 
وتعاني  األطراف  مترامي  بلد  ليبيا  إّن  وحيث  االقتصادي. 
للمركزية  المصاحبة  البيروقراطية  هيمنة  من  مناطقه  كافة 
اإلدارية والمالية في كافة اإلجراءات الحكومية والمؤسسات 
التابعة لها – وهو ما تسّبب بتذمر كبير بين الليبيين وانعكس 
ة العتماد  في تردي الخدمات المحلية – فإّنه ثّمة حاجة ملحَّ
الحكم  دور  وتعزيز  المكانية  للتنمية  واسع  وطني  مشروع 
هو  الهدف  هذا  لتحقيق  اعتماده  يمكن  ما  وأبرز  المحلي. 
وفقًا  وذلك  الشاملة،  والمالية  اإلدارية  الالمركزية  تطبيق 
صالحيات  عبر  إقراره  يتم  الذي  المناسب  اإلداري  للتقسيم 
استخدام  وعبر  ورقابة مؤسسية ومجتمعية شفافة،  واسعة 
الموارد  تطوير  على  تعمل  التي  اإللكترونية  الحكومة  أدوات 

المالية المحلية وضبط النفقات واحترام القانون.

من  القومي  الدخل  توزيع  بعدالة  المجتمعية  المطالب  إن 
النفط والغاز هي مطالب مشروعة بسبب فقدان  عوائد بيع 
ولذلك  ليبيا.  مناطق  مختلف  في  المناسبة  المكانية  التنمية 
في   70 عن  يقل  ال  ما  تخصيص  يتم  أن  المهم  من  فإّنه 

األساسية  البنية  ألغراض  والغاز  النفط  إيرادات  من  المائة 
ليبيا(.  في  التخطيط  قانون  حّددها  )كما  المكانية  والتنمية 
األساسية  البنى  توفير  على  القدرة  من  األمر  هذا  ويعّزز 
التنمية  متطّلبات  لتطوير  قومية  خطة  إطار  في  الرئيسّية 
ويرّتب  والبلديات.  المحافظات  في  واالقتصادية  المكانية 
واإلدارات  المناطق  على  متعّددة  مسؤولّيات  اإلجراء  هذا 
وترشيد  المالية  مقدرتها  تعزيز  لجهة  وخصوصًا  المحلية، 
الوقفية  المؤسسات  مساهمة  وتطوير  اإلنفاق  عمليات 
في  مهّمًا  وسيكون  المحلي.  االقتصاد  تطوير  في  واألهلية 
هذه الحالة أن يتم تبني إطار قانوني واضح للحكم المحلي، 
والمسؤوليات  األدوار  يحّدد  ومالي  إداري  تقسيم  واعتماد 
بصورة  والمجتمعية  الحكومية  الرقابة  وتفعيل  بشفافية، 
مَحوكمة، ورسم إطار يحّدد ُسُبل إدارة الميزانيات المحلية 
وفقًا  وذلك  للدولة،  العامة  الحكومية  بالموازنة  وعالقتها 
لمعايير تقسيم الموارد الوطنية، والقدرة على إدارة الموارد 
لتعزيز  واستخدامها  توظيفها  على  القدرة  وتطوير  المحلية 

المحلية. التنمية 

ه األساسي السادس الموجِّ

تنمية شاملة جغرافّيًا تقوم على أسس راسخة ومَحوكمة لتطبيق 
الالمركزية وتعّزز من التنمية المكانية المستدامة

العمل  ليبيا  المكانّية في  التنمية  لمستقبل  المهم  سيكون من 
على  والبلديات  للمحافظات  المستدامة  التنمية  تحقيق  على 
والمرافق  الحكومية،  والخدمات  األساسية،  البنى  صعيد 
المحلية  لالستثمارات  الجاذبة  التنظيمية  والبيئة  العامة، 
المضافة  القيمة  سلسلة  زيادة  يحقق  بما  وذلك  واألجنبية، 
ببعض. وتضمن هذه  بعضها  والبلديات  المحافظات  ربط  في 
التخطيط  عملية  إطار  في  مناسب  معيشة  مستوى  التنمية 
التنموي وبناء المخططات الشمولية للمحافظات على أساس 
من  االستفادة  توسيع  ُسُبل  وتعّزز  المتاحة،  الموارد  استثمار 
توجيهها  يعيد  بما  القائمة  المشروعات  أو  القائمة  المرافق 
الرشيد  المحلي  الحكم  إطار  في  وذلك  العاّمة،  للمنفعة 

وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص في االستثمار.

والجدير بالذكر أن التنمية المكانية المخّططة والفاعلة تساهم 
الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  تحقيق  عملية  في 
رشيد  محلي  حكم  إطار  في  والبلديات  المحافظات  بين 
وفاعل. وتستلزم هذه التنمية إطارًا قانونّيًا واضحًا ومجموعة 
من التشريعات المساندة التي تعزز المقدرة على إدارة الشأن 
المحلي وتدبير الموارد وإنفاقها، وتنّسق العالقة مع الحكومة 
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وُسُبل  والمالية  اإلدارية  بالصالحيات  يتعلق  ما  المركزية في 
إطار حصة  )في  التنمية  المحلية ومخصصات  الموارد  إدارة 
محّددة من الموارد الطبيعية للدولة(. وسيكمن التحدي األبرز 
تطبيق  على  القادرة  المحلية  والقيادات  اإلدارات  إيجاد  في 
الجهات  من  علنية  وبمراقبة  بشفافية  الالمركزية  مبادئ 
الرقابية والمجتمع المدني. ويتطلب ذلك حكمًا أن تتمّتع هذه 
المناسبة  القرارات  واتخاذ  التخطيط،  على  بالقدرة  القيادات 
في  وتساهم  للدولة  المستقبلية  التوجهات  مع  تتالءم  التي 
القيادات  هذه  تعمل  أن  ويجب  المحلية.  مجتمعاتها  تنمية 
أيضًا على إيجاد فرص العمل الموائمة، وتطبيق مبادئ االبتكار 
والتطوير في بناء المنظومة المحلية في كل محافظة وبلدية، 
المستدام  واالستخدام  الحديثة،  التقنية  استخدام  وتشجيع 
واستثمارها  المتاحة  المحلية  والموارد  واألراضي  للعقارات 
الحكم  لتمكين  التحّول  مشروع  إّن  وفاعلة.  متميزة  بطريقة 
المحلي في ليبيا من العمل بشكل موسع ال بد أن يرتكز إلى 

مجموعة من األهداف من ضمنها:

رفع كفاءة السلطات المحلية لتمكينها من تحديد أولويات 	 
المشاريع وفقًا للحاجات الملّحة للمجتمع.

الخدمية 	  بوظيفتها  للقيام  المحلية  السلطات  دور  تفعيل 
والتخطيط للتنمية المحلية.

المساهمة في تعزيز التعافي االقتصادي.	 

بين 	  الثقة  وترميم  بالدولة  المواطنين  ثقة  بناء  إعادة 
المجتمع وبين السلطات المحلية.

تدريب وتأهيل القيادات المحلية وإعدادها للقيام بالواجبات 	 
وتنفيذ االستحقاقات المحلية.

لقياس  التالية  المؤشرات  استخدام  يمكن  اإلطار  هذا  في 
التقدم في تعزيز التنمية المكانية والحكم المحلي:

مؤّشر تطبيق الالمركزية في اإلدارة الحكومية.. 1

مؤّشر تطبيق الالمركزية في إدارة الموارد المحلية.. 2

البلديات . 3 في  الحضرية  المخّططات  تطبيق  مؤّشر 
والمحافظات.

مؤّشر توافر البنى األساسية في البلديات والمحافظات.. 4

مؤّشر القدرة على التحّول نحو المدن الذكية.. 5

مؤّشر التنمية البشرية. . 6

مؤّشر نصيب وحدات الحكم المحلي من الدخل القومي . 7
المخصص ألغراض التنمية.

مؤّشر درجة شفافية وحدات الحكم المحلي في اإلفصاح . 8
المالي.

وحدات . 9 خدمات  في  اإللكترونية  الحكومة  تنفيذ  مؤّشر 
الحكم المحلي.

التنمية  تعزيز  في  المدني  المجتمع  مساهمة  10. مؤّشر 
المكانية.

الحكم  وتعزيز  المكانية  للتنمية  االستراتيجية  األهداف 
لمحلي ا

الميزة . 1 تعزز  وعادلة  ومتوازنة  ومخططة  مستمرة  تنمية 
ظل  في  والمحافظات  للبلديات  والتنافسية  النسبية 
العالقات  ينظم  المحلي  للحكم  وقانوني  تشريعي  إطار 
الدخل  توزيع  ويضبط  والمالية  اإلدارية  والصالحيات 

القومي ألغراض التنمية المحلية.

صياغة . 2 بمهّمة  تضطلع  ومَحوكمة  ممّكنة  مجتمعات 
أولوياتها االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وتعمل ضمن 

إطار الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية.

مناطق حضرية وريفية مخّططة، وتراث إنساني وتاريخي . 3
وطبيعي وثقافي متنّوع يعمل على تعزيز المحافظة على 

البيئة المحيطة.

االقتصادية . 4 بالمقومات  ومعززة  ومستدامة  ذكية  مدن 
والعمل  للمعيشة  وصالحة  عالية  عمرانية  وبجودة 

والترفيه.

لتلبية . 5 مالئمًا  أساسًا  توّفر  حضارية  أساسية  بنى 
االحتياجات اإلنسانية وتراعي التطورات المستقبلية.

أهداف . 6 المنال ومتكاملة مع  نقل متنوعة وسهلة  وسائل 
التنمية العمرانية في البلديات والمحافظات.

إطار العتماد المخططات على المستوى المحلي بما يعزز . 7
من فرص االستثمار والتنمية المكانية.

الطبيعية . 8 الموارد  من  الدخل  لتوزيع  متكامل  مشروع 
بالبنية  النهوض  في  يسهم  التخطيط(  قانون  إطار  )في 

األساسية وفقًا لمعايير محددة للتوزيع.

تطبيق . 9 على  المحلية  اإلدارية  الوحدات  قدرات  تعزيز 
الحكومة اإللكترونية وضمان شفافية عملياتها.

في  يساهم  خيري  إسالمي  ووقفي  أهلي  مدني  10. مجتمع 
التنمية المكانية والحفاظ على البيئة.
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والمصرفية المالية  المؤّسسات  منظومة 

يدخل في إطار المؤسسات المالية جميع المنشآت والمؤسسات 
د السوق المحلية باألموال، وذلك من خالل  والشركات التي ُتزوِّ
تحويل هذه األموال من المستثمرين إلى العمالء على شكل 
قروض أو ودائع أو حتى استثمارات. وُتعتبر البنوك التجارية 
من أكثر أنواع المؤّسسات المالية انتشارًا في ليبيا، ويليها بنوك 
االستثمار وبنوك أو مؤسسات الضمانات، وشركات الوساطة 
إلى صناديق  أيضًا  اإلشارة  االستثماريين. ويمكن  الوكالء  أو 
االستثمار وصناديق إدارة األصول وشركات التأمين، والعديد 
المنتشرة في األسواق،  المالية األخرى  المؤسسات  أنواع  من 
مثل االتحادات االئتمانية، وشركات تمويل المشاريع الصغيرة 

المنتشرة بشكل كبير.

األساسية  والمؤثرات  العوامل  من  المالية  المؤسسات  ُتعتبر 
أداء  ضبط  يجب  ولذا،  للبالد.  االقتصادية  التنمية  في 
التنمية  جهود  توجيه  بهدف  وتطويرها  المالية  المؤسسات 
المحلية  األسواق  في  األموال  ضخ  خالل  فمن  االقتصادية 
ومنح االئتمان لألفراد عن طريق هذه المؤسسات تتّم تنمية 
االقتصاد المحلي وزيادة معدالت اإلنفاق، األمر الذي ُيعتبر من 
أهم العوامل اإليجابية التي تؤثر في تنمية االقتصاد الُكّلي. 
المالي  التمويل  مترابطة من مؤسسات  ويسهم وجود شبكة 
إلى الدفع قدمًا بالعملية االقتصادية برمتها، فهو يوفر التمويل 
للتمويل.  الضمانات  ويقّدم  المختلفة  االقتصادية  لألنشطة 
ويشجع ذلك على وجود مؤسسات التمويل بالمشاركة )عبر ما 
يعرف بصناديق أو بنوك رأس مال المخاِطر( والتي تستهدف 
تأهيلها عبر  بإعادة  الصغيرة والمتوسطة وتقوم  المشروعات 
اكتساب حّصة في رأس المال وتوجيه اإلدارة وبعد تطويرها 
في  المباشر  البيع  أو  لالكتتاب  طرحها  يتم  قيمتها  وتعظيم 
النظام  استجابة  سرعة  أن  كما  نجاحها.  بعد  المالية  السوق 
وتسوية  االقتصاد  في  النقد  إدارة  على  وقدرته  المصرفي 
المدفوعات بسرعة وكفاءة عوامُل تساهم في تنمية وتحفيز 

األنشطة االقتصادية على النمو واالزدهار.

ه األساسي السابع الموجِّ

ومصرفية  مالية  ومؤسسات  متطورة  ومصرفية  مالية  منظومة 
مَحوكمة وقادرة على المساهمة بفاعلية في التنمية االقتصادية 

المستدامة

يعاني النظام المالي والمصرفي الليبي من صعوبات هيكلية 
مملوكة  الرئيسية  المالية  المؤسسات  أن  أهّمها  وقانونية 

أيضًا  األمر  هذا  ويشمل  عبرها.  وتدار  الحكومة  ِقبل  من 
التي تّمت خصخصتها جزئّيًا عبر صندوق اإلنماء  المصارف 
والتجاري  الوحدة  مصارف  مثل  واالجتماعي،  االقتصادي 
الحكومة  استمرار سيطرة  وبسبب  والجمهورية.  والصحاري 
عبر مؤسساتها على ملكية هذه المصارف بشكل غير مباشر 
البنوك  بعض  مع  االستراتيجية  الشراكة  مشروع  وفشل 
الحكومي  النهج  واستمرار  الليبي  الصراع  بسبب  األجنبية 
تطوير  على  البنوك  تلك  قدرة  وتعثر  اإلدارة،  في  السابق 
في  الرئيسّية  المالية  المؤسسات  فإّن  كله  لذلك  عملياتها، 
ِقبل  من  المؤسس  الداخلي  االستثمار  صندوق  )مثل  البالد 
مال  برأس  المركزي  ليبيا  ومصرف  التجارية  المصارف 
دون  من  الداخلي(  االستثمار  في  المساهمة  بهدف  ضخم 
اإلنماء  أما صندوق  اآلن.  االقتصاد حتى  في  فعلّي  دور  أي 
االقتصادي واالجتماعي )صاحب أكبر محفظة استثمارية في 
القطاع  ليبيا وذلك عبر تملكه أسهمًا وإدارته لمؤسسات في 
الصناعي والعقاري والسياحي والخدمي والنفطي والتأميني 
والمصرفي( يديرها لصالح مالك الصندوق من األسر الليبية 
في  ليبية  أسرة  ألف   250 من  أكثر  عددها  والبالغ  الفقيرة 
السابق.  النظام  بفترة  الثروة  توزيع  ببرنامج  يعرف  ما  إطار 
ويواجه صندوق اإلنماء تحديات كبيرة مالية وإدارية وهو 
طويلة  سنوات  منذ  مؤجلة  هيكلية  معالجات  إلى  بحاجة 
بسبب فشل العديد من مشروعاته وعدم قدرته على تحقيق 
الفقيرة  األسر  من  المالية  المحافظ  لَحَملة  وسدادها  العوائد 
الليبية. ُيضاف إلى ذلك كّله تعّطل عمل سوق المال لسنوات 
بشكل كامل منذ 2013 بدون سبب، مقنع فحتى الدول التي 
فيها  بقيت  وسوريا  لبنان  مثل  داخلية  حروب  بها  حدثت 
عمل  في  التعطيل  هذا  إّن  وعملها.  بدورها  تقوم  البورصة 
بدوره  لثقتهم  المستثمرين  فقدان  في  تسّبب  المالي  السوق 
األسهم  ملكية  في  لحقوقهم  وكحافٍظ  لالستثمار  كمنظم 
المدرجة لديه وفي حقهم في الحصول على القيمة السوقية 
ألسهمهم في أي وقت أو التصّرف فيها بالبيع متى يشاؤون.

القدرة  ضعيفة  فإنها  المتخصصة،  المصارف  صعيد  وعلى 
مثل  االقتصاد،  متطلبات  مع  التعاطي  في  الفاعلية  وعديمة 
المصرف العقاري ومصرف التنمية والمصرف الزراعي والمصرف 
على  المصارف  هذه  قدرة  محدودية  بسبب  وذلك  الريفي، 
حكومية  صناديق  الواقع  في  فهي  فعلية،  كمصارف  العمل 
تمارس نشاطًا مصرفّيًا محدودًا وترّكز على اإلقراض باعتبارها 
جزءًا من المنظومة المالية الحكومية. وتعجز هذه المصارف 
عن تنفيذ برامجها األساسّية، وتدار بأساليب تفتقر إلى آليات 
في  خدمتها  أنماط  تكّلست  وقد  المناسب،  المصرفي  العمل 
قوالب لم تعد لها أي فاعلية ُتذكر، وأصبحت في حاجة ماسة 
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إلى إعادة هيكلة شاملة تضمن تحريك قدرتها على المساهمة 
في الدفع باالستثمار.

المالية  المؤسسات  لجّل  الحكومي  الجهاز  امتالك  ويمّثل 
قدرة  أمام  مشكلة  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  والمصرفية، 
فعدم  الَحوكمة.  لقواعد  وفقًا  العمل  على  المؤّسسات  هذه 
منها  جعل  والملكية  التنفيذية  اإلدارة  بين  فصل  وجود 
وبرغم  االستقاللية.  وتنقصها  الفاعلية  محدودة  مؤسسات 
القطاع  أّن  إاّل  والمصرفي،  المالي  القطاع  من  لجزء  امتالكه 
الخاّص ال يزال ضعيفًا على مستوى رأس المال وغير محوكم، 
تحول  التي  والقانونية  الفنية  العراقيل  من  الكثير  وتعترضه 
مستوى  على  وخصوصًا  التنمية،  في  مساهمته  تعزيز  دون 
تعثر قدرته على خلق االئتمان في االقتصاد )وهذا من صلب 
المصرفية  بالفائدة  العمل  إلغاء  بسبب  األساسية(  مهّماته 
مخططات  وجود  وعدم  العقاري،  السجل  خدمات  وتوّقف 
عقارية معتمدة، باإلضافة إلى صعوبات أخرى متعلقة بضعف 
الشمول المالي في ليبيا، ومحدودية أدوات الدفع والتسوية 

اإللكترونية الفورية.

أما المؤسسة الليبية لالستثمار فتعّد أهم وأكبر مؤسسة مالية 
استثمارية،  محاِفظ  عبر  ليبيا  خارج  تستثمر  واستثمارية 
ولديها شبكة عنكبوتية من الشركات تصل إلى أكثر من 500 
شركة تعمل في العديد من الدول األجنبية. ولكن، لم تحّقق 
هذه المؤّسسة أي مساهمة حقيقية في تمويل الميزانية العامة 
إّن  )أي  ليبيا  في  التنمية  برامج  دعم  في  أو  الليبية  للدولة 
ست ألجله المؤسسة واستثماراتها لم يتحّقق(.  الهدف الذي أسِّ
كما أنها تصارع التجميد على أرصدتها النقدية وودائعها في 
المصارف األجنبية بسبب فرض هذا التجميد بقرارات دولية. 
وهي تعاني كذلك من صعوبات كبيرة في تطوير قدرتها على 
إدارة وتنظيم عملياتها، مما عرضها لمخاطر عديدة على الرغم 

من محاولتها استعادة السيطرة وتطبيق برنامج للحوكمة.

وفي ضوء ما سبق فإن الوقت قد حان إلعادة تنظيم وهيكلة 
كامل،  بشكل  الليبية  الدولة  في  واالستثماري  المالي  القطاع 
التطوير  أهداف  يحّقق  ما  نحو  توجيهه  إعادة  إطار  وفي 

وضمن مستقبٍل أفضل لالقتصاد الليبي.

ويمكن استخدام المؤشرات التالية لقياس مدى قدرة المؤسسات 
المالية والمصرفية على تحقيق أغراض التنمية المستدامة:

مؤّشر مساهمة االستثمارات الخارجية في الناتج المحلي . 1
اإلجمالي.

 مؤّشر مساهمة االستثمارات الحكومية في تمويل الموازنة . 2
 العامة.

مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية.. 3

مؤشرات الحوكمة العالمية: الكفاءة الحكومية.. 4

مؤّشر مدركات الفساد.. 5

 مؤّشر مساهمة المؤسسة الليبية لالستثمار في االستثمار . 6
 في مشروعات البنى األساسية.

مؤّشرات الحوكمة العالمية: التعبير والمساءلة.. 7

مؤّشرات سوق رأس المال: عمق السوق، القيمة السوقية، . 8
تطّور اإلدراج، هيكل المستثمرين.

مؤّشر مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي اإلجمالي.. 9

10. مؤّشر مساهمة القطاع المصرفي في تمويل المشروعات 
االقتصادية.

مال     رأس  وصناديق  االستثمار  صناديق  مساهمة   11. مؤّشر 
 المخاِطر في تمويل المشروعات االستثمارية.

األهداف االستراتيجية لتعزيز دور المؤسسات المالية والمصرفية

الدولة . 1 من  المملوكة  المالية  للمؤسسات  متكاملة  هيكلة 
تعزز من دورها وتفصل الملكية عن اإلدارة وفقًا لقواعد 

حوكمة رشيدة.

من . 2 المملوك  المتخصص  المصرفي  القطاع  هيكلة 
قدرته  تعزيز  عبر  التنمية  في  دوره  وتطوير  الحكومة 

التنافسية.

بما يعزز من . 3 المال  الرقابة على سوق  إعادة تنظيم هيئة 
إشرافها الواسع والكامل على القطاع المالي غير المصرفي.

االستثمار . 4 تحفيز  في  المالية  األوراق  سوق  دور  تعزيز 
اإلدراج  توسيع  عبر  االستثمارية  األدوات  وخلق  المحلي 

والتداول.

إعادة النظر في قانون المصارف بما يعيد تنظيم العالقة . 5
المصرف  استقاللية  ويعزز  أداءها  ويطّور  المصارف  بين 
قدرته  ويكفل  النقدية  للسياسة  كمنظم  ودوره  المركزي 

على إدارة النقد وتحقيق االستقرار.

تطوير النظام المصرفي وتحسين قدرته على االستجابة . 6
وتعزيز  اإللكتروني  الدفع  وخدمات  التمويل  لمتطّلبات 

الشمول المالي لكل المؤسسات واألفراد في المجتمع.

وهيكلة . 7 لالستثمار  الليبية  المؤسسة  دور  تنظيم  إعادة 
والبنية  التنمية  تمويل  في  دورها  وتعزيز  عملياتها 
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األساسية في ليبيا، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص 
وتقديم الضمانات لالستثمارات االستراتيجية.

حوكمة شاملة للمؤسسات المالية العامة والخاصة تشمل . 8
هيكل الملكية واإلدارة وتعّزز الشفافية واإلفصاح المالي.

االستثمارات . 9 وتوطين  لجذب  المناسبة  البيئة   توفير 
 األجنبية بما يعزز من مساهمتها في التنمية االقتصادية.

فض  في  القضائية  المنظومة  وفعالية  قدرة   10. تعزيز 
 المنازعات االقتصادية والمالية بكفاءة.

إن السير في طريق بناء مستقبل اقتصادي يحقق تطلعات 
متكاماًل  اقتصادّيًا  مشروعًا  يستدعي  الليبي  الشعب 
اقتصادي  نموذج  األولى  أساسيتين؛  قاعدتين  على  يرتكز 
ويرسم  االقتصادية  األولويات  من  جملة  على  يقوم  بديل 
استراتيجية  وأهداف  المعنيين  ألدوار  أساسية  موّجهات 
االقتصاد  مستقبل  عليه  ُيبنى  الذي  اإلطار   تمثل 
إطار  وتبّني  المؤسسي  لإلصالح  مشروع  والثانية  الليبي. 
والخاص  العام  بالقطاعين  المؤسساتية  للحوكمة  شامل 

السواء30. على حد 

باء. بناء هوية وطنية جامعة في دولة العدالة والمواطنة المتساوية

يحققان  ال  الدماء  وسفك  العنف  أن  باستمرار  التاريخ  يبين 
للعالقات  السلمي  التطور  الزوال. ويظل  نتائج سريعة  سوى 
بين األطياف هو السبيل األمثل للحفاظ على الحرية والعدل 
من  الخالفات  فيه  تسّوى  عالم  وخلق  االجتماعية،  والعدالة 
المنازعات  تجنب  يمكن  ال  وقد  العنف.  إلى  اللجوء  دون 
أن  يجب  حّلها  وسائل  ولكن  دائمًا،  اإلنسانية  العالقات  في 
تكون سلمية وبناءة، وليست عنيفة وهدامة. لذا فإن الواقع 
واالنقسام  الفرقة  معالجة  في  اإلسراع  وجوب  إلى  يشير 
الليبي. ويجب تسخير كل جهد فكري  المجتمع  بين أطياف 
يستفيد من المعرفة لبناء أسس أفضل للتعايش القائم على 
التفاوت  يفاقم  والذي  االجتماعي  واالستبعاد  اإلقصاء  عدم 
يجب  وعليه  التدهور.  نحو  ويدفع  االضطراب  ويكرس 
على  والسيطرة  اإلشراف  ممارسة  على  الدولة  قدرة  دعم 
كله  ذلك  وقبل  أّنه  إال  واالقتصادية.  االجتماعية  التفاعالت 
والتي  الليبي  المجتمع  في  التعقيدات  مظاهر  فهم  يجب 

يمكن سردها كما يلي:

مّر المشهد الليبي بمراحل تاريخية مختلفة خلقت تعقيدات 	 
برز  حيث   ،2011 بعد  عمقًا  ازدادت  اجتماعية  وشروخًا 
تعنت غير مبرر في معالجة الخالفات القائمة وتمظهر في 
معالجتها  يمكن  قضايا  في  القسوة  شديدة  أفعال  ردود 

بسهولة.

آثارها 	  في  وخطيرة  األوجه  ومتعددة  شاملة  األزمة  إن 
على المجتمع والدولة ألنها ليست سياسية فحسب، وإّنما 
وهي  وثقافية،  وأمنية،  واجتماعية  اقتصادية  أيضًا  هي 
تحتاج إلى حشد القدرات لمواجهتها، واتخاذ ما يلزم من 

اإلجراءات والتدابير والتشريعات.

لقد اّتسع نطاق األزمة جغرافّيًا ليشمل أغلب مناطق الوطن، 	 
االجتماعية  والمكونات  القبائل  ليشمل  اجتماعّيًا  واّتسع 
والثقافية، واّتسع سياسّيًا وإدارّيًا ليشمل أهم المؤسسات 

ذات العالقة بالشأن العام واألكثر قربًا من الناس.

وعدم 	  اإلنصاف،  وعدم  بالتحّيز،  تتعلق  مشكالت  ثّمة 
المسؤولية،  وانعدام  االكتراث،  وعدم  والجهل،  التسامح، 

مع تصاعد للسلوكيات المعادية للمجتمع والدولة.

والقبلية، 	  الشخصية  العداوات  حدة  في  تصاعد  ثّمة 
واضح  غياب  مع  المتزمت،  اإليديولوجي  التعصب  وفي 
للفاعلين االجتماعيين من أهل العقالنية والحياد والحزم، 
وهو ما أدى إلى فراغ اجتماعي، ال يقل خطورة عن الفراغ 
االجتماعية  القضايا  خلط  إلى  أيضًا  وأدى  السياسي، 

بالسياسية.

الذي 	  الواقع  هذا  في  والنظام  الحرية  بين  الدمج  صعوبة 
وعلى  الذات  على  الخوف  ومشاعر  أسباب  فيه  ازدادت 
الرصاص  ومن  االختطاف،  من  )خوف  والدولة  المجتمع 
الدولة  تقسيم  نذر  ومن  القبلية،  المعارك  ومن   الطائش، 

أو إفالسها(.

وفي وضع كالذي تعيشه ليبيا اليوم، فإن اتهام الحكومات 	 
تنفيذ  أو  المشكلة  أسباب  لتحديد  يكفي  ال  وحدها 
الوعي  إلى  يحتاج  فاألمر  الحلول،  وفرض  السياسات، 
أجل  من  التنازالت  لتقديم  واالستعداد  التوافق،  بأهمية 

الوصول إلى حّل.

إطار 	  وضع  إلى  يؤدي  الذي  هو  الحقيقي  التوافق  إن 
جميع  وعلى  شرائحه  بكل  المجتمع  لحركة  قانوني 

يحتوي المرفق على العناصر األساسية الستشراف مستقبل االقتصاد الليبي.. 30
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مستوياته وفي كل المجاالت، وااللتزام بما يترتب على 
فإن  هنا  ومن  وتشريعات.  وقواعد  ُنُظم  آليات  من  ذلك 
التوافق يجب أن يكون على ثوابت، ويقع في مقدمتها 

عدم مصادرة حقوق اآلخرين.

وأبعادها المواطنة  مفهوم 

وسياسّية  وقانونّية  اجتماعّية  فكرة  المواطنة  مفهوم  يعتبر 
الرقي  واستطاعت  اإلنساني  المجتمع  تطور  في  ساهمت 
والعدل،  المساواة  إلى  واالستبداد  الظلم  من  الدولة  بمفهوم 
الديمقراطية  لدور  المواطنة  تعزيز  طريق  عن  وذلك 
والشفافّية في بناء وتطور الدولة عبر إشراك المواطنين في 
الحكم وضمان حقوقهم وواجباتهم. وفي ليبيا بدأ االهتمام 
البكوش  الحميد  عبد  السيد  مشروع  مع  الليبية  بالشخصية 
المعروف بـ »الدعوة إلى بعث الشخصية الليبية« والذي دّشنه 

في بياٍن أعلنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1967 31.

ينّظم البعد القانوني للمواطنة العالقة بين المواطن والسلطة 
الجماعة،  الفرد ومصالح  إلى قوانين تراعي مصالح  استنادًا 
بطريقة  الخاصة  مصالحه  تحقيق  المواطن  يستطيع  وبهذا 
ويعتبر  المجتمع.  مصالح  على  التعدي  دون  ومن  قانونية 
إلى  الفرد  انتماء  على  قائمًا  المواطنة  من  السياسي  البعد 
بحقوقه  المواطن  يتمتع  حيث  سياسي،  كجسم  الوطن 
السياسية في ظل هذا الوطن. ومن هذه الحقوق: المشاركة 
المدني،  المجتمع  في مؤسسات  واالنخراط  االنتخابات،  في 
ودعم حقوق اإلنسان. وفي البعد االجتماعي، تظهر منظومة 
والمجتمع،  األفراد  سلوك  تنّظم  التي  االجتماعية  القيم 
في  أساسّيًا  دورًا  للوطن  واالنتماء  الوالء  فيها  ويلعب 
البعد  هذ  ويتمثل  االجتماعي.  والتكافل  التضامن  تحقيق 
في حماية حقوق اإلنسان االجتماعية والفكرية والسياسية 
مدى  االقتصادي  البعد  ويعكس  والثقافية.  واالقتصادية 
بالدرجة  تتمثل  والتي  االقتصادية،  بحقوقه  المواطن  تمتع 
الكريم  العيش  لمتطلبات  األدنى  الحد  توفير  في  األولى 
المسكن  وخصوصًا  بأنفسهم،  توفيره  يستطيعون  ال  للذين 
وتوفير  قدراتهم،  تناسب  التي  والوظيفة  والملبس  والمأكل 
الخدمات األساسية لحق الرعاية الصحية واالجتماعية وحق 
الثقافي  الموروث  والثقافي  الحضاري  البعد  ويمثل  التعليم. 
الحضاري  االختالف  تقّبل  في  ويساهم  للمجتمع  والتاريخي 

تتكامل  مجتمعًة  األبعاد  وبهذه  الواحد.  البلد  في  والثقافي 
هوية المواطن والوطن.

المواطنة حقوق 

إَنّ ممارسة حقوق المواطنة تبقى عملية غير مكتملة األركان 
طالما  عليها  واالعتداء  عنها  التراجع  بمخاطر  ومحفوفة 
العام.  االجتماعي  الوعي  في  تترّسخ  لم  المواطنة  ثقافة  أن 
تضمن  قانونية  قواعد  بناء  يتطلب  العام  الوعي  هذا  فبناء 
ثقافة  نشر  إلى جانب  والقانونية  السياسية  المواطنة  حقوق 
المواطنة والديمقراطية، فضاًل عن ضرورة وجود آلية لرصد 
أي انتهاكات لحقوق المواطنة وتعبئة الرأي العام للتصدي لها.

الحقوق  هذه  فإن  المواطنة،  حقوق  عن  الحديث  يتّم  حين 
يجب أن يكفلها القانون وأن تكون هناك مساواة قانونية لكل 

هذه الحقوق، وأهّمها:

الحق في السالمة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب.	 

الحق في العمل وفق القدرة والمهارة.	 

الحق في التعليم.	 

الحق في الحصول على الخدمات العامة األساسية.	 

الحق في الرعاية الصحية.	 

حق الملكية.	 

الحرية الشخصية والفكرية.	 

حق الحماية والتعويض.	 

وكل هذه الحقوق مكفولة في القانون المدني رقم 53، وخاصة 
ن في المادة  في الماّدتين 49 و50، إلى جانب التفصيل المبيَّ

53 من القانون نفسه.

والتنّوع واالختالف المواطنة 

من  مجموعة  إلى  تنقسم  العام  مفهومها  في  المواطنة  دولة 
هويات متنوعة صغيرة لها سمات وخصائص مشتركة. وهذه 
مع  جامعًا،  وطنًا  وتّكون  لتلتحم  وتكبر  تتشكل  المجموعات 
مجموعة.  لكل  الخاصة  والسمات  بالخصائص  االحتفاظ 

سليم نصر الرقعي، البعد الوطني في فكر البكوش – ملف األمة الليبية وشخصيتنا الوطنية، 2008.. 31
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات 
ُسُبل تحقيق الرؤية ونجاحها: استراتيجيات التنمية الوطنية

والتنوع  التعدد  إن  االنتماء.  روح  ويدعم  يحافظ  ما   وهذا 
ولكن  وصحية،  سليمة  ظاهرة  الليبي  المجتمع  مكونات  في 
األوضاع  وتردي  السياسي  وانقسامها  الدولة  لضعف  نظرًا 
مخاوف  إثارة  إلى  أدى  التنّوع  هذا  فهم  سوء  فإّن  األمنية، 
جعلت المكونات االجتماعية تتمتَرس خلف هوياتها الفرعية 

طلبًا لألمان والحماية اللذين تعجز الدولة عن توفيرهما.

عن  للبحث  تسعى  إليها  نطمح  التي  الليبية  الشخصية  إن 
القواسم المشتركة بين الليبيين وقولبتها في شخصية وطنية 
الروابط  تمتين  بهدف  وذلك  الوطن،  هوية  عن  تعبر  واحدة 
الواحدة  بالهوية  والحس  اللحمة  وزيادة  والثقافية  الوطنية 
حقوق  واحترام  بالتنوع  االعتراف  مع  المشترك،  والمصير 

المكونات الثقافية.

ولتحقيق دولة المواطنة والتنّوع واالختالف يجب:

الهويات 	  لدمج  آليات  ووضع  المتنوعة  بالهويات  اإلقرار 
تثمين  بهدف  وذلك  للمجتمع،  الوطنية  بالهوية  الفرعية 
الروابط الوطنية والثقافية، وزيادة الشعور بالهوية الواحدة 

والمصير المشترك.

احترام الحقوق الطبيعية )حق الدولة، حق المواطن، وحق 	 
األسرة(.

وضع استراتيجية وطنية تراعي التنمية المكانية الشاملة 	 
والعادلة لكل المناطق، على أن تكون مبنّية على خصوصية 

الموارد الطبيعية في كل منطقة وممّيزاتها المكانّية.

العمل على وضع آليات لتحقيق العدالة في توزيع الموارد 	 
الطبيعية وإدارتها بشكل يخلق رًضى وتفهمًا من المواطن.

العمل على وضع سياسات لإلصالح االقتصادي والمؤسسي 	 
والتشريعي.

كل 	  على  ينطبق  والشفافية  للحوكمة  فّعال  نظام  تقديم 
تكافؤ  في  المواطن  لدى  االرتياح  لخلق  الدولة  مؤسسات 

الفرص والحفاظ على موارد البالد.

العمل على تأسيس عقد اجتماعي جديد يراعي حقوق جميع 	 
المواطنين ويشمل األقليات والقبائل وغيرها من الفئات.

المواطنة 	  روح  لخلق  المدني  للمجتمع  أكبر  دور  إعطاء 
والهوية الوطنية الجامعة.

إطالق حوار مجتمعي لتحديد األولويات الراهنة واالتفاق 	 
تضمن  المدى  وطويلة  ومتوسطة  قصيرة  خطط  على 

القضاء على التهميش واإلقصاء.

التشريعات 	  الكراهية وإصدار  العمل على الحد من خطاب 
والقوانين التي تمنع مثل هذا النوع من الخطاب في المجتمع.

والثوابت 	  القيم  زرع  في  التعليمية  المناهج  استخدام 
الوطنية وحقوق المواطنة.

المواطنة والتهميش والتمييز واإلقصاء وخطاب الكراهية

إن التمييز بين أفراد المجتمع بسبب النوع أو العرق أو اللون 
أو الثقافة من شأنه أن يّغيب الهوية الوطنية الجامعة ويجعلها 
هوياتهم  حول  للتقوقع  المواطنين  يدفع  أّنه  كما  قيمة،  بال 
 الفرعية. فهناك مجموعة من الفئات التي تشتكي من التهميش 
المكونات  المثال  سبيل  على  ومنها  واإلقصاء،  والتمييز 
)التبو، الطوارق، واألمازيغ(، والمرأة والشباب وذوو  الثقافية 

اإلعاقة والنساء المتزوجات من األجانب.

المكونات الثقافية

ينطلق خطاب المكونات الثقافية )األمازيغ، التبو، الطوارق( من 
فكرة عامة مؤداها أن هناك تهميشًا للبعد التنوعي والثقافي بما 
يتناقض مع معطيات التاريخ ومبادئ الديمقراطية والتعددية 
وحقوق اإلنسان. ويعّد التنوع مصدرًا من مصادر دخل وثروات 
المجتمعات الحديثة، وهو مصدر للدينامية الثقافية، والرخاء 
الليبّية  المكونات  ولهذه  االجتماعي.  والترابط  االقتصادي، 
والموسيقى.  واألدب  والفن،  الثقافة،  مجاالت  في  يميزها  ما 
يقتضي  والثقافية  التاريخية  الحقائق  مع  التعامل  حسن  إّن 
إيالء األهمية لضرورة تمّتع جميع المواطنين والفئات بحقوق 
ومن  المجاالت  كل  في  ذلك  يكون  وأن  ومتساوية،  متكافئة 

دون تمييز ألي سبب.

وتفرض الحالة الليبية األخذ بعين االعتبار أّن التمسك بالحرية 
ال يعني عدم االلتزام بالمسؤولية، وأّن األسس الدينية للحوار 
يجب أن تكون ذات صبغة عقلية، فالدين هو العنصر األساسي 
والركيزة األهم للهوية الجامعة عند جميع األطراف الليبّية. وال 
يكون التوافق حقيقّيًا وال مفيدًا وال منتجًا إال إذا كان نتيجة 
للوصول إلى حد أدنى مشترك يرضي األطراف وال يفرض أمرًا 
واقعًا على أسس معيبة، حيث إن الوعي بمدى قوة المعايير 
الثقافية قد تساند عملية التحّول الديمقراطي أو تضعف منها.

ولمحاربة التمييز والتهميش الالحق بالمكّونات الثقافية يجب:

المواد 	  إنتاج  – على  المتخصصين  مع  بالمشاركة   – العمل 
من  الثقافّية  المكّونات  تمكن  التي  السمعية  البصرية 
التعبير عن خبراتها الخاّصة وآمالها، وذلك لضمان التمثيل 
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من  ومتنوع  متعدد  لنطاق  والترويج  العادل،  المنصف 
والذاكرة  الثقافية،  البرامج  في  والتراثي  الثقافي  التعبير 

الجماعية، وتعزيز تداخل الثقافات في الحياة الوطنية.

تمويل المشروعات الثقافية وأماكن االجتماعات على أساس 	 
إبداعات  تنوع  تمثل  التي  الثقافية  المراكز  مثل  منتظم، 

سكان الدولة )صاالت الموسيقى، المسرح، الرقص، الرسم(.

تحديد أسماء األماكن )الشوارع، الميادين، اآلثار(، وإحياء 	 
ضّد  بالجهاد  تتصل  التي  تلك  وباألخص  األحداث،  ذكرى 
لالعتراف  وذلك  التاريخية،  وبالشخصيات  االستعمار، 
بإسهاماتها، وأن يتم إدماج ذلك في الذاكرة والهوية الجماعية 
للبالد بهدف ضمان االحترام المتبادل، ودعم المساواة، ودعم 

المواطنة التي تحترم التنوع.

للثقافة 	  والعالمية  واإلقليمية  الوطنية  المهرجانات  إقامة 
والترفيه واإلبداع التي تعبر عن التنوع وتبرزه وتستثمر فيه.

خالل 	  من  المكونات  تمكين  على  العمل  إمكانية  دراسة 
مراكز  إنشاء  طريق  عن  وذلك  للغاتهم،  تعليمهم  تطوير 

تتوفر لها الوسائل الحديثة والتقنيات الحديثة.

عن 	  التعبير  في  الداللة  ذات  الرمزية  الوسائل  استخدام 
وإصدار  البريدية  الطوابع  إصدار  مثل  الهويات،  احترام 

عمالت ترمز للوحدة الوطنية.

استيعاب الفوارق ودمج العناصر من المكونات المختلفة 	 
التخوف  ومعالجة  وتنظيماتها  وبرامجها  تكويناتها  في 
من مخاطر التمزق العرقي والثقافي بخلق وعي مجتمعي 
في  الثقافية  والمكونات  الهشة  الفئات  لحقوق  ضامن 

المجتمع الليبي. 

المرأة

يمكن رصد حركة تطّور المرأة في ليبيا خالل فترات مختلفة، 
خمسينيات  في  وضوحًا  أكثر  بشكل  أدوارها  تعززت  وقد 
ظهور  بعد  خاصة  الماضي،  القرن  وسبعينيات  وستينيات 
النفط الذي ساهم في عملية التحديث، وما نتج عنها من بروز 
العامة،  الحياة  إلى  خروجها  في  التعليم  ساهم  الذي  المرأة 
في  ساهمت  التي  التشريعات  من  العديد  ظهور  إلى  إضافة 
والمرأة  الرجل  المجتمع. ورغم تساوي  المرأة في  تعزيز دور 
من  صور  وجود  ينفي  ال  ذلك  أن  إال  الليبية  التشريعات  في 

التمييز وعدم التساوي بين الجنسين.

ولمحاربة تهميش المرأة والتمييز ضدها يجب:

أن تعتمد برامج التمكين بناًء لسياسات تتضمن رفع القدرات 	 
وإتاحة  القانونية،  بالحقوق  التمتع  لضمان  األساسية 
الرجال،  على  حكرًا  ظّلت  التي  المجاالت  في  المشاركة 
وذلك من خالل سياسات عامة مناسبة قائمة على اإلشراك 

واإلدماج، وتكافؤ الفرص والتأكد من العيش بكرامة.

إشراك النساء في عملية بناء السالم وحفظه، وإشراكهّن 	 
السياسية  المناصب  وفي  القرار  صناعة  مراكز  في 

والقيادية، وال سيما ذات الصلة برسم السياسات العامة.

الدستور 	  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة  مبدأ  إدماج 
التشريعات  المبدأ من خالل  لهذا  العملي  التحقيق  وكفالة 

وغيرها من الوسائل المناسبة.

اتخاذ التدابير المناسبة وفرض التبعات الرادعة لحظر كل 	 
تمييز ضد المرأة، وفرض وضمان الحماية القانونية الفعالة 

للمرأة عن طريق المحاكم ذات االختصاص.

مراجعة ومعالجة القوانين واألنظمة واألعراف والممارسات 	 
التي تشكل تمييزًا ضد المرأة )بعض األعراف تحرم المرأة 
توارث  في  حّقها  القبيلة  أو  العائلة  خارج  من  المتزوجة 

األرض عن والديها(.

الشباب

يمّثل الشباب الليبي 50 في المائة من السكان القادرين على 
العاملة. وتعتبر فئة الشباب  القوى  المائة من  العمل و43 في 
وكانت  والتطور.  للحداثة  واستجابة  تعليمًا  األكثر  ليبيا  في 
نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة والذين 
ال يحوزون على أّي مؤهل علمي تساوي 12.7 في المائة، بينما 
المائة.  الثانوية 77.3 في  الشهادة  الذين تحّصلوا على  يمّثل 
وبالنسبة إلى الفئة العمرية 55 إلى 59 سنة، فإّن هذه النسب 

تبلغ 56.6 في المائة و29.4 في المائة على التوالي32.

األكثر  فهم  ليبيا،  في  الشباب  فئة  تواجه  تحديات  عدة  ثّمة 
عرضة للبطالة واألقّل انخراطًا في العمل االقتصادي. وباإلضافة 
القرار،  اّتخاذ  مستوى  على  تمثياًل  األقل  فهم  ذلك،   إلى 
وال تزال مشاركتهم في المؤسسات المدنية والسياسية في أدنى 
مستوياتها. إن العديد من الشباب الليبي لديهم توقعات إيجابية 
حول تطور وتحول البالد إلى األفضل، فهم يتوقعون تحسيناٍت 

ديناميكيات سوق العمل في ليبيا، منشورات البنك الدولي، 2016.. 32
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وإدماجًا اقتصادّيًا فورّيًا لهم. خيبة آمال هؤالء الشباب يمكن 
أن تؤدي إلى عدم االستقرار واضطرابات قد تسفر عن وقوع 
ضمن  انخراطهم  إلى  تؤدي  قد  أو  الشباب  لدى  عنف  أعمال 
جماعات مسلحة. ولذلك، فإن مواجهة هذه التحديات مهمة، 
حيث يجب أن ُتَعّد خطط متكاملة الحتوائهم وتشجيعهم على 

المشاركة في حوارات السالم والتنمية االقتصادية.

ولمحاربة تهميش الشباب والتمييز ضدهم يجب:

العمل على تزويد الشباب بالمهارات ذات الصلة بتحسين 	 
قدرتهم على االلتحاق بالعمل، وتمكين الطلبة الجامعيين 
والمنح  واإليواء  النقل  مجاالت  في  مهمة  تسهيالت  من 
تطور  من  باالستفادة  الدراسة  مناخ  وتوفير  الدراسية، 
المناهج والتقنيات المستخدمة حديثًا في التعليم العالي.

توفير العيش اآلمن للشباب وضمان مشاركتهم في إدارة 	 
الدولة بغض النظر عن أصولهم وانتماءاتهم االجتماعية.

وضع الخطط واالستراتيجيات لتهيئة الشباب وخلق فرص 	 
العمل وتوفير التمويالت الالزمة للمشاريع الخاصة لضمان 
المسلحة  التشكيالت  عن  بعيدًا  المجتمع  في  اندماجهم 

وشبكات الجريمة.

التركيز على الوعي المجتمعي للشباب لتفهم االختالفات 	 
والتعددية الثقافية والتسامح إزاءها، وذلك لتحقيق القيم 
الدولة، وخلق  في  االستقرار  عليها  ينبني  التي  األساسية 
تسوية  ثقافة  وزرع  سلمي،  وتعايش  اجتماعي  تماسك 

النزاعات عن طريق التفاوض.

األقاليم التاريخية والقبيلة والمذاهب

إن التعصب القبلي أو الجهوي في ليبيا ليس بالشيء الجديد، 
وليس مقتصرًا على أحداث ما بعد 2011. ولكن، ربما صارت 
يجب  األخيرة.  الفترة  في  وضوحًا  أكثر  وأعراضه  آثاره 
المجتمع  مكونات  من  أصيل  مكّون  القبيلة  أن  على  التأكيد 
انتماًء سلبّيًا في حد ذاتها، وكذلك األمر  الليبي وهي ليست 
وطرابلس،  وفزان  برقة  في  المتمثلة  األقاليم  إلى  بالنسبة 
وسياسي  وجغرافي  ثقافي  تاريخ  لها  مكونات  كذلك  فهي 
ضارب في القدم. كما أّن تنوع األعراق ما بين عرب وأمازيغ 
وغيرها  والمذهبية  الفكرية  واالختالفات  وطوارق،  وتبو 
وموجودة  واقعية  أمور  هي  واالختالفات  التركيبات  من 
أو  معيبة  أمورًا  وليست  التجاهل،  أو  لإلنكار  مدعاة  وليست 
مخالفة لدولة المواطنة. ولكن السلبي والمخالف هو التعصب 

المتطرف ضدها أو اإلصرار على إنكارها.

ولمعالجة تحديات التمييز والتهميش يجب:

الشق 	  في  خاصة  للقبيلة،  وإيجابي  حيوي  دور  إعطاء 
االجتماعي، لخلق سلم مجتمعي والعمل على إنهاء النزاعات 

والصراعات بين القبائل.

وضع آليات وسياسات لخلق األمان واالستقرار لدى المواطن 	 
إلى  التجائه  عدم  لضمان  ونفاذه  القانون  بسيادة  واإلقرار 
القبيلة أو المكون التابع له في محاربة التهميش واإلقصاء.

الرتباط 	  الثالثة  لألقاليم  التاريخية  التقسيمات  احترام 
بتاريخ  وامتزاجها  المواطنين،  ذاكرة  في  ببعض  بعضها 
الوطن، ودمج الهوية اإلقليمية بالهوية الوطنية الجامعة 
لتكون أساس وحدة الوطن بداًل من محاربتها كخطر يؤّدي 

إلى ضياعه وتقسيمه.

خلق خطط واستراتيجيات للتعامل مع أصحاب المذاهب 	 
واإلثنيات وخلق آليات تعايش مجتمعي سلمي بين أبناء 

المجتمع.

العمل على دمج أبناء المكونات الثقافية مع مكونات أخرى 	 
الهوية  في  وانصهارها  والتقاليد  والعادات  الثقافات  لنقل 
الوطنية الجامعة. ويمكن تحقيق ذلك بتوزيع المؤسسات 
المناطق  بين  توزيعهم  وإعادة  الموظفين  ونقل  جغرافّيًا 

والمدن بشكل دوري.

أزمة دولة المواطنة

تعود أسباب أزمة دولة المواطنة إلى عدة عوامل تم إهمالها 
في  إجمالها  ويمكن  الليبي.  المجتمع  في  فتجذرت   طوياًل، 

ما يلي:

غياب الدولة المنظمة بمعناها الحقيقي بهيئاتها ومؤسساتها 	 
جعل  األمر  هذا  إّن  وغيرها.  والمالية  األمنية  وأجهزتها 
مثل  للمساعدة،  له  متاح  مكّون  أقرب  إلى  يلجأ  المواطن 
القبيلة أو الجماعات المسلحة، فهي المكّون البديل للدولة. 
فهذه »المؤّسسات« هي التي توفر للمواطن الوظيفة من 
خالل الضغط على المسؤولين، وتحل له مشاكله القانونية 
بالعرف أو السالح وتوفر له الغطاء االجتماعي وغير ذلك.

أو 	  فئات معينة  الذي يشّدد على حقوق  المناطقي  التركز 
أعراق معينة أو قبائل معينة في مناطق جغرافية محددة، 
من  يقلل  الذي  المناطقي  التنوع  من  العكس  على  وذلك 
وعلى  اآلخر.  قبول  حالة  من  ويزيد  العصبية  االنتماءات 
سبيل المثال، هناك أماكن )مدن وقرى( يصعب على غير 
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بالكامل،  المواطنة  حقوق  فيها  يمارس  أن  إليها  المنتمي 
فاألسبقية واألحقية ألفراد القبيلة السائدة، بخالف المدن 

الحضرية في طرابلس وبنغازي.

تركز الموارد والثروات والسيادة السياسية لدى جهات معينة 	 
أو جماعات معينة هو أيضًا أحد أسباب التعصب، سواء لدى 
الجهات أم القبائل المسيطرة، وذلك لعدم رغبتها في التخلي 

عن تلك الموارد.

التصورات النمطية المسبقة عن المجتمع والتي تقسمه إلى 	 
صفات  التصورات  تلك  تفترض  حيث  ظالمة،  تصنيفات 
توجد في  وال  القبائل  بعض  توجد في  معينة  وخصائص 
القبائل األخرى أو في إقليم وال توجد في األقاليم األخرى، 
وكأن تلك الصفات جامعة وال ترى الفروقات الفردية بين 
التعصب  حالة  خلق  في  يساهم  الذي  األمر  األشخاص، 

وتفشيها وزيادة الكراهية بين أبناء الوطن.

لدى 	  التعصب  من  حالة  يخلق  الذي  واإلقصاء  التهميش 
الفئات المهمشة أو الفئات غير الممثلة بشكل عادل كنوع 
من التمرد على التهميش أو كنوع من الدفاع عن الوجود 
أمام إنكار وتجاهل الفئات األخرى. ويقع التهميش ضمن 
عدة نطاقات أهمها انعدام العدالة في النظام االقتصادي، 
من قبيل غياب التوزيع العادل لالستثمارات والمؤسسات 
وكذلك  المصرفية،  واالعتمادات  االقتصادية  والموارد 
العمل  فرص  تكافؤ  وعدم  التوظيف  في  العدالة  انعدام 
الوظائف  أو  القيادية  الوظائف  في  الفرص  تكافؤ  وعدم 
العنصري  التمييز  السياق  هذا  في  ويدخل  الدبلوماسية. 

ضد النساء في تقّلد الوظائف الحكومية.

تخلق 	  القبائل؛  بين  تام  بشكل  الخصومات  إنهاء  عدم 
األطراف  لدى  التعصب  من  حالة  المتصارعة  الجماعات 
المظلومة أو المعتدى عليها أو التي وقع عليها الضرر ولم 
يتم جبره ولم يتم محاسبة الذين أوقعوا الضرر. كل ذلك 

يغذي مشاعر التعصب والكراهية.

أو 	  القبلي  التعّصب  لظاهرة  المجموعات  بعض  توظيف 
بعيدة  ذاتية  ومنافع  مكاسب  لتحقيق  غيرها  أو  الجهوي 

عن مصلحة الوطن والمواطن.

ولمعالجة أزمة دولة المواطنة يجب:

االعتراف بوجود االختالف وعدم إنكار مطالبات اآلخرين 	 
دون  من  الجميع  مع  الحوار  وفتح  متطرفة،  كانت  مهما 

إقصاء أو تخوين.

اقتراح إصالحات اقتصادية هيكلية تضمن تحقيق العدالة 	 
والمساواة بين المكونات االجتماعية وبين األقاليم.

األدوات 	  وتفعيل  والمالي  اإلداري  للفساد  التصدي 
التنفيذية  واألجهزة  المحاسبة  آليات  وتمكين   الرقابية 

بها. المرتبطة 

تفعيل القضاء وتمكينه من أداء عمله.	 

بين 	  الخصومات  وإنهاء  الضرر  وجبر  االنتقالية  العدالة 
المكونات االجتماعية.

توظيف اإلعالم وتوجيهه نحو إعالء قيم المواطنة وتعزيز 	 
االنتماء للوطن من خالل الندوات والنشاطات المجتمعية 

والمهرجانات الثقافية.

تنميتها 	  على  التركيز  الواجب  المجتمعية  القيم  أهم  من 
ونشرها في المجتمع هي قيم التصالح والتسامح والعفو 
وقبول االختالف والتعدد والتنوع، وقيم العدالة والمساواة 
المشترك  العيش  وقيم  العرف،  على  القانون   وسيادة 

وحسن الجوار.

هل 	  التهميش:  أسس  وتحديد  المهمشة  الفئات  تحديد 
االنتساب  أم  العرق  أم  اللون  أساس  على  قائم  التهميش 
لقبيلة معينة أو جهة معينة؟ وينبغي إيالء اعتناء خاّص 
بمشكلة التهميش على أساس النوع االجتماعي )الجنس(، 
وكذلك التمييز ضد ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة. ينبغي 

تحديد أسس التهميش هذه ووضع آليات لمعالجتها.

العمل 	  فرص  تطال  التي  التهميش  مجاالت  تحديد 
والدبلوماسية؛  السيادية  المناصب  مجال  في  والتوظيف 
في  التدريب  وفرص  التعليم  لفرص  بالنسبة  وكذلك 
على  والحصول  االستثمار  وفرص  االقتصادي؛  المجال 
القروض واالعتمادات في مجال البنية التحتية وتوطين 
المجاالت،  من  ذلك  وغير  العامة،  والخدمات  المؤسسات 
وذلك من خالل جلسات حوارية مجتمعية وجمع للبيانات 
آليات  الدراسات ووضع  من األطراف ذات الصلة وإجراء 

لتمكين هذه الفئات من الحصول على تلك الحقوق.

العمل على وضع آليات واضحة لتوزيع الموارد والوظائف 	 
والمؤسسات بين األقاليم والمدن، وداخل كل إقليم أيضًا، 

وذلك بشكل رضائي وعادل.

العمل على ترسيخ قيم المواطنة وذلك باعتمادها ونشرها 	 
نقل  عل  والتركيز  والتعليم،  التربية  منظومة  خالل  من 
الجوار  وحسن  والتعايش،  بالتسامح  تنادي  التي  القيم 

وقبول االختالف، وقبول اآلخر.
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جيم. ترميم الثقة والمصالحة الوطنية

على  حيوي  أمر  المصالحات  وإجراء  الثقة  ترميم  عملية  إن 
المستوى المؤسسي االقتصادي االجتماعي، حيث إنها تسهم 
المصالحات  وتحمي  بنيت  التي  الثقة  جسور  تحصين  في 
التي ُأجريت سابقًا خالل العقد الماضي وتساهم في تجنب 
األسلوب  هذا  على  البناء  فكرة  وتتعّزز  النتكاسة،  تعرضها 
المصالحات  وإجراء  الثقة  ترميم  عملية  وُتعد  للمستقبل. 
خطوة أساسية باتجاه إصالح النسيج االجتماعي والعالقات 
االقتصادية االجتماعية التي تعرضت إلى تمزقات وتشّوهات 

إثر النزاع المستمّر.

المتبادل  الظن  حسن  زيادة  إلى  الثقة  بناء  إجراءات  تهدف 
سياق  ضمن  الشكوك  وتقليص  النزاع  أطراف  بين  والتفاهم 
أمثلة  ومن  السالم.  وبناء  تسويات  واجتراح  العنف  إنهاء 
العسكري،  اإلنفاق  وخفض  السالح،  نزع  الثقة:  بناء  تدابير 
النية  تبدي  تصريحات  وإصدار  المعتقلين،  عن  واإلفراج 
بمعاودة حركة  والسماح  عملّية،  بإجراءات  المقرونة  الحسنة 
المستوى  وعلى  االقتصادي.  والتعاون  والتجارة،  المواطنين 
االقتصادي-االجتماعي والعالقات، فإّن من أمثلة تدابير بناء 
الثقة: سحب شكوى مقدمة ضد آخرين، والتنازل عن دعوى 
مرفوعة في منازعة مدنية أو تجارية، والرجوع عن التهديد 
باتخاذ إجراءات في مواجهة اآلخرين، وإزالة الحواجز التي 
تحول دون عودة مواطنين إلى مدنهم وممتلكاتهم، والرجوع 

عن السيطرة على أصول متنازع عليها.

األفقية  المصالحات  نوعان:  عقدها  يمكن  التي  والمصالحات 
التي تجري بين مكونات المجتمع، وال يكون فيها دور مركزي 
بين  كالمصالحات  فعلية،  سلطة  صاحبة  لجهة  أو  للدولة 
الممتدة(،  والعائالت  )القبائل  الطبيعية  االجتماعية  المكونات 
بين  والمصالحات  سكانية،  مجموعات  بين  والمصالحات 
إدارية  سلطة  لديها  ليس  حكومية  غير  مسلحة  مجموعات 
معتبرة. والمصالحات الرأسية التي تجري بين قوى سياسية 
فيها  الدولة  تكون  التي  أو  السياسي،  الوضع  في  نفوذ  ذات 
طرفًا في النزاع، أو التي تكون بين سلطتين )سلطة »شرعية« 
وأخرى واقعية(، أو المصالحات المجتمعية التي تنجزها قوى 

مجتمعية غير رسمية في إطار عملية أكثر شمولّية.

للمصالحة  الرسمية  غير  المجتمعية  القوى  تتصدى  ما  عادة 
حين ال تستطيع أن تنفذها القوى السياسية الرسمية، ال سيما 
إذا كانت هذه األخيرة في حالة ضعف وغير قادرة على إنفاذ 
سلطتها بالكامل. والهدف من المصالحات المجتمعية معالجة 

االجتماعي  النسيج  أصابت  التي  والتمزقات  الحرب  آثار 
ال  حتى  المجتمعي  والسلم  السلمي  للتعايش  أسس  وإرساء 
تتكرر االنتهاكات السابقة، وهو ما ال يستطيع الحوار السياسي 

أن ينجزه منفردًا.

العوامل التاريخية التي أدت إلى ضعف الثقة 
االجتماعي التصالح  واختالل 

ليبيا طيلة أكثر من قرن بإرث طويل  العام في  اتسم الوضع 
من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية )والقانونية 
أيضًا( التي أضعفت الثقة بين مكونات المجتمع، وكذلك بين 
القوى السياسية، على نحو مباشر وغير مباشر، والتي لم يزل 
لها تأثير ممتد. ويكاد تأثير هذه الحالة أن يصبح بنيوّيًا في 
تلك  له بجّدّية. تضمنت  التصدي  لم يجر  إذا  الليبّي  المجتمع 
العوامل مثاًل اهتمام السلطة الرسمية خالل قرنين من الزمن 
األطراف.  بإنماء  االكتراث  وعدم  اقتصادّيًا  المراكز  بتنمية 
واقترن ذلك ببعض السياسات التنموية التي تبناها في الماضي 
إلى  أدت  والتي  المدن  من  كثير  في  العثمانيين  الوالة  بعض 
استقطابات طبقية وجهوية واجتماعية وقبلية. وترافق ذلك 
أيضًا مع تراكم إخفاقات بعض المكّونات االجتماعّية التقليدّية، 
بينها.  ما  في  الخالفات  إدارة  في  والقبيلة،  الممتدة  كالعائلة 
يضاف إلى ذلك اإلخفاق في مواجهة تحديات التحديث. وال 
يمكن إغفال التأثير السلبي لنهج االستعمار اإليطالي في تفكيك 
الهياكل السياسية والمجتمعية القائمة، وغرس جذور االنقسام 
الداخلي في سياق االستيالء على الموارد، ومنع المجتمعات 
المحلية من الوصول إلى الثروات الطبيعّية ألقاليمها ومناطق 
ظهر   ،)1969-1952( االستقالل  دولة  مرحلة  وخالل  عيشها. 
الهيكلية  الصياغات  بعض  نتيجة  االستقطابات  من  المزيد 
بين  التشارك  وقلة  العامة  الوظائف  بجميع  الدولة  واضطالع 
وخالل  العامة.  الوظائف  تأدية  في  المجتمع  وبين  الدولة 
دون  للحيلولة  سياسات  ُنفذت  و2011،   1969 بين  ما  الفترة 
التشريعات  وتطبيق  السياسية  القوى  بين  مشاركة  حصول 
على  المؤسس  كالقانون  البينية،  المجتمع  عالقات  في  أثرت 
مقولة »البيت لساكنه« التي وردت في النظرية الثالثة لمعمر 
القذافي والتي أعطت الحق لساكني العقارات باالستيالء على 
األمالك الخاصة وطرد مالكها، وتأميم الشركات الخاصة، األمر 
الليبية ونتج عنه  البنية االجتماعية  الذي أحدث شروخًا في 
خصومات ممتدة على مستوى جميع المكونات، كما تسبب في 

رفع معدل العشوائية الديمغرافية.
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الثقة  التاريخية التي أسهمت في تعزيز  العوامل 
االجتماعي والتصالح 

في المقابل، لدى ليبيا إرث تاريخي إيجابي على صعيد الروابط 
االجتماعّية والثقة المجتمعّية المتبادلة بين مكّونات المجتمع. 
والممارسات  المقومات  من  اإلرث في مجموعة  هذا  ويتمثل 
فخالل  المصالحات.  وبناء  الثقة  ترميم  في  أسهمت  التي 
منتصف القرن الماضي، حصلت ممارسات نوعية مزجت بين 
)الرأسي(  السياسي  المستوى  الثقة والمصالحات على  ترميم 
الحرابي«  »ميثاق  مثل  )األفقي(،  المجتمع  مستوى  وعلى 
تجميد  على  فيه  التوافق  تم  والذي   1946 عام  أبرم  الذي 
و/ جماعية  خصومات  عن  الناشئة  والخصومات  المنازعات 
أو فردية، وذلك حتى االنتهاء من وضع قواعد الدولة. ولقد 
ل التوافق على »ميثاق الحرابي« الرافعة األساسية إلتمام  َمثَّ
الرسمي  السياسي  التوحيد  استكمال  إلى  الرامية  الجهود 
الكامل ألقاليم ليبيا وإعالن االستقالل في 1951 ونشوء دولة 
االستقالل. والمالحظ في ذلك السياق أن ميثاق الحرابي أبرم 
خالل مرحلة انتقال سياسي، إذ كانت ليبيا تخرج من مرحلة 
االستقالل. وعليه، فإن ميثاق  األجنبي وتعبر نحو  االحتالل 

الحرابي كان صيغة من صيغ العدالة االنتقالية.

االجتماعية- المصالحة  تمتزج  ما  غالبًا  الليبية  الحالة  وفي 
تشكل  حيث  السياسية-القانونية،  بالمصالحة  االقتصادية 
للمصالحة  مكّماًل  أساسّيًا  ركنًا  األفقية  االجتماعية  المصالحة 
التصالحية  االنتقالية  العدالة  أن  كما  الرأسية.  السياسية 

واإلصالحية هي العدالة األكثر مالءمة للمجتمع الليبي.

 غياب جهود مؤسسية كافية وآليات مستدامة 
ليبيا النزاعات في  للوقاية من 

االنتقالية  المرحلة  اّتسمت   ،2020 وحتى   2011 من  بدءًا 
بغياب جهود كافية وآليات فّعالة للوقاية المبكرة من النزاعات 
االنتقالية تشهد  المراحل  الكاسحة من  الغالبية  إن  ليبيا.  في 
عدم استقرار تختلف حدته من حالة ألخرى، ونزاعات مسلحة 
باألخص على  فيها. وينطبق هذا  التصعيد  تتباين مستويات 
امتد فترة طويلة  إنهاء حكٍم  التي تعقب  االنتقالية  المراحل 
واشتمل على كثيٍر من االحتجاجات والتدخل الخارجي. لكن 
الذي حدث أنه بدءًا من عام 2012، انشغلت الغالبية الكاسحة 
بحجز  السياسية  قواها  وغالبية  الليبية  األمة  مكونات  من 
طريق  عن  الجديدة  السياسية  الخريطة  في  لها  مساحات 

الضغط السياسي واالقتصادي والمسلح.

الخارجي والتدخل  الثقة والمصالحات  ترميم 

لقد أسهمت التدخالت الخارجية الكثيرة في تحفيز األطراف 
طاولة  إلى  الجلوس  مبدأ  تغليب  على  ليبيا  في  المتواجهة 
المفاوضات، لكن تصميم هيكل عمليات بناء السالم والمصالحة 
لم يكن فعااًل إذ لم يحّقق الشمول والملكية الوطنية الكاملة. 
لقد خصص الفاعلون الخارجيون المقاعد األساسية على طاولة 
المفاوضات للقوى ذات النفوذ السياسي والقوة العسكرية، وفي 
والمكونات  والشباب  للنساء  ثانوية  مقاعد  ُخصصت  المقابل 
االجتماعية األخرى ولكن ُأغفلت مكونات مهمة أخرى. وضغط 
الفاعلون الخارجيون لتبني حلول معلبة، وللتوقيع السريع على 
االتفاق السياسي )اتفاق الصخيرات 2015(. ومع أن منسوب 
الثقة بين األطراف كان منخفضًا انخفاضًا شديدًا، فقد أغفل 
اتخاذ  نحو  األطراف  بتحفيز  االعتناء  السالم  عملية  تصميم 
تدابير ثقة. كل ذلك جعل جهود ترميم الثقة وعمليات السالم 

السياسية تبدو كمساومات واقتسام للسلطة بين األطراف.

السياسي  التنازع  أخذ  و2020،   2015 بين  ما  الفترة  خالل 
والمسلح يزداد حدة متجهًا نحو أن يصبح انقسامًا. واقترن 
أطراف  قبل  من  والعسكري  السياسي  التدخل  بزيادة  ذلك 
وذلك  الداخلي،  النزاع  أطراف  مع  متحالفة  كثيرة  خارجية 
ضمن سياق محاولة تحقيق ما يرى الخارج أنه يمثل مصالح 
في  حادة  متصورة  تناقضات  سياق  وضمن  ليبيا،  في  له 
مستوى  على  واالقتصادية  الجغرافية-السياسية  المصالح 
ليبيا واإلقليم والعالم. وقد ازداد نشر القوات األجنبية في كل 
بصراحة.  المشهد  تدير  الخارجية  األطراف  وأصبحت  مكان، 
لمفاوضات  الذريع  اإلخفاق  في  المحلية  اإلرادة  تدني  وظهر 
ليبيا  في  للمساعدة  المتحدة  األمم  بعثة  رعتها  التي  السالم 
والتي انعقدت في جنيف في شباط/فبراير 2019. ثم انعكس 
المواقف  في  السياسية  القوى  بين  الثقة  مستوى  انخفاض 
وزيادة  الثقة  مستوى  انخفاض  وأسهم  والتصريحات. 
المجتمع في تباطؤ عمليات  المصالحات على مستوى  تعقيد 

المصالحات وقلة معدالت المصالحات الجديدة.

إنجازات في ما يتعلق بترميم الثقة والمصالحات ينبغي البناء عليها

إنجازات  وتحققت  جهود  ُبذلت  االنتقالية،  المرحلة  خالل 
في ترميم الثقة وعقد المصالحات سياسّيًا ومجتمعّيًا، ولكّن 
استدامة اإلنجازات التي تحققت في حيز المصالحات األفقية 
أكبر من التي تحققت في المصالحات الرأسية. وُبذلت كذلك 
جهود لترميم الثقة والمصالحة بين القبائل وأيضًا بين المدن. 
لقد اتسمت المرحلة االنتقالية بظهور نخب جديدة اكتسبت 
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قدرات في ترميم الثقة والمصالحات، وقد أسهمت هذه النخب 
عّدة.  أماكن  في  وللمصالحة  الثقة  لترميم  تدابير  إنجاز  في 
وشملت هذه النخب قطاعات واسعة من الشباب والنساء في 
المدني والحيز  الحيز  لها حضور في  الداخل والخارج، وكان 
الرسمي. ونتج جزء من اكتساب هذه النخب القدرات الفنية 
والمتخصصة ذات العالقة بترميم الثقة والمصالحات عن بناء 
ذاتي للقدرات، وذلك من خالل الدراسة المتخصصة والتفاعل 

مع الخبرات اإلقليمية والعالمية.

للنزاع الِجذرية العميقة  عدم كفاية معالجة األسباب 

بينما تسنى لعمليات السالم السياسية والمصالحات المجتمعية 
األسباب  من  الكثير  معالجة  تجر  لم  فإنه  إنجازات،  تحقيق 
الجذرية العميقة للنزاع، خصوصًا األسباب المرتبطة بالمستوى 
الكلي االقتصادي واالجتماعي والسياسي. وأهم تلك األسباب 
المزمن في تصميم نموذج اقتصادي كلي يتناسب مع  الخلل 
ويحقق  والجغرافية،  والديمغرافية  االجتماعية  الخريطة 
والديمغرافي،  واإلقليمي  الجهوي  والتوازن  والعدل  اإلنصاف 
البنود  بين  ومن  االجتماعي.  بالنوع  المتعلق  والتوازن 
توزيع  مسألة  معالجتها  في  اإلخفاق  استمر  التي  االقتصادية 
عوائد التنمية وإدارة الثروة الوطنية، واإلنصاف في التعيينات 
وتنويع  والترقية،  واالستبقاء  والصالحيات  والوظائف 
انعكس  االقتصادي  والبنيوي  الهيكلي  الخلل  هذا  االقتصاد. 
في ازدواج المؤسسات االقتصادية السيادية وسياسات النقد 

واحتدام التنازع حول إدارة المؤسسات العامة.

والمصالحات الثقة  وترميم  االنتقالية  العدالة 

يرى بعض الدارسين والمراقبين أن مشروع العدالة االنتقالية 
المصالحة  تنفيذ  الصعب  من  وأنه  جمة،  تحديات  واجه  قد 
وانعدام  الدولة  مؤسسات  ضعف  ظل  في  االنتقالية  والعدالة 
من  واسعة  قطاعات  لدى  أن  بعضهم  يرى  كما  العام.  األمن 
المجتمع الليبي وقواه السياسية فهمًا خاّصًا للمصالحة وللعدالة 
للمصالحة  تطبيقات  صياغة  ينبغي  فإّنه  ولذا،  االنتقالية. 
وللعدالة االنتقالية تناسب هذا الفهم، وال يصح استيراد قوالب 
نمطية للعدالة االنتقالية. ووفقًا لهذا التصور، فإّن بعض آليات 
العدالة االنتقالية قد ال تنجح في السياق الليبي: فقول الحقيقة 
في العلن واالعتذارات العلنية ليست جزءًا من الثقافة الليبية، 
في حين أن الصرامة التامة في المالحقة القضائية في بعض 
الحاالت يمكن أن تكون ضد المصالحة وحائاًل دون رأب تصدع 

التي تعتمد على  العدالة  النسيج االجتماعي. وباختصار، فإن 
المقاربة الجزائية اعتمادًا كاماًل غير مالئمة في السياق الليبي.

العدالة  تنفيذ  بصعوبة  اإلقرار  من  الرغم  وعلى  المقابل،  في 
االنتقالية في ظل ضعف مؤسسات الدولة، يرى قسم آخر من 
المراقبين أّنه ثّمة حاجة أواًل إلى تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ 
أبدًا  ذلك  يعني  وال  المرن(.  الواسع  )بشكلها  االنتقالية  العدالة 
أن هناك موقفًا مبدئيًا ليبيًا لتكريس ثقافة اإلفالت ولتغييب 
جبر  وإلهمال  الحقيقة  معرفة  وإلهمال  والمحاسبة  المساءلة 
فهذه  هشة.  وهمية  »مصالحات«  لصالح  والتعويض  الضرر 
المتجسدة  المحلية  التقليدية  الليبية  الثقافة  تعرفها  اآلليات 
في مجالس الصلح العرفية والوساطات التقليدية لفض النزاع. 

وهو ما تجسد في ميثاق الحرابي لعام 1946 في السابق.

االنتقالية  العدالة  هيئة  ليبيا  في  التشريعية  السلطة  أنشأت 
التي تتكون من مجلس إدارة من سبعة أعضاء،  والمصالحة 
ولها عدد من اللجان الفرعية، ويفترض أنها كانت ستبدأ العمل 
في 2012 وأن تنظر في المرحلة منذ 1969. لكن ال إنجازات 

تذكر لها حتى اآلن.

ولتحقيق العدالة االنتقالية يجب:

التوزيع 	  عدالة  صدارته  في  يأتي  وطني  ميثاق  وضع 
الوطنية على أسس حقوقية. والمصالحة 

بآليات 	  يتعلق  ما  في  التاريخي  اإلرث  من  االستفادة 
وممارسات ترميم الثقة والمصالحة وتطويرها وجعلها أكثر 
استدامة، واالستفادة من ذلك كّله في صياغة آليات بديلة 

للعدالة وتقّصي الحقائق على أساس الخصائص المحلية.

الشمول، 	  فيها  يتحقق  وطنية  سرديات  صياغة  تحفيز 
وتعزيز حضور اإلرث التاريخي من ممارسات ترميم الثقة 
والمصالحة في الذاكرة الجمعية وفي السرديات المتنوعة.

عقد 	  مجال  في  تحققت  التي  اإلنجازات  من  االستفادة 
المصالحات األفقية وعلى المستويات المحلية المجتمعية 
على  السياسية  القوى  بين  السياسية  المصالحات  وبناء 

أسس عادلة للجميع.

وضع اآلليات للخروج من واقع الحياة العنيفة واالنطالق 	 
بالحقوق  ويتمتع  الحرية  يمارس  الذي  المجتمع  لبناء 

والعيش الكريم والمشاركة السياسية.

محاربة انتشار الفساد وغياب الشفافية وسيادة العشوائية 	 
إطار  ضمن  وذلك  السياسي،  والصراع  االنقسام  ظل  في 

ترميم الثقة وتأسيس المصالحة.
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العمل على بلورة صيغة توافقية ضمن شراكة وطنية هادفة 	 
سليم  ديمقراطي  مشروع  بناء  مسار  في  األدوار  لتقاسم 
يضمن توفير فرص متكافئة الندماج كّل مكونات المجتمع، 

وفي مسار تنمية سياسية واجتماعية متوازنة وشاملة.

وضع آليات إلعادة تنظيم المجتمع، وإعادة إنتاج قيمه وثقافته 	 
على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص وبعيدًا عن ثقافة 

التمييز في الحقوق والواجبات وفي تولي المسؤوليات.

تفعيل دور هيئة العدالة االنتقالية والمصالحة.	 

العمل على وضع الخطط واآلليات إلصالح هيكلة الدولة 	 
الثقة  بناء  وإعادة  للمصالحة  أساسًا  لتكون  والمؤسسات 

وتحقيق السيادة الكاملة للوطن.

والمصالحات والثقة  التسامح 

المجتمع  يحتاجها  التي  المدنية  الفضائل  أهم  من  التسامح 
التسامح  شعار  أصبح  لقد  الراهنة.  الظروف  ظل  في  الليبي 
البؤر  إطفاء  على  العمل  إطار  في  وبقوة  عالمّيًا  مطروحًا 
التي  العنيفة  األزمات  بذور األحقاد وفتائل  المشتعلة، وإزالة 
تخلف الكثير من الضحايا والدمار والمآسي وال يستفيد منها 
أحد من األطراف المتصارعة. إن التسامح ليس واجبًا أخالقيًا 
فحسب بل هو واجب سياسي وقانوني، وبالتالي فإن األخذ 
به ال ينبغي أن يكون مجرد تكّرم من طرف لفائدة طرف أو 
أطراف أخرى، وإنما ينبغي أن يتبلور في شكل التزام يتقيد 
به الجميع في حق التعبير عن االختالف وفي تنظيم قواعد 
الحوار، وذلك على أساس اإلقرار بالتعدد واالختالف والتكافؤ 

والحوار والمشاركة داخل المجتمع الواحد.

ولتحقيق مبادئ التسامح والمصالحات يجب:

نشر قيم التسامح بما يحقق المصالحة الوطنية، وإرساء 	 
دعائم العدالة االنتقالية من خالل تبني هوية وطنية جامعة.

وضع آليات لمقاومة التالعب بالوعي المجتمعي الذي أدى 	 
إلى انهيار روح التحلي بالمسؤولية والقيم المجتمعية.

العمل على جبر الضرر الالحق بأبناء المجتمع الليبي، سواء 	 
كان الضرر مادّيًا أم معنوّيًا.

وضع آليات للتغلب على مشكالت عدم اإلنصاف، والتحيز، 	 
وعدم التسامح، والجهل، والعنف، وعدم االكتراث، وانعدام 

المسؤولية.

وضع آليات للدعم النفسي للمتضررين لتأطير قيم التسامح 	 
والبناء عليها لترميم الثقة المجتمعية.

مشاركة المرأة والشباب في ترميم الثقة 
السالم وبناء  والمصالحات 

بحاجة  ليبيا  السالم في  وبناء  والمصالحات  الثقة  ترميم  إّن 
وبناء  الوساطة  في  والشباب  النساء  مشاركة  إلى  أيضًا 
الوساطة  هي  هنا  لها  نشير  التي  والوساطة  السالم.  جهود 
بمعناها الواسع وبصورها المتنوعة، كالحوارات والمفاوضات 
والمساعدة  التفاهمات  وبناء  والصلح  والتحكيم  والتوفيق 
تشمل  وهي  االتفاقات.  وإبرام  الثقة  بناء  تدابير  اتخاذ  في 
أيضًا الوساطة التي تنصّب على النزاعات الداخلية، أي على 
على  تنصّب  التي  الوساطة  وكذلك  المحلية،  األطر  مستوى 

النزاعات التي تتضّمن أبعادًا خارجية.

تمثل مشاركة النساء أولوية لتحقق الوقاية والحماية واإلغاثة 
والتعافي للنساء والفتيات باعتبارهن من بين المكونات األكثر 
تضّررًا من العنف والنزاعات. إن مشاركة النساء في استعادة 
الوئام المدني وترميم الثقة وبناء السالم واجب عليهن تجاه 

المجتمع والوطن ويتساَويَن في ذلك أمام الرجال.

المشاركين  أغلب  إن  الشباب، حيث  إلى  بالنسبة  األمر  كذلك 
في  المنخرطون  وهم  الشباب  هم  المسلحة  الصراعات  في 
توقعات  لديهم  الشباب  من  العديد  إن  المسلحة.  التشكيالت 
إيجابية حول تطور وتحول البالد إلى األفضل، فهم يتوقعون 

تحسيناٍت وإدماجًا اقتصادّيًا فورّيًا لهم. 

ولضمان مشاركة المرأة والشباب ومؤّسسات المجتمع المدني 
في ترميم الثقة والمصالحات وبناء السالم يجب:

الفردية 	  والشبابية  النسوية  والمبادرات  الجهود  دعم 
ودعم  والمجتمعية.  الرسمية  الوساطة  في  والمؤسسية 
النزاعات  تسوية  في  تسهم  التي  المجتمعية  المنصات 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

في 	  الليبية  المرأة  مساهمة  وتأطير  تأريخ  على  العمل 
الوساطة المحلية. وفي هذا الصدد، يجب أن نستحضر أن 
فئة النساء تتضمن تنّوعًا واسعًا وألوان طيف مختلفة، أي 

أنها ال ُتَعدُّ فئًة إنسانيًة ذات صبغة واحدة.

العمل على تعزيز الالمركزية المستجيبة للنوع االجتماعي 	 
وتقديم الخدمات العامة مع ربطها بجهود المرأة والشباب 

في الوساطة المحلية.

وفاعل 	  مهم  دور  إلعطاء  ناجعة  آليات  وضع  على  العمل 
لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية.
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات 
ُسُبل تحقيق الرؤية ونجاحها: استراتيجيات التنمية الوطنية

دال. تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون

ُتعدُّ مسؤولية استعادة ليبيا لشكل الدولة المنظمة أو المستقرة 
من  واقع  في  تعيش  ألنها  المهام،  وأصعب  وأخطر  أهم  من 
الفوضى واالنسداد في أفق الحّل والفساد، باإلضافة إلى حالة 
وبصورة  وخارجية،  داخلية  أطراف  تغذيها  التي  االنقسام 
ممنهجة. كّل هذه التحّديات تفرض ضرورة الخروج من الواقع 
المأزوم هذا، والذي يسير بالمجتمع والدولة نحو المجهول على 

األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية.

األمنية  والحماية  القانوني  التنظيم  احترام  غياب  وفي 
والقانونية، ظلت المؤسسات والهيئات والسلطات التشريعية، 
والسياسية، والقانونية، واالقتصادية، واإلدارية، عرضة للتهجم 
فأصيبت  والمفاهيم.  القواعد  وانتهاك  والتعدي،  واالختراق 
السليم،  األداء  عن  عجزها  إلى  أدى  الذي  المؤسسي  بالجمود 
وعن تحقيق سياسات ناجحة تعبر عن مصالح المجتمع، بصورة 
منظمة، وترفع المعاناة واإلحباط وتزرع الشعور بالرضا واألمل.

القانون حقيقة ظاهرة في  السلبي من  الموقف  تبدو مظاهر 
ليبيا، وهي تماَرس على مستوى الفرد، والمؤسسة التشريعية، 
عديدة  مظاهر  وتشمل  القانونية،  والمؤسسات  والحكومة، 
وااللتفاف  وتجاهله،  عليه  والخروج  القانون،  عصيان  منها 
عليه وتعليقه وتعطيله، وبطء إجراءات التقاضي، فضاًل عن 
الغياب الكامل لدور األجهزة األمنية. فهناك حاالت عديدة من 
االعتقال خارج القانون، ومن االختفاء القسري وحاالت أخرى 
المهينة وغير اإلنسانية داخل سجون ال تخضع  المعاملة  من 
للقضاء في فرض  دورًا محدودًا  يبين  الواقع  أن  كما  للدولة. 

تنفيذ أحكامه، ولمؤسسات المجتمع المدني.

غير أن إنفاذ القانون وتحقيق العدالة ينطوي على معاٍن ليس 
االجتماعية  العدالة  تشمل  وهي  دائمًا.  تدوينها  السهل  من 
على  الموارد  واقتسام  األساسية  اإلنسان  حاجات  وإشباع 
للجميع  الفرصة  إتاحة  كذلك  وتستهدف  المساواة.  أساس 
في  المساواة  عن  فضاًل  األساسية  الخدمات  إلى  للوصول 

الفرص، وتوفير الحماية، والرعاية لألفراد والمجموعات.

وإذا كان التساكن والتعايش والشراكة والتعاون من العناصر 
االنتماء  المشتركين في  بين  التي يفترض توفرها  األساسية 
للوطن نفسه، فإنها تهتّز وتختّل في حالة عدم احترام مبدأ 
في  وكذلك  والقضائية،  القانونية  المؤسسات  أمام  المساواة 
حال تعطلها، وهو ما يؤدي إلى تهديد االستقرار، ألّن كل من 
وجهه  في  وتنغلق  حق،  دون  من  الحرمان  أو  بالظلم  يشعر 
المواطنة،  قيم  على  للتمّرد  جاهزًا  يصبح  اإلنصاف،  أبواب 

ويكون بمثابة قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار.

العامة،  الحياة  في  المشاركة  أمام  الباب  القانون  ويفتح 
السياسية  المجاالت  جميع  ولوج  إمكانية  تعني  والتي 
من  الجميع  ِقبل  من  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
في  الحق  من  األطفال  استفادة  من  بدءًا  تمييز،  أي  دون 
اإلنسان،  المواطنة وحقوق  والتربية على  والتكوين  التعليم 
الخدمات  من  والمواطنين  المواطنات  عموم  واستفادة 
العامة، ومرورًا بحرية المبادرة االقتصادية، وحرية اإلبداع 
واالجتماعي،  الثقافي  النشاط  وحرية  والفني،  الفكري 
بشكل  العام  الشأن  تدبير  في  المشاركة  بحق   وانتهاًء 
أو  القرار،  مواقع  وولوج  العامة  المناصب  كتولي  مباشر، 
بشكل غير مباشر، كاالنخراط بحرية في األحزاب السياسية، 
في  والمشاركة  المتبعة،  السياسات  حول  الرأي  وإبداء 
انتخاب أعضاء المؤسسات التمثيلية على المستوى المحلي 

والوطني والمهني.

المواطن  تعطي  التي  القيم  أهم  من  والعدالة  المساواة  ُتعدُّ 
اإلحساس بكونه جزءًا من دولة تحترم كيانه وذاتّيته وحقوقه. 
أبناء  أمام  وتتاح  والواجبات،  الحقوق  تتساوى  وعندما 
المجتمع الفرص نفسها، ويكون القانون هو المرجع الوحيد في 
العدل واإلنصاف. وتكون  الحقوق والواجبات، يسود  تحديد 
قيم المساواة وتكافؤ الفرص ضامنًا لوحدة الوطن واستقراره 
عندما يرتكز مبدأ المواطنة على منظومة قانونية وسياسية 
واجتماعية وأخالقية متكاملة، ينتفي من خاللها التمييز بين 
المواطنين على أساس الجنس أو اللون، أو األصل العرقي، أو 
النشاط  الفكرية، أو االنتماء، أو  القناعات  الديني، أو  المعتقد 

السياسي والثقافي.

التمييز وحقوق اإلنسان عدم 

يستند مفهوم عدم التمييز إلى مبدأين متالزمين هما المساواة 
اإلنسان  تعريف  قبول  على  ينطوي  التمييز  وعدم  والكرامة. 
في  خصائصه،  في  النظر  دون  من  مكتمل  شخص  أنه  على 
حين أن التمييز يعّرف اإلنسان على أساس خصائصه، سواء 
كان ذلك على أساس الجنس أم العنصر أم اللون أم الدين أم 
غير ذلك. ويمكن للتمييز أن يختزل اإلنسان إلى مجرد وظيفة 
أو صفة أو رأي بحيث ال يعود ينظر إلى اإلنسان، رجاًل كان أم 

امرأة، من حيث تفرده في النوع ووحدة كيانه.

الجوانب  وهي  مراعاتها،  يتعين  مختلفة  جوانب  للعدالة  إّن 
من  وغيرها  واالقتصادية،  واالجتماعية  والقضائية  القانونية 
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الجوانب التي تشكل األساس الذي يستند إليه المجتمع في 
صون كرامة أعضائه وضمان أمن األفراد وسالمتهم.

هناك حقيقة سياسية مفادها أن خطر تنامي االستبداد تحت 
حكومة غير محدودة الصالحيات، أو تحت تشكيالت مسلحة 
غير منضبطة، هو خطر عظيم يستفيد من سلبية المواطنين 
التي  والسلبية  العزوف  مظاهر  سادت  وقد  الدولة.  تجاه 
للدولة  الكبرى  األهداف  نحو  الليبي  المجتمع  مسيرة  تعطل 
الديمقراطية )المساواة، والعدالة، والرقابة، والمساءلة، وحكم 
وعدم  الحرية  عن  التنازل  وُيعدُّ  العامة(.  والحريات  القانون، 
مشكالت  إلى  يؤديان  وهما  المسؤولية،  عن  تخّليًا  المشاركة 

متعددة تهدد روح األمة وتضرب وحدتها.

بأداء  وااللتزام  بالحقوق  الوعي  بين  تكاملية  عالقة  ثّمة 
في  القوانين  طاعة  وتتجّلى  للقانون.  واإلذعان  الواجبات 
واحترام  الضرائب،  ودفع  العسكرية،  الخدمة  بأداء  االلتزام 
قوانين المرور، واللجوء إلى التقاضي بداًل من استيفاء الحق 
باستخدام القوة في مواجهة الخصوم، وكذلك في دعم جهود 

كشف الفساد ومحاربته.

يجب بناء حياة سياسية قائمة على تعزيز مشاركة المواطنين 
الجميع،  أمام  الخيارات  وتوسيع  السياسية،  المؤسسات  في 
دونما تمييز من أي نوع، أو استبعاد ألي أسباب غير دستورية أو 
غير قانونية، وإرساء نظام يقوم على احترام ما للفرد وما لغيره 

من حقوق وحريات وكرامة وما يترتب عليها من مسؤوليات.

إن السياسات العامة الناجحة هي التي تحقق التوازن بين حقوق 
األفراد وبين المسؤولية تجاه المجتمع، وتربط بين االستحقاقات 
على  للتركيز  خاصة  أهمية  وهناك  وااللتزامات.  والواجبات 
موضوع القيم التي تجسدها القوانين، فأي عقد اجتماعي يجب 
أن يحدد ويعرف الحقوق ويحّتم تجسيدها والدفاع عنها بحيث 
يكون التمسك بالحقوق في المقام األول وليس بالنصوص فقط. 
واألمر يحتاج إلى سياسات تستوعب خصائص وتعقيدات الواقع 
مركبة  أزمة  إلى  أدت  التي  المرحلة  وخصوصية  االجتماعي، 
يكون  أن  ويجب  والدولة.  المجتمع  على  آثارها  في  وخطيرة 
على مبدأ االحتكام إلى القانون، ال سيما بعد االنهيار الذي أصاب 

المؤسسة األمنية، والمؤسسات القضائية، ومؤسسات اإلصالح.

المؤسسي البناء 

دولة  تعزز  التي  الركائز  أهم  من  المؤسسي  البناء  يعتبر 
 ،2011 حوادث  وبعد  أنه  إال  القانون،  وسيادة  المؤسسات 

أسهم اإلخفاق المؤسسي في االنزالق إلى العنف. ويرجع ذلك 
اإلخفاق إلى رداءة تصميم خريطة المؤسسات واختصاصاتها 
وتداخل  المؤسسي،  أدائهم  وسوء  الفاعلين  قدرات  وضعف 
 ،2014 وبعد  الدولة.  مؤسسات  بين  االختصاصات  وتضارب 
واالنقسام  الفوضى  من  أكبر  بحالة  الدولة  مؤسسات  مرت 
التنفيذية،  أم  التشريعية  المجاالت، سواء  المؤسسي في كل 
غير  بشكل  تأثرت  التي  القضائية  المؤسسات  هذا  وشمل 
واجهت  االنقسام،  هذا  وبسبب  االنقسامات.  هذه  من  مباشر 
الذي نتج عن  التوسع في اإلنفاق  ليبيا تحديات كبيرة، منها 
التسييرية، وخلق  النفقات  والتوّسع في  الجديدة،  التعيينات 
الصراع  نتيجة  الدولة  حقوق  وضياع  جديدة،  مالية  مراكز 
على التمثيل وغياب دور مؤسسات مهّمة تساهم في استقرار 
بناء الدولة، مثل المؤسسات الشرطية والعسكرية، والتي لم 
البناء  معالجة  على  العمل  إن  المؤسسي.  االنقسام  من  تنُج 
توحيد  على  كالعمل  عاجلة  إجراءات  إلى  يحتاج  المؤسسي 
إعادة  على  تعمل  األمد  طويلة  خطط  ووضع  المؤسسات 
والمعايير  المحلية  للمتطلبات  طبقًا  المؤّسسي  البناء  تصميم 
الشاملة  العدالة  يكفل  نظام  إنشاء  لضمان  وذلك  الدولية، 

ويقدر على خلق استقرار ونمو دونما تداخل وتضارب.

ولتحقيق إصالح البناء المؤّسس المنشود يجب:

المؤّسسي عبر وضع خطط 	  االنقسام  معالجة  العمل على 
الميزانيات  وتوحيد  المؤسسات  وتوحيد  الدمج  وآليات 

المتعلقة باإلنفاق.

الحكومات 	  بين  المؤسسات  لتوحيد  الرامية  الجهود  دعم 
المتناظرة.

وضع آليات لمراجعة التشريعات الصادرة ومعالجة أوجه 	 
التضارب.

وضع خطط استراتيجية إلعادة تصميم وإصالح وتجديد 	 
هياكل المؤسسات بما يشمل األمن والقضاء، لتكون رافعة 
والتقدم  السياسي،  االستقرار  لتحقيق  وقوية  أساسية 

االقتصادي، والتماسك االجتماعي.

إشراك المؤسسات الدولية الفاعلة في اقتراح أفضل األنظمة 	 
المتماشية مع الوضع الليبي إلعادة هيكلة مؤسسات الدولة 

وفصل االختصاصات وتحديد الحقوق وااللتزامات.

الهّشة والفئات  المجتمعي  المستوى 

بتحديات  الراهن  الوضع  يمّر  المجتمعي،  المستوى  على 
االقتتال  عن  الناتج  االجتماعي  الشرخ  أهّمها  كثيرة، 
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والحروب منذ 2011 والذي خلق أزمات معقدة بين تركيبات 
المجتمع وارتفاع خطاب العنف والكراهية على حساب الوئام 
االجتماعية  والمكونات  للقبيلة  أكبر  دورًا  وخلق  والتصالح، 
عن  ناهيك  الجامعة.  والهوية  المواطنة  دولة  حساب  على 
به  تنادي  الذي  المساواة  وعدم  التهميش  خطاب  تصاعد 
واألمازيغ،  والتبو  الطوارق  خاصة  االجتماعية،  المكونات 
تعليم  بما في ذلك  الشاملة،  العدالة  ومطالبتها بحقوق تضم 

اللغة واحترام الثقافات.

في  بعدالة  المطالبين  والشباب  للمرأة  بالنسبة  األمر  وكذلك 
الوظائف والتمثيل والمشاركة في صنع القرار وتنفيذه. ناهيك 
السياسية  التيارات  أنصار  وبين  المدن  بين  الصراعات  عن 
المختلفة والنازحين في الداخل والخارج والمهّجرين. إن كل 
هذه التحديات المجتمعية تحتاج إلى العمل على وضع آليات 
الستيعاب هذه التعقيدات وترميم الثقة بين مكونات المجتمع 
وتحقيق التوافق وتغليب مبدأ التفاهم والتصالح والتسامح 

والحد من العنف واالقتتال.

ولتحقيق هذا التفاهم على المستوى المجتمعّي يجب:

آليات 	  ووضع  المعّقدة  األزمات  استيعاب  على  العمل 
للتواصل والحوار وتغليب المصلحة العامة ولغة التصالح 

والتفاهم والتسامح على حساب العنف واالقتتال.

على 	  المجتمع  مكّونات  بين  التوافق  لخلق  آليات  وضع 
المستويين  على  العدالة،  وجود  بأهمية  الوعي  أساس 
الموارد  توزيع  العدالة في  والمؤسسي، خاصة  المجتمعي 

والوظائف والتمثيل.

اإلشراك المتساوي لمختلف قوى وفئات المجتمع وتياراته؛	 

بأهمية 	  المجتمعي  الوعي  بزيادة  الخاصة  البرامج  إعداد 
دور المواطن في تعزيز سلطات الدولة وفرضها للقانون.

بناء شراكات بين المجتمع ومكّوناته وبين منظمات العمل 	 
التطوعي والمجتمع المدني.

تنادي 	  التي  الدولية  الجهود  مع  المواطنة  جوهر  تكامل 
بالمساواة وعدم التمييز.

جميع 	  في  التصويت  في  المهمشة  الفئات  حق  ضمان 
االنتخابات واالستفتاءات العامة، وضمان أهلّيتها النتخاب 

جميع الهيئات التي ُينتخب أعضاؤها باالقتراع العام.

صياغة 	  في  المشاركة  في  المهمشة  الفئات  حق  ضمان 
شغل  وفي  السياسة،  هذه  تنفيذ  وفي  الحكومة  سياسة 
جميع  على  العامة  المهام  جميع  وتأدية  العامة  الوظائف 

المستويات الحكومية.

تصميم برامج حماية اجتماعية واضحة األهداف.	 

الوعي 	  ورفع  المهمشة  للفئات  والتدريب  التعليم  توفير 
ومنظمات  مؤسسات  وتوفير  الخبرات  اكتساب  بأهمّية 

راعية لهذه الفئات وتضمينها في التشريعات الوطنية.

المدنية ودور  والثقافة  السياسية   المشاركة 
المدني المجتمع  مؤسسات 

الصراعات  عن  الناتج  واالجتماعي  المؤسسي  االنقسام  أدى 
العامة،  الحياة  في  المشاركة  قلة  إلى  واالقتتال  المسلحة 
االنتخابات  في  المشاركين  أعداد  من  تلّمسه  يمكن  ما  وهو 
القانون  عن  الخارجة  الممارسات  فإن  كذلك  العام.  والشأن 
واالختطاف والحرابة واستهداف النشطاء والحقوقيين في 
والمساءلة  العدالة  تحقيق  دون  من  والمناطق  المدن  بعض 
المجتمعية  المشاركة  عن  كبير  عزوف  إلى  كّلها  أّدت  عوامُل 
الشعب  أبناء  من  األغلبية  لدى  السلبية  من  نوٍع  خلق  وإلى 
والداعي  المؤجج  السياسية  النخب  خطاب  وخلق  الليبي. 
إلى االقتتال والتصعيد نوعًا من عدم الرجاء واإلحجام عن 

المجتمعية. المشاركة 

يمكن  المخاطر  مواجهة  في  المدني  الوعي  توظيف  إن 
المشاركة  تحقيق  في  أساسّيًا  ومحّركًا  فاعاًل  يكون  أن 
آليات  إلى  يحتاج  الجمعي  المدني  الوعي  أن  إال  السياسّية، 
لخلقه وتطويره وارتفاع الحس الوطني واالقتناع بالثوابت 
بالعمل  ذلك  يتم  أن  ويمكن  المجتمع.  عليها  ُيبنى  التي 
السياسة  في  وثوابته  المجتمع  قيم  يجّسد  الذي  السياسي 
العامة والبناء المؤسسي وخلق آليات للتجاوب مع المجتمع. 
المجتمع  لمؤسسات  الفاعل  الدور  إلى  االنتباه  ينبغي  كذلك 
المدني، حيث إنه بعد 2011، نشط دور مؤسسات المجتمع 
هو  ما  مع  بالمقارنة  محدودًا  دورًا  يزال  ال  أنه  إال  المدني، 
مأمول منها، وهي إلى اآلن ال تعتبر شريكًا حقيقّيًا في إعادة 
من  المؤسسات  هذه  فمثل  مؤسساتها.  وهيكلة  الدولة  بناء 
المجتمعي  الوعي  خلق  في  رائد  دور  لها  يكون  أن  المتوقع 
والمشاركة  والتنفيذية  السياسية  المؤسسات  عمل  وتقويم 
األفراد  تمّكن  ألنها  الدولة،  وهيكلة  بناء  إعادة  في  الفاعلة 

التعبير عن متطلباتهم وحقوقهم. من 

لتشجيع  الالزمة  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  يجب  لذا 
طريق  عن  المجتمع  ألفراد  والمجتمعية  السياسية  المشاركة 
تضمن  قوانين  سّن  عبر  وذلك  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
على  العقوبات  لتنفيذ  آليات  ووضع  والحريات،  الحقوق 
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المخالفين، على أن تصدر القيود على ممارستها بنص القانون، 
وأن تكون ضرورية وضمن دينامية الممارسة الديمقراطية.

ولضمان المشاركة السياسية والثقافة المدنية ودور مؤسسات 
المجتمع المدني يجب:

وضع النصوص القانونية التي تساعد على حماية الحقوق 	 
والحريات العامة.

القيود على الحرية 	  القيم كمعيار أساسّي لتحديد  اعتماد 
في ممارسة الحقوق.

لنشر 	  العامة  والحريات  للحقوق  الراعية  المؤسسات  دعم 
الوعي المجتمعي والدفاع عن المتضررين.

مشاركة المؤسسات الدولية في وضع استراتيجيات عمل 	 
والحيوية  المجتمعية  المشاركة  دور  لتفعيل  متكاملة 

المدنية.

العمل على دعم روح التواصل والمتابعة التي تدفع النظام 	 
السياسي باتجاه أن يكون ضامنًا للحقوق ومدافعًا عنها.

األهداف 	  لتحقيق  السياسي  النظام  مخرجات  ضبط 
مشروعيته  عليها  تقوم  التي  القيم  وتجسيد  المنشودة 
المتولدة عن قناعة األفراد والجماعات بجدوى استمراره؛

واألفراد 	  المؤسسات  أداء  مستوى  لرفع  آليات  وضع 
اإلنسانية،  الحياة  مجاالت  جميع  في  والجماعات 

واالقتصادية، والثقافية، والسياسية.

مشكالت 	  مع  والتجاوب  والتواصل  للحوار  قنوات  خلق 
دون  ومن  ومسؤولية  بصراحة  وطرحها  المجتمع، 
على  المشاركة  تزايد  خالل  من  وذلك  مواربة، 
 المستويين الكمي والنوعي، فتّتسع هذه المشاركة أفقّيًا 
)فيتّم  ورأسّيًا  والمناطق(  الفئات  جميع  مشاكل  )بطرح 
مستويات  كل  في  وتطويرها  ومناقشتها   طرحها 
العلمي  البحث  مراكز  أعلى  وفي  واإلدارة،  السلطة 

تخصّصًا وتميزًا ونجاحًا(.

ذلك 	  بالحقوق وضمانها، وتكامل  المجتمعي  الوعي  زيادة 
المعاملة  في  الجميع  تساوي  أساس  على  القانون  مع 
وتحّمل  الواجبات  أداء  في  وتساويهم  المؤسسات،  أمام 
ورش  طريق  عن  األمر  هذا  تحقيق  ويمكن  المسؤوليات. 
المؤسسات  لذلك وبالتعاون مع  المصممة  العمل والبرامج 

الدولية والوطنية.

واعتبارها 	  المدني  المجتمع  لمؤسسات  أكبر  دور  إعطاء 
شريكًا في اقتراح السياسات وتقويمها ومراقبتها.

وضع آليات تواصل لتمكين األفراد من التعبير عن حقوقهم 	 
وبشكل  بل  الحكومة،  عمل  خارج  وقيمهم  ومصالحهم 
مؤسسات  دور  تفعيل  طريق  عن  وذلك  عنها،  متمايز 

المجتمع المدني.

المواطنة من خالل نشاط 	  وضع الخطط لتفعيل ممارسة 
ومن  ومتواصل  منّظم  بشكل  المدني  المجتمع  مؤسسات 
خالل التفاعالت اليومية لضمان ترسيخ القيم، وخصوصًا 
والمسؤولية  النفس،  وضبط  والمواظبة،  النزاهة،  قيم 

الشخصية، وااللتزام بالقانون، وخدمة اآلخرين.

خصوصية ومكانة دور القضاء

وهو  أعماله،  تسيير  على  قادر  بالكاد  القضائي  النظام  إن 
عن  ناتجة  أمنية  ضغوطات  منها  خطيرة،  تحديات  يواجه 
التشكيالت  تدخل  من  القضائية  الهيئات  أعضاء  تخوف 
الحماية  وغياب  ابتزازهم33،  أو  األعضاء  وخطف  المسلحة 
األمنية للقضاة واألعضاء والموظفين في القطاع القضائي. 
من  القائمة  األنظمة  كمعاناة  تنظيمية،  تحديات  ومنها 
القانونية  األطر  وغياب  االختصاصات  في  التداخل 
من  ناتجة  سياسية،  تحديات  ومنها  الواضحة.  والقضائية 
القضاء، وذلك الرتباط  المؤسسي على عمل  االنقسام  تأثير 
في  سلبًا  أّثر  ما  وهو  العدل،  بوزارة  القضائية  المؤسسات 
وأنه  خاّصة  إجرائية،  تحديات  ومنها  القضاء.  استقاللية 
متداخلة  سلطة  العدل  لوزير  فإّن  النافذة  للتشريعات  طبقًا 
المحاكم  عمل  في  كتدخله  للقضاء،  األعلى  المجلس  مع 
عن  ناهيك  القضائية.  للمناصب  المترشحين  واختيار 
التحديات األخرى المتعلقة بسوء التحصيل العلمي، وغياب 
وبدائية  القضائية،  الهيئات  ومستشاري  لموظفي  التدريب 
تنفيذ األعمال، وغياب الرقمنة، وغياب التشريعات المنظمة 

وغيرها. اإللكترونية  للمعامالت 

القائمة  التحديات  معالجة  يجب  مستقل  قضائي  نظام  لبناء 
للسلطة  الممثلين  الستبعاد  تصورات  وضع  على  والعمل 

التنفيذية وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة.

تحديات أمام القضاء الليبي، اللجنة الدولية للحقوقيين، 2014.. 33
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ولتحقيق القضاء للدور المطلوب منه يجب:

استقالل 	  ضمان  شأنها  من  التي  الحاسمة  التدابير  اتخاذ 
السلطة القضائية عبر كّف يد السلطة التنفيذية عن التأثير 
تمّتع  على  التشديد  وينبغي  القضائّية.  اإلجراءات  في 
السلطة القضائّية بممارسة قيمها التي تعد عنصرًا مهّمًا لبعث 
الحيوية في المجتمع، في شتى نواحي الحياة عاّمًة، وفي 

المؤسسات االقتصادية والسياسية واالجتماعية خاّصة.

االطمئنان إلى نزاهة واستقامة وكفاءة القضاء، واحترام 	 
أحكام المحاكم وما يترتب عليها من آثار.

العمل على توفير القوة القادرة على إنفاذ القانون، وضمان 	 
أمن أجهزة القضاء من أجل ممارسة دورها في حماية مبدأ 
المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات داخل المجتمع.

إليه 	  يلجأ  قانونية وقضاء مستقل وعادل  خلق ضمانات 
اآلخرين،  من  االنتهاك  أو  للمس  تعرضت حقوقه  من  كّل 

سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين.

يكون 	  وأاّل  القضاء،  استقالل  استمرار  ضمان  على  العمل 
عليه سلطان إال ضمير القاضي. ويجب أن يتمتع القضاء 
دون  من  عمله  أداء  من  تمكنه  التي  القانونية  بالحماية 
عن  التفتيش  إدارة  فصل  وينبغي  تدّخل،  أو  ضغوط 

الهيئات القضائية من عضوية المجلس األعلى للقضاء.

العمل على حماية السلطة القضائية من الضغط السياسي، 	 
ازداد  بالسياسة،  القضاء  أحكام  صلة  ازدادت  فكلما 
استهداف الفئات السياسية لها، التي تستغّل كل الوسائل 

الممكنة للتأثير على السلطة القضائية.

بين 	  والفصل  القضاء  الستقالل  دستورية  ضمانات  إقرار 
السلطات وعدم السماح بتسييس القضاء.

فسادها، 	  يثبت  التي  العناصر  من  القضائي  الجهاز  تطهير 
وتفعيل جهاز التفتيش القضائي، والعمل على تقوية إدارة 
التفتيش القضائي للحد من تمادي المحسوبية في اتخاد 

القرارات.

فتح الباب من ِقبل المجلس األعلى للقضاء أمام شكاوى 	 
المواطنين والنظر فيها بجدية.

إنشاء محكمة دستورية عليا.	 

تقويم الجهاز القضائي وفق المعايير الدولية.	 

األمنية المؤسسة 

الليبّية،  باألزمة  القطاعات  من  كغيره  األمني  القطاع  تأثر 
الوطنية  االستراتيجيات  غابت  حيث   ،2011 بعد  خاصة 

الواضحة إلعادة بناء المؤسسات األمنية، بل على العكس من 
تسيطر  ال  موازية  أمنية  وأجسام  مؤسسات  إنشاء  تم  ذلك، 
لمدن  التابعة  المسلحة  التشكيالت  عن  ناهيك  الدولة.  عليها 
وقبائل ومكونات اجتماعية معينة أصبحت تسيطر على جزء 
من الوطن وانخرطت بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال 
إجرامية وفساد، خاصة في القطاع المصرفي والسيطرة على 
هذه  بعض  أصبح  وقد  السيادية،  والوظائف  الدولة  مفاصل 
إلى  القرار. ُيضاف  اتخاذ  المسّلحة جزءًا من عملّية  الفصائل 
ذلك االنقسام المؤّسسي الذي صّعب أيضًا إعادة بناء المؤسسة 
إلعادة  الالزمة  القرارات  اتخاذ  من  للدولة  بد  ال  إذًا،  األمنية. 
التعايش  وضمان  اإلرهاب  لمكافحة  األمنية  المؤسسات  بناء 

السلمي وبناء دولة القانون.

وإلعادة بناء المؤّسسة األمنّية يجب:

العمل على الربط بين قوة المؤسسة األمنية وبين دورها في 	 
الحرب الشاملة على الفساد بكل أشكاله وتبعاته، االقتصادية 
والقيمية واالجتماعية، واعتماد آليات للمحاسبة، والتدقيق 
لعمليات  التصدي  أجل  من  القانونية  والمتابعة  والمراقبة 
النهب المنظم الذي تتعرض له أمالك الدولة وأرصدتها، إلى 

جانب أعمال تخريب القطاع العام.

والقوة 	  باالنضباط  يتمتع  تكوين جهاز شرطة  العمل على 
والتنظيم والتدريب.

وضمان 	  واألمن  القضاء  لمؤّسستي  الهيكلي  اإلصالح 
الشفافية، وتكافؤ الفرص في التعيينات، مع ضمان حصول 

الفئات الهشة على حقوقها بصورة عادلة.

تحقيق مركزية العمل األمني في المرحلة الراهنة لضمان 	 
على  األمن  تعزيز  إلى  إضافًة  والفاعلية  اإلمكانيات  توفر 

المستوى الالمركزي بالتوازي وبالتدريج.

اإلبقاء على بعض األجهزة األمنية المركزية للتنسيق األمني 	 
والتواصل الخارجي كما هو الشأن في معظم دول العالم.

وإيالء 	  التوظيف  في  واضحة  معايير  اعتماد  ضرورة 
المناصب القيادّية والحّساسة لذوي الكفاءة والخبرة.

األمنية، 	  المنظومة  لدعم  والتقني  المادي  الدعم  توفير 
وكفالة النزاهة والحياد في تلك المنظومة.

واستعادة 	  العقاب  من  اإلفالت  عدم  ضمان  آليات  وضع 
فاعلية نظام العدالة الجنائية.
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يلعب رأس المال البشري دورًا حيوّيًا في تحقيق التنمية، كما 
تقاس قوة االقتصاد اليوم بنوعية الموارد البشرية وكفاءتها 
إلى  الدول  من  بالعديد  دفع  الذي  األمر  استخدامها،  وحسن 
توجيه االهتمام نحو رأس المال البشري. وتمثل تنمية رأس 
المال البشري عنصرًا أساسّيًا من عناصر اإلصالح االقتصادي 
بعد  االنتقالية  المرحلة  ليبيا خالل  تحتاجه  الذي  االجتماعي 

أحداث 2011.

الديمغرافي والتحدي  السكانية  التركيبة 

يقّدر عدد سكان ليبيا بـ 6.3 مليون نسمة، 90 في المائة منهم 
الساحلية.  األراضي  مساحة  من  المائة  في   10 في  يعيشون 
الكيلومتر  في  شخصًا   50 حوالي  السكانية  الكثافة  وتبلغ 
المرّبع الواحد في المنطقتين الشماليتين في طرابلس وبرقة، 
ولكنها تنخفض إلى أقل من شخص واحد لكّل كيلومتر مرّبع 
في أماكن أخرى. يشكل سكان المناطق الحضرية نحو 80.1 
 2018 عام  تقديرات  بحسب  السكان  مجموع  من  المائة  في 
حيث تستحوذ طرابلس على 1.158 مليون نسمة، فيما تحتل 
بنغازي المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بنحو 801 ألف 

نسمة، ثم مصراتة بنحو 799 ألف نسمة34.

في   2.17 نسبة  بلغ  سنوي  نمو  من  السكاني  النمو  انخفض 
عام 2018 35.  المائة في  إلى 1.06 في  عام 2007  المائة في 
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها العزوف عن الزواج نتيجة 
نفقات  وارتفاع  والمرّتبات  األجور  وتدّني  المعيشة  غالء 
األرواح  في  الخسائر  عن  ناهيك  السكن.  توفر  وعدم  الزواج 
جراء الحروب الدائرة منذ عام 2011. إّن جّل المفقودين في 
ع أن ينعكس  هذه الحروب هم من فئة الشباب، وهو ما ُيتوقَّ

على النمو السكاني المستقبلي في ليبيا.

الشباب

في  انخراطًا  واألقّل  للبطالة  عرضة  األكثر  الشباب  يعتبر 
العمل االقتصادي. وباإلضافة إلى ذلك، فهم األقل تمثياًل على 

المؤسسات  في  مشاركتهم  تزال  وال  القرار،  اّتخاذ  مستوى 
المدنية والسياسية في أدنى مستوياتها. كما شهدت المرحلة 
االنتقالية ظاهرة انخراط أعداد كبيرة من الشباب في العمل 
محاولة  منها  لذلك  أدت  عديدة  عوامل  تضافرت  المسلح. 
من  األسلوب  هذا  أن  المعروف  ومن  دخل.  على  للحصول 
ُيعدُّ  كما  النزاع.  مراحل  يزداد خالل  الضاّرة  ف  التكيُّ أساليب 
النخراط  أدى  رئيسّيًا  عاماًل  العنيف  التطرف  بخطاب  التأثر 

الشباب في العمل المسلح.

البشري والذي تحقق  المال  المتعلق برأس  التطور األهم  لعل 
خالل المرحلة االنتقالية هو اكتمال نشوء نخبة شبابية معنية 
بالشأن العام فرضت نفسها على الساحة. هذه النخبة مكّونة 
من خبيرات وناشطات وخبراء وناشطين من جميع األجيال. 
قضايا  أهمها  القضايا  من  مجموعة  على  النخبة  هذه  ركزت 
المرأة،  وتمكين  الالئق،  والعمل  الفقر،  ومواجهة  الحريات، 
وبناء الدولة. وقد انعكس ذلك الجهد في تأسيس عدد كبير 
من منصات المجتمع المدني وإطالق عدد كبير من المبادرات 
المؤثرة. كما انعكس ذلك في أن عددًا من هؤالء الشباب قد 

جرى تعيينه في المؤسسات الرسمية.

المرأة

النساء  تعرض  مستوى  كان  النزاعات،  جميع  حال  هو  كما 
من  بمراحل  أكبر  النزاع  وآثار  واألضرار  للعنف  والفتيات 
مستوى تعرض الرجال له36. ومع أن هذا استلزم جعل البيئة 
فإنه  والوقاية،  الحماية  للنساء  توفر  آمنة  بيئة  التشريعية 
التشريعية غير متكاملة. وبناًء  البيئة  التقاعس ظلت  نتيجة 
ظاهرة  استمرت  االنتقالية،  المرحلة  خالل  فإنه  ذلك،  على 
االنتهاكات  وتفاقمت  المختلفة،  بصورها  النساء  ضد  العنف 
الحد  توفير  عن  التشريعات  حركة  وعجزت  بها،  المتصلة 

األدنى من الحماية والوقاية للنساء.

المرأة  لمشاركة  جديدة  مأسسة  االنتقالية  المرحلة  شهدت 
أصبح  ما  وهو  االجتماعي،  النوع  منظور  ودمج  وتمكينها 
من  نخبة  نشأت  وقد  العامة.  الوطنية  األجندة  من  جزءًا 

مصلحة االحصاء والتعداد، والمنظمة الدولية للهجرة، 2018.. 34
المصدر نفسه.. 35
امال العبيدي، المرأة في العالم العربي وتحديات اإلسالم السياسي، 2013.. 36
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هذه  وركزت  المشهد.  على  نفسها  والشابات وفرضت  النساء 
النخبة على مجموعة من القضايا أهمها قضية مواجهة وإنهاء 
منظور  وتعميم  الجنسين،  بين  والمساواة  المرأة،  ضد  العنف 
النوع االجتماعي، ومأسسة مشاركة النساء وجهود تمكينهّن، 

وتصحيح التصورات االجتماعية السلبية عن دور المرأة.

وعلى مستوى المجتمع المدني، فقد تأسست مئات المنصات 
الجنسين،  بين  والمساواة  المرأة  تمكين  على  رّكزت  التي 
نشاطاتها  وتنوعت  والسالم،  واألمن  المرأة  أجندة  وتوطين 
من حمالت توعوية إلى بناء قدرات وتبادل خبرات حول بناء 

السالم والوساطة واألمن اإلنساني37.

المسلحين دمج 

رأس  على  وخيمة  تداعيات  ليبيا  في  الدائر  المسلح  للنزاع 
الدولة.  وبناء  األمة  بناء  بعملية  يتعلق  ما  في  البشري  المال 
بالنسبة لبناء األمة، أدى النزاع إلى ترك قطاعات واسعة من 
في  االنخراط  بهدف  المهني  والعمل  التعليم  لمرحلة  الشباب 
حدوث  إلى  ذلك  أدى  كما  لسنوات.  والقتال  المسلح  العمل 
االجتماعي  النسيج  في  وتمزق  وتجابه  واستقطاب  انقسام 
بين المكونات االجتماعية، بما في ذلك الشباب والنساء، على 
أسس مناطقية وإقليمية )شرق-غرب( وأسس قبلية، وأسس 

ثقافية وعرقية، وأسس اجتماعية )حضر وبدو(.

لذا يجب تعزيز الجهود الهادفة إلى نزع السالح من أيدي هؤالء 
الشباب وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وتعتبر إعادة 
الدائم  السالح  نزع  ضمان  هدفها  األمد  طويلة  عملية  الدمج 
إصالح  التأهيل  إعادة  جهود  تشمل  حيث  السالم،  واستمرار 
االجتماعية  الخدمة  ُنُظم  المدارس،  )السجون،   المؤسسات 
مع  المسلحين  دمج  على  والعمل  منها(،  الصحية  سيما  وال 
)حقوق  المدني  العمل  برامج  على  بالتدريب  وذلك  المجتمع، 
اإلنسان، بناء السالم، التثقيف اإلعالمي( والتأهيل الديني السليم.

الدولي  المجتمع  إشراك  على  العمل  أّن  بالذكر  الجدير  ومن 
ذلك  ويتحقق  للغاية.  حيوي  أمٌر  المسلحين  دمج  إعادة  في 

البعد  أبعاد متعّددة، فهناك  كلية ذات  تبني مقاربة  من خالل 
الشرعي  السالح غير  تدفق  منع  األمني، ويتمثل في وجوب 
بنائها من منظور حقوقي  األمنية وإعادة  المؤسسة  وإصالح 
اقتصادية  مقاربة  وهناك  الجندرية.  المقاربة  يدمج  تنموي 
اجتماعية تتمثل في دعم برامج تأهيل الشباب وإيجاد فرص 

عمل لهم.

في ما يخص إعادة دمج المسلحين يجب:

إعداد رؤية موّحدة كاملة لهذا الدمج وقائمة على محور 	 
اقتصادي اجتماعي.

الواقع 	  أرض  من  المعلومات  جمع  لكيفية  منهجية  تجهيز 
والبيانات واإلحصائيات.

الشباب 	  ملف  مع  للتعامل  حقيقية  سياسية  إرادة  خلق 
المسلح.

المحاربين 	  للشباب  النفسي  التأهيل  إعادة  على  العمل 
والمسلحين قبل إدماجهم.

العمل على تجفيف منابع الدعم والتمويل للشباب المسلح. 	 
وشرائح  فئات  كل  اإلدماج  إعادة  تشمل  أن  ويجب 
ذوي  األشخاص  المرأة،  النازحين،  )المسلحين،  المجتمع 

اإلعاقة، العائدين(.

استناد دمج الشباب المسلح وتمكين النساء إلى المقاربة 	 
االجتماعية الشاملة.

تنمية وتعزيز مصادر المورد البشري المتمثلة في النقابات 	 
الطالبية  واالتحادات  والرياضية  الثقافية  واألندية 

ومنظمات المجتمع المدني.

إطار 	  في  والعنيفة  المتطرفة  األفكار  تذويب  على  العمل 
ثقافة التسامح، وإعادة الثقة كنوع من أنواع االستيعاب.

تأسيس مشاريع صغرى 	  المالية في  المساندة  العمل على 
خاصة ألولئك الذين تسببت الحرب في إصابتهم بعاهات 

جسدية مستديمة.

إنشاء مؤسسات مهنية تدريبية وتأهيلية وأيضًا اجتماعية 	 
يشارك فيها هؤالء الشباب. 

الزهراء لنقي، أنماط واتجاهات انتهاكات حقوق المرأة في ليبيا ومجال حركة التشريعات والسياسات ذات الصلة، 2020.. 37
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وإعادة  لالستقرار  تؤسس  لليبيا  وطنية  رؤية  كتابة  إن 
االجتماعي  والنماء  التنمية  أهداف  وتحقيق  اإلعمار 
يستلزم  والبعيد  المتوسط  المدى  على  االقتصادي  والنمو 
المعطيات  كل  في  والبحث  الدراسات،  بكل  االسترشاد 
التوافق عليه وما  ويأتي في مقدمة ذلك االستدالل بما تم 
العام  في  األممية  القمة  انعقاد  خالل  العالم  قادة  اعتمده 
للتنمية  العالمية  »األهداف  وأقّرت  بحثت  والتي   2015
وتسترشد  تستدل  أن  ينبغي  والتي   »2030 المستدامة 
دول  مختلف  في  الحضرية  والسلطات  المجتمعات  كل  بها 
لبلوغ  الوطنية  واالستراتيجيات  الرؤى  تضع  عندما  العالم 
تلك األهداف السامية التي تشمل كل الجوانب االجتماعية 
وحياة  أفضل  مستقبل  يضمن  وبما  والبيئّية  واالقتصادية 

آمنة ُمستقرة لكل الناس في إطار إنساني. 

الطبيعية  الموارد  واستنزاف  االجتماعية  الفوارق  تزايد  إن 
في  والمرض  والبطالة  الفقر  معدالت  وتزايد  والمالية، 
أهداف  تحقيق  في  اإلخفاق  إلى  تشير  دالئل  مجتمع  أي 
الدول  االقتصادية واالجتماعية، وعلى األخص في  التنمية 
عقود   6 مدار  على  تنموية  بمسيرة  ليبيا  مّرت  وقد  النامية. 
في  واإلخفاق  النجاح  من  متفاوتة  معدالت  فيها  تحققت 
مراجعة  يستدعي  ما  وهو  لها،  المخطط  األهداف  تحقيق 
استشراف  أهمية  على  والتأكيد  الراهنة  لألوضاع  شاملة 
تؤّسس  أهداف  ذات  رؤية  صياغة  على  والعمل  المستقبل 
ومستدامة:  حديثة  مستقلة  مدنية  لدولة  أفضل  لمستقبل 
ومن  التقدم،  إلى  التخلف  من  االنتقال  في  تساهم  أهداف 
إلى  والنزاع  التوتر  من  واإلنتاج،  الكفاية  إلى  االحتياج 
تتحقق  بتحقيقها  أهداف  والسالم،  واالستقرار  األمن 
تتحقق  أهداف  المجتمعية،  ورغباتهم  الناس  حاجات 
فتنمو  المناطق  كل  تعم  التي  المكانية  التنمية  خاللها  من 
لكّل  الكريمة  والحياة  العمل  فرص  وتضمن  اقتصاديًا 
التنوع  من خاللها  يتأتى  أهداف  المناطق،  تلك  في  السكان 
لكافة  اآلمن  واالستغالل  االستثمار  وفرص  االقتصادي 
تزخر  التي  والمادية  والطبيعية  البشرية  والثروات  الموارد 
بها ليبيا بما يؤدي إلى تنمية كل المناطق واستدامتها بشريًا 
خالل  من  وبيئيًا،  وطبيعيًا  واقتصاديًا،  وماديًا  واجتماعيًا، 
الستراتيجيات  وفقًا  تتم  أن  ينبغي  شاملة  تنموية  عملية 
وإعادة  وتطوير  القائمة  األوضاع  لمعالجة  محكمة  وطنية 
كافة  تحقيق  إلى  وصواًل  األوضاع  تلك  لتحسين  البناء 
بكل  المستدامة  الشاملة  والتنمية  اإلعمار  عمليات  أهداف 
التوافق  تم  بما  استرشادًا  المتعددة  مراحلها  وفي  أبعادها 
األخص  وعلى  مستدامة(  تنموية  )أهداف  من  عالميًا  عليه 

التالية: الرئيسية  األهداف 

وتحقيق 	  مكان،  كل  في  والجوع  الفقر  على  التام  القضاء 
األمن الغذائي، وتحسين الزراعة المستدامة )الهدفان 2-1(.

وتأمين 	  األعمار،  كل  في  والرفاه  الجيدة  الصحة  توفير 
مدى  التعلم  فرص  وتعزيز  الجودة  ذي  الشامل  التعليم 
الحياة، والمساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء 

)األهداف 5-4-3(.

ضمان الوفرة واإلدارة المستدامة للمياه النظيفة، والصرف 	 
معقولة  بأسعار  المتجددة  النظيفة  والطاقة  الصحي، 

ومستدامة للجميع )الهدفان 7-6(.

وتعزيز 	  للجميع،  المنتج  والتوظيف  الالئق  العمل  ضمان 
النمو االقتصادي النامي الشامل والمستدام، وتوفير بنية 
تحتية مبتكرة ومرنة، وتعزيز التصنيع المستدام واالبتكار 
المستدام  االستهالك  وضمان  اإلنتاج،  أنماط  وتحسين 

)األهداف 12-9-8(.

مختلف 	  بين  والتباين  المساواة  عدم  أوجه  من  الحد 
مجتمعات  لتكون  المدن  تطوير  وتعزيز  المناطق، 
شاملة  اإلنسانية  المستوطنات  كافة  وجعل  مستدامة، 
)الهدفان  الصمود  على  وقادرة  مستدامة  ومرنة  وآمنة 

.)11-10

الماء، 	  تحت  الحياة  وحماية  المناخي،  العمل  تعزيز 
للنظم  المستدام  االستخدام  وتعزيز  وحماية  البر،  وفي 
الغابات  وإدارة  استخدام  وتعزيز  األرضية  اإليكولوجية 
البيولوجي )األهداف  التنوع  التصحر وفقدان  ومكافحة 

.)15-14-13

وتقوية 	  وعقد  للجميع،  والسالم  والعدالة  العدل  تحقيق 
وسائل تنفيذ الشراكات لتحقيق األهداف من أجل التنمية 
القابلة  والقوية  الفعالة  المؤسسات  وتعزيز  المستدامة، 
الجميع  لجوء  وإتاحة  المستويات،  كافة  على  للمحاسبة 

للقضاء )الهدفان 17-16(.

رؤية ليبيا

ُأسست رؤية ليبيا على أركان أساسية تمثل تصورًا متكاماًل 
على  وبنيت  واالجتماعية،  االقتصادية  القضايا  لمختلف 
فهم جديد لما سيكون عليه الميثاق الليبي في ما يجب أن 
إحياء  إلعادة  تصور  وعلى  ككل  والمجتمع  الدولة  تتحمله 
االجتماعية  الحقوق  ماهية  حول  االتفاق  على  بناًء  الدولة 
أركان  أربعة  من  الحقوقية  الرؤية  وتأطرت  واالقتصادية. 
التوزيع  وعدالة  الصالحة،  المواطنة  عدالة  يكفل  بما 
ليتحقق  الفرص  في  والمساواة  والموارد،  التنمية  لثمار 
المنشودة.  لدولتهم  عديدة  مكتسبات  لليبيين  خاللها  من 
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الحكم  وحق  الدولة  حق  في:  األربعة  األركان  وتتمثل 
وحق  األسرة  وحق  والتنمية  الثروة  إدارة  في  المحلي 
المصلحة  بين  التوفيق  الحقوق  هذه  وتضمن  الملكية. 
الموارد  وتنمية  الجماعية  والمصلحة  للفرد  الخاصة 
للدخول  العادل  والتوزيع  العامة  لألنشطة  األرباح  وتحقيق 
بين  المعيشية  الفوارق  وتقريب  المجتمع  أفراد  جميع  بين 
أساسيًا  ضامنًا  الحقوق  هذه  تصبح  بحيث  المجتمع،  أفراد 
التنمية االقتصادية واالجتماعية  للجميع في تحقيق أسس 
للعالقة  وتمهد  المنشودة،  المواطنة  لدولة  والمؤسسية 
تكون  وبالتالي  والمجتمع  الدولة  بين  الجديدة  التعاقدية 
مدخاًل لميثاق وطني وفق رؤية عامة، تضمن تغيير الثقافة 
تمرحل  عملية  في  الليبية  القاعدة  في  المتجذرة  الريعية 
الهبات  استجداء  الليبي من حالة  للمجتمع  وانتقال متدرج 
وفي  بالحقوق،  والتمكين  االستقواء  حالة  إلى  والمنح 
والمجتمع،  الدولة  في  والهرمية  األفقية  العالقات  ضبط 
لواجبات  واضحًا  وبيانًا  للسلطات  فصاًل  تضمن  ثم  ومن 
حقوقية  منظومة  خالل  من  األطراف  جميع  وصالحيات 
إنتاجية  وتعزيز  الريعية  الثقافة  تحطيم  لضمان  متكاملة 
بشرعية  مؤسساته  بناء  عملية  في  والمساعدة  المجتمع 
ولضمان  المواطنية  والعدالة  الحقوق  مبدأ  على  تقوم 

واالستدامة. االستقرار 

رئيسية  مرتكزات  على  المستقبلية  ليبيا  رؤية  تتأسس  كما 
وأهمها  الوطنية،  الغايات  كافة  تحقيق  تطبيقها  من  يؤمل 
الغايات المستهدفة للوصول إلى نتائج في تحول االقتصاد 
الوطني إلى اقتصاد منتج متنوع يضمن االستخدام األمثل 
يرتقي  بما  توزيع  وعدالة  نمو  معدالت  وتحقيق  للموارد 
المرجوة  الغايات  وتتلخص  الليبيين.  معيشة   بمستوى 

في اآلتي:

الغاية األولى: دولة العدالة والمواطنة والهوية الليبية.	 

الغاية الثانية: الحماية والعدالة االجتماعية.	 

الغاية الثالثة: نموذج اقتصادي بديل.	 

الغاية الرابعة: اإلصالح المؤسسي والحكومة الرشيدة.	 

وهذه الغايات تهدف إلى تحقيق تنمية المجتمع الليبي:

في 	  المكاني  التطوير  إلى  وتهدف  مستدامة:   تنمية 
وتطوير  وقراه  ومدنه  مناطقه  بكل  الليبي   اإلقليم 
لمستقبل  راسخة  أسس  ووضع  الحالي،  الليبي  المجتمع 
شامل  مفهوم  وهي  فيها  وحقهم  القادمة  األجيال 
واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب  باستمرارية  يرتبط 

للمجتمع. والمؤسسية والبيئية 

تنمية تأسيسية: بمعنى تنمية المقومات التأسيسية للدولة، 	 
رقعة  وأمن  ووحدة  الليبي،  البشري  التجمع  هوية  وهي 
وصياغة  الليبي،  الشعب  تأوي  التي  الجغرافية  األرض 

البشري. التجمع  بهذا  الخاص  االجتماعي  العقد 

والموارد 	  البشري،  المال  رأس  تنمية  اجتماعية:  تنمية 
وتأمين  العمل  عن  العاطل  الشباب  من   البشرية 
المتضامنة  أو  الضامنة  سواء  االجتماعية   الحماية 
ذوي  واألشخاص  المهمشة  وللفئات  الليبية  األسرة  مع 

اإلعاقة.

وتشجيع 	  المحلي،  المال  رأس  تقوية  اقتصادية:  تنمية 
وبدائل  واألجنبي،  الوطني  واالستثمار  الخاص،  القطاع 

وسياحيًا. وزراعيًا  صناعيًا  المنوع  واالقتصاد  الطاقة، 

والحوكمة 	  الفساد،  محاربة  وتشمل  مؤسسية:  تنمية 
والتأطير  والرقابة،  والشفافية،  والنزاهة  الرشيدة، 

المؤسسي للهياكل التنظيمية وللمالكات الوظيفية.

والقواعد 	  القيمية،  المنظومة  وتعني  ثقافية:  تنمية 
األخالقية، والرسائل اإلعالمية، والتنشئة االجتماعية.

ومرتكزاتها  وغاياتها  بأهدافها  ليبيا  رؤية  فإن  وبالتالي 
للتنمية  العالمية  األهداف  مع  كبير  بشكل  متناغمة 
المستدامة، وما تستهدفه في مختلف الجوانب االقتصادية 
تنمية  من  لتحقيقه  تسعى  وما  والبيئية  واالجتماعية 

والمادية. الطبيعية  البشرية  الموارد  لكافة  مستدامة 

القضاء التام على الفقر والجوع، وتحقيق األمن الغذائي وتحسين 
التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة

لذوي  داعمة  تدابير  ليبيا  في  المتوالية  الحكومات  اتخذت 
وللعائلة  للسكن  إقرار عالوة  تمثلت في  المحدودة  الدخول 
العام، وإقرار  القطاع  العاملين في  لمرتبات  ولألبناء تضاف 
والكهرباء  التموينية  السلع  ودعم  اجتماعية،  حماية  مظلة 
مشروعات  وتنفيذ  والصحة  التعليم  خدمات  ومجانية 
خفض  عنه  ترتب  مما  للسكن،  للمحتاجين  العام  اإلسكان 
معدالت الفقر بشكل ملحوظ. ومع انخفاض كميات تصدير 
النفط وانخفاض أسعاره، انخفضت إيرادات الدولة وتزامن 
االقتصادي،  النشاط  الخاص في  القطاع  إلغاء دور  ذلك مع 
اإلنفاق  وانخفاض  انكماش  بمرحلة  الليبي  االقتصاد  فمر 
الثمانينات  منذ  التنمية  ومشروعات  خطط  فتوقفت  العام 
لذلك  تبعًا  فزادت  األلفية،  بداية  وحتى  الماضي  القرن  من 
معدالت الفقر. وفي دراسة أعدتها الهيئة العامة للمعلومات 
عن  تقل  التي  للدخول  الفقر  خط  حددت   1992 العام  في 
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تقل  التي  للدخول  االحتياج  الشهر38، وخط  في  دينارًا   270
السكان  نسبة  أن  حينها  وقدرت  الشهر،  في  دينارًا   460 عن 
ممن هم تحت خط الفقر قد بلغت 19 في المائة )الحد األدنى 
الشهر(،  في  دينارًا   150 يبلغ  كان  الفترة  تلك  في  لألجور 
ونتيجة التخاذ تدابير داعمة لذوي الدخول المنخفضة تمثلت 
سياسات  في  واالستمرار  لألجور  األدنى  الحد  زيادة  في 
والوقود وغيرها من  والكهرباء  الغذائية  والمواد  السلع  دعم 
إجراءات داعمة، انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر في 
العام 2001 لتبلغ 9 في المائة من السكان. واستقرت معدالت 
التي  األوضاع  أن  غير  األلفية،  من  األول  العقد  خالل  الفقر 
مرت بها ليبيا في الفترة من عام 2006 وحتى العام 2010 من 
زيادة اإلنفاق العام والفساد المالي وما ترتب عن ذلك وزيادة 
معدالت التضخم والبطالة والفساد والتي لم تنجح سياسات 
في  لتصل  الفقر  معدالت  فارتفعت  منها،  الحد  في  الدعم 
العام 2009 إلى نسبة تبلغ نحو 29 في المائة39 من السكان، 
إضافة إلى األحداث التي أدت إلى عدم االستقرار السياسي 
التي  المسلحة  المناطقي والمعارك  المسلح والنزاع  والصراع 
األوضاع  سوء  من  عنها  نتج  وما   2014 العام  منذ  اندلعت 
المعيشية. فزادت معدالت الفقر بشكل كبير )قّدر بنسبة 45 
التضخم،  منها  عوامل  لعدة  وذلك  السكان(،  من  المائة  في 
وانتشار الفساد، والبطالة وغيرها من أسباب أدت إلى ارتفاع 
المزارعين  رغم هجرة  ومتسارع.  كبير  بشكل  الفقر  معدالت 
المدن  في  وتوطنهم  واألرياف  للقرى  وعائالتهم  الليبيين 
من  كبيرة  ِلنسبة  رئيسيًا  موردًا  ظل  الزراعي  النشاط  أن  إال 
الليبيين وظل نشاطًا اقتصاديًا مهمًا، وبالتالي كان االهتمام 
وذلك  االقتصادي،  والنمو  التنمية  في  ليساهم  النشاط  بهذا 
الحديثة.  التقنية  وإدخال  المستخدمة  األساليب  بتطوير 
التي تحتوي  الزراعي في األقاليم  بالنشاط  ويأتي االهتمام 
لتنميتها،  استصالحها  تمكين  أو  مستصلحة  زراعية  أراض 
وتوجيه مخرجات التعليم المهني والتقني نحو هذا النشاط 
المنشود  االقتصادي  التنوع  في  مهمة  ركيزة  يمثل  والذي 
حيث  من  المركزية  الحكومة  مسؤولية  وهذه  البالد،  في 
وتعزيز  االستراتيجية،  للمشروعات  والتنفيذ  التخطيط 
الحكم  إدارات  ومسؤولية  للنشاط،  المنظمة  التشريعات 
القائمة  الزراعية  المشروعات  ودعم  باالهتمام  المحلي 
المحافظة  في  جميعًا  الليبيين  ومسؤولية  والمستحدثة، 
على تنمية نشاط اقتصادي مهم يوفر الغذاء ويضمن فرص 

واالستقرار. العمل 

الصحة الجيدة والرفاه في جميع األعمار

التعليم الجيد، تعليم ذو جودة شامل، وتعزيز فرص التعلم مدى 
الحياة للجميع

الصحة  ضمان  من  بد  ال  فإنه  المستدامة  التنمية  لتحقيق 
الجيدة لجميع األعمار، وقد تضمنت الركيزة الثانية المقترحة 
مقتدر  بشري  مال  رأس  نحو  االجتماعي  التحول  أن  للرؤية 
الصحية  الرعاية  بمنظومة  النهوض  في  يكمن  الرفاه  يعزز 
التعليم  ونظام  الصحة  نظام  تطوير  خالل  من  واالجتماعية 
الوطنية  العدالة  تحقيق  يكفل  بما  والتأهيل  التكوين  وإعادة 
وحماية األسرة، وبما يعزز مشاركة الجميع في تحقيق تنمية 
للمواطن  الرفاه  خاللها  من  يتأتى  واجتماعية  اقتصادية 
دون  من  المناطق  كل  في  المحلية  وللمجتمعات   ولألسرة 
وعدالة  تعميم  لمبدأ  وفقًا  بل  إقصاء،  أو   تهميش 
االنتفاع بالثروة الوطنية المتاحة لكل الناس باعتبار أن اإلنسان 
هو محور األنشطة االقتصادية فهو المنتج وعندما تكون لديه 
القدرة على العمل واستخدام طاقاته الجسدية والذهنية ينمو 
االقتصاد، وهو المستهلك للسلع والخدمات التي تلبي حاجاته 
لإلنتاج،  ينتج وسائل جديدة  عندما  المستثمر  وهو  ورغباته، 

ولذلك فاإلنسان هو الثروة الحقيقية ألي مجتمع.

مظلة  تعزيز  في  وطنية  مسؤولية  يمثل  الدولة  دور  يظل 
الرعاية والخدمات  الرعاية االجتماعية فيتم تقديم وتطوير 
قدرات  وتطوير  المناطق،  بمختلف  المواطنين  لكل  الصحية 
الكوادر الطبية والطبية المساعدة والتمريض، وكافة الخدمات 
استثمارًا  وذلك  واألهلي  الخاص  القطاع  وبمشاركة  الصحية 

للبنية األساسية المتاحة والمتمثلة في اآلتي40:

25 مركزًا طبّيًا ومستشًفى متخصصًا.	 

97 مستشفى عاّمًا، وتبلغ عدد األسرة المتاحة نحو 20,689 	 
بمعدل 38 سريرًا لكل 10 آالف شخص.

37 عيادة خدمات طبية مجمعة.	 

415 عيادة خدمات طبية وعيادات خارجية.	 

1,355 وحدة رعاية صحية أساسية.	 

297 عيادة ومصّحة لألسنان.	 

311 مختبرًا.	 

1,934 صيدلية.	 

الهيئة العامة للمعلومات – تقارير دورية.. 38
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أعداد  وزادت  ليبيا  في  بالتعليم  االلتحاق  معدالت  تطورت 
الطالب في التعليم العام ليصل إلى نحو 2 مليون طالب يتلقون 
التعليم بمدارس حديثة يصل عددها إلى 4,500 مدرسة تحوي 
46,000 فصل دراسي، غير أن تصميمها وتجهيزها ال يتماشى مع 
متطلبات التطورات التعليمية الحديثة، عالوة على ارتفاع كثافة 
الطالب بالفصل الدراسي في عدد من المدن المكتظة بالسكان، 
تطوير،  عملية  إلى  تحتاج  المدرسية  المباني  فإن  وبالتالي 

وبإضافة فصول جديدة تقدر بنحو 12,000 فصل دراسي.

فتم  العليا(  والمعاهد  )الجامعات  العالي  للتعليم  بالنسبة  أما 
وُأنشئت  كبير  بشكل  وكلياتها  فروعها  في  جغرافيًا  التوسع 
الزراعة(  الهندسة –  الطب –  )كليات  كليات علمية وتطبيقية 
في مناطق ال تستوعب األعداد التي تتخرج سنويًا من تلك 
الكليات، وبالتالي تحول الخّريجون إلى عاطلين عن العمل أو 
اضطّروا إلى القبول بالعمل كمدرسين في المدارس اإلعدادية 
والثانوية أو كموظفين في أعمال إدارية هامشية وذلك نتيجة 
للخلل في التخطيط للعملية التعليمية. ولتطوير التعليم في 
ليبيا فإنه ثّمة ضرورة لوضع استراتيجية وطنية تحدد جملة 
والمعوقات  السلبيات  معالجة  إلى  ترمي  التي  األهداف  من 
التي تعترض سير العملية التعليمية بكافة مكوناتها ومراحلها، 
طريق  خارطة  لوضع  تؤسس  استراتيجية  أهدافًا  وتمثل 
والتأكيد  والتقنية  المعرفة  وبناء مجتمع  المستدامة،  للتنمية 
على جودة مخرجات التعليم بكل مستوياته، واالنفتاح على 
الدولية،  والخبرات  التجارب  من  لالستفادة  الخارجي  العالم 
واستخدام  التدريس  وأساليب  المناهج  تطوير  ذلك  في  بما 
من  الطالب  تعلم  أسلوب  بناء  وإعادة  الحديثة،  التقنيات 
والتحليل  والبحث  التعلم  إلى  والتلقين  الحفظ  أسلوب 
واالستنتاج مع أهمية التواصل مع المجتمعات المحلية لوضع 
متطلبات سوق  ويراعي  الجميع،  يشمل  تعليمي شامل  نظام 
العمل  وفرص  االقتصادية  لألنشطة  وفقًا  منطقة  بكل  العمل 
ويأتي  التنمية،  خطط  ضمن  مستقباًل  والمستهدفة  المتاحة 
التخطيط  ووضع  القطاع  رعاية  في  المركزية  الحكومة  دور 
المنشآت  على  اإلنفاق  وتأمين  وخصائصه  للمجتمع  المالئم 

والتجهيزات وكافة المتطلبات التنموية للقطاع.

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

في  الرجل  مع  تاريخيًا مساهمة ومشاركة  الليبية  للمرأة  كان 
القرن  خمسينيات  في  الليبي  الدستور  ومنح  العامة،  الحياة 

إلزامية ومجانية  التعليم عندما أقر  للمرأة في  الماضي الحق 
التعليم للجميع، كما منحها حق إعطاء صوتها في االنتخابات 
البرلمانية، وقد ضمنت التشريعات الليبية المساواة بين الرجل 
والمرأة في المواطنة وفي االنخراط في العمل العام والمشاركة 
السياسية، واكتساب الجنسية أو تغييرها أو استبدالها بجنسية 
العمل  ميدان  بدخولها  الليبية  المرأة  مكانة  وتعززت  أخرى، 
في مجاالت كثيرة لم تقتصر على التعليم ومهنة الطب فقط 
المجال األمني  المحاماة والقضاء وفي  بل شاركت في مهنة 

والعسكري )الجيش والشرطة( وغيرها من المجاالت.

األجور  حيث  من  والمرأة  الرجل  بين  تفاوت  يوجد  وال 
والتكليف بالمراكز العليا، غير أن مشاركة المرأة بتلك المراكز 
ظلت محدودة، ورغم ارتفاع نسب الفتيات في التعليم حيث 
عدد  من  المائة  في   49 نسبة  االبتدائي  التعليم  في  بلغت 
وفي  المائة  في   57 بلغت  المتوسط  التعليم  وفي  التالميذ 
التعليم العالي بلغت 55 في المائة41، كما تطور حجم استخدام 
المرأة في األنشطة االقتصادية ليصل إلى نحو 23.6 في المائة 
في العام 2014 42 بينما كان ال يزيد عن 14.32 في المائة في العام 
1984 من إجمالي القوى العاملة. كذلك سجل وجود المرأة في 
الوظائف الحكومية معدالت عالية خاصة في قطاعي التعليم 
والصحة، بينما لم تتطور مشاركة المرأة في القطاع الخاص. كما 
أن مستويات ريادة األعمال لدى النساء الليبيات أدنى من المعدل 
اإلقليمي وذلك بالنظر إلى االعتبارات االجتماعية والثقافية التي 

تحد من مساهمة المرأة في مجال ريادة األعمال.

الليبي  المجتمع  في  السائدة  العقلية  تغيير  الواجب  ومن 
النساء  تفوق  دون  الذكوري  بالتفوق  اإليمان  على  والمبنية 
الوقوف  إن  التغيير.  إحداث  في  وإمكانياتهن  قدرتهن  رغم 
مع المرأة على تغيير واقعها الذي تؤطره األنماط االجتماعية 
الذكور  بين  الهوة  وتقليل  المساواة  قيم  وتعزيز  التقليدية، 
أداء  من  وتمكينها  الفعالة  مساهمتها  إلى  سيؤدي  واإلناث 

دورها المحوري في العملية التنموية.

المياه النظيفة

في ليبيا ثمة عجز مائي يقدر بنحو 4 مليار متر مكعب/سنة، 
القادمة،  األعوام  خالل  كبير  بشكل  يزداد  أن  المتوقع  ومن 
وعودة  التنموية  والمشروعات  البرامج  تفعيل  إلعادة  نتيجة 
األنشطة االقتصادية إلى معدالتها العادية. تمثل كميات المياه 

الهيئة العامة للمعلومات – التقرير الوطني للتنمية البشرية، 2018م.. 41
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 رؤية حقوقّية واجتماعّية واقتصادّية وخارطة طريق للتنمية التأسيسّية في ليبيا 
الرؤية وأهداف التنمية المستدامة

الجوفية نحو 97 في المائة من إجمالي المياه المستهلكة في 
المياه  من  المائة  في   87 نسبة  بأن  علمًا  المختلفة،  األغراض 
متجددة،  غير  مصادر  من  تأتي  حاليًا  المستعملة  الجوفية 
وتقدر كميات التغذية السنوية المباشرة بنحو 600 مليون متر 
مكعب، بينما يقدر إجمالي االستهالك الحالي بنحو 5 مليارات 
متر مكعب، وذلك بالسحب غير اآلمن من المخزون الجوفي 
على  الطلب  يصل  أن  المتوقع  ومن  المتجدد،  غير  المحدود 
العام 2030 إلى كمية تتراوح بين 9 و10 مليارات  المياه في 
متر مكعب، على أساس تقدير عدد السكان بنحو 8.162 مليون 
نسمة، في حين أّن اإلنتاج ال يزيد عن 3.8 مليار متر مكعب/

الجوفية  المياه  من  العذبة  المياه  موارد  إجمالي  ويقدر  سنة. 
 170 نحو  إليها  يضاف  مكعب/سنة،  متر  مليار   3.650 بنحو 
مليون متر مكعب/سنة من مياه الجريان السطحي التي يتم 
حجزها خلف السدود، ويستهلك النشاط الزراعي نحو 85 في 
المائة من موارد المياه المتاحة وتستهلك الصناعة نحو 4 في 
المائة لمحدوديتها في الوقت الحالي بينما ال يزيد االستهالك 
االستهالك  إجمالي  من  المائة  في   11 عن  والخدمات  المنزلي 
السنوي حسب البيانات المتاحة عن األعوام )2013-2012(43. 
تواجه معظم المدن الليبية نقصًا كبيرًا في مياه الشرب نتيجة 
لمحدودية الموارد وقصور الشبكات المغذية بالمياه، كذلك ثمة 
عجز كبير في خدمات الصرف الصحي بسبب التوسعات التي 
التوسعات  انتشار  إلى  إضافة  الليبية،  والقرى  المدن  تشهدها 
العشوائية في أطراف المدن )تصل نسبة التغذية بالمياه نحو 
70 في المائة والصرف الصحي نحو 30 في المائة من األحياء 
السكنية القائمة بالمدن( وبذلك يتطلب األمر إحكام السيطرة 
على الموارد المائية وترشيد إداراتها وبصورة تكفل استدامتها، 
ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ استراتيجية متوسطة وطويلة 
المدى، أهم عناصرها: تنمية وتطوير الموارد المائية التقليدية 
إدارة  وحسن  استغاللها  وحسن  واستدامتها  التقليدية  وغير 
المتعلقة  التشريعات  وتجديد  وتفعيل  وتعزيز  عليها،  الطلب 
للمياه  المستدامة  واإلدارة  المائية  الموارد  على  بالمحافظة 

والصرف الصحي، ومراجعة وتطوير أحكامها بشكل مستمر.

طاقة نظيفة ومتجددة وبأسعار معقولة ومستدامة للجميع

يقدر  حيث  للنفط  والمصدرة  المنتجة  الدول  أهم  من  ليبيا 
الغاز  النفط بنحو 47 مليار برميل ويقدر احتياطي  احتياطي 
يتم  العام.  خالل  مكعب  قدم  تريليون   53 بحوالي  الطبيعي 

االعتماد في ليبيا على الطاقة الكهربائية بشكل كامل في كافة 
األنشطة حيث يمثل االستخدام المنزلي نحو 31.18 في المائة 
من الطاقة المنتجة، ويمثل النشاط التجاري نسبة 13.08 في 
المائة وخدمات تشغيل المرافق العامة 11.68 في المائة والنشاط 
الزراعي 10.66 في المائة والصناعي نسبة 10.09 في المائة بينما 

تصل نسبة استهالك اإلنارة العامة إلى نحو 19.4 في المائة44.

المتجددة  الطاقات  لمصادر  وبوفرة  متاحة  إمكانيات  وهناك 
من  ليبيا  تعتبر  حيث  الشمسية،  الطاقة  خصوصًا  ليبيا  في 
الشمس  لسطوع  العالمية  المعدالت  بأعلى  تتميز  التي  الدول 
إنتاج  تقنيات  تطور  إمكانية  إلى  إضافة  الرياح  وطاقات 
المفاعالت  من  الجديد  الجيل  النووي،  بالوقود  الكهرباء 
النووية. )تقدر الطاقة الشمسية المتاحة في ليبيا بنحو 140 
جيجاوات(،   8,000 بنحو  الرياح  وطاقة  جيجاوات،  مليون 
للطاقة  الفاعل  للتخطيط  استراتيجية  وضع  األمر  ويتطلب 
في ليبيا لتأمين التزود بالكميات المطلوبة مستقباًل من الطاقة 

وصواًل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

النامي  االقتصادي  النمو  وتعزيز  االقتصاد  ونمو  الالئق  العمل 
والشامل والمستدام وتوفير العمل والتوظيف والمنتج للجميع

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية، وتوفير بنية تحتية مبتكرة 
ومرنة وتعزيز التصنيع المستدام واالبتكار

رغم تظافر الجهود وإعداد وتنفيذ الخطط والميزانيات التنموية، 
ورغم وضع أهداف تنموية لكل المراحل التي مرت بها مسيرة 
الثروات  وتنوع  المالية  الموارد  وفرة  ليبيا، ورغم  التنمية في 
النمو االقتصادي كان  أن  إال  ليبيا  بها  التي حبا اهلل  الطبيعية 
متعثرًا حيث لم يتم االلتزام بتنفيذ السياسات واالستراتيجيات 
العلمية التي رسمتها األجهزة التخطيطية، بسبب االرتجالية في 
التنفيذ وسوء استخدام االستثمارات المخصصة وذلك أدى إلى 
عدم تحقيق مستهدفات التنمية كما ُخطط لها، كذلك أدى التوزيع 
غير العادل لالستثمارات المخصصة على المناطق إلى حدوث 
حدوث  في  ساهم  مما  قطاعيًا  أو  مكانيًا  متوازنة  غير  تنمية 
خلل واضح بعدم تكامل قطاعات االقتصاد وعدم التناغم بين 
والخدمات،  اإلنتاج  مجاالت  وفي  وظيفيًا  والمناطق  األقاليم 
لتغيير  شامل  إصالح  عملية  إلى  الليبي  االقتصاد  ويحتاج 
بتوجهات وتشريعات  ريعي مقيد  أحادي  اقتصاد  هيكلته من 
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ترسخ هيمنة الدولة وسيطرتها على النشاط االقتصادي إنتاجًا 
استخدام  على  يعتمد  اقتصاد  وتوزيعًا،  وتصديرًا  واستيرادًا 
والجاري،  االستثماري  اإلنفاق  تغطية  في  والغاز  النفط  عوائد 
االنكشاف  أبرزها  اقتصادية  تشوهات  جملة  من  ويعاني 
االقتصادي حيث تمثل الصادرات النفطية نحو 97 في المائة 
من مجموع الصادرات والواردات نحو 80 في المائة من مجمل 
االحتياجات األساسية للبالد45، وتنامي معدالت البطالة وضعف 
اإلنتاج، والتضخم، والفساد المالي واإلداري، والتوجه إلى نظام 
اقتصادي حر غير موجه، فاعل وتنافسي مبني على المعرفة 
والتقدم العلمي واالستخدام األمثل للتقنية والمعلومات، يكون 
تتحقق  حتى  متنوعة  دخل  ومصادر  إنساني  بعد  وله  منتجًا 

األهداف التنموية المخطط لها.

ولتحقيق النمو االقتصادي الشامل والمستدام للمجتمع الليبي 
فإّنه ال بد من إحداث التغييرات الالزمة في التوجهات العامة 
والتشريعات والمؤسسات وآلية العمل إليجاد المناخ المناسب 
االقتصاد  وتهيئة  الوطنية  الموارد  استغالل  لحسن  والمالئم 
الهيكل  في  االختالل  وتصحيح  المنشود،  لإلصالح  الوطني 
وفقًا  الدخول،  توزيع  وفي  االقتصادي  والنموذج  االقتصادي 
جدي  بشكل  والعمل  وواضحة  مدروسة  اقتصادية  لسياسات 
وفاعل على تخليص االقتصاد الوطني تدريجيًا من هيمنة قطاع 
النفط، وذلك بتحقيق التنويع االقتصادي وتحويل الوفرة المالية 
التي يتيحها النفط إلى وسيلة لتحقيق االستثمار في بنى تحتية 
بجودة عالية، وتقديم خدمات عامة بوفرة وكفاية وتكوين قوة 
االبتكار والتطوير،  اإلنتاجية، وتحفيز روح  عمل ماهرة عالية 
وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وجذب االستثمار المحلي 
واألجنبي كخيار استراتيجي في المشاركة الحقيقية والفعالة 
مع القطاع العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المستهدفة، 
فاعل  نظام  موجه،  غير  حر  اقتصادي  نظام  نحو  والتوجه 
وتنافسي مبني على المعرفة وعلى الرأسمال الفكري واالبتكاري 
واالبداعي )الرأسمال المعرفي لإلنسان(، نظام اقتصادي منتج 
التقدم  من  يستفيد  متنوعة،  دخل  ومصادر  إنساني  بعد  ذو 
المعرفي  الرصيد  وتنمية  للتقنية  األمثل  واالستخدام  العلمي 
األهداف  يحقق  حتى  االقتصاد  لدعم  أساسيًا  مصدرًا  ليكون 
التنموية المخطط لها. ولتعزيز التنمية المكانية فإنه يتطلب توفر 
كافة الخدمات والمرافق األساسية بكل التجمعات المتوسطة 
والصغيرة التي تمثل مراكز النمو، ووضع خطط فاعلة لتنميتها 
وباقي  الكبيرة  بالمدن  وربطها  السكاني  االستقرار  يحقق  بما 

المراكز الحضرية، والتأكيد على البرامج التنموية التي ستمثل 
تنوعًا وتنمية اقتصادية شاملة وتوفير فرص عمل للسكان في 
مناطقهم وعلى األخص في المناطق المهمشة والنائية، وذلك في 
المجاالت التي تتوفر مواردها وموادها الخام )التنمية الزراعية – 
والصناعية – وتجارة العبور والسياحة( وما يتطلبه ذلك من دعم 
مجال  في  خاصة  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  تأسيس 
األعمال التجارية والصناعية التي تولد فرص عمل في أعمال 

مكملة في مجاالت أخرى.

الحد من أوجه عدم المساواة والتباين داخل البلدان وفي ما بينها

شاملة  تكون  أن  ليبيا  في  التنمية  توجهات  أهم  من  إنه 
ومتوازية قطاعيًا ومكانيًا بمختلف األقاليم حتى يتحقق من 
خاللها عدالة استثمار وتوزيع عائدات التنمية وتطوير البنى 
التخفيف من  إلى  يؤدي  بما  االقتصادية،  لألنشطة  األساسية 
المساواة  وعدم  التهميش  من  والحد  والبطالة  الفقر  معدالت 
لصالح  ومكانيًا  وطنيًا  االقتصاد  ينمو  وبالتالي  الناس،  بين 
أو  تباين  أو  تمايز  دون  من  األقاليم  كل  في  السكان  جميع 
ويحقق  البالد  الخبرات خارج  من هجرة  يحد  وذلك  فوارق، 
المكانية  التنمية  إن  ليبيا.  مناطق  االقتصادي في كل  التنوع 
الشاملة والمتوازنة بين كل مناطق ليبيا تحقق أهداف التنمية 
تكاتف  يتطلب  وذلك  المواطنين.  بين  والمساواة  المستدامة 
الجهود )مواطنون فاعلون منتجون وحكومة مركزية رشيدة 
المحلي وتؤسس مناخًا  ذات حيوية اقتصادية تدعم الحكم 
البنية  تنفيذ  في  وتساهم  وتنظيميًا  تشريعيًا  للتنمية  محابيًا 

األساسية لالقتصاد الوطني بكفاءة وفي كل المناطق(.

المدن  سكان  أعداد  في  سريعًا  وتغيرًا  تطورًا  ليبيا  شهدت 
طرابلس  مدينتا  واستقطبت  الماضية،  األربعة  العقود  خالل 
وبنغازي نسبة عالية من النمو والزيادة في تعداد السكان بما 
أعداد  إلى  الحاجة  وزادت  الحضر،  سكان  نصف  بنحو  يقدر 
في  سكنية  وحدة  ألف   500 بنحو  تقدر  المساكن  من  كبيرة 
العام 2015 46 لمقابلة متطلبات النمو الطبيعي وتذويب العجز 
المرافق  إلى  الحاجة  برزت  كذلك  المساكن.  في  التراكمي 
في  الكبير  العجز  إلى  إضافة  الكافية،  والصحية  التعليمية 
والطرق  الصحي  الصرف  وخدمات  الشرب  بمياه  التزود 
الليبية.  المدن  جميع  في  بالكهرباء  والتغذية  واالتصاالت 
وقد تأسس النظام التخطيطي في ليبيا )من خالل دراسات 

مجلس التخطيط الوطني – تقارير اقتصادية.. 45
اللجنة الشعبية العامة )مجلس الوزراء( – البرنامج التنموي الموسع 2008-2012م.. 46
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 رؤية حقوقّية واجتماعّية واقتصادّية وخارطة طريق للتنمية التأسيسّية في ليبيا 
الرؤية وأهداف التنمية المستدامة

الجيل الثاني والجيل الثالث( بتقسيم البالد إلى أربعة أقاليم 
تخطيطية بناًء على طبيعتها الجغرافية )إقليم شرق البالد – 
البالد(، وأعدت  إقليم جنوب  الغرب –  إقليم  الوسط –  إقليم 
دراسات متكاملة لألوضاع االجتماعية واالقتصادية وتحديد 
للمخططات  المستقبلية  الطبيعي والتوسعات  النمو  مؤشرات 
العمرانية وتحديد مناطق الثروات الطبيعية وأوجه استغاللها 
االقتصادي،  النمو  في  تساهم  وطنية  كموارد  واستثمارها 
وتحديد حجم القوى العاملة وطرق توجيه التعليم بما يحقق 
في  المستهدفة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  متطلبات 
استخدام  نمط  البيئية وتحديد  الدراسات  إلى  البالد، إضافة 
لتكون  وحمايتها  الطبيعية  الموارد  واستثمار  األراضي 

مستدامة واقتراح السياسات الالزمة لحسن إداراتها.

وتتضمن التنمية الهيكلية للتجمعات العمرانية المختلفة )مراكز 
إقليمية ومدن رئيسية – مراكز محلية ومدن متوسطة وقرى – 
مراكز خدمات أولية وثانوية( وأسس وأولويات التنمية المكانية 
الشاملة ضمن األهداف الرئيسية للتنمية المكانية خالل الفترة 
من عام 2000 إلى عام 2025، وأسس إعداد واعتماد مخططات 
تصل  مساحة  يغطي  بما  وقرية  مدينة   350 لـ  وعامة  شاملة 
التجمعات  نسبة  تزيد  أن  المتوقع  ومن  هكتار،   370,000 إلى 
المائة  العام 2030 نسبة 90 في  لتبلغ في  ليبيا  الحضرية في 
من إجمالي التجمعات القائمة بداًل من 88.16 في المائة كانت 
قائمة في العام 2006 47. ويجب تعزيز الدراسات التخطيطية 
وتحقيق مستهدفاتها والعمل على معالجة االختناقات ووقف 
ومعالجة  الليبية،  والقرى  للمدن  والحضري  العمراني  التدهور 

التكدس السكاني خاصة في المدن الكبرى.

المستدام  االستهالك  وضمان  المسؤوالن،  واإلنتاج  االستهالك 
وتحسين أنماط اإلنتاج

وفي إطار حماية البيئة الطبيعية من األضرار صدر في ليبيا 
في  صدر  حيث  التشريعات،  من  عدد  الماضية  العقود  خالل 
العام 1982 أربعة قوانين مرتبطة بهذا األمر: القانون رقم )2( 
بشأن الحماية من اإلشعاعات المؤذية والوقاية من أخطارها، 
والقانون رقم )3( بشأن تنظيم استغالل مصادر المياه، ورقم 
حماية  بشأن   )7( ورقم  والغابات،  المراعي  حماية  بشأن   )5(
البيئة وصحة اإلنسان ومصادر مياه الشرب ومياه البحر والتربة 
القانونان رقم )13( بشأن  العام 1984  التلوث. وصدر في  من 

استغالل  بشأن   )14( ورقم  العامة  بالنظافة  الخاصة  األحكام 
الثروة البحرية. وصدر في العام 1985 القانونان رقم )15( بشأن 
حماية الحيوانات واألشجار، ورقم )17( بشأن تنظيم المراعي 
القانون رقم )15(  الحيوانية. كما صدر  الثروة  والحفاظ على 
لسنة 1992 بشأن حماية األراضي الزراعية والقانون رقم )19( 
وتداولها.  وإكثارها  المحسنة  البذور  إنتاج  بشأن   1998 لسنة 
البيئة  القانون رقم )15( بشأن حماية  العام 2003 صدر  وفي 
 .1982 لسنة   )7( رقم  للقانون   – بتوسع   – معدل  قانون  وهو 
القانون  األخص  وعلى   – القوانين  هذه  كل  من  الرغم  وعلى 
التنفيذ  بالصرامة في  اتسم  والذي  العام 2003 48  الصادر في 
وأحكامها  بنصوصها  االلتزام  أن  إال   – العقوبات  توقيع  وفي 
ال يزال متدنيًا وما زالت البيئة الطبيعية في ليبيا تحتاج إلى 
برامج فاعلة للحفاظ عليها وضمان استدامتها، وهي مسؤولية 
ومحلية  مركزية  حكومات  من  الجميع  على  تقع  مجتمعية 

ومنظمات أهلية والمواطنين في كل المناطق.

ر  التغيُّ لمكافحة  والتصرف  العاجل  والتحرك  المناخي  العمل 
المناخي وتأثيراته

أراضيها  من  المائة  في   95 نسبة  الصحراء  تمثل  التي  ليبيا 
باقي  والجفاف  التصحر  يهدد   – قاحلة  صحراء  معظمها   –
المياه  نضح  ومعدالت  منسوب  انخفاض  يهدد  كما  أراضيها، 
الجوفية المصدر الرئيسي لحياة الليبيين سواء كمياه للشرب 
المعدالت اآلمنة  الحرارة – عن  للزراعة – الرتفاع درجات  أم 
نتيجة للتغّير المناخي، وقد وقعت ليبيا في العام 2007 على 
العام 2015  بروتوكول كيوتو وفي كانون األول/ديسمبر من 
وقعت ليبيا على اتفاقية باريس استشعارًا باألخطار المترتبة 
استراتيجيات  توضع  أن  المهم  ومن  المناخي.  التغّير  على 
وطنية وبرامج فاعلة لتدارك األمر والحد من هذه المخاطر، 
الدول  مساعدة  شأن  في  الدولية  الجهود  من  ولالستفادة 
النامية وفقًا لما تم إقراره بالتزام جميع الدول المتعاقدة على 
اتفاقية باريس خاصة ما تلتزم به الدول المتقدمة والمسؤولة 
بنسبة كبيرة بخفض االنبعاث الكلي للغازات الدفيئة بمساعدة 
الدول النامية، وبأن تلتزم كافة المؤسسات الليبية اإلنتاجية 
والخدمية باتباع الضوابط والمعايير الدولية الداعمة لخفض 
مجاالت  في  خاصة  الدفيئة  للغازات  الحرارية  االنبعاثات 
وااللتزام  والمواصالت  النقل  ووسائل  والصناعة  الطاقة 
بالبيئة الخضراء في المدن والتجمعات السكانية، وغيرها من 

مصلحة التخطيط العمراني – السياسة الوطنية المكانية – 2006-2030م.. 47
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التزامات بيئية ومناخية كترشيد استهالك المياه والمحافظة 
على الغابات وعلى الغطاء النباتي وغيرها.

والبحار  للمحيطات  المحافظ  االستخدام  الماء،  تحت  الحياة 
والموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة

للنظم  المستدام  االستخدام  وتعزيز  حماية  البر،  في  الحياة 
اإليكولوجية األرضية وتعزيز استخدام وإدارة الغابات ومكافحة 

التصحر، ووقف تدهور األرض وفقدان التنوع البيولوجي

لقد حبا اهلل ليبيا بتنوع طبيعي وموقع متميز بإطاللة على 
إلى  يصل  بطول  حية  وشواطئ  المتوسط  األبيض  البحر 
البر من  نحو2,000 كيلو متر، وبتكوين طبيعي متداخل في 
ساحل خصيب وجبال ومرتفعات وهضاب وصحاري، وال شك 
ثروات  تمثل  والبحر  البر  ليبيا في  البكر في  الطبيعة  أن  في 
وطنيًا  موردًا  ستكون  وباستدامتها  بها  وباالهتمام  وطنية، 
يساهم في االستقرار وتحقيق أهداف األمن القومي بأبعاده 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية. لذلك ينبغي االهتمام بهذه 
التشريعات  وتفعيل  والبرية(  )البحرية  الطبيعية  الثروات 
رشيد،  بشكل  واستثمارها  عليها  للمحافظة  تهدف  التي 
بشكل جدي  واستثمارها  واستدامتها  لتنميتها  ووضع خطط 
وبأساليب علمية، وتجريم الصيد الجائر. وهذا دور الحكومة 
يجب  الذين  والمواطنين  المحلية  اإلدارة  وسلطات  المركزية 
وضع برامج فاعلة لتثقيفهم بأهمية هذه الموارد والمحافظة 
القطاع  ِقبل  من  استثمارها  وإمكانيات  واستدامتها  عليها 
الخاص لتساهم في توفير فرص عمل وتفعيل برامج التنمية 

االقتصادية بمختلف المناطق.

الفعالة  القوية  والمؤسسات  للجميع،  والعدالة  والعدل  السالم 
القابلة للمحاسبة على كافة المستويات وإتاحة اللجوء للقضاء

والشفافية  بالنزاهة  تتعلق  تشريعات  بإصدار  ليبيا  اهتمت 
غسيل  مكافحة  بشأن   2005 لسنة   )2( رقم  القانون  مثل 
األموال، كما صدرت عدة تشريعات في شأن مكافحة الفساد 
منها القانون رقم 63 لسنة 2012 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد 
وأشكاله،  أنواعه  بجميع  الفساد  عن  بالكشف  كلفت  التي 

النزاهة  مبدأ  وإرساء  لمكافحته  وقائية  سياسات  ووضع 
والشفافية في معامالت كافة القطاعات الحكومية واألهلية 
في الشؤون االقتصادية والمالية واإلدارية، بما يكفل تحقيق 
لكل  األمثل  واالستخدام  العامة  لألموال  الرشيدة  اإلدارة 
المدني  المجتمع  ومنظمات  مؤسسات  دور  وتفعيل  الموارد، 
وتوعية  الفساد  محاربة  في  والنشطة  الفاعلة  المشاركة  في 
منه،  الوقاية  وأساليب  لوسائل  وإرشادهم  بمخاطره،  الناس 
وقد ُعّدل هذا القانون بالقانون رقم 11 لسنة 2014 49. وينظر 
وصنفت  العالم  في  فسادًا  األعلى  البلدان  كأحد  ليبيا  إلى 
بلدًا.  المرتبة 172 من أصل 177  ليبيا في  الدولية  الشفافية 
وقد وقعت ليبيا على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 ،50 2005 العام  في  عليها  المصادقة  وتمت   2003 العام  في 
الفساد  أن  إال  الفساد  لمكافحة  العامة  الهيئة  إنشاء  ورغم 
أو  سياسية  حلول  أي  تواجه  التي  التحديات  أحد  يعتبر 

اقتصادية لتحسين األوضاع في ليبيا.

المستدامة  التنمية  أجل  من  األهداف  لتحقيق  الشراكات  عقد 
وتقوية وسائل الشراكة العالمية

المستدامة  للتنمية  المتعددة  األهداف  تحقيق  يستلزم 
استثمارات ال تقل عن 5 تريليونات دوالر سنويًا51، كحد أدنى، 
الدول  الرسمية، ودعم كثير من  المساعدات اإلنمائية  لتوفير 
النامية والفقيرة التي ال تتوفر لديها الموارد الكافية لتحقيق 
المستدامة  التنمية  خطة  في  الطموحة  والمقاصد  األهداف 
لعام 2030، وال سيما ما يتعلق بمكافحة الجوع وتحقيق األمن 
الغذائي وتوفير متطلبات الصحة ومكافحة األمراض وتوفير 
في  وليبيا كعضو  وغيرها.  الصحية  والنظافة  النظيفة  المياه 
الشمال-أفريقي  نطاقها  في  فاعل  وكعضو  الدولي،  المجتمع 
والعربي ملتزمة بالعديد من االتفاقيات والشراكات اإلقليمية 
والدولية للدعم اإلنساني، بما يتيح لها االستفادة من الخبرات 
المقاصد  وتحقيق  الشراكات  تنفيذ  وسائل  لتقوية  الدولية 
الطبيعية،  والثروات  الموارد  واستثمار  التنموية،  واألهداف 
المعرفة  ونقل  االبتكار  وتعزيز  التجاري،  التبادل  وتحسين 

وتوطين التقنية. 
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 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات  
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استشراف مستقبل االقتصاد الليبي
تقديم

إن استشراف مستقبل االقتصاد الليبي بعد الصراع يتطلب 
وينبغي  شاملة.  بصورة  عملياته  وتصميم  هيكليته  تعاد  أن 
باالستثمار  قدمًا  تدفع  جديدة  اقتصادية  محركات  إطالق 
على  والعمل  الخاص  القطاع  تمكين  من  بد  وال  والنمو. 
الشركات  وتشجيع  واألجنبية،  المحلية  االستثمارات  جذب 
مستقبل  في  أكبر  أدوار  لعب  على  الخاّصة  والمؤّسسات 
تكون  الذي  ذلك  هو  المرجّو  االقتصاد  إّن  الليبي.  االقتصاد 
في  منضويًا  ويكون  بعدالة،  للجميع  متاحة  الفرص  فيه 
تنافسي.  اقتصادي  تنويع  على  تعمل  مناسبة  رٔوية   إطار 
وال بد أن تكون أولويات االقتصاد منصّبًة على زيادة فرص 
األمنيات  تجدي  لن  ولكن  الذات.  وتحقيق  واإلنتاج  العمل 
تتم  لم  إذا  الليبّي  الشعب  إليه  يطمح  ما  تحقيق  في 
لم  وإذا  واالجتماعي،  االقتصادي  للواقَعين  شاملة  مراجعة 
تضمن  وشفافة  واضحة  وآليات  قواعد  صياغة  إعادة  تتّم 

للجميع. والشفافية  والمحاسبة  العدالة 

ظل  في  الليبي  االقتصاد  مستقبل  استشراف   إن 
الخاص  القطاع  أمام  المجال  وإفساح  إعادة هيكلة شاملة، 
تحّدد  مدروسة  خّطة  إطار  في  أساسي  دور  للعب  المنظم 

القطاع  قدرة  ومراقبة  المتداخلة،  األطراف  كافة  دور 
الخاص على أن يقود ويساهم بفعالية في مشروع التنمية 
وبيئية  مجتمعية  مساهمة  وتحقيق  بتنافسية،  االقتصادية 
بناء  إعادة  إطار  في  المجتمع  في  ومؤثرة  مستدامة 
تحقيق  من  تمكن  جديدة  أسس  على  الليبي  االقتصاد 
ويعمل  المالئمة،  والشفافية  والعدالة  االقتصادي  االستقرار 
لحماية  االجتماعي  األمان  لشبكة  منظومة  توطين  على 

المجتمع. في  الضعيفة  الفئات 

إن السير في طريق بناء مستقبل اقتصادي يحقق تطلعات 
متكاماًل  اقتصادّيًا  مشروعًا  يستدعي  الليبي  الشعب 
اقتصادي  نموذج  األولى  أساسيتين؛  قاعدتين  على  يرتكز 
ويرسم  االقتصادية  األولويات  من  جملة  على  يقوم  بديل 
استراتيجية  وأهداف  المعنيين  ألدوار  أساسية  موّجهات 
الليبي.  االقتصاد  مستقبل  عليه  ُيبنى  الذي  اإلطار  تمثل 
شامل  إطار  وتبّني  المؤسسي  لإلصالح  مشروع  والثانية 
على  والخاص  العام  بالقطاعين  المؤسساتية  للحوكمة 
األساسية  العناصر  التالي  النموذج  ويلّخص  السواء.  حد 
مناقشتها  سيتم  التي  الليبي  االقتصاد  مستقبل  الستشراف 

التفصيل في ما يلي: ببعض 

المرفق 
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ألف. استعادة مسار التنمية

توّقف المسار التنموّي الليبي تمامًا منذ 2011 بسبب الحروب 
الليبية  الدولة  أن  من  الرغم  على  وذلك  األهلية،  والنزاعات 
نفسه،  السابق  المنوال  على  الحكومي  اإلنفاق  في   استمّرت 
ولكّنه  الصراع،  سنوات  في  ازداد  الجاري  اإلنفاق  إّن  بل  ال 
التسييري  اإلنفاق  المرتبات وغيرها من مصروفات  ترّكز في 
 وبعض األصول غير اإلنتاجية، مثل شراء السيارات واألثاث 

المكتبي وغيرها.

تعّطل  إلى  أّدى  ليبيا  التنموي في  المسار  تعّطل  أن  والواقع 
فرص  خلق  في  يساعد  الذي  المنّظم  االستثمار  حركة 
المرتبطة  االقتصادّية  األنشطة  تنمية  على  ويساعد  العمل 
تبّني  إلى  تحتاج  التنموي  المسار  عودة  إّن  باالستثمار. 
الخاص  االستثمار  لتحفيز  واضح  نموذج  على  يعتمد  إطار 
االستثمار  يترّكز  أن  ينبغي  إذ  معًا.  الحكومي  واالستثمار 
األساسية  البنية  مشروعات  تحريك  إعادة  على  الحكومي 

استش�اف مستقبل 
االقتصاد الل�بي

- ب�امج النهوض بالقطاعات االقتصادية
- تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

- تحفيز االس�ثمار بب�امج التنمية ومش�وعات البنى األساسية

- استق�ار المؤسسات االقتصادية وتخلي الدولة عن ممارسة األنشطة االقتصادية
- هيكلة النظام المالي والنقدي والتجاري واالس�ثماري ليكون

  شفافًا وفاعًال ومساعدًا أكثر على تحفيز النا�ج المحلي في التنمية االقتصادية
- التحول للحكومة االلكت�ونية واستخدام التكنولوجيا الرقمية في المعامالت المختلفة

- منظومة متطورة للعدالة وفض المنازعات التجا��ة

- عدالة تو��ع الدخل القومي ألغ�اض التنمية المكانية
- هيكلة منظومة األجور والمرتبات وب�امج ومنح مالية لتحسين المقدرة المالية للفق�اء

- قواعد �اسخة للتمكين االقتصادي
- مناطق اقتصادية ومحف�ات وب�امج للمباد��ن وأصحاب المش�وعات الصغرى

- تع��ز حماية حقوق الملكية الفك��ة والعقا��ة والمالية
- تحقيق الشمول المالي لكافة المواطنين وسهولة الحصول على التمو�ل المالي 

- أهداف �نموية وخطط مرسومة لتحفيز االس�ثمار والتنمية المكانية والمحلية
- محركات وقاط�ات اقتصادية �اسخة لقيادة التنمية االقتصادية وتع��ز التنوع  

  واالستدامة االقتصادية
- مش�وعات �نموية تؤسس لتحفيز المش�وعات وإش�اك القطاع الخاص في التمو�ل 

  واإلدارة
- ��ادة مساهمة القطاعات االقتصادية غير النفطية بشكل متد�ج وفي إطار برنامج 

  للتنويع االقتصادي
- تل�ية متطلبات التنافسية العالمية وب�امج معلنة لتع��ز التنافسية المحلية والخارجية 

- قطاع خاص متنوع وم�اقب ومناخ محفز لالس�ثمار
- نظام ض��بي متطور ومحفز على االس�ثمار ويع�ز الشفافية

- سوق مال منظم لتحفيز االبتكار

- قواعد حوكمة وشفافية شاملة للمؤسسات الحكومية
- قواعد حوكمة وشفافية ومنافسة عادلة للقطاع الخاص

استعادة
مسار

التنمية

استق�ار
المؤسسات
االقتصادية

العدالة
االجتماعية

واالقتصادية

الحوكمة 
المؤسسية

الشاملة

دور أساسي
للقطاع
الخاص

�نويع 
واستدامة
االقتصاد
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وبالطبع،  العالقة.  المشاريع  تنفيذ  واستكمال  المتوّقفة، 
مدار  وعلى  كبير  استثماري  تمويل  إلى  ذلك  سيحتاج 
تفاهمات  إلى  الحاجة  إلى  باإلضافة  طويلة،  قادمة  سنوات 
ذلك  كّل  وسيكون  معها.  المتعاَقد  والشركات  الدول  مع 
ليبيا  تعيشها  التي  الهّش  االستقرار  حالة  بتطور  مرهونًا 
السلطة  لتوحيد  الحثيثة  المساعي  من  الرغم  على  اآلن 
القطاع  إشراك  أن  كما  المنقسمة.  ومؤسساتها  التنفيذية 
المتعّثرة  التنمية  مشروعات  وتنفيذ  تمويل  في  الخاص 
التنموي  المسار  الستعادة  األهمية  غاية  في  أمرًا  سيكون 
وآليات  محفزات  خلق  إلى  حاجة  في  وسيكون  الليبي، 
اإلعمار  عمليات  وتنفيذ  العقاري  التطوير  مجاالت  في 
التنمية  استعادة  مشروع  وسيكون  المختلفة.  ومتطلباتها 
المصارف  بإشراك  الحكومة  تقوده  مشروع  إلى  حاجة  في 
العقاري  التطوير  قطاع  وإشراك  التمويل(،  )لتأمين 
اقتصادية  قاطرة  سيشّكل  العقاري  فالقطاع  الخاص. 
استعادة  قيادة عملية  النفطي في  القطاع  لقاطرة   مصاحبة 
الصراع  بعد  ليبيا  في  االقتصادي  النمو  وتحقيق  التنمية 

السوداء. والعشرية 

هو  ليبيا  في  العقاري  للتطوير  النموذج  هذا  يحتاجه  وما 
تدمج  وأن  لمخططات جديدة،  مشروعات  الدولة  تطلق  أن 
وفق  استكمالها  على  وتعمل  المتوّقفة  التنمية  مشروعات 
برامج زمنّية محّددة. ويمكن أن يتوّلى المطّورون العقاريون 
مختلفة،  عقارية  مشروعات  إطالق  الخاص  القطاع  من 
القطاع  من  تمويل  عبر  وذلك  وتجارية،  وخدمية  إسكانية 
المصرفي والمؤسسات االستثمارية األخرى. ومن المهّم في 
هذا الصدد أن يتّم إصدار تشريع ينّظم التطوير واالستثمار 
األطراف  لجميع  مناسبًا  إطارًا  ويقّدم  ليبيا،  في  العقاري 
وسيكون  العقاري.  واالستثمار  التطوير  بأنشطة  المرتبطين 
باستكمال  الحكومة  تقوم  أن  على  اإلصرار  العبث  من 
أخرى،  وإدارة  تمويل  مصادر  إشراك  دون  من  المشروعات 

العقاريين  بالمطّورين  ممّثاًل  الخاص  القطاع  رأسها  وعلى 
التجارية.  والبنوك  والمستثمرين  المقاوالت  وشركات 
المشاريع  إطالق  في  هذه  التمويل  مصادر  وستسهم 
وسيفتح  اقتصادية،  أم  إسكانية  كانت  سواء  التنموّية، 
التنموي  المسار  الستعادة  الليبيين  أمام  المجال  األمر  هذا 
تحمل  اقتصادية  لقطاعات  سليمة  مستقبلية  أسس  ووضع 
وسيسمح  العقاري.  القطاع  مثل  كبيرة،  فرصًا  طّياتها  في 
للتنمية، وتحديدًا  أيضًا بالتركيز على قطاعات تمثل قاطرة 
قطاعات  إلى  باإلضافة  العقاري،  والقطاع  النفطي  القطاع 
الرئيسيين،  القطاعين  هذين  إلى  تستند  مصاحبة  أخرى 
وذلك لتعزيز التنمية والوصول إلى تنّوع اقتصادي متوازن 
لتطّور  ضرورّية  جديدة  ليبية  اقتصادية  كيانات  يخلق 

الليبي. االقتصاد 

برنامج  وضع  حتمًا  يتطّلب  التنمية  مسار  استعادة  إّن 
ستقود  التي  االقتصادية  بالقطاعات  للنهوض  تفصيلي 
على  وتساعد  االقتصادي،  النمو  وتعّزز  التنموي،  المسار 
المشروعات  وأصحاب  الشباب  من  أوسع  قطاع  إشراك 
ومزّودي  خدمات  مقّدمي  من  المختلفة،  الجديدة 
تكون  وقد  وغيرهم.  أعمال  ومنفّذي  وموّردين  تكنولوجيا 
االقتصاد  مستقبل  تشكيل  عملية  أمام  سانحة  الفرصة 
تعّزز  بطريقة  االقتصادي  النموذج  صياغة  وإعادة  الليبي 
االستثمارات  في  مشاركته  وتدعم  الخاص  القطاع  دور 
أهدافها  وتحقيق  التنمية  استدامة  إلى  الساعية  الحكومية 
لعام  السبعة عشر  )األهداف  المتحدة  األمم  ِقبل  المعلنة من 
2030(. وربطًا بهذه األهداف، فإّنه ال بد من توظيف مؤّشر 
قياسّي خاّص مهّمته مراقبة قدرة األدوات االقتصادية على 
كالحفاظ  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  في  المساهمة 
والقضاء  الفقر،  ومجابهة  والبحرية،  األرضية  البيئة  على 
وغيرها  والتراثية  الثقافية  الحقوق  وضمان  الجوع،  على 

)انظر الفقرة األخيرة من هذا الفصل(.

باء. استقرار المؤّسسات االقتصادية

في  الرئيسّية(  التنمية  )أو  النمو  تحقيق  بأّن  االعتقاد  يسري 
أي اقتصاد، سواء كان ناميًا أم متقدمًا، يعتمد على جملة من 
العناصر األساسية أهّمها: االستثمار، القوى العاملة ومهاراتها 
التكنولوجيا ومدى استخدامها  الطبيعية،  الموارد  اإلنتاجية، 
التي  الحديثة  الدراسات  ولكّن  والخدمات.  اإلنتاج  في 
هذه  أّن  وجدت  الدول  من  عدد  في  النمو  معدالت  فحصت 
مكّونات  من  ضئيلة  نسبة  سوى  مجتمعة  تشكل  ال  العناصر 

النمو المستدام وأّنها ليست وحدها الكفيلة برفع معّدل النمو 
فالنمو االقتصادي يعني تحقيق  المحلي.  باالقتصاد  المحقق 
من  طويلة  لفترة  مستدام  نمو  على  مبنية  مستدامة  تنمية 
تكون  أن  بد  وال  الحقيقي،  الدخل  زيادة  فيها  يحدث  الزمن 
هذه الزيادة أكبر من معدل زيادة السكان، وذلك لخلق الثروة 
في  لألفراد  )مداخيل(  دخول  شكل  في  تدويرها  يتم  التي 
والذي  االقتصادي  للنمو  المكّونة  العناصر  وتشكل  المجتمع. 
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ويقلص  المستدامة  التنمية  ويحقق  االقتصاد  حجم  يوسع 
الفقر ويخلق فرص العمل الجزء األهم من مكون النمو. ولكّن 
العامل األبرز والمسّبب الرئيس في تحقيق التنمية هو وجود 
في  والمدرجة  والمؤّثرة  الفاعلة  االقتصادية  المؤّسسات 
السوق المالية والمتاحة لالستثمار من ِقبل الجميع، باإلضافة 
إلى ضرورة تعزيز نسبة األسهم الحرة بما يتوافق مع قواعد 
سوق المال، وأن ُتفصح هذه المؤسسات عن أدائها بشفافية 
وبشكل دوري منتظم، وأن يكون لديها مساهمات مجتمعية 
بالبيئة  التنمية  مستهدفات  تحقيق  إلى  تهدف  معلنة 
االقتصادية  المؤسسات  هذه  تشمل  أن  ويمكن  المحيطة. 
واإلنشاءات  واالتصاالت  كالطاقة  متنوعة  قطاعات 
وجود  مع  واالستثمار،  والتكنولوجيا  والصناعة  والمصارف 
وشّفافة  مستقرة  ومؤّسسات  ناجزة  قضائية  مؤسسات 
رئيسّيًا  دورًا  مجتمعة  الهيئات  هذه  تلعب  المدني.  للمجتمع 
الحوكمة  مراقبة  آليات  االقتصاد وتضبط  إدارة مفاصل  في 
على  وتساعد  والخاصة،  العامة  المؤسسات  في  الرشيدة 
المسؤولية  تحقيق  ومدى  المجتمعية  المساهمة  مدى  قياس 

المجتمعية تجاه كافة المؤسسات.

إّن وجود ثروة طبيعية )مثل النفط( في ليبيا ال يعني أّن الرخاء 
المطلوب في متناول اليد. فكثير من الدول التي تعتمد بشكل 
لم  الطبيعّية  للدخل تؤّمنه ثروتها  رئيسّي على مصدر وحيد 
تنُج من تعقيد المشكالت االقتصادية الناتج عن إفراط الدولة 
الحياة  في  دون ضوابط  من  وتدّخلها  الريع  إلى  الركون  في 
في  األخرى  االقتصادية  القطاعات  دور  وتقلص  االقتصادية، 
ناهيك عن مشكالت  اإلجمالي،  القومي  الناتج  المساهمة في 
البطالة وتكّدس العاملين في القطاع العام واالستمرار بتشويه 

االقتصاد عبر سياسات الدعم غير المدروسة.

الليبي  االقتصاد  معضلة  هو  المؤّسسي  االقتصاد  فقدان  إن 
عامة  مؤسسات  عبر  رسمّيًا  ُيدار  االقتصاد  فجّل  األساسية، 
بالتالي  الحكومة واستثماراتها، وتتأثر  تتمّلكها  أو شبه عامة 
التشريعات  أن  من  الرغم  على  وذلك  الحكومة،  بتوجهات 
استمرار  ولضمان  االقتصادية.  بالحرية  تسمح  القانونية 
فإّنه  وإدارّيًا،  مالّيًا  فشلها  بسبب  المتعّثرة  المؤّسسات  تلك 
الخاص  القطاع  زال  وما  الحكومة.  ِقبل  من  أغلبها  دعم  يتّم 
وشفاف  مناسب  مؤّسسي  شكل  في  يتبلور  ولم  حاله،  على 
واقع  في  عليه  ويغلب  التنمية،  في  المساهمة  على   وقادر 
الحال الشكل العائلي والعمل في الظّل بعيدًا عن الدور المأمول 
ما  وغالبًا  االقتصادي.  النمو  في  الحقيقية  والمساهمة  منه 
السلوَك  العام  القطاع  مؤسسات  من  الخاص  القطاع  يقتبس 
البيروقراطي والتسلطي نفسه في إدارة العمليات واألنشطة.

والمالية  النقدية  المؤسسات  قدرة  انهيار  استمرار  إن 
االنقسام  بسبب  بمهامها  القيام  على  واإلنتاجية  والخدمية 
سوق  نشاط  وغياب  الظّل  اقتصاد  رقعة  واتساع  والحرب 
واإلفصاح  للشفافية  ومراقب  لالقتصاد  كمنظم  المال 
الليبي  االقتصاد  قدرة  من  يحّد  وغيره،  ذلك  كل   المالي، 
على رفع مستويات الدخول )المداخيل( الحقيقية وتحسين 
الشباب  ومنح  الفقر  وتقليص  اإلجمالي  القومي  الناتج 
المؤسسات  في  المنظمة  القطاعات  في  حقيقية  عمل  فرص 
االقتصادية المختلفة. لذلك، فإّنه ال مناص من إعادة تنظيم 
ويمكن  والخاّصة.  منها  العامة  االقتصادية،  المؤسسات 
تنظيم المؤسسات العامة من خالل إعادة هيكليتها وحوكمة 
عملياتها، والتخلص من الشركات العامة الفاشلة بالتصفية أو 
البيع المباشر، وإشراك القطاع الخاص المؤسسي واألفراد عبر 
المشاركة بملكية واالستثمار في الشركات العامة الناجحة. أّما 
المؤسسات االقتصادية الخاصة، فتتركز إعادة التنظيم فيها إلى 
عملّية تحويل أدوات النشاط االقتصادي الصغيرة والمتوسطة 
عبر  ومحفز  ومنظم  مسّجل  اقتصاد  إلى  الظل  اقتصاد   من 
الحوافز  وتوفير  األنشطة  ممارسة  مناطق  الدولة  توفير 
وتشمل  المناسبة.  التمويالت  وتقديم  والجمركية  الضريبية 
إعادة تنظيم أدوات النشاط االقتصادي الخاص أيضًا تحفيز 
استثمار  صناديق  إطالق  عبر  التوسع  على  األدوات  هذه 
مختلفة األغراض وصناديق لرأس مال المخاطر وذلك لتمويل 
شركات القطاع الخاص عبر المشاركة في رأس المال والطرح 
للرقابة  وآليات  قواعد  وجود  من  بد  وال  الحقًا.  المال  بسوق 
الحوكمة  لتعزيز  ثابتة  وقواعد  باالقتصاد  المنافسة  على 
بّد  وال  الشفافية.  وتعزيز  المالية  المعلومات  ونشر  والملكية 
القطاع  بتنافسية كاملة مع  أن تعمل  الدولة  لمؤّسسات  أيضًا 
الخاص وذلك تحت مظّلة الشفافية، وعبر أدوات سوق المال 

المنّظم التي تؤّمن اإلفصاح والشفافية.

يد  كّف  ضرورة  تحّتم  المستقرة  االقتصادية  المؤسسات  إن 
والتركيز  والخدمية  اإلنتاجية  األنشطة  ممارسة  عن  الدولة 
األنشطة  لممارسة  الالزمة  األساسية  البنى  توفير  على 
االقتصادية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص بشكل أكثر 
األمر  ويتطّلب  متباَدلة.  مؤسسية  ثقة  إلى  واستنادًا  تنظيمًا 
لتنفيذ  والخاص  العام  القطاعين  بين  شراكات  إقامة  أيضًا 
أنشطة  تمويل  عن  والتوقف  الخدمات  وتقديم  المشروعات 
والشركات  والمحاِفظ  الصناديق  خالل  من  االستثمارات 
الحكومية، باستثناء االستثمار في البنى األساسية الرئيسّية. 
وينبغي إرساء إطار لممارسة الدولة لدور المؤسسة المراِقبة 
األطراف،  بين  بعدالة  القواعد  لتطبيق  والضاِمنة  مة  والمنظِّ
التمويل  فرص  إتاحة  من  بد  وال  االقتصاد.  لتنويع  والداعمة 
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االقتصادي.  النشاط  ممارسة  أدوات  لكافة  والمناسب  العادل 
كما أن االستقرار المؤسسي يحّتم أن يقتصر دور الدولة على 
القائم حالّيًا والذي  الرقابة واإلشراف والتخّلص من النموذج 
يجمع بين الملكية والرقابة واإلدارة معًا، مما يضعف من قدرة 
التوجَه  هذا  كّل  من  الغاية  وتبقى  التنافسية.  على  االقتصاد 
نحو نموذج اقتصاد مستقّر يفسح المجال للقطاع الخاص في 

أن يلعب دورًا أوسع وأن يكون له مساهمة أكبر في االقتصاد، 
الملكية  الخاّص في إطار شفاف ينظم حقوق  القطاع  فينمو 
على  ويساعد  والمالي،  اإلداري  المؤّسسي  اإلفصاح  ويطبق 
دور  من  ويعزز  الحكومية،  الرقابة  مؤسسات  مع  ثقة  بناء 
والمجتمعية  االقتصادية  التنمية  في  الخاصة  المؤّسسات 

واإلنسانية والثقافية.

جيم. العدالة االجتماعية واالقتصادية

فرص  إتاحة  عن  واالقتصادية  االجتماعية  العدالة  ُتعّبر 
الصحية  الرعاية  على  الحصول  عبر  للمواطنين،  متكافئة 
العدالة  وتقوم  العمل.  وفرص  السكن  وحق  والتعليمية 
بين  الفوارق  تقليل  فكرة  على  واالقتصادية  االجتماعية 
الطبقات من خالل ضمان عدالة أنظمة األجور والمرّتبات في 
للحماية  منظومة  بناء  ومن خالل  والخاص،  العام  القطاعين 
لمنظومة  واضحة  قواعد  وتبّني  واالقتصادية،  االجتماعية 
العدالة  تشمل  كما  المستحقة.  للفئات  أشكاله  بكافة  الدعم 
للفئات  والدعم  الرعاية  منظومة  واالقتصادّية  االجتماعّية 
الضعيفة والفقيرة وكبار السن واألطفال وغيرهم مّمن يجدر 
منظومة  إلى  باإلضافة  وحمايتهم،  مساعدتهم  بالمجتمع 

الضرائب والجباية العامة.

وفقًا ألدبيات االقتصاد االجتماعي، يتم قياس مستوى العدالة 
»معامل  بـ  يعرف  قياسي  نموذج  تطبيق  عبر  االجتماعية 
بين  الموجودة  الفجوة  حجم  عن  يعبر  مقياس  وهو  جيني«، 
أو  طبقات  تنفقها(  )أو  عليها  تحصل  التي  األنصبة  مجموع 
المختلفة، أغنياء وفقراء ومتوّسطو الدخل،  المجتمع  شرائح 
وبين ما كانوا ليحصلوا عليه )أو لينفقوه( لو تحققت المساواة 
الكاملة. وبهذه الطريقة، فكلما زاد حجم هذه الفجوة )أي كلما 
ارتفع معامل جيني(، كان المجتمع أبعد عن المساواة والعدالة 

االجتماعية بين مكوناته.

أّنها  الشعب في  فئات  بين  الدخل  توزيع  أهمية عدالة   وتبرز 
تؤّثر على حصة الفقراء والشرائح الدنيا من المجتمع، وهذه 
الشرائح ليس لديها في العادة ترف االّدخار، لذا تحّول دخلها 
الواقع  هذا  ويحّفز  والخدمات.  السلع  على  فّعال  طلب  إلى 
الدولة، أو مستثمرين آخرين من القطاع الخاص، على إقامة 
وتلك  الفعّال.  الطلب  في  التزايد  لتلبية  جديدة  مشروعات 
المشروعات الجديدة تقوم بدورها بتوظيف موظفين وعّمال 
جدد وتوزيع دخول )مداخيل( جديدة عليهم، وتتحول تلك 
من  والخدمات  السلع  على  فّعال  طلب  إلى  بدورها  الدخول 

جديد، ومن ثّم فإّنها تحفز قيام مشروعات جديدة. وتستمّر 
هذه العوامل في التتابع في دورة ال تنتهي ُيطَلق عليها عنوان 
»مضاعف االستثمار«، والذي يعّد الرافعة الرئيسّية ألّي نهوض 
أن  يعني  وهذا  لالستمرار.  وقابل  قوّي  اقتصادي  ازدهار  أو 
للنمو االقتصادي  العدالة االجتماعية واالقتصادية هي شرط 
السياسي  لالستقرار  أساسي  شرط  هي  ما  بقدر  المتواصل 
أطياف  مختلف  بين  المشترك  والعيش  التراضي  على  القائم 

الشعب من قبائل أو أعراق ومناطق.

الصراعات  وتفشي  العدالة  انعدام  أن  تاريخّيًا  الثابت   ومن 
فيه  يسيطر  وضع  إلى  البالد  وتحّول  والمسلحة  السياسية 
االجتماعية  بالعدالة  الشعور  فيه  وينعدم  القوي  منطق 
واقتصادي  اجتماعي  انفجار  إلى  حتمًا  يقود  واالقتصادية 
االقتصادية، وقد  المصالح  يسبب كوارث اجتماعية، ويعّطل 
يقود في النهاية إلى انهيار المؤسسات االقتصادية والتي هي 
عماد التنمية االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية المنشودة 
االجتماعية  العدالة  ترسيخ  على  العمل  فإّن  لذلك  ليبيا.  في 
اآلليات  من  مجموعة  على  التركيز  يتطلب  واالقتصادية 
الهاّمة في إطار تبني رؤية لمستقبل االقتصاد الوطني الليبي. 

وتشمل هذه اآللّيات ما يلي:

أواًل، عدالة توزيع الدخل بين أبناء الشعب الليبي، على أن 	 
ريعّيًة  كانت  سواء  الدولة،  موارد  كافة  األمر  هذا  يشمل 
موارد  أم  الطبيعية  الموارد  من  غيره  أو  النفط  مصدرها 
االستثمار  عوائد  أم  والرسوم  كالضرائب  العاّمة  الجباية 
خالل  من  التوزيع  في  العدالة  وتتحّقق  الحكومي. 
االجتماعية  العدالة  الحكومية ألهداف  الموازنة  استجابة 
واالقتصادية، والتركيز على اإلنفاق التنموي على حساب 
اإلنفاق الجاري، ورفع مستوى البنى األساسية، وتخصيص 
واضح  بشكل  والفقيرة  المهّمشة  للفئات  الدعم  برامج 

ومعلن وشفاف وتحت إدارة السلطات المحلية.

ثانيًا، إعادة تنظيم األجور والمرّتبات وتعزيز العدالة عبر 	 
معايير الكفاءة والمهارة في العمل، وتوحيد معايير الحد 
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القطاع  في  أم  العام  القطاع  في  سواء  لألجور،  األدنى 
الخاص. ويضاف إلى ذلك التحفيز على التوّجه نحو العمل 
في  للعاملين  المناسبة  الحوافز  وتقديم  الخاص  بالقطاع 

هذا القطاع والجهات المستوعبة لهم.

المحلي عبر صالحيات وسلطات 	  الحكم  ثالثًا، تعزيز دور 
لها  يسمح  بما  وذلك  والبلديات،  المحافظات  في  واسعة 
والفقراء  المهمشة  الضعيفة  للفئات  والمتابعة  بالمساندة 
في المجتمع من األطفال والشباب العاطل عن العمل وكبار 
عبر  رقابة مجتمعية  والمعّوقين وغيرهم، وتحقيق  السن 

مؤسسات المجتمع المدني.

رابعًا، إرساء قواعد التمكين االقتصادي للفقراء ومساعدتهم 	 
على تحسين أوضاعهم االقتصادية عبر تحسين قدرتهم 
على الحصول على التمويل وإقامة مشروعات اقتصادية 
خاّصة بهم، وتمكينهم من تلقي الدعم المناسب في إطار 
حاضنات مجتمعية مناسبة تهدف إلى تمكين الفقراء من 

العمل أو إقامة مشروعاتهم الخاصة.

والخدمية 	  والتجارية  الصناعّية  المناطق  إقامة  خامسًا، 
واعتماد  السكان  تجمعات  من  وبالقرب  المدن  كافة  في 
مخططات عقارية استثمارية وإسكانية وخدمية لتسهيل 

إقامة األنشطة االقتصادية المختلفة وتعزيز دور حاضنات 
االقتصادية  األنشطة  وتعزيز  المبادرين  دعم  في  األعمال 

القائمة على اإلبداع واالبتكار.

األصول 	  ملكية  منظومة  وتطوير  تنظيم  إعادة  سادسًا، 
العقارية والمالية والفكرية وحفظ الحقوق وكل ما يتعلق 
بها من عمليات، من نقل ملكية وإدارة وحفظ ورهن وقيد 
وشراء وبيع، وذلك بما يضمن الفعالية والكفاءة المناسبة. 
إن هذه األسس تشكل معًا إطارًا وحاجزًا مانعًا يقي أفراد 
انعدام  لمخاطر  التعّرض  من  الضعيفة  وفئاته  المجتمع 
العدالة االجتماعية واالقتصادية ويساعدهم على النهوض 
بكرامة،  العيش  على  ومقدرتهم  طموحاتهم  وتحقيق 

ويدفع بهم نحو المشاركة االقتصادية الفاعلة.

سابعًا، تحقيق الشمول المالي الموّسع ليضّم جميع المواطنين 	 
ويقدر على الوصول إليهم بسهولة، وذلك لتقديم خدمات 
عليه  والحصول  للتمويل  احتياجاتهم  تلبي  مبتكرة  مالية 
بهدف دعم مشاريع واحتياجات اقتناء األصول المختلفة. 
الفورية  والتسوية  اإللكتروني  الدفع  شبكة  وتوسيع 
اإللكترونية  المالية  الخدمات  تطبيقات  ونشر  للمدفوعات 
والمزّودين  الممولين  بين  العالية  التنافسية  من  إطار  في 

والبنوك في ظل رقابة مؤسسية شاملة.

دال. الَحوكمة المؤسسية الشاملة

عالم  في  نسبّيًا  العهد  حديث  مصطلح  المؤسسية  الحوكمة 
ضبط  مسألة  على  يتركز  فهو  األعمال،  وإدارة  االقتصاد 
المسؤولية  أطراف  بين  واالختصاصات  العالقات  وتنظيم 
داخل المؤسسة االقتصادية. وبشكل أكثر تحديدًا، إّن مفهوم 
والمسؤوليات  االختصاصات  يحّدد  منّظم  إطار  الحوكمة 
وتنفيذ  بصناعة  المعنية  األطراف  عمل  شفافية  ويعزز 
دور  بدقة  الحوكمة  قواعد  وتبين  المؤسسة.  داخل  القرارات 
التي يجب  واللجان  التنفيذي  والمدير  اإلدارة  ومهام مجلس 
أن يشّكلها لمتابعة األعمال الدورية، وتقييم مستوى المخاطر 
الرقابة  نظام  وتقويم  ومراجعة  المؤسسة،  لها  تتعّرض  التي 
إطار  بوضع  أيضًا  الحوكمة  أنظمة  وتقوم  الداخلي.  والضبط 
وخصوصًا  التنفيذية،  اإلدارة  وواجبات  مهام  بموجبه  ُتحّدد 
األعمال،  تنفيذ  على  يشرف  الذي  وفريقه  العام  المدير  مهام 
وعالقة المدير مع مجلس اإلدارة، وُسُبل المشاركة الفاعلة في 
إّن واقع  القرار، وتنفيذ سياسة مجلس اإلدارة.  عملية اتخاذ 
الحال في ليبيا يشير إلى أّن أنظمة الَحوكمة في البيئة الليبية 
ثّم   .2005 منذ  وذلك  المصرفي،  النظام  في  إاّل  معروفة  غير 

صاَر اعتماد أنظمة الحوكمة إلزاميَّ التطبيق اعتبارًا من 2010، 
في  الحوكمة  تطبيق  مدى  تناولت  التي  الدراسات  كل  ولكّن 
المصارف الليبية تشير إلى انعدام التطبيق الجّدي والصحيح، 
الشكلي.  التطبيق  يعدو  ال  األمر  فإّن  األحوال  أحسن  وفي 
المصرف  عن  الصادر  الحوكمة  دليل  فإن  ذلك،  على  زيادة 
تطوير  إلى  ويحتاج  البناء  ضعيف  ُيعتبر  الليبّي  المركزي 
العامة  الليبية، سواء  شامل لقواعده. والواقع أن المؤسسات 
إلى  ماسة  حاجة  في  المصرفية،  وغير  المصرفية  والخاصة، 
أن تعمل بقواعد وضوابط حوكمة داخلية ترسم ُسُبل القيام 
باألعباء في إطار تنظيم العالقات بين مستويات المسؤولية 

في المؤسسة وتعزيز الشفافية المالية.

وتعزيز  الليبي  االقتصاد  بناء  إلعادة  المهم  من  سيكون 
قدرته على النهوض بالمستقبل أن تعمل كل أطراف العملية 
بصورة  وغيرها  رقابية  حكومية  مؤسسات  من  االقتصادية 
القطاع  والرقابة على  الملكية واإلدارة  بين  محوكمة تفصل 
الخاصة  االقتصادية  المؤسسات  على  ويجب  االقتصادي. 
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مؤسسية  حوكمة  قواعد  تطبق  أن  القطاعات  جميع  في 
المسؤولية  أطراف  بين  وعالقاته  الداخلي  العمل  تضبط 
مجلس  وبين  الرئيسيين  الماّلك  بين  وخصوصًا  المختلفة 
عملية  في  السير  وينبغي  التنفيذيين.  المديرين  أو  اإلدارة 
استخدام  عبر  واإلفصاح  الشفافية  متطّلبات  تطبيق 
االستجابة  سرعة  على  المساِعدة  اإللكترونية  التقنيات 
إلى وضع قواعد  أيضًا  ماّسة  العدالة. وثّمة حاجة  وتحقيق 
والمؤسسات  العامة  الوحدات  من  لكلٍّ  والشفافية  الحوكمة 
والصالحيات  اإلدارة  قواعد  تتضمن  االقتصادية  الحكومية 
واإلدارة  اإلدارة  مجلس  مستوى  على  القرارات  واتخاذ 
اإلدارات  مجالس  عمل  القواعد  هذه  وُتفّعل  التنفيذية. 
بعيدًا عن   – القرار  أسس مشاركة حقيقية في صناعة  على 
اإلدارة  مجالس  لجان  عبر   – التنفيذي  العمل  في  التدخل 
المخاِطر  لجنة  مثل  السياسات،  رسم  في  المتخّصصة 
ولجنة  المالية  والرقابة  المراجعة  ولجنة  االستثمار  ولجنة 
وغيرها،  االستراتيجيات  ولجنة  والتعويضات  المكافآت 
الحوكمة  قواعد  وتتضمن  نشاط.  كل  طبيعة  بحسب 
العطاءات  وُسُبل طرح  بالنفقات  االرتباط  وآليات  إجراءات 
عنها  التقارير  ونشر  اإلنفاق  وُسُبل  بشفافية  والمناقصات 
بكل شفافية لتعزيز المساهمة والرقابة المجتمعية. إن إنفاذ 
الرقابية  القطاعات  في  المؤسسية  للحوكمة  متكامل  نظام 

الحكم  أو وحدات  الوزارات  الحكومية، سواء على مستوى 
والوظيفي  اإلداري  الهيكل  تصميم  إعادة  يتطلب  المحلي، 
عمليات  في  والكفاءة  الفاعلية  يحقق  بما  الليبية  للدولة 
المال  تجاه  والتصرفات  والمالية  اإلدارية  القرارات  اتخاذ 
المؤسسات  وفي  المختلفة.  الخدمات  وتقديم  العام 
جزئي  أو  كامل  بشكل  للحكومة  المملوكة  االقتصادية 
فإّنه  الخاص،  للقطاع  المملوكة  والشركات  والمؤسسات 
تعزز  حوكمة  قواعد  اعتماد  عبر  نفسه  باألمر  القيام  ينبغي 
فصل االختصاصات وتحد من التداخل بين الملكية واإلدارة 
والرقابة وتعزز الشفافية. فالحوكمة المؤّسسية الشاملة أمر 
في غاية األهمية لمستقبل االقتصاد الليبي، وذلك لمواجهة 
ُتبّين  )كما  الليبي  االقتصاد  في  المنتشرة  الفساد  جائحة 
تقارير الشفافية الدولية(52. كما سيسهم تبني قواعد حوكمة 
شاملة لكل قطاع ونشاط حكومي أو خاص في التركيز على 
ووضع  والموثوقية  والمصداقية  للشفافية  قواعد  إرساء 
والمجتمعية.  الحكومية  والرقابة  الداخلية  للرقابة  آليات 
المهّم أيضًا أن يتم إسناد مهمة إصدار أنظمة  وسيكون من 
تشرف  الليبية  الدولة  في  مستقلة  لجهة  الحوكمة  وقواعد 
التنمية  تعزيز  ومعايير  الحوكمة  معايير  وتطوير  تبني  على 
نشاط  أو  قطاع  لكل  الشاملة  أهدافها  وتحقيق  المستدامة 

المختلفة. األنشطة  من 

هاء. دور القطاع الخاص في مستقبل االقتصاد

كثيرة  ليبيا  في  الخاص  القطاع  أمام  والعراقيل  الصعوبات 
على  الحكومية  المؤسسات  هيمنة  بسبب  بعضها  ومعقدة، 
وبعضها  الخدمات،  وتقديم  والتوزيع  اإلنتاج  عمليات  بعض 
بسبب ضعف القدرة المؤسسية للمؤسسات الداعمة والمساندة 
وبعضها  الالزمة،  األساسية  البنية  وضعف  الخاص  للقطاع 
من  يحّد  والذي  المنّظم  غير  الظل  اقتصاد  بازدهار  متعّلق 
المنافسة العادلة للقطاع الخاص المنّظم. ولعل المعّوق األهم 
البنوك كمحرك يوفر التمويل للقطاع الخاص،  هو تعطل دور 
وذلك بسبب تعطيل العمل بالفائدة المصرفية وتوقف السجل 
العقاري والذي ُيعّد أداة مهمة جدًا لتوثيق الملكيات والرهون 
المعتمدة  المختلفة  المخططات  وانعدام  العقارات،  على 
المشروعات  بالتوسع وتطور  العمراني والتي تسمح  للتطوير 
وتوّفر بيئة الستخدام أدوات االستثمار وإشراك المستثمرين 

في تسريع عجلة االقتصاد الوطني.

أدوات  لتأسيس  المستغرق  الوقت  زال  ما  آخر،  وعلى جانب 
النشاط االقتصادي طوياًل. وبعض الحاالت ال تحكمها قواعد 
فالتقارير  بالفساد.  الممزوجة  البيروقراطية  وتنخرها  شفافة 
والمقدرة  األعمال  بيئة  توافر  حول  الدولية  والمؤشرات 
االقتصاد  تمركز  إلى  تشير  وغيرها  والشفافية  التنافسية 
ملموس  تطور  أي  تحقيق  دون  من  القائمة،  ذيل  في  الليبي 

لسنوات طويلة.

فقدان  حالة  استمرار  هو  األمر  هذا  بشأن  للقلق  يدعو  وما 
واالستقرار  االتزان  وانعدام  الوطنية،  االقتصادية  الهوية 
االقتصادي معًا، وتعمق الهشاشة االقتصادية وانعدام قدرة 
ألسباب  وذلك  منظم،  بشكل  يعمل  أن  على  الخاص  القطاع 
لدى  بنواح تنظيمية  كثيرة. من هذه األسباب ما هو متعلق 
بضبابية  متعّلق  هو  ما  ومنها  والرقابية.  اإلشرافية  الجهات 
الواسع  والتداخل  الملكية  حيث  من  الخاص  القطاع  عمل 

52 ..https://www.transparency.org .تقارير الشفافية الدولية
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بين الملكية واإلدارة، خصوصًا في المؤسسات الخاّصة التي 
القوانين  تخالف  بصورة  رئيسيون  ومالك  مستثمرون  فيها 
تعريضها  يتم  أن  تحتاج  والتي  الحالية،  الملكية  وحدود 
لحماية  القوانين  وتعديل  واإلفصاح  الشاملة  للشفافية 
دور  بتعطل  متعلقة  أخرى  أسباب  وثّمة  المستثمرين.  صغار 
التمويل  بأعباء  القيام  في  والمصرفية  المالية  المؤسسات 
ومن جهة  باالقتصاد.  اإليجابي  التفاعل  على  قدرتها  وعدم 
أخرى، ثّمة أسباب تتعلق بغموض سياسة سعر الصرف الذي 
في  الخاص  القطاع  أداء  على  والمهيمن  األبرز  العامل  صار 

ليبيا خالل فترة الصراع.

ال بد من إعادة هيكلة االقتصاد الليبي والتخّلص من اقتصاد 
قادر  أكبر  اقتصاد  إلى  والتطلع  الضيقة،  المصالح  يكرس 
انقشاع  بعد  وذلك  المنشودة،  والتنمية  الرفاه  خلق  على 

استقرار  إلى  والوصول  والمسلح  السياسي  الصراع  غبار 
على  قائم  اقتصاد  تأسيس  على  يشجع  شامل   سياسي 
لممارسة  محفزة  بيئة  ويوفر  الوضوح  من  عالية  درجة 
الحكومة  يد  كّف  وينبغي  المختلفة.  االقتصادية  األنشطة 
تدريجّيًا عن التغّول في ممارسة النشاط اإلنتاجي والخدمي، 
 وإعادة منظومة سوق المال المتوقفة منذ سنوات إلى العمل 
المحلي  االستثمار  تنظيم  إعادة  في  دورها  لتلعب  وتطويرها 
الرئيسّية،  واألنشطة  القطاعات  إلى  وجذبه   واألجنبي 
ووفقًا لقواعد اإلفصاح والشفافية. كما أن السعي لكي يلعب 
القطاع الخاص دورًا مهمًا في االقتصاد الليبي يتطلب أن يباشر 
للمعايير  وفقًا  عمله  المستقّل  االقتصادية  التنافسية  مجلس 
العالمية لتحسين التنافسية المحلية، ويجب توجيه الحكومة 
التنافسية  تعزيز  ُسُبل  نحو  والخاصة  العامة  والمؤسسات 

والسير نحو مشروع التنويع االقتصادي المنشود.

واو. تنويع واستدامة االقتصاد الوطني

يعتبر التنويع في مصادر الدخل القومي )التحول من االقتصاد 
استراتيجّيًا  هدفًا  متنّوع(  اقتصاد  إلى  المصدر  األحادي 
إليها  يرتكز  أن  يجب  التي  الرئيسّية  األولويات  ضمن  من 
إلى االستدامة  الحاجة  الليبي. وتبرز هنا  االقتصاد  مستقبل 
العامة  للموازنة  المالية  االستدامة  تعزيز  عبر  االقتصادية 
للدولة، وذلك من خالل التركيز على التنمية وتخفيض اإلنفاق 
الجاري مقابل تخصيص الجانب األكبر من الموازنة ألغراض 
)بحد  التخطيط  لقانون  البنية األساسية وفقًا  االستثمار في 
أدنى 70 في المائة من الدخل النفطي( والسيطرة على العجز 
المائة من  بالموازنة عند مستويات مقبولة في حدود 3 في 

الناتج المحلي اإلجمالي.

استدامة  وتحقيق  االقتصادي  التنويع  هدف  تحقق  إن 
صاحبت  التي  الريعية  متالزمة  من  والخروج  اقتصادية 
القومي  الدخل  هيكل  على  بشدة  وأثرت  الليبي  االقتصاد 
االضطرابات  على  كامل  بشكل  منكشفًا  االقتصاد  وجعلت 
إطار  وضع  يتطّلب  ذلك  كّل  إّن  العالمية،  النفط  أسواق  في 
متكامل ومتدّرج لعملية التنويع االقتصادي، وذلك عبر تعزيز 
قاطرات  إلى  تتحول  أن  على  قادرة  اقتصادية  قطاعات 
فال  الليبي.  الكربوني  القطاع  لقاطرة  مصاحبة  اقتصادية 
القطاع  في  االستثمار  عدم  االقتصاد  في  التنويع  يعني 

لزيادة  محدد  زمنّي  إطار  يوضع  أن  المطلوب  بل  النفطي، 
وتسخير  المضافة  قيمته  وتعميق  النفطي  القطاع  مساهمة 
مثل  أخرى،  اقتصادية  قطاعات  وتوسيع  لتأهيل  إيراداته 
القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي واالتصاالت 
وقد  واإللكترونية.  المالية  الخدمات  وقطاع  والمعلومات 
المنشود خالل  التنوع  لتحقيق  القطاعات مؤهلة  تكون هذه 

فترة زمنية مناسبة.

سيعتمد  وازدهاره  الليبي  االقتصاد  استقرار  مستقبل  إن 
والذي  والمستدام  الشامل  التنوع  تحقيق  على  قدرته  على 
االستراتيجيات  تنفيذ  في  السير  يتم  أن  بالضرورة  يعني 
واستراتيجيات  كموّجهات  المقترحة  االقتصادية  والبرامج 
إيجابًا  جميعها  ستنعكس  والتي  الليبي،  االقتصاد  لمستقبل 
واالستدامة  العامة  المالية  واستدامة  التنوع  تعزيز  على 
االقتصادية بشكل عام. وبهذا الشكل، يمكن تحقيق مستقبل 
تجعل  صلبة  أسس  على  يقف  لكي  الليبي  لالقتصاد  أفضل 
الكريم  العيش  متطلبات  تلبية  على  قادرًا  اقتصادًا  منه 
وليكون  الطامح،  لشبابه  أوسع  آفاقًا  يحمل  ولكي  لشعبه، 
وحلقة  واألفريقية  العربية  المنطقة  في  رائدًا  اقتصادًا 
استقرارًا  أكثر  بشكل  الجغرافي  محيطه  مع  يتفاعل  وصل 

للجميع. واستدامة 
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الئحة بالمنشورات الصادرة عن مشروع ليبيا
TitleDocument Numberالعنوان

دراسة تمهيدية عن االقتصاد في ليبيا: الواقع 
والتحديات واآلفاق

الجزء األول من دراسة أولية لمشروع الحوار 
االجتماعي واالقتصادي الليبي

 An Introductory Study on the Status,
 Challenges and Prospects of the Libyan
Economy

 Part I of a Baseline Study for the Libya
Socioeconomic Dialogue Project

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.3

دراسة تمهيدية عن المجتمع في ليبيا: الواقع 
والتحديات واآلفاق

الجزء الثاني من دراسة أولية لمشروع الحوار 
االجتماعي واالقتصادي الليبي

 An Introductory Study on the Status,
 Challenges and Prospects of the 
Libyan Society

 Part II of a Baseline Study for the Libya
Socioeconomic Dialogue Project

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.2

دراسة تمهيدية عن الحوكمة والمؤسسات 
في ليبيا: الواقع والتحديات واآلفاق

الجزء الثالث من دراسة أولية لمشروع الحوار 
االجتماعي واالقتصادي الليبي

 An Introductory Study on the Status,
 Challenges and Prospects of Governance
and Institutions in Libya

 Part III of a Baseline Study for the Libya
Socioeconomic Dialogue Project

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.1

The economic cost of the Libyan conflictE/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.8الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا

الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا

ملخص تنفيذي

Economic cost of the Libyan conflict

Executive Summary
E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.5

 السالم في ليبيا: 
فوائد للبلدان المجاورة والعالم

Benefits of Peace in Libya : 
Neighbouring Countries and Beyond

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/2

 السالم في ليبيا: 
فوائد للبلدان المجاورة والعالم 

ملخص تنفيذي

Benefits of Peace in Libya : 
Neighbouring Countries and Beyond 

Executive Summary

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/2/ 
SUMMARY

رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة 
والمؤسسات

 Vision for Libya: towards prosperity, justice
and strong State institutions

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/TP.1

نحو هوية وطنية جامعة في ظل دولة 
العدالة المواطنية

 Towards an inclusive national identity 
in light of a just citizenship State

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.1

Social protection systemمنظومة الحماية االجتماعية
E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.2

106

 رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة والمؤسسات  
الئحة بالمنشورات الصادرة عن مشروع ليبيا



107

TitleDocument Numberالعنوان

رأس المال البشري وتمكين الشباب والمرأة 
ودمج المسّلحين

 Human capital, youth and women
 empowerment, and the integration of
militant forces

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.3

 دور الدولة في التنمية االقتصادية 
 المستدامة والتموضع االستراتيجي لليبيا 

في االقتصاد العالمي

 The role of the State in sustainable
 economic development and the strategic
positioning of Libya in the global economy

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.4

تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون في ليبيا: 
دور مبادئ حقوق اإلنسان والعدالة الشاملة 
في إرساء منظومة مجتمعّية عادلة، وقضاء 

نزيه ومستقّل، وأمن إنسانّي مستدام

 Strengthening the State authority and the
 rule of law through a fair and independent
 justice system, and human security based
 on human rights and the principles of
comprehensive justice

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.5

ترميم الثقة والمصالحات: الطريق نحو تأسيس 
ميثاق وطني ليبي

 Restoring trust and reconciliations to
establish a national charter

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.6

بناء دولة المؤسسات والتكامل اإلقليمي 
والتعاون الدولي

 Building a State of institutions, regional
integration and international cooperation

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.7

Mechanisms for economic reform and آلّيات اإلصالح والتعافي االقتصادي
recovery
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POLICY BRIEF.8
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