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وثيقة السؤية الظياطية
ّ
ّ
واملظحقبلية للحجمع الىطني الليبي
املسحلية
الحىَئة والحمهُض
إلااطا الحجم٘ الىَجي ـ اللُبي آلان...؟
ً
ّ
ّبن ّؤًة ٖملُة ْ
ملخهلة الؿىىات الخمـ اإلاايُة ،وثدضًضا مىظٞ 17براًغ  ،2011ث٨كٞ ًٖ ٠ضاخة
طغ ٍص
الضماع اإلااصي واإلاٗىىي الظي خا ١بالضولة اللُبُة وَا ٫بحضاُٖاثه الخُحرة واإلاضمغة ؾاثغ ّ
م٩ىهات املجحم٘
اللُبي صون اؾحشىاء ٣ٞ .ض ناع الٟكش ٖىىاها عثِؿُا ُوم ًما للىسبة الؿُاؾُة والاطحماُٖة التي ّ
ثهضعت
ِػ
اإلاكهض بٗض الحُٛحر الظي قهضتٌ الب صً ،
بضء ا باإلزٟا ١في بىاء وبصاعة اإلاغخلة الاهح٣الُة اإلاإمىلة  ،التي ٧ان
ُ
اهتهاء بلى ؤلازٟا ١في ث٣ضًم همىطض خًاعي طضًضّ ،
ٞطخ َي بلى بىاء الضولة اللُبُة الجضًضة ،و ً
ًدش
ُيثى ٘٢ؤن ت ِ
مدش الىمىطض الظي ٧ان ٢اثما َ ،ظا عٚم الد٧لٟة البآَة التي ّ
ّ
ث٨كصَا اللُبُى ن ٦مجحم٘ وصولة مً ؤطش
ثمغٍغ َظا الحُٛحر الؿُاسخي.
ًجً اللُبُىن َىا ٫الؿىىات الخمـ اإلاايُة  ،ؾىي الٟىضخى والضماع واوٗضام ألامً الشخصخي
لم ِ
ّ
ّ
واملجحمعي ،وألاَم مً طل ٪الاؾحجزا ٝمدٞاوت الخضة ،مح٘ صص ألابٗاص الظي ًحٗغى له الجمُّ٘ ،
مما ؤ٣ٞضَم
ّ
ألامش في بم٩اهُة ثى ٕ١مؿح٣بش مزحل ،٠ومً ٢بله ؾُُغة الخكائم بةم٩اهُة خضوذ َٟغة هىعي ة بمؿحىٍات
َ
م٣ىمات ّ
الح٣ضم والحُىٍغ ،وبٗض ازحٟاء الضولة ٟ٦اٖش عثِـي
اإلاِٗكة  ،بٗضما وؤص الهغإ والاختراب ألاَهي
ّ
و٢٥اَغة للحىمُة ّ ،
وثدىَ٫ا هي هٟؿها بلى طؿض ٖاطؼ في خا ٫مىت ؾغٍغ ّي وؾِ ؾاخة جٛظي الهغإ ألاَهي
وتّػوصٍ بؤؾباب الاؾحمغاعٍة.
ومً ّ
ّ
املخولة الُبُُٗة ،ؤن وكهض وطىص ثل ٪البِئة الٗضاثُة بما ثمسله مً قغور واؾحجزا ٝماصي
رم ٧اهد
َ
ومٗىىي ٚحر مؿبى ْ ،ًً١جكهض ٖهى ٞكش املجحم٘ بماؾؿاثه الح٣لُضًة والخض ًسة في الحٗاَي م٘ الحدضي
ً
ؤوال ،رم بصاعة اإلاغخلة الاهح٣الُة ً
ثالُا.
والحٗامش م٘ الحُٛحر الؿُاسخي
ّ
٢٫ض ٧ان الحدضي ؤ٦بر مً َا٢ة الجمُ٘ ٖهى الاخحما ٫بؿبك َظا ال٨م الهاثش مً ألاهاوي ات والهغإات
والغٚبة في الاؾحدىاط ٖهى "مكغوٕ" الضولة الجضًضة مً مىُل ٤خؼبي ؤو طهىي ؤو ٖ٣اثضي ؤو ٞئىي ،بحن
ؤَُا ٝاإلاكهض الؿُاسخي بمسحل ٠مكاعبها واهحماءاتها ّ
الضًيُة ؤو اإلاضهُة ـ اللُبرالُة ،وبُنهما ال٣ىي الجهىٍة ـ
ّ
اإلاىاَُ٣ة.طاء ّعص ٗٞش َظٍ ألاَغا ٝمجحمٗة ؤ٢ش مً اإلاحى ،ٕ١بؿبك ما ًم ً٨ثىنُٟه ب ـ " الٛباء الؿُاسخي "
الظي ؾُٞ ِ٣ه الجمُ٘ مً صون اؾحشىاء.
ّ
ومما ؤؾهم في باؽ اإلاكهض الؿُاسخي وألامجي والاطحماعي الكامش َى الخُاًا الؿُاؾُة التي طغي اعث٩ابها في
ّ
بصاعة مغخلة اهح٣الُة ٧ان ً
ن الضؾحىعي ألاو ٫في 13
م٣غعا لها ؤال ثحجاوػ الٗامحن ،خؿك مًامحن ؤلاٖ
ؤٚؿُـ  2011الىاْم لحل ٪اإلاغخلة ،ل٨نها بحجاوػ َظا ّ
الؿ ٠٣الؼمجي،ؤصزلد الضولة واملجحم٘ ً
مٗا في ه٤ٟ
ثدى ٫اللُبُحن مً خاّ ٫
مٓلم ،بات الخغوض مىه ًدحاض بلى معجؼة طُىؾُاؾُة وبؾتراثُجُةّ ،
الحمؼ١
ّ
بص ٞيهم عوح الخؿامذ بما ّ
والىًَ ّ
ًاَلهم ل عت٢اء بلى مؿحىي
الغاَىة بلى الكٗىع باإلاؿئىلُة الىَجي ة ،وت
َظا الحدضي ال٣ضًم الجضًض.
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َ
سبا ٧اهىا ؤومجحمٗاَ ،ى ؤأهم لم َ
ًااز ُظ بمىُ ٤الؿُاؾة ٖهى الجمُ٘ ُه ً
ٌؿ٘ ْوابلى ثإؾِـ الضولة الجضًضة
وما
ْ
َ
ؾٗي ِهم بلى طجي اإلا٩اؾك والٛىاثم واإلاؼاًا التي
ٖهى ٢ىاٖض الٗض ٫واإلاؿاواة والخغٍة واخترام ال٣اهىن٢،ضع ِ
٧اهد محاخة ز  ٫ثل ٪اإلاغخلة،صون اَحمام خ٣ُ٣ي بٗملُة بٖاصة بىاء الضولة وماؾؿاتها الؿُاصًة
والخضمُةٖ ،هى ؤؾاؽ اإلاُالك التي ع٘ٞتَاؤٚلبُة اللُبُحن في بَاع ٞبراًغ ؤو زاعطها ،وبك٩ش ٌُٗض بليهم ألامش
بض ٫الُإؽ مً ؤلان ح ومً بم٩اهُة جٗافي البلض.
ً
ً
وؾُاؾُا ،و َغٍ٣ة ّ ٫
خش
اطحماُٖا
ل٣ض ماعؽ الجمُ٘ الٗى ٠الؿُاسخي ٧ىؾُلة إلاٗالجة ألاػمات اإلاحٗضصة
الجزاٖات م٘ آلازغ ،صون وعي وصون بصعا ٥ملخاَغ َظا الاقخباٖ ٥هى وا ٘٢الٗ ٢ات الؿُاؾُة والاطحماُٖة،
بضال مً الايُ ٕ بالضوع الؿُاسخي والاطحماعي الظي ؤهاَه الحاعٍش بهم ،بمؿحىي الىطج واإلاؿئىلُة
والكٟاُٞة الؿُاؾُة اإلاُلىب٩ٞ ،اهد الىخُجة الخحمُة ؾ٣ىٍ الضولة واملجحم٘ في بغارً الٟىضخى والضماع.
٧ان ما خضذ ً
ً
َبُُٗا لألويإ التي ناخبد ٖملُة اإلاُالبة بالحُٛحر والؿُاسخي وؤلانغاع ٖهى ثمغٍغٍ
هحاطا
صازش اإلاكهض اللُبي عٚم الحدظًغات التي ؤَل٣د خُنها مً مساَغ ٖؿ٨غة املجحم٘ وبهاَة قاوهه بُ٨اهات
مُلِكُىٍة وقبه ٖؿ٨غٍة ال قغُٖة لها وال زبرة وال والء لٛحر مهالخها وؤطىضات الخاعض اإلاحىاً٢ة
مىُُ٣ا وبؾتر ّ
اثُجُا م٘ ألاطىضة الىًًَة والؿُاصًة .
و٢ض ْهغت هحاثج الحضزش الٗؿ٨غي الٛغبي وؤلا٢لُمي بالهغإ ألاَهي ،وألاصواع التي ماعؾتها ٧اٞة ال٣ىي
ؤلا٢لُمُة والضولُة ب٣هض الهُمىة ٖهى ال٣غاع اللُبي وثجُحرٍ لٟاثضة مهالخها ؤلاؾتراثُجُة ،واه٨ك٠
ثىُْ ٠الىسبة الؿُاؾُة اللُبُة لخضمة ثل ٪اإلاهالح في ؾُا ١قب٨ة الٗمالة الؿُاؾُة صون ؤي ا٦تراذ
ً
محسظا قٚ ً ٨حر مؿبى ١مً ّ
الحُاخً طٗش مً الضولة ومٟهىم الالح٣اء
باإلاهالح الٗلُا للمجحم٘ والضولة،
ُ
ّ
َ
ّ
َ
وَم بُٗض الحد ٤٣في لُبُا ٞبراًغ ،وَا ٫بحضاُٖاثه اإلاضمعة مً اليؿُج الاطحماعي وال٣بهي
خى ٫الىًَ مدٌ ٍ
٢بش اليؿُج الىَجي الٗام ،واأهاعت مٗه مٗٓم وقاثج الحماؾ ٪الًٗىي بحن اللُبُحن.
ّ
ؤ٢ىات ِهم
وما ًؼٍض الُحن بلة َى ؤن الاؾحجزا ٝالخاص واإلاتزاًض الظي جٗغى له اللُبُى ن وما يػالىن في
ِ
ّ
ً
وثدضًضا ألاعنضة اإلاالُة والا٢حهاصًة التي وعرتها الىسبة الؿُاؾُة الخالُة ًٖ الىٓام الؿاب، ٤
وم٣ضعاتهم،
ّ
ومىٓ ٌم ّ
ٌ
ثىعَد به صو ٫وطماٖات وؤٞغاص ٌٗلمها ال٣اصخي والضاوي  .وَظا ألامغ ً مـ خضوص ؤلاطغام
ممىهج
طؼء ُ
الؿُاسخي في خ ٤الكٗك اللُبي ،الظي ث٩البد ٖلُه ألا ٢ضاع ٞإنبذ ٌ
ٚحر ٢لُش مىه مكغصا زاعض وَىه
ًىٓغ بٗحن الخؿغة وألالم بلى ما ح ا ١به مً زغاب وصماع ٚحر مؿبى٢حن  ..وطؼء آزغ ً٣ب٘ في سجً ٦بحر
باإلاىاَ ٤التي ٌِٗل صازلها ال ٌؿحُُ٘ الحدغ ٥وال الحى٣ش بؿبك ّ
قضة الا٢ححا ٫والٟغػ الجهىي  ..وبُنهما
ُ٢إ مً قباب َظا الىًَ ً٣بٗىن في سجىن ملِكُات طهىٍة ؤو ٖ٣اثضًة ٧ش طهبهم ؤأهم َمدىا بلى
مؿح٣بش طضًض وؤمش مٛاًغٞ ،ىطضوا ؤهٟؿهم ضخُة لشجُٛحر الظي ؾاهضوٍ بما اؾحُاٖىا مً ٢ىة .
ّ
وال ًحى ٠٢ألامغ ٖىض ثل ٪اإلاٗاهاة الُىمُة٣ٞ ،ض ٖبشد الىسبة الؿُاؾُة باليؿُج الاطحماعي للُبُحن ،وػاصت
ٖهى طل ٪ؤن اؾحجزٞد مىاعصَم اإلاالُة الطخمة بٗملُات أهك وؾٟه وخكض ؾاطض للماٍضًً ُب ِّض َصت مٗها
ألانى ٫واإلامحل٩ات الحابٖة للضولة واؾخسماعاتها الا٢حهاصًة واإلاالُة الطخمة بالخاعض ّ
مما ؤونش البلض بلى
ً
ً
واطحماُٖا ٢بش طل.٪
ؾُاؾُا
ٖحبة ؤلا ٞؽ اإلاالي ،بٗض ؤن ؤٞلؿد
وما ًًاٖ ٠قٗىع اللُبُحن ّ
بالًُم واإلاهاهة َ ،ى عئٍة ب صَم ّ
ثحدى ٫من صولة طات م٩اهة ٖهى الهُٗض
ّ
الحسهي الؿُاسخي ـ الضبلىماسخي ٖنها ٞدؿك ،وبهما ً
الضولي ،بلى ُ٦ان مىبىط ً
ؤًًا ل٩ىأها ٢ض
صولُا لِـ بؿبك
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ً ً
آمً للجماٖات الضًيُة اإلاخكضصة التي ثماعؽ الٗى ٠الؿُاسخي صازش لُبُا
ؤنبدد مىَإ ٢ضم وم ط ا ا
ً
ً
ّ
باعة عثِؿة مً باع
الحىتع ؤلا٢لُمي ومغ٦ؼ بمضاص
وزاعطها ٖهى هُا ١واؾ٘  .وَظا الىا٢ ٘٢ض طٗش مً لُبُا
٣ٞ .ض طٗش الٟغاٙ
وصٖم لىطؿتي لؿاثغ املجمىٖات ؤلاطغامُة وؤلاعَابُة صازش خضوص البلض وزاعطه
ً
الؿُاسخي-ألامجي ومً ٢بله الاطحماعي ،مً لُبُا م٣هضا للجهاصًحن مً مسحل ٠الجيؿُات ،بؿبك َكاقة
ً
ً
ؤوياٖها ألامىُة والؿُاؾُة ،وألاَم َى اؾحٟاصتهم مً ْغو ٝالحإمحن والخهاهة ،بٗضما باثىا َغٞا ؤنُ
مً مٗاصلة الهغإ الضازهي ومؿاعات الخؿىٍة الضازلُة وؤلا٢لُمُة والضولُة .
ّ
ّ
بًُ٣ة لُبُا ًبضو ّ
ؤ٢ش وؤيٗ ٠مً ؤن ًاصي بلى اهتهاء
ومما ًٟا٢م اإلاك٩لة ؤن مؿحىي اَحمام املجحم٘ الضولي
ً
٢غٍبا  ،عٚم يلىٖه ّ
وجؿببه بك٩ش مباقغ وؤنُش بحل ٪اإلاٗاهاة مىظ بضاًة ثضزله في الكإن
اإلاإؾاة الىَىُة
اللُبي الضازهيَ ،ظا باإلياٞة بلى الاوكٛا ٫الضولي وؤلا٢لُمي بالٗضًض مً مهاصع التهضًض ؤلاؾتراثُجي ألازغي
باإلاىُ٣ة ،صون بصعا ٥لخ٣ُ٣ة الٗ ٢ة ّ
الؿ ّ
ببُة بحنَا ،ومً صون ال٣ضعة ٖهى الٟهش بُنها بك٩ش ٢اَ٘.
وما ُيبظ ٫مً مؿاعي ؤممُة إلهحاض ّ
خش وجؿىٍة ؾُاؾُة لألػمة اللُبُة عٚم ثسمُيىا لها ،وألي طهض ب٢لُمي ؤو
صولي ٌؿتهض ٝاهخكا ٫اللُبُحن مً مٗاهاتهم اإلاغٍغة ،بال ؤأها ثٟح٣غ بلى الجهىص الؿُاؾُة الضولُة الجضًة وبلى
الخؿم اإلاُلىب في الحٗامش م٘ ألاػمة وما ّ
اهجغ ٖنها مً مٗاهاةٖ ،هى ألا٢ش مً ز  ٫م٩اٞدة اوٗ٩اؾات
اإلاؿإلة اللُبُة ٖهى الىي٘ الٗام باإل٢لُم ،ووٖ ٠٢ملُات الحٛظًة اإلاؿحمغة للهغإ وؤلاختراب الضازهي  ،مً
ز  ٫مى٘ صٖم ال٣ىي اإلاحهاعٖة وبؾىاصَا مً الخاعض  .ؤي ٠بلى طل ٪نٗىبة ّ
ثدى ٫الشخىم التي نىٗد
ثل ٪ألاػمة وجؿببد ٞيها بلى طؼء مً الخش الؿُاسخي بؿبك اٞح٣اعَا للغقاص وألاَلُة الىَىُة ّ .
٩ٞش مً َغفي
الخىاع الؿُاسخي الظي ثغٖاٍ ألامم اإلاحدضة آلان ال ًامً بإَلُة آلازغ ،وَٗحبر الخىاع مجغص َضهة ؾُاؾُة
مً ؤطش ثىُٟظ مسُُاثه ؤلا٢هاثُة يضٍ  .ومً رم ٞةن ٞغم هجاح َظا الخىاع في ثد ٤ُ٣جؿىٍة قاملة
ً
ً
لألػمة اللُبُة ثبضو مدضوصة ،ولً ثهمض َىٍ في ؤخؿً الاخحماالت.
بهه ما ِم ن َمزغض خالي ؤو مؿح٣بهي مً صوامة الٗى ٠وال٨غاَُة اإلاحباصلة التي جؿىص املجحم٘ الهي بي آلان ،بال
بالبدص ًٖ َغٍ ٤وؾِ بحن ّ
خضًً محهاعٖحن ربد ٞكلهما الؿُاسخي مً ٢بش  .وَظا الخُاع ً٨مً في عئٍة
الحجم٘ الىَجي اللُبي ا ٫تي ه٣ترخها٧ ،ةَاع ّ
ّ
ؾُاسخي ًحجاوػ اإلاىعوذ الهغاعي والٗضاجي الخالي،
ماؽ سخي و
ً
وٍلح ٠خىله اللُبُىن وثدضًضا ؤولئ ٪الظًً باثىا ضخاًا لهظا الٗضاء و ٫ؾُاؾات ؤلا٢هاء الُاثٟي
واإلاىاَ٣ي اإلاصخىبة بحىطهات اهح٣امُة ورإعٍة هالد منهم ،ومً الٗضًض مً قغاثذ وم٩ىهات املجحم٘ صون ؤن
ً٩ىن لهاالء بالضازش والخاعض نىت ًضاٖ ٘ٞنهم  ،وَٗمش ٖهى ثإؾِـ صولة لُبُا الجضًضة التي ًدلمىن بها.
ّ
بن اللخٓة الغاَىة مهحرًة وثاعٍسُة ّ
ؾحدضص ما بطا ٧ان ؾِحم به٣اط
ب٩ش اإلا٣اًِـ ،وهي ؾاٖة الخ٣ُ٣ة التي
ّ
وؾحترصي في ّ
الهىة السخُ٣ة التي ال زغوض
لُبُا مً بغارً اإلاىت الظي ًتربو بها  ،ؤو ؤأها ؾحنهاع بك٩ش أهاجي ،
منها وال هجاة.
َ َ
ّبن َظا الهاطـ وٚحرٍ َى الظي خضا ِبىا بلي ث٩ىًٍ "الحجم٘ الىَجي اللُبي " لُ٩ىن ا٫طؿم الحىُٓمي الظي
ّ
ّ
واإلاؿحٗضة للمكاع٦ة بةه٣اط
ًًم الِا٢ات والٟ٨اءات اللُبُة التي ثغٍض الٟٗش والٗمش مً ؤطش لُبُا،
الىًَ ،صون ب٢هاء ؤو تهمِلّ ،
اإلاٗك ًٖ الٛالبُة الهامحة الغاًٞة ّ
ل٩ش ؤق٩ا ٫الهغإ
ختى ً٩ىن الهىت ّع
والا٢ححا ،٫والتي ثغٍض ٖىصة الخُاة الُبُ٘ ية بلي ٧اٞة عبىٕ لُبُا وبٖاصة ُّل
الشخمة بلي اليؿُج الاطحماعي  ..و٧ي
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ً٩ىن ؤلاَاع ال٨ٟغي والؿُاسخي لىي٘ ّ
ثهى ع ٖلمي وٖمهي  ،ونُاٚة مكغوٕ وَجي وا٢عي وطام٘ للخغوض مً
ألاػمة الغاَىة وللكغوٕ في بىاء الضولة اإلاضهُة،صولة الجمُ٘ ..

الىعي بزوض ثداعيات الفىض ى والاقححال
ٌة
وطيلة لصياغة ألاهداف والغاًات
بن الهغإ الضاثغ بحن الٟغ٢اء وبزىة الضم َى باألؾاؽ نغإ مهالح مٗٓمها ماصًة وآهُة ٨ً ،كًٖ ٠
ثسلّ ٠
ّ
الخ ٤بالُض ،وًٖ َُمىة مىُ٤
وثضن في الحٗاَي ،وًٖ ؾُُغة ؤؾلىب اإلاٛالبة واؾخُٟاء
ٍ
ّ
الىًَ/ا٨ٗ٦٫ة التي ًتهاٞد الجمُ٘ ٖهى هُش ا٫خهة الا٦بر منها.
بن لُبُا الُىم مد٩ىمة بمبضؤ "الٛاًة ثبرع الىؾُلة " ،ا٫ط ي ّ
اإلاحداعبن عٚم مداولة ٧ش َغ ٝبيٟاء
و
ثبىاٍ
ُُ
المذ ٫والُ٣م ..بش بن البٌٗ ٢ض ؤؾبٜ
نٟات هبُلة ٖشيخغب اإلاهالح َظٍ٧ ،الىَىُة والكغ ٝوالضٞإ ًٖ
ٖليها نٟات ال٣ضاؾة خحن ؤلبؿها ٖباءة الضًً لحبرًغ الا٢ححا ، ٫وؾ ٪ٟالضماء والنهك والؿلك وؤلا٢هاء
والخكٟي صون ؤلاٞهاح ًٖ الؿبك الخ٣ُ٣ي والضوا ٘ٞاإلابُىة واملخُٟة التي ثدغ ٥الجمُ٘ وثضٗٞهم بلى
مؼٍض ال٣حش وألاطي وبَالة ؤمض الهغإ الٗبثي املجىىن صون َىاصة.
ل٣ض ّؤصي ه٣و الخبرة الؿُاؾُة بلي ؤزُاء ٢اثلة في بصاعة الكإن الٗام ّ
م٪نت ألاٖضاء واإلاتربهحن بالىًَ مً
ّ
وثىُْٟها،مما طٗش لُبُا:
اؾح ٛلها
ّ
 - 1باعة ثىثغ عثِؿُة في ؤلا٢لُم.
ً
ً
 - 2م٣غا ومىَىا لإلعَاب وبعَابحي الٗالم الباخسحن ًٖ مىٍ ؤ ٢ضم في مىُ٣ة قما ٫ؤٞغٍُ٣ا وصو٫
الؿاخش ألاٞغٍ٣ي.
ً ً
 - 3مٗبرا صولُا لحجاعة املخضعات ال٣اصمة مً ؤمغٍ٩ا ال ثُيُة وبٞغٍُ٣ا واإلاحجهة بلي ؤوعوبا وٚغب آؾُا.
ً
 - 4مٗبرا للهجغة ٚحر الكغُٖة اإلاحجهة بلي ؤوعوبا.
ً
ً
 - 5مدُة صولُة للتهغٍك وثجاعة الؿ ح.
ً
ُ
وجؿغح في الب ص صون خؿِك وال عُ٢ك في اهتها ٥واضح
 - 6مؿغخا لى٧االت الاؾحسباعات الٗاإلاُة ثمغح
وجٗض ناعر ٖهى ُخغمة الىًَ و٦غامة ؤبىاثه.
للؿُاصة الىَىُةٍ ،
 - 7ؾاخة خغب با٫و٧الة ،وثهُٟة خؿابات ؾُاؾُة بحن ال٣ىي ؤلا٢لُمُة والضولُة.
 - 8ؾاخة طض ٫ونغإ ًض ٕي ٧ش َغ ٝامح  ٥هانُة الخ٣ُ٣ة والخ ٤اإلاُل ٤في ُ٢اصة البلض،
وقُُىة وتهمِل وب٢هاء الُغ ٝؤو ألاَغا ٝألازغي ،بلى ّ
ٖىه ،وثبرًغ
خض بؾ٣اٍ ؤبؿِ الخ٣ى ١ا
ّ
ٖلُه ومهاصعة ممحل٩اثها صون وطه خ.!٤
والحٗضي ا
٢حلها واهتها ٥خغماثها
الت َهمدْ
 - 9باعة ٞؿاص ٚحر مؿبى٢ة ؾاَم وقاعٞ ٥يها الجمُ٘ م٘ اؾحشىاءات ٢لُلة ال ث٩اص ُت ط٦غ َ ،
مئات اإلالُا ات مً ّ
مض زغات ألاطُا ٫في لُبُا ،و٢ظٝت بالمؾح٣بش الحىمىي للبلض في المطهى ،٫بما
ع
ؾُارغ ٖشيمىاػهات خ٩ىماثه لؿىىات وٖ٣ىص ٖضًضة ٢اصمة!!
َ
ّ
٧ش طل ٪ؤصي بلى بيٗا ٝالضولة ،وبلى ث٣اؾم الىٟىط بحن اإلالِكُات اإلاؿلخة التي جٛىلد بًٟش ما َعا٥مد مً
ً
ّ
ّ
بال٣ىة بضً ًٖ
ومهامها،وٞغيد هٟؿها
ما ٫وؾ حٞ ،حُاولد ٖهى الضولة واهتزٖد منها ازحهاناتها ،
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ُ
ُ
ُ
المئؾؿات ألامىُة والٗؿ٨غٍة ّ
َا وسجىنَا الؿغٍة زاعض
و٢ىات
٦حاثكَا
الغؾمُة.و٢ض ؤنبذ ت لهظٍ اإلالِكُات
ألاَغ الكغُٖةّ ،
ختى اؾخكغي الٟؿاص وازحٟى ألامً وألامان مً خُاة اللُبُحن.

ّ
الححدي إلازهابي:

ّ
وفي َظا ؤلا ٖهاع الظي ٌٗه ٠بلُبُا٦ ،كغ ؤلاعَاب والحُغ ًٖ ٝؤهُابهما في خملة مؿٗىعة هجم ٖنها
اٚحُا ٫مئات يباٍ وطىىص اإلااؾؿات ألامىُة للضولة إلاى٘ ُ٢ام طِل ًدمي البشص واإلاىاَىحن ؤو قغَة
ُّل
ّ
الخكىَات التي ؤنابد اليؿُج الاطحماعي لش وًَ ،
ٞاٖلة ،وإلٞكا٧ ٫ش مداوالت بٖاصة اللخمة ومٗالجة
ُٞجض هٟؿه ؤمام آٞة طضًضة ّ
ؤقض قغاؾة مً الظي طا٢ه واٖحاصٌمً ؤلاطغام الظي ؤٖ٣ك اأهُاع الىٓام .ولم
ّ
ّ
الخض ،بش ّ
ًحى ٠٢ألامغ ٖىض َظا ّ
ّ
والهلك في الكىاعٕ إلزماص
جٗضاٍ بلى اهتهاض ؤؾلىب ال٣حش والحٟجحر والظبذ
ّ
وَجي ؤو مسالَ ، ٠ظا  ًٖ ًٞؾُاؾة ث٨مُم ألاٞىاٍ والحُِٛك وعاء الً٣بان ومىطة الحهجحر
ؤي نىت
ثجمٖات ٧املة صون وطه ّ
صن وبلضات و ّ
خ .. ٤وألامسلة ٖهى جٛلٛش الٓاَغة ؤلاعَابُة في
ال٣ؿغي التي َالد ُم ًا
لُبُا ٦سحرة ومحجضصة ولؿىا في واعص خهغَا وبخهائها في َظا اإلا٣ام..
ثىابت السؤية الظياطية للحجمع الىطني الليبي.
مما ؾب ٤ثحإؾـ عئية الحجم٘ الؿُاؾُة مً ا٫رىابد الحالُة :
ً
ً
وقٗك،وؾُاصتها واؾح٣غاعَا.
ا
 - 1وخضة لُبُا ؤعيا
ٖ - 2غوبة لُبُا وبؾ مها وم٩اهتها في مدُُها اإلاٛاعبي وألاٞغٍ٣ي.
 - 3خ ٤اللُبُحن ٧اٞة في ث٣غٍغ مهحرَم وازحُاع ق٩ش صولتهم و هٓامهم الؿُاسخي والِٗل بخغٍة و٦غامة
وؤمً وثمحٗهم برغوة ب صَم.
 - 4الحداوع َى ألاصاة ألاوؿك ٫خ ً٣الضماء وخ ٟٔألاعواح.
ّ -5
خٖ ٤ىصة ا ّ
إلاهجغًٍ والىاػخحن بلى ؤعيهم وصًاعَم وممحل٩اتهم.
ّ -6
خ ٤ا٫خغٍة للمدحجؼًٍ واإلاٗح٣لحن.
 - 7مداؾبة ٧ش مً ؤطغم في خ ٤اللُبُحن وبضون اؾحشىاء ؤمام ً٢اء لُبي ٖاص ٫وهؼٍه.
لم ّ
ثدضصٍ
 - 8مهالخة ٧اٞة م٩ىهات الكٗك اللُبي اإلاؿحٗضة للِٗل بؿ م م٘ ؾاثغ اإلا٩ىهات ألازغي و ٤ٞا ا
ُ ُ
الكغَٗة ؤلاؾ مُة ،وصؾحىع الب ص و٢ىاهُنها وهٓمها  ،وو٣ٞا إلاباصت وم٣حًُات الحٗاٌل اإلاكتر.٥

ّ
هداف الحجمع الىطني الليبي :هداف وسحلية و سي
وظحقبلية
ثمهيد
ً
ً
ً
ً
بن يغوعات الحٗاٌل الؿلمي جؿحضعي بصعا٧ا ٖمُ٣ا واؾخُٗابا واُٖا إلاٟهىم الضولة اإلاضهُة ،صولة اإلاىاَىة
والغٞاٍ والٗضالة واإلاىاَىة ّ
التي ال ثٟغ ١وال ثمحز بحن م٩ىهات الكٗك الىاخض ،صولة الٟ٨اءات ّ
الخ٣ة والخغٍة
اإلاؿئىلة.
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ول٣ض ٖلمحىا املخىة اهه ال ًم ً٨لٟغٍ ٤ؤو ٞهُش بُٗىه ؤن ًٟغى ؾُُغثه ٖهي ٖمىم لُبُا مهما ؤوجي مً
٢ىةٞ ،الحىمُِ وؤخا صًة الغئٍة ّ
ٌ
والح٘ نك ال٤بشي والجهىي
م٣ىالت ثمُحزًة ؤٞلؿد وثجاوػَا الؼمً  .ولُبُا
َ
طمُ٘ م٩ىهات الكٗك
لً ث٩ىن بال بالجمُ٘ وللجمُ٘ بضون ب٢هاء ؤو تهمِلَ ٣ٞ ،ض ُعَا ؤن ًحٗاٌل ٞيها
اللُبي ،ألن ًجمٗىا ؤ٦ثر ّ
مما ّ
ًٟغ٢ىا.
ّ
وؤمام املخاَغ املخض٢ة التي ّ
ثتهضص مؿح٣بش لُبُا وؤبىائها ٧اٞة٢ ،غعها في الحجم٘ الىَجي اللُبي ؤن وؿاَم في
به٣اط بلضها وؤطُالىا ٖبر ٖمش ماؾـ وٗٞا ٫لى٧ ٠٢ش الٗبص الظي ًجغي ،والكغوٕ في بىاء لُبُا الضولة
ّ
اإلاضهُة الجامٗة ل٩اٞة ؤبىائها..
ألاهداف المزحلية :
وثحمدىع خى ٫م٣حًُات اإلاغخلة ،والىًا ٫الؿُاسخي إله٣اط الىًَ ،وٞيها وؿتهض ٝثد ٤ُ٣ما ًهي:
 .1العدالة الاهحقالية:

ُ ً
ؾىة بالٗضًض مً الكٗىب والبلضان التي ّ
ٖضالة
مغت بٓغو ٝوهؼاٖات مكابهة للخالة اللُبُةٞ ،ةهه ال ُبض مً
ؤ
ٍ
اهح٣الُة ثضًً اإلاظهك ،وثىه ٠اإلآلىم  ،وثجبر يغع ضخاًا بهتها٧ات خ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاغوٖة و٢ ٤ٞاٖضة
ٌ ْ
ّ
تػ ُع َو ِاػ َعة ِوػ َع ؤزغي" وفي ؾبُش طل ٪هغي ما ًهي:
بؾ مُة و٘ثؼ بها وهي "وال ـ ِ
ً
عث٨ك ُضعما ُ
ًضًىه ال٣اهىن ؤو اهتهًّ ٪ق
٧ش مً ِا َ
 ال ُبض مً ث٣ضًم ّم٨خؿك ّ
ألي مىاًَ لُبي بلى
ًا
خ ٤ا ؤنُ ؤو
الٗضالة ٧ي ًىا ٫طؼاءٍ الٗاص ، ٫ؾىاء ٧ان الاٖحضاء في ٞترة الىٓام الؿاب ٤ؤو ز  ٫الؿىىات الخمـ
الماضخية وختى آلان .
ىعع ٧اٞة ضخاًا اهتها٧ات خ٣ى ١ؤلاوؿان للطخاًا الظًً ٖهى ُ٢ض الخُاة ،ؤو لظووهم بن ُ
بع َ َ
 َضـ ـ ُ٧انوا مً
ّ
اإلاحىٞحن.
 بن ح ماؾؿة الً٣اء .ّ
خش مك٩لة السجىن ا٫ؾغٍة زاعض ؤَغ الكغُٖة.
 الى٢ى ٝبدؼم إلاٗالجة مل ٠الٟؿاص اإلاالي و مل ٠الهجغة ٚحر الكغُٖة ومل ٠الجغٍمة اإلاىٓمة والاثجاعباملخضعات والؿ ح.
ً
ّ
خش مك٩لة اإلاهجغًٍ والىاػخحن صازلُا مسش ؾ٩ان ثاوعٚاء واإلاكاقُة وٚحرَما.
ٌ
مكهىص ُله ْم بالجزاَة والاؾح٣امة ولم ً٩ىهىا ً
طؼء مً
 جكُ٨ش لجىة وَىُة م٩ىهة مً ً٢اة ومدامحن (مىٓىمة الٟؿاص الً٣اجي الؿاب٣ة ؤو الخالُة ) وهاقُحن ؾُاؾُحن وخ٣ىُ٢حن وٞاٖلحن اطحماُٖحن،
ُث ُ
ى٧ش بليها مهمة خهغ ٧اٞة طغاثم وبهتها٧ات خ٣ى ١ؤلاوؿان وبخالتها بلى الً٣اء.
ُ
  -جكُ٨ش لجىة ٢اهىهُة وَىُة مؿح٣لة ًُ َىاٍ بها ا ملخاؾبة الؿُاؾُة وال٣اهىهُة ل٩اٞة اإلاماعؾات التيخضرد َىا ٫الؿىىات اإلاايُة مً ؤطش الٗمش ٖهى بػالة ٚبن ٦بحر وٖ ٘٢هى ٢ىي وقغاثذ اطحماُٖة
ثًغعت مً ثل ٪اإلاماعؾات ،ويغوعة الحٗىٌٍ اإلااصي واإلاٗىىي لها ٧ي جؿحُٗض ر٣تها بىٟؿها وبالضولة
وماؾؿاتها.
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 .2الحىازالىطني الشاوج:
ّ
ّ
وًٍم ٧اٞة م٩ىهات
مىاَ ٤لُبُا ،
ومؿحمغ ًجم٘ ؾاثغ
يصٖم الحجم٘ الىَجي اللُبي ثىُٓم خىاع صاثم
اليؿُج الاطحماعي اللُبيٖ ،هى ؤن ث٩ىن مسغطاثه ْ
ٖى ًان للهُئة الحإؾِؿُة لهُاٚة الضؾحىع  ،ألهه بهظا الخىاع
َ ّ ُ
صولتهم وُ ٫
ؾك ٫الحٗاٌل الؿلمي بُنهم ثدد ْش
ؾخحدضص ماَُة الٗ٣ض الاطحماعي الظي ًغثئُه اللُبُىن لل٧ش ِ
صولة ال٣اهىن واإلااؾؿات.
ً
ً
وٌٗح٣ض الحجم٘ الىَجي ؤن الخىاع اللُبي اللُبي ًيببي ؤن ّ
ثحم في بَاعٍ مىا٢كة ٧ش
ًٓش مؿاعا مٟحىخا
اإلاغاخش والاؾحد٣ا٢ات  ،و ٌٞؤلاق٩الُات اإلاغا٣ٞة ّ
لح٣ضم اإلاؿاع الؿُاسخي والىمىطض الا٢حهاصي والٗ ٢ة
ً
ً
بحن م٩ىهات املجحم٘ اللُبي ،يماها ألٖهى مؿحىي مم ً٨مً الحىا ، ٤ٞومىٗا للهضام ا٢٫بهي ؤو اإلاٛالبة
الجهىٍة ؤو ّ
الحٛى ٫الٟئىي.
 .3املصالحة الىطنية الشاولة:
ّ
ّ
ً
ً
ّ
ثحًمً م٣ترخا وثهىعا قاملحن إلااَُة اإلاهالخة
ؾىً ٝحىلى الحجم٘ الىَجي اللُبي بنضاع ورُ٣ة مؿح٣لة
الىَىُة وآلُاتها ،بدُص جكمش ٧اٞة ؤلىان الُُ ٠اللُبي ،مً م٩ىهات اطحماُٖة وؾُاؾُة ومضهُة وٖغُ٢ة،
وطل ٪لًمان مٗالجة ٧اٞة الحىاً٢ات والخُلىلة صون وكىب نغاٖات مؿح٣بلُة بحن َظٍ ألاَغا،ٝ
ّ
وثغؾُش مٟهىم الحٗاَي الخًاعي
واإلاحمضن م٘ آلازغ الظي َى قغٍ ٪في الىًَ ٧امش الخ٣ى ١والىاطبات.
ّ
ل٩اٞة ؤبىاء وَىىا ٞحذ نٟدة طضًضة في ثاعٍش لُبُا اإلاٗانغ ،وؾِؿاٖضَم ٖهى ّ
َي خ٣بة
َظا ما ؾُخُذ
اإلااضخي ،والحإؾِـ لٗهض الضولة اإلاضهُة الضًم٣غاَُة املخ٩ىمة بال٣اهىن والض ؾحىع ٖهى ؤؾاؽ ما ًجم٘
ّ
ٌكخد ّ
نُ ٟهم.
اللُبُحن ولِـ ما
 .4الدعىر إلى هبر وجغييرالىاقع الساهم للخُاة الؿُاؾُة اللُبُة ال٣اثمة ٖهى ؤلا٢هاء والٗؼ ٫الؿُاسخي
والاطحماعي ألؾباب لِؿد لها ٖ ٢ة بال٣اهىن ،وبهما إلقبإ عٚبات رإعٍة واهح٣امُة مً قغاثذ اطحماُٖة و٢ىي
ؾُاؾُة ال طهك لها ؾىي الحُل٘ بلى مؿح٣بش مسحل ٠وطضًض ،وبلى بضًش خًاعي ًىٗم اللُبُىن ثدد مٓلحه
باألمً والغٞاَُة.
 .5وضع ّ
حال الاهقظام الظياس ي واملناطقي الظي لم جكهضٍ لُبُا ٖبر ثاعٍسها اإلاٗانغ ،والظي ٌٗىص بلى
حد ل ر
وطىص خ٩ىمححن ومجلؿحن جكغَُٗحن محهاعٖحن ٖهى الؿلُة والىٟىط عٚم ٞكلهما في ثد ٤ُ٣ؤي ث٣ضم ملمىؽ
هدى اإلاؿح٣بش.
ً
 .6بدء وسحلة اهحقالية على طع أدًدر بُٗضا ًٖ اإلاٛالبة ؤو املخانهة الجهىٍة ؤو الؿُاؾُة ؤو ختى
الٗ٣اثضًةً ،حم ٞيها اؾحٗاصة بىاء ٢ضعات املجحم٘ و٢ىاٍ الؿُاؾُة واإلاضهُة وثمُ٨نها ،ل٩ي ً٩ىن الحىاٞـ ٖهى
ً
ث٣ىًٍا لها ٦ما َى
ؤؾـ محِىة ور٣اُٞة خُ٣ُ٣ة ،وٍمسش بياٞة هىُٖة وبرغاء للمماعؾة الؿُاؾُة ولِـ
الخا ٫الُىم.
 .7اطحعا ر ألاوم والاطحقسازالظياس ي و الاأحماعي الًغوعي لحد ٤ُ٣ا لح٣ضم وا٫همو اإلاإمى٫ين ،وألطش طل٪
ًجك:

8

 ال ُبض مً هبظ الاخح٩ام بلى الٗى ٠واؾحسضام الؿ ح في بصاعة وجؿىٍة الخ ٞات الؿُاؾُة ،وما هحج ٖنهامً مٓاَغ ٖؿ٨غة الظَىُة اللُبُة ،واؾحٗاصة عوح الخؿامذ الس٣افي ،و٢بى ٫آلازغ ل٩ىهىا في ا ٫أهاًة ؤزىة
وقغ٧اء في َظا الىًَ.
ّ
خش طمُ٘ الملِكُات وال٨حاثك اإلاؿلخة و ٤ٞطضو ٫ػمجي مدضص ويمً زُِ ثضٖمها ألامم اإلاحدضة
وؤنض٢اء لُبُا ،بدُص ث٩ىن الضولة وماؾؿاتها ألامىُة هي املخح٨غ الىخُض ّ
للخ ٤الخهغي في مماعؾة
ا٢٫ىة صازش املجحم٘.
 خٓغ ٧اٞة اإلآاَغ الٗؿ٨غٍة واإلاؿلخة ٚحر الخايٗة للضولة صازش الكاعٕ اللُبي،لى٧ ٠٢اٞة ٖملُاتالخكغيص والحهجحر التي جٗغى لها اللُبي ون والتي ؤٞغٚد البلض مً ٟ٦اءات وزبرات َى في ّ
ّ
وؤمـ
ؤقض
الخاطة بليها آلان.
 بٖاصة بىاء اإلااؾؿات ألامىُة والٗؿ٨غٍة ٖهى ؤؾـ طضًضة مً الاختراُٞة واإلاهىُة بدُص ً٩ىن والئَاومهالخها الٗلُا ولِـ ألٞغاص ؤو طماٖات طهىٍة ؤو ٖ٣اتصًة مهما ٧ان قإأها .
للضولة
ِ
 بَ ٖ ١ملُة ضخمة إلٖاصة بىاء ال٣ضعات الىَىُة اللُبُة التي جٗغيد ل٣ضع ٚحر مؿبى ١مً الكغوروالحضاعي َىاٞ ٫ترة الاختراب ألاَهي  :ؤٞغاص وماؾؿات وبجي اطحماُٖة ومضهُة ،جؿخىض بلى مهالخة
وَىُة خُ٣ُ٣ة ٢اثمة ٖهى الخؿامذ و٢بى ٫آلازغ.
إلاأساءات الحفصيلية
  .1توؾُ٘ وثُٟٗش الًقاٍ اإلاُضاوي لؼٍاصة بقٗإ الحجم٘ الىَجي اللُبي والحٗغٍ ٠به بالضازش والخاعض فيً
ً
ؾبُش ث٣ضًمه ٖام عثِؿُا في مؿاعي الؿلم وبعؾاء الاؾح٣غاع في لُبُا ،والحيؿُ ٤للٛغى طاثه م٘ ؤزُاع
الىًَ بمسحل ٠اهحماءاتهم.
  .2جٗؼٍؼ الحىانش م٘ بٗسة ألامم اإلاحدضة للضٖم بلُبُا وم٘ م٩اثك ألامم اإلاحدضة بلُبُا ومهغ وثىوـبالخهىم.
ّ
  .3ثجاوػ اإلاٗى٢ات "والحابىَات" الىٓغٍة وألاًضًىلىطُة مً ز  ٫الحٗاَي بإ٢صخى صعطات الىاُٗ٢ة م٘اإلاكهض بالضازش والخاعض لحدؿحن قغوٍ الحيؿُ ٤م٘ الٛحر والحمىي٘ ٖهى الىدى الظي ًسضم الحجم٘
وٍضٖم عؾالحه وٍد ٤٣ؤَضاٞه.
وىمً لُبُا الىاخضةٌ ،ؿتهض ٝالحجم٘ الىَجي اللُبي ثإمحن المقاع٦ة اٞ٫اٖلة ٝي الٗمشالؿلمي أل٦بر
 ِ .4ٖضص مً اللُبُحن صازش الىًَ وزاعطه ٖبر ماؾؿات املجحم٘ اإلاضوي صون وناًة ؤو تهمِل ؤو ب٢هاء
مً ؤطش ث٩ىًٍ عؤي ٖام مدهي لُبي وعؤي ٖام ب٢لُمي وصولي ياًً ِٚمً ب٢غاع الترثِبات الٗاطلة
الًغوعٍة.

الخطىات الحنفيرًة:
ووم أج الحمكين لححقيق ألاهداف املسحلية ًجب بالضسوزر ثنفير وا ًلي/
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 ا٫و ٠٢اٞ٫ىعي ل٩اٞة ؤق٩ا ٫الا٢ححا ٫والاختراب صازش لُبُا ٖبر ثىا ٤ٞاطحماعي مدهي وبمؿاٖضة مًاإلاىٓمات ؤلا٢لُمُة والضولُة اإلاٗىُة بالخهىم.
ماؽ َ
ّ
خش ٧اٞة الخك ُ٨ت اإلاؿلخة ٚحر طات الاهحماء ألامجي ؤو الٗؿ٨غي  ،والكغوٕ في اؾح٨ما ٫بىاء ّ
ؽجي
الجِل والكغَة بُٗ٣ضة وَىُة وبك٩ش اخترافي و ٤ٞالىٓم الخضًسة .
الاطححقاقات العاألة لملسحلة :
ال ق ٪ؤن الهغإ الضامي ز  ٫الؿىىات اإلاايُة ٢ض ؤوطض مكا٧ش ُم ِ٫خة ال ث٣بش الاهحٓاع ؤو الحإطُش،
وجؿحىطك اإلاٗالجة يمً مؿاعات مسحهغة ؤو مىاػٍة لى ٠٢مٗاهاة ؤصخابها.
ولكضة َظٍ اإلاكا٧ش ّ
ّ
وخضتها ٞةأها ثً٘ ٖهى ٖاث٣ىا ِ٧ل ّ
ُبُحن مؿئىلُة ؤز ُ٢ة رُ٣لة وثاعٍسُة ،ؾىاء ُ٥ها
ؤٞغاصا ؤو ماؾؿات مجحم٘ مضوي  .لظل ٪هغي يغوعة الٗمش وبك٩ش طماعي واؾحعجالي إلًجاص خلى ٫لحل٪
ؤلاق٩الُات .ومً مىُل ٤مؿئىلُخىا ألاز ُ٢ة والىَىُة والحاعٍسُة  ،وٗح٣ض في "الحجم٘ الىَجي اللُبي "
بيغوعة ا٫جٗاون لشجعجُش ببًجاص خشو ٫مغخهية ٫إلاكا٧ش الخالُة ،والتي ُ
هىطؼَا في آلاجي:
 - 1وششلة ّ
الماشحين بالدا ج واملهجسيم بالخازج:
ُي ِولي الحجم٘ الىَجي اللُبي َظٍ الًُ٣ة ؤولىٍة مُل٣ة في م٣اعبحه الىٓغٍة و مماعؾحه الىًالُة الُىمُة ،
وًحٗاون بقإأها م٘ مسحل ٠ألاَغا ٝطات ّ
ّ
الخكغَُٗة ؤو الحىُٟظًة بالضازش ،ؤو ؤلا٢لُمُة ؤو
الهلة ؾىاء منها
الضولُة ،وطل ٪لىي٘ ّ
خض لمٖاهاة مئات آلاال ٝمً اللُبُحن في الضازش واإلا ًحن بالخاعض ،واهخكالهم مً اإلاأسخي
التي ٌِٗكىأها مىظ ؾُُغة اإلاُلِكُات ٖهى بلضَم. .
 - 2املعحقلىن واملححجصون بالسجىن الطسية والنظاوية:
ٖهى طمة ما خضذ في لُبُا مً ا٢ححاّ ٫
مغوٕ ٖام  2011ي ُ
٢ب٘ آال ٝاللُبُحن ومىظ ؾُُغة اإلاُلِكُات اإلاؿلخة
ؾغٍة و ؤزغي ٚحر قغُٖة زاعطة ًٖ ؾُُغة الضولة ،وَٗاهىن ّ
ٖهى لُبُا في سجىن ّ
قتى نىى ٝالحٗظًك
واإلاٗاملة الؿِئة ،والخغمان مً ػٍاعات ألاَش ٦ .ما ّ
ًحٗغيىن بلى الابتزاػ واإلاؿاومات ٚحر ألاز ُ٢ة والاهح٣ام
الٟغصي والٗكىاجي.
ّ
ّ
بن مكاَض الحٗظًك الهاصمة واإلاغوٖة اإلاغث٨بة في خ ٤اإلاٗح٣لحن والتي ّ
ثخؿغب ٖبر وؾاثش ؤلاٖ م ث٨ك٠
مضي قغاؾة َظٍ السجىن وحجم مٗاهاة اللُبُحن الظًً بضازلها  ،ثا٦ض الًغوعة ال٣هىي إلاٗالجة َظا
ّ
اإلال ٠وثدغٍ٨ه ٖهى ؤ٦ثر مً واطهة لى ٠٢مٗاهاة َاالء ألاؾغي واملخحُٟحن واإلاٗح٣لحن والسجىاء.
وال ٞغ ١في حجم الحٗظًك وألاطي بحن سجً ثضًغٍ مجمىٖات مؿلخة وسجً هٓامي ،ألن ٧اٞة السجىن
الىٓامُة ث ٘٣ثدد ؾُُغة بٌٗ الجماٖات الضًيُة اإلاحُغٞة والتي ثحٗامش بإخ٣اص وٖ٣لُة رإعٍة م٘
اإلاٗح٣لحن ،بالدوؿُ ٤م٘ ماؾؿة الً٣اء الًُٟٗة والخايٗة لؿلُة ألامغ الىا ٘٢مما ًاصي إلنضاع ؤخ٩ام
ّ
بىاء ٖهى صٖاوي وَمُة ّ
ّ
ْاإلاة وجٗؿُٟة ٖشي اإلاٗح٣لحن ً
مؼٍٟة مىتزٖة
وملٟات زاوٍة مً ألاصلة واٖتراٞات
بالحٗظًك والً ِٛالىٟسخي والابتزاػ ثدد َاثلة ؤلايغاع باأل٢اعب وألاَش.
ً
ً
َظا اإلال ٠طو ؤولىٍة ٢هىي ،وًدحاض طهضا م٨سٟا ومؿاعات وثضز ت مً ؤَغا٦ ٝسحرة للحىنش بلى
ثٟاَمات تٞطخي بلى ؤلاٞغاض الٟىعي ًٖ طمُ٘ َاالء ،واهحٓاع ُ٢ام ؾلُة ً٢اثُة هؼوهة ومؿح٣لة ثٟهش في
ّ
ّ
الخكٟي والاهح٣ام مً َاالء الظًً ال ؤصلة ٖهى بصاهتهم.
الضٖاوي واإلآالم بض٫
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ّ
املدهيىن ضحاًا النزاع بمناطق الاشخباكات املظلحة:
-3
ً
ّ
اإلاضهُىن باإلاىاَ ٤اإلاحىتعة ً
ّ
ّ
وي٘ا بوؿاهُا نٗبا ّ
اإلاؿش خة بمىاَ٣هم  ،وال ؾُما
طغاء وكىب الجزاٖات
ٌِٗل
الؿىض والُٟ٨ش  .ول٣ض ّ
ألاَٟا ٫وألاعامش الظًً ٣ٞضوا ّ
سج لد ث٣اعٍغ ٦سحرة ناصعة ًٖ مىٓمات بوؿاهُة
ّ
محسههة ؤن الخغب ألاَلُة في لُبُا ٢ض صٗٞد ب٨سحر مً الٗاث ت اللُبُة بالضازش بلى ما صون
وخ٣ىُ٢ة
ّ
وخىلد آال ٝالٗىاثش وألاٞغاص بلى ُمٖىػًٍ في ّ
زِ ال٣ٟغ ّ ،
ؤقض الخاطة ٫إلاٗىهات ؤلاوؿاهُة ؤ٧اهد ثل٪
اإلاٗىهات ٚظاثُة ؤو َبُة ؤو جٗلُمُة.
 - 4شسيحة ذوي الاححياأات الخاصة:
ّ
ثغصت ؤخىاَ ٫ظٍ الٟئة طغاء الا٢ححا ٫والاه ٟت ألامجي في عبىٕ لُبُا ،واوٗ٨ـ طلٖ ٪هى خُاة ؤٞغاصَا الظًً
ثىضعض يمً َظا الحهيُ ٠مغ ُ
٧اهىا ًدهلىن ٖهى صٖم ومٗىهات صاثمة ومىحٓمة مً الضولة  ..و ُ
ا٦ؼ عٖاًة
ّ
اإلاؿىحن ،ومغ ُ
ُ
ّ
المػمىة ٧الٟكش ال٩لىي
والٗهبية ،واإلاٗى ٢حن واإلاهابحن باألمغاى
ا٦ؼ الغٖاًة الىٟؿُة
وؤمغاى ال٣لك وألاوعام وٚحرَم..
ل٣ض ٣ٞضت َظٍ اإلاغا٦ؼ ال٣ضعة ٖهى ؤلاًىاء واإلاٗالجة وؤلاؾٗا٦ . ٝما عجؼت الخ٩ىمات اإلاحٗا٢بة مىظ بضاًة
ّ
ّ
ثامً لها ثؼوٍضا مىحٓما ؤو ما ٢ادباإلاؿحلؼمات وا٫خاطُات وألاصوٍة البؿُُة ،مما ؤعٚم
ألاػمة اللُبُة ٖهى ؤن ِ
ُ
٦سحرا منها ٖهى بٖ ن عجؼَا وٕ ص م ٢ضعتها ٖهى اؾح٣با ٫هؼالء ُطضص ..وهي في الى٢د الغاًَ ث٩اٞذ مً ؤطش
ٙارُة وؤلاوؿاهُة
الاؾحمغاع وال ؾىض لها ٚحر اإلاباصعات الٟغصًة مً صازش لُبُا ؤو مٗىهات اإلاىٓمات ؤلا
ّ ُ ً
ومُٖىا صاثما لها.
الٗاإلاُة ،والتي ٧اهد لُبُا ممىال
 - 5إعا ر ثأهيج املظخشفيات واملظحىصفات واملساكصالطبية:
َ
ّ
ّ
ْ
قشٌّ ٫م
مٗٔ َمَا َ ٌ
ثام َّر
طغاء الا٢ححا ٫وُٚاب الضوع الخ٩ىمي في مٗٓم ؤهداء
ثغصت ؤخىاَ ٫ظٍ اإلااؾؿات وؤناب
وثىُٟظًة ٖضًضة ومحىاٞؿة ّ
ّ
ّ
خض الٗضاء ،بما ٌٗىُه طل ٪مً
جكغَُٗة
لُبُا بؿبك ثىاػٕ الكغُٖة بحن ؤطؿام
ثجاطب وثىاػٕ ن خُات وهٟىط.
 - 6الدواء واملعدات الطبية:
بالىٓغ بلى العجؼ اإلاالي والاثحماوي للُبُا في ْش الاه٣ؿام والجزإٞ ،ةن الحجم٘ الى َجي اللُبي ًضٖى الجهات
الضولُة طات الٗ ٢ة ؤن جؿحىٖك طهىص ألاَغا ٝاإلاضهُة وؤلاوؿاهُة والخ٩ىمُة والٟغصًة في ؾبُش ثىٞحر
الاخحُاطات الصخُة والُبُة والضواثُة الٗاطشة واإلاُ ّ
لخة عٍسما ثحٗاٝيالضولة وثإزظ ٖهى ٖاث٣ها ّ
مهام ثىعٍض
الاخحُاطات ٧املة ،والخُىٍة منها بالخهىم.

ألاهداف املظحقبلية
 .1ثقييم ألا اء الظياس ي وإلاقسازباملظئىلية الحازيخية:
ّبن ؾُاؾة ؤلا ٞت مً الٗ٣اب هي اإلاؿئىلة ًٖ اؾحمغاع الاهتها٧ات ّ
اإلاغوٖة لخ٣ى ١ؤلاوؿان َُلة ؾىىات
ألاػمة في لُبُا وختى آلان...
وٖلُهً،جك وي٘ آلُة وَىُة قاملة لحُُ٣م ألاصاء الؿُاسخي مً ز  ٫الاؾحٗاهة بالخبراء و ؤَش ا٫صعاًة
٦مغا٦ؼ ألابداذ املخلُة والضولُة والاؾحٗاهة بالٟ٨اءات ال٨ٟغٍة وألا٧اصًمُة الىَىُة بما ًًمً:
ْ
ألاَٟ ٦اء وطوي ال٣ضعات الاؾحشىاثُة الظًً ّ
جٗغيىا بلى التهمِل َُلة
 - 1بهها ٝالىَىُحن وعطاالت الضولة
الؿىىات اإلاايُة،
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ُ
 - 2جٗغٍ ٠وثدضًض مٟهىم الجغٍمة الؿُاؾُة بدُص ت ّ
املخاًض ُمداؾبة ّ
٧ش ؾُاسخي
ثم ؤمام الً٣اء اللُبي
حٗاٍ للكإن الٗام ٢ام ؤو ؾاَم ؤو ّ
خغ ى ٖشيال٣حش ؤو ٖهى اهتها ٥خ٣ى ١ؤلاوؿان بإي ق٩ش مً
ؤو ُم ٍ
ألاق٩ا ،٫ؤو ّ
ثىعٍ بك٩ش مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في مىٓىمة الٟؿاص اإلاالي ؤو الً٣اجي ؤو في اؾح٫ ٛ
اإلاىهك ؤو الح٨ؿك ٚحر الكغعي ،ؤو ؾاَم في ثىَحن وطلك ؤلاؾ مُحن اإلاخكضصًً واإلاحُغٞحن وثمُ٨نهم
ً
في لُبُا ،ؤو ٧ان ُمؿاَما في ثد ٤ُ٣ؤطىضات زاعطُة ؤيغت باإلاهالح الىَىُة الٗلُا بإي ق٩ش مً
ألاق٩ا،٫
 .2ثجدًد الطبقة الظياطية:
ال ق ٪ؤن بٌٗ عمىػ الُب٣ة الؿُاؾُة اللُبُة ز  ٫الؿىىات اإلاايُة ٧اهىا مؿئىلحن بك٩ش مً ألاق٩ا٫
ًٖ طىىن الا٢ححا ٫والاهتها٧ات الجؿُمة لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؾىاء بؿبك ث٣هحرَم ؤو بؿبك عجؼَم ًٖ
مىاطهة الاوؿضاصات الؿُاؾُة التي قهضَا الىا ٘٢اللُبي ؤو ؾىء ث٣ضًغ ٖىا٢ك التهمِل ؤو ّ
الحٗضي ٖهى
اإلاىاَىحن ؤو زغ ١مباصت الجزاَة والٗضالة وث٩اٞا الٟغم.
ًحدملىن مؿئىلة ّ
٦ما ؤأهم ّ
جٛى ٫اإلالِكُات اإلاؿلخة وثُاولها ٖشيالضولة.
ّ
ثحدمش اإلاؿئىلُة اإلااصًة واإلاٗىىٍة ًٖ ٧اٞة ألازُاء الجؿُمة التي ؤونلحىا بلى
بن َظٍ الُب٣ة الؿُاؾُة
َظٍ الىحاثج ال٩اعرُة ،ؾىاء ٧ان طل ٪ز  ٫خ٣بة املجلـ الاهح٣الي ؤو خ٣بة اإلااثمغ الىَجي الٗام ؤو خ٣بة
مجلـ الىىاب والخ٩ىمات اإلاحٗا٢بة الىاقئة ًٖ ثل ٪الخ٣ك..
لظل ٪وطك ثجضًض َظٍ الُب٣ة الؿُاؾُة  ،واؾخبضالها بجُش طضًض مً قباب ومسٟ٣ي و ٟ٦اءات لُبُا
ّ
واإلاحمغؾحن بإؾالُك الحسُُِ الٗلمي والاؾتراثُجي ،اإلاىا٦بحن إلاا ٌكهض َظا الٗهغ مً
الىَىُحن واملخترٞحن
ّ
ّ
ث٣ضم ،واإلاُلٗحن ٖهى اإلاُُٗات واإلاؿحجضات اإلاٗغُٞة اإلاٗانغة.
بن ثجضًض َظٍ الُب٣ة الؿُاؾُة ال ٌٗجي قُبها ؤو بلٛا ئَا ،ألن خ ٤اإلاكاع٦ة مٟ٨ى ٫للجمُ٘ ،ب ٫بن طل٪
ّ
ًحم في ث٣ضًغها ٖبر وكغ الىعي الضًم٣غاَي بإَمُة اهحساب ط وي الٟ٨اءة واإلا٣ضعة والخـ الىَجي ،والحٗالي
ٖهى الخؿابات الجهىٍة وال٣بلُة والٗكاثغٍة الًُ٣ة ٞ .ةٖاصة بهحاض عمىػ اإلاغاخش الؿاب٣ة ؾُُٗض اللُبُحن
بلى ّ
مغب٘ ألاػمة مً طضًض ،وٍُُش ؤمض الاخح٣ان ّ
وَٗؼ ػ مً خًىع وؾُىة ر٣اٞة الخ٣ض وال٨غاَُة والىٗغات
َ
الجهىٍة وال٣بلُة ،وؾُُُش ُٖ ُمغ الٟؿاص الظي ّ
طـص الضولة اللُبُة ،والظي ؤنابد لىر ُحه مٗٓم اإلاىسغَحن
ّ
في الكإن الٗام بال ٢لة ٢لُلة منهم.
 .3المشسوع المأحمع ّي /ولة القاهىن والحنمية:
ُٖب ُه ّ
من ؤ٦ثر ما ي ُ
اللُبُىن ٖهى مٗٓم ألاخؼاب الؿُاؾُة اللُبُة التي جك٩لد في ّ
ْش ألاػمة ُ ،ر ُ ُّل٫و ؤصبُاتها
صٖ ٫هى ّ
الُٗك الغثِسخي ي ّ
ُ
ال٨م الهاثش مً الؿُدُة واإلاسالُة
وبغامجها مً ؤي مكغوٕ مجحم٘ يقامش .وَظا
والاهتهاػٍة التي ثجاطبد الخُاة الؿُاؾُة في لُبُا َىا ٫الؿىىات المايُة.
يو ّ
ماؽة ٧ي
لظل ٪نٖحبر في الحجم٘ الىَجي اللُبي ؤن بٖضاص مكغوٕ مجحم٘ يقامش ٢ض ؤيخى خاطة يغوع ة
ً٩ىن بمسابة ا٫صلُش ا٫ثىمىي و ؤلاعقاصي لهىإ ال٣غاع الؿُاسخي في لُبُا  ،و٢٫٫اثمحن ٖهى الحسُُِ ووي٘
ّ
ّ
الحهىعات لك٩ش ومٗالم وؾمات املجحم٘ اللُبي ما بٗض الجزإ اإلاؿلح.
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ْ
ّ
لبلض في مص ٫وي٘ لُبُا ؤن ٌؿاٖض في خؿم الخُاعات الحىمىٍة وثجلُة
وبن مً قإن وي٘ اإلاكغوٕ املجحمعي ٍ
الىعي والغئي الخًاعٍة التي ؾخىٗ٨ـ باإلًجاب ٖهى وثحرة الحُٛحر والحىمُة البكغٍة وؾغٖة اهضٞإ ٢اَغة
ُ
الحىمُة اإلاؿحضامة  ،زهىنا وؤن لُبُا ال ُت ٖىػَا ؤلام٩اهُات وال اإلاىاعص الُبُُٗة التي ؾخؿىض البرامج
ّ
ّ
وٞاٖلُتها بك٩ش ٖام.
والخُِ وثًمً ؾغٖة ثىُٟظَا واجؿإ هُا٢ها
ّ
وَٗحبر ّ
الحجم٘ الىَجي اللُبي ؤن وي٘ اّ ٫
ثهىع ات المجٗل٣ة بالمقغوٕ املجحم٘ ي مؿئىلُة ؤنُلة  ٫لىسبة
الس٣اُٞة وا٫ؾُاؾُة والاطحماُٖة في اإلا٣ام ألاو .٫وثجاعب الكٗىب مً خىلىا وال ؾُما ثل ٪التي الحد٣د
بغ٦ك الخًاعة اإلاٗانغة ووصٖد الحسل ٠وؤضخد يمً الٟىاٖش الخًاعٍة اإلاارغة ٢ ،ض اهُل٣د مً عئي
ْ
ويٗتها ُه ُ
سبها وؤوصٖد ٞيها ُٖهاعات ثجاعبها وزبراتها في ٧اٞة مىاحي اليكاٍ ؤلاوؿاوي في
مجحمُٗة قامشة
بلضاأها.
ُ
و ّ
بهىا هغي ؤن المقاعَ٘ املجحم٘ ًة  -الىَىُة باألؾاؽ -ثلٗك صوع ا٫صلُش ؤلا عقاصي ،الازحُاعي ٚحر اإلا ِلؼم ؤو
ُ َ
َ
اإلاؿحيسخ ،باٖحباع الٟغو ١والازح ٞات التي ثىطض بحن البلضان والكٗىب  .لظل،٪
اإلاؿ ِ٣ؤو اإلاؿحىعص ؤو
ٞةهىا في "الحجم٘ الىَجي اللُبي " ٖاػمىن ٖشي ّ
لم قمش الىسك الس٣اُٞة وال٨ٟغٍة والا٢حهاصًة وألامىُة
ّ
محمضنً ،حجاوػ خ٣ك الاؾحُ٣اب وٍاؾـ للضولة
والح٨ىى٢غاَُة اللُبُة لهُاٚة مكغوٕ مجحم٘ خضازي
اإلاضهُة اإلاغاص ثد٣ُ٣ها  ،في بَاع الحهالح ال٩امش م٘ ِؾ َما ِثه ألاؾاؾُة الخًاعٍة منها والضًيُة وألاز ُ٢ة ،
م٩ىناثه ّ
ثىىٕ ّ
والاوسجام م٘ ّ
وجٗضص مكاعبه الس٣اُٞة والخًاعٍة.
 .4الدولة اللييية الدًمقساطية  /املظازإلاطتراثيجي
صون ؤلاز  ٫بمبضؤ خ ٤اللُبُحن في ازحُاع ق٩ش صولتهم وهٓامَم الؿُاسخي اإلاىاؾك لخُاتهم وَبُٗة ث٩ىٍنهم
الس٣افي والاطحماعي والخًاعي ٞان م مذ الضولة اللُبُة الضًم٣غاَُة ٦ما ًغاَا الحجم٘ الىَجي اللُبي
ثحمٓهغ في ماًهي:
ٌ
ٌَ
ْ
ثالُة لخكُ٨ش آلالُة الحىُٟظًة (الخ٩ىمة) اإلاىبس٣ة ًٖ الخىاع الؿُاسخي ،وثالُة إلاا بٗض اإلاغخلة
هي مغخلة
الاهح٣الُة.
ُ
بٗض هجاح الٟترة الاهح٣الُة في تهُئة البِئة الضازلُة اللُبُة الؾخُٗاب الحدىالت اإلا ّ
غطىة هدى الاؾح٣غاع
الضاثم ،مً ؤطش النهىى ببلضها واؾحٗاصة صوعٍ الُبُعي وؾِ مدُُه الٗغبي وؤلاٞغٍ٣ي والٗالمي ،ومً ؤطش
ثد ٤ُ٣ا٫ه٣لة الىىُٖة ال ػمة لغ ٘ٞمؿحىي خُاة اللُبُحنً ،ىانش املجحم٘ اللُبي ؾُٗه هدى اؾح٨ما ٫بىاء
صولحه الضًم٣غاَُة الجامٗة ،والتي هغي م مدها ٧اآلجي:
ُ
 - 1لُبُا صولة مضهُة صًم٣غاَُة جٗضصًة ،ث٣ىم ٖهى مبضؤ اإلاىاَىة وجؿاوي بحن مىاَىيها في الخ٣ى١
والىاضبات و ٤ٞؤخ٩ام الضؾحىع وال٣ىاهحن  ،وال ثمحز بحن ؤٞغاص املجحم٘ في الخ٣ىٖ ١هى ؤؾاؽ طيـ ؤو
ٖغ ٍ ١ؤو اهحماء ؾُاسخي ؤو٨ٞغي ،ؤو ر٣افي ،ؤو ٖ٣اثضي ؤو صًجي ؤو مظَبي.
ً
عؾمُا بمسحل ٠اإلا٩ىهات الس٣اُٞة للمجحم٘ اللُبي ،وثا٦ض ّ
٧ش ّ
ّ
م٩ىن في
خ٤
 - 2الضولة اللُبُة جٗترٝ
اؾحسضام لٛحه وث٣الُضٍ الخانة ،ومماعؾة َ٣ىؾه في ّ
طى مً الخغٍة ًٟ٨له ال٣اهىن  ،صون ؤن ّ
ثسش
ثل ٪الخ٣ى ١بالىخضة الترابُة للضولة اللُبُة وب ُ
ثماؾَ٪ا الًٗىي.
13

-3

-4

-5
-6

-7

-8

-9

ّ
ثيحهج الضولة اللُبُة الجضًضة الىٓام الض ًم٣غاَي الاهحسابي زُا ًعا لها ،بما ّ
ّ
ؾُاسخي ة
لحٗضصية
ًاؽؽ
وم رمغةّ ،
واؾٗة خُ٣ُ٣ة ُ
والدصاوّ ٫
الـلمي ٖهى الؿلُة ،الظي ًغ ٌٞالٗى ٠ؤو التهضًض به ،وٍدٟٔ
ّ
الكاملة ّ ٫
خ ٤الاٖح٣اص واإلاكاع٦ة الؿُاؾُة والغؤي والحٗبحر والاهًمام بلى ألاخؼاب
خ٣ى ١مىاَىُه
الخغة ،وخ ٤الٗمش والحٓاَغ وؤلايغابّ ،
والصخاٞة ّ
وخ ٤الاهح٣ا ٫وؤلابضإ في قتى الخ٣ى ٫والمطاالت.
جٗحمض لُبُا مبضؤ الاهحسابات الزحُاع ممسهي الكٗك في َُئة جكغَُٗة م٩ىهة مً ُٚغٞححن بغ ّ
إلااهِححن ألاولى
مجلـ الىىاب ،الظي ٌٗحمض ٖهى ال٣اٖضة الؿ٩اهُة ل٩ش مٗ٣ض ،ولضًه ن خُة الخكغَ٘ اإلاؿح٣لة ًٖ
الؿلُة الحىُٟظًة ،ومىه ثخك٩ش الخ٩ىمة  .وا٫راوية ،مجلـ الكُىر الظي ًح٩ىن مً ٖضص ّ
ؤ٢ش مً
ألاًٖاءً،مسش اإلاىاَ ٤اللُبُة الس ذ بك٩ش مخؿاو ّ ،
ومهمحه مؿاٖضة الىىاب في الخكغَ٘ والغ٢ابة
باإلياٞة بلى مهمة ب٢غاع ال٣ىاهحن الٗامة.
ُ
جٗحمض آلُة الاهحساب الزحُاع عثِـ الضولة إلاضة مدضصة ال ثحجاوػ الخمـ ؾىىات ،ولضوعة ٢ابلة
للحجضًض مغة واخضة صون ثمضًض ؤو ثجضًض.
ً
ّ
الغثِؿُة بالضولة بدُص جؿح٣ش ٧ش ؾلُة ًٖ ألازغي ،ثد٣ُ٣ا
اٖحماص مبضؤ الٟهش الحام بحن الؿلُات
ً
إلابضؤ الغ٢ابة اإلاحباصلة بُنها بدُص جؿح٣ش الؿلُة الً٣اثُة ثماما ًٖ الؿلُة الحىُٟظًة والؿلُة
ّ
ً
الخكغَُٗة ،و٣ٞا لحد ٤ُ٣مبضؤ ؾُاصة ال٣اهىن وصون خهاهة ألخض زاعض ما ًىٓمه ال٣اهىن ،واملخاؾبة ،
ً
ً
وٖضم ؤلا ٞت من الٗ٣اب ،ب٩ىهه مبضؤ قام ال ٌؿخسجي ؤخضا .وٍحم ث٨غَـ اؾح ٫ ٣الً٣اء ٖبر يبِ
وث٣ىحن بطغاءات جُٗحن الً٣اة ،ومى٘ ب٢التهم مً مىانبهم بال في خا ٫ثىعَهم في ؤٖماٌٗ ٫ا٢ك ٖليها
ال٣اهىن .وَظا ّ
ًحم بالتزامً م٘ بوكاء الهُئات اإلاىاٍ بها املخاؾبة ال٣اهىهُة وا ٫ع٢ابة ٕ لى ؤٖما ٫ثل٪
الؿلُة المؾح٣لة بد٨م الضؾحىع .
اإلااؾؿات ألامىُة الجضًضة مً طِل وقغَة هي ماؾؿات وَىُة مداًضة ث٣ىم ٖهى الاهًباٍ واإلاهىُة
ّ
ل٩ش ما ّ
والحهضي ّ
ًسش بإمً اإلاىاًَ والؿحر الُبُعي
مهمتها خماًة وثإمحن الىًَ مً ؤي ٖضوان زاعجي،
للخُاة والخٟاّ ٖهى اإلامحل٩ات الٗامة والخانة  .اإلااؾؿات ألامىُة ثسً٘ للؿلُة الحىُٟظًة  ،وثىإي
بىٟؿها يباَا وطىىصا ًٖ ،الٗمش الؿُاسخي والخؼبي ،و ُي خٓغ ٖليها الحضزش بالكئىن الؿُاؾُة
والكإن الٗام.
اإلالُ٨ة ا٫زانة خ ٤مضوي عاسخ ثدٟٓه الضولة يمً بَاع ؾُاؾات ا٢حهاصًة جشج٘ اإلاكاعَ٘
ؤلاهحاطُة والاهٟحاح الحجاعي والاؾخسماعي ،وثد ٤٣ث٩اٞا الٟغم بحن اإلاىاَىحن في الٗمش وؤلاهحاض
والاؾخسماع .وجٗمش الضولة ٖهى ثُىٍغ ؾُاؾات لحد ٤ُ٣الح٩اٞش الاطحماعي  ،وعٖاًة ألاؾغة وث٣ضًم
الخضمات للمٗا٢حن واملخحاطحن مباقغة وبخشجُ٘ مىٓمات املجحم٘ اإلاضوي ٖهى ث٣ضًمها لحُٟٗش
مىٓىمات وقب٩ات الًمان الاطحماعي للٟئات املخغومة ٦ .ما جؿعى الضولة بلى ثُىٍغ الحٗلُم وثيكُِ
البدص الٗلمي وؤلاهحاض ألاصبي والٟجي.
لُبُا ًٖى عثِسخي في طام٘ة الضو ٫الٗغبُة .ومً مهلختها ؤن تٖمش ٖهى ثىَُض ٖ ٢ات ألازىة والحٗاون
الاؾتراثُجي م٘ طىاعَا الُبُعي الٗغبي ،باإلياٞة بلى امحضاصَا الجٛغافي ال٣اعي في بٞغٍُ٣ا ،خُص ثح٩امش
ً
وا٢حهاصًا ً
ً
 ،ؤو ٖهى مؿحىي الحجمٗات
وؤمىُا م٘ ماؾؿات الاثداص ؤلاٞغٍ٣ي ال٣اعٍة
ؾُاؾُا
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الا٢حهاصًة ؤلا٢لُمُة،وطل ٪امحضاصا إلاا ًجم٘ الكٗك اللُبي م٘ َظا الجىاع الٗغبي وؤلاٞغٍ٣ي مً ثباص٫
ا٢حهاصي ور٣افي وٖلمي َىٍش وثاعٍخي.
٦- 10ما ث ٠٣لُبُا م٘ خ٣ى ١الكٗك الٟلؿُُجي الحاعٍسُة واإلاكغوٖة في ب٢امة صولحه الىَىُة وٖانمتها
ال٣ضؽ ،باإلياٞة ل٩اٞة ً٢اًا ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ة.
- 11للُبُا مهالح بؾتراثُجُة متزاًض ة م٘ طىاعَا ألاوعوبي ٖبر الًٟة الكمالُة للمحىؾًِ ،جك الخٟاّ
ٖليها وتٖؼٍؼَا ب٩اٞة آلالُات اإلام٨ىة.
ّ
الضولي ًً٦ ،ما ثدترم طمُ٘ التزاماتها ،التي ال
- 12ثدترم لُبُا اإلاىارُ ٤الضولُة ،التي ثاؾـ للٗضالة والؿ م
ّ
ثمـ بؿُاصتها واؾح ٣لها ووخضة ؤعاييها.
إطتراثيجية الخسوج وم ألاشوة:
الخُىات الٗملُة هدى ب٢امة خ٩ىمة ٟ٦اءات وَىُة جؿُحرًة ثىاُ٣ٞة زاعض هٓام املخانهة ؤو اإلاٛالبة:
 - 1و ٠٢الا٢ححا ٫الضازهي لخ ً٣صماء اللُبُحن وثجىِك الب ص اإلاؼٍض مً الضماع والخغاب والتهضًضات ال٨بري
التي ثدض ١بها ،وسخك ٧اٞة مٓاَغ ٖؿ٨غة الكاعٕ والخُاة الؿُاؾُة الاطحماُٖة مً ٖحاص ٖؿ٨غي
وثىُٓمات مال٨ة له  .ولً ًحإجى َظا مً صون يٛىٍ صازلُة وزاعطُة لٟغى َظا ؤلاطغاء الهٗك الظي
َظٍ الٗملُة ٢ابلة
يخحاض ٢غاعات ملؼمة مً مجلـ ألامً والجامٗة الٗغبُة وبًماهات ثجٗش
٫لحُبُ،٤م٘ ما ٌؿحلؼمها مً محابٗة ّ
ّ
مُضاهُحن.
وثد٤ِ ٣
 - 2جكُ٨ش خ٩ىمة ثىا ٤ٞوَجي بُٗضة ًٖ املخانهة اإلاىاَُ٣ة ؤو الؿُاؾُة ،وث٩ىن طات َبُٗة
ث٨ىى٢غاَُةّ ،
ومهمتها الغثِؿة لِؿد بصاعة اإلاغخلة الاهح٣الُة ٞدؿك ،وبهما تهُئة البِئة اللُبُة لح٣بش
اؾحد٣ا٢ات اإلاغخلة النهاثُة ٣ٞ .ض ٧ان الخُإ ال٨بحر الظي وُٞ ٘٢ه اللُبُىن٨ً ،مً في ٖضم ال٣ضعة ٖهى
ً
وثدضًضا باملجا ٫الؿُاسخي ،بط ثسبرها الحجاعب ؤلاوؿاهُة ،ؤن الحىا ٝؽ الؿُاسخي ـ
ثدضًض ألاولىٍات
الاطحماعي و ٤ٞالىمىطض اللُبرالي الٛغبي ٌؿب٣ه صوما مغخلة الحىا ٤ٞالٗام صازش املجحم٘ ٖهى ٢ىاٖض
اإلاماعؾة الؿُاؾُة الجضًضة والتي ًغثطخى بها الجمُ٘ صون زهىمة ٞ .لِـ اإلا٣هىص َىا ؤن ً٩ىن َظا
الحىا ،٤ٞزل ٤خالة مً ؤلاطمإ الٗ٣اثضي ـ الخؼبي بحن م٩ىهات الم طحم٘ اللُبي بدُص ثظوب ُٞه ٧اٞة
الحباًىات ّ
اإلااؾ َؿة للحٗضصًة الس٣اُٞة ؤو الؿُاؾُة ،ؤو ختى الاثٟاٖ ١هى مدانهة ثىاُ٣ٞة بحن
ِ
الجمُ٘ إلاى٘ َظا الخ  ،ٝوبهما اإلا٣هىص الاثٟاٖ ١هى ٢ىاٖض مماعؾة الضًم٣غاَُة في ْش الضولة
الجضًضة التي يمً بَاعَا ً ِ٣ٞخىاٞـ الجمُ٘ وثما عؽ الخغٍات الٗامة .وًجك ؤن ال ٌُُٗي الاٖحباع
للمضي الؼمجي اإلاُلىب لٗملُة الحىاّ ٤ٞ
ؤَمُة ٦بحرة ٦ما ًجغي ؤلاوهام به آلان ،ل٩ىن ألاَم َى ثد٤ُ٣
َظا الحىا ٤ٞالظي ًمهض لٗملُات الحىاٞـ ومماعؾة الخغٍات ّ
وٍامً خؿً ؾحرَا ،ختى ثإجي مىًبُة
وثٓش ثدد ّ
الخض ألاصوى مً السخيَغة ألامىُة والاطحماُٖة.
 - 3بههاء ْاَغة الخهىمة الؿُاؾُة التي اٞحٗلها البٌٗ م٘ الحاعٍش ألٚغاى السإع الؿُاسخي ،بٗضما ثإ٦ضت
نٗىبة وزُىعة ثل ٪الخهىمة ٖهى عؾم م مذ اإلاؿح٣بش ،وا ٫قغوٕ في مهالخة وَىُة قاملة ثامً
مً هاخُة ؤولى  ،بَ  ١ؾغاح ٧اٞة السجىاء الؿُاؾُحن واإلاٗح٣لحن لضي اإلاُلِكُات اإلاؿلخة صون وطه
خ٢ ٤اهىوي  .ومً هاخُة راهُة ،ع ٘ٞاإلآالم ًٖ اإلاىاَ ٤وال٣ىي الاطحماُٖة التي جٗغيد للحىُ٨ش
15

وؤلا٢هاء الؿُاسخي والاطحماعي  .ومً هاخُة ؤزحرة ،ثإمحن الٗىصة ال٨غٍمة للىاػخحن اللُبُحن هدى صًاعَم
ومضأهم وجكُ٨ش لجان خهغ وثىرُ ٤للخؿاثغ التي ّ
جٗغيىا لها ٖهى ؤن ًدٓىا بإولىٍة مٗالجة ملٟاتهم
ُٞما ًحٗل ٤بالحٗىًٍات واإلاٗىهات الٗاطلة.
ّ
٧اٝة ؤف٧ا ٫الاٖح٣االت ّ
ُ٦ضًة ٧اهد ؤو ت ى ّ
لُلُة ؤو ٖكىاتًة ،وخهغَا بإوامغ ّ
مٗش لة مً الىُابة
 - 4مى٘
ّ
الٗامة ،ومى٘ ّ
٧ش وؾاثش الحٗظًك الجؿضي والىٟسخي ٖهى اإلاٗح٣لحن الهتزإ اإلاٗلىمات ،وبقغا ٝالً٣اء
ً
َ ّ
اٞا مباق ًغا ٖهى ٞترة الحد ٤ُ٣م٘ اإلاُ ّتهمحن التي ال ّ
مضتَابال ال٣اهىن ،وثدىٍلهم بلى مدا٦م ٖاصلة
ًدضص
بقغ
ثحىٞغ لهم ٞيها خ٣ى ١الضٞإ واإلاغاٗٞة.
ّ
ومىهة
 - 5بٖاصة الاٖحباع للماؾؿة الً٣اثُة اللُبُة بىنٟها مىٔومة للمداؾبة الؿُاؾُة والجىاثُة ،
للضٞإ ًٖ الخغٍات الٗامة وبخ  ٫ال٣اهىن الظي َى الىاْم الىخُض ل٩اٞة الحٟاٖ ت الاطحماُٖة،
وتخهحن اإلاىاًَ اللُبي وخماًحه مً ٧اٞة ؤق٩ا ٫الٛبن وثد ٤ُ٣اإلاؿاواة والٗضالة ما بحن م٩ىهات
املجحم٘.
ّ - 6عص الاٖحباع بلى قغٍدة الكباب التي ثم ثىُْٟها بضون وطه خ ٤في بقٗا ٫و بصامة الاختراب الضازهي،
وبٖاصة ثإَُلها وجٗضًش ّ
ؤولىٍاتها لحىهغ ٝهدى الٗلم والبىاء ،و ٤ٞزُة وَىُة جؿتهض ٝبٖاصة صمج
اّ ٫
فباب اً٫ّ ٫بي في الُ٣اٖات الىُُْٟة ألامىُة والٗؿ٨غٍة واإلاضهُة.
 - 7جكُ٨ش لجىة مً ٣ٞهاء ا ل٣اهىن الضؾحىعي اللُبي ثمسش ٧اٞة الحُاعات وألا٩ٞاع الٗ٣اثضًة اللُبُةً ،ىاٍ
بها بٖضاص مؿىصة طضًضة للضؾحىع ثدضص َىٍة الضولة الؿُاؾُة والٗ٣اثضًة والا٢حهاصًة– في خا٫
ًحم ُ
ٞكش لجىة نُاٚة الضؾحىع في مهمتها ُّ -ل
َغح َا ُٞما بٗض ٫الؾخكاعة ا٫وَىُة اٖ٫امة٢ ،بش اؾحٟحاء
ّ
اللُبُحن ٖليها٧ ،ي ث٩ىن بىىصَا بمسابة الىاْم الضؾحىعي لضولة لُبُا الجضًضة و اإلااَغ ٫خغ٦تها بالضازش
والخاعض.
ُ
 - 8اٖحماص مىٓىمة ٢ىاهحن هاْمة وخا٦مة للمكهض الؿُاسخي اللُبي جُٗض الاٖحباع إلاباصت الحىاٞؿُة
والكٟاُٞة في بصاعة الٗملُة الؿُاؾُة بحن مسحل ٠ألاَُا ،ٝثاؾـ ل٣اٖضة ث٩اٞا الٟغم في الاؾحٟاصة
مً اإلاغا ٤ٞوالخؿهُ ت الٗامة ووؾاثش ؤلاٖ م  .مً ؤبغػَا ٢ىاهحن طضًضة ومٗحبرة للخ٣ى ١الؿُاؾُة
واإلاضهُة وألاخؼاب الؿُاؾُة ،والاهحسابات وث٣ؿُم الضواثغ ،وثىُٓم وؾاثِ ؤلاٖ م ب٩اٞة ؤق٩اله .
 - 9الخٟاّ ٖهى اؾح ٣لُة الحىُٓمات الى٣ا بُة واإلاهىُة ،و ثدهُنها مً ٧اٞة ؤق٩ا ٫ثضزش الؿلِة في
قئىأها وؤٖمالها الضازلُة ،وبغامجها الخانة ،ومهامها في ثُىٍغ الا٢حهاص الىٍوي بالىؾاثش التي ًجحزَا
ال٣اهىن ،والحٟ٨ش بيمان ث٣اٖض الٗاملحن ٞيها وزضماتهم الصخُة ٖهى الىطه ألا٦مش.
- 10ثإؾِـ وثيكُِ َُئات املجحم٘ اإلاضوي وألاَهي لخكمش مسحل ٠املجاالت اإلاضهُة وألاَلُة ،والاَحمام
بلجان خ٣ى ١ؤلاوؿان ،والُٟىلة ،والنهىى باإلاغؤة ومؿاواتها بالغطش في الخ٣ى ١والىاطبات الؿُاؾُة
وٞغم الٗمش.
وات ووطائج الحجمع الىطني الليبي لثحقيق زؤيحه :
 ث٪ذً ٠الحىانش م٘ مسحلٞ ٠ئات الكٗك اللُبي بالضازش والخاعض . جٗؼٍؼ الهُا٧ش املخلُة.16
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الٗمش ٖهى ث٨سُ ٠وثىؾُ٘ ٢اٖضة الًٗىٍة.
الحىانش م٘ ماؾؿات املجحم٘ اإلاضوي والىسك الىَىُة .
الحىانش م٘ ألامم اإلاحدضة بمسحل ٠ماؾؿاتها واإلاىٓمات الضولُة وؤلا٢لُمُة لٛغى ثىؾُ٘ صاثغة
الخىاع.
الحىانش م٘ بلضان الجىاع ؤلا٢لُمي .
مًاٖٟة الجهض ؤلاٖ مي بالضازش والخاعض.

وقازبة الحجمع الىطني الليبي ّ
للحج في ليييا ووىقفه وم وخسأات الحىازالىطني
 الخىاع طؼء مً عئٍة الحجم٘ وبؾتراثُجُحه الحىُٓمُة والىًالُة . الحجم٘ الىَجي اللُبي ث٨حش سخياسخي هًالي وَجي ال ٌؿخسجي مً بم٩اهُات الحداوع ؤخضا ما صام ألامغ ًحٗل٤بمهلخة الىًَ وع ٘ٞمٗاهاة اللُبُحن اإلاهجغًٍ والىاػخحن واإلاٗح٣لحن  .والُغ ٝالىخُض الظي ٌؿحشىُه
الحجم٘ مً الحيؿُ ٤والحداوع َى الجماٖات ؤلاعَابُة التي جٗحمض الٗى ٠ؤؾلىبا في خش الً٣اًا.
 اإلاضزش الغثِسخي لحد ٤ُ٣ؤَضا ٝالحجم٘ الىَجي َى الخىاع الكامش وٚحر الا٢هاجي. الحداوع ٌؤمغ ال ّبض ؤن ثلجإ بلُه ٧اٞة الحىُٓمات و٧اٞة م٩ىهات وً٥اهات اإلاكهض اللُبي الخالي ألن اؾخبٗاص
مىه مً الخىاع ؤو بم٩اهُة الحىانش والحيؿُ٢ ٤ض ًجٗله ؤ٦ثر زُىعة مما َى ٖلُه آلان ،خُص ًم٨ىه
ؤي ا
ّ
ثُغٞا ؤو ؤ٦ثر ّ
ؤن ًهبذ ؤ٦ثر ّ
نٟى
جكضصا ،وخُنها ؾًُغب طهىص الؿ م وبخ  ٫ألامان وؾُٗ٨غ
الهضوء اإلاُلىب ؤرىاء الحداوع والحٟاوى  ..وَظا مً قإهه ؤن ًدغم اإلاكغوٕ الىَجي مً ؤههاع مدحملحن
ّ
وؾُجغصٍ ٦ظل ٪مً ٞغنة ثدُُض بٌٗ ألاَغا ٝالتي ال ٌؿحُُ٘ جٗبئتها لهالخه.
 الحداوع م٘ ألاَغا ٝاإلاٗاعية إلاكغوٕ ٞبراًغ ٌؤمغ ال ّبض مىه وًيببي الحٗاَي مٗها ٦دلَُ ٠بي عي  ،ومً
ّ
الًغوعي ع ٘ٞمؿحىي الٗ ٢ات مٗها بلى ؤ٦ثر مً مجغص الخىاع هدى ثيؿُ٧ ٤امش ماصام طل ٪ال ٌك٩ش
ؤي مؿاؽ بهُ٩لُة الحجم٘ ؤو ّ
وهضص ثىاطضٍ ؤو ًمسش ؤي ق٩ش مً ؤق٩ا ٫الحماهي م٘ ألاطؿام ألازغي.
 ًغثبِ الدٖاَي م٘ بٌٗ اإلا٩ىهات اإلااٍضة لٟبراًغ بمىٟ٢ها مً ًُّ٢ة ٖؼ ٫اللُبُحن اإلاهجغًٍ ؤو بقغا٦هم
في الخُاة الؿُاؾُة .وٍغثبِ ٦ظل ٪بمضي بًماأها باإلاكاع٦ة ال٩املة واإلاهالخة وثُٟٗش ماؾؿات الضولة
التي ؾحًمً خ٣ى٧ ١اٞة ألاَغا ٝولِـ جُُٗلها لًمان اؾحمغاعٍة مهالح ؤَغا ٝصون ؤزغي.
ّ
ًم ً٨مً ٖؼ ٫اإلاخكضصًً في ٧ش ألاَغا ٝوٍجؿغ ّ
الهىة بحن ؤههاع
 الحداوع م٘ مً ًّضٖىن الاٖحضا٫الاٖحضا ٫مً الجاهبحن ٫ثجاوػ ا لخ ٞات خى ٫مىيىٕ الخىاع والٗؼ ٫واإلاكاع٦ة الؿُاؾُة واإلاهالخة ..
ّ
ٞهظٍ اإلالٟات ال ًم ً٨ألي َغ ٝمً خؿمها بمٟغصٍ ؤو خلها و ٤ٞوطهة هٓغٍ الخانة..
شسوط هجاو الحىاز:
 ثىؾُ٘ ٢اٖضة وهُا ١الخىاع. ال ُ٘٣م٘ الحمُحز وؤلا٢هاء.ّ
 الاهسغاٍ الضولي وؤلا٢لُمي وزهىنا ألاٞغٍ٣ي ،بك٩ش ٗٞهي وبىاء.ّ
الً ِٛؤلاًجابي ٖهى ؤَغا ٝالخىاع( ،جُِٛك ألاطىضات ألاطىبُة).
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يغوعة وي٘ ؾّ ٠٣
ػمجي للخىاع.
ث٣ضًم الُغ ٝالخ٩ىمي واإلاُلِكُىي مباصعات خؿً هىاًا ُٞما ًحٗل ٤باإلالٟات ؤلاوؿاهُة طات ألاولىٍة
ّ
واإلاتهغبة مً
التزام الُغ ٝألامم ي بالحى ًٖ ٠٢ث٣ضًم الهضاًا الحٟاويُة املجاهُة لألَغا ٝاإلاىاوعة
الاثٟاُ٢ات والحٟاَمات.
خؿم ّ
والؿماح ّ
اإلالٟات واخضا ث ْلى آلازغّ ،
بح٣ضم اإلاؿاعات الٟغُٖة بك٩ش مىٟهش٧ ،ي ال ثجغي ٖغ٢لة
ِ
ّ
ث٣ضم اإلاؿاعات الخىاعٍة الجؼثُة.
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