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  توطئة

 قیـــــام ثـــــورة فبرایـــــر، ومـــــا اســـــتتبع قیامهـــــا مـــــن تحـــــوالت حاســـــمة فـــــي المـــــشهد الـــــسیاسي بعـــــد 

اإلشـراف  مجلـس التخطـیط الـوطني قـررن من فـرص،  من تحدیات وأمّ هي، وما أثار جتماعواال

ف بــه مركــز البحــوث أن كلَّــالــذي ســبق " رؤیــة استــشرافیة: 2025لیبیــا "مــشروع  علــى تحــدیث

أنجزتهــا ، ل لجنــة أنــاط بهــا هــذه المهــة، فــشكّ 2007واالستــشارات بجامعــة قــاریونس فــي مــایو  

  . بخبرات وطنیةباالستعانة 

 تقریـر الرؤیـة الـشاملةوفـي التقریرات القطاعیة  أعمال اللجنة المكلفة بالتحدیث في وقد ُدمجت 

بنیویـــة التـــي التعـــدیالت البعض بـــ حـــدیث والقیـــام إجـــراء التالـــصادرین عـــن ذلـــك المـــشروع، بعـــد

تغنـي عـن اإلحالـة وحدة متكاملة قائمة بذاتها  ناتج النهائيشكل البحیث  ،استلزمها هذا الدمج

 .إلى الوثائق الصادرة قبله

  ذلت فـي سوى أن نتقـدم بالـشكر والعرفـان وأن نـشید بـالجهود التـي بـ  هذه التوطئةفيال یسعنا و

مجلـس لاجـب ن التقدیر و وبوجه خاص، فإ. أنجز بأیاد لیبیةالتكاملي الذي تنفیذ هذا المشروع 

   .ولكل من أسهم في عملیات اإلشراف واإلعداد والتقویمالتخطیط الوطني، 

  الفریق البحثي

  مجلس التخطیط الوطني

 2013 طرابلس في یونیو
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 مدخل 1

 موضــوعي ال يتقــصال ســلیتو  تــاریخي یتكــئ علــى أســس علمیــة، تطلــع للمــستقبلحــدس  الرؤیــة

ویبـذل الـراهن  االمتثـال لمقتـضیات  ینكـرفعل استباقيو ، للسنن الفاعلة في الماضي والحاضر

 .نیحمله قادم األیام والسنیما  مع  للتصالحما في وسعه

  خارطة التموقع االستباقي، فهو الكفیل بترسم مثل هذا أهدافها إال عبر  ال یتأتى تحقیق الثورةو

مؤســـسة علـــى إدراك واع للغایـــات المرجـــوة،  حـــق أبنائـــه فـــي عـــیش كـــریم،  لـــوطن یكفـــلطریـــق

ئق التي قـد ورصد للخبرات السابقة والتجارب الواعدة، ودرایة باإلمكانات القابلة للتحقق، والعوا

 .تحول دون تحققها

  األمــن اإلنــساني مــدخل، : 2040لرؤیــة لیبیــا هنـاك عــدة مــداخل تــشكل مــسارات ســردیة رئیـسة

ـــة؛ . دخل، والعولمـــة مـــدخل، واألوضـــاع الراهنـــة مـــدخلوالثقافـــة مـــ ـــر أن المـــستویات مختلف غی

فــــاألمن اإلنــــساني مــــدخل بوصــــفه غایــــة عامــــة؛ والثقافــــة مــــدخل بوصــــفها اســــتحقاقا للتنمیــــة؛ 

والعولمــة مـــدخل بوصـــفها معیـــارا تُقــّدر وفقـــه الفجـــوة الفاصـــلة وتعــایر بمقتـــضاه طبیعـــة الثقافـــة 

ــــد الالزمــــة والمجــــاالت األجــــدى لل تنافــــسیة؛ واألوضــــاع الراهنــــة مــــدخل بوصــــفها ســــبیال لتحدی

 .اإلمكانات الكامنة والمتحققة

 أمن النظام الحاكم الـذي یـدیر شـؤون الدولـة، خال، فإنها ال تعنيوحین تتبنى الرؤیة األمن مد 

 :بل األمن اإلنساني بمعناه الشامل

  ،ه مــن العنــف یــصون كرامتــه ویحفــظ حقوقــه ویكفــل ســالمتالــذي إنــه أمــن المــواطن

 .والجور

 وأمن الوطن الذي یرعى مصالحه ویعلیها على كل ما عداها. 

  ــــسلطات العامــــة ــــى ال ــــى إطــــار مرجعــــي دســــتوري یحــــدد بن وأمــــن سیاســــي قــــائم عل

واختــصاصاتها ویــضمن اســتقاللیة الــسلطة القــضائیة ویعــزز اســتحقاقات المواطنــة 

طرأ على توازن القوى في والمشاركة، ویمّكن الدولة من التكیف مع التحوالت التي ت

 العالم، ومن االحتواء المبكر ألیة تهدیدات خارجیة محتملة؛ 

  ي یلبي للمواطن حاجاته اإلنسانیة، ولوطنه القدرة على اسـتثمار أمثـل اقتصادوأمن

ال ي اقتـــصادلمـــوارده وتوظیفهـــا فـــي تحـــسین ظـــروف العـــیش فیـــه، فـــي ظـــل نظـــام 

  السوق؛تتحكم فیه آلیاتتهیمن علیه الدولة وال 

 وأمن صحي یضمن له حیاة عفّیة؛ 

 وأمن بیئي یحافظ على الموارد الطبیعیة من االستنزاف ویحمیها من التفریط؛ 
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  ي یـــؤّمن لـــه تعلیمـــا یؤهلـــه لتحقیـــق ذاتـــه وتحقیـــق مـــا یكمـــن فیهـــا مـــن اجتمـــاعوأمـــن

قـدرات، وعمــال یلیــق بمــا تأهــل لــه، وعدالـة فــي الفــرص، وتقویمــا موضــوعیا ألدائــه، 

ثقافیـا منفتحـا یمّكنـه مـن التعبیـر عـن نفـسه واالعتـزاز بهویتـه والحفـاظ علـى ومناخا 

خصوصیاته القیمیة، ویعید لـه الثقـة فـي قدرتـه علـى اإلسـهام النـوعي فـي الحـضارة 

 . اإلنسانیة

 تحقیقــا وصــفه وألنــه یتوجــب أن یتنــزل األمــن اإلنــساني، بهــذا المعنــى الــشامل، منزلــة خاصــة ب

إلـى االمتیـاز، یلـزم أن یكـون اإلنـسان قطـب رحـى هـذه الرؤیـة، لبـشري امعاصرا لغریزة التطلع 

 .وأن یكون أمُنه مركز عودها المستمر

 ثقافـة فیمـا تـشكل  السبیل الذي تقترحه الرؤیة لتحقیـق األمـن اإلنـساني، والتنمیة المستدامة هي

 .لهذا النوع من التنمیة االستحقاق الرئیس النهوض والتقدم

 م ال بقــاء فیــه لمــن ینعــزل بنفــسه، تفــرض العولمــة باســتحقاقاتها التنافــسیة وألننــا نعــیش فــي عــال

 ُیستشرفیلزم أن تشمل الرؤیة التي ووفق هذا نها على كل من الثقافة والتنمیة؛ مواصفات بعی

 البقــــاء علــــى ركــــح اســــتحقاقاتتخلــــص إلــــى رصــــد  بهــــا المــــستقبل قــــراءة فــــي البیئــــة العولمیــــة

 حجــــم الفجــــوة التــــي تفــــصل المــــشهد اللیبــــي عــــن ذا الرصــــدتأسیــــسا علــــى هــــوتقــــدَّر  مـــسرحها؛

في المسرح العولمي، بحیث تشكل كینونات المسرح العولمي ودینامیاته أداة المساهمة الفاعلة 

 .لموضعة األداء المحلي ومقیاسا إلمكاناته التنافسیة ومرجعیة لتقویم التطور المنجز

  مجموعـــة مـــن ، ذكرهـــایـــأتيات ســـوف وفـــق اعتبـــار ، "2040مـــشروع لیبیـــا "فـــي ســـیاق ُتطـــرح و 

 :التساؤالت نوجزها ونوجز إجاباتها فیما یلي

 ما طبیعة المجتمع الذي نطمح إلیه؟ مجتمع الرفاه. 

 أي نوع من الرفاه؟ الرفاه الذي یحقق األمن اإلنساني بمعناه الشامل. 

 وما السبیل إلى هذا النوع من األمن؟ التنمیة المستدامة. 

 اعتبار محلي (ثقافة النهوض والتقدملنوع من التنمیة؟ وما استحقاقات هذا ا.( 

  اعتبار عولمي(وما طبیعة هذا النوع من التنمیة؟ تنافسیة.( 

  هــو  فیهــان المعنــياإلنــساان قطــب رحــى هــذه الرؤیــة، وأمُنــه مركــُز عودهــا المــستمر؛ و اإلنــسو 

لحیــاة علــى األرض واهــب اوهــو اإلنــسان الفاعــل الواثــق مــن قدراتــه والمــستعد دومــا لتطویرهــا؛ 

ـــه؛  ـــل أن یكـــون غـــده أفـــضل مـــن یومـــه، وهـــو الكـــائنمعناهـــا، ومـــانح الـــوطن هویت  الـــذي یؤّم

 . والراغب في أن یجعل موطنه مكانا أفضل للعیش

  یال ردحا طـو واالستبداد وهو في حالتنا اإلنسان اللیبي الذي عصفت به أدواء الحرب والتخلف

 . دیثة في خضم عالم متدافعولته الحركائز دیحاول اآلن وضع هاهو من الزمن و 
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  ،وتــشمل ثقافـــة النهـــوض والتقـــدم، التـــي تعتبرهــا الرؤیـــة االســـتحقاق الـــرئیس للتنمیـــة المـــستدامة

التــشریعات القانونیــة وأســالیب التنــشئة و  ،راث الــذي یــشكل ذاكــرة المجتمــعالتــمكونــات مــن قبیــل 

ومنظومــة لمجتمــع المــدني، المجتمــع المعرفــي وامفهــومي  ، فــضال عــنیــةجتماعواألعــراف اال

 .  التنافسیة والشفافیة واالختالف وحقوق اإلنسان والمواطنةقیمیة تكرس

  وٕاذا كـان لنـا أن نلــتمس فـي لغـة الحاســوب توصـیفا لعالقـة الثقافــة بالتنمیـة، وٕاذا كانـت التنمیــة

لقیام ن ان حاسوب المجتمع مللمجتمع كالعتاد للحاسوب، فإن الثقافة هي البرمجیات التي تمكّ 

 . إلیه استحقاق تحدید هذه المهامبمهامه، بل إنها الجهة التي یوّكل

  ،وألننــا نعــیش فــي عــالم ال بقــاء فیــه لمــن ینعــزل بنفــسه، فــإن العولمــة، باســتحقاقاتها التنافــسیة

بیان ذلك أننا لو كنا نعیش فـي عـصر . تفرض مواصفات بعینها على كل من الثقافة والتنمیة

 .ة، لما كانت هناك حاجة إلى اعتبار مثل هذه االستحقاقاتسیادة الدولة القطری

  ،ال ســبیل لتحدیــد انــه، ألنــه، ســؤال ســابق ألو "كیــف الوصــول إلــى تحقیــق النهــوض؟" الــسؤال 

آلیـــات بنـــاء قـــدرات اإلنـــسان التـــي تجنبـــه خیبـــات التعثـــر والنكـــوص، قبـــل تحدیـــد الغایـــات مـــن 

 .تحدد الوسائل واآللیاتبنائها، فالغایات في النهایة هي البوصلة التي 

  مـا الغایـات التـي نـصبو : "؛ أي"مـاذا نریـد؟"لذا، فإن الـسؤال األهـم، ألنـه األسـبق منطقیـا، هـو

 " إلیها؟

  التنمیــة "حتــى أو " النهــوض والتقــدم"أو " األمــن اإلنــساني"أو " مجتمــع الرفــاه"غیــر أن اإلجابــة

ثـم إن إدراك الغایـات، ومـن . كفـيترصد غایات محددة بما یفهي ال   لیست شافیة،"المستدامة

، الكامنــة والمتحققــةثــم تحدیــدها، ال یتطلــب فحــسب رصــد القــدرات والمــوارد البــشریة والطبیعیــة 

وتحدیــــد الفجــــوة التــــي تفــــصل الواقــــع عــــن المثــــال، بــــل یتطلــــب أیــــضا وعیــــا حقیقیــــا بــــالفرص 

مـستهدفة، والتـي والمخـاطر، وتقـصیا موضـوعیا للبیئـة التـي یفتـرض أن تتحقـق فیهـا الغایـات ال

  .المرجوقد تفرض شروطها الخاصة وتحّجم من قدر المثال 

 تخلـص إلـى   بهـا المـستقبل قـراءة فـي البیئـة العولمیـةستـشرفیُ  أن تـشمل الرؤیـة التـي یلزم إذن

 حجـم الفجـوة التـي تأسیسا على هذا الرصـدوتقّدر   البقاء على ركح مسرحها؛استحقاقاترصد 

 :في المسرح العالمي؛ وذلك ألسباب أهمهاساهمة الفاعلة تفصل المشهد اللیبي عن الم

  ـــسردي الـــذي ـــرؤى االستـــشرافیة یـــستدعي ترســـم مالمـــح أن الملمـــح ال یـــسم صـــیاغة ال

  االستشراف، وعرض دورهـا فیـه، ورصـد اآلفـاق والمخـاطرموضعشخصیات المشهد 

  .التي تشكل في مجملها حبكة السرد

 ازهـا إلـى مـسارات ن في انحیستشرافیة، یستبیا یكتنف الرؤى االأن هناك طابعا معیاری

 .مستقبلیة بعینها
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  أن األنــشطة البــشریة أصــبحت بفعــل العولمــة تمتــد عبــر الحــدود الوطنیــة، فمــا یحــدث

  .ة عنهفي جزء من العالم قد یؤثر في أصقاع قصیّ 

  علــى هــذا النحــو، تــشكل كینونــات المــسرح العــالمي وصــیروراته الفاعلــة أداة لموضــعة األداءو 

 .المحلي ومقیاسا إلمكاناته التنافسیة، ومرجعیة لتقویم التطور المنجز
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  قراءة في المسرح العالمي2

  مفهوم العولمة2.1

  تشمل تطورات ، وهي عدالت االتصال بین الدول واتساع مداهمتعني تسارع العولمة عملیة مركبة

جعلهــا محركــا رئیــسا فــي تــشكیل یــة وثقافیــة، مــا یاجتماعیة و اقتــصادســیة و  وجوانــب سیاتقنیــة هائلــة

  .مستقبل األمم

 ـــرغم مـــن ـــى ال ـــة المعولمـــة للتعریـــف اإلجرائـــي، بوصـــفها وعل عملیـــة یمكـــن مالحظتهـــا  قابلیـــة البیئ

  محــــددة، تظــــل مــــسائل تحلیــــل محــــددات حراكهــــا، والتحــــدیات التــــي تــــشكلها،باســــتخدام مؤشــــرات

  . ، خالفیة وقابلة للبحثواستحقاقات البقاء وفق معاییرها

 ر أنـــه یتعـــین التمییـــز بـــین ســـوء فهـــم البیئـــة المعولمـــة، الـــذي قـــد یفـــضي إلـــى تـــصورات شـــائهة غیـــ

 . لطبیعتها، واختالف الرؤى في النظر إلیها، الذي قد یسهم في إثراء فهمها

 لرغبة الكیانات الكبرى في الهیمنة وٕامالء اإلرادة وبـسط النفـوذثمة من یعتبر العولمة مجرد نتاج  ،

ة، بغــرض مقاییــسها الخاصــة فــي الجــودة االرتقائیــ ت القولبــة والمحاكــاة والتنمــیطآلیــاوفقهــا تفــرض 

الـــسوق وحـــده  اقتـــصادتنـــامي عـــادات اســـتهالكیة متــشابهة، ، و تنمــیط المـــشاعر واألمزجـــة والمیــول

 . القادر على إشباعها

  فـــي أنظمـــة الحكـــم وتوزیـــع الثـــروة تفـــضیالت سیاســـیة بعینهـــا هـــذا التـــصور تتـــضمن العولمـــة وفقـــا

الـــصراع أن ، و أفـــضل أنظمــة الحكـــم االقتــراع الـــدیمقراطي علـــى الطریقــة الغربیـــة تــصادر علـــى أن

 .  لصالح اللیبرالیة الغربیةحسم وتوزیع الثروة حول سبل تنظیم المجتمع

 نمذجــة العــالم علــى صــورة الغــرب، عبــر تعمــیم تجربتــه فــي الحیــاة ،، وفــق هــذه القــراءةلمــرادوألن ا 

ات االسـتتباع الحـضاري وبـسط النفـوذ وٕاقـصاء الخـصوصینـسانیة، فـإن لمجتمعـات اإلعلى سـائر ا

 الممــسوس بحمـى الكــسبأكثـر مــن ذلـك، فـإن النظــام العـالمي الجدیـد،  . كـل توجــه عـولميمطـاف

 .األصوات المناوئةمستعد دائما لجرف من یقف في طریق هذا التوجه وإلخراس كل والثراء، 

 أن للــشعوب أن تثــق فــي قــدراتها قــراءة أكثــر توازنــاتقــر مــة، فــي مقابــل هــذه القــراءة المــستریبة للعول 

علـى المــشاركة فــي خلــق البیئــة العولمیــة واسـتیفاء اســتحقاقاتها التنافــسیة، انطالقــا مــن افتــراض أن 

جمیع أطراف لعبـة صـنع المـستقبل فـاعلون، إذا مـا تحققـت لهـم اإلرادة فـي أن یكونـوا كـذلك، وهـو 

التـي مكنـت حـضارة ذاتهـا لمـة أتاحـت للجمیـع التقنیـات والفـرص افترض یتكئ على حقیقة أن العو 

 .  األقویاء من التفوق

 أن هنــاك علــى الــرغم مــن  تــسمح بانتــصار الجمیــع؛ ولكــن الطفــرات الحــضاریة، مثــل الحــروب، ال

دائمــا ضــحایا ســوف یــسدل علــیهم التــاریخ ســتارته، فــإن المهــزومین هــم أولئــك الــذین ارتــضوا منــذ 

   .زیمةالبدایة خیار اله



 
 

9

  ثمــة خطــاب سیاســي ســائد فــي كثیــر مــن دول العــالم الثالــث یــدرك أنــه ال عاصــم الیــوم مــن أمــر

ـــــي المجـــــاالت اال ـــــصادیـــــة واالجتماعالعولمـــــة ف ـــــسیادة الوطنیـــــة قت ـــــة، لكنـــــه یتحـــــصن بال یة والتقنی

والخـصوصیات الثقافیــة آلیــة دفاعیـة للبقــاء، متخــذا منهمـا مبــررا لمــصادرة حقـوق المواطنــة وذریعــة 

 .لعجز عن تنفیذ مشاریع التنمیةل

  غیر أن هذا الخطاب یفترض إمكان فصل الثقافة عن سائر تجلیات العولمة، كمـا لـو أن العولمـة

مجــرد وســیلة لفــتح المزیــد مــن األســواق العالمیــة، وهــو یتجاهــل حقیقــة أن التنــوع ال یــضیر الثقافــة 

 وحتى البیولوجي، سبیل االزدهار، ي والثقافيجتماعي واالقتصادالمعولمة، فهو على المستوى اال

وأن الثقافة المعولمة قادرة من حیث المبـدأ علـى صـیاغة نـسیج واحـد مـن مـضامین متنوعـة، فهـي 

تظل في النهایـة نتاجـا إنـسانیا، وال شـيء یحـول دون تـضمنها خطابـا نقـدیا أخالقـي النزعـة یـسعى 

 .إلى كبح جماح آلیات العولمة والحد من انفالتها

 د الحضاري للعولمة یطرح قائمة واسعة من الخیارات ومجاالت التعاون، وعائد التعـاون ثم أن البع

المتبـــادل یمیـــل غالبـــا فـــي صـــالح مـــن یـــستثمر تمیـــزه العلمـــي والثقـــافي، ویـــشجع االنفتـــاح الفكـــري 

ت المعرفیـة  المـنهج الـذي فرضـته التطـوران من توظیـفوالمبادرات الفردیة، ومن شأن هذا أن یمكّ 

 . دوافعها القیمیةاألكثر سالمة من حیثوالتقنیة 

 أن الــسمات الجینیــة للبیئــة العولمیــة قــد تــشكلت فــي رحــم علــى كــل ذلــك، تــدرك القــراءة المقترحــة 

الثقافـــة الغربیـــة، وأن بعـــض الـــدول تحـــاول اإلفـــادة مـــن هـــذا التطـــور فـــي فـــرض شـــروطها وتغلیـــب 

قـد یـضمرها بعـض المـشبوهة التـي غیر أن هذا ال یبـرر أخـذ العولمـة بجریـرة المقاصـد . مصالحها

 خــصوصا حــال اعتبــار التطــورات المعرفیــة والتقنیــة التــي یمكــن للــشعوب النامیــة اإلفــادة دعاتهــا،

 .منها، وتوظیفها في تنفیذ مشاریع التنمیة المستدامة

 ص الجمیــع مــرة وٕالــى األبــد مــن وبطبیعــة الحــال، فــإن هــذا ال یعنــي أن العولمــة یوتوبیــا جدیــدة تخلّــ

والتخلف والجهل والبطالة، بل یعني أن بدائلها لیست أوفر حظا منها في تمكـین المتـأخرین العوز 

فـــي الـــسبق مـــن اللحـــاق، وأن اســـتحقاقات التنافـــسیة فـــي هـــذا العـــصر أشـــرس مـــن أن تتـــرك للقـــوى 

ـــذات  ـــار االنكفـــاء علـــى ال ـــى ركـــب العولمـــة وخی األضـــعف فرصـــة التـــردد بـــین خیـــار االنـــضمام إل

  .اثهاواالعتصام بحبل تر 

  وفـي النهایــة، یبــدو أن هــذا عـصر تخــتلط فیــه األضــداد، فبعــد أن شـهد نهایــة التــضاد بــین الجمیــل

والقبـــیح فـــي الفـــن، والیـــسار والیمـــین فـــي الـــسیاسة، والحقیقـــي والزائـــف فـــي اإلعـــالم، والموضـــوعي 

عفاء والــذاتي فــي العلــم؛ یبــدو أنــه ســوف یــشهد نهایــة التــضاد بــین األقویــاء منتجــي المعرفــة، والــض

 . بینهما أن ینتهي بانقراض الجاهلینمستهلكیها، ألن مطاف الصراع
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  الدینامیات2.11

 منظمــة التجــارة الحــرة فــي أمریكــا الــشمالیة : تــشمل فواعــل العولمــة تكــتالت سیاســیة إقلیمیــة أبرزهــا

 ي للبلـــدان اآلســـیویة والمحـــیط الهـــادي؛ كمـــا تـــشملقتـــصادواالتحـــاد األوربـــي، ومنظمـــة التعـــاون اال

البنك "و" صندوق النقد الدولي" مثل  األساسیةشركات متعددة الجنسیة، وبعض المؤسسات الدولیة

، فــضال عــن أیــة تكــتالت ومنظمــات مماثلــة قــد تــستجد خــالل "منظمــة التجــارة العالمیــة"و" الــدولي

 . سیطرة التوجهات العولمیة

  األیـــدیولوجي وهیمنـــة قطـــب انحـــسار الـــصراع :  فـــي التـــالي الراهنـــة الرئیـــسة العولمـــةســـماتتتعـــین

ي وتحریـر التجـارة العالمیـة واتـساع دائـرة الـسوق؛ ثـورة االتـصاالت قتصادواحد؛ سیطرة المتغیر اال

بمــا یــسرته مــن تــسارع فــي معــدالت االختراعــات واالبتكــارات وفــي تطبیقاتهــا؛ تقلــص ســیادة الدولــة 

ة االنـــدماج بـــین الجماعـــات یـــة بـــین الـــدول؛ جدلیـــجتماعالوطنیـــة وتالشـــي الحـــواجز الطبیعیـــة واال

اإلنــسانیة النـــاجم عــن اتـــساع دائـــرة الــسوق مـــن جهـــة، والتفكــك النـــاتج عـــن تطــور وعـــي اإلثنیـــات 

واألقلیات بخصوصیاتها الثقافیة وتوظیفها االنفتاح التقني والثقافي في تكریس هـذه الخـصوصیات 

 .  من جهة أخرى

  ارتباطـات تـتم بـین الـدول الوطنیـة، بـل یتضح من هـذه الـسمات أن العولمـة لیـست مجـرد تـدفقات و

ي شـطر أنمـاط جتمـاعتشمل تحوالت مهمة من نمط الحیز المكاني للتنظیم والنـشاط اإلنـساني واال

إقلیمیـة، بكـل تـأثیرات هـذه التحـوالت علـى _قومیـة وعبـر_عالقات وتفاعالت وممارسات نفوذ عبـر

 . سیادة الدولة القطریة

 لیـة جدیـدة تـشرع فـي التـشكل، تعیـد صـیاغة مفاهیمنـا التقلیدیـة  تحدیدا، ثمـة آقتصادوفي مجال اال

 اإلنـــسانیة عبـــر فـــي دور الدولـــة ونهـــج اتخـــاذ القـــرار ومیـــزات التبـــادل التجـــاري ومحتـــوى العالقـــات

 أن التنمیــة البـشریة المــستدامة والمعلومــات واإلبــداع هـي العناصــر األهــم فــي الـدول، حیــث یتــضح

 .التنافس على البقاء والنفوذ

   المؤشرات 2.12

 قتـصادوقیـام االتعني القدرة على إنتاج وخدمات تروج في األسواق العالمیـة والمحلیـة، و : التنافسیة 

ومــع تطــور تقنیــات اإلنتــاج واالبتكــار فــي . علــى الجــودة والتمیــز، والتجدیــد المــستمر فــي األفكــار

 العـرض هـو صـبح أالمنتجات والتسویق، لـم یعـد الطلـب علـى الـسلع هـو الـذي یخلـق العـرض، بـل

  . الذي یخلق الطلب

 یتعـرض دور الدولـة إلـى عملیـات إعـادة تـشكیل مـستمرة، مـن شـأنها أن تحـدث تغییـرا : دور الدولـة

نفـوذ الـشركات متعدیـة الجنـسیة، و  من دور القطاع الخاص  ما یعززحاسما في وظائفها التقلیدیة،

  .تصر دورها على اإلشراف والتنسیقدولة منظٍّمة یقمجرد وفي النهایة قد تصبح الدولة المالكة 
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 تحصل المؤسسات غیـر الحكومیـة علـى اسـتقاللیتها وتمـارس نـشاطها : مؤسسات المجتمع المدني

ـــابي وتـــسهم فـــي صـــون حقـــوق اإلنـــسان والحفـــاظ علـــى كرامتـــه، وفـــي تكـــریس قـــیم المـــساءلة  الرق

مــات المعنیــة بحقــوق والــشفافیة، فیمــا تتعــزز مؤســسات المجتمــع المــدني العالمیــة، مــن قبیــل المنظ

ومــا ینــتج عنهــا مــن توافقــات وتعاهــدات دولیــة ملزمــة للــدول الموقعــة علیهــا وقــد اإلنــسان والــشفافیة 

 .حتى على الدول الرافضة للتوقیع علیها) وفق البند السابع(تطبق 

 تنفیــذ مــشاریع ســبیل حــصول نظــام الحكــم علــى الــشرعیة فــي الــداخل والخــارج فــي یتعــین : الــشرعیة

یـــة اجتماع، بمـــا یـــشترطانه مـــن ســـیادة للقـــانون ومـــشاركة  المـــستدامة وتحقیـــق الدیمقراطیـــةیـــةالتنم

 .لكفاءة معیارا وحیدا لألداءواعتبار ا

 تتــاح للجمیــع فرصــة الحــصول علــى المعلومــات الالزمــة لبنــاء القــدرات حیــث : المجتمــع المعرفــي

یا اقتـصادصدر القـوة األساسـي، وتنفیذ مشاریع التنمیة المـستدامة، فیمـا تـصبح تقنیـة المعلومـات مـ

 ج المعرفـة وٕادارتهـا، بمـا یتطلبـه مـنوأمنیا، وترتهن قدرات المجتمع التنافسیة بقدر إسهامه في إنتا

 .بحث علمي نوعي وما یترتب عنه من منجزات تقنیة هائلة

  التجلیات 2.13

 ـــادة الطلـــب العـــالمي علـــى الغـــذاء والـــسلع والخـــدمات، بـــسبب ارتفـــاع معـــدالت الن مـــو الـــسكانیة زی

 العمـل؛ ترجع إلى ارتفاع عـدد الـسكان القـادرین علـىالعالمي؛ وزیادة القوى العاملة العالمیة، التي 

 .وزیادة حجم فئة كبار السن، الناتج عن ارتفاع متوسط أعمار األفراد

  تبــــین و . األیــــدي العاملــــة المــــاهرةهنــــاك اخــــتالل فــــي ســــوق العمــــل یــــؤدي إلــــى حاجــــة ماســــة إلــــى

ا أنها سـوف تواجـه نقـصا حـاد" ي والتنمیةقتصادمنظمة التعاون اال"السكانیة في بلدان االتجاهات 

 . أو نقـل صـناعاتها إلـى منـاطق أخـرىلزمها بتسهیل إجراءات الهجرة إلیهـا، ما یُ في القوى العاملة

ویتوقع أن یكون هذا البدیل الثاني في صالح الدول التي تؤسس البنیة التحتیة وتـسهل اإلجـراءات 

 . لجمركیة وتؤمن الجودة والتكالیف المنخفضة والعمالة الماهرةا

  تــسارع وتیــرة التجــارة الدولیــة، بــسبب نمــو اإلطــار المؤســسي لمنظمــة التجــارة العالمیــة ســوف یمــنح

وٕازالتهــا مختلــف أشــكال الحــواجز التــي تعــوق عملیــة التبــادل التجــاري، للمنتجــین المحلیــین فرصــا 

 . عرضة لتحدیات المنافسة الدولیةأكبر، لكنه سوف یجعلهم أكثر

  یشكل مجتمع المعرفة أحد أهم تجلیات البیئـة العولمیـة، حیـث یـشمل هـذا المفهـوم جمیـع األنـشطة

 .والموارد والتدابیر والممارسات المرتبطة بالمعلومات إنتاجا وتنظیما واستثمارا

  ،فانتقلت السیادة من شق بدءا من الجیل الخامس، اندمجت عناصر العتاد والبرمجیات واالتصال

 الحـاكم بـأمره، وبـذا تبـوأ ن یقبض على زمام نظم البرمجیـاتالعتاد إلى شق البرمجیات، وأصبح م

العنصر الذهني موقعه على قمة منظومة تقنیة المعلومات، مؤكدا أهمیة المعلومات مـوردا تنمویـا 

 .یفوق في أهمیته الموارد المادیة
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 ت مــن یــسر فــي االنتــشار الــدعائي وســهولة فــي الحركــة والتنقــل، وبفعــل مــا أنجزتــه ثــورة االتــصاال

وألن إدارة المعرفـــــة، عنـــــد العـــــاجزین عـــــن إنتاجهـــــا، بـــــدیل تنافـــــسي أفـــــضل مـــــن االقتـــــصار علـــــى 

ي قتـــصاداســـتهالكها، یتوقـــع أن یـــشكل القطـــاع الخـــدمي إحـــدى القـــوى المحركـــة الرئیـــسة للنمـــو اال

طار المؤسسي لمنظمـة التجـارة العالمیـة فـي تـشجیع  یسهم اإلالتوظیف في كثیر من البلدان، وأنو 

 .تدفق رأس المال واالستثمار األجنبي المباشر في مختلف مناطق العالم

  قائم على موارد معرفیة واتصالیة تفوق فـي أهمیتهـا اقتصادیقود نمو تقنیة المعلومات إلى سیطرة 

ـــة التقلیدیـــة،  ـــى  یوظـــف الخـــدمات،اقتـــصادالمـــصادر الطبیعیـــة والعمال  وال یكـــون الـــصراع فیـــه عل

الختــراع المــصادر األولیــة أو طــرق التجــارة قــدر مــا یكــون علــى حقــوق الطبــع واألفكــار وبــراءات ا

 قیمة المعرفة والمعلومات ونظـم اإلدارة الحدیثـة فـي اإلنتـاج والتبـادل وحقوق السوق، وسوف تّطرد

ـــد ـــر اإلنـــسان وتولی ـــى یـــصبح المنجـــز فـــي تحری ـــزة التنافـــسیة، حت  المعرفـــة واألفكـــار المبدعـــة والمی

 .وتطویر التمایز الثقافي هو الثروة الحقیقیة

  وٕاذا كـان رأس المــال رمـز العــصر الـصناعي، فــإن المعرفــة رمـز العــصر العـولمي، وهــذا یعنــي أن

وفـي المـستقبل القریـب، مـن . یة، بعد أن كانت إحدى بناهـا التحتیـةقتصاداألفكار محرك القوى اال

لومـات مع المعرفة طبقیـة جدیـدة تتراتـب وفـق المهـارة فـي ممارسـة تقنیـة المعالمرجح أن یخلق مجت

ومــا یــنجم عنــه مــن اكتــشافات وتطــویرات تقنیــة، ، العلــمیــشهد عوضــا عــن الثــروات المادیــة، وأن 

ســـطوة ال عهـــد للبـــشر بهـــا عبـــر تـــاریخهم المدیـــد، كونـــه فـــي النهایـــة المحـــرك الحقیقـــي لمختلـــف 

ن الــــرئیس الســــتیفاء اســــتحقاقات التنافــــسیة التــــي تفرضــــها البیئــــة یــــة، والــــضامجتماعاألنــــشطة اال

 .العولمیة

 ـــروز ـــةمـــن منحـــى آخـــر، أدى ب ـــي فـــي مجـــال التجـــارة الدولی ـــد مـــن ، إ البعـــد البیئ ـــى العدی ضـــافة إل

 سلـسلة مـن یة، إلـى تـشكُّلقتـصاد االاالتفاقیات والبروتوكوالت الدولیة الخاصة بالبیئـة ذات األبعـاد

 حجــــر األســــاس لهــــذه 14001زو یــــ تعتبــــر اآل، حیــــثالخاصــــة بــــاإلدارة البیئیــــةالمعــــاییر الدولیــــة 

وتتمثــل األنمــاط الرئیــسة للمعــاییر .  المتطلبــات الحقیقیــة لنظــام اإلدارة البیئیــةفهــي تحــددلة، السلــس

ومعــاییر االنبعــاث، والمعــاییر المتعلقــة ، البیئیــة فــي معــاییر محــیط بیئــة العمــل، ومعــاییر العملیــات

  .   التي تحدد خصائص السلع من حیث جودتها وقابلیتها للتدویر اآلمن بیئیابالمنتجات 

  بما یة، جتماع أشكال جدیدة من الهیاكل والمؤسسات االي وظهرتجتماع في البناء االتفككحدث

العالقة بین األجیال، وتغیر في بنیـة الـسلطة على و ودورها  األسرة تؤدي إلیه من آثار على مكانة

 .یة، وتوسع في مشاركة المرأة في المجتمعتماعجاالوالرقابة 

  أخذت العالقات الدولیة شكًال ومضموًنا جدیدین، حیث أعید ترتیب األوضاع واألولویات العالمیة

وفــق خارطــة روعیــت فیهــا االســتجابة للتطــورات الطارئــة فــي الــساحة الدولیــة، األمــر الــذي یمــس 

 اغة دور الدولــة، وظهــور أدوات ودالالتدة صــیبــشكل مباشــر الــسیادة الوطنیــة للــدول، ویلــزم إعــا
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أیــضا أصــبح المــواطن أقــوى فــي توجیــه شــؤون الــوطن، فیمــا وجــدت . جدیــدة فــي إصــالح الحكــم

 .التنوعات الثقافیة فرصا أكبر في التعبیر عن مطالبها وخصوصیاتها في الثقافة واإلنتاج

 ن الخـارج، وتأییـد المـواطنین وفق ذلك سوف تتعـین مـصادر شـرعیة الدولـة فـي االعتـراف القـادم مـ

ـــداخل والخـــا  رج، فیمـــا تـــصبح الدیمقراطیـــةفـــي الـــداخل، ورقابـــة مؤســـسات المجتمـــع المـــدني فـــي ال

والتنمیــة المــستدامة ضــمن ســبل ضــمان والء المــواطنین وٕاضــفاء الــشرعیة علــى أنظمــة الحكــم فــي 

 .دول العالم

 تغیــرات لیــست أقــل تحــدث ســوف یةقتــصادوبطبیعــة الحــال، فــإن التغیــرات الحاســمة فــي البنــى اال 

حاسمیة على المستویین السیاسي واألمني، حیث یتوقع تبلور مالمح جدیدة لنظام عالمي في قواه 

ومؤســساته وتبعــات أحداثــه، وفــي طبیعــة الــصراع الــسیاسي وغایاتــه، وشــكل التحالفــات والــوالءات 

 .الجدیدة الناجمة عنه

 صــغر حجمهــا  مــؤثرة عالمیــا علــى الــرغم مــنصالح جدیــدة تــصبحیتوقــع أیــضا أن تظهــر قــوى ومــ 

 .سكانیا ومساحة، طالما تسلحت في حركتها ومشروعاتها بالمعرفة العلمیة والتقنیة المكثفة

  ســوف یــؤدي تنــامي التفــاعالت واالرتباطــات بــین الــدول إلــى خلــق مجموعــة مــن المــشاكل العــابرة و

 المخـدرات، واإلرهــاب، والهجـرة غیــر للحـدود الوطنیــة، مثـل انتــشار أسـلحة الــدمار الـشامل، وتجــارة

الشرعیة، واألوبئة، وتلوث البیئة، واستنزاف الموارد الطبیعیة، والتغیرات المناخیة، وهي مشاكل ال 

 .   یمكن حلها باتخاذ إجراءات محلیة أو تبني سیاسات وطنیة، بل تتطلب تعاونا عالمیا منظما

 حلیــة نفــسها أضــعف مــن أن تفــي بواجباتهــا ومــا أن یــشتد عــود العولمــة حتــى تجــد الحكومــات الم

 ،..)یــة، والخــدمات التعلیمیــة، والرعایــة الــصحیة، وحمایــة البیئــة،جتماعالتأمینــات اال(یــة جتماعاال

وفـــي النهایـــة، قـــد تـــصبح احتیاجـــات النـــاس داخـــل حـــدود البلـــد منظمـــة مـــن قبـــل مؤســـسات محلیـــة 

 .مرتبطة بمؤسسات عالمیة

  اآللة اإلعالمیة، بقنواتها الفضائیة، وصـحفها ومجالتهـا الورقیـة  بیرتبط المشهد الثقافي المعاصرو

ـــرویج الـــسلع واألفكـــار والقـــیم،  ـــة، وقـــدرتها الفائقـــة علـــى ت واإللكترونیـــة، وٕامكاناتهـــا الدعائیـــة الهائل

والــتحكم فــي توجیــه الــرأي العــام والذائقــة البــشریة، وهتكهــا للحجــب الرقابیــة التــي یفرضــها اإلعــالم 

رهــا علــى ركــائز التنــشئة التقلیدیــة، وتحــدیها للخــصوصیات الثقافیــة، وتمكینهــا مــن الرســمي، وتأثی

فـــضح انتهاكـــات حقـــوق اإلنـــسان وقـــضایا الرشـــوة والفـــساد، وٕاثارتهـــا الـــشكوك فـــي القـــیم التقلیدیـــة، 

وخلقهــا یوتوبیــا المجتمــع البــدیل، وصــورة إنــسان العــصر الجدیــد، بكــل شــحناتها القیمیــة وعاداتهــا 

الجدیــدة، ورهانهــا علــى مــشترك جدیــد یجمــع البــشر، ویجنــدهم فــي محاربــة مــا یهــدد االســتهالكیة 

 .األمن اإلنساني بتجلیاته المختلفة
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   استحقاقات العولمة 2.2

  یفـرض حجـم وخطـورة المـشاكل التـي سـوف تواجـه المجتمعـات النامیـة مقایـضات عدیـدة وتغییــرات

، والسؤال هو ما إذا كان لهذه المجتمعـات جذریة في المواقف والتوجهات على مختلف المستویات

 .یة والسیاسیة والثقافیةقتصادبل بأي من هذه التحدیات التي تمس صمیم بناها االقِ 

  تعید التحوالت الجدیدة صیاغة مفاهیم الثروة، والمشاركة، والتعلیم، ووسـائط االتـصال البـشري، مـا

 صورة المستقبل صیاغة میة، ویوجب علیه الحیاتم وأنماطهم ولغتهم بهویتهالمعتزینیثیر مخاوف 

 بتخطـــــیط واع وســـــط مـــــصاعب المتغیـــــرات الدولیـــــة، ومخـــــاطر االغتـــــراب والعمـــــل ونالـــــذي یریـــــد

  .واالستالب الثقافیین

  ــــسیق ــــة للتحــــدیات كــــال مــــن المتابعــــة، والعمــــل التنمــــوي المــــستدام، والتن ــــشمل االســــتجابة الواجب ت

وارد، وبلورة الرهانات التنمویة، وبناء القدرات، والعمل اإلقلیمي، وٕاعادة تشكیل المصالح وقراءة الم

 .الجاد للتأثیر على اآلفاق والتوازنات المقبلة من منطلق منافس عالمیا

 وانتهــاء  ةیــة الثقافیــهنــاك أیــضا حاجــة ماســة إلــى التــصدي لمظــاهر إهــدار العقــل، بــدءا مــن األم

ــــــة الــــــسرقات العلمیــــــة واإلقــــــصاء المعر زیــــــف العقــــــول، ومــــــرورا ببن فــــــي والتــــــسطیح الفكــــــري وهیمن

  .األیدیولوجیا

  یتطلـــــب التعــــــایش مــــــع البیئــــــة العولمیــــــة اســــــتحقاقات بعینهــــــا لتطــــــویر التعلــــــیم، تــــــشمل االهتمــــــام

ـــة،  ـــذاتي، بالتخصـــصات البینی ـــتعلم ال ـــاة، وال ـــة مـــشاریع التعلـــیم مـــدى الحی وتحـــدیث أســـالیب العملی

 . عوربط مخرجات التعلیم بقضایا المجتمالتعلمیة وتقویمها، 

  شجعت ثورة التقنیات المعلوماتیة التي عجلـت بآلیـات العولمـة الثقافیـة نـزوع األقلیـات للتعبیـر عـن

وضوعیة وانفتاحیة مع هـذا النـزوع، نفسها والمطالبة بحقوقها، وسوف تطرأ الحاجة إلى التعامل بم

ر ف تــصیّ  ســو  الثقافــات داخــل المجتمــع نفــسهمواجهــة المجتمعــات اإلنــسانیة مــشكلة تعــددكمــا أن 

ز  وتعـزّ مدني العـالمي والمواطنـة العالمیـةف االهتمام بالمجتمع الالنظام العالمي أكثر سیولة، وتكثّ 

  .نظام اإلعالم العالمي

 التنــشئة فــي توكیــد قــیم واتجاهــات المــشاركة لمجتمعــات التــي ال تــسهم فیهــا أدواتســوف تواجــه ا 

صـة فـي التكیـف مـع البیئـة  مـصاعب خالمـساءلةلرأي والـشفافیة والنقـد واواالبتكار والحوار وٕابداء ا

 . القائمة على هذه القیم واالتجاهاتالمعولمة

  هنــاك أیــضا التحــدي الــالزم عــن حقیقــة أن الثقافــات الــشعبیة، بــسبب جــذورها الــضاربة فــي أعمــاق

یثیـر أسـئلة ، مـا یة، أبطأ مـن ثقافـة النخـب فـي التكیـف مـع التوجهـات العولمیـةجتماعالمنظومة اال

یـة والذهنیـة الـسائدة عنـد جمـوع النـاس للتوجهـات العولمیـة، جتماعمدى قابلیة المنظومات االحول 

 التنــشئة ســطوة قــیمیــة فــي مجتمــع المعرفــة، الــذي یتحلــل أفــراده مــن جتماعوحــول ســبل التنــشئة اال

 .  التقلیدیة، وقد ینتهي المطاف بهم إلى التنصل من معاییر ضبطها األخالقیة
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 یة، وســـــهولة حركـــــة انتقـــــال الخـــــدمات قتــــصادفیـــــا الـــــسیاسیة والثقافیـــــة، ثـــــم االأدى انحــــسار الجغرا

والبــضائع واألفــراد بــین منــاطق العــالم المختلفــة، إلــى جعــل مطالــب التنمیــة واإلصــالح فــي الــدول 

لتـي تبنتهـا هــذه الـدول، وعــدم سـتراتیجیات التنمویــة ارة ملحــة، خـصوصا بعـد فــشل اإلالنامیـة ضـرو 

شـــكل ضـــغطا شار الفـــساد المـــالي واإلداري، مـــا ي المحققـــة، وانتـــقتـــصادال معـــدالت النمـــو اكفـــاءة

 قتــصادمتزایــدًا علــى هــذه الــدول لترتیــب أوضــاعها الداخلیــة حتــى تــتمكن مــن االلتحــاق بركــب اال

 .العالمي

  من ضمن استحقاقات التنمیة وجود أنظمة اتصاالت إلكترونیة عالمیة وقواعد بیانات وبنى تحتیة

، كالخیــال واإللهــام والبراعــة  ضــرورة لالهتمــام بــأمور بــشریة صــرفكمــا أن هنــاكتالئــم تطوراتهــا، 

والمبــادرة، أو مــا یــسمى بالقــدرات اإلبداعیــة الخالقــة، وبتــوفیر الكــادر البــشري المــاهر القــادر علــى 

 .التعامل مع هذه الوسائل المتقدمة

 یــة، بمــا تــشمله مــن تقنیــات یة وبنــى المجتمــع المعرفــي التحتقتــصادارتفــاع كلفــة البنــى التحتیــة اال

وف یفرض علـى الـدول المـستوردة لتقنیـة المعلومـات دفـع رسـوم ، سالتعلیم وتقنیات صناعة الثقافة

الملكیـــة الفكریـــة، كمـــا أن نزیـــف العقـــول البـــشریة فـــي عمالـــة المعلوماتیـــة ســـوف یـــؤثر فـــي قـــدراتها 

 .التنافسیة

 ة، تحــدیات الظــروف العالمیــة ســوف یواجــه القطــاع الخــاص، خــصوصا حــین تكــون خبرتــه محــدود

یة ألنــشطتها؛ قتــصادالمــستجدة نتیجــة مواجهتــه منافــسة شــركات كبــرى، وتغیــر البیئــة القانونیــة واال

 یة سوف یوجبـانقتصادعادة الهیكلة االكما أن التغیر المتوقع في دور الدولة والقطاع الخاص، وإ 

كانــــت تحظــــى بهــــا الــــصناعات إعــــادة النظــــر فــــي سیاســــات الــــدعم الحمائیــــة أو التفــــضیلیة التــــي 

 . المحلیة

  العولمة على مـصادر الطاقـة بكـل تجلیاتهـا المـستقبلیة، مـا یجعـل أمـاكن تركـز قوىسوف تتنافس 

یة والـسیاسیة، بمــا یترتـب علـى ذلــك قتـصادهـذه المـصادر أهـدافا عولمیــة للـدمج فـي بنیــة العـالم اال

 .من تداعیات أمنیة وما یتطلبه من برامج تنمویة

 المدنیـة فـي الـسلطات والتنظیمـاتتعددیـة : بالتعددیـة بجمیـع أنواعهـابیئة العولمیة االلتزام توجب ال 

في اإلبداع واالبتكار، كما توجب تجدید الخطاب الثقـافي ي األفكار ومنابر الرأي، و ف، و والسیاسیة

وتخلیـــصه مـــن الرواســـب المعوقـــة لتقبـــل االخـــتالف والحـــوار، فـــضال عـــن تنـــشیط التبـــادل الثقـــافي 

ومؤســسات الترجمـــة، والتغلـــب علـــى مـــشاكل التوزیـــع، وٕاعفــاء اإلنتـــاج الثقـــافي مـــن القیـــود الرقابیـــة 

 .والعوائق الجمركیة

 ل القــدرة علــى خلــق المؤســسات ة وحقــوق اإلنــسان شــرعیة دولیــة، تــشكوبــسبب اكتــساب الدیمقراطیــ

 القادمـــة واآللیـــات الـــضروریة لإلصـــالح الـــسیاسي وفرضـــها ضـــمن ســـیاق العولمـــة أحـــد التحـــدیات

إن النظر إلى الدیمقراطیة وحقوق اإلنـسان، باعتبارهمـا وجهـین لعملـة واحـدة، إنمـا . للبلدان النامیة
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 المؤسـسات الـسیاسیة وقیودهـا، وانعكـاس هـذا اإلدراك علـى یتطلب اإلدراك الواعي بفرص العولمة

  .یة التي تستحدثها الدولةجتماعیة واالقتصادواال

  ــــي ــــصال الت ــــاء بحاجــــة وألن وســــائل االت تخــــضع لإلشــــراف الحكــــومي المباشــــر عــــاجزة عــــن الوف

الجماهیر إلى القدر الكافي مـن المعلومـات والتنـوع المطلـوب فـي مـصادرها، وألن احتكـار الـسلطة 

السیاسیة للنشاط اإلعالمي غالبا ما یـؤدي إلـى تـأثیرات سـلبیة علـى المـستویین المهنـي والمعرفـي، 

نتظـــار القطـــاع الخـــاص فـــي المجتمـــع المعرفـــي الـــذي تفرضـــه فـــإن هنـــاك دورا كبیـــرا وفـــاعال فـــي ا

 .العولمة

  وأخیــرا، فإنــه بتحــول المجتمــع الــصناعي إلــى مجتمــع معرفــي، یــصبح إصــالح النظــام التربــوي فــي

الدول المتقدمة الرهان األكبر لمسایرة هذا التحول، ما یزید من الفجـوة التـي تفـصل البلـدان النامیـة 

  .ات تجسیر هذه الفجوة أصعب على اإلیفاءعنها عمقا، ویجعل استحقاق
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  قراءة في المشهد اللیبي3

 علـى تقـص موضـوعي یفترض أن تنهض الرؤیة التي تخوض في مستقبل أیـة جماعـة بـشریة 

یمــیط ر حــراك الجماعــة المعنیــة، و یكــشف النقــاب عــن الــدینامیات التــي تــسیّ لراهنهــا المعــاش 

یغلــب مــن أنمــاط ســلوكیة، بمــا یفــضي إلیــه هــذا یــة و اجتماعاللثــام عمــا یــسود فیهــا مــن ظــواهر 

  .الكشف من تقویم لهذه الظواهر واألنماط وفق منظور الثقافة البدیلة التي تقترحها الرؤیة

  أن نهــــج العلـــم لـــیس محایــــدا علـــى النحـــو الـــذي یــــضمن القـــدر الـــالزم مــــن وعلـــى الـــرغم مـــن

لألهـواء فـي ر مـسبقة، و عرضة للـشحن بأفكـاموضوعیة التقصي، فالمالحظة التي یقوم علیها 

یة تحدیدا هیمنة یصعب الخالص منها بشكل نهائي؛ یظل تبني جتماعالسیاقات اإلنسانیة واال

 أن بحـسبانذلـك مختـصین، و اء خبر ي التقصي، طالما أنیط أمره بهذا النهج الخیار األفضل ف

یادیـــة  وتعظـــیم ح التقلیـــل مـــن غلبـــة األهـــواءعلـــىمـــن التحقـــق الفـــردي  أقـــدر  الجمعـــيالتحقـــق

 .التناول

  على ذلك، فإن مهمة رصد مـا یعتمـل فـي راهـن مجتمعنـا لـیس بالیـسر الـذي یمّكـن مـن القطـع

تعــد فمــن جهــة، ). وهــذا منــاط الــزعم بظنیتهــا(بــصحة مــا خلــصنا إلیــه مــن اســتقراءات ورؤى 

 حمالة أوجه، ما یعني أنه لیس هناك إجماع حولها من تنشغل بها الرؤیةبعض القضایا التي 

فــإن البیانـات التــي یفتــرض أن تـركن إلیهــا الرؤیــة فــي  أخــرى،  جهــةومـن. الخبــراء أنفــسهمقبـل 

تبریر مزاعمها لیست متوفرة دائما، وٕاذا توفرت قـد ال تكـون حدیثـة، وٕاذا تـوفرت وكانـت حدیثـة 

 .قد ال تكون صحیحة، وٕاذا توفرت وكانت حدیثة وصحیحة، قد تعوزها الدقة

 إدارة شـــؤونه ال نهـــا المـــشهد المحلـــي أكل التـــي یعـــاني من مـــن ضـــمن المـــشاوبوجـــه أعـــم فإنـــه 

تتأســس دومــا علــى قواعــد بیانــات حدیثــة وصــحیحة، كمــا أن قیمــة الــشفافیة، التــي تــضمن دقــة 

 .هذه البیانات، لیست مكرسة على النحو الذي یجب

  ُد مـا ولذا، فإنه لم یكن أمامنا سوى أن نبذل مـن الجهـ. ترك جلهدرك كله، ال یُ غیر أن ما ال ی

یكفي للتقلیل من تأثیر هذه الظروف غیر المواتیة للرصد الموضوعي، آملین أن تكون الرؤیة 

 .التي نخلص إلیها خطوة أولى على الطریق

 للمفهـوم الغالـب لألمـن، وآخـر للثقافـة تتـألف مـن رصـد قـراءة المـشهد اللیبـي وفیما یلي نعرض 

ي قتـصادمـدني القـائم، وآخـر لـألداء االالسائدة في مجمل عمومها، وعرضا لطبیعة المجتمع ال

 .البیئياألداء  الصحي و مح التنمیة البشریة، وآخر لألداءمالالعام، ورسما ل

   المفهوم الغالب لألمن3.1

  خـــالل العقـــود األربعـــة األخیـــرةظلـــت المقاربـــة والـــسیاسات المتعلقـــة بـــاألمن الـــوطني فـــي لیبیـــا 

أثرت هــذه المقاربــة بجملــة مــن العوامــل، وٕان وقــد تــ. مرتبطــة بــاألمن الــسیاسي أو أمــن النظــام
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أهـم هـذه العوامـل هـي الموقـع الجغرافـي، وأیـدیولوجیا و . اختلف تأثیر كل منها من فتـرة ألخـرى

  . إستراتیجیةالدولة، والنفط بوصفه ثروة 

 هم مـة، حیـث أسـ المهسـتراتیجیةیعتبر الموقع الجغرافـي للیبیـا أحـد العوامـل اإل

 وذلــك مــن خــالل ثالثــة أبعــاد تلتقــي اســتراتیجیا خیــةالتاریفــي تحدیــد هویتهــا 

البعــد العربــي والبعــد األفریقــي والبعــد : لتعزیــز الــدور الــدولي واإلقلیمــي للیبیــا

وتحــدد هــذه األبعــاد العالقــة بــین المكــان والــدور الــذي قامــت بــه . المتوســطي

 .لیبیا في السابق، والدور الذي یمكن أن تقوم به في المستقبل

  وكـان لـه أثـر بـالغ علـى 1969األیدیولوجي بدور مهم منذ عـام العامل قام ،

مــستوى الــسیاسات الداخلیــة والخارجیــة للیبیــا، فقــد شــكل التوجــه األیــدیولوجي 

األمــن (لفتــرة طویلــة مفهــوم األمــن الــوطني، الــذي ارتــبط باألمــة العربیــة ككــل 

ن یـــشهد علـــى ذلـــك أ. ، وبقـــضایا وحركـــات التحـــرر العالمیـــة)القـــومي العربـــي

 بإنـــشاء مجلـــس 2006لـــم یـــستخدم إال منـــذ عـــام " األمـــن الـــوطني"مـــصطلح 

  .األمن الوطني في لیبیا

 الـبالد، غیـراقتـصاد اسـتراتیجیًا بیعتبر النفط من أهـم العوامـل التـي ارتبطـت  

أن تأثیره على األمن الوطني برز من خالل استغالل عائـدات الـنفط خاصـة 

لیبیـا لتعزیـز كثیـر مـن الـسیاسات  مـن قبـل صـانع القـرار فـي 1969 بعد عام

التــي أثــرت ســلبًا أو إیجابــًا فــي تحدیــد عالقــات لیبیــا علــى المــستوى اإلقلیمــي 

والـــدولي؛ إضـــافة إلـــى اســـتخدام عائـــدات الـــنفط فـــي دعـــم كثیـــر مـــن حركـــات 

التحـــرر فـــي العـــالم، خاصـــة خـــالل فتـــرة الـــسبعینیات والثمانینیـــات مـــن القـــرن 

  .قه دولة داعمة لإلرهابالفائت، والذي اعتبرت لیبیا وف

 وعلى المستوى المحلي تحدیدا، تمحور مفهوم األمن حول أمن النظام السیاسي وسبل تعزیزه .

ـــذكر منهـــا ـــد مـــن المظـــاهر التـــي تؤكـــد ســـیادة هـــذا المفهـــوم، ن ـــد المؤســـسة : وهنـــاك العدی تحیی

ضطلع عـــسكریة تـــأخـــرى و ) اللجـــان الثوریـــة(العـــسكریة وٕاضـــعافها وتـــشكیل قـــوات بدیلـــة مدنیـــة 

بالجوانـــب األمنیــــة المتعلقــــة بالمحافظــــة علــــى النظــــام؛ واعتمــــاد التجنیــــد للمؤســــسة العــــسكریة، 

  .المؤسسات األمنیة األخرى على المصادر التقلیدیة، كالقرابة، والوالء األیدیولوجيتعویل و 

 المفهوم السائد لألمن في لیبیا على ثالثة أسسوقد قام :  

 افظة على األمنالتجریم هو األداة األساسیة للمح.  

 عـلویة األمـني عـلى الـقانوني.  

 انعدام التمییز بین الظروف العادیة والظروف االستثنائیة.  
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  تحفلــ حیــث ،ضیات األمــن والحریــات العامــةهنــاك أیــضا اخــتالل فــي التــوازن بــین مقتــكــان و 

النــصوص القانونیــة بمظــاهر عدیــدة لهــذا االخــتالل، نــذكر منهــا النــصوص التــي تتعــارض مــع 

 فـي نـصوص التجـریم، وتوسـیع غائمـةنصوص أسـمى منهـا، وشـیوع المفـاهیم غیـر المحـددة وال

  .سلطات مأموري الضبط، واللجوء إلى الحلول االستثنائیة

  ،قتــصر علــى التجــاوزات  یلــم أبعــادًا أكثــر خطــورة، فقــد حمــل التطبیــقأمــا فــي المجــال العملــي

المخالــفة : الل التطبیقـي ثـالث صـورالخـتتخـذ ا، فیمـا ا التجـاوزات الممنهجـةطـال، بـل الفردیة

  .الصریـحة للـقانـون، والتـحایل علیه، والتطبیق التقدیري له

 تسم المفهوم الغالب لألمن بأنهوبوجه عام، ا:  

 أمن تقلیدي ال یستوعب معاني األمن اإلنساني .  

 أمن مواطن دولة وأمن نظام، ولیس أمن وطن والأمن . 

  متعــــددة ومتــــضاربة ومتــــصارعة تــــستخدم أمــــن مرتكــــز علــــى أجهــــزة أمنیــــة

 .الوسائل القهریة أكثر من استخدامها للوسائل السلمیة

  ،مــن إغــالق عــدة منــذ نهایــة العقــد األخیــر فــي القــرن الفائــت تمكنــت الدولــة اللیبیــة علــى ذلــك

ملفــات دولیــة كانــت تمثــل هاجــسًا وتهدیــدًا أمنیــًا وسیاســیًا لهــا، األمــر الــذي مكنهــا مــن تحقیــق 

عدیــد مــن ملموســة تجــاه تطبیــع العالقــات مــع الوالیــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والخطــوات 

  . ت المالیة والتجاریة النفطیة العالمیة المهمةالمراكز والمصالح والهیآ

  بــسبب تــأثیرات العولمــة، وتعثــر البــرامج التنمویــة فــي لیبیــا، بــدأ حــراك مجتمعــي فــي التــشكل، و

م، وشــرعت أولویــات تنمویــة تــزیح خطوطــا إیدیولوجیــة كانــت فیمــا تغیــرت الكثیــر مــن المفــاهی

تعوق مسارها، وبدأ التفكیر في تفعیل مؤسسات المجتمع المدني بإعطاء دور مهـم للجمعیـات 

األهلیــــة وتوســــیع هــــوامش حریــــة التعبیــــر عبــــر التفكیــــر فــــي تــــشكیل منــــابر سیاســــیة وتأســــیس 

 .جمعیات حقوقیة مستقلة

 فكـــار والمعلومـــات، قامـــت الفـــضائیات وشـــبكة المعلومـــات وبفـــضل اتـــساع نطـــاق انـــسیاب األ

ي والفكــري والــسیاسي اللیبــي عمومــًا، فبــدأ فــي لیبیــا جتمــاعالدولیــة بــدور فــي تنــشیط الحــراك اال

یة تعید هیكلة اقتصادالحدیث عن أهمیة الدستور واستقاللیة القضاء ووضع تشریعات إداریة و 

الدعاوى والـشكاوى ضـد بعض ى القضاء ورفع المؤسسات وتصحح مسارها، كما بدأ اللجوء إل

 .المؤسسات واألشخاص الذین قاموا باختراق الحقوق المدنیة والحریات

  ،مقاربـة واضـحة لألمـن الـوطني، ،بعد ثورة السابع عشر من فبرایرحتى  ،لم تتبلورعلى ذلك 

 أدى إلـى فنتیجة النهیار النظام الـسابق سـاد االرتبـاك والفوضـى فـي كـل مؤسـسات الدولـة، مـا

، راتهــا مــن قبــل كتائــب مــسلحة موازیــةتفكــك المؤســسات األمنیــة الرســمیة واالســتیالء علــى مق

قد سـاعد و .  في أیدي المیلیشیات واألفرادانتشار السالحو ضافة إلى تهمیش الجیش والشرطة إ
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علــى ذلــك عــدم ســیطرة الدولــة علــى معظــم منــاطق لیبیــا وغیــاب التــشریعات ومؤســسات فــرض 

رؤیة واضحة لمفهوم األمن الوطني تربط بین بعد  هذه اإلشكالیات لم تتشكل سبببو . القانون

  .مفهوم األمن اإلنساني بشكل عامأمن الدولة وأمن المواطن في إطار 

  الثقافة السائدة3.2

  یرتهن كل تغییر إیجـابي فـي نمـط المـستوى المعیـشي بإحـداث تطـور جـوهري فـي نمـط الثقافـة

 .ار الوعي الثقافي كطاقة تنمویة فاعلةالسائدة یمّكن من استثم

  ومن سبل الكشف عن الثقافة الـسائدة فـي المجتمـع رصـد میـول أفـراده وجماعاتـه ومـا یـسلكون

بمقتضاه من قیم وما یصادرون علیه من افتراضات، وٕاجراء عملیات استقرائیة وتحلیلیة تعـین 

 .اریععلى طرح ما یناسب من تصورات ورؤى، ووضع ما یلزم من خطط ومش

 أو عاني من اضـطرابات  أمنیـةیستبین أثر الثقافة والوعي في التنمیة من حقیقة أنه في بلد ی ،

یعتبــر أبنــاؤه الــسیاحة وســیلة لتــرویج مــسلكیات مــشبوهة مــن وجهــة نظــر أخالقیــة، ال مــستقبل 

 . للسیاحة، مهما كانت هذه البلد غنیة باآلثار والمتاحف والمواقع التاریخیة

 قـد تفـضي إلـى إقـصائها عـن المـشاركة الـسیاسیة عنـد الـبعض ظـرة الدونیـة للمـرأة أیضا فإن الن

الفاعلة، وٕالى الفصل بین اإلناث والذكور في مؤسسات التعلیم بمختلـف مراحلـه، بمـا یـستتبعه 

 . هذا الفصل من هدر للموارد والطاقات

 ط باإلنتــاج ي فــي أي بلــد علــى قــیم ومعــاییر تــرتبقتــصادمــن منحــى آخــر، یتأســس النظــام اال

ـــة فـــي اســـتقرار  ـــة االدخـــار وســـبل التعامـــل التجـــاري ومـــدى الثق واالســـتهالك، وتقـــوم فیهـــا ثقاف

 مـن ةوتفیـد تجـارب كثیـر ؛ يقتصادالتشریعات النافذة بأدوار رئیسة في تحدید طبیعة الحراك اال

ام، ي، حین تمارسـه مؤسـسات تكبلهـا بیروقراطیـة القطـاع العـقتصاداألمم بأن مآل االنفتاح اال

 . يقتصادوتمتثل لذهنیة ریعیة تكرس ثقافات استهالكیة، أن ینتج المزید من العجز اال

  التوجهــات المتطرفـــة التــي تعتمـــد العنـــف وســیلة لفـــرض الــرأي توضـــح بـــدورها أثــر الثقافـــة فـــي

یــة، وأثــرا علــى جتماعذلــك أن لهــذه التوجهــات بعــدا ثقافیــا یتــصل بالتنــشئة اال. حظــوظ التنمیــة

یة تتمثــل فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة، وتبعــات اقتــصادالبنیــة األســریة، ودواعــي تفكیــك وحــدة 

 .أمنیة تزعزع األمن واالستقرار

  ظلت ثقافة المدینة حاضنة مـستدیمة للقـیم التنمویـة، بمـا تُـراكم مـن خبـرات وتهیـئ لخلـق منـاخ

 . ثقافي منتج یدفع بالطاقات الكامنة الملبیة لرغبة الرفاه

 ة بـــــین المدینـــــة والتنمیـــــة عدیـــــدة، أهمهـــــا التعویـــــل علـــــى االبتكـــــار واإلبـــــداع والـــــروابط الجامعـــــ

یــة أفــضل، واالحتكــام إلــى معــاییر الكفــاءة اجتماعوالتنافــسیة، والــسعي إلــى خلــق بیئــة ثقافیــة و 

 .بدیال للوالء والروابط العرقیة والجهویة
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  ته، ولكونها من أهم بحسبان الدور الذي تقوم به الجمالیات في تشكیل ذائقة المجتمع وسلوكاو

مؤشرات الحضارة البشریة فـي عمومهـا، تتـضمن القـیم الجمالیـة بعـدا ثقافیـا آخـر جـدیر بعنایـة 

  .تلیق بأهمیته، ویلزم أن یقام له اعتبار خاص في األداء العام وتخطیط المدن واألریاف

  نزوعات سلوكیة3.21

  بمدى استعداد أفـراده لتحمـل تتمظهر ثقافة المجتمع في شكل نزوعات ومیول وتصرفات تنبئ

مــــسؤولیاتهم المدنیــــة واألخالقیــــة، وٕاســــهام جمــــاع المــــسلكیات هــــذا فــــي تــــشكیل خــــصوصیات 

المجتمع ال یقلـل مـن أهمیـة األفكـار والـرؤى والقـیم المجـردة فـي األداء العـام، فهـي فـي النهایـة 

 .الموجه الحقیقي للسلوك والمقیاس األدق لدرجة وعي األفراد

  ي الــذي جتمـاعالمنظومـات القیمیــة فـي تحدیــد طبیعـة وعــي األفـراد والحــراك االوبـسبب مركزیــة

یجـــسد هـــذا الـــوعي، یلـــزم أن تؤســـس الركـــائز المرشـــدة للخطـــط التنمویـــة علـــى تقـــص لألفكـــار 

القیمیــة الــشائعة والمفــاهیم المــسبقة والمیــول الغالبــة بــین الــشرائح المــستهدفة، بمــا تــستتبعه هــذه 

ول من استعدادات ذهنیة ونفـسیة سـائدة، ومـن تـأثیر مباشـر فـي إنجـاح األفكار والمفاهیم والمی

 .أو عرقلة المشاریع التنمویة

  وفي سیاق تشخیص وتحلیل ركائز منظومة القـیم التـي تؤسـس للفعـل البـشري فـي بالدنـا، ثمـة

یــة التــي تــشیع حــدا یــسمح بوصــفها بــالظواهر ویجعلهــا جتماعحاجــة إلــى تعــّرف النزوعــات اال

 .  المؤسسة على رؤى استشرافیةستراتیجیةصائر الخطط اإلمؤثرة في م

 بعـــض مـــن هـــذه النزوعـــات، نـــشیر بدایـــة إلـــى أن الـــواعز الـــدیني یحظـــى وفـــي معـــرض رصـــد 

باعتبــار خــاص عنــد المــواطن اللیبــي، فیمــا تتــسم مــشاعره الدینیــة بقــدر مناســب مــن الوســطیة 

 إلـى ضـمیر شخـصي مـن األحیـانإلیمـان القلبـي ال یتـرجم فـي كثیـر غیر أن هذا ا. واالعتدال

یمــارس ســـطوته علـــى المعـــامالت الیومیـــة، وٕان ظـــل قــابال مـــن حیـــث المبـــدأ ألن یـــستثمر فـــي 

حــض اللیبیــین ودفعهــم إلــى االنــشغال بالــصالح العــام، طالمــا تــم إعمــال تنــشئة دینیــة وأخالقیــة 

 . یااجتماعتؤكد قیم العدل والتكافل والتراحم المتأصلة 

 ن أي وقــت مــضى الحاجــة إلــى اســتثمار الباعــث الــدیني مــن حقیقــة أن ُتستــشعر اآلن أكثــر مــ

مــستقبل الــبالد بأســرها قــد أضــحى وقفــا علــى مــصالحة وطنیــة ال تمتلــك فــي مجتمعنــا فرصــة 

حقیقیــة فــي غیــاب توكیــد تعــالیم أقرهــا الـــدین اإلســالمي الحنیــف، تعــظ بــالعفو وكظــم الغـــیظ، 

 .التسامحوتدعو إلى التصارح والتصالح، وتوصي بالصفح و 

 التــي تتوّســل العنــف ســبیال فــي ركــاتواعتــدال المــشاعر الدینیــة ینبــئ بــدوره عــن أن فــرص الح 

فرض دعواها لیست وافرة في الوقت الراهن، وال ریب فـي أن حظوظهـا سـوف تكـون أقـل وفـرة 

فــي حــال نــشر ثقافــة مدنیــة تكــرس قــیم التعددیــة واالخــتالف وتؤكــد الحاجــة إلــى ســیادة القــانون 

 .لتعبیر ونبذ العنفوحریة ا
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  ــه هنــاك مــنوألن  یمــارس شــعائره ویحــرص علیهــا دون أن یجــد حرجــا فــي التقــاعس عــن عمل

 المال العام بتعلة أن الدولة ال تقوم بواجبهـا فـي وا عرضة ألن یستبیحمالذي یؤجر علیه، فإنه

 سـلبت  حقوقـاون علـى ممتلكـات الدولـة إنمـا یـستردم بـسطوهماإلنفاق على البنى التحتیـة، وأنهـ

  .ممنه

 ففـي هـذا . ویحیل هذا إلى ظاهرة استیفاء الحق بالذات، التي تنص كل الـشرائع علـى تجریمهـا

المسلك، الذي شـاع مـؤخرا بـسبب انتـشار الـسالح، تجاهـل صـریح لحقیقـة أن اسـترداد الحقـوق 

بقوة السالح ال یقل جرما عـن سـلبها مـن أصـحابها، وأن مآلـه أن یـشیع الفوضـى ویفقـد الدولـة 

  . ا تبقى لها من هیبةم

  وقــد أصــبحت اســتباحة المــال العــام أقــرب إلــى الثقافــة منهــا إلــى الظــاهرة، أساســا بــسبب عــدم

تفعیل القوانین الحاكمة، والتلكؤ في تفعیل السلطة القضائیة وتطهیر كوادرها، فضال عما طـرأ 

 . ة وسیلةمن تغیر على مفهوم القدوة، الذي أصبح یتجسد فیمن یحقق الثراء السریع بأی

  بالمقــدور تلمــس قــیم حقــوق اإلنــسان فــي الثقافــة الــشعبیة بوصــفها مرجعیــة إنــسانیة أوجــدتها و

یة وهي في مجملها تنبئ بعقل شعبي یسعى لتنظیم عالقاته وفق ما أتیح له اجتماعضرورات 

ـــر مـــسألةَ  ي، جتمـــاع تأصـــیل ثقافـــة حقـــوق اإلنـــسان فـــي المـــوروث االمـــن أطـــر إنـــسانیة، وتثی

 . استثمار بعض األعراف المجتمعیة في تحقیق المصالحة الوطنیةوٕامكانیةَ 

  الشخصیة اللیبیة فردانیة إلى حد كبیر، فهي ال تمیل كثیرا إلى العمـل الجمـاعي، وعلـى الـرغم

مـــن أن فـــي هـــذه الـــسجیة تفـــسیرا لـــروح االســـتقاللیة والتجریـــب القویـــة التـــي نتلمـــسها فـــي فنـــون 

قــــد یكــــون فــــي الوســــع قفــــو أصــــول التوجهــــات االنفــــصالیة الــــشعر والمــــسرح والروایــــة اللیبیــــة، 

  .واإلقصائیة إلى هذه الروح التي تعلي الخاص على حساب العام والجزئي على حساب الكلي

  ،مواضــع ثقــة اللیبیــین لیــست دائمــا أهــال لهــا، ومــا الركــون إلــى التفــسیرات األســطوریة والغیبیــة

ات خرافیـة، إال دلیـل ذهنیـة معرقلـة لتوجهـات یة إلى تفسیر جتماعوٕاحالة العدید من الظواهر اال

 . العلم، وعوز في السلطات المعرفیة المناسبة أو عوز في الدرایة بها

  كثیرا ما ینحو المواطن اللیبي إلى عزو الفضل إلى نفسه فیما ال فضل له فیه، فیـصادر جهـد

ف بالبـــــدایات والتنكـــــر للجهـــــود الـــــسابقة، أو مـــــا یوصـــــ. اآلخـــــرین ویـــــستأثر بالمنـــــافع الناجمـــــة

الصفریة، مسلك سائد آخر، وهو یبین من جهة عجز اإلدارات الرسمیة عـن إعمـال األسـالیب 

 . م من أخرى إلى شخصنة المنجزات والحول دون مراكمتهاسلِ الرقابیة الناجعة، ویُ 

  حقیقة أن المرء قد یحصل على مصدر للرزق دون أن یتحمل أعباء الحصول علیه تسهم في

 .یة تعاني من الضعف والخواراقتصادتهالكیة غیر منتجة، وفي قیام منظومة شیوع ثقافة اس

  المواطن اللیبي كائن جزمي یعتد برأیه وموقفـه ویـشعر أن تنازلـه عنـه یمـس كرامتـه ویقلـل مـن

وكثیـــرا مــا یخلـــط بـــین القــول والقائـــل، فیهـــاجم صــاحب الـــرأي عوضـــا عــن الـــرأي نفـــسه . شــأنه
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أن ركــــز علــــى انتقــــاد رأي الخــــصم، فإنــــه یكــــون عرضــــة ، وٕان حــــدث )األغلوطــــة الشخــــصیة(

  ).أغلوطة رجل القش(لتشكیل صیغة ضعیفة لموقف الخصم والشروع في طرحها أرضا 

  ثمة نزوع عند كثیر من اللیبیین شطر التعمیمات والمثنویات في فهم األمور وتقـویم تـصرفات

واآلخـــر إمـــا رفوعـــة، ؛ فاألوســـاط بـــین المتـــضادات عنـــدهم م)أســـود_أغلوطـــة أبـــیض (اآلخـــرین

 تحـال أوراقـه إلـى لجنـة النزاهـة والوطنیـة إمـا نزیـه إسـالموي ظالمـي  أو علمـاني  ملحـد، ومـن

 وفــي ســیاق االســتجابة لتوجهــات العولمیــة  یتجلــى هــذا النــزوع فــي .ووطنـي أو ال هــذا وال ذاك

 مـن أوجـه الرفض المطلق أو االمتثال الكامل، على الرغم من أن كال من هذین البدیلین وجـه

ویتـضح أن هـذا األسـلوب فـي التفكیـر یحـول دون المـصالحة الوطنیـة ألن مـن یفكـر  .العطالة

بهذه الطریقة عرضة ألن یقصي الفئة التي یطلیها باللون األسود، وقد یذهب إلى حد ممارسة 

  . العنف ضدها

 بنقیـضه، وفـي ثال فجأة من التشبث برأي إلـى التـشبوكثیر من اللیبیین یبدون استعدادا لالنتق 

ولعـــل مواقـــف اللیبیـــین مـــن . هـــذا المـــسلك مـــزج مریـــب بـــین العقلیـــة الجزمیـــة والذهنیـــة المثنویـــة

  . بعض رموز الثورة في بدایتها وموقفهم منها بعد التحریر یوضح هذا المزج

  قدر مـن عـدم االتـساق بـین مـسلكیات دواجیة األخالقیة في التعامل، و هناك أیضا نوع من اإلز

یة؛ كما أن هناك جتماع بیته وموقع عمله، والبیئة التي یقیم فیها سائر عالقاته االالمواطن في

فئة من الناس تستمرئ إظهار خالف ما تضمر، وال تجد حرجا في ممارسة المداهنة والنفاق، 

 .بما یترتب على ذلك من نتائج سلبیة تنعكس على قیمة الشفافیة، أحد شروط اإلدارة الناجحة

 ري محدد آخر لمسلكیات الكثیـرین، حیـث قـدر االنحیـاز إلـى القبیلـة، عوضـا عـن الوالء العشائ

كفـــاءة األداء، معیـــار المفاضـــلة، وحیـــث تـــركن آلیـــة التنـــافس إلـــى اعتبـــارات ال تعبـــأ بالـــصالح 

وفي غیاب الجهات التـشریعیة القـادرة علـى ضـمان . العام، بل قد تسهم في تهدید هذا الصالح

اب مثـل هـذا الـوالء ذریعـة تبـرر لجـوءهم إلـى الحمایـة التـي تؤّمنهـا حقوق األفراد قد یجد أصـح

 .القبیلة

  تعـــوزهم الكفـــاءة إلـــى مناصـــب مهمـــة فـــي الدولـــة إلـــى إحاطـــة أنفـــسهم وصـــول أشـــخاص أدى

 مـن امتیـازات، مـا أسـهم ومـا تؤمنـه لهـمهذه المناصب ب احتفاظهم بموظفین أقل كفاءة لضمان

  .محاولة للتطویرفي تدني مستوى الخدمات وعرقلة أیة 

  ثمـــة غلبـــة للقـــیم الـــسكونیة التـــسلیمیة، تتجلـــى تحدیـــدا فـــي االحتفـــاء بقیمـــة القناعـــة حـــدا یغـــري

بـــالركون إلـــى التواكـــل والكـــسل، وبقیمـــة الـــصبر حـــدا یـــشل الفكـــر والطمـــوح ویـــورث مـــیال نحـــو 

 .   التحلل من المسؤولیة

 ة التعجــل والتــسرع مــن جهــة حــضور الــزمن مفــارق فــي الثقافــة اللیبیــة، فهــو یجمــع بــین ذهنیــ

وفـي الوقـت الـذي یتوقـع فیـه اللیبیـون حلـوال سـریعة . ونزوع إلى التلكؤ وهدر الوقـت مـن أخـرى
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وعاجلــة لمــشاكل تراكمــت عبــر عقــود، هنــاك بــطء واضــح فــي إدارة األزمــات المتراكمــة یعرقــل 

 التلكؤ أن حل هذه المشاكل، وقد یكون مآل التعجل أن یزعزع الثقة في مستقبل أفضل، ومآل

  .ُیفقدها كلیة

 احــة العقــل، صــمت الــصغار فــي حــضرة الكبــار، الطاعــة واالمتثــال، المماهــاة بــین الــذكورة ورج

وتــسفیه أســئلة األطفــال، أمثلــة  حكمــة اآلبــاء، قمــع ثقافــة النقــد،  تقــدیسوبــین األنوثــة وقــصوره،

آدابهــا وتقالیــدها غالبــة تفــرض ســلطتها وتحّكــم ذوقهــا وقیمهــا و ) بطریركیــة(تجــسد نزعــة أبویــة 

ـــل هـــذه الثقافـــة تـــضمر الملكـــات العقلیـــة وتـــضعف الـــروح اإلبداعیـــة، فیمـــا . الخاصـــة وفـــي مث

یتسرب كل ذلك إلـى نخـب توجـه خطابهـا الفكـري تحـت ضـغوطات بنـى قمعیـة تفرضـها ذوات 

 لغتهــا، وهــي لغــة مناســبات بویــةوكمــا هــو متوقــع، تنــتج البنیــة األ. تــسرف فــي الجــزم والتــیقن

ثر منها لغة بحث وحوار، لغة تستعیض عن الوعي الذاتي بـوعي جمـاعي یتـشبث وطقوس أك

 .بشعارات وعمومیات تصیب آلیات النقد والحوار بالعقم والعطالة

  لــیس فــي وســع المعرفــة المنقولــة، التــي تُــضمر وعیــا مــستوردا، أن تحــرر الفكــر أو تطلــق قــوى

تعمــل فــي مــستویات أعمــق علـــى الخلــق واإلبــداع فــي الفــرد أو المجتمــع،  فهـــي عرضــة ألن 

ي، وتكـــرس بأســـلوب مغـــایر ذات جتمـــاعتعزیـــز عالقـــة التبعیـــة واالمتثـــال الثقـــافي والفكـــري واال

 . البنیة األبویة التي یفترض أن تسعى إلى تفكیكها

  عالقة الجیل الطالع باآلخر، التي تشكلت رد فعل لعملیات التنـشئة الـسیاسیة التعبویـة، جعلتـه

وهكـــذا .  الثقافـــة التـــي عملـــت تلـــك التنـــشئة علـــى رفـــضها وكیـــل الـــتهم إلیهـــاأشـــد امتثـــاال لـــذات

تـــشكلت میـــول التـــشبه بالمجتمعـــات الغربیـــة، وبـــدال مـــن فـــتح شـــبكة المعلومـــات قنـــوات أخـــرى 

 . للمعرفة واالتصال، أصبحت عند البعض أداة استقطاب لتوجهات انغالقیة

 لبــا مــن أجــل الحــصول علــى شــهادات هنــاك حــرص یبدیــه اآلبــاء علــى تعلــیم أبنــائهم، ولكــن غا

تــؤّمن مــستقبلهم؛ وعلــى هــذا النحــو لــم تعــد عوامــل تنمیــة الــوعي وصــقل القــدرات المهنیــة التــي 

 . تشكل مستهدفات التعلیم الحقیقیة تحظى باألولویة واألهمیة التي تستحق

 كفــي، یــة والــسیاسیة والوظیفیــة، لیــست قویــة بمــا یجتماعمــشاعر اإلحــساس بــاألمن، بأبعــاده اال

قبــــل الثــــورة بــــسبب أســــالیب النظــــام الــــسابق القمعیــــة وحراكــــه االرتجــــالي، وبعــــد الثــــورة بــــسبب 

ثمة عـوز فـي الـشعور بـاألمن اإلنـساني یـصل عنـد . االنفالت األمني وغیاب مؤسسات الدولة

 .البعض حدا یجعله یفتقد معنى الحیاة

 و الجسدي، قد تجـد أحاسـیس وألن من ال یجد معنى لحیاته قد یلتمس معنى لموته، المعنوي أ

اإلحبــاط ومــشاعر القنــوط، خــصوصا فــي شــریحة الــشباب، ســبال فــي إشــباعها عبــر ممارســات 

هروبیــة تغییبیــة، تتــراوح بــین اإلنكفــاء علــى الــذات، وتعــاطي المخــدرات، وتبنــي أیــدیولوجیات 

 . العنف، والهجرة إلى خارج البالد
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 ك دائمـا شـعور بأنـه قطـاع اسـتغاللي هدفـه  مواقف سلبیة تتخذ من القطاع الخاص، فهنـاوثمة

 التوجهـات المعادیـة لهـذا القطـاع، ومـرّد ذلـك هـواألساسي زیادة هامش الربح بالحد األقـصى، 

  .وظهوره بشكل غیر منظم، وتسییره بعقلیة القطاع العام

  مـــن منحـــى آخـــر، تمیـــز األداء العـــام فـــي العقـــود األخیـــرة بثالثـــة مالمـــح تـــضافرت فـــي تـــدني

فقــــد الرغبــــة الحقیقیــــة فــــي قیــــام الموظــــف بتأدیــــة واجبــــه المهنــــي، وغیــــاب المهــــارات : مــــستواه

االحترافیــة الالزمــة لقیامــه بهــذا الواجــب، وتوظیــف قیامــه بــه فــي الحــصول علــى العائــد األكبــر 

والسؤال هو، كیف یقتنع اللیبیون بأنه . الممكن، بصرف النظر عن أحقیته في الحصول علیه

  یه لن ُتصنع لیبیا الجدیدة؟باألداء الذي دأبوا عل

 التـــي ال أدل علـــى شـــیوعها مـــن أن كـــل الفئـــات غنیمـــة یـــضا مـــا یمكـــن وصـــفه بثقافـــة الهنـــاك أ

والشرائح المجتمعیة تقریبـا قـد خرجـت تطالـب بتحـسین رواتبهـا والحـد مـن األعبـاء الملقـاة علـى 

یري قــد خرجــوا ویكفــي أن ُیــستدل هنــا بــأن طالبــا ممــن تربــوا فــي كنــف الفكــر الجمــاه. عواتقهــا

یطــالبون باإلطاحــة برؤســاء الجامعــات ومطــاردة األزالم وٕارجــاع المفــصولین، دون أن یخطــر 

علــى بــال واحـــد مــنهم أن یطالـــب بتحــدیث أســـالیب التــدریس، أو تنمیـــة المهــارات البحثیـــة، أو 

الــسعي إلــى الحــصول علــى االعتمــاد العــالمي، أو مــا إلــى ذلــك ممــا یــسهم فــي تحــسین األداء 

 . یمياألكاد

  یتبــدى أن حظــوظ الظــواهر ســالفة الــذكر فــي الــسماح بتبنــي توجهــات تنمویــة إیجابیــة، وفــي و

تحقیق األمن اإلنساني الذي نصبو إلیـه، لیـست وافـرة، فهـي عرضـة ألن تنـتج ثقافـة اسـتهالك 

تعرقل المبادرة وتخلـق شخـصیة فردانیـة ال یـشغلها الـشأن العـام، منغلقـة ال دوافـع تجعلهـا تقبـل 

 .لحیاةعلى ا

  یبــدو أن كثیــرا مــن هــذه النزوعــات، التــي یمیــل كثیــرون إلــى اعتبارهــا طارئــة وغیــر متأصــلة، و

قابلـــة ألن تـــرد إلـــى دینامیـــات متـــشابكة، ترجـــع إلـــى هیمنـــة القطـــاع العـــام، وانخفـــاض مـــستوى 

یــة، إضــافة جتماعالمعیــشة، وتراجــع دور دولــة القــانون، وســوء اإلدارة، وتــشوه مفهــوم القــدوة اال

یة علـى مختلـف مـستویاتها، وفـي الهیاكـل جتماعما حدث من خلل في أسالیب التنشئة االإلى 

 .التربویة في المجتمع

  غیر أن هذه الدینامیات المتشابكة تسهم في عـوز األمـن اإلنـساني، ولـذا فـإن تـأمین المـصالح

اط یة وحقــــوق المواطنــــة وتكــــریس قــــیم الــــشفافیة والمــــساءلة قــــادر علــــى تغییــــر األنمــــقتــــصاداال

، ما یعني أن شیوع أیة نزعة سـلوكیة قـد ثقافة النهوض والتقدمالسلوكیة المشتبه في محاباتها ل

لكــن هــذا یعنــي أیــضا أن . ال یكــون ســوى رد فعــل الخــتالالت أمنیــة ســوف تختفــي باختفائهــا

تــرویض هــذه األنمــاط الــسلوكیة وتطــویر ثقافــة محابیــة للتنمیــة ال یتحقــق بــالمواعظ واإلرشــاد 
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تتنـاغم فیـه ) ي، إلـخاقتـصادثقـافي، حقـوقي، قیمـي، ( یتحقـق بالعمـل علـى خلـق منـاخ بقدر ما

 .حوافز المصالح الفردیة مع أهداف الصالح العام

  الكثیر أن یفككتضییق الفجوة الرقمیة وتحقیق مجتمع المعرفة من شأن من جانب آخر، فإن 

لتــصویب الــذاتي والمراقبــة ا إلــى قــدر عــال مــن الــشفافیة و ه الترســیمات الــسلوكیة وصــوالمــن هــذ

 . وتحفیز الملكات اإلبداعیةالذكیة 

  الخطاب السائد3.22

  ألن النظرة السیاسیة إلى العالمي والمحلي تنعكس في خطاب شـامل یتجلـى فـي مجموعـة مـن

المبـــادئ المعلنـــة والـــشعارات الـــسیاسیة، التـــي یـــتم تكریـــسها وتـــداولها عبـــر الوســـائط اإلعالمیـــة 

ة، بمــــا یهیــــئ حقــــال تــــداولیا وخطابــــا عامــــا بــــالغ التــــأثیر فــــي مــــصیر الــــرؤى والثقافیــــة الرســــمی

االستـــشرافیة، وفـــي مـــدى تـــضافر اإلرادتـــین الـــسیاسیة والمجتمعیـــة فـــي فـــك مغـــالیق المـــستقبل، 

 . یتعین تقصى طبیعة الخطاب السیاسي، الذي یثیر بدوره سؤال عالقة السیاسي بالثقافي

 خیـرة یمـارس تـأثیره علـى المجـال الثقـافي اللیبـي وعلـى ظل الخطاب السیاسي خـالل العقـود األ

طبیعــة الممارســة الفكریــة واإلبداعیــة فیــه، األمــر الــذي ضــیق مــن آفــاق هــذا المجــال، وانعكــس 

   . بدوره على المجال السیاسي

  الثقافیـة الـسیاسةمنـذ قیـام الدولـة اللیبیـة المعاصـرة مهـام تولت المؤسسات واألجهـزة اإلعالمیـة 

، فیما سیطر السیاسي على اإلعالمي وحولـه إلـى يجتماعواالالتحول السیاسي حسب مراحل 

منظومة تعبویة تتبدل وفق ما یطرأ من تغیر في توجهاته، مـا جعـل هـذه المؤسـسات واألجهـزة 

تعبر عن تجربة متواضعة فـي محتواهـا، كمـا أسـهم فـي عـدم اسـتقرارها، وأدى فـي النهایـة إلـى 

اصـــر ال یواكـــب التقـــدم الهائـــل فـــي حـــوار الثقافـــات ووســـائل هیمنـــة خطـــاب إعالمـــي وثقـــافي ق

 .االتصال واإلعالم وكفالة نقل األخبار وتبادلها

  تــم اتخــاذ موقــف انغالقــي تجــاه الفكــر والفــن األجنبــي، فیمــا وصــم مفهــوم العولمــة الثقافیــة فــي

د التـوجس األدبیات المحلیة بتوصیفات رهابیة، مثل الغزو واالغتراب واالستالب الثقافي، وسـا

 . من االنفتاح على مختلف الثقافات األخرى واإلفادة من تجاربها

  تحیل االختالالت التي رافقت حماس خطابات التطویر والنهضة والوعد بمستقبل ثقافي زاهر و

إلــى حقیقــة أن تــشكیل خطــاب إعالمــي وثقــافي منفــتح یتفاعــل مــع متغیــرات العــصر ال یتحقــق 

ل عبـر توجـه واضـح التقلیدیة وترویج الـشعارات األیدیولوجیـة، بـعبر أسالیب التعبئة السیاسیة 

 ومن إلهام التجربة، ویسعى إلـى تنمیـة الـوعي العـام بحیـث یـتمكن مـن بلـورة یفید من األخطاء

 .رؤیته لما یحدث في العالم، ولسبل تأمینه موضعا یلیق بإمكاناته وقدراته
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  جدلیة الثقافي والسیاسي   3.23

  فــي لیبیــا فــي بدایــة القــرن الفائــت عبــر انــدغام الــوعي الــدیني التقلیــدي بــالوعي تــشكل الثقــافّي

الــوطني الحــدیث، فــي مركــب جدیــد تمظهــر تحدیــدا فــي حركــة الجهــاد، بمــا أورثتــه مــن إرهــاف 

للحـــس الـــوطني وعززتـــه مـــن مـــشاعر قومیـــة،  فكـــان هـــذا الـــوعي بمثابـــة األســـاس والمرجعیـــة 

حــو تكــرس الثقــافي بالكامــل لقــضیة التحــرر واالســتقالل للــسیاسي فكــرًا وحركــة، وعلــى هــذا الن

 . الوطني، حتى اتسمت العالقة بینه وبین السیاسّي بالتآزر والتكامل حد االعتماد المتبادل

  ،استمر التداخل بین الثقافي والسیاسي فـي العقـود األخیـرة فـي أشـكال مختلفـة وألسـباب مغـایرة

دوس أرضــي ارتبطــت بــشخص اعتلــى ســدة الحكــم، أهمهــا ســیطرة أیــدیولوجیا طوباویــة تعــد بفــر 

فتولى زمام نظام أمني اتخذ موقفا عدائیا وٕاقصائیا من كل النخب الثقافیة، باستثناء تلك التـي 

الثقـافي فـي توجـه زعـم أنـه یطـرح مـع تمـاهى حاول الـسیاسي أن یدارت في فلكه، وفي النهایة 

 .  تاریخها المدیدحلوال نهائیة لكل ما عانت منه البشریة من مشاكل عبر

  مؤممـًا مـن الدولـة ومـدمجًا فـي نـشاطاتها، مـا أفـضى تلـك العقـود ظــل القطـاع الثقـافي فـي وقد

، وتــأمین أوســع مــا یمكــن مــن الــوالءات علیــه الــسیطرة بهــدفإلــى محاولــة ترویــضه وتدجینــه، 

دنــا  وفــرت لمعظــم منتجــي الثقافــة فــي بالالمتوســطة أَن الحالــة المعیــشیة علــى الــرغم مــنفیــه، 

ساترًا ُیقیهم مغّبـة الوقـوع فـي مـصائد الـسلطة ومغریـات امتیازاتهـا، مـا سـاعد علـى تخلـق نخبـة 

درجــة مــن خلــق و مــن االســتقاللیة، وســعت إلــى توســیع الهــامش الثقــافي،  ثقافیــة اتــسمت بقــدر

 .التوازن بین الرسمي والهامشي في مجال اإلنتاج الثقافي

 ات التحول وحداثة التجربة الدیمقراطیة بوجه عام وحداثة وبعد قیام ثورة فبرایر، حالت استحقاق

التجربة الحزبیة بوجه خاص دون اإلسـراع فـي اسـتعادة التـآزر والتكامـل بـین النخـب الـسیاسیة 

  .، رغم أن األمل معقود على قدرتها على استعادتهوالنخب الثقافیة

  الـسیاق لـم تـشهد الـسیاسيوقد بدأ أیضا تشكل منظور سیاسي إقصائي یجزم بأن فتـرة النظـام 

علـى اختـزال المجتمـع فـي بعـده الـسیاسي ي مهم أو فاعل، كمـا تـم اجتماعأي حراك ثقافي أو 

یــة بأبعادهــا المختلفــة، فــضال عــن طمــس جتماعتجــاوز حــراك النــاس ومجمــل الحیــاة االنحــو ی

ب  شـكلت نوعـا مـن المقاومـة الـسلمیة للخـرا التي القطاعاتبعضبعض التجارب الناجحة في 

الذي یـشتبه الـبعض فـي أنـه أقـر ومن تمظهرات هذا المنظور قانون العزل السیاسي، . والفساد

التأسیس لتجربة دیمقراطیة و  عائقا أمام المصالحة الوطنیة قفی تحت تهدید السالح، والذي قد

 . حقیقیة

 ت  الظــروف التــي تقــل فیهــا حــدة هیمنــة الــسیاسي علــى الثقــافي غالبــا مــا تغتنــي بمــشروعاوألن

ثقافیة وفنیة كبرى، تؤذن بانتقال الوعي العام إلى آفاق أشـسع وأرحـب، یتبـدى أن التنـاغم بـین 

دور السیاسي والثقافي یشكل الصیغة المثلى للعالقة بینهما، كونه یتیح لكل منهما االنـصراف 
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دة بكامل إمكانیاته إلى أداء دوره ووظیفتـه دون التفـریط فـي دوره المرحلـي فـي ترّسـم رؤیـة جدیـ

  .للمجتمع الجدید

 خلـــق مجـــال ثقـــافي مـــواٍز ومكـــافئ للمجـــال الـــسیاسي فـــي النهایـــة هـــو  المـــستهدف وهكـــذا یظـــل

، فیلتقیــان ویتناغمــان إذا كــان المــستهدف ویتمــایز، بقــدر مــا ینفــصل معــهیتــصل بــه ویتفاعــل 

ما ویتفارقان ویتخاصمان، إذا لمجتمع،  یخدم حركة نهوض وتطور ا،ثقافیا وسیاسیاً ، والمنجز

 . إلى التغول واالستحواذ على الوعي العام،بحسبانه السلطة األقوى واألنفذ، نزع السیاسي

  الثقافة والتراث3.24

  صــاغ اإلنــسان منــذ أن اســتقر فــي الكهـــوف أو قــرب منــابع المیــاه أداء فنیــا یتوســل العـــین أو

 وذاكـرة تاریخیـة األذن أو الیدین وسیلة للتواصـل، فأسـهم هـذا األداء فـي تـشكیل ذائقـة جماعیـة

تلهــــم حركــــة كــــل مجموعــــة بــــشریة متجانــــسة فــــي حوارهــــا المعلــــن والمــــضمر مــــع غیرهــــا مــــن 

  . الجماعات البشریة

  یــشكل التــراث خلفیــة معرفیــة ووجدانیــة للمجتمــع بمــا یحملــه مــن قــیم ســلوكیة وجمالیــة، واتخــاذ

ــالغ فــي تقدیــسه واالعتــصام  بــه إنمــا مواقــف متطرفــة تهمــش وتقــصي المــوروث الــشعبي أو تب

 .یعوق البحث بموضوعیة في مضامینه المعرفیة والجمالیة ویعوق من ثم عملیات تطویره

  وأیـــا كانـــت طبیعـــة الموقـــف المتخـــذ مـــن التـــراث، یتبـــدى أنـــه یـــشكل عـــامال أساســـیا فـــي تأكیـــد

الخــــصوصیة الثقافیــــة واالســــتجابة للتحــــدیات العولمیــــة، مــــا یوجــــب الــــوعي بــــالتراث الــــوطني، 

وتوظیفه في تعزیز الهویة الوطنیة، واستثمار قیمه اإلیجابیة في تحقیق التنمیة وتحلیله ونقده، 

 . الشاملة

  وفرت المهرجانات التراثیة فرصة إلحیاء الموروث وتقریبه من ذائقة األجیال الناشئة، غیر أن

 .طابعي االرتجال والتسییس ظال یهددان القیمة الفنیة لما كان یعرض فیها من أعمال

  معظـــم الدراســـات التراثیـــة نحـــت منحـــى توثیقیـــا أو عْرضـــیا صـــرفا، فلیـــست هنـــاك أیـــضا فـــإن

محاولة جادة لتحقیق مطلب التقصي العلمي الموضوعي والنقدي الذي یقّوم ما یتم توثیقه، وال 

 .لتوظیف الموروث في اإلسهام في تنمیة السیاحة الثقافیة

 ِبأسئلة جدیدة ضمن تطور مـستویات وفضًال عن مهمة التوثیق والتأصیل وٕاعادة قراءة التراث 

إلعــادة خلقــه مــن جدیــد  منبعــًا لالســتلهامبوصــفه  یلــزم االنطــالق مــن التــراثالبحــث العلمــي، 

   .واستنطاق قضایا وأسئلة جدیدة من خالله

  إسهامات ثقافیة3.25

  یة بدعم من الدولة، قامت محاوالت للعنایة بالتاریخ الوطني والتراث في مختلف تجلیاته المعنو

والمادیــة، رفــدتها محــاوالت جــادة لتوثیــق التــراث والتــاریخ، كمــا ُأنــشئت مراكــز متخصــصة فــي 

هنـاك أیـضا جهـود بـذلت بمبـادرات فردیـة،  تمكنـت مـن . جوانب بعینهـا مـن المـوروث الـشعبي
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وضــع لبنــات لخطــة منهجیــة للتقــصي عــن المــادة التراثیــة وتوثیقهــا، ووفــرت مــادة غزیــرة، كمــا 

هلیـــة للتـــراث اهتمـــت بجمـــع الروایـــات الـــشفهیة والمقتنیـــات الـــشعبیة وٕاقامـــة تـــشكلت جمعیـــات أ

وبعد التحریر إنشئت الهیئة العامة للتراث استنادا على تصور قدمتـه وزارة . معارض دائمة لها

 . الثقافة وأعدته لجنة مختصة من الخبراء

  الطباعــة فــي كــان إلنــشاء المطبعــة الحكومیــة فــي منتــصف الخمــسینیات دور كبیــر فــي نــشاط

لیبیــا، وقــد اســتمرت الجهــات الحكومیــة فــي إصــدار لــوائح وتــشریعات خاصــة بقــوانین الــضبط 

 .الببلیوغرافى فترة تزید على ربع قرن

  قامت دور نشر رسمیة بجهود فـي النـشر والتوزیـع، كمـا اسـتطاعت بعـض المؤسـسات الثقافیـة

ات اللیبیة بنشر عـدد كبیـر، نـسبة  العدید من الكتب اإلبداعیة، إضافة إلى قیام الجامعإصدار

لمــــا یتوقــــع منهــــا فــــي ظــــروف لــــم تكــــن مواتیــــة، مــــن الكتــــب واألبحــــاث، كمــــا عقــــدت بعــــض 

 .المؤسسات والمراكز البحثیة العدید من المؤتمرات األكادیمیة المتمیزة

  أنتجــت المؤســسات التعلیمیــة فــي نهایــة الــستینیات وحتــى منتــصف الــسبعینیات قــدرات علمیــة

یـــزة أثبتـــت تفوقهـــا داخـــل الـــبالد، فیمـــا أســـهم المهـــاجر منهـــا فـــي التعریـــف بالقـــدرات وتقنیـــة متم

  . الوطنیة وفي حفز األجیال الطالعة على االقتداء بها

  میــــادین"و" األســــبوع الثقــــافي"ثمـــة إســــهامات ثقافیــــة متمیــــزة تمثلــــت خـــصوصا فــــي صــــحیفة" ،

" المـــــــؤتمر"، و" العربیـــــــةالثقافـــــــة"، و"تـــــــراث الـــــــشعب"، و"الفـــــــصول األربعـــــــة"، و"ال"ومجـــــــالت 

، وفــي ظهــور العدیــد مــن الــصحف والمجــالت المتخصــصة الــصادرة عــن النقابــات "عــراجین"و

والـــروابط المهنیـــة والجامعـــات واألندیـــة الریاضـــیة ومراكـــز البحـــوث العلمیـــة، وٕان كـــان نجاحهـــا 

یعــزى إلــى حــصولها علــى هــامش فــي حریــة التعبیــر، كــان یــضیق ویتــسع وفــق حــسابات أمنیــة 

 .ةصرف

  ـــل هنـــاك أیـــضا منجـــز إبـــداعي متمیـــز فـــي مجـــال الفـــن التـــشكیلي وبعـــض صـــنوف األدب مث

الــشعر، والروایــة، والقــصة القــصیرة، والمــسرح، والمقالــة، أســهم فــي بلــورة وعــي ثقــافي بالهویــة 

الوطنیـــة، ویـــشهد بجـــدارة هـــذا المنجـــز اإلبـــداعي حـــصول العدیـــد مـــن المبـــدعین اللیبیـــین علـــى 

  . وترجمة بعض أعمالهمجوائز إقلیمیة ودولیة

  ـــد تأســـست ـــة شـــبابیة مـــن عقالهـــا، وق ـــر قـــد أطلقـــت طاقـــات إبداعی وال ریـــب فـــي أن ثـــورة فبرای

جمعیـات مدنیـة عـززت مـن دور الثقافـة فـي تنمیـة الـوعي المجتمعـي، فیمـا أصـبحت الـضمائر 

 .الشخصیة مصدرا للرقابة شبه وحید على ما ینشر من مطبوعات

 إلى تأسیس العدید من المراكـز والمؤسـسات والمجتمع المدنيقافةومن جهتها، بادرت وزارة الث  

الثقافیة، كما وضعت خطة متكاملة لتفعیل المشهدین الثقافي والفني وشرعت فـي تنفیـذ بعـض 

  .بنودها
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   المجتمع المدني3.3

 فـي عـدم خـالل العهـد الـسابق تتمثل المشكلة األساسـیة المتعلقـة بـالمجتمع المـدني فـي لیبیـا م ل

 العدیــد مــن تكوینــات المجتمــع المــدني مــن نقابــات الــساحةقــد شــغلت ، فأهلیــة منظمــات وجــود

واتحـادات مهنیــة وروابــط وتنظیمــات نــسائیة وأندیـة ومنظمــات تطوعیــة تمــارس أنــشطة متنوعــة 

ــــتومتعــــددة،  ــــل تمثل ــــة هــــذه التنظیمــــات و ب ــــي عــــدم فاعلی ــــسابقعوزهــــا ف ــــي ظــــل النظــــام ال   ف

 .أجهزتهافي مواجهة الدولة و یة ستقاللالل

  فـي  ف،مجتمـع المـدني بـالتردد وعـدم الثقـةتـسم موقـف الدولـة إزاء منظمـات الاوطیلة ذلك العهد

 مــن القیـود واللــوائح وضـعتتـسمح بتكــوین الجمعیـات والتنظیمـات المدنیــة، حـین كانـت الدولــة 

ل تحدیــد مجــاو حلهــا و لطــولى فــي مراقبــة هــذه المنظمــات  لهــا الیــد امــا جعــلالقانونیــة واإلداریــة 

یة ها الدولة على المجتمع المدني قیـودًا تـشریعتفرض القیود التي قد اشتملتو . حریتها وحركتها

جعــل مــشاركتها  فاعلیــة منظمــات المجتمــع المــدني و ثــر علــىأوٕاداریــة وسیاســیة، األمــر الــذي 

حقـًا مكفـوًال  فـي تلـك الحقبـة هـذه التنظیمـاتلـم تكـن فـي التحلیـل األخیـر، و . ومحـدودةهامشیة 

  . ریًا للفئات المجتمعیة، بل مجرد منحة من الدولةدستو 

  بـشأن الجمعیـات األهلیـة، والقـانون 1970لسنة ) 111(من خالل القراءة المقارنة للقانون رقم 

ظمــات المجتمــع أن أنمــاط التفاعــل بــین منیتــضح  والئحتــه التنفیذیــة، 2001لــسنة ) 19(رقــم 

ـــة اهیمنـــة" تتطـــابق مـــع نمـــوذج كـــادتالمـــدني والدولـــة  ـــروابط ف": لدول ـــات واالتحـــادات وال النقاب

تنشأ وتنظم وُیعـاد تنظیمهـا وتُـدمج وُتحـل وهرمیة، وهي المهنیة في لیبیا غیر تنافسیة وٕالزامیة 

 عملیـــة تمثیـــل المـــصالح یحتكـــركـــل اتحـــاد مهنـــي ؛ كمـــا أن بقـــرارات ولـــوائح تـــصدرها الدولـــة

ال تمثــــل مجــــاًال مــــستقًال  منظمــــات المجتمــــع المــــدني ؛ فــــضال عــــن أنالمختلفــــة ضــــمن فئتــــه

متضمنة في البنیة التنظیمیـة الرسـمیة، وتعتبـر جـزءًا مـن آلیـات هي ومنفصًال عن الدولة، بل 

 . النظام السیاسي الرسمي في لیبیا

  وبعــد الثــورة، تغیــرت األوضــاع بــصورة جذریــة، حیــث أصــبح متاحــا لألفــراد والجماعــات تكــوین

 هــذه المنظمــات بدرجــة عالیــة مــن االســتقاللیة منظمــات مجتمــع مــدني بحریــة كاملــة، وتمتعــت

غیـر أن العالقـة القانونیـة والفعلیـة بـین . عن الدولة، كما تنوعت اهتماماتها ومجاالت نشاطها

 ألن الدولـة ومؤسـساتها لـم تتـشكل بالـصورة التـي تـسمح ،الدولة وهذه المنظمات لم تتضح بعـد

 أن هذه المنظمات تظل في حاجـة إلـى بتحدید العالقة بین الطرفین بشكل واضح وثابت، كما

یتعین علیها الوصول إلى عالقة متوازنة بین متطلبات الحفاظ على ء قدراتها ومؤسساتها، و بنا

 .حاجتها لدعم الدولة المادياستقاللیتها و 
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  يقتصاد األداء اال3.4

 توافــقي ویقتــصادود النمــو اال اللیبــي طــوال العقــود الماضــیة قطــاع یقــقتــصادلــم یبــرز فــي اال 

القطـــاع المهـــیمن  هویتـــه الحقیقیـــة غیـــر قطـــاع الـــنفط، الـــذي ظـــل والمقـــدرات المتاحـــة ویعكـــس

 تتعـرض أسـعاره ا ناضـبا طبیعیاة رغم كون النفط موردمصدر للدخل وسلعة التصدیر الرئیسك

 . بدور رئیس فیها لیبیا مصدرة منه لمتغیرات دولیة ال تقوموالكمیات المنتجة وال

 اقتـــصادًا واضـــح الهویـــة، أو تنمیـــة اقتـــصادیة  یـــةجتماعیة واالقتـــصادت اال الـــسیاساولـــم تفـــرز

 ا یعـج بالمـشاكل والتـشوهات ویقــوماقتـصاد بـل كانـت التنمیــة تولـّد ،یـة قابلـة لالسـتدامةواجتماع

حتى تـدنت فـي فرص عمل، ه القطاع غیر الرسمي بدور كبیر في توفیر السلع والخدمات و فی

مـــشروعات بـــشكل م أفـــراد المجتمـــع، فیمـــا نفـــذ مــا نفـــذ مـــن ظلــه مـــستویات المعیـــشة عنـــد معظــ

 .حقق اهدافه اللیبي وال یقتصادیة واضحة لالعكس هو ووفقًا لتصور ال یعشوائي 

 قتـصاد فـي االتاجـه بكمیـات تجاریـة وتـصدیره، نقطـة تحـول مهمـة اكتـشاف الـنفط، وبـدء إنیعد 

ال یمتلـــك أیـــة  اقتـــصادومـــن ، ات فـــي العـــالم آنـــذاكقتـــصاد مـــن أحـــد أفقـــر االاللیبـــي، إذ انتقـــل

 ذي وفـرة فـي رأس المـال تمكـن مـن تمویـل التنمیـة، اقتصادمقومات لتحقیق نمو مستدیم، إلى 

 . ، وٕاحداث تغیرات رئیسیة في هیكلهقتصادوتطویر اال

 نـــدرة فـــي المـــوارد البـــشریة المدربـــة،مـــن ن إلـــى اآل اللیبـــي یعـــاني قتـــصاد اال، یظـــلعلـــى ذلـــك 

هم قطــاع الــنفط یــسل فــي االعتمــاد علــى قطـاع واحــد فقــط، حیــث تمثــاخـتالل هیكلــي واضــح مو 

مـــن اإلیـرادات % 93مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي، وتـشكل ایـرادات الـنفط الخـام % 50بنحو 

 . من عائدات الصادرات% 95العامة، و

  خــالل العقــود الــسابقة اســتهدفت  خطــط التنمیــة وبــرامج االســتثمار علــى الــرغم مــن أن جمیــعو

االعتمــاد علــى الــنفط وتطــویر قطاعــات أخــرى، وخلــق مــوارد بدیلــة تنــوع مــصادر النمــو تقلیــل 

ات قتــصاد اللیبــي یعــد واحــدًا مــن أقــل االقتــصادومــا زال االأي مــن ذلــك، والــدخل، لــم یتحقــق 

 . تنوعا في العالم

  ملیون برمیل 1.64 إلى 1999 ملیون برمیل یومیًا عام 1.32تطور إنتاج لیبیا من النفط من 

 ملیـــون 2ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع القـــدرة علـــى إنتـــاج البتـــرول اللیبـــي إلـــى ، 2005ومیـــًا عـــام ی

تیــاطي الــنفط المؤكــد لــدى  احوفــي الوقــت الحــالي یــصل. 2014برمیــل فــي الیــوم بحلــول عــام 

 حقل نفط بمتوسط احتیاطي ملیار برمیـل أو أكثـر 12 ویوجد فیها  بلیون برمیل،36 إلى لیبیا

 . ملیار برمیل1 – 0.5توسط للحقل وحقلین بم

 بقـاء مـساهمات القطاعـات  لتي شهدها هیكل االقتصاد اللیبـيتبین من خالل دراسة التغیرات ا

 فقـد بلـغ متوسـط مـساهمة ؛حلـي اإلجمـالي عنـد مـستویات منخفـضةغیر النفطیة في الناتج الم

لیـة فقـد بلغـت ، أما مساهمة قطاع الصناعة التحوی%2.7قطاع الزراعة خالل الفترة الماضیة 
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  مساهمة قطاع الخدمة العامة في المتوسطفیما بلغتخالل نفس الفترة، % 2.2في المتوسط 

تمیــــزت و . ، وهـــذا یوضـــح جانبــــا آخـــر مـــن االخــــتالل الهیكلـــي فـــي االقتــــصاد اللیبـــي22.5%

معـــدالت النمـــو المحققـــة للقطاعـــات غیـــر النفطیـــة بانخفاضـــها كـــذلك، حیـــث بلـــغ معـــدل النمـــو 

ـــات %0.4، وبقطــاع الــصناعة %1.5ة بقطــاع الزراعــ ، بینمــا بلــغ معــدل النمــو لقطــاع الخدمـ

  .، كما تمیزت هذه المعدالت بالتقلب الشدید%4.0 العامة

 حـــوالى بلـــغ متوســـط اإلنفـــاق االســـتثماري فـــي القطاعـــات غیـــر النفطیـــة خـــالل الفتـــرة الماضـــیة 

 االسـتثمارات م هـذهمـا یعكـس انخفـاض حجـ النفطـي، من الناتج المحلي اإلجمالي غیر% 17

 اللیبـي یعـاني مـن انخفـاض قتـصادیشیر إلى أن االاتج المحلي اإلجمالي، و نسبة إلى حجم الن

یعكـس رة فـي القطاعـات غیـر النفطیـة، األمـر الـذي واضح في إنتاجیة رؤوس األموال المستثم

 اإلنتـاج تكـالیفسـتخدام لمختلـف المـوارد، وارتفـاع عددًا من المـشاكل تتمثـل فـي سـوء االبدوره 

مـع انخفــاض فـي جــودة المنتجـات، ونقــص فــي الكمیـات المتاحــة منهـا بــل واختفائهـا فــي كثیــر 

من األحیان ممـا یـؤدي لظهـور الـسوق الموازیـة فیهـا، وغیـر ذلـك مـن المـشاكل التـي تـصاحب 

 .یةقتصادهیمنة الدولة على األنشطة اال

 تظـل فز للمستثمر األجنبـي، على الرغم من اتخاذ خطوات مبدئیة بصدد توفیر ضمانات وحوا

 يمــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي، وتتركــز فــ% 2محــدودة الحجــم، حیــث لــم تتعــد هــذه التــدفقات 

النـسبة  توزعـت، فیمـا %80بلـغ نـصیبه مـن تلـك التـدفقات قطاع واحد وهو النفط والغاز الذي 

 .لبشریة وانعدمت تماما في قطاعات التنمیة ا كافةالباقیة على القطاعات غیر النفطیة

 اللیبــي خــالل العقــدین األخیــرین مـن القــرن الماضــي مــن تــضخم واضــح، ففــي قتــصادعـانى اال 

% 6.8دراسة عن ظاهرة التضخم في لیبیا تبین أن معدل الزیادة السنوي في األسـعار قـد بلـغ 

 كـسنة 1980، حیث وصل الرقم القیاسي لألسـعار باسـتخدام عـام 1990–1980خالل الفترة 

 فقـــد بلــغ معـــدل 1997 –1991أمــا عـــن الفتــرة مــن . 1990 فـــي عــام %192.4أســاس إلــى 

یتعلـق رجعـت أسـباب التـضخم إلـى مجموعـة مـن األسـباب قـد أُ سـنویا، و % 21.4فیها  الزیادة 

بعــضها بجانــب الطلــب ومنهــا مــا یتعلــق بتطبیــق سیاســة التمویــل بــالعجز، وتزایــد حجــم الــدین 

تعلـق كـذلك عـرض النقـود، وهنـاك أیـضا أسـباب تت و العام ونسبة االستهالك إلى الناتج القـومي

بجانـــب العـــرض مثـــل انخفـــاض معـــدالت التـــشغیل فـــي العدیـــد مـــن المـــصانع، بـــسبب الحظـــر 

الل تخفـیض  هـذا التـضخم مـن خـوقـد عـولج. ي الذي واجهته البالد خالل تلك الفترةقتصاداال

 .يصادقتما أدى إلى حدوث انكماش كبیر في النشاط االحاد في اإلنفاق العام 

 ي عنــد قتــصادمــستوى الرفــاه االفــي  وانخفــاض ، مــستویات الــدخلیعــاني اللیبیــون مــن تــدن فــي

 ویرجــع ذلــك إلــى ســوء اإلدارة المالیــة ، حــّد الفقــر، ممــن وصــلوا إلــىلكثیــر مــن األفــراد واألســرا

عتـرى المرتبـات لفتـرة طویلـة فـي ظـل مـا كـان ُیعـرف بالقـانون رقـم ، وٕالـى الجمـود الـذي اللدولة
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 التي تتكفل بتوفیر السلع والخدمات ،م، واللجوء إلى سیاسات الدولة الراعیة1981لسنة ) 15(

 وما صاحبه من تسرب في الدعم ومن ثم عدم ،سیاسات الدعم العیني للسلع، و وفرص العمل

 .تحقیقه لمستهدفاته

 ل  لتطــویر البنیــة التحتیــة مــن خــالل برنــامج واســع للــصیانة، وكــذلك العمــهنــاك حاجــة واضــحة

على تنفیذ المزید من مشاریع البنـي التحتیـة، خاصـة فیمـا یتعلـق بـالطرق والمواصـالت والمیـاه 

متحـدة، والصرف الصحي، التـي توقفـت إثـر المقاطعـة التـي فرضـت علـى لیبیـا مـن الوالیـات ال

  .  األمم المتحدةوالعقوبات التي فرضتها

 خاصـة ،یبیـا خـالل الفتـرة الماضـیة فـي ل وأسـالیبها آلیـات تنفیـذ مـشروعات التنمیـةوبالنظر في 

جــراءات المــشروعات المتعلقــة بالبنیــة التحتیــة، یتبــین أن التنفیــذ یبــدأ دون اإللتــزام بمنظومــة اإل

من أهمها بناء وتطویر الهیاكل والمؤسسات اإلداریة الكفؤة والقادرة على والسیاسات المحددة و 

ا فــي  تعــددأن هنــاك كمــا ،یــتم تنفیــذهااإلشــراف علــى التنفیــذ ومتابعــة إدارة المــشروعات التــي 

 فعلــى ،) مــن المــشروعاتالنــوع نفــسه ( نفــسهالقطــاعتنفیــذ مــشروعات ولة عــن األجهــزة المــسؤ 

 بین عدة جهات وأجهزة تنفیذیة  ولیة تنفیذ مشروعات اإلسكان والمرافقسبیل المثال تتوزع مسؤ 

یر المبـــاني اإلداریـــة، ز تنمیـــة وتطـــو جهـــا تنفیـــذ مـــشروعات اإلســـكان والمرافـــق، و جهـــازمثـــل (

 أدى إلــى تــداخل  مــا،)بنغــازي و  طــرابلسطــویر مــدینتيوأجهــزة توالمؤســسة العامــة لإلســكان، 

 ومتابعـــة التنفیـــذ تقــویمعـــدم القــدرة علـــى  و ،ولیةتــصاصات وغیـــاب التنــسیق وشـــیوع المــسؤ االخ

 .وفشل وتوقف الكثیر من تلك المشاریع

  فإنــه  لتحقیــق التنمیــة الــصناعیةشـرط ضــروري رغـم أن االهتمــام الكمــي باالســتثمار الــصناعي 

لـــــیس كافیـــــًا، فهنـــــاك اســـــتحقاق حـــــسن إدارة هـــــذه االســـــتثمارات، وفـــــي هـــــذا الـــــسیاق نجـــــد أن 

نفــاق التنمــوي، لــم تركــز علــى مــن إجمــالي اإل% 19.7االســتثمارات الــصناعیة، التــي تجــاوزت 

نــسبیًا مثــل  الكبیـــرة المــشروعات الــصناعیة الــصغیرة والمتوســطة بــل ركــّزت علــى المــشـــروعات

كمیاویة وصناعة الحدید والصلب، وقد نفّـذت  والبترو صناعة اإلسمنت والصنـــاعات الكیماویــة

 العدیــد مــن غیــر أنهــا واجهــتكــل هــذه الــصناعات ودخلــت مرحلــة التــشغیل منــذ الثمانینــات، 

ام الكبیرة من  على استیعاب وٕادارة مثل هذه األحجقتصاداالختناقات الناجمة عن عدم قدرة اال

 فــي المجــاالت اإلداریــة درجــة مناســبة مــن النــضجاالســتثمارات فــي مجتمــع لــم یــصل بعــد إلــى 

نعكـس فـي النهایـة  الدولـة، ممـا اعات علـى دعـموالتنظیمیة، باإلضافة الـى اعتمـاد هـذه الـصنا

 ومن مظاهر هذه المشكلة إقامة .ي على هذه المشروعات الصناعیةقتصادفي تدني العائد اال

دون القیام بدراسات علمیة جادة ینها في إطار یتسم باالستعجال، لمشروعات الصناعیة وتوطا

 إهــدار المــوارد وقیــام  المــشروعات یة، األمــر الــذي یــسهم فــيقتــصاد االللوقــوف علــى جــدواها

 .   يقتصادغیر ذات العائد اال
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 فهـو ،يقتـصادان االي الزراعي علـى مـر الـزمن موقعـًا متمیـزًا فـي البنیـقتصادشغل النشاط اال 

المــصدر الرئیــسي الحتیاجــات الــسكان مــن الــسلع الغذائیــة، وقــد أولــت الدولــة بعــض االهتمــام 

مــــن إجمــــالي اإلنفــــاق % 17بالقطـــاع الزراعــــي تمثــــل فـــي اإلنفــــاق االســــتثماري الــــذي تجـــاوز 

ـــــى ذلـــــك،. ســـــتراتیجیةزراعیـــــة اإل، وقیـــــام العدیـــــد مـــــن المـــــشاریع اليالتنمـــــو   صـــــاحب هـــــذه عل

ـــى دراســـات االســـتثم ارات إقامـــة بعـــض المـــشروعات الزراعیـــة بتوجیهـــات سیاســـیة ال تـــستند إل

وفي جانـب التـشغیل یالحـظ أن الـسیاسات العامـة اإلداریـة والـسیاسات . یةاقتصادجدوى فنیة و 

الزراعیــة، التــسویقیة واإلنتاجیــة والــسعریة، التــي تــم اتباعهــا وتــدخلت مــن خاللهــا الدولــة تــدخًال 

ط الزراعــي قــد أدت إلـى نتــائج سـلبیة علــى القطــاع حیـث تراجعــت المــساحات مباشـرًا فــي النـشا

ــــ1.8الزراعیــــة مــــن نحــــو  ــــى نحــــو  ملی ــــف هكتــــار، 866ون هكتــــار إل كمــــا تغیــــر التركیــــب  آل

 .المحصولي فـي غیر صالح األهداف المتوخاة من تلك المشاریع

 كثیـف للمیـاه إلـى ظهـور تعتبر لیبیا من الـدول محـدودة المـوارد المائیـة حیـث أدى االسـتخدام ال

مؤشــرات تــدهور الوضــع المــائي كمــًا ونوعــًا، ویقــدر إجمــالي االســتهالك المــائي فــي لیبیــا فــي 

 ملیــار متــر مكعــب فــي الــسنة، فیمــا یــصل العجــز المــائي إلــى 4.98األغــراض كافــة بحــوالى 

 .  2025 ملیون متر مكعب سنویا، ویتوقع أن یتضاعف بحلول عام 3000أكثر من 

 5 مـم أو أكثـر سـنویا ال تتجـــاوز300 التي تسقط علیها معـدالت أمطـار تـصل إلـى  المساحة 

  إلــى أن المیــاه الجوفیــة 2006وتــشیر البیانــات المتاحــة لــسنة . مــن المــساحة الكلیــة للــبالد% 

مـن  % 87من إجمالي مصادر المیاه المستعملة في لیبیا، وأن ما نسبته  % 97تشكل نسبة 

ن مـــصادر غیـــر متجـــددة، األمـــر الـــذي یجعـــل معـــدل التغذیـــة الـــسنویة المیـــاه الجوفیـــة یـــأتي مـــ

 .   ملیون متر مكعب600للخزان الجوفي ال یتجاوز 

  تــشكل األراضــي الــصالحة الزراعیــة الجیــدة، حیــث فــضال عــن ذلــك، تفتقــر لیبیــا إلــى األراضــي

 . من المساحة الكلیة % 0.5للزراعة نسبـة 

 3م500أقــل مــن (م مــن حیــث نــصیب الفــرد مـــن المیــاه تعتبــر لیبیــا واحــدة مــن أقــل دول العــال 

ي فــي الزراعــة، قتــصاد، وتعــد المیــاه العامــل المحــدد لمــدى قــدرة الــبالد علــى التوســع اال)ســنویاً 

وبالتالي فإن النمو المستقبلي في اإلنتاج الزراعي رهن باالستخدام األمثل للمـصادر المحـدودة 

 .   من األراضي والمیاه

 5.324 ملیون نـسمة إلـى 2.052من  2006 و1973بین عامـــي  اللیبیین ازداد عدد السكان 

 – 1973 خــــالل الفتــــرة 1.83 و،%4.21ملیـــون نــــسمة وبمعـــدل نمــــو ســــنوي تـــراوح مــــا بـــین 

   .2012 ملیون نسمة في عام 6.5 حوالى ، لیصل إلى2006

  بیـین خـالل الهیكل العمري للـسكان اللیانخفاض في معدل النمو السكاني تغیر حدوث وبسبب

وبالتـــالي +) 15( وترتـــب علـــى ذلـــك حـــدوث زیـــادة فـــي الفئـــات العمریـــة 2006-1973الفتـــرة 
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قــد یــؤدي إلــى حــدوث انخفــاض فــي یًا، األمــر الــذي اقتــصاد األفــراد العــاملین حــدوث زیــادة فــي

  .ستیعاب هذه الزیادة في حال توفر فرص عمل ال،معدل اإلعالة

 إلـــى 1973 ألـــف نـــسمة عـــام 423.8یة مـــن قتـــصاد االزداد عـــدد األفـــراد العـــاملین باألنـــشطةا 

 زادت نسبتهم إلى إجمالي عـدد الـسكان  نفسها الفترة وخالل،2006 ملیون نسمة عام 1.636

تفعــة نتیجــة لعــدم قــدرة  مر تظــل غیــر أن معــدالت البطالــة ،%30.6إلــى % 20.6اللیبیــین مــن 

اع الخــاص فــي النــشاط  ولمحدودیــة مــساهمة القطــ، جدیــدة تــوفیر فــرص عمــل علــىقتــصاداال

 .يقتصاداال

  انخفاض إنتاجیة عنـصر العمـل فـي القطاعـات غیـر النفطیـة، وتحقـق تشیر اإلحصائیات إلى

 قتــصادیعــاني االو . خــالل الفتــرة الماضــیة % -2 معــدل نمــو ســلبي فــي إنتاجیــة العمــل بنحــو

اضـیة، حیـث اللیبي  أیضا من ارتفـاع فـي معـدل البطالـة وتزایـد فـي حـدتها خـالل الـسنوات الم

فـي عـام % 17.3وصـل إلـى  اللیبي قتصادأوضحت احدي الدراسات أن معدل البطالة في اال

خـالل العقـدین صـل  معـدل البطالـة قـد و  إلـى  أن، فیما تـشیر بعـض الدراسـات األخـرى2003

    .   من القوى العاملة% 33 -% 25إلى ما بین خیرین األ

 للیبـي أن النـسبة األكبـر مـن االسـتخدام كانـت  اقتـصادتوضح دراسة حول هیكـل التوظیـف باال

مــن إجمــالي القــوة العاملــة % 51 حــوالى  حیــث بلغــت نــسبة االســتخدام فیــه،فــي القطــاع العــام

ي قتـصادوتعود هذه النـسبة المرتفعـة إلـى هیمنـة الدولـة علـى النـشاط اال. خالل الفترة الماضیة

 بــسبب غلبــةالمبــادرات الفردیــة ومحدودیــة الفــرص المتاحــة فــي القطــاع الخــاص وعــدم انتــشار 

 على الرغم من ،ثقافة االعتماد على الدولة في توفیر مجاالت للتوظیف وأمان الوظیفة العامة

 أما عن مساهمة القطاع الصناعي . وتثبیتها منذ أكثر من ثالث عقود بل،انخفاض المرتبات

زراعــي لتــصل تناقــصت مــساهمة القطــاع الفیمــا % 13.3تــوفیر فــرص العمــل فقــد بلغــت فــي 

 وعلى الرغم من المحاوالت الكثیرة لتقلیل االعتماد على العمالة األجنبیة في الـسنوات .6.8%

 مـن العمالـة األجنبیـة، وٕان انخفـضت نـسبة ا كبیرة أعدادیضم سوق العمل اللیبي یظلاألخیرة 

 %.13إلى تشغیلها 

  ي القوى العاملة الـذي بلـغ من إجمال%3.3بلغ حجم االستخدام بقطاع النفط والغاز ما نسبته 

بــأكثر  2005عـام ســاهم ه هـذا القطــاع قـد ، بــالرغم مـن أنــ2006عـام فــي  ألـف عامـل 1636

 .الناتج المحلي اإلجماليمن %70من 

 اللیبـــي إلـــى عـــدم قـــدرة القطـــاع اإلنتـــاجي والخـــدمي علـــى قتـــصادترجـــع مـــشكلة البطالـــة فـــي اال 

توافـق مخرجـات النظـام التعلیمـي باحتیاجـات استیعاب الداخلین الجدد لسوق العمـل، إمـا لعـدم 

سوق العمل، بالنسبة للعاطلین من خرجـي الجامعـات والمعاهـد العلیـا، أو للجمـود الـذي یعـاني 

، أو مــا یعــرف بالبطالــة الهیكلیــة ،منــه القطــاع اإلنتــاجي وعــدم قدرتــه علــى خلــق فــرص عمــل
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العـاملین فـي بعـض القطاعـات  البطالة المقنعة الناتجة عن تشغیل أعداد كبیرة مـن فضال عن

فتقـــار هـــذه القطاعـــات لهیاكـــل تنظیمیـــة حتیاجـــات التـــشغیلیة الفعلیـــة، بـــسبب ابمـــا یتجـــاوز اال

  .      طاعات بالمالكات المعتمدةواضحة ومالك وظیفي معتمد، أو نتیجة لعدم تقید هذه الق

  ي المـستقبل إن لـم عوامل في الهیكل السكاني تجعلنا نتوقع زیـادة حـدة مـشكلة البطالـة فـهناك

ویتوقــع  عــن العــشرین توضــع الحلــول المناســبة، حیــث تبلــغ نــسبة الــسكان ممــن تقــل أعمــارهم

، كما أن معدل الزیادة  السنویة فـي من اإلجمالي% 50 نحو دخولهم لسوق العمل عما قریب

 مـا یـشهده المجتمـع اللیبـي مـن تطـورات فـي وبـسبب. وهذا معدل مرتفع، %3.3القوى العاملة 

أن ترتفــع نــسبة مــساهمة المــرأة فــي المجمــوع الكلــي للقــوى نتوقــع أیــضا عدیــد مــن النــواحي، ال

 . مشكلة البطالة خالل الفترة المقبلة، األمر الذي یرید من حدةالعاملة

 حیـث تُقـدر نـسبة النـشاط بالقطـاع ،یة خـارج القطـاع الرسـميقتـصادتنامي ظاهرة األنشطة االل 

آثـار سـلبیة مـن أهمهـا الممارسـات ، اتج المحلـي اإلجمـاليمـن النـ% 40غیر الرسمي بحـوالي 

 وصـــعوبة تطبیـــق أدوات الـــسیاسة ،غیـــر القانونیـــة ذات األثـــر المباشـــر علـــى الـــدخل واإلنتـــاج

ت القطــاع غیــر الرســمي مالحظــة أن بعــض مؤســسا وتجــدر .یة فــي توجیــه المــواردقتــصاداال

متثــال للــوائح والــنظم بمــا دون تــرخیص بهــدف التهــرب مــن االتفــضل العمــل دون تــسجیل أو 

 .یساعدها على تخفیض تكالیف إنتاجها

  یةقتصاد السیاسات اال3.41

 ولـــة یة جـــزءا مـــن الـــسیاسة العامـــة للدولـــة، تتمثـــل فـــي تـــصرفات الدقتـــصادتعتبـــر الـــسیاسات اال

یــة اجتماعیة و اقتــصادق أهــداف  ألجــل تحقیــقتــصادون إدارة االومؤســساتها العامــة المعنیــة بــشؤ 

 والــسیاسات . ومــسیرتهقتــصادالل القیــام بوظــائف مــن شــأنها أن تــؤثر علــى اال مــن خــبعینهــا

یة یــتم حــصرها عــادة فــي الــسیاسة النقدیــة والــسیاسة المالیــة والــسیاسة التجاریــة، وٕان قتــصاداال

 ونــورد فیمــا .یاســة االســتخدام وسیاســة االســتثماركانــت هنــاك سیاســات أخــرى مــساعدة مثــل س

  .قتصاداسات في اال الوضع الراهن لهذه السیيیل

  السیاسة النقدیة: أوال

  یمكن إجمال التغیرات التي طرأت على الجهاز المصرفي في عاملین رئیسین هما، التغیر في

ـــــى تكـــــریس الوضـــــع .  الملكیـــــة، والتغیـــــر فـــــي اإلدارة فقـــــد أدى تـــــأمیم المـــــصارف التجاریـــــة إل

مّكــن مـــصرف لیبیـــا مـــا وجعلهـــا كمــا لـــو كانــت مـــصرفا واحــدا، االحتكــاري للمـــصارف القائمــة 

المركـزي، بــصفته المالــك للمـصارف التجاریــة، مــن أن یــصدر تعلیماتـه لهــذه المــصارف بــشكل 

سة النقدیـة المعروفـة، فـضال عـن مباشر، ما جعله في غنى عن استخدام أي من وسائل السیا

  . حدد للمصارف التجاریة حجم ونوع وتكلفة االئتمانكون
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 ــ لــى حرمانهــا مــن اتخــاذ ات الكامنــة إلدارات المــصارف، وإ در أدى هــذا الوضــع إلــى تعطیــل الق

 فیمــا حــدّ  ُحّمــل المــصرف المركــزي بمهــام خــارج نطــاق عملــه األصــلي، كمــامبــادرات مــستقلة، 

أســـلوب تعیـــین اإلدارات العلیـــا للمـــصارف مـــن قـــدرة هـــذه اإلدارات علـــى الحركـــة، حیـــث ظلـــت 

 .  المالیة ومصرف لیبیا المركزيملزمة بقرارات جمعیاتها العمومیة التي تمثلها أمانة 

  ینــــضاف إلــــى ذلــــك أن ملكیــــة الدولــــة للجهــــاز المــــصرفي جعلــــت المــــصارف إحــــدى مجــــاالت

التوظیف بغض النظر عن العـدد األمثـل مـن المـوظفین الـذین تحتـاجهم هـذه المؤسـسات، ممـا 

ها أدى إلــى تــضخم عــدد العــاملین بهــا كغیرهــا مــن مؤســسات القطــاع العــام والتقلیــل مــن قــدرات

  .    التنافسیة

  وبوجــه عــام، كــان أداء الجهـــاز المــصرفي دون المــستوى المطلـــوب، إذ یالحــظ تــدني مـــستوى

الخــدمات المـــصرفیة، وارتفــاع نـــسبة الــسیولة المـــصرفیة، نتیجــة إلحجـــام إدارة المــصارف عـــن 

مــنح تــسهیالت ائتمانیــة للقطــاع الخــاص بــسبب القیــود التــشریعیة واإلداریــة وغیــاب الــضمانات 

 .  عدم استخدام موارد المصارف بـطریقة كفؤةیات التجارب السابقة، ما یعنيكافیة وسلبال

  يبممارسـة النــشاط المـصرفي إال بــشكل محـدود، فالمــصرف المركــز لـم یــسمح للقطـاع الخــاص 

 علـى الجهـاز المـصرفي فـي الـبالد، ویجعلـه یتـدخل یتمتع بوضع احتكاري یمكنه مـن الـسیطرة

، وقـد قتصادماته للمصارف للتأثیر علـى حجم النقود واالئتمان في اال إصدار تعلیمباشرة عبر

 الذي فصلت بعض مـواده الكیفیـة التـي 2005 لسنة 1ساعده على ذلك قانون المصارف رقم 

یمكـــــن أن یتـــــدخل بهـــــا المـــــصرف المركـــــزي لتحدیـــــد حجـــــم، ونوعیـــــة االئتمـــــان الممنـــــوح مـــــن 

  .المصارف

  إال فـي 1966االحتیاطي المطلوب علـى الودائـع منـذ لم یقم المصرف المركزي بتغییر معدل 

 وبطریقة یشوبها بعض القصور، كما لـم یتغیـر سـعر الخـصم منـذ ذلـك الوقـت إال 2007سنة 

، كمــا ظلــت أســعار الفائــدة ثابتــة حتــى ذلــك %4إلــى % 5 حیــث ُخفــض مــن 2004فــي ســنة 

تعامـــل فـــي بعـــض الحــین، وكانـــت وســـیلة المـــصرف فـــي إدارة الـــسیاسة النقدیـــة تنحـــصر فـــي ال

  .أوراق الخزانة، وبعض التوجیهات اإلداریة األخرى

 ة النقــود واالئتمــان، وبــالرغم ممــا أتــیح للمــصرف المركــزي مــن قــدرة تمكنــه مــن الــتحكم فــي كمیــ

ن التوســع النقــدي ظــل الــسمة الغالبــة للــسیاسة النقدیــة خــالل الفتــرة الماضــیة ممــا أدى إلــى فــإ

لحقیقیــة للــدینار اللیبــي، حیــث اســتمر عــرض النقــود یــزداد ارتفــاع األســعار وانخفــاض القیمــة ا

 .بمعدالت تفوق نمو الناتج القومي الحقیقي، األمر الذي رتب ضغوطا تضخمیة

 دیدة إلدارة الـسیولة مثـل شـهادات  أدوات جاستحدثت) 2008منذ عام ( خیرة وفي السنوات اال

تم تحریر أسعار الفائـدة الدائنـة ما  ك،اإلیداع لدى المصرف المركزي، بدال من الودائع الزمنیة

االیــداع لــدى وتجــدر االشــارة أنــه بــالرغم مــن انخفــاض ســعر الفائــدة علــى شــهادات . والمدینــة
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لـــت المـــصارف التجاریـــة تحــتفظ بالـــسیولة المتاحـــة لهـــا لـــدى المـــصرف المــصرف المركـــزي، ظ

 .يقتصادالمركزي، ولم تجد هذه السیولة طریقها لتمویل النشاط اال

 قدرة مصرف لیبیا المركزي في ، ظلت2005 لسنة 1 المصارف رقم  من صدور قانونبالرغم 

سیاسة االنفاق العام التي كانت متبعة، حیث ل كفؤء محدودة بسبب ادارة السیاسة النقدیة بشك

تـــم تخـــصیص مبــــالغ ضـــخمة للمـــصارف المتخصــــصة التـــي قامـــت بإقراضــــها بأســـعار فائــــدة 

كما أن غیـاب سـوق . التي یضعها مصرف لیبیا المركزيوشروط خارجة عن السیاسة النقدیة 

بــین المــصارف حــّد مــن قــدرة المــصرف المركــزي فــي ادارة الــسیولة بــشكل كفــؤ باإلضــافة الــى 

 .دوات ووسائل التمویل واالستثماریاب السوق المالي في لیبیا وقلة أغ

 في اللّیبـي، وتبّنـي عتمـاد المـصرفیة اإلسـالمیة بالقطـاع المـصر في ظل التوجهات الرامیـة إلـى ا

أســـالیب العمـــل المـــالي اإلســـالمي بقطاعـــات التـــأمین وصـــنادیق االســـتثمار، والـــسوق المـــالي، 

 ال یتجزأ من الرؤیة المستقبلیة الشاملة اجزءستقبلیة للنظام المالي في لیبیا أصبحت اآلفاق الم

 .للدولة اللیبیة

 ت على أسـاس الفوائـد المـصرفیة  صدور قانون عن المؤتمر الوطني العام یمنع المعامالیعني

ة تــشریعیة أن بیئــبــین األشــخاص الطبیعیــین واالعتبــارین، خــالل عــامین مــن صــدور القــانون، 

 اللّیبـي، ویمتـد ذلـك قتصادیة والمالیة في االقتصادتحكم المعامالت االوف ومؤسسیة جدیدة س

لخـارج، حیـث المتوقــع إلـى معـامالت المؤسـسات اللیبیــة مـع المؤسـسات الدولیـة المنــاظرة لهـا با

 .مواكبة لهذا التطورل) مالیةالنقدیة وال(یة قتصادأن یتم تكّییف السیاسات اال

  السیاسة المالیة: ثانیا

  ـــه ـــذه الحكومـــة بـــشكل مقـــصود، تـــستخدم فی ـــامج عمـــل تخططـــه وتنف ـــة هـــي برن الـــسیاسة المالی

 علـــى رغوبـــة، مر وبـــرامج اإلنفــاق إلحـــداث آثـــار مرغوبــة وتجنـــب آثـــار غیــتمــصادر اإلیـــرادا

وتتمثــــل . ي تحقیقــــًا ألهــــداف معینــــةجتمــــاعي واالقتــــصادبعــــض أو كــــل متغیــــرات النــــشاط اال

والوضـــع اإلنفــاق العــام، والقـــروض العامــة، األدوات الرئیــسیة للــسیاسة المالیـــة فــي الـــضرائب و 

 ا مــاوتعتبــر هــذه األدوات مــن أنجــح أدوات الــسیاسة المالیــة وأكثرهــا فاعلیــة إذ. العــام للمیزانیــة

فــــا  قـــد شـــهدت فتـــرة العقــــود الماضـــیة اســـتخدامًا مكثو . عـــززت بـــسیاسات وٕاجـــراءات مــــصاحبة

 وتعرضت عناصر السیاسة المالیة إلى تطورات هیكلیة كان لها ألدوات السیاسة المالیة كافة،

یة قتــصاد الــوطني، حیــث كانــت الــسیاسة المالیــة تقــود الــسیاسة االقتــصادآثــار مهمــة علــى اال

  .بصفة عامة

 بــات حــادة خــالل  تعــرض لتطــورات هیكلیــة وتقل المتعلقــة باإلنفــاق احكــومي أنــه البیانــاتتبــین

قــد تزایــد اإلنفــاق العــام بــشكل كبیــر خــالل عقــدي الــسبعینیات والثمانینیــات العقــود الماضــیة، ف
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أمــا . 1995، ثــم تراجــع بــشكل حــاد بعــد ذلــك حتــى عــام 1984حتــى وصــل إلــى أقــصاه عــام 

 . عام فقد شهدت نموًا مستمرًا في اإلنفاق العام بشكل2010 – 1995الفترة 

  وعــدم ،ب إیــرادات الــنفطمــن أهمهــا تذبــذ وترجــع أســباب هــذه التقلبــات إلــى جملــة مــن العوامــل 

 فــي تأســیس بــدور مباشــر  حیــث اختــارت الدولــة أن تقــوم،وخططهــا اســتقرار سیاســات التنمیــة

یة ذات الطبیعــة قتــصادعات االوتنفیــذ كثیــر مــن مــشروعات البنیــة األساســیة، وكــذلك المــشرو 

غیــر أن الدولــة تخلــت عــن إقــرار وتنفیــذ خطــط للتنمیــة متوســطة وطویلــة المــدى . ســتراتیجیةاإل

ة ومــا صــاحبها مــن هــدر وعــدم ، وتــم تبنــي مــنهج المیزانیــات التنمویــة الــسنوی1984بعــد عــام 

ثـة عنـدما یـة الثالحدث تراجـع عـام فـي نفقـات التنمیـة حتـى بدایـة العقـد األول مـن األلفكفاءة، ف

 . مبالغ فیهابتكالیفلم تستكمل مشروعات قررت الدولة تنفیذ 

 تغیـر فـي ي المطبق فـي لیبیـا، ومـا تبعهـا مـن قتصاد التغیرات التي طرأت على النظام االأدت

ل إلــى الدولــة لتــدیرها ي بالكامــقتــصاد إلــى تحــول فعالیــات النــشاط االي،قتــصاددور الدولــة اال

در  ونتیجة لذلك أصـبح القطـاع العـام هـو المـص.نیاتالل عقد الثمانی خاصة خبشكل مباشر،

ـــع منــاحيو . قتــصادالــرئیس للتوظــف فــي اال  قــد آلــت للقطـــاع العــام الــسیطرة التامــة علــى جمی

 . قتصادمصدر التوظف في االي، حتى أصبح قتصادالنشـاط اال

  نقص الحــاد فـــي  الـــكـــان مــرده إلــىف  1984أمــا التراجــع الـــذي حــصل فــي اإلنفـــاق العــام بعــد

 اســتمر لــسنوات خــالل عقــد اإلیــرادات العامــة، الــذي یرجــع إلــى تــدهور حــاد فــي أســعار الــنفط

ي ممـا أدى إلـى انخفـاض قتـصادالثمانینات، وٕالى انحسار دور القطاع الخاص في النشاط اال

حــصیلة اإلیــرادات الــضریبیة التــي كــان مــن المفــروض أن تــأتي مـــن هــذا القطــاع، وكــذلك إلــى 

التـــي مفـــرط فـــي قواعـــد اإلدارة المحلیـــة، تغیـــرات المتكـــررة فـــي الهیكلیـــة اإلداریـــة، والتوســـع الال

 .صاحبها توسع مماثل في ال مركزیة الصرف واإلنفاق

  ساهمت سیاسة اإلنفاق التي اتبعتهـا الدولـة اللیبیـة خـالل الفتـرة الماضـیة فـي ظهـور كثیـر مـن

، فالبطالــة، والركــود التــضخمي، وانخفــاض لیبــي القتــصادني منهــا اال یعــا أصــبحالمــشاكل التـــي

ي، وتعثـــر عملیـــة التنمیـــة وتـــدني معـــدالتها بـــل وتخلفهـــا، وانخفـــاض قتـــصادمعـــدالت النمـــو اال

یة جتماعیة واالقتصاد من المشاكل االع واسع من أفراد المجتمع، وغیرهامستوى المعیشة لقطا

 خالل نفذتغیر الواضحة التي و قلبة األخرى، ما هي إال نتاج لكل هذه السیاسات المالیة المت

  . العقود الماضیة

 عوامل عـدة نـذكر كلة تدني الحصیلة الضریبیة التي ترجع إلى یعاني النظام الضریبي من مش

  تهمـیش دور القطـاع الخـاص فـي النـشاط بسببضیق قاعدة ضریبة الدخل وانحسارها : منها

 بــسبب لك، وكثــرة التهــرب الــضریبيتیجــة لــذي، واختفــاء بعــض األوعیــة الــضریبیة نقتــصاداال

ي،  قتـصادعدم الوعي لدى الممولین بل وعدم اقتناعهم بدفع الضریبة، وعدم تنظیم النـشاط اال
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وعــدم  الــضرائب والمغــاالة فــي أســعارها، وكــذلك بــسبب تعــدد أنــواعوضــعف اإلدارة الــضریبیة، 

النظــام .  اللیبــيدقتــصایــر الرســمي فـــي اال غقتــصاد ضــخامة االة الــضریبة النــاجم عــنعمومیــ

واجـه صـعوبات كثیـرة عنـد یهـو  مرتفعـة و نظام مركـب، ضـرائبه كثیـرة وأسـعارهالضریبي اللیبي 

الضریبة من أهم األدوات التي تستخدمها كثیـر مـن البلـدان  لتثبیـت عملیـة ورغم أن . التطبیق

مـن خـالل ي قتـصادیة وتعجیلها، وتساهم الضریبة فـي تحریـك عملیـة النمـو االقتصادالـنمو اال

یظــل النظــام الــضریبي تــشجیعها لركــائزه األساســیة المتمثلــة فــي االدخــار واالســتثمار واإلنتــاج، 

 یفتقــــر إلــــى نــــصوص تــــشریعیة تـــستهدف بــــشكل صــــریح تــــشجیع االدخــــار واالســــتثمار اللیبـــي

 .واإلنتاج

   السیاسة التجاریة:ثالثا  

  اللیبـي وغیـره قتـصادنبیـة فـي االأدى ارتفاع أسـعار الـنفط  إلـى وفـرة غزیـرة فـي العمـالت األج 

 النفطیـة، األمـر الـذي أدى إلـى تخفـیض تطبیـق أدوات الـسیاسة التجاریـة إلـى تاقتصادمن اال

حــد كبیــر، حیــث خففــت الرقابــة علــى الــصرف األجنبــي إلــى مــستوى غیــر مــسبوق، وخفــضت 

 قتـصادالرسوم الجمركیة علـى جمیـع الـسلع إلـى الـصفر، وأصـبح ال وجـود لهـذه الرسـوم فـي اال

اللیبــي، بــل وألغیــت قبلهــا القیــود الكمیــة علــى الــواردات، وأصــبح االســتیراد ال یخــضع لــرخص 

 إلمكــان اتخـاذ مثــل هـذه اإلجــراءات فـي غیــابلــم یكـن باو . االسـتیراد وال للموازنــات االسـتیرادیة

 . وفر نقدي في الصرف األجنبي نتیجة الرتفاع أسعار النفط

 ذا الوضـــع خـــالل العقـــد األخیـــر، والـــذي ربمـــا قـــد ال یـــستمر  اللیبـــي مـــن هـــقتـــصادد االلـــم یـــستف

ضـاع  مـن األو قتـصاد ویرجع أسباب عدم استفادة اال.طویًال، لو حدث تراجع في أسعار النفط

 الجهـــاز اإلنتـــاجي، والتهمـــیش الـــذي تعـــرض لـــه التـــى ســـادت خـــالل العقـــد األخیـــر إلـــى جمـــود

 .    یة في لیبیاقتصادحیاة االالقطاع الخاص، والفساد الذي سیطر على معظم أوجه ال

 تحقیـق التـوازن فـي :  استهدفت السیاسة التجاریة في لیبیا تحقیق جملة من األهداف من بینهـا

التــي ة المعروفــة  فــي سلــسلة مــن اآلثــار الــسلبیقتــصادتجــارة لیبیــا الخارجیــة، بحیــث ال یقــع اال

علــــى انــــسیاب الــــسلع یمكـــن أن یتعــــرض لهــــا فــــي عالقتــــه التجاریــــة مـــع الخــــارج؛ والمحافظــــة 

 اللیبي منفتح قتصادأن االیة، خاصة قتصادهم من الشرائح االوالخدمات إلى المستهلكین وغیر 

على الخارج وبدرجة كبیرة نسبیا، وقد أدي هـذا االنفتـاح غیـر المـنظم الـى زیـادة حـدة انكـشاف 

التـــضخم  الـــوطني، وعـــدم قـــدرة الـــصناعات المحلیـــة علـــى المنافـــسة، باإلضـــافة إلـــى قتـــصاداال

 إلى أنواع مختلفـة مـن االسـتغالل قتصاد كما تعرض اال،المستورد في أسعار السلع والخدمات

 صـغیر اقتـصاد اللیبـي قتـصادأن اال خاصـة ، األجنبیـةواء من مؤسـسات اإلنتـاج الوطنیـة أمس

مــن االحتكــار نتیجــة للفــساد الــذي   ا نوعــدوبالتــالي مارســت بعــض مؤســسات اإلنتــاج واالســتیرا

 .به معظم المعامالتتسمت ا
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  لــم یتحقــق فــي ظــل الــسیاسات التجاریــة التــى كانــت مطبقــة تــوفیر الحمایــة الالزمــة للــصناعة

باإلضافة إلى الممارسات االحتكاریـة التـى اتـسم بهـا و  ،الوطنیة ولم تتوفر الحمایة للمستهلكین

طبقــــة فــــي  كانــــت الــــسیاسات الم،أداء بعــــض المؤســــسات العامــــة المعنیــــة باالســــتیراد والتوزیــــع

 .قتصادمجملها محفزة لتوسع القطاع غیر الرسمي وٕاحداث  المزید من التشوهات في اال

  بــالرغم مــن إلغــاء جمیــع القیــود علــى الــصادرات بمــا فیهــا رخــص التــصدیر والرســوم الجمركیــة

 وٕانشاء مركز لتنمیـة ، باستثناء عدد قلیل جداً ، والسماح بتصدیر جمیع السلع،على الصادرات

عقد اتفاقیات ثنائیة ومتعددة األطراف تسمح بنفاذ الصادرات اللیبیة إلى األسـواق  و ،الصادرات

 أي مــــن هــــذه لــــم تــــؤت ، وتقــــدیم مــــذكرة لالنــــضمام إلــــى منظمــــة التجــــارة العالمیــــة،الخارجیــــة

  باإلضافة،السیاسات ثمارها في غیاب دور واضح للقطاع الخاص والتهمیش الذي تعرض له

  .يقتصادت القطاع العام على معظم النشاط االلى سیطرة مؤسسات وشركاإ

   دور الدولة والقطاع الخاص3.42

  أن یـــضطلع القطـــاع العـــام بـــدور رئیـــسي فـــي عملیـــة التنمیـــة، نظـــرا لملكیـــة مـــن الطبیعـــيكــان 

للتوجهات االشتراكیة التي كانـت سـائدة مـن جهـة اخـرى، مـن د النفطیة من جهة و الدولة للموار 

نتـاج الـسلع والخـدمات علـى حــساب ع البنیـة التحتیـة والتوسـع فـي إاری مـشيخـالل االسـتثمار فـ

بــصورة تامــة فــي القطــاع الخــاص الــذي تــم تجمیــده بــشكل كلــي واالعتمــاد علــى القطــاع العــام 

لتـــي قـــام بهـــا كـــل مـــن وباســـتخدام مؤشـــر األهمیـــة النـــسبیة لالســـتثمارات ا. أواخـــر الـــسبعینیات

مـن حجـم االسـتثمارات الكلیـة، بـل إن % 86حـو أن القطاع العام اسـتأثر بنالقطاعین، یتضح 

عة، فـي قطـاع الـصنا% 98مساهماته تجاوزت هذا المتوسط في بعض القطاعات، فقد بلغت 

ترتـب علـى االعتمـاد قـد  و .خـدماتفـي قطـاع ال% 100 في قطاع الزراعة، بل وصلت% 93

علــى یة قتــصادة االالكلــي علــى القطــاع العــام فــي تنفیــذ البــرامج االســتثماریة، عــدم قــدرة الــسیاس

تجنیب النشاطات غیر النفطیة  آثار التقلبات التي تتعرض لها أسـعار الـنفط، حیـث انعكـست 

 .تقلبات أسعار النفط في معدالت النمو المحققة للقطاعات غیر النفطیة

 واعتمـدت فـي ذلـك  وحـدها،ةفي إدارة الطلـب الكلـي إلـى اسـتخدام الـسیاسة المالیـ الدولة لجأت 

فـي إطـار قـانون  األجـور فـي القطـاع العـام المرتبـات و ة انكماشیة من خـالل تثبیـت سیاسة مالی

وتكثیــف جهــود التحــصیل مــع التوســع فــي االســتقطاعات وتقلــیص المزایــا، ، 1981 لــسنة 15

 وقــد ســاعدت هــذه اإلجــراءات. التــشریع الــضریبيعلــى  ات بعــض اإلصــالحجــراءبي وإ الــضری

لكــن هــذه الجهــود كانــت علــى ، لتــضخمجزئــي لواء  احتــبالفعــل فــي خفــض عجــز الموازنــة وفــي

 اإلنفـاق  ترشـید اللجـوء إلـىالدولـة أغفلـت حیـث ،یـةجتماعي والتنمیة االقتصادحساب النمو اال

 في بعض الـسنوات بزیـادة ة، بل قامتفي سیاستها المالیمنه تخفیض غیر المنتج و الحكومي 

قـت كانـت األسـعار ترتفـع، كمـا عرض النقود من خالل اتباع سیاسة التمویل التضخمي فـي و 
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لـــم تـــستفد الخزینـــة العامـــة للدولـــة بدرجـــة تـــذكر مـــن عائـــدات اســـتثماراتها فـــي الـــداخل والخـــارج 

فتحمـل التحــصیل ألسـباب تتعلـق بتوجیــه االسـتثمارات تنفیـذًا وتــشغیًال تبعـًا لتوجهـات سیاســیة، 

بیة التــي یعــاني منهــا الــسلالــضریبي كــل العــبء فــي سیاســة إدارة الطلــب ممــا أدى إلــى النتــائج 

 . اللیبيقتصاداال

 ي، عن طریـق هیمنـة مؤسـسات القطـاع قتصادبالرغم من هیمنة الدولة وتدخلها في النشاط اال

 بــرامج وخطــوات القطــاع العــام فــي عملیــة التنمیــة فعالــة إذا مــا قورنــت بحجــم لــم تكــنالعــام، 

یة، قتصادالدولة في الحیاة اال ومن هنا وجب التوجه إلى إعادة النظر في دور ،اإلنفاق المنفذ

وذلــك بتقلــیص هــذا الــدور، وجعلــه دورًا تــصحیحیًا بــدل أن یكــون إنمائیــا، وهــذا ال یعنــي تخلــي 

  .الدولة عن مواجهة تحدیات التنمیة، بل یؤكد دور مختلف للدولة في تحقیق التنمیة

  أنه غیرالتنمیة، كان الهدف المعلن من سیطرة القطاع العام هو اإلسهام اإلیجابي في عملیة 

. یبــدو أن هنــاك فجــوة بــین مــا حققــه القطــاع العــام فعلیــا وبــین مــا كــان معقــودا علیــه مــن آمــال

لهائـل مـن االسـتثمارات فاإلنجاز الذي تحقـق مـن قبـل القطـاع العـام لـم یكـن فـي مـستوى الكـم ا

قطــاع قــد بینــت الدراســات أن جــل منــشآت هــذا ال ملیــار دینــار، و 130التنـــمویة التــي تجــاوزت 

 فـي إدارة إذن خلـلهنـاك .  اإلنتاجیة والكفـاءةن خسائر وتوقفات في اإلنتاج وتدن فيتعاني م

قــادر علــى هـذا القطــاع أدت بـشكل مباشــر إلـى تــدني مـستوى الكفــاءة اإلنتاجیـة، وجعلتــه غیـر 

مثل هذه األمور إعادة النظر في القطاع العام ومن ثم دور الدولة وتحتم . قتصادقیادة دفة اال

 . ككل والبحث عن حلول لهذه المشاكل

 یــق ي، عــن طر قتــصادوبــالرغم مــن بعــض اإلنجــازات التــي حققهــا تــدخل الدولــة فــي النــشاط اال

 بــرامج وخطــوات القطــاع العــام فــي عملیــة التنمیــة غیــر هیمنــة مؤســسات  القطــاع العــام، ظلــت

فرزهــا ساســیة التــي أ األ المــشاكل األخــرىفقــد بقیــت مــا قورنــت بحجــم اإلنفــاق المنفــذ،  إذاةفعالــ

العمالـــة و  التنظـــیم الهرمـــي البیروقراطـــي الـــذي یـــرزح تحتـــه، : وأهمهـــادون حـــل،لقطـــاع العـــام ا

عــدم القــدرة علــى التــسویق، و انخفــاض اإلنتاجیــة،  و كلفــة،تارتفــاع الو  ر،تــدني األجــو و الفائــضة، 

ظیـف والتـسریح، یـة فـي التو فقـدان الحر و ، رمركزیة التسعیو  الرأسمالیة، األصول  وتقادماهتراءو 

  .، فضال عن الفساد المالي واإلداريالخسائر الكبیرة التي تشكل نزیفًا لمالیة الدولةو 

  قــد حاولــت الدولــة خصخــصة بعــض مؤســسات القطــاع العــام، وذلــك فــي إطــار تحولهــا نحــو و

یة، قتـصاداهمته فـي األنـشطة االتشجیع المبادرات الفردیة، والـدفع بالقطـاع الخـاص لزیـادة مـس

 مــن القــوانین التــي فتحــت العدیــد مــن المجــاالت للقطــاع ددأ هــذا االتجــاه بــصدور عــد بــحیــث

وتمیــز أســلوب . الخــاص لممارســة نــشاطه فیهــا بعــد أن كانــت مقــصورة علــى المنــشآت العامــة

التخصیص المتبع بنقـل ملكیـة بعـض المؤسـسات العامـة إلـى مجمـوع العـاملین بهـا دون القیـام 

داریة والتمویلیة بهذه المؤسسات، كما أنه لم یطرأ أي تغییر في بإصالح الخلل في الهیاكل اال



 
 

43

.  هذه المؤسسات بالرغم من خصخـصتهاتدني أداءمرار نمط اإلدارة األمر الذي نجم عنه است

 أن هذا االختیار لم تفرضه ظروف تزایـد عجـز میـزان المـدفوعات أو تزایـد وتجدر اإلشارة إلى

اب التي دفعت العدید من الدول إلى الخصخـصة، بـل كـان مدیونیة الدولة أو غیرها من األسب

یة للنظـــام قتـــصادنتیجـــة معطیـــات داخلیـــة تهـــدف فـــي حقیقتهـــا إلـــى تنفیـــذ بعـــض التوجهـــات اال

 المزید من الموارد المحلیة، وتـصحیح االخـتالالت ق وٕان كان ظاهرها یهدف إلى  تأمینالساب

 .    سات القطاع العام مؤساإلنتاجیة والخدمیة في الكثیر منفي المؤسسات 

 علــى الــسماح لــه بــدخول قطاعــات  المقــدم للقطــاع الخــاص فــي الــسنوات األخیــرة متركــز الــدع 

ــــه مــــن خــــالل  ــــى القطــــاع العــــام ومنحت ــــت حكــــرًا عل ــــشجیع كان  بعــــض االســــتثمارمحــــاوالت ت

  إلقامـة بیئـة تنظیمیـة وتـشریعیةهـذه المحـاوالت لــم تتبعهـا إجـراءاتاإلعفاءات الضریبیة، لكن 

م إدخالهــا باتجــاه نظــام تــتالءم مــع اإلصــالحات التــي تــومؤســسات مــصرفیة متطــورة، مالئمــة، 

ة على البنیة  وذلك من خالل استمرار المحافظ، وٕاعطاء الدور األكبر للقطاع الخاص،السوق

التــي كرســت هیمنــة القطــاع العــام وأســلوب إدارتــه، األمــر الــذي یعنــى عــدم التنظیمیــة القائمــة 

 .ات وافتقارها للمصداقیةجدیة االصالح

  محـاوالت الدولـة بأیـة لم تقم  وصدارة القطاع العام، و ةاستمرار هیمنساعدت أموال النفط على

 المـشاكل فیمـا بقیـت، حلـول جزئیـة فـي هـذا المجـالبل اقتـصرت علـى طـرح ، جدیة إلصالحه

  .لقطاع العام خارج جهود الحلفرزها ا األساسیة التي أاألخرى

  الــــوطني أحجــــم القطــــاع الخــــاصوعــــدم الوضــــوح المتردد بــــ ضــــع المتــــسم الو فــــي ظــــل هــــذاو ،

 جزئیــة مــن بعــض وازداد شــلل القطــاع العــام بعــد تعرضــه لمنافــسة، عــن االســتثمارواألجنبــي، 

، ومــن عــدم وتــضررت الفئــات الفقیــرة مــن سیاســة تثبیــت األجــور القطــاع الخــاص، مؤســسات

 .وجود فرص العمل وتدني مستوى المعیشة

 خ مقــوالت ي صــدرت بهــا تــشریعات ترســي بعــدد مــن القیــود التــقتــصاد النــشاط اال تكبیــلبــسبب

النظام الـسابق التـي تجـرم اسـتخدام الغیـر بـأجرة أو بـدون أجـرة وتـصادر الملكیـة إال فـي حـدود 

ضیقة جدًا، انطبع عمل القطاع الخاص خالل العقدین الماضیین بأسلوب الصفقات الحاضرة 

كما عمد القطاع الخاص من أجل حمایة نفسه . ت طویلة األجلوالمضاربة وتجنب االستمثارا

التهــرب مــن القــوانین التــي تكبلــه فتحــول تــأجیر المحــالت إلــى تنــازالت عــن المحــالت، وتحــول 

، ممــا شـفاهةدون عقـود أي حقـوق الطـرفین إلـى اســتخدام الغیـر اسـتخدام الغیـر بعقـود تــضمن 

حتـى مـن شـهادات الخبـرة عنـد ضمانیة و  مـن حقـوقهم الـحرم المـستخدمین فـي القطـاع الخـاص

انتهاء الخدمة، عالوة على حرمان الدولة من الحصول على حقوقها الضریبیة، وغرس النظام 

  .بسیاساته تلك مختلف سبل التالعب والتزویر والتحایل على القوانین الجائرة

  التنمیة البشریة3.5
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  المتحـدة األمـم لبرنـامج األول التقریـر مع 1990 عام إلى الوجود البشریة التنمیة مفهوم ظهر 

 وعالم" الحق محبوب "الباكستاني الخبیر المفهوم هذا بتأصیل قام من أبرز من وكان للتنمیة،

 أمـام الخیـارات توسـیع "أنهـا على البشریة التنمیة ، حیث عّرفت"سین امارتیا "الهندي االقتصاد

 تـــم كمـــا ،والمعرفیـــة والتقنیـــة والثقافیـــة یـــةواالجتماع االقتـــصادیةو  الـــسیاسیة بأنواعهـــا" اإلنـــسان

 والفـــرص المتاحـــة قـــدرات علـــى الحـــصول بـــین تـــوازن أنهـــا علـــى البـــشریة النظـــر إلـــى التنمیـــة

المعرفـة،  وامـتالك جیدة بصحة التمتع حق فیما تشملوتشمل القدرات . القدرات هذه الستخدام

رأســــها  وعلــــى أنواعهــــا بكــــل الخیــــارات وممارســــة القــــدرات هــــذه اســــتخدام فیمــــا تــــشمل الفــــرص

   .الخیارات السیاسیة

 اسـتخدام حریـةو  قـدرات علـى الحـصول وهمـا جـزأین مـن معادلة في إذن تكامل البشریة التنمیة 

 التنمیـة وأسـاس جـوهر هـواإلنسان و . اإلنسان أمام الخیارات كل إتاحة خالل من القدرات هذه

 علـى للحـصول أداة فهـي لوقت نفـسه،ا في ونتاج أداة هي البشریة والتنمیة. كذلك غایتها وهو

  .القدرات هذه الستخدام والفرص الخیارات توفر بمدى یقاس ونتاج قدرات،

  المجتمــع اللیبــي مجتمــع فتــي، جلــه مــن الفئــات العمریــة المعتمــدة علــى اآلخــرین، وهــم األطفــال

ن فبعـد أ ،ن معـدل النمـو الـسكاني للیبیـیوقد حـدث انخفـاض فـي. وطالب المدارس والجامعات

ـــــرة % 4.21كــــان  ــــى 1984-1973خـــــالل الفت -1984خــــالل الفتــــرة % 2.83، انخفــــض إل

  ). لانظر الجدو ( 2006-1995خالل الفترة % 1.77، ثم تراجع ثانیة لیبلغ 1995

  ارتبط هذا االنخفاض بعدد من العوامل المتعلقة بزیادة معـدالت التحـضر، ومـا رافقهـا مـن قد و

االهتمــام بتنظــیم األســرة، وتحدیــد النــسل، فــضال عــن  نتیجــةانخفــاض فــي معــدالت الخــصوبة 

تأخر سن الـزواج لـدى الـشباب، بـسبب ارتفـاع تكـالیف الـزواج وزیـادة نـسبة مـشاركة المـرأة فـي 

 . سوق العمل

  إلــى نــسبة  2025 عامــا فــي 65ومــن المتوقــع أن تزیــد نــسبة عــدد الــسكان اللیبیــین فــوق ســن 

لتخطــیط للخــدمات الــصحیة والتعلــیم وتــوفیر ، ممــا ســیؤدي إلــى انعكاســات مهمــة علــى ا12%

  .حاجات المجتمع من الوظائف المطلوبة، وتحقیق توازن في برامج  التنمیة البشریة
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  ) اللیبیون فقط(بعض المؤشرات الدیموغرافیة  

  البیــــــان  المؤشــــر  م.ر

  

  المدى الزمني

  

  2006 5,323,991  حجم السكان   1

 2006 2,628,846  السكان اإلناث  2

 2006 2,695,145  السكان الذكور  3

 2006-1995 934,252  2006-1995حجم الزیادة بین تعدادي   4

  2006-1995 % 21.3  دة المئویةنسبة الزیا  5

  2006-1995  %1.77  معدل النمو السنوي  6

 1995   سنة 24  متوسط العمر عند الزواج األول   7

 2006  سنة34  متوسط العمر عند الزواج األول  8

 2006   أنثى100 ذكر مقابل 102.5  نسبة النوع  9

 2006 963899  عدد األسر  10

 2006 3599278   سنة فما فوق15عدد السكان عند   11

12  
 ســــــنة فمــــــا فــــــوق 15نــــــسبة الــــــسكان عنــــــد 

  إلجمالي عدد السكان
67.60% 2006 

 2006 1724713  15السكان الذین تقل أعمارهم عن   13

14  
 ســنة إلــى 15رهم عــن نــسبة مــن تقــل أعمــا

  إجمالي السكان
32.40% 2006 

 2006-2000 72.5  العمر المتوقع عند الوالدة  15

 2004 2 شخص لكل ك م3.3  الكثافة السكانیة  16

  2005 %86 نسبة التحضر  17

  2006 1635783  یا    اقتصادالسكان العاملون   18

  2006  2.7  معدل اإلعالة  19
 

  ،اتخــذت لیبیــا خــالل مــسیرة تنمیتهــا العدیــد مــن اإلجــراءات لتــوفیر فقــد أمــا فیمــا یتعلــق بــالتعلیم

وقــد تطــور التعلــیم . یةقتــصادیــة واالجتماعمنظومــة تعلیمیــة تتماشــى مــع حاجــات المجتمــع اال

النظــامي فــي لیبیــا بإیقــاع ســریع، وتركــزت األهــداف الرئیــسة فــي التوســع فــي نــشر التعلــیم مــن 

 . الدولة وللتخفیف من نسبة األمیةأجل بناء كوادر مؤهلة لتسییر مرافق

  ویبـین الجـدول %. 100وتشیر تقاریر نسبة االلتحاق بالصف األول االبتدائي إلى أنها بلغـت

 .التالي الزیادة في أعداد الطالب في جمیع المراحل األساسیة
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  تطور أعداد الطالب في مؤسسات التعلیم والتدریب

)1973/1974 _ 2006/2007(   

1973    /  1974  2006  /  2007  

المرحلة 

  يميةالتعل
  المجموع  إناث  ذكور

نسبة 

 اإلناث

إلى 

المجمو 

  ع

  المجموع  إناث  ذكور

نسبة 

 اإلناث

إلى 

  المجموع

المرحلة 

  األساسية

310556  
)91.4(  

204123  
)96.7(  

524079  
)93.5(  

38.9  
648653  

)64.4(  
630666  

)65.0(  
1279319  

)64.7(  
49.3  

المرحلة  

  المتوسطة
20674  

)6.0(  
5826  

)2.8(  
26500  

)4.7(  
22.0  

214778  
)21.3(  

191773  
)19.8(  

406551  
)20.6(  

47.2  

المرحلة 

الجامعية 

والمعاهد 

  العليا

8669  
)2.6(  

1133  
)0.5(  

9802  
)1.8(  

11.6  
144381  

)14.3(  
147937  

)15.2(  
292318  

)14.7(  
50.6  

  339899  المجموع 
)100(  

211082  
)100(  

560981  
)100(  

38.3  
1007812  

)100(  
970376  

)100(  
1978188  

)100(  
49.1  

عدد 

السكان 

  الليبيين 

1057919  994433  2052372    2695145  2628846  5323991    

نسبة 

الطالب 

أعداد إلى 

   نلسكاا

32.0  21.2  27.3    37.4  37.0  37.2    

  

  ،عـام م إلـى جـامعتین1955واحدة أنشئت عام ة ازدادت المؤسسات الجامعیة من جامعأیضا 

 9 فـــُأبِقَي علـــى 2004، ثـــم أعیـــد تنظـــیم الجامعـــات عـــام 1999 جامعـــة عـــام 14 إلـــى 1973

 2006/2007طالبهـــــا عـــــام  جامعـــــات متخصـــــصة، بلـــــغ عـــــدد 3 باإلضـــــافة إلـــــى جامعـــــات

 .ناثمن اإل% 51 منهم ا طالب292,318

  هیـصاحبم الكبیر الذي شهده التعلیم الجـامعي والعـالي منـذ بدایـة التـسعینات لـأن التوسع غیر 

في الواقع تقدم مواز في التجهیزات واالستعدادات الالزمـة لمؤسـسات التعلـیم الجـامعي والعـالي 

 .والسیما فیما یتعلق بالدراسات التطبیقیة
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 ــــشیر اإلحــــصاءات ــــى أن عــــدد الطلبــــة المنقطعــــین عــــن الدراســــة قبــــل ســــنة  وت ــــغ 2002إل  بل

 ، حیـث بلغـت المرحلـة اإلعدادیـةكانت أعلـى نـسبة تـسرب مـنهم فـيو  طالبا وطالبة، 29,062

وأخیـــرًا المرحلـــة الجامعیـــة  ،%15.7 ثـــم االبتدائیـــة% 32.0 تلیهـــا المرحلـــة الثانویـــة، 38.6%

مـن المتـسربین كـانوا فـي مرحلتـي التعلـیم األساسـي  % 86.3 حـوالىوهذا یعنـي أن ، 13.7%

  .والمتوسط

  مركزا 376 مركزا أساسیا و358)  3/2004في العام الدراسي (بلغ عدد المؤسسات التدریبیة 

 بــــالمراكز ا متــــدرب7459 مركــــزًا عالیــــًا، وبلــــغ عــــدد المتــــدربین فــــي العــــام ذاتــــه 73متوســــطا و

 16083 مـــنهم ، بـــالمراكز العالیـــة40207 بـــالمراكز المتوســـطة وا متـــدرب64664األساســـیة و

 .من اإلجمالي% 41 بنسبة أنثى

  اقـع التعلـیم والتـدریب واحتیاجـات سـوق  ومـع مـا تـوفر مـن إحـصائیات وبیانـات وأدبیـات عـن و

بعـد أن % 12.6  )2003عـام (قـد بلغـت العمل في المجتمع اللیبـي؛ یتـضح أن نـسبة األمیـة 

، ویبــــین الجــــدول التــــالي انخفــــاض نــــسبة األمیــــة مــــن )1973عــــام (% 51.60كانــــت حــــوالى 

  ).2003عام % (12.6إلى ) 1973عام % (51.6

            

  %یــة نسبة األم
  السنــــة 

  المجمــــوع  إناث  ذكور

1973  32.0  72.90  51.60  

1984  23.09  57.62  39.88  

1985  10.45  27.21  18.69  

2003  6.78  18.67  12.60  
  

   مـن % 28.2و ،المـؤهالت الجامعیـةمـن ذوى % 8.7نسبة المتعلمین في القوة العاملـة بلغت

% 45وهذا یعني أن حوالى . ساسي التعلیم األخریجيمن  %19.5و،  التعلیم الثانويخریجي

 .من القوة العاملة ال یحملون أیة مؤهالت علمیة

  التنمـوي علـى  اإلنفـاق حجـم إن تحقیق األداء الفعـال، حیـث عنیتسم النظام التعلیمي بالعجز

ــیم مــن النــاتج المحلــى % 6.3الماضــیة التــي بلغــت بالمتوســط نحــو   خــالل العقــودقطــاع التعل

 .العملیة التعلیمیةعل تحسین جودة  في جیفلحاإلجمالي لم 

 التكـوین المهنـي األساسـي والمتوسـط معاهـد  مـستوى خریجـي يیعانى النظام التعلیمـي مـن تـدن

 عـــزوف جهـــات ویــنعكس هـــذا فــيمــن الناحیـــة النوعیــة فیمـــا یتعلــق بإجـــادة المهنــة وأصـــولها، 
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 إلــى إعــادة العمـل عــن تــشغیل هـؤالء الخــریجین، واضــطرار مؤسـسات الــشغل العامــة والخاصـة

 . تدریبهم إذا لم یكن هناك بد من تشغیلهم

  یفتقــر النظــام التعلیمــي فــي لیبیــا إلــى سیاســة تدریبیــة تــؤمن اكتــساب المهــارات التــي تتطلبهــا 

فــاألول یفتقــر إلــى التــدریب . جــودة األداء المهنــي، ســواء تعلــق األمــر بــالتعلیم العــام أو التقنــي

 ،یفتقــر الثــانيفیمــا لزیــارات إلــى مواقــع العمــل الفعلیــة، او المیــداني والتــدریب العملــي المتــصل 

 . إلى الورش والمعامل والتدریب المتصل في مواقع العمل الفعلیة،الذي یفترض أنه تطبیقي

  القطــاع الخــاص فــي التعلــیم علــى مختلــف مــستویاته، توســع مــشاركةشــهد العقــدان الماضــیان 

 مــشاركة القطــاع جــاءت) 2006-2005 (فحــسب تقــاریر الهیئــة الوطنیــة للمعلومــات والتوثیــق

 :على النحو التاليالخاص في التعلیم 

 
  النسبةالنسبة  مستوى التعلیممستوى التعلیم

  %30  ریاض األطفال

  %3  تعلیم أساسي

      %1.5                  عامتعلیم ثانوي

  %0.7  تعلیم ثانوي تخصصي

  %20  المعاهد والمراكز العلیا

  %5.5  الجامعات

    

 ض األطفــال، یتــضح مــن هــذه التقــاریر أن مــشاركة القطــاع الخــاص فــي وٕاذا مــا اســتثنینا ریــا

 . التعلیم تظل ضعیفة

  فـي النظـام التعلیمـي كان غیاب سیاسة وطنیة للتعلیم، سببًا أساسیًا في تدني مـستویات األداء

 التــزام بمعـــاییر محــددة، عــالوة علــى غیــاب اإلشــراف التربـــوي إذ لــیس هنــاك، العــام والخــاص

 عــن عــدم مالءمــة المبنــى التعلیمــي، وضــعف فــضال ،اســتقرار اإلدارة التعلیمیــةوالفنــي، وعــدم 

  . نوعیة هیئة التدریس

 مـشكلة جوهریـة فـي سـوق العمـل اللیبـي حتـى منتـصف الثمانینیـات مـن القـرن لم تمثل البطالة 

الماضــي، وذلــك علــى اعتبــار أن ســوق العمــل اللیبــي كــان قــادرا علــى اســتیعاب كافــة األفــراد 

ن عـــن عمـــل ســـواء كـــان ذلـــك مـــن خریجـــي المؤســـسات التعلیمیـــة والتدریبیـــة أو اإلفـــراد البـــاحثی

تتزایـــد بـــصورة بـــدأت  معـــدالت البطالـــة أنیالحـــظ و . المتـــسربین مـــن قطـــاعي التعلـــیم والتـــدریب

 .                          ملحوظة منذ منتصف الثمانینیات
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  ســــنة % 10.86 إلـــى 1984و 1973فـــي كـــل مـــن الـــسنتین % 3.6 مـــن معـــدل البطالـــة زاد

 بالنــسبة لإلنــاث أكبــر مــن ت معــدالت البطالــةكانــوقــد ، 2003ســنة % 17.28 وٕالــى 1995

 .2003معدل الذكور في عام 

 مــا  اآلنهنــاك ف،  الثمانینیــاتأواخــر الــذي بــدأت معدالتــه تتــصاعد منــذ بــالفقر لبطالــة ا تقتــرن 

 . السكانمن إجمالي )%20( لیبي یعانون من الفقر، یشّكلون ملیونیقارب من 

  تـــم تـــشجیع المـــرأة علـــى تـــولي مناصـــب فـــي النظـــام الـــسیاسي، إال أن مـــشاركتها فـــي الـــسیاسة

 محـــدودة مقارنـــة بـــدورها فـــي األنـــشطة األخـــرى وبـــدور الرجـــل فـــي هـــذا ظلـــتوالـــشؤون العامـــة 

 . المجال

 إلــى حــوالى  2003عــام یة حیــث وصــل قتــصاد تطــور حجــم اســتخدام المــرأة فــي األنــشطة اال

. 1984عـــام % 14.52، 1964عـــام % 4مـــن إجمـــالي القـــوى العاملـــة، بعـــد أن كـــان % 23

ثـــم ، %13وصـــلت  1964ومــن الالفـــت للنظــر أن مـــشاركة المـــرأة فــي القطـــاع الخـــاص عــام 

، وذلـــــك بـــــسبب الـــــسیاسات الرســـــمیة للدولـــــة خـــــالل فتـــــرة 1995فقـــــط عـــــام % 4تـــــدنت إلـــــى 

 .ألغت القطاع الخاصات التي یالثمانین

 فـي الوقـت . مـن الجـرائم ارتكبهـا أشـخاص بـالغون% 94  أنءات الجریمة في لیبیاتبین إحصا

 100,000  لكـل  856 إلـى 2005 عـام وصـل حیـث ،نفسه، هناك زیادة فـي معـدل الجریمـة

 ،2025 عـــام 1807إنـــه ســـوف یـــصل إلـــى  علـــى مـــا هـــو علیـــه، فلوٕاذا اســـتمر الحـــانـــسمة، 

 .3.5وبمعدل نمو سنوي ال یقل عن 

 األعمـال الخیریـةلنجاحات التي حققها المجتمع األهلـي التـي تتركـز معظمهـا فـي بالرغم من ا ،

ن دور مؤســـسات إفـــ نـــشاء جمعیـــة الكفیـــف وجمعیـــة أصـــدقاء المعـــوقین،إمثـــل المـــساهمة فـــي 

لیة تجـاه إعـداد البـرامج واألنـشطة، و المجتمع األهلي غیر فعـال بدرجـة كافیـة فـي تحمـل المـسؤ 

، وفـي تأسـیس مناخـات داعمـة تعمـق الـشعور ذوي اإلعاقةات ونشر الوعي بضرورة تنمیة قدر 

 .الوطني بأهمیة االستثمار في الرعایة المبكرة للفئات الخاصة

  سوات أداة باستخدام التنمیة البشریة یمتقو  3.51

  نعرض فیما یلي نقاط قوة ونقاط ضعف التنمیة البشریة، والفرص المتاحة لها والتحدیات التي

 .تواجهها

  اط القوة نق3.511

   ًوهــذا مؤشــر علــى حداثــة العمــر فــي لیبیــا  .32%)4( یمثــل صــغار الــسن ثلــث الــسكان تقریبــا

 .التي تمثل إمكانیة مصدریة للموارد البشریة
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 ســنة فیمــا یعــرف 65-15هــم مــن الفئــة العمریــة مــن الــسكان اللیبیــین % 67.6ارب مــن مــا یقــ 

 .بسن النشاط االقتصادي

   یمثل إمكانیة لالهتمام بالنوعیة السكانیة لدیموغرافي، معدل النمو ا فيانخفاضهناك. 

   73ارتفاع العمر المتوقع للحیاة إلى ما یقارب یصل.% 

  هناك انخفاض في معدالت الوفاة. 

 مقارنـة بمثیالتهـا فـي الـدول العربیــة،  ظـاهرة انحـراف وتـشرد األحـداث واســعة االنتـشار،ال تعـد 

البـد مـن االهتمـام بهـا  لى الـرغم مـن صـغر حجمهـا،بید أنه ع. أو حتى على الصعید العالمي

 .خطورة نتائج مثل هذه الظاهرة بسبب بجدیة،

   فبرایر17توفر مناخ من الحریات وعلى رأسها حریة التعبیر والمبادرة والمشاركة بعد ثورة  

  فبرایر17 الدیمقراطیة بعد ثورة آلیات هناك تحول نوعي صوب . 

  نقاط الضعف3.512

 ــــم تحقــــق خطــــة ــــیم التــــوازن المطلــــوب بــــین مخرجاتهــــا واحتیاجــــات ل الــــبالد االقتــــصادیة  التعل

جـاء و  إلـى الجـودة، االفتقـارو تعلیمي بالتوسع األفقي والكمي  اتسم النظام ال، حیثواالجتماعیة

 دولة تمت دراستها مـن حیـث الجـودة االحتمالیـة لنظـام التعلـیم 111 من بین 110ترتیب لیبیا 

 .العام

 خاصــــة معطیــــات العولمــــة وتقنیــــة   النظــــام التعلیمــــي ومــــستجدات العــــصر،هنــــاك فجــــوة بــــین

ویجعل نظام التعلیم في  ما یعني وجود فجوة رقمیة قي نظام التعلیم، المعلومات واالتصاالت،

 .مواجهة غیر مسبوقة مع هذه المستجدات

  لكل معلـم، تلمیذًا 25_20 تجاوز نصیب المعلم من التالمیذ المعدل الدولي الذي یتراوح بین 

 .إلى ما یزید عن خمسین تلمیذًا في معظم المدارس لیصل

 وفـي . یعتبر التفاوت في توزیع الكثافة السكانیة من العوامل المؤثرة في طبیعة التنمیة البـشریة

 وهنـــاك ،%1فإنــه یقتــرب فــي لیبیــا مــن  ،%0.5حــین أن معــدل التفــاوت العــالمي فــي حــدود 

تتمثل فـي الـشریط (احة ال تتجاوز ربع مساحة البالد من السكان یقطنون في مس% 80حوالى

مـن مراكــز التجمعـات الــسكانیة الكبـرى التــي یزیـد عــدد سـكانها عــن % 62كمــا أن  ،)الـساحلي

یمثــــل التــــشتت و  قــــع فــــي خمــــس منــــاطق فقــــط كلهــــا فــــي الــــشریط الــــساحلي، نــــسمة ی10000

 .ة في الجنوبتهدیدا دیموغرافیا خاص وانخفاض الكثافة السكانیة، الدیموغرافي،

 إذ یعــد المعــدل المحلــي عالیــًا ،یــشكل التنــامي الكمــي لمعــدالت الجریمــة تهدیــدا لألمــن الــوطني 

 100,000 جریمــة لكــل 784 بلــغ العــددوقــد  بالمقارنــة بغیــره مــن المعــدالت الدولیــة والعربیــة،

 فـــإن معـــدل الجریمـــة وٕاذا مـــا اســـتمر الحـــال علـــى مـــا هـــو علیـــه،. نـــسمة مـــن الـــسكان اللیبیـــین
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عمــا % 77إلــى   وهــذا یعنــي ارتفــاع نــسبة الجریمــة،جریمــة) 1807(إلــى  2025سیــصل عــام 

 .2005كانت علیه عام 

 مـا یـؤثر علـى %7إلـى مـا یقـارب بمعدل یـصل)  سنة فأقل14( تناقص شریحة صغار السن ،

 .تدفقات قوى العمل

  ارات النمـو صـعوبات واخـتالالت فـي مـس)  سـنة34(تمثل زیادة العمر المتوقـع عنـد أول زواج

لـصالح  وتقلص قاعدة صـغار الـسن فـي الهـرم الـسكاني، وتناقص حجم السكان، الدیموغرافي،

 .كبار السن

 ،والتغییـر غیـر الهـادف فـي الـسیاسات التعلیمیـة، غیاب رؤیة تربویة واضحة المعالم والغایـات 

 .واالفتقار لمنهج تحلیل النظم  التجربة والخطأ،واعتماد منهج

 سیة أظهرها مقیاس التعلیم والمهارات بخصوص جودة إدارة المدارس وتخلف وجود عیوب تناف

 .البحث العلمي

 وبین مستجدات عصر المعرفةة بین محتویات المناهج ومكوناتها الفجوة المتنامی. 

 72إلى  وجود نسبة عالیة من معلمي التعلیم األساسي من غیر المؤهلین تصل .% 

 وعـدم تفعیـل تـشریعات وقـوانین العمـل  ة التعلـیم األساسـي،التسرب من الدراسة قبل إنهاء مرحل

ومزاولتهم ألعمال وأنـشطة شـاقة فـي بیئـات عمـل صـعبة وغیـر  في تشرد وانحراف المتسربین،

 .صحیة

 حیـث بلـغ اإلنفـاق ،تدني مردود الكفاءة والجودة في التعلـیم رغـم زیـادة التكلفـة لتقـدیم الخـدمات 

 460.1و، 1980عــام  ملیــون 290.7 و،) 73-70 (امن فــي األعــو  ملیــو 73.7علــى التعلــیم 

  . ملیون702.9 إلى 1996 بینما وصل عام ،1990ملیون عام 

 بــل تكــاد   للمــوارد المحلیــة،اســتغالالألعمــال الخاصــة التــي خاضــها الــشباب  معظــم اشكلال تــ

كـــذلك معظمهـــم تنقـــصه الثقافـــة العـــصریة واللغـــات . تكـــون أعمـــاال تجـــري وراء الـــربح الـــسریع

 .جنبیة للتعامل مع االقتصاد العالمي المتقدماأل

 وتباینت أشكالها ولم تعد  وزادت خطورتها وشدتها،  أنماط الجریمة في المجتمع اللیبي،تتنوع

 .أو وقت معین محكومة بمنطقة معینة،

 للحصول على مزایـا معنویـة ومادیـة ومنهـا الوظیفـة بعیـدا عـن استخدام البعض للسالح وسیلة 

فــــي العمــــل والكــــسب  هــــاوتوظیف مــــستویات التعلــــیم الجیــــد واكتــــساب المهــــارات االعتمــــاد علــــى

 . الشریف
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  الفرص3.513

 ،مهــاراتهم ورفــع والعمــل علــى تمكیـنهم وتنمیــة  االسـتفادة مــن الــسكان فـي شــریحة صــغار الـسن

 .مقدرتهم التنافسیة

 ،وغرافيوبین المعطى الدیم تحقیق الترابط والتكامل بین معطیات الرؤیة المختلفة. 

  المؤشــــرات الكمیــــة علــــى التحــــضر دعمــــًا لجهــــود التنمیــــة البــــشریة واســــتیعاب معطیــــات تعنــــي

 .المجتمعات الحضریة في عصر العولمة والمعلوماتیة

  أهمیـة للتـدریب وٕاعطـاء مادیة وبشریة كبیـرة لتحـسین جـودة التعلـیم ومخرجاتـه إمكانیاتتوجیه 

 .والتأهیل المستمر بعد التخرج

 الرقمیة من خالل تطویر البنیـة التحتیـة لتقنیـة المعلومـات واالتـصاالت وتـسییر تجسیر الفجوة 

 .إلى المعرفة الولوج

  آللیات الرقابة والشفافیة والحكامة الرشیدةوما یصاحبه من إعمالالتحول الدیمقراطي . 

 ارتفاع مستوى الرعایة الصحیة.  

   التهدیدات3.514

 المباعــدة بــین الــوالدات،وٕالــىعــدالت اإلعالــة  تقلــیص حجــم األســرة إلــى تقلـیص مسـوف یــؤدي  

ویقیهـا مـشاكل تعاقـب  بما یمكن المرأة من المشاركة الفاعلـة فـي التنمیـة والنـشاط االقتـصادي،

 إلـى ثـروات الطبیعیـة وتدني معدالت الكثافة ووجـود ال یؤدي الفراغ الدیموغرافي وقد. الوالدات

 .حدوث نزوح سكاني من دول الجوار

 الخدمات في ظل بقاء ظاهرة التشتت الدیموغرافيزیادة تكلفة . 

  اخـتالال فـي الخـدمات واسـتهالكا جـائرا لمـوارد المـدن التكدس السكاني في المـدن الكبیـرة یخلق

 .وتلوث البیئة

  لكن فـرص تمكینهـا عامـة ومـشاركتها فـي  من حجم السكان،% 50تشكل المرأة ما یقارب من

 .النشاط االقتصادي ال تزال محدودة

 ومجتمع المعرفة واإلدارة االلكترونیة االستجابة لمتطلبات عصر العولمة عوبة تحقیقص. 

  وسرعة انتهاء صالحیة الشهاداتسرعة تقادم المعرفة. 

 ،وبین متطلبات واحتیاجات المجتمع صعوبة التوفیق بین الرغبات الفردیة في التعلیم. 

 ،المناهج الدراسیة للمستجدات الضاغطة،وعدم استجابة البناء المدرسي و  تخلف البنیة التحتیة 

 .التي تمثل تهدیدًا ینبغي التعامل معه بمنظور شمولي استباقي

 فـي ،التي أبرزتها حركة تطور المجتمـع اللیبـي وتفاعلـه مـع العـالم الخـارج،  التحدیاتانعكست 

ن  األمــر الــذي یؤكــد ضــرورة تكــوی،لــت دون تطــوره تطــورًا مرغوبــًا فیــهحا شــكل ظــواهر ســلبیة،
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وحمایته مـن اآلثـار الـسلبیة للتغیـرات  ودمجه في حركة المجتمع، رؤیة موحدة لرعایة الشباب،

 الناتجـــة عــــن م أســـواء الناتجــــة عـــن حركـــة المجتمـــع اللیبــــي نفـــسه، االجتماعیـــة والحـــضاریة،

 .التأثیرات العالمیة في عقول وسلوك الشباب اللیبي

  األداء الصحي 3.6

  مثـل  ي الخدمات الصحیة،فیة أثـرت كثیرًا اقتصادیة و اجتماع و انیةسك بعـدة تغیرات لیبیامـرت

كمـا تعـرض  زیادة عدد السكان، والهجرة إلى المدن، ونقص عائدات النفط في بعض الفتـرات،

  .وسائله وأهدافه و هیكلیته تغیرات وتعدیالت في القطاع الصحي لعدة

 ة تجاه القطاع الصحي، من خفض دولكان للسیاسات المتبعة في العقدین األخیرین من قبل ال

 عــدم االهتمــام بتحــدیث القــانون الــصحي، و بــرامج التطــویر للمــوارد البــشریةلتعطیــل  و لتمویــل،ل

االرتبــاط بنظـــام المرتبـــات الــذي ال یتبنـــى حـــوافز مـــشجعة للعــاملین بالقطـــاع الـــصحي ضـــمن و 

ة إلدارة مؤســسات عــدم اعتمــاد معــاییر الختیــار اإلدارات الكفــؤ  و ،1980 لعــام 15القــانون رقــم 

 .القطاع، تأثیرات سلبیة نتج عنها تدني مستوى خدمات القطاع الصحي

 

 سوات أداة باستخدام الصحي النظام یمتقو  3.610

نعــرض فیمــا یلــي نقــاط قــوة ونقــاط ضــعف النظــام الــصحي، والفــرص المتاحــة لــه والتحــدیات التــي 

  .تواجهه

  الصحي بالنظام المتوفرة القوة نقاط 3.611

 فرصــة لــه تــوفر التــيالــصحي  النظــام مــوارد أحــد ،العددیــة الناحیــة مــن، البــشریة المــوارد تعــد 

  .الصحیة الرعایة بخدمات النهوض

 األولیـة الـصحیة الرعایـة مرافـق فـي المتمثلـة و الـصحي النظـام علیهـا یعتمـد التـي التحتیة البنیة 

  .الصحي النظام إصالح روعمش في مقدور توظیفهاوبال الحالیة المرحلة في مقبولة الثانویةو 

  المــدى علــى فرصــة ،الكمیــة الناحیــة مــن، الفنیــة و الطبیــة المعاهــد و الكلیــات و الجامعــاتتــوفر 

  .البشریة بالموارد الصحي النظام إلمداد القریب

  الصحي النظام تعتري التي الضعف نقاط 3.612

 الزمنیــــة تطــــویرال مراحــــل خــــالل القطــــاع لعمــــل معلنــــة وسیاســــات موحــــدة رؤیــــة اعتمــــاد عــــدم 

  .المختلفة

 المستویات جمیع على الصحیة المؤسسة في المعلومات تبادل و التوثیق كفاءة تدني. 

 التنفیذ و للتخطیط الالزمة البیانات و المعلومات صالحیة عدم.  

 اإلدارة استقرار عدم.  

 المالیة الموارد استعمال سوء استمرار.  
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 یغطــــي بمــــا الــــصحیة الرعایــــة لمؤســــسات األفقــــي التوســــع مــــع األداء جــــودة ضــــمان صــــعوبة 

 .للبالد الشاسعة المساحة

 القرار اتخاذ في التغیر و التذبذب.  

 مدربة و مؤهلة لكوادر الصحیة الخدمة مؤسسات افتقار. 

 الصحیة بالمرافق اإلداریة و الفنیة و المساعدة الطبیة و الطبیة للكوادر التوزیع سوء.  

 المساعد يالطب و الطبي الطاقم عطاء مستوى انخفاض. 

 األولیة الصحیة الرعایة خدمات أداء مستوى تدني.  

 الصحیة المؤسسة و المواطن بین الوصل حلقة غیاب. 

 الصحیة الخدمة مجال في المؤسسات و األفراد مستوى على المبادرة روح و التنافسیة غیاب. 

 لعمـــــلا ســـــیر تنظـــــیم و النظافـــــة و والـــــصیانة األداء و الخدمـــــة لجـــــودة المحـــــددة المعـــــاییر غیـــــاب 

 .الصحیة بالمؤسسة

 لقــرارات الواضــحة األســس غیــاب و الطبــي لإلمــداد الــالزم التمویــل تحدیــد فــي اإلداریــة الفوضــى 

 .التوزیع و التخزین و الشراء عملیات و االحتیاجات تحدید

 أو الزمـــان فـــي توفرهـــا لعـــدم نتیجـــة بكفـــاءة، بـــدورها للقیـــام الطبیـــة التجهیـــزات عجـــز أو نقـــص 

 عـدم مـع الطبیـة، والتقنیـات لألدویـة بالنـسبة الحال كذلكو . صیانتها عدم أو المناسبین المكان

 . منها المتداول جودة وضمان الرقابة

 الرشیدة البیروقراطیة غیاب و الطبیة المؤسسة استقاللیة و الالمركزیة و المركزیة بین التذبذب. 

 فیه المستخدمة الوسائل و الصحي اإلعالم و التثقیف ألداء المتدني المستوى. 

 طلـــب فـــي األجنبیـــة المؤســـسات و بـــالخبرات االســـتعانة فـــي مـــدروسال غیـــر و المنـــدفع األســـلوب 

 .الطبیة الخدمة و اإلدارة

 النظري و العملي المهني للتدریب واضحة خطط وجود عدم.  

  القطاعیة العلمیة الدراسات و البحوث مستوى ضعف.  

 معـــاییر وجـــود لعـــدم منافـــسة و مـــساندة صـــحیة خدمـــة تقـــدیم مـــن الخـــاص القطـــاع تمكـــن عـــدم 

   .منه االستفادة بغرض مراقبته و لتنظیمه

  الصحي النظام تطویرل المتاحة الفرص 3.613

 الصحیة الرعایة نظام إصالحفي والمجتمعیة  السیاسیة الرغبة.  

 الحدیثة الصحیة الرعایة نظامالمناسب ل تمویلال توفر. 

 ــداخل فــي اللیبیــة بــالخبرات االســتعانة إمكانیــة  الرعایــة نظــام تطــویر فــي للمــساهمة جالخــار  و ال

 .الوطني الصحیة

 الوطني الصحیة الرعایة نظام مستقبل في المحتمل ودورها الدولیة الخبرة.   
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 العناصــــر تـــوفر و لالســـتخدام المتاحــــة اإللكترونـــي التوثیـــق و االتــــصال لوســـائل التحتیـــة البنیـــة 

 .تطویرها یمكن التي و أساسي بشكل المدربة البشریة

  الصحي النظام تواجه التي حدیاتالت 3.614

 المنـاطق فـي الـصحیة الرعایـة خـدمات تـوفیر یـستوجب مـا للـبالد، الواسـعة الجغرافیـة المساحة 

  .جیدة ٕادارة و بعدالة السكانیة

 التحریر حرب بعد البالد على طرأ الذي الدیموغرافي التغیر.  

 یةالمائ الموارد نضوب و التصحر ظاهرة في المتمثل البیئي الخطر.  

 التهاب و كاإلیدز للیبیا الوافدة الشرعیة غیر الهجرة عبر المعدیة األمراض بعض انتشار خطر 

  .الكبد

 الملف هذا معالجة صعوبة و التحریر حرب ضحایا حاالت لمعالجة الملحة الحاجة. 

 بعـد انتـشرت التـي األسـلحة استخدام بسبب الناتجة اإلصابات و الطرق حوادث معدالت ارتفاع 

  .تحریرال حرب

 الــدم ضــغط ارتفــاع و الــسكري وداء كــاألورام المعدیــة غیــر بــاألمراض اإلصــابة معــدالت ارتفــاع 

 والتـــدخین األطعمـــة تنـــاول فـــي اإلفـــراط و الـــصحي غیـــر الطعـــام عـــن الناتجـــة القلـــب أمـــراضو 

    .البدني المجهود تناقصو 

 یرهـق قـد شكلبـ المـواطنین قبـل مـن الجیـدة الـصحیة الرعایـة خـدمات على الطلب نسق ارتفاع 

  .الصحي النظام

 صــحیة رعایــة خــدمات مــن البــدیل هــذا علیــه یتــوفر لمــا بالخــارج العــالج لطلــب المــواطن نزعــة 

  .أفضل فنیةو 

 بالتـــالي و مرونتــه اللیبــي قتــصاداال یفقــد قــد مــا العالمیــة المالیــة األزمــة عــن الناتجــة الــضغوط 

  .الصحي النظام لتدعیم المطلوب المالي الدعم لتوفیر إمكاناته

 موارد  توفیر یستدعي و العامة الخزینة كاهل یثقل قد ما األدویة و الطبیة التقنیات أسعار ارتفاع 

 .أكبر مالیة

 الطبیـــة و الطبیـــة المهـــن تـــشجیع شـــأنها مـــن التـــي المعنویـــة و المادیـــة للحـــوافز الـــضعیف النظـــام 

 الطبیة للكفاءات ةطارد بیئة الصحي النظام من جعل مما هاأدائ كفاءة تحسین على المساعدة

  .بالخارج تطویر و عمل فرص عن للبحثالمتخصصة یدفعها 

 الصحیة و الطبیة التعلیمیة بالمؤسسات المستمر المهني التدریب و التعلیم مستوى تدني.  

 أو التخــــــطیط منهـا ألي یمكـن ال الـذي الوقـت فـي  كل بمفرده،ومؤسساته الصحة قطاع عمل 

 .العالقة ذات والمؤسسات القطاعات إشراك دون والناجح المحترف التنـــفیذ
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   األداء البیئي3.7

  ت شـكلوضـع وتنفیـذ عـدد مـن الخطـط والمـشاریع التنمویـة ة الماضـیود خـالل العقـلیبیـاشهدت 

وٕابــراز نقــاط ، مــا یــستوجب مراجعــة هــذه التجربــة  علــى البیئــةئــاعبغیــاب اإلدارة الجیــدة  بــسبب

  .اد الموارد الطبیعیة وانهیار النظم البیئیة الداعمة للحیاةتجنب استنفل، الخلل فیها وتصحیحها

  البنیة التحتیة للبیئةومن ضمن المشاكل التي تعاني منها: 

  التلوث بالمخلفات الصلبة.   

 إلدارة النفایات الصلبة والسائلةإستراتیجیةعدم وجود و  اإلدارة  سوء .  

   البیئیة مكبات تتوفر فیها االشتراطات والمعاییر وجودعدم .  

   مع النفایات المنزلیةالخطرة خلط النفایات الطبیة والصناعیة. 

 معدل تولدهاو ومات عن كمیات النفایات ل توثیق البیانات والمع عدم. 

  عدم تشجیع عملیة تدویر النفایات وفتح مجاالت االستثمار فیها. 

 وطنیــة وسیاســات وبــرامج تنفیذیــة واضــحة خاصــة إســتراتیجیة  عــدم وجــود 

  .  عالجة میاه الصرف الصحي وٕاعادة استعمالهابم

  یـة للـشركة العامـة للمیـاه ار دتبعیـة األجهـزة اإل و التغیر المـستمر فـي هیكلیـة

 .علیهاوالصرف الصحي وتعدد جهات اإلشراف 

   غیر المرشدتلوث المیاه واالستخدام.  

  ولقـد .تنـوع والكثافـة التـدهور الـشدید مـن حیـث الستبینبالنظر إلى الغطـاء النبـاتي فـي لیبیـا یـو 

الرعـــي الجـــائر و الزحـــف العمرانـــي وشـــق المحـــاجر والتلـــوث و ســـاهمت حالـــة الجفـــاف المنـــاخي 

 فـي) النباتـات ذات القیمـة الطبیـة والـصناعیة(والتحطیب وقلع األنواع بانتخابیـة دون تعـویض 

   .حدة التدهور

  زان بــذور التربــة بــل فــسوف یــؤثر ذلــك فــي خــ، ٕاذا مــا اســتمرت عملیــات التــدهور بهــذه الكیفیــةو

  .  صعبا مما یجعل تعویضها أمرًا ،سیتعدى االنحالل إلى فقدان خصوبة التربة

  مــن النباتــات،وحتــى غیــر النــادرةلعدیــد مــن األنــواع النــادرة ا  فــيتراجــع وانحــسارهنــاك أیــضا  

خاصة في ظل الزیادة المتوقعة في عدد السكان التي سینتج عنها المزید من التوسع الزراعـي 

وزیادة في أعداد الماشیة، وبالتالي زیادة الرعي والهجـرة واسـتیطان أمـاكن جدیـدة علـى حـساب 

 حیویته وقلـة بانخفاض عام بوجه سمالنباتي الذي یت للغطاء األراضي الزراعیة القدیمة وٕاتالف

  .إنتاجیتهمعدل  النوعیة وانخفاض تركیبته وبساطة كثافته

 دیـد مـن الممارسـات الجـائرة ممـا یتطلـب التوسـع فـي إقامـة مـن العبـدوره  ویعاني التنوع الحیـوي

  . ث الطبیعيو المحمیات الطبیعیة والمنتزهات الوطنیة من أجل الحمایة والمحافظة على المور 
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 محطـــات مراقبـــة ورصـــد لملوثـــات الهـــواء الجـــوي مـــن عـــدم وجـــود بیانـــات ومعلومـــات و بـــالرغم، 

 ل حادة  في تلـوث الهـواء تـؤدي إلـىي من مشاكمن بین الدول القلیلة التي ال تعانلیبیا تعتبر 

إلـى محدودیـة مـصادر التلـوث وكـذلك للطبیعـة الجغرافیـة السبب في ذلك یرجع  و ؛تدني جودته

  . مفتوحة وقلیلة الكثافة السكانیةاللمدن اللیبیة الكبرى حیث تعتبر مدن

  محــدودة مقارنــة یــالیب تعتبــر المــشاكل البیئیــة المتعلقــة باســتخدامات الطاقــة فــي ،بــصفة عامــةو 

لهــذا  و .تــساع المنطقــةا وذلــك ألســباب عدیــدة منهـا ،دول المتوســط األخـرىو دول الــصناعیة الـب

ن استهالك الطاقة في تلوث جزء بسیط من الشواطئ عضرار البیئیة الناجمة تكاد تنحصر األ

حــرق ن یكــون لمعــدالت أ وال یتوقــع  أو المــصافي والمــواني،نتیجــة لتــسرب الــنفط مــن النــاقالت

 .  ظاهرة االحتباس الحراري فيمء في تلوث الهواء أاالوقود األثر الكبیر سو 

 بینمــا ال المــساحة الكلیــة،إجمــاليمــن % 89 بحــوالى صحر مــساحة األراضــي القابلــة للتــتقــدر  

تــــشیر و . المــــساحة الكلیــــة للیبیــــامــــن % 0.5مــــا نــــسبته الــــصالحة للزراعــــة تتجــــاوز األراضــــي 

 المـساحة إجمـاليمن % 10تتجاوز  راضي ذات الغطاء النباتي ال أن مساحة األ إلىالبیانات

العقود ة بــ مــساحات الغابــات بــشكل كبیــر مقارنــقلــص تٕالــى، و الكلیــة شــاملة الغابــات والمراعــي

 0.5تشكل مساحة األراضي الرطبة والـسباخ والبحیـرات الـساحلیة مـا نـسبته و . القلیلة الماضیة

 النــي ینبغــي حمایتهــا واالهتمــام بهــا ةألنظمــة البیئیــوهــي أیــضا مــن ا، مــن المــساحة الكلیــة% 

 كمـا أنهـا ذات فوائـد علمیـة قتـات علیهـا، كبیـرة مـن الطیـور المهـاجرة تاعـدادأن هنـاك أخاصة 

  .    قیمة

 أوضــحت التجــارب والخبــرات المكتــسبة فــي غــضون هــذا ، فقــد  یتعلــق بالبیئــة البحریــةأمــا فیمــا

 والنفایـــات الـــصناعیةمعالجـــة الف الـــصحي غیـــر لـــتخلص الخـــاطئ مـــن میـــاه الـــصر لالعقـــد أن 

     .تأثیرات سلبیة كبیرة على البیئة البحریة ومواردها وعلى صحة اإلنسان

  األمــر ، فــإن  جــداالمواقــع التــي تعــاني مــن هــذا النــوع مــن التلــوث محــدودة أن علــى الــرغم مــنو

 المهـددة بهـا وعلـى یتطلب المحافظة علـى جـودة البیئـة البحریـة وحمایـة المـوارد الطبیعیـةیظل 

  .  فیهاالمخزون السمكي

 الوضع البیئي بوجه عام لیس سیئا، بل إن هناك تحسنا في مستوى الـوعي بقـضایا ولئن كان 

 للتحـوالت  إلـى مـستوى االسـتجابةيال ترتقـ العمـل والـسیاسات المتبعـة حالیـا اتآلیـالبیئة، فـإن 

رض البیئــة للمزیــد مــن المخــاطر، بكــل وال تتبنــى أیــة بــرامج اســتباقیة تحــول دون تعــالمتــسارعة 

اســتحقاقات هــذه االســتجابة علــى مــستوى إعــداد قواعــد بیانــات بیئیــة وٕاجــراء دراســات مناخیــة 

  .وٕاصدار تشریعات ضابطة، وما إلى ذلك
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   موضعة المشهد اللیبي4

   أدوات الموضعة.4.1

 ن أن تــتم موضــعة تبــین مــن قــراءة المــسرح العــولمي أن هنــاك مجموعــة مــن المؤشــرات التــي یتعــی

المـشهد اللیبــي وفقهــا، بحیــث یتــسنى تحدیــد قدراتــه علــى مواكبــة مــا یحــدث فــي العــالم مــن تطــورات 

. حاسمة علـى مختلـف األصـعدة، ورصـد التحـدیات والفـرص التـي تهیئهـا البیئـة المحلیـة والمعولمـة

 : تتحدد هذه المؤشرات في التالي، )2.12في الفقرة (وكما سبق أن أوضحنا 

  عالیـــة مـــن التنافـــسیة تفـــرض مقاییـــسها فـــي الجـــودة والتمیـــز، والتجدیـــد درجـــة

 المستمر في األفكار، وسرعة الوصول إلى األسواق العالمیة؛

  ّـــرات فـــي وظائفهـــا تعـــر ـــشكیل مـــستمرة تحـــدث تغیی ـــات ت ـــة إلـــى عملی ض الدول

 التقلیدیة، وتعزز دور القطاع الخاص؛

  اتـــــساع مـــــشاركتها حـــــصول مؤســـــسات المجتمـــــع المـــــدني علـــــى اســـــتقاللیتها و

  المجتمعیة والسیاسیة الفاعلة؛

  توقف حصول النظـام الـسیاسي علـى شـرعیته المحلیـة والدولیـة علـى منجزاتـه

فــــي التنمیــــة المــــستدامة واإلصــــالح الــــدیمقراطي، بمــــا یــــشترطانه مــــن ســــیادة للقــــانون 

 یة وتعددیة في السلطات والتنظیمات واألفكار ومنابر الرأي؛اجتماعومشاركة 

  مجتمــــع معرفــــي تتــــاح فیــــه للجمیــــع فرصــــة الحــــصول علــــى المعلومــــات قیــــام

 .یا وأمنیااقتصادالالزمة لبناء القدرات وغدو تقنیة المعلومات مصدر القوة األساسي، 

  الفجوة الفاصلة4.2

  مـن مـوارد مهمـا نـدرت  توظیـف مـا لدیـه قـادرا علـى تجعل من یمتلكها  أنالثروة المعرفیةمن شأن

.  توفر له إمكـان اكتـشاف مـوارد جدیـدة ال تـستنزف الطاقـات القلیلـة الباقیـةوشّحت، بل إنها سوف

مستنزفین لها حد اإلهدار، وعلى العكس سیكون البعیدون عن مجتمع المعرفة فقراء في الموارد، و 

  . سوف یزدادون فقرًا وبؤساً ومن ثم

 یـــاة المجتمـــع أصــبحت المعرفـــة حقـــا مـــن حقــوق المواطنـــة یتـــیح للجمیـــع الدرایـــة بكــل مـــا یخـــص ح

یة، وهذا یعنـي قـدرا أكبـر مـن الـشفافیة وسـیطرة أوسـع علـى الفـساد جتماعیة االقتصادالسیاسیة واال

 .واالنحراف

  أركان أهمهافيتتمثل شروط قیام مجتمع المعرفة : 

 توسیع مساحة حریة الرأي والتعبیر والتنظیم وضمانها بالحكم الرشید. 

 اصــــة بطرفــــي المتــــصل التعلیمــــي، اق، وٕایــــالء عنایــــة ختعلــــیم ر نــــشر كامــــل ل

 .وللتعلیم المستمر مدى الحیاة
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  تأسیس نموذج معرفي مبني على تـوطین العلـم، وبنـاء قـدرة ذاتیـة فـي البحـث

 .والتطویر التقني في جمیع األنشطة المجتمعیة، واستقطاب العقول المهاجرة

 یةدقتصایة واالجتماع الحثیث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنیة االالتحول. 

  مجـال هـذه هـي المنافسة المفتوحة على العالم هي ما یحكـم ویغیـر قرننـا الحـالي، والمعلومـات

إیفــاء اســتحقاقات  هــو األقــدر علــى ،المنافــسة، فمــن یملــك المعلومــة، ویعــرف كیــف یــستخدمها

 .التنافسیة

 األساســـي للنمـــو، ســـواء للمنظمـــات أم الحـــدیث، والمحـــركقتـــصادأصـــبحت المعرفـــة عمـــاد اال  

 المعرفـــة، الـــذي یعتمـــد علـــى التعلـــیم والتـــدریب اقتـــصاد الـــسائد بقتـــصاددول، ولـــذا عـــرف االالـــ

عالقـة أوثـق  بـین الجامعـات ومراكـز البحـوث، علـى والبحـث العلمـي واالسـتثمار فـي التقانـة، و 

 .ومجتمع األعمال والشراكات

 ــــم تحقــــق ــــیمل یة قتــــصاد واحتیاجــــات الــــبالد االهــــا التــــوازن المطلــــوب بــــین مخرجات خطــــة التعل

بـدلیل ، تسم النظام التعلیمـي بالتوسـع األفقـي والكمـي مـع االفتقـار إلـى الجـودةا إذیة جتماعواال

 دولة تمت دراستها من حیث الجودة االحتمالیة لنظـام 111 من بین 110أن ترتیب لیبیا كان 

  .التعلیم العام

 قنیــــةمــــة وت خاصــــة معطیــــات العول،هنــــاك فجــــوة بــــین النظــــام التعلیمــــي ومــــستجدات العــــصر 

یجعل نظام التعلیم في و المعلومات واالتصاالت، ما یعني وجود فجوة رقمیة قي نظام التعلیم، 

 .مواجهة غیر مسبوقة مع هذه المستجدات

  لتعلیم والتعلم مدى الحیاة في فلسفة اأربعة مبادئ أساسیة ) 1995(اعتمدت منظمة الیونسكو

تعـرف، تعلـم لتكـون، تعلـم لتعمـل، وتعلـم لتعـیش تعلـم ل: في القرن الحادي والعشرین تمثلت في

 التـي تخطـط سـتراتیجیةمع اآلخرین؛ غیر أن هـذه المبـادئ ال تعبـر عـن قـیم تحكـم الخطـط اإل

 .لمستقبل التعلیم في بالدنا

  تلمیـذًا لكـل معلـم، 25_20تجاوز نصیب المعلم من التالمیذ المعدل الدولي الـذي یتـراوح بـین 

 .ین تلمیذًا في معظم المدارسلیصل إلى ما یزید عن خمس

  استحداث فروع تخصصیة الطبیعیة واإلنسانیة إلى التطور الذي طرأ على مختلف العلوم أدى

إشكالیة الكم الهائل من   أوجب مواجهة المؤسسات المعنیة بتدریس هذه العلومعلى نحودقیقة 

" علــیم الجــامعي العــامالت. " قبــل تخــرجهمطالبهــاالمعــارف والمهــارات التــي یفتــرض أن یكتــسبها 

برنـــامج اســـتحدث خصیـــصا لحـــل هـــذه اإلشـــكالیة، وهـــو عبـــارة عـــن ســـالل مـــن المـــواد تغطـــي 

هكـذا و .  أیـا كـان تخصـصه الـدقیقمنهـا، عدد بعینه دراسة یطالب كل خریج بمتنوعةمجاالت 

  ساعة معتمدة45 المتقدم ما ال یقل عن العالمجامعات كثیر من في یدرس الطالب الجامعي 

فــي تخصــصات مغــایرة لتخصــصه )  ســاعة132حــوالى ( المطالــب بهــاجمــوع الــساعات مــن م
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ســـاعات  ســاعة، أي مــا یعــادل 66صل هــذا العـــدد فــي بعــض الجامعــات إلـــى  یــ؛ وقــدالــدقیق

 .التخصص

 خـــالل العهـــد أمـــا فـــي لیبیـــا، فـــإن نـــسبة عـــدد الـــساعات التـــي تخـــصص للمـــواد الثقافیـــة العامـــة 

 فـــــي الفكـــــر الجمـــــاهیري واللغـــــة العربیـــــة والدراســـــات ، وهـــــي مـــــواد%10تتجـــــاوز لـــــم الـــــسابق 

 وقــد قلــت هــذه النــسبة بعــد قیــام الثــورة بــسبب إلغــاء مــواد الفكــر الجمــاهیري، وهنــاك .اإلســالمیة

 .توجه اآلن إلى االستعاضة عنها بمادة في الثقافة المدنیة

 ج تـــشكل هنــاك أیــضا غیـــاب واضــح لبـــرامج التعلــیم المـــستمر والــتعلم مـــدى الحیــاة، وهـــي بــرام

 .مكونا أساسیا من مكونات العملیة التعلیمیة في المجتمع المعرفي

  تتمثـل الفجــوة الرقمیـة فــي خطــاب التنمیـة المعلوماتیــة فـي الفجــوة الفاصــلة بـین الــدول المتقدمــة

وفـــي الوقـــت . والنامیـــة فـــي النفـــاذ إلـــى مـــصادر المعلومـــات والمعرفـــة والقـــدرة علـــى اســـتثمارها

.  یومــا76 ســوف تتــضاعف كــل 2025 ســنوات، وفــي عــام 8ة كــل الــراهن، تتــضاعف المعرفــ

% 93أیضا فإن اختراعات ومنتجات التقنیة الحدیثة ولیدة جهود مراكز بحثیة یوجد أكثـر مـن 

 . منها في الدول الصناعیة المتقدمة

 عـــــدد مراكـــــز البحـــــوث والتطـــــویر؛ الجـــــودة : تقـــــاس الفجـــــوة المعرفیـــــة طبقـــــا للمؤشـــــرات التالیـــــة

حجم اإلنفـاق علـى أعمـال البحـوث والتطـویر؛ عـدد بـراءات االختـراع، حجـم إنتـاج األكادیمیة؛ 

 1000لكــل ) الــصحف والرادیــو والتلفزیــون(الكتــب المؤلفــة والمترجمــة؛ نــسبة وســائل اإلعــالم 

 .شخص

  یبین معـدل اسـتخدام شـبكة المعلومـات تقـدم دول الخلـیج، اإلمـارات تحدیـدا، عـن بـاقي الـدول  و

أمـا لیبیـا فتـأتي فـي .  الفارق الكبیر بـین المتوسـط العـالمي والمتوسـط العربـيالعربیة، كما یبین

 .المرتبة الرابعة عشرة بین الدول العربیة

 ،أن اإلمكانات والمـوارد اللیبیـة أفـضل  على الرغم من قامت دول عربیة بعدة مبادرات مشجعة

لمجتمــع األردنــي لــدخول مــن إمكاناتهــا ومواردهــا؛ ومثــال ذلــك برنــامج األردن لزیــادة جاهزیــة ا

عــصر المعلومــات؛ نجــاح تــونس والمغــرب فــي إنــشاء بیئــة تمكینیــة لتــشجیع القطــاع الخــاص 

 . المحلي واألجنبي على االستثمار في مجال المعلومات مما زاد من مؤشر الجاهزیة الشبكیة

 دلبمــا یعــا،  مــن إجمــالي النــاتج المحلــي%0.02 ینفــق العــالم العربــي علــى البحــوث والتطــویر 

ــــدان العر )%0.14(ســــبع المتوســــط العــــالمي  ــــسبة البل بیــــة مــــن النــــشر العــــالمي ال تتجــــاوز ؛ ن

 مــن ســكان العــالم؛ إنتــاج العــرب مــن %0.45أن العــرب یــشكلون  علــى الــرغم مــن ،0.07%

 مــــا ترجمــــه العــــرب منــــذ العــــصر  مــــن اإلنتــــاج العــــالمي، ومجمــــل%0.11الكتــــب ال یتجــــاوز 

 كتــاب، وهــو مجمــوع مــا تترجمــه أســبانیا كــل عــام؛ 11000العباســي حتــى اآلن ال یزیــد عــن 

 في الوالیات المتحدة 953 دوالرات، مقابل 6معدل اإلنفاق على البحوث والتطویر لكل نسمة 
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 دوالرا في الـصین؛ عـدد بـراءات االختـراع العربیـة المـسجلة خـالل التـسعینیات ال تتجـاوز 40و

 فــــي إســــرائیل؛ معــــدل عــــدد 7652 و فــــي كوریــــا الجنوبیــــة،16328 بــــراءة، فــــي مقابــــل 300

وٕالـى وقـت قریـب، .  فـي البلـدان المتقدمـة285، مقابل 53الصحف لكل ألف شخص أقل من 

 جامعة في العالم، وعلى مستوى أفریقیا، 500 هناك جامعة عربیة ضمن قائمة أفضل لم تكن

 ضــمن أفــضل مائــة جامعــة فــي هــذه 82 )جامعــة بنغــازي حالیــا (جــاء ترتیــب جامعــة قــاریونس

 .القارة

  یتضح مـن هـذه اإلحـصائیات الـضعف الـشدید الـذي تعـاني منـه البلـدان العربیـة وفـق مؤشـرات

عـدم  علـى الـرغم مـن الفجوة المعرفیة؛ وبطبیعة الحال، فإن األوضـاع علـى المـستوى المحلـي،

 .وجود إحصائیات كافیة في هذا الخصوص، لیست أفضل حاال

  إلــى مــا تنفقــه بعــض الــدول العربیــة واألجنبیــة علــى بــرامج البحــث العلمــي، نــسبة إلــى بــالنظرو 

لبحـــث الـــذي تولیـــه كـــل دولـــة لإجمـــالي النـــاتج القـــومي، نـــستطیع أن نـــستوضح مـــدى االهتمـــام 

 .العلمي والتطویر التقني

 

  لمانیاأ  أسبانیا  السوید  سویسرا  بریطانیا  أمریكا  الیابان  إسرائیل  لیبیا  األردن  مصر  الدولة

  2.66  2.87  2.90  2.86  2.08  2.75  3.00  2.94  0.01  0.28  0.34  النسبة 

  

  ـــى أن مـــا تنفقـــه لیبیـــا  المتوســـط یـــصل، فـــي حـــین %0.01 ال یتجـــاوزوتـــشیر هـــذه النـــسب إل

 الـدول  البحث العلمـي فیـيومن المعروف أن. من إجمالي الدخل القومي% 2العالمي حوالى 

المـستوى الـذي یمكنـه  وال یرقى إلـى ، ضعیفاً ، یكونلقوميدخلها امن % 1قل من أالتي تنفق 

  . والخدمیة تطویر القطاعات اإلنتاجیةمن

 ن هنــاك أ ملیــار دوالر علــى الــشعوذة، و 5 بــأن العــرب ینفقــون ســنویًا زهــاء  تفیــد اإلحــصاءات

 عـدم وجـود إحـصاءات محلیـة،  وعلى الـرغم مـن.ها كمهنة شخص یمارسون250,000حوالى 

 . إلنكار ظاهرة اللجوء إلى المشعوذین في حالة األمراض النفسیة بوجه خاصفإنه ال سبیل

  الخبرات والكفاءات العلمیة الفنیة المتخصصة في المجاالت العلمیة في في نقص هناك أیضا

 %.20مقارنة بكوریا مثُال التي تصل إلى % 7 حیث ال تتجاوز ،الدول العربیة

 دفا متحركـا نظـرة استـشرافیة متجـددة للتطـورات التقنیـة یستلزم تضییق الفجوة الرقمیـة بوصـفه هـ

 .المتوقعة على المدى القصیر والمتوسط
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 تـــدني :  تتمثـــل فــيوفــي حالــة المجتمـــع اللیبــي، أســـهمت عــدة عوامـــل فــي إحــداث هـــذه الفجــوة

عـــدم تــوافر فــرص الـــتعلم، األمیــة المعلوماتیــة، الجمـــود المجتمعــي، والعوائـــق مــستوى التعلــیم، 

 .التقنیة_التشریعیة، وغیاب الثقافة العلمیةالتنظیمیة و 

 وتعرقـــل مـــن ثـــم بنـــاء المجتمـــع  المحلـــيثمـــة مؤشـــرات تـــشي بهـــزال اإلنتـــاج المعرفـــي والثقـــافي 

ترقیــــات أكادیمیــــة دون ارتقــــاء و  بحــــوث أكادیمیــــة دون منتجــــات اســــتثماریة، فهنــــاكالمعرفــــي، 

جتمـع العلمیـة والثقافیـة، في حركـة المتطور محسوس عدد الجامعات دون في ارتفاع و علمي، 

انفـصال تـام بـین العلـوم و یواجـه العقبـات فـي توصـیله جماهیریـا وتداولـه عربیـا؛  وٕابداع محـدود

 للمعرفة العلمیة الكامنـة وراء الفنـون؛ فـضال عـن هجـرة متنامیـة للعقـول فاضحوالفنون وٕاهمال 

  .في شتى المجاالت

  طلب في السوق اللیبي، حیث تتدنى تدهور واضح في ظروف الثمة ي قتصادفي المجال االو

مستویات الجودة وحمایة المستهلك والتنوع السلعي، األمـر الـذي یـستبان مـن حقیقـة أن ترتیـب 

نلحـظ . األدنـى وفـق مؤشـرات ظـروف الطلـب فـي األسـواق العالمیـة% 20لیبیا جاء ضـمن الــ 

، فیما 184من بین  172أیضا تدني مؤشر جاذبیة مناخ االستثمار، حیث تحتل لیبیا المرتبة 

؛ كمــا یوضــح مؤشــر الحریــة )2003عــام ( مــن بــین مجمــوع الــدول العربیــة 18تحتــل المرتبــة 

 دولــة علــى 161 مــن بــین 153 مــن بــین الــدول العربیــة و17یة أن ترتیــب لیبیــا هــو قتــصاداال

؛ )2006عـام ( دولـة 110 مـن بـین 88، ثـم تحـسن حتـى أصـبح )2003عـام (مستوى العـالم 

 .حسن، فإن القطاع االستثماري یظل ضعیفاورغم هذا الت

 تــصنیفا لمـــدى تـــأثیر تقنیـــة المعلومـــات علـــى ) دافـــوس( ي العـــالمي قتـــصادأصــدر المنتـــدى اال

 إلـى مـدى تكامـل التقنیـة التصنیفوقد استند هذا . 2008_2007تطویر القدرة التنافسیة للعام

تنتهجهـــا الحكومـــات لتطـــویر فـــي قطـــاع األعمـــال والبنیـــة التحتیـــة والـــسیاسات التـــي وانـــدماجها 

ویبین الجدول التالي تصنیف لیبیا وفقًا لهذه المعاییر من . االبتكار واستخدام تقنیة المعلومات

 . دولة127بین 
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  ))عربیاعربیا((التصنیف التصنیف     ))عالمیاعالمیا((التصنیف التصنیف   النقاطالنقاط  الدولةالدولة

  --  األولاألول  5.785.78  ككالدانمار الدانمار 

  --  الثانيالثاني  5.725.72  السویدالسوید

  --  لثلثالثاالثا  5.535.53  سویسراسویسرا

  --  الرابعالرابع  5.495.49  الوالیات المتحدةالوالیات المتحدة

  --  الخامسالخامس  5.495.49  سنغافورةسنغافورة

  --  السادسالسادس  5.475.47  فنلندافنلندا

  --  السابعالسابع  5.445.44  هولنداهولندا

  --  الثامنالثامن  5.445.44  أیسلنداأیسلندا

  --  التاسعالتاسع  5.435.43  كوریا الجنوبیةكوریا الجنوبیة

  --  العاشرالعاشر  5.385.38  النرویجالنرویج

  األولاألول  التاسع والعشرونالتاسع والعشرون  4.354.35  اإلمارات العربیةاإلمارات العربیة

  الثانيالثاني  الثالثونالثالثون  4.334.33  قطرقطر

  الثالثالثالث  التاسع والثالثونالتاسع والثالثون  4.234.23  سستونتون

  الرابعالرابع  الخامس واألربعونالخامس واألربعون  4.134.13  البحرینالبحرین

  الخامسالخامس  السابع واألربعونالسابع واألربعون  4.084.08  األردناألردن

  السادسالسادس  الثامن واألربعونالثامن واألربعون  4.074.07  السعودیةالسعودیة

  الثاني والخمسون الثاني والخمسون   4.014.01  الكویتالكویت

  

  السابعالسابع

  الثامنالثامن  الثالث والخمسونالثالث والخمسون  3.973.97  سلطنة عمانسلطنة عمان

  التاسعالتاسع  الثالث والستون الثالث والستون   3.743.74  مصرمصر

  العاشرالعاشر  الرابع والسبعونالرابع والسبعون  3.673.67  المغربالمغرب

  الحادي عشرالحادي عشر  الثامن والثمانونالثامن والثمانون  3.383.38  الجزائرالجزائر

  الثاني عشرالثاني عشر  الخامس بعد المائةالخامس بعد المائة  3.103.10  لیبیالیبیا
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  دولــة 40 مــن 36 إلــى أن لیبیــا تحتــل الترتیــب 2005أیــضا، یــشیر مؤشــر البیئــة المــستدامة 

 المؤشــر علــى معــدل نمــو ال یعتمــد هــذا.   وهــي قیمــة متدنیـة42.3أفریقیـة حیــث ســجلت قیمــة 

الناتج المحلي اإلجمالي أو على القدرة التنافسیة  فقط، بل  یأخذ بعین االعتبـار أهـدافا أخـرى 

 معیــارا، ممــا یجعلــه أحــد األدوات الجیــدة  لرســم الــسیاسات 21ویــستخدم . أهمهــا األداء البیئــي

  . ٕادارة  الموارد الطبیعیة و الوطنیة للتحكم  في الملوثات

 دولــة، وذلــك وفقــا 160 مــن أصــل 131العالمیــة إلــى أن ترتیــب لیبیــا رات الــشفافیة تـشیر مؤشــ 

، فیما 2007للتقریر الذي نشرته منظمة الشفافیة الدولیة حول مستویات الفساد في العالم عام 

 مـن 18 إلى أن ترتیب لیبیا في المشاركة السیاسیة 2002تشیر مؤشرات اإلدارة الرشیدة لعام 

، وتطـور 15، وفي فاعلیـة الحكومـة 13في االستقرار السیاسي جاء ترتیبها  دولة، و 19أصل 

أمــا مؤشــر االســتدامة البیئیــة . 17، ومحاربــة الفــساد 16، وســیادة القــانون 18البیئــة اإلجرائیــة 

، وعلـى المـستوى العـالمي 16 مـن أصـل 10فیشیر إلى أن ترتیب لیبیا بین الدول العربیة هـو 

 .2004قا لبیانات ، وذلك وف193 من أصل 126

  ي ال قتـصادمن حجم السكان، لكن مشاركتها فـي النـشاط اال% 50تشكل المرأة ما یقارب من

، في حین بلغت مشاركة المرأة في بعض 2003في عام % 23تزال محدودة إذ بلغت حوالى 

 %.45الدول المتقدمة حوالى 

  الــسكان العــاملین  مــن مجمــل%30إلــى أن معــدل البطالــة هــو ) 2005(تــشیر تقــدیرات عــام 

مقارنة مع معدالت البطالة المقبولة التي ال تتجـاوز ، وهذه النسب تعتبر مرتفعة جدا یااقتصاد

5.%   

  هناك ما یقرب من ملیون لیبي یعانون من الفقر وهذا الرقم التقدیري یعنـي أن نـسبة الفقـر فـي

 .موارد المتاحة مقارنة بالمرتفعةجد وهذه نسبة ، من السكان% 20 حوالى تبلغلیبیا 

  بالمعدل العالميمقارنة )  متر مكعب500( الفرد من المیاه في لیبیا نصیبتدني معدل . 

  بقلیـل مقارنـة %10إجمالي ما یصرف على قطـاع الخـدمات الـصحیة عـن كـل فـرد أكثـر مـن 

 إلى انخفاض نسبة اإلنفاق لیبیاوتشیر بیانات منظمة الصحة العالمیة بشأن . بالدول المتقدمة

فـي عـام %) 3.5( إلـى نحـو 1998فـي عـام %) 3.7(لى الناتج المحلـي اإلجمـالي مـن نحـو إ

اقتــصرت نــسبة اإلنفــاق فــي الخــدمات الــصحیة كنــسبة  .2001فــي عــام %) 2.9( إلــى 1999

فـي تـونس %) 15.1( مقارنـة بنـسبة 2001فـي عـام %) 5(من اإلنفاق اإلجمـالي العـام علـى 

نـــصیب الفـــرد مـــن اإلنفـــاق فـــي الخـــدمات الـــصحیة وبلـــغ متوســـط  .مـــاراتفـــي اإل%) 32.5(و

 .دوالر في اإلمارات العربیة) 843( مقارنة بـ 2001دوالر عام ) 143(

 العنـصر ، وتستوجب أن یثبت إن هذه البیانات تبین حجم الفجوة الفاصلة في المجال الصحي

ي والتـــدریب  المهـــارات والتأهیـــل العـــالامتالكـــه القـــدرة علـــى المنافـــسة مـــن خـــالل الطبـــي اللیبـــي
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 ، القیــود المفروضــة علــى انتقــال العمالــة الطبیــةضــعف: المــستمر حیــث تبــرز المظــاهر التالیــة

والهجــرة المكثفــة التــي میــزت التطــور المعاصــر فــي قطــاع الخــدمات الــصحیة علــى المــستوى 

وفـى ذات الوقـت هجـرة العدیـد مـن األطبـاء اللیبیـین ظـاهرة األطبـاء الزائـرین،  وشـیوع؛ العـالمي

نــسب ؛  اســتقرارهافــي نوعیــة الكــوادر العاملــة و فــيممــا ســیؤثر ، مــل بالخــارج وبنــسب كبیــرةللع

بـــسبب التـــدهور والتـــدني فـــي مـــستوى الخـــدمات عالیـــة مـــن حـــاالت تلقـــي العـــالج فـــي الخـــارج 

 .الصحیة بالداخل وانعدام ثقة المواطنین بها

   تحدیات مستقبلیة4.3

 ثقافــة النهــوض والتقــدمئــق أمــام تأســیس هنــاك مجموعــة مــن الظــواهر تــشكل فــي مجملهــا عوا 

وتنفیــذ بــرامج التنمیــة المــستدامة، وتــشكل هــذه الظــواهر تحــدیات بعــضها عــام وبعــضها اآلخــر 

  . یخص قطاعات بعینها

  تحدیات عامة4.31

  حالة اإلحباط العام والعزوف عن المشاركة.  

  انتشار السالح والتردي العام الذي تعاني منه المنظومة األمنیة. 

  تخلف األطر اإلداریة والمؤسسیة والقانونیة. 

  عدم جاهزیة البنیة التحتیة في مختلف القطاعات. 

  تشكل شریحة مجتمعیة مستفیدة من األوضاع الراهنة. 

  رغم من تقلیل حجمه ونفوذهمنة عقلیة القطاع العام على الهی. 

  شیوع ثقافة الفساد. 

  وضـــعف مؤســـسات ،اب االنتمـــاء الـــوطنيعلـــى حـــسوالجهـــوي والحزبـــي  الـــوالء القبلـــي غلبـــة 

 .المجتمع المدني

  تردد القطاع الخاص في خوض غمار االستثمار واإلنتاج. 

  ضعف هیكل القوى العاملة الوطنیة، وعدم قدرتها على المنافسة في السوق العالمي. 

 یة قتـصادغیاب الوعي البیئي بـصفة عامـة وغیـاب البعـد البعـد البیئـي فـي النـشاطات اال

 .خاصةبصفة 

   تحدیات ثقافیة4.32

 ي لألفـــراد تمكـــنهم مـــن اســـتیفاء اســـتحقاقات جتمـــاعالتنمیـــة الـــشاملة عملیـــة تحویـــل للوجـــود اال

المواطنة وتیسر لهم فرص امتالك المعرفة وممارسة الحریة والمشاركة فـي القـرارات المـصیریة 

ج إطـارا نهـضویا المتصلة بحیاتهم؛ ولذا یبدو أن هنـاك حاجـة ماسـة إلـى نـسق قیمـي بـدیل ینـت

ر واإلفـادة مـن محابیا للتقدم، ویعزز ثقافـة منتجـة تـسهم فـي تقـدم المجتمـع وانفتاحـه علـى اآلخـ

  .تجاربه، وتتطلب تلبیة هذه الحاجة االستجابة إلى جملة من التحدیات
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  التحدي الالزم عن حقیقة أن الثقافات الشعبیة، بسبب جذورها الضاربة في أعماق بدایة هناك

ویثیـر هـذا . یة، أبطأ مـن ثقافـة النخـب فـي التكیـف مـع التوجهـات العولمیـةجتماعة االالمنظوم

یــة والذهنیــة الــسائدة عنــد جمــوع النــاس جتماعالتحــدي أســئلة حــول مــدى قابلیــة المنظومــات اال

 . یة في مجتمع المعرفة الذي نطمح إلیهجتماعللتوجهات العولمیة، وحول سبل التنشئة اال

 ـــشكل مباشـــر فـــيوهنـــاك تحـــدي التوجهـــا ـــى العنـــف وتـــؤثر ب  االســـتقرار ت المتطرفـــة التـــي تتبن

وبطبیعـة الحـال، فـإن هـذه الظـاهرة تثیـر .  التنمیة الشاملة وفي االنفتاح علـى اآلخـرالمجتمعي

تــساؤالت حــول أفــضل ســبل التعامــل معهــا، وهــو یــستدعي تأســیس خطــاب ســلمي مــدني یــركن 

 .تعلي من قیمة اإلنسان وتكرم آدمیتهإلى مرجعیة قیمیة متأصلة في تراثنا الدیني 

  ،ینبئ ظهور أسماء مهمة في مختلف حقول الثقافة والعلوم بإمكانـات المجتمـع اللیبـي البـشریة

لكنه ینبه أیضا إلى خطر ظاهرة عطالة الكثیر مـن العقـول الوطنیـة وتوقفهـا عـن اإلسـهام فـي 

ب وضــعها علــى هــامش الفعــل تنمیــة المجتمــع المحلــي، إمــا بــسبب الهجــرة إلــى الخــارج أو بــسب

 .في الداخل، ویوجب من ثم تهیئة مناخ أقدر على استیعاب طموحاتها وقدراتها

  ثمـــة حاجـــة إلـــى تقـــصي رواســـب المجتمـــع األبـــوي المـــسیطر، والبحـــث تحدیـــدا فـــي أثـــره علـــى

 .     المرأة في مختلف صنوف العلم والثقافةمساهمة

  وآلیات تفكیك البنیـة األبویـة للمجتمـع مجموعـة وتشكل أسالیب التنشئة وتعدد مصادر المعرفة

ویبـــدو أن طفولـــة أطفالنـــا تـــسرق مـــنهم عبـــر التعجـــل فـــي إلحـــاقهم بمؤســـسات . مـــن التحـــدیات

التعلیم، وفرض وصایة مستمرة على خیاراتهم وٕابداعاتهم، وتحمـیلهم أعبـاء دراسـیة وحیاتیـة ال 

 . طاقة لهم بها

 ن مراكمــة خبــرة القطــاع الخــاص وأضــعفت مــن روح قللــت ســیطرة القطــاع العــام لفتــرة طویلــة مــ

المبادرة فیه، ویتعـین التحـدي المـستقبلي فـي هـذا الـسیاق فـي العمـل علـى تعـویض هـذا الفاقـد، 

والبحث فیما إذا كانت ثقافة المجتمع تشكل تربة خصبة لمبادرات العمل األهلي، وما إذا كـان 

 .  الثقافيبالمقدور تخلي الدولة فجأة وكلیة عن دعمها للقطاع

  أسهم ما كان یسمى بـالمؤتمرات الـشعبیة، اإلطـار الوحیـد الـذي كـان متاحـا فـي النظـام الـسابق

غیــر أن . لـألداء الــسیاسي، فــي خلـق منــابر للكــالم ُأقحمـت فیــه قطاعــات كبیـرة مــن المــواطنین

غیـــاب اإلطـــار الدســـتوري والمؤســـسي الـــذي یـــضمن حریـــات األفـــراد والجماعـــات، فـــضال عـــن 

 القـــرارات المـــصیریة كـــان یتخـــذها رأس النظـــام، أفقـــد الثقـــة فـــي جـــدوى ثقافـــة الحـــوار حقیقـــة أن

والمــشاركة، ولعقــود انعكــس هــذا علــى فعالیــة المجتمــع المــدني، مــا یثیــر تحــدي اســتعادة هــذه 

 .الثقة، والرهان على أهمیة التفاعل بین الرؤى المختلفة

 كیل أحـــزاب ُتعوزهـــا خبـــرة الحیـــاة مـــن منحـــى آخـــر، أدت الـــروح الحماســـیة بعـــد فبرایـــر إلـــى تـــش

الــسیاسیة، وتــشكیل الكثیــر مــن منظمــات المجتمــع المــدني والجمعیــات األهلیــة التــي تفتقــد إلــى 



 
 

67

الثقافـــة المدنیـــة، مـــا أدى مـــن جهـــة إلـــى إربـــاك فـــي دور المـــشاركة المجتمعیـــة فـــي إدارة هـــذه 

ن جهــة أخــرى إلــى المرحلــة، وعجــز أغلــب البــرامج الحزبیــة عــن تلبیــة رغبــات الــشارع، وأدى مــ

 . زعزعة ثقة المواطن في النخب السیاسة، وفي جدوى الحوار والمشاركة

  وفــي حــین تالشــت فجــأة كــل األســالیب الرقابیــة، واستــشعر الجمیــع لفتــرة وجیــزة أهمیــة الحــوار

وجدوى حریة التعبیر، أسهمت استحقاقات المرحلة، والمخاطر التـي تحـف بـالبالد، وحقیقـة أن 

قد خّلف تركـة هائلـة مـن الخـراب، والتنـاحر بـین التیـارات الـسیاسیة، واألجنـدات النظام السابق 

ــــة التقویمــــات  ــــا الكثیــــرین، وغلب ــــي نوای ــــي التــــوجس ف ــــسالح، ف ــــرأي بقــــوة ال الخفیــــة، وفــــرض ال

الشخصیة، ما شـكك ثانیـة فـي جـدوى الحـوار، وأثـار مـن جدیـد تحـدي اسـتعادة الثقـة فـي ثقافـة 

 .لتجربة الدیمقراطیةالحوار، أحد أهم استحقاقات ا

  ویشي انشغال كثیر من النخب الثقافیة والسیاسیة بتصفیة الحسابات فیما بینها بثقافة إقصائیة

ال تسهم فحسب في عرقلة الجهود الرامیة لتحقیق المصالحة الوطنیة، بل ُتعین بطریقتها على 

  .   ي المشهدین الثقافي والسیاسيعرقلة السعي إلى إحداث نقلة نوعیة ف

  هناك أیضا تحدي العولمة، التي تعني أن األنشطة أصبحت تمتد عبر الحدود الوطنیة بحیث

یة والثقافیة في أي جزء من العالم قـد تـؤثر بـصورة مباشـرة علـى األفـراد جتماعإن الفعالیات اال

وهكـــذا یبـــدو أنـــه یتعـــین علینـــا التعامـــل مـــع مـــواطن ذي . والمجتمعـــات فـــي أمـــاكن بعیـــدة عنـــه

 .ة ثقافیا لها أبعادها الوطنیة واإلقلیمیة واإلنسانیةشخصیة مركب

  شـجعت ثــورة التقنیـات المعلوماتیــة التـي عّجلــت بآلیـات العولمــة الثقافیـة اإلثنیــات العرقیـة علــى

التعبیر عـن نفـسها والمطالبـة بحقوقهـا، وقـد طـرأت الحاجـة إلـى التعامـل بموضـوعیة وانفتاحیـة 

لمتمیــز الــذي قامــت بــه هــذه اإلثنیــات فــي التحریــر مــع هــذا النــزوع خــصوصا بحــسبان الــدور ا

وتأكیــدها المــستمر علــى الوحــدة الوطنیــة بوصــفها أحــد ثوابــت المــستقبل الــسیاسي والثقــافي فــي 

لیبیــا، وباعتبــار الــدور الــذي یمكــن أن تقــوم بــه فــي تأكیــد التنــوع الثقــافي أحــد ســمات االزدهــار 

قافاتهـا مـن ضـمن الحقـوق األصـیلة الحضاري، فضال عـن كـون حقـوق اإلثنیـات فـي تكـریس ث

 . التي تجمع علیها المواثیق الدولیة

  وقد یبدو ألول وهلة أن اإلرادة، السیاسیة تحدیدا، قد تحققت بعد قیام ثورة فبرایر، وأنه لـم یعـد

غیر أن . هناك ما یحول دون الشروع في تنفیذ الخطط اإلستراتیجة القائمة على ركائز الرؤیة

یــــة مازالــــت تقــــف حــــائال دون تــــأمین المنــــاخ اجتماع ومعوقــــات ثقافیــــة و هنــــاك رواســــب نفــــسیة

 .المناسب لتنفیذ تلك الخطط، ویبدو أنه من طبیعة التخلف أن ینتج ثقافته التي تدافع عنه

  تظل هناك حاجة ماسة إلى التصدي لمظاهر إهدار العقل التي تـشمل األمیـة الثقافیـة ونزیـف

  . الفكريالعقول واإلقصاء المعرفي والتسطیح
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  ثمة تغییر طرأ على مفهوم األمن، فبعد أن كان هناك تـوجس عـام مـن األجهـزة األمنیـة، التـي

ارتبطــت فــي األذهــان باقتــصار دورهــا علــى حمایــة النظــام، أصــبح األمــن بمفهومیــه الــوطني 

 .واإلنساني أولویة ومطلبا یرتهن به تنفیذ المشاریع التنمویة

 نهج لعقود وما أورثته من عجز وعطالة منظومة قیمیة وأنماطا أنتج استشراء ثقافة الفساد المم

ســــلوكیة تنــــّشأ علیهــــا جیــــل بأســــره، وال یتوقــــع أن تــــنجح الــــسیاسات التــــي یفتــــرض أن تتبناهــــا 

الحكومــات الوطنیــة فــي إحــالل منطومــة وأنمــاط بدیلــة مــا لــم تتــبن الدولــة بمختلــف مؤســساتها، 

المجتمـــع بمختلـــف شـــرائحه، مـــشروعا وطنیـــا والمجتمـــع المـــدني بمختلـــف منظماتـــه، ومكونـــات 

ـــة اجتماعیـــستهدف تنـــشئة  ـــة تـــسهم فـــي تـــشكیلها المؤســـسات األســـریة والتربوی ـــة بدیل یـــة وتربوی

والتعلیمیـــــة واإلعالمیـــــة والدینیـــــة، فیمـــــا تنـــــاط مهمـــــة ضـــــمان ترســـــیخها بالمؤســـــسات الرقابیـــــة 

فافیة عبــــر مكاتــــب والقــــضائیة ومنظمــــات  المجتمــــع المــــدني، وبإعمــــال معــــاییر النزاهــــة والــــش

 . وٕادارات مختصة في مختلف المؤسسات الرسمیة

  تنــتج الــنظم الــشمولیة لغتهــا اإلقــصائیة وخطابهــا المغلــق، وال ســبیل إلحــداث ثــورة حقیقیــة دون

وفــي الــسیاق المحلــي، وجــدت مفــردات إقــصائیة وتخوینیــة كثیــرة فــي . التــصدي لهــذا الخطــاب

ئد بعــد الثــورة، مــا ینبــئ بتكــرس هــذا الخطــاب فــي خطــاب النظــام الــسابق ســبیلها للخطــاب الــسا

ویتعین التحدي المتعلق بهـذا األمـر فـي إنتـاج خطـاب یتبنـى لغـة جدیـدة ذات . الذهنیة السائدة

مضامین دیمقراطیة تسهم في تـشكیلها المؤسـسات اإلعالمیـة والتعلیمیـة والتربویـة، فـضال عـن 

 .األعمال الفكریة واإلبداعیة

  واألمنـــي فـــي الـــبالد إلـــى تـــدفق المنظمـــات األجنبیـــة والمعونـــات الدولیـــة أدى الفـــراغ الـــسیاسي

ومـن شـأن هـذا أن یفـرض . واألجهزة االستخباراتیة األجنبیة، ما أنعش هواجس نظریة المؤامرة

تحــدي اســتحداث آلیــة فــي التعامــل مــع هــذه المنظمــات واألجهــزة تُــوازن بــین المخــاوف األمنیــة 

، واسـتحقاقات االنفتــاح العـالمي علــى المـستویات الــسیاسیة وضـرورة الـسیادة الوطنیــة مـن جهــة

یة والثقافیــة مــن جهــة أخــرى، بحیــث نــضمن فــي آٍن حمایــة األمــن الــوطني وتجنــب قتــصادواال

 .دعاوى التشرنق واالنغالق

  وهنـــاك التحـــدي الـــذي تفرضـــه المـــضامین الدســـتوریة الخالفیـــة، ومـــا یـــستوجبه مـــن استـــصدار

 .شمولیة والمشاركة والشفافیة والتوافقیةدستور یستوفي استحقاقات ال

  وحتى في حال النجاح في استصدار دستور یلبي هذه االستحقاقات، یظل هناك تحدي غیاب

، وغیــاب الــسلطات ق والواجبــات المدنیــة التــي تحمیهــاالــوعي بأهمیــة الوثیقــة الدســتوریة والحقــو 

  .القضائیة والتنفیذیة القادرة على إعمال بنود هذه الوثیقة
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  تحدیات سیاسیة وأمنیة4.33

 تأخذ في االعتبـار جملـة مـن التحـدیات والتهدیـدات التـي أنبد   اللألمن أیة مقاربة یتضح أن 

تــرتبط هــذه التحــدیات والتهدیــدات و  . والدولیــةواإلقلیمیــةتواجــه لیبیــا علــى المــستویات الداخلیــة 

  . ویمكن عرضها فیما یليلألمنبالمفهوم الشامل 

 وتنقسم بدورها إلى تحدیات سیاسیة تتعین في مأسـسة العملیـة الدیمقراطیـة : خلیةالتحدیات الدا

وتطـــویر اآللیـــات الـــسیاسیة علـــى نحـــو یـــسهل مـــن عملیـــة إدمـــاج النظـــام الـــسیاسي فـــي البیئـــة 

 :العولمیة وتعزیز استحقاقات الشرعیة؛ وتحدیات أمنیة تتعین في

 بمــا احة اللیبیــة  علــى الــسمتطرفــة التــي تتوســل العنــف الجماعــات الورظهــ

   .لألمن الوطنيتشكله من تهدید 

  البیئـة والـصحة، على  الناجمة عن المقیمین بصورة غیر قانونیةالتهدیدات

یتواجــدون بكثافــة ســكانیة كبیــرة حــول المــدن فــي شــكل أحیــاء عــشوائیة فهــم 

ومــع مــرور الوقــت قــد تُفــرض سیاســة األمــر الواقــع، ، وخاصــة فــي الجنــوب

ونظرًا لظروف إقامـة العمالـة غیـر .  جغرافیًا وقانونیاً اراهن مویصبح تواجده

هنــاك خطــر نــشر األمــراض ، الــشرعیة وعــدم وجــود رقابــة صــحیة صــارمة

المعدیـــــة مثـــــل الوبـــــاء الكبـــــدي ونقـــــص المناعـــــة المكتـــــسبة وتحویـــــل هـــــذه 

المجتمعــات الــسكنیة للمهــاجرین إلــى منــاطق موبــوءة وهــو مــا یــشكل خطــرًا 

 .واألمن الوطني على البیئة والصحة العامة

  تحدي األقلیات اإلثنیة والثقافیة التـي قـد تمثـل تهدیـدا للوحـدة الوطنیـة، وقـد

  .تشكل ذریعة للتدخل األجنبي

 لعل أبرزها تحدیات ، وهي تحدیات متشابكة ومتداخلة تتعلق بجوانب عدة :اإلقلیمیةتحدیات ال

یات الهجــرة غیــر الــشرعیة، والتحــدیات الــسكانیة، وتحــدالمــشكالت الحدودیــة مــع دول الجــوار، 

 :اإلسرائیلي_وتحدیات الصراع العربي

 وهـــي مـــشكالت یمكـــن رصـــدها ؛  الحـــدود الجغرافیـــة مـــع دول الجـــوارتحـــدیات

 فیمـــــا یتعلـــــق الثـــــاني ، بمـــــشكالت الحـــــدود البریـــــة األولیتعلـــــق :علـــــي مـــــستویین

 ویتــصل بمــشكالت تــداخل منــاطق الــصید ومــا یعــرف ،بالمنــاطق البحریــة اللیبیــة

یة ومنــــاطق الجــــرف القــــاري مــــع مثیالتهــــا مــــن دول الجــــوار قتــــصادنــــاطق االبالم

 . أو سواحل متقابلةاخمةالبحري سواء كانت ذات سواحل مت

  8.5 نحـــو 2025ام یتوقـــع أن یبلـــغ عـــدد ســـكان العـــالم عـــ: ةســـكانیتحـــدیات 

ن واحـدا أ، أي  نـسمةوعدد سكان المنطقة العربیة نحو نـصف بلیـونبلیون نسمة 

وســیحتل المــصریون الــذین .  شخــصا فــي العــالم ســیكون عربیــا17ل تقریبــا مــن كــ
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فیمـــا ،  ملیونـــا المرتبـــة األولـــي فـــي العـــالم العربـــي93  آنـــذاكیبلـــغ عـــددهمســـوف 

 وتــأتي ، ملیونــا المرتبــة الثانیــة60ســیحتل الــسودانیون الــذین ســیزید عــددهم علــي 

فــي المرتبــة ) نــا ملیو 47(فــي المرتبــة الثالثــة وبعـدها المغــرب )  ملیونــا51(الجزائـر

تـأتي لیبیـا فـي المرتبـة  فیمـا  فـي المرتبـة الخامـسة، ) ملیونا12(  وتونس ،الرابعة

 مالیین حسب 9ن عدد سكان تشاد یبلغ نحو أوٕاذا أضفنا ).  مالیین8(السادسة 

 قدر 2005ن عدد سكان النیجر حسب إحصاء عام أ و 1982آخر إحصاء عام 

قوف علي حجم التحـدي الـسكاني الـذي یواجـه نه یمكننا الو إ ف ملیون؛11 حوالىـب

 لیبیا هي الدولة األصـغر بـین دول الجـوار  إن. في المنطقةاإلقلیميلیبیا ودورها 

 مـــساحة لیبیـــا هـــي أن ویـــزداد هـــذا التحـــدي إذا مـــا عرفنـــا  الـــسكانیة،مـــن الناحیـــة

، ² كــــــم2.3 تقــــــدر بحــــــوالى وبكثافــــــة ســــــكانیة ،األكبــــــر بعــــــد الــــــسودان والجزائــــــر

یة والمعیــشیة قتــصاد األوضــاع الــسیاسیة واالوء ضــفــيهــذا التحــدي ویتــضاعف 

  لیبیــان حــدودأویكفــي أن نــشیر هنــا إلــي . التــي تعــصف بــدول الجــوار الجغرافــي

ـــة فـــي العـــالم ـــة تتمـــاس مـــع أفقـــر دول ـــة ، الـــسیاسیة والجغرافی ـــاریر التنمی حـــسب تق

 ر الجغرافـي  معدالت البطالة مرتفعة في دول الجواكما أن ،هي النیجر، و البشریة

وهــو األمـــر )  م2006فــي العــام % 15الجزائــر ، %13 تــونس ، %11مــصر (

 .شدیدالذي یهدد األمن الوطني اللیبي إذ تبدو لیبیا منطقة جذب 

 منـابع الهجــرة غیـر الــشرعیة إلـى لیبیــا كثیــرة :الهجـــرة غــیر الــشرعـیة تحـدیات ،

ا مــا یتخــذ هــؤالء تــشكل دول الجــوار المــصدر الــرئیس لهــذه الهجــرة، وغالبــحیــث 

معظــم المهــاجرین یــأتون مــن جنــوب أوربــا، و المهــاجرون لیبیــا محطــة عبــور نحــو 

الــصحراء عبــر الحــدود اللیبیــة المــشتركة مــع تــشاد والنیجــر والــسودان إضــافة إلــى 

وبطبیعــــة .  بعـــض المهــــاجرین القــــادمین مــــن مــــصر وتــــونس والجزائــــر والمغــــرب

 لیبیـــا، وهـــي أخطـــار سیاســـیة ال یمكـــن تجاهـــل خطـــر هـــذه الهجـــرة علـــىالحـــال، 

یة، حیث ال یمكن ألي مجتمع أن یخطط أو یستقر أو یحقق اجتماعیة و اقتصادو 

 .لمهاجرینلاألمن في ظل تدفق غیر معروف 

  وهناك أیضا الصراع العربي اإلسرائیلي الذي یشكل تحدیا للـسیاسة الخارجیـة

قف اللیبـــي مـــن اللیبیـــة وعالقاتهـــا مـــع الـــدول الكبـــرى، خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بـــالمو 

تطورات القضیة الفلسطینیة وعملیة السالم، وعـضویة لیبیـا فـي الترتیبـات الدولیـة 

 .المختلفة، فضال عن التهدید الذي یشكله تنامي القوة العسكریة اإلسرائیلیة

  التحــدیات الدولیــة؛ التــي تتعــین مكامنهــا فــي العالقــة مــع الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، وحلــف

 . واالتحاد األوربيشمال األطلسي، 
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  فـــــي غیـــــاب تعـــــدد األقطـــــاب الـــــسیاسیة الدولیـــــة ووجـــــود الوالیـــــات المتحـــــدة

 مقاربـــة للتهدیـــدات إیجـــادعلـــى رأس القـــوى العظمـــى، مـــن المهـــم األمریكیــة 

الدولیــــة علــــى هــــذا األســــاس؛ أي مــــن خــــالل األفكــــار والمفــــاهیم المحــــددة 

 .2001 سبتمبر 11للسیاسة الخارجیة األمریكیة التي تغیرت جوهریًا بعد 

  إســتراتیجیةدراك حقیقــة األوضــاع العالمیــة وبــشكل خــاص إمــن الــضروري 

حلـــــف شـــــمال األطلـــــسي الـــــذي ینظـــــر إلـــــى جنـــــوب المتوســـــط فـــــي إطـــــار 

ـــدفاع قتـــصاداســـتراتیجي ذي عالقـــة باألبعـــاد الجیوبولیتكیـــة واال یة وببعـــد ال

حـــول حـــوض البحـــر المتوســـط ومـــا بـــین هـــذه األبعـــاد مـــن تـــداخل واعتمـــاد 

 .بادلمت

  لیبیــاالمواضــیع التــي تمثــل جــوهر الخالفــات یبــین االتحــاد األوروبــي و أمــا 

ــــى عمــــل عــــسكري  والتــــي قــــد یتطــــور أي منهــــا مــــن خــــالف دبلوماســــي إل

، مــــسألة المنــــاطق البحریــــة، و مــــسألة الهجــــرة غیــــر الــــشرعیةفتنحــــصر فــــي 

التـــــدخل لحمایـــــة ، و مـــــسألة التـــــدخل باســـــم حقـــــوق اإلنـــــسان والدیمقراطیـــــةو 

 .في حالة عدم االستقرار أو حدوث نزعات مسلحة داخلیةالجالیات 

  یةاقتصاد تحدیات 4.34

 قتــصادي الــدولي، ثمــة حاجــة إلــى اســتنفار همــم االقتــصادألن العولمــة تعنــي تطــور النظــام اال 

الوطني واستنهاض آلیاته حتى یـستقیم أداء وٕانتاجـا قبـل أن یعبـر الحـدود منافـًسا فـي األسـواق 

 .الخارجیة

 یـا بطلــب لعـضویة منظمــة التجـارة العالمیـة، ویتوقــع أن تبـدأ مراحــل التفـاوض قریبــا، تقـدمت لیب

ومــن شــأن هــذا أن یــضع لیبیــا فــي مواجهــة تحــدي التــواؤم مــع متطلبــات االنــضمام إلــى هــذه 

المنظمة، وأن یمنح للمنتجین المحلیین فرصا أكبر، لكنه سوف یجعلهم أكثر عرضة لتحدیات 

 .المنافسة الدولیة

 2.8 مــستورد صــاف للخــدمات، إذ یــصل العجــز إلــى مــا یقــرب مــن اقتــصاد اللیبــي ادقتــصاال 

أن یفـرض وتبني  المعرفي قتصاد، ومن شأن انتشار اال2005ملیار دینار حسب إحصائیات 

 . ، خصوصا فیما یتعلق بالملكیة الفكریةقتصادعلیه االلتزام بمتطلبات هذا النوع من اال

 ة غیر متكافئة مع الشركات األجنبیة، خـصوصا بمقتـضى سوف یواجه القطاع الخاص منافس

یة وتقلـص نطـاق قتـصادمحدودیة خبرته، والتغیرات المتوقعة في دور الدولة وٕاعادة الهیكلـة اال

 . السیاسات الحمائیة
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 اللیبــي إلــى مــشكلة هیكلیــة تتمثــل فــي عــدم تناســب قتــصادســوف یتعــرض ســوق العمــل فــي اال 

 العــالمي، خاصــة فیمــا یتعلــق قتــصاد اللیبیــة مــع متطلبــات االالتركیــب النــوعي للقــوى العاملــة

 .قتصادبالمهارات المعرفیة، التي أصبحت استحقاقا ومحددا رئیسا لالندماج في هذا اال

 اللیبـي إلـى مـستویات مرتفعـة وصـلت حـوالى قتصادتبلغ درجات االنفتاح أو االنكشاف في اال 

 العالمي سوف یزید مـن درجـة االنفتـاح، قتصادوحیث إن االندماج في اال. 2005عام % 70

 اللیبـــي أمـــام تحـــد یتطلـــب القیـــام بإصـــالحات جذریـــة فـــي المجـــاالت قتـــصادفـــإن هـــذا یـــضع اال

 .یة كافةقتصاداال

  تبــرز ظــاهرة شــیوع الــشركات الفردیــة والعائلیــة فــي لیبیــا، بوصــفها إحــدى الــسمات البــارزة فــي

لخـــاص اللیبـــي یتوجـــه نحـــو األســـواق هیكـــل القطـــاع الخـــاص، كمـــا أن معظـــم نـــشاط القطـــاع ا

ونظـــرا إلـــى صـــغر هـــذه األســـواق، فـــإن ذلـــك یـــشكل قیـــدا أمـــام القـــدرة التنافـــسیة لهـــذه . المحلیـــة

 .الشركات

  هنــاك ضــعف فــي مؤســسات التمویــل الوطنیــة، وتخلــف فــي أدواتهــا المالیــة، فــضال عــن عــدم

وفـي ظـل التوجـه نحـو . القدرة على تنویـع مجـاالت االسـتثمار بـالرغم مـن تـوفر فـوائض سـیولة

  : ما یليتتطلب تطبیق الصیرفة االسالمیة فإن إرساء دعائم النظام المالي اإلسالمي 

 والمالي لیواكب متطلبات الصناعة المصرفیة والتمویل يتطویر وٕاعادة هیكلة القطاع المصرف 

  .اإلسالمي

 ریعات جدیدةمراجعة التشریعات والقوانین الساریة واستحداث ما یتطلب استحداثه من تش.  

  ي إسالمي متكاملاقتصادترسیخ الوعي بالصیرفة اإلسالمیة باعتبارها أحد مكونات نظام. 

 قتــصادتطـویر المنــاهج التعلیمیــة فــي المــدارس والجامعــات واســتحداث أقــسام جدیــدة بكلیــات اال 

  .والمحاسبة لتخریج مختصین في مجاالت الصیرفة اإلسالمیة

 ــــــــــــــة وتطــــــــــــــویر المــــــــــــــوارد البــــــــــــــشریة  بالقطــــــــــــــاع المــــــــــــــصرفي والمــــــــــــــالي فــــــــــــــي لیبیــــــــــــــا                     تنمی

  . وأصولها وأصول المالیة اإلسالمیةمن خالل التدریب والتعلیم وفق

  واألهــداف، یحـدد لهـا إطــار  واضـحة المعـالمإســتراتیجیةولتحقیـق هـذه المطالــب، ینبغـي وضـع 

هـا حفاظـًا علـى المـوارد تقویمتجـرى متابعتهـا و و تتناسب وحجم هذه المطالـب وأهمیتهـا، زمني  

 .ي والمالي الالزمقتصادقرار اال المتاحة، وضمانًا لالستیةاقتصاد

  تحدیات التنمیة البشریة 4.35

 وفـي . یعتبر التفاوت في توزیع الكثافة السكانیة من العوامل المؤثرة في طبیعة التنمیة البـشریة

فحــوالى ، %1 رب فــي لیبیــا مــن، فإنــه یقتــ%0.5 التفــاوت العــالمي فــي حــدود حــین أن معــدل

تتمثـــل فـــي الـــشریط (مـــن الـــسكان یقطنـــون فـــي مـــساحة ال تتجـــاوز ربـــع مـــساحة الـــبالد % 80
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التــي یزیـد عــدد سـكانها عــن مـن مراكــز التجمعـات الــسكانیة الكبـرى % 62 ، كمــا أن)الـساحلي

یمثــــل التــــشتت فیمــــا فــــي خمــــس شــــعبیات فقــــط كلهــــا فــــي الــــشریط الــــساحلي،  تقــــع 100000

 . دیموغرافیا خاصة في الجنوبتهدیدارافي، وانخفاض الكثافة السكانیة، الدیموغ

  تفــاقم أن هنــاك عــدة عوامــل مرتبطــة بالهیكــل الــسكاني تجعلنــا نتوقــع أیــضا إلــى تجــدر اإلشــارة

مشكلة البطالة في المستقبل إن لم توضع الحلول المناسبة، حیث تبلغ نسبة السكان ممن تقل 

 ).انظـر الـشكل (ویتوقـع دخـولهم لـسوق العمـل عمـا قریـب، %50أعمارهم عـن العـشرین نحـو 

مــن . %3.3كمــا أن معــدل الزیــادة  الــسنویة فــي القــوى العاملــة یعــد معــدال مرتفعــا حیــث یبلــغ 

كمـا . جهة أخرى  من المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة المرأة في المجموع الكلي للقوى العاملة

دة توزیع أعداد متزایدة من العاملین بالخدمة أن االتجاه نحو الخصخصة سوف یؤدي إلى إعا

 . من مشكلة البطالة خالل الفترة المقبلةالخاص، مما یزیدالعامة إلى القطاع 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  یشكل التنامي الكمي لمعدالت الجریمة تهدیدا لألمن الوطني إذ یعد المعدل المحلي عالیًا 

 ــ ) 100000(جریمــة لكــل) 865(ة، إذ بلــغ العــددبالمقارنــة بغیــره مــن المعــدالت الدولیــة والعربی

وٕاذا مـــا اســـتمر الحـــال علـــى مـــا هـــو علیـــه، فـــإن معـــدل الجریمـــة . نـــسمة مـــن الـــسكان اللیبیـــین

وهــذا یعنــي . نــسمة مــن الــسكان) 100000(جریمــة لكــل ) 1807( إلــى 2025سیــصل عــام 

 .2005عما كانت علیه عام % 77ارتفاع نسبة الجریمة إلى 
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  بمـا  ،زیادة معدالت قـدوم الـسواح والعـاملینالهجرة من الریف إلى المدن، و دة زیاوأخیرا، یتوقع

الطلـب علـى الخـدمات الـصحیة ویثیـر المزیـد مـن التحـدیات أمـام القطـاع  یـؤدي إلـى مـضاعفة

 .الصحي

 تحدیات األمن المائي والبیئي 4.36
 

  5 خـط المطـر عـن  المـساحة الواقعـة فـوقال تزیـدتعاني لیبیا من قلة الموارد المائیة حیـث% ،

 المیـاه  إجمـاليمـن%  97مثـل حـوالى تولذا فإن المصدر الرئیسي للمیـاه هـو المیـاه الجوفیـة و 

المــصادر غیــر وألن .  ســنویا ملیــار متــر مكعــب4.8 ىالمــستهلكة فــي لیبیــا الــذي  یقــدر بحــوال

د حـــساس متزایـــإهنـــاك ، مـــن إجمـــالي المیـــاه المـــستغلة حالیـــا فـــي لیبیـــا% 87متجـــددة تـــشكل ال

 وفـي ،بأهمیة المیاه خاصة مع االرتفاع الملحوظ فـي عـدد الـسكان وازدیـاد الطلـب علـى المیـاه

لذلك مـن المتوقـع أن یكـون هنـاك عجـز مـائي ربمـا أعلـى مـن . ظل التطور الحضاري السریع

 الـــسیاسات المائیـــة التنـــسیق فـــي رســـمممـــا یتطلـــب ضـــرورة ) انظـــر الـــشكل(التقـــدیرات الـــسابقة 

 أن مـــن 2006أشـــار إلیـــه تقریــر برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي ســـنة  مـــا ضـــوءخاصــة فـــي 

قضیة المیاه تعتبر من القضایا الهامة والمرشحة أن تكون قضیة عدم اسـتقرار علـى المـستوى 

  . العالمي

  

  2025العجز في مصادر المیاه في لیبیا حتى عام 
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 العدیــد مــن الــدول طلــبت حیــث ت جــواز ســفر لمــرور الــسلع تمثــل البیئیــةشــتراطاتأصــبحت اال 

 إلـى ه اإلجراءاتؤدي هذتأن   تخشى الكثیر من الدوللهذاو .  دورة حیاة المنتج بالكاملمعرفة

 . جمركیة على صادراتها إلى الدول المتقدمةالفرض المزید من القیود غیر 

  ما شهدته لیبیا خالل العقود الماضیة من مشاریع صناعیة وزراعیة مجرد مشاریع عشوائیة لم

 : تراع فیها اإلعتبارات البیئیة بأي شكل من األشكال، األمر الذي یوجب

 اعتبار مبدأ التنمیة المستدامة دلیل عمل إرشادي في عملیات التنمیة. 

  ااألثر البیئي للمشاریع قبل تنفیذهیم لتقو إجراء دراسات. 

  ــــة المحلإعــــادة تقــــو ــــصناعیة القائمــــة بمــــا یتمــــشى والمعــــاییر لبیئی ــــة یم األنــــشطة ال ی

 .والعالمیة

 ستغالل الطاقات المتجددة، خاصة في مجال إنتاج الطاقةالعمل على ا. 

  سانحةفرص  4.4

  الـــوعي هـــو القـــادر علـــى إحالـــة المـــوارد إلـــى إمكانـــات قابلـــة ألن تـــستثمر فـــي تنمیـــة المجتمـــع

وتطـــویره وفـــي اســـتغالل الفـــرص التـــي یتیحهـــا مـــا قـــد یطـــرأ علـــى منظومـــة القـــیم مـــن تغیـــرات 

حقــق الغایــات المرجــوة منهــا بتبنــي ذلــك أن المــوارد فــي النهایــة وســائل، والوســائل ال ت. إیجابیــة

 . مبدأ االستغالل األمثل في إطار التنمیة المستدامة

  بهــاالمـوروث الثقـافي المحلـي  أسـهم اتـصال لیبیـا عبـر التـاریخ ملتقـى حـضارات إنــسانیةظلـت 

 .في تنوعه وتهیئته للتفاعل مع الثقافات الوافدة

  ــــادئ الــــشریعة اإلســــالمیة التــــي یعتنقهــــا كــــد تؤ تــــسامح والوســــطیة والتعامــــل  قــــیم الوناللیبیــــمب

  . وهي تؤّمن بذلك فرصا أخرى للتفاعل الحضاريبالحسنى، 

  مع اآلخر،  متوازنةعالقةلكون لیبیا جزءا من عالم تتالقح فیه الثقافات یفتح بدوره آفاق رحبة 

ذه العالقة، وتتبنى خطابا نهضویا یدرك طبیعة ویستدعي تطویر مؤسسات تعي استحقاقات ه

  .ما یعتمل في العالم من تدافع وتنافس حضاري وثقافي

  وفي خضم هذا التفاعل والتـدافع، تبـرز الحاجـة إلـى وعـي بالـدور الـوطني یتأسـس علـى إدراك

موضوعي لمقومات الشخصیة والهویة، ویفید من تجارب األمم والشعوب األخرى، ویدفع إلـى 

  .ي النفس دون أن یسلم إلى أقبیة االنغالق واالجترارثقة ف

  ،ثمــة تنــوع یــسم المــوروث الثقــافي فــي لیبیــا یجعلــه قــادرا علــى أن یثــري فكــر المجتمــع ووجدانــه

ــــداعي یــــستلهم  ــــصیاغة مــــستقبل ثقــــافي وٕاب ــــة والقیمیــــة ل ــــارات الجمالی ــــد مــــن الخی ویقتــــرح العدی

 .الخصائص المحلیة وینفتح على ثقافات العالم

 فــل الــبالد بالعدیــد مــن المواقــع األثریــة، وبطبیعــة متنوعــة، صــحراویة وجبلیــة وســاحلیة، كمــا تح

توجد بها العدید من المدن القدیمة، تشكل ذاكرة لحضارات إنسانیة مختلفة، إضافة إلى الفنون 
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الــشعبیة البــصریة والحــرف الیدویــة التقلیدیــة،  وكــل هــذه مــوارد تمثــل إســهاما متمیــزا فــي مجــال 

 .ء الثقافة والتراث على مستوى العالمإثرا

  كــون اللیبیــین مــولعین فطریــا بتجمیــل محــیطهم وزخرفتــه، معتمــدین علــى ثقافــة بــصریة مــستقاة

من جمالیات المكان ومفردات البیئة، إنما یثري من إمكانات الثقافة اللیبیة ویفـتح أمامهـا آفاقـا 

 .جمالیة أرحب

  ن الفائـــت إرهاصـــات عدیـــدة للتطـــور فـــي بعـــض تـــشكلت فـــي بالدنـــا بـــدءا مـــن خمـــسینیات القـــر

الحقول الثقافیة تنبئ بإمكان أن یكون لهذا المجتمع الصغیر إسهامه في إثراء المشهد الثقـافي 

  .اإلنساني

 ظهور أسماء مهمة في مختلف حقول الثقافة یؤكد بدوره القدرات البشریة التي تعد بها البالد. 

 بمـضامینه الروحیـة )الـصوفي بوجـه خـاص(لـدیني هناك أیضا إسهامات لیبیة في الموروث ا ،

واألخالقیة وحتى الجمالیة واإلبداعیة، وهو یشكل موردا ثقافیا ثریا، ویطرح تساؤال حول إمكان 

 .وسبل استثمار قیمه التسامحیة واإلفادة من طاقاته الروحیة

 ارسة حقوقهم المدنیـة، أثبتت التجربة االنتخابیة، على حداثتها، استعدادا وافرا لدى اللیبیین لمم

ورهانهم على الكفاءة والبرامج العملیـة بـدیال ألیـة اسـتقطابات عاطفیـة أو أیدیولوجیـة أو قبلیـة، 

وٕان ظلــــت النزوعــــات اإلقلیمیــــة بــــارزة فــــي المحاصــــصة خــــصوصا فــــي الــــسلطتین التــــشریعیة 

 .تهمیشوالتنفیذیة، وهي نزوعات یمكن تلمس أصولها في الخشیة من استمرار المركزیة وال

  ،وهكذا فإن لیبیا، بحكم ثراء موروثها وعمقها التاریخي، إضافة إلى إمكاناتها البشریة والمادیـة

خــصوصا حــین تعززهــا توجهــات تعمــد إلـــى إطــالق الحریــات وتطــویر المهــارات، قــادرة علـــى 

  .المساهمة بشكل فعال في إثراء الرصید الثقافي البشري

  وما صاحبها مـن توجهـات الشعب اللیبي بقیام ثورة فبرایر، النقلة التي أحدثها وبوجه عام فإن

 . ، تعد بدورها بتطویر خطاب ثقافي أقدر على اإلسهام في الرصید الحضاريانفتاحیة

  وألن وســـائل االتـــصال التـــي تخـــضع لإلشـــراف الحكـــومي المباشـــر عـــاجزة عـــن الوفـــاء بحاجـــة

لـــوب فـــي مـــصادرها، وألن احتكـــار  إلـــى القـــدر الكـــافي مـــن المعلومـــات والتنـــوع المطمـــواطنینال

السلطة السیاسیة للنشاط اإلعالمي غالبا ما یؤدي إلى تأثیرات سلبیة علـى المـستویین المهنـي 

والمعرفي، فإن هناك دورا كبیرا وفاعال في انتظار القطاع الخاص في المجتمع المعرفي الذي 

  .تفرضه العولمة

 ا یقرب من نصف السكان، ما یعنـي أن لـدینا   عاما م20الفئة العمریة التي ال تتجاوز   تشكل

ثروة بشریة تعد موردا مهما، وركیـزة أساسـیة مـن ركـائز التنمیـة البـشریة بوجـه عـام، خـصوصا 

أن هـــذه الفئـــة هـــي األكثـــر قابلیـــة الســـتخدام تقنیـــة المعلومـــات واإلفـــادة مـــن وســـائل االتـــصال 

 .اراتهم ورفع مقدرتهم التنافسیةواإلنتاج الحدیثة، فإن هذا یوفر فرصة تمكینهم وتنمیة مه
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  ــــا ــــسام الدراســــات العلی ــــة فــــي مراكــــز البحــــوث وأق ــــوم البینی ــــواة العل ــــضا فرصــــة زرع ن هنــــاك أی

 .بالجامعات، وهو توجه عملي ما زال حدیثا ویمكن اللحاق به

  وفي حالة تهیئة المناخ المناسب، هناك فرصة اإلفادة من كفـاءة العقـول المهـاجرة التـي أثبتـت

 .   على مستویات متمیزةجدارتها

 عـودة إلـى الكیانـات : أتاحت تقنیة المعلومات فرصا عدیدة للمساهمة محلیا وعالمیا تتمثـل فـي

، وفــرة مــوارد المعلومــات العلمیــة، والمــشاركة العلمیــة )ســنغافورة نموذجــا(الــصغیرة إلنتــاج العلــم 

 ).إدارة المعرفة(ي عن بعد، رخص أدوات إنتاج العلم نسبیا، وانفصال المعرفي عن التقن

  أیضا فإن االستقرار السیاسي واألمني یوفر فرصة لجذب االستثمارات األجنبیة، بما یسهم في

 .تحقیق طموحاتنا التنمویة

 ي والتنمیة إلى نقل وتـوطین صـناعاتها فـي قتصادوبالنظر إلى توجه بلدان منظمة التعاون اال

 قتــصادلــة بهــا، فــإن هــذا یتــیح فرصــة لالمنــاطق أخــرى مــن العــالم بــسبب محدودیــة القــوى العام

اللیبــي اســتقطاب بعــض مــن هــذه الــصناعات عبــر تأســیس البنیــة التحتیــة وتــسهیل اإلجــراءات 

 . الجمركیة وتأمین الجودة والتكالیف المنخفضة والعمالة الماهرة

 اللیبـي بتحقیـق فـائض فـي میـزان مدفوعاتـه، ومـن قتـصادبسبب ارتفاع أسعار النفط، یمتاز اال 

 إلى االحتیاطات الهائلة مـن الـنفط والغـاز المتوقـع رلمنتظر أن یزداد هذا الفائض كثیرا بالنظا

مـن االحتیاطیـات المعروفـة % 20اكتشافها، حیث قدرت االحتیاطیات غیر المكتـشفة بحـوالى 

وسوف یوفر هذا الفائض مصدرا لتمویل تنمیة القطاعات غیر النفطیة واالسـتثمار فـي . حالیا

  . العالمیةاألسواق 

 اللیبي میزة تنافسیة كامنة تتمثل في تنمیـة القطـاع التجـاري الخـدمي المـرتبط قتصاد یمتلك اال 

بالموقع الجغرافي المتمیز للبالد، ویمكن أن یتخـذ النـشاط التجـاري الخـدمي عـدة أشـكال، مثـل 

 فــي النــاتج یة الحــرة وتجــارة العبــور واألنــشطة الــسیاحیة، وبمــا یحقــق التنــوعقتــصادالمنــاطق اال

 .القومي اإلجمالي

  وأخیرا، فإن تمكـن لیبیـا مـن حـل بعـض القـضایا الدولیـة العالقـة یـوفر لهـا فرصـة االنـدماج فـي

  . النظام العالمي والقیام بدور إیجابي على الصعید الدولي
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   استشراف مستقبل لیبیا5

   الثقافة والتنمیة 5.1

 نجاحه في إعادة تشكیل العالقة بین یتوقف نجاح المجتمع في دخول عصر المعلومات على 

السیاسي ومنظومة الثقافة والمعلومات، ومدى الدور الذي تقوم به تقنیة المعلومات في إشاعة 

  .الدیمقراطیة وتنمیتها

  في سیاق تقصي عالقة األیدیولوجي بالمعرفي، والسیاسي بالثقافي، نلحظ أن من ضمن سـبل

ع الحوار والمعرفة الذي یؤسـس خطابـه الـسیاسي علـى تحقیق الرغبة في التنافسیة تنمیة مجتم

ركــائز موضــوعیة تــدیر العــداء والــصداقة مــع العــالم وفــق مقتــضیات المــصالح الوطنیــة، دون 

 .التفریط في القیم المرتبطة بمكونات الذات والهویة

  یتطلــب إحــداث تطــور جــوهري فــي نمــط الثقافــة الــسائدة، فــي وعــي األفــراد وطموحــاتهم، وفــي

 لدورهم في الحیاة، وثقتهم في إمكان إحداث التغییرات التي تقترحها المشاریع التنمویة، رؤیتهم

 .استثمار الوعي الثقافي بوصفه طاقة تنمویة فاعلة

 المعرفیـــة یوجـــب اعتبـــار الثقافـــة مـــدخال للتنمیـــة إعمـــال التنـــاول العلمـــي، واالهتمـــام بالرســـامیل 

ـــــة، وضـــــمان  ـــــة فـــــي والقـــــدرات اإلبداعی ـــــة، وتطـــــویر األداء التعلیمـــــي دالخـــــالعدال مات التعلیمی

والخطــاب اإلعالمــي، وتجدیــد الخطــاب الــدیني الــسائد، وٕاشــاعة مثــل العــدل واإلخــاء والتكافــل 

الكفیلــة بــإفراز مجتمــع حــضاري یــدفع بطمــوح التنمیــة قــدمًا ویــسهم فــي تفعیــل القــیم الحــضاریة 

 .التي بشرت بها تعالیم دیننا الحنیف

 وجهات التي تهیئ لخلق مناخ ثقافي منتج یـدفع بالطاقـات الكامنـة الملبیـة أیضا، فإن القیم والت

لرغبـــة الرفـــاه، وتؤكـــد قـــدرات االبتكـــار واإلبـــداع والتنافـــسیة وتحـــتكم إلـــى الكفـــاءة معیـــارا لـــألداء 

ي الــذي یمكــن مــن تنفیــذ بــرامج التنمیــة المــستدامة، مــن جتمــاعوتــسعى إلــى إحــداث التحــول اال

 . ثقافة النهوض والتقدم علیها ضمن الركائز التي تنهض

  یتعـــین أن تـــولى القـــیم الجمالیـــة العنایـــة التـــي تلیـــق بأهمیتهـــا، وأن یقـــام اعتبـــار خـــاص للحـــس

الجمــالي فــي األداء العــام والخطــط التنمویــة الــشاملة، وذلــك للــدور الــذي یقــوم بــه فــي تــشكیل 

 .ي عمومهاه، ولكونه من أهم مؤشرات الحضارة البشریة فاتذائقة المجتمع وسلوك

  العمل الثقافي، وٕان ظل في حاجة ألن یمد جذوره في الثقافة الشعبیة، یبقـى فـي النهایـة عمـال

نخبویـــا، مـــا یوجـــب الـــدفع بالنخـــب الثقافیـــة والعلمیـــة المترابطـــة عـــضویا كـــي تـــسهم فـــي حـــراك 

 .ي یؤسس لوعي شامل الستحقاقات التنمیة الشاملةاجتماع

  یة، قتـــصاداقتحـــام المـــرأة للمجـــال العـــام واســـتقاللیتها االتـــصدع المجتمـــع األبـــوي، النـــاتج عـــن

وتجــدد مــصادر المعرفــة عنــد األطفــال والجیــل الطــالع، إنمــا تهیــئ المنــاخ للتعامــل الــواعي مــع 
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رواســــب هــــذه البنیــــة المعطلــــة والمعرقلــــة للطاقــــات اإلبداعیــــة والحواریــــة، وتبــــث روح المغــــامرة 

لكثیـر مـن التابوهـات التـي ال تـنجح إال فـي أسـر والمبادأة،  قدر مـا تـسّنح فـرص التحـرر مـن ا

 . المخیال الفردي والجماعي

  أیضا فإن ظاهرة تفوق اإلناث علـى الـذكور فـي مجـال التعلـیم قـد یفـتح للمـرأة مجـاالت حقیقیـة

ي جتمـاعفي اإلسهام الثقافي والعلمي ویعزز مـشاركتها الـسیاسیة ویـدعم المزیـد مـن الحـراك اال

 .جتمع األبويتجاه تفكیك رواسب الم

  الصدور المرتقب للوثیقة الدستوریة التـي مـن شـانها أن تـشرعن إلطـالق الحریـات، فـضال عـن

اإلحساس العام بأهمیة التوجه إلى تفعیـل القطـاع الخـاص فـي عدیـد المجـاالت، یفـتح الفـضاء 

ن تـسهم الستقاللیة الوسائط الثقافیة، ویعزز من ثم حریة التعبیـر والنقـد واإلبـداع، كمـا یتوقـع أ

علمـي، وفـي تكثیـف الجـذب الروح التنافسیة المرتبطة بهذا القطـاع فـي تأسـیس قاعـدة للبحـث ال

بما یترتـب عنـه مـن اسـتثمار للمـوروث وتطـویر لنتاجاتـه، فـضال عـن إسـهامه فـي سالسیاحي، 

خلق حوافز لعودة العقول المهاجرة، ومشاركتها في الحقلین الثقافي والعلمي، وقد یعیـد لمفهـوم 

 . زمن أهمیته التي افتقدها بوصفه وعاء لإلنجازال

  ولعـــل غیـــاب فـــي الثقافـــة اللیبیـــة قویـــة وفعالـــة،خـــالل نـــصف قـــرن، اســـتبین أن روح التجریـــب 

غیـر أن األوان . المدارس والتیارات الفكریة الجامعة قد شارك بدور كبیر في شیوع هـذه الـروح

 تـراكم منجزاتهـا، ویـسهم التفاعـل بینهـا قد أزف للشروع في تشكیل مدارس وتیارات أدبیـة وفنیـة

 .في خلق مشهد ثقافي أكثر خصبا ونماء

  تعلــــق الجیــــل الطــــالع بتقنیــــة المعلومــــات، وتوظیفهــــا فــــي اإلطاحــــة بواحــــد مــــن أشــــرس الــــنظم

االســتبدادیة التــي عرفتهــا البــشریة، یهیــئ بــدروه فرصــا جدیــدة لبنــاء المجتمــع المعرفــي، حیــث 

ـــة، مؤشـــر معـــدل ومـــستوى المواقـــع والمـــدو  ـــزمن اســـتخدام هـــذه التقنی ـــة، قیاســـا ب نات اإللكترونی

غیر أنه لیس بمقدور تقنیـات االتـصال . إیجابي على استعداد هذا الجیل لالنفتاح على اآلخر

الحدیثـــة أن تتحمـــل وحـــدها عـــبء تـــشكیل الذهنیـــة العلمیـــة التـــي تـــستهدفها هـــذا الرؤیـــة، كـــون 

التــي یــرتهن بهــا كــل مــشروع تنمــوي معاصــر، إســهام تلــك التقنیــات فــي إنجــاز هــذه المهمــة، 

تحدیــدا، ثمــة . یتطلــب إحــداث تغییــر جــوهري فــي بنیــة الثقافــة الــسائدة وســبل التنــشئة التقلیدیــة

حاجــة إلــى االنفتــاح علــى اآلخــر المتقــدم علمیــا وتقنیــا، وهــذا ال یتیــسر إال عبــر إتقــان لغتــه، 

هـم األعمـال العلمیـة والتقنیـة التـي وترجمة أعماله، ما یعني الحاجـة إلـى حركـة ترجمـة قویـة أل

 .  كتبت بلغات أجنبیة، واهتمام خاص بتعلیم اللغات األجنبیة

  ال شيء یحول دون الشروع على مستوى المراكز البحثیة ومؤسسات التعلیم العالي في البحث

الجــاد فــي قــضایا التــصحر والتلــوث البیئــي، وفــي محاولــة تطــویر تقنیــات تحلیــة میــاه البحــر،  

فیة استثمار الطاقة النوویة والطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، فلعل البحث فیها سوف یقودنـا وكی
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أیـضا . في النهایة إلى إحداث التحوالت الكیفیة التي تستهدفها هذه الرؤیة فـي مجمـل عمومهـا

فـإن هـذه األبحـاث ســوف تـؤدي إلـى اســتجالب تقنیـات حدیثـة، تـسهم بــدورها فـي تـوطین العلــم 

 . هنیة العلمیة المرجوةوتشكیل الذ

  االنفتاح على اآلخر قد یسهم بدوره في التحلل من الهواجس التأصیلیة والنزوعات النوستالجیة

التــــي یعــــاني منهــــا المــــشهد الثقــــافي المحلــــي، وقــــد تجعــــل هــــذا المــــشهد أكثــــر ارتباطــــا بــــالواقع 

 . والمستقبل، وأقدر من ثم على تمثیل روح ثقافة العصر

 ي والثقافي، وخلق حركة تعاون مع جتماعح الوسط التعلیمي على المحیط االیتوقع أیضا انفتا

التـي تـستهدف " بـرامج التعلـیم الجـامعي العـام"،  و"برامج التعلیم المستمر"المجتمع، عبر تبني 

یة والطبیعیة،  والتواصل بشكل فعال باستخدام أكثر مـن لغـة، جتماعاستیعاب أسس العلوم اال

وبحثیــة ونقدیــة، وتعزیــز القــدرة علــى العمــل الجمــاعي والــتعلم المــستقل، وتطـویر مهــارات كمیــة 

وتوكیــد البعــد األخالقــي والقیمــي، وتخــریج دفعــات تعتــز بثقافتهــا وتستــشعر المــسؤولیة المدنیــة 

ویتوقــع فــي العقــد القــادم أن یحظــى هــذا التوجــه، الــذي . وتــتفهم وتقــدر تنــوع الخبــرة اإلنــسانیة

 .یة منذ عقود في تبنیه، باالهتمام الذي یستحقبدأت كثیر من الدول النام

  خروج لیبیا من عزلتها السیاسیة، واسـتعدادها البـادي لالنـضمام إلـى فـضاءات جدیـدة،  فـضال

ي والـسیاحي الـذي یبـدو أن الـبالد مقدمـة علیـه، سـوف یـسهم بـدوره فـي قتـصادعن االنفتاح اال

ســـوف .  التـــسامح واالخـــتالفتحقیـــق غایـــة تطـــویر خطـــاب ثقـــافي منفـــتح ومتنـــوع یرســـخ قـــیم

یكتـــشف كثیـــر مـــن اللیبیـــین أن اآلخـــر لـــیس مختلفـــا علـــى النحـــو الـــذي حـــسبوا، وأن المـــشترك 

اإلنساني معه یجعله أقرب إلیهم مما توهموا، وقـد یكـون التعامـل المباشـر معـه كفـیال بالقـضاء 

  . على أوهام المؤامرة والتربص

 فــي فــرض خطابهــا، فــإن هنــاك متغیــرات أمــا بخــصوص التیــارات التــي تتوســل العنــف وســیلة 

ما یحدث في مناطق أخرى من العالم،  قد یـؤثر . محلیة ودولیة قد تسهم في تشكیل مستقبلها

بشكل أو بآخر في حراك الجماعات المتطرفة في بالدنـا، كمـا أن تـشكیل العدیـد مـن األحـزاب 

جـاهرة بنزوعاتهـا، فیمـا السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني سوف یتیح لهـا فـرص الحـوار والم

ي، وتوكیـــد ثقافـــة االخـــتالف عبـــر تنـــشئة جتمـــاعقـــد تـــسهم عملیـــات تنمیـــة الـــوعي الفـــردي واال

یــة منفتحــة، فــي الكــشف عــن موقفهــا مــن قــضایا المواطنــة وحقــوق اإلنــسان، وربمــا فــي اجتماع

 سحب ثقة المواطن منهـا وفـي تـشكیكه فـي إمكـان إسـهامها فـي خلـق مجتمـع المعرفـة والتكافـل

 .المرجو

  توضیح المفاهیم، والتفكر الناقد، والقیم األخالقیـة، والمعـاییر الجمالیـة، ودور الفـن فـي تـشكیل

الذائقـــة الجمعیـــة، وعملیـــات التأصـــیل، وتـــشكیل الذهنیـــة العلمیـــة،  فـــضال عـــن أســـئلة المعرفـــة 

ة والوجــود الكبــرى، مــن ضــمن المحــاور التــي یعنــى بهــا حقــل الفلــسفة، مــا یعنــي أن ثمــة عالقــ
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غیــر أن هنــاك حاجــة ماســة . مباشــرة تــِشُجها بالثقافــة والعلــوم بوجــه خــاص والتنمیــة بوجــه عــام

إلـــى فهـــم طبیعـــة هـــذا الحقـــل، الـــذي یـــرتبط فـــي الذهنیـــة الـــسائدة بالمماحكـــات اللفظیـــة والجـــدل 

هنــاك أیــضا تحــدي تیــسیر خطــاب الفلــسفة، وترجمــة أهــم . الــداللي والغمــوض وعــوز الجــدوى

النظــر فــي طــرق تدریــسها، وتهیئــة مواقــع عمــل تناســب طموحــات مخرجاتهــا أعمالهــا، وٕاعــادة 

التعلیمیة، واستثمار حقیقة تعرض المواطن العادي لخطابات أیدیولوجیـة تحـاول تـسویغ نفـسها 

 .انطالقا من ركائز فلسفیة بعینها

  وألن شـــیوع أیـــة نزعـــة ســـلوكیة ســـلبیة رد فعـــل الخـــتالالت ســـوف تختفـــي باختفائهـــا، قـــد یكـــون

یة والتمتع بحقوق المواطنـة تغییـر األنمـاط الـسلوكیة المـشتبه قتصادقدور تأمین المصالح االبم

، ولــذا فــإن إنتــاج ثقافــة بدیلــة ال یتحقــق إال بخلــق منــاخ ثقافــة النهــوض والتقــدمفــي محاباتهــا ل

ي وحقـــوقي وقیمـــي تتنـــاغم فیـــه حـــوافز المـــصالح الفردیـــة مـــع أهـــداف الـــصالح العـــام، اقتـــصاد

لى العلم نهجا أساسیا في التعامل مع ما نلقى من صعوبات ونواجـه مـن تحـدیات، وبالرهان ع

وبتبنـــي أســـالیب تنـــشئة یقـــوم فیهـــا التفكـــر الناقـــد بـــدور فاعـــل، بمـــا یتـــضمنه هـــذا الـــضرب مـــن 

التفكیر مـن تـبن ألسـالیب العلـم فـي التعامـل مـع الـصعوبات والتحـدیات، تجعـل توجهـات العلـم 

 الــــسوسیولوجي، عوضــــا عــــن أن تظــــل مجــــرد خیــــارات تحظــــى التنویریــــة تتــــسرب إلــــى القــــاع

 . بالتبجیل اللفظي

  ثقافة النهوض والتقدم 5.11

  التهدیــد الــذي یتعــرض لــه النــسیج الثقــافي الــوطني عــن ضــغوط ثقافیــة وقیمیــة كثیفــة مــن نــتج

الخارج، وعن إخفاقات ذاتیة منیت بها من الداخل مؤسسات إنتاج الرموز والقیم بـسبب تكلـس 

 .ها عن التكیف اإلیجابي مع التحوالت الثقافیة العالمیةبناها وعجز 

  تطـویر خطـاب ثقـافي ثقافة النهوض والتقـدممن ضمن الغایات التي تشكل استحقاقا رئیسا لو ،

  . منفتح ومتنوع یرسخ قیم التسامح واالختالف وحریة التعبیر، ویفید من الخبرات اإلنسانیة

 نا وٕاغناء هویتنا ومقابلة التهدید الذي یمارسه صناع على ذلك، ال تقل حاجتنا إلى تجدید ثقافت

العلم والتقانة ومالكوها، عن حاجتنا إلـى اكتـساب األسـس واألدوات الالزمـة لممارسـة التحـدیث 

ودخول عصر العلم والتقانة، دخول الذوات الفاعلة المستقلة، عوضا عن دخول الموضـوعات 

  .المنفعلة

  سل آلیات نذكر منهاغیر أن تحقیق هذه الغایة یتطلب تو: 

  المالئمة والمحفزة علـى الخلـق واإلبـداع وٕازالـة العراقیـل أمـام توفیر الشروط

وجـــود مؤســـسات إعالمیـــة تكفـــل فیهـــا حقـــوق التعبیـــر وتلغـــى الرقابـــة علـــى 

 .المصنفات الفنیة واألدبیة
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 والـــدفع بمنظمـــات المجتمـــع المـــدني ةتوســـیع المـــشاركة فـــي الحیـــاة الثقافیـــ ،

ت الثقافة والحریات، وتوسیع هامش الثقة، والعمل على فتح المعنیة بمجاال

قنوات للتواصل اإلقلیمـي والـدولي وتبـادل الخبـرات بـین مؤسـسات المجتمـع 

 .المدني الثقافیة

  تــضافر الجهــود فــي القــضاء علــى ظــاهرة العنــف الــدیني والــسیاسي، وٕابــداء

معنیــــة اهتمــــام خــــاص بهــــذه الظــــاهرة، عبــــر إقامــــة المــــؤتمرات والنــــدوات ال

بمعالجتها، وتقویم وتحدیث مواد وأسالیب تدریس التنشئة الدینیة والسیاسیة 

یــــة فــــي التعلــــیم العــــام والمــــدارس الدینیــــة وعبــــر مختلــــف وســــائل جتماعواال

 .  اإلعالم

  ــــي الثقافــــة الدینیــــة وتوظیــــف الطاقــــات ــــز قــــیم االعتــــدال والوســــطیة ف تعزی

فـــي خدمـــة المجتمـــع  ـ مـــدنياإلیمانیـــة ـ عبـــر توســـیع رقعـــة المجتمـــع ال

 .التطوعیة واإلسهام في تنمیته

  تشجیع اإلبداع األدبي والفني والعلمي والتقني والتعریف بالمبدعین ودفعهم

 .للمشاركة في الحوارات والملتقیات الثقافیة محلیا، وعربیا، وعالمیا

 عقــد ، هــي الثقافــة النهــوض والتقــدم ثالثــة محــاور رئیــسة تــشكل فــي مجملهــا اســتحقاقات وهنــاك

 .ي، والمجتمع المدني، ومجتمع المعرفةجتماعاال

  يجتماعالعقد اال 5.111

 ي جدیــد یتفــق مــع اتجاهــات اجتمــاع نامیــة فــي حاجــة إلــى عقــد مالــدول جمیعــًا متقدمــة كانــت أ

 الـــذي مـــن شـــأنه أن یغیـــر مـــن طبیعـــة ي العـــامجتمـــاعغیـــر أن هـــذا العقـــد اال. ةعـــصر العولمـــ

 .ةي جدید داخل كل دولاجتماععقد  امووظائف كل الدول، ال یغني عن إبر 

  جزء أساسي من وظائفها التنمویة تجاه الدولة تغیر دورالحاجة إلى هذا العقد في ضوء نبع ت 

 بحكم یةجتماععایة االالمتزایدة بل وانسحابها أیضًا من التزامات دولة الر  في ظل الخصخصة

 .عدیدة ومتنوعةوظروف المزمنة التي أصابت الدول نتیجة عوامل  األزمات المالیة

  ال تــستند شــرعیة الدولــة التــي تــضمن أمنهــا علــى المقاربــة األمنیــة بــل علــى تزایــد قــدراتها علــى

تأدیة وظائفها األساسیة والمتمثلة في االستخراج والتوظیف األمثل لإلمكانات المادیة والبشریة 

ال للمجتمــع ومؤســساته فــي المجتمــع والتوزیــع العــادل والكــفء لثــروات المجتمــع والتنظــیم الفعــ

والتحدیــد الواضــح لحقــوق ووجبــات المــواطن المدنیــة والــسیاسیة والقــدرة علــى اســتیعاب مطالــب 

ـــــات اال ـــــف الفئ ـــــاة االجتماعمختل ـــــي الحی ـــــة للمـــــشاركة ف ـــــة جتماعی ـــــصورة فعال ـــــسیاسیة ب ـــــة وال ی

یــة باختــصار، فــإن هــذه الــشرعیة، ضــامنة األمــن، إنمــا تــرتهن فــي النهایــة بالتنم. ودیمقراطیــة

 .المستدامة واإلصالح السیاسي
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  وفـــق هـــذا، ثمـــة حاجـــة إلـــى صـــیاغة دســـتور یحـــدد اختـــصاصات مؤســـسات الدولـــة بمـــا یحقـــق

مـــــصلحة الـــــوطن ویكفـــــل التـــــوازن بـــــین حقـــــوق المـــــواطن وحریاتـــــه وتحقیـــــق األمـــــن والـــــسالمة 

 .واالستقرار الوطني والمجتمعي

  م علـى حـوار وطنـي تـسهم فیـه یقـو تـوافقي ي اجتمـاعیتعین أن ینهض هـذا الدسـتور علـى عقـد

 .مختلف الشرائح المجتمعیة

  یتضمن الدستور تأكید مختلف مستویات الهویات والقیم المشتركة للمجتمـع الـسیاسي، وتحدیـد

ي المجتمع، ؛ منح الدولة حق احتكار االستخدام الشرعي للقوة ف)المواطنة(قواعد االنتماء إلیه 

فــــسي والعــــاطفي للمــــواطنین؛ تحدیــــد اختــــصاصات مــــان الجــــسدي والنوبــــذلك یــــوفر األمــــن واأل

الــسلطات المختلفــة للدولــة؛ ضــمان مــشاركة المــواطنین فــي شــؤون الدولــة وكیفیتهــا؛ وضــمان 

 .الحمایة القانونیة للتعامالت الخاصة بین األفراد

 ي هـو ضــامن سـیادة القـانون وحقــوق جتمـاعتحدیـدا، فـإن الدسـتور الــذي یـنهض علـى العقــد اال

 :المواطنة

  سیادة القانون ) أ (

  ي شـرط ضـروري لكنـه لـیس كافیـا لـسیادة القــانون، إذ اجتمـاعوجـود دسـتور مؤسـس علـى عقـد

ومــن هــذه اآللیــات وجــود . یتوجــب وضــع اآللیــات التــي تــضمن احتــرام الحقــوق التــي یتــضمنها

 . سلطة قضائیة مستقلة، تضمن المساواة أمام القانون وعدالة اإلجراءات

 توفرهـا عنـد وجـود دسـتور حـق المراجعـة الدسـتوریة للقـوانین والقـرارات ومن األشیاء التي یجب 

التي تصدر عن مختلف مؤسسات الدولة، وحق المواطن فـي التقاضـي إذا مـا انتهكـت حقوقـه 

 .الدستوریة

 واألحـزاب الـسیاسیةوفضال عن استقاللیة القضاء، یتعین أن تسهم مؤسسات المجتمع المدني  

تقلة في تهیئة مناخ یعزز ثقافـة التـسامح وقبـول اآلخـر وثقافـة احتـرام والوسائط اإلعالمیة المس

 .القانون وسیادته

  إن خـــضوع اإلدارة للـــشرعیة فــــي دولـــة القــــانون معنـــاه أن تكــــون تـــصرفاتها متفقــــة مـــع أحكــــام

القــانون، كمـــا أن مبــدأ المـــشروعیة یلــزم اإلدارة لـــیس فقــط باتبـــاع القواعــد القانونیـــة بــل یلزمهـــا 

ــ ق الــصالح العــام بوصــفه أحــد القواعــد الــسلوكیة التــي تتعلــق بالغایــة مــن الــسلوك أیــضا بتحقی

 .اإلداري

  حقوق المواطنة) ب(

  لبنــــاء مجتمــــع المواطنــــة الــــسلیمة یتعــــین ضــــمان تمتــــع األفــــراد والجماعــــات بحقــــوقهم المدنیــــة

 .یة والثقافیة والحضاریةجتماعیة واالقتصادوالسیاسیة واال



 
 

84

  في الحقوق والواجبـات األساسـیة، ولكـل مـواطن الحـق فـي ممارسـة المواطنون أحرار متساوون

  .حقوقه السیاسیة دون قید أو شرط

  المواطنون متساوون أمام القانون، وال یجوز التمییز بینهم بـسبب الـدین أو المـذهب أو الجـنس

  .يجتماعأو العنصر أو اللغة أو الثروة أو االنتماء اال

 ضاء لحمایة حقوقه ومصالحه المشروعةلكل مواطن الحق في اللجوء إلى الق .  

  لكـــل مـــواطن الحـــق فـــي التعبیـــر عـــن آرائـــه والجهـــر بهـــا وٕاذاعتهـــا بكـــل الوســـائل بمـــا فـــي ذلـــك

  .الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى

  للمــواطنین الحــق فــي تكــوین االتحــادات والنقابــات والــروابط المهنیــة والجمعیــات األهلیــة للــدفاع

  . وللتعبیر عن آرائهم تجاه القضایا والسیاسات العامةعن حقوقهم وتنظیم مصالحهم،

  للمــواطنین الحــق فــي تكــوین األحــزاب الــسیاسیة وفــي المــشاركة الــسیاسیة والترشــح للمناصــب

 . العامة

 للمواطن الحق في التنقل وفي التجمع السلمي بالطریقة التي یحددها القانون.  

 ولة بإقامة مختلف المؤسسات التربویة والثقافیة التعلیم والمعرفة حق للمواطنین جمیعًا تكفله الد

  .وهو مجاني في مراحله األساسیة اإللزامیة والثانویة

 الملكیة الخاصة مصونة وال یجوز نزعها إال ألغراض المنفعة العامة.  

  لكل مواطن الحق فـي العمـل الـذي یختـاره لنفـسه فـي حـدود النظـام العـام، وال یجـوز فـرض أي

  .اطن إالَّ في األحوال التي یبینها القانون ألداء خدمة عامةعمل جبرًا على المو 

  لكـــل مـــواطن الحـــق فـــي الرعایـــة الـــصحیة األساســـیة وفـــي الغـــذاء الـــضروري والـــسكن المالئـــم

  .يجتماعوالضمان اال

  لكل طفل الحق في الحمایة والرعایة الضروریة لرفاهیته وتطوره األخالقي، وأن یكـون متحـررًا

  .  ف أشكالهمن االستغالل بمختل

  لكــل مــواطن الحــق فــي الحــصول علــى المعلومــات المتــوفرة لــدى مؤســسات الدولــة مــا لــم یكــن

 .الحصول علیها ضارًا باألمن الوطني

  وتـــوفیر میـــاه صـــالحة للـــشرب حـــق شـــرعي مـــن حقـــوق العـــیش فـــي بیئـــة صـــحیة وأخیـــرا، فـــإن

 .ةالمواطن

  المجتمع المدني 5.112

 اعــدة مهمــة لوجــود دولــة قویــة، ألن مثــل هــذه الدولــة وجــود مجتمــع مــدني قــوي وفاعــل ق یــشكل

ســوف تؤســس علــى قواعــد ذات قبــول عــام فــي المجتمــع، ومــن ثــم ســیكون هــذا المجتمــع أكثــر 

      .استعدادًا لمساندتها في جمیع المجاالت
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  لیـست ضـروریة لتـوفیر وسـیلة ضـغط للمطالبـة بتغییـر منظمات المجتمع المـدنيإن استقاللیة 

حـــسب، بـــل مـــن المهـــم أیـــضًا أن تكـــون هـــذه المنظمـــات قـــادرة علـــى تحدیـــد سیاســـات معینـــة ف

 غیـــر متطابقـــة مـــع أهـــداف أجهـــزة الدولـــة وأهـــداف موتطـــویر أهـــدافها، ســـواء كانـــت متطابقـــة أ

االســـتقاللیة لهـــذه المنظمـــات باختیـــار   هـــذهوســـوف تــسمح. الفــاعلین اآلخـــرین داخـــل المجتمـــع

ریــة بفــرض معــاییر وشــروط معینــة الختیارهــا علـــى قیاداتهــا، بــدًال مــن أن تقــوم الجهــات اإلدا

كــــذلك، فــــإن االســــتقاللیة تعنــــي قــــدرة . شـــاكلة شــــرط الــــوالء الــــسیاسي أو االلتــــزام اإلیـــدیولوجي

باإلضــافة إلــى ، منظمــات المجتمــع المــدني علــى تحدیــد شــكل وأســلوب التنظــیم الــذي یناســبها

ا تجـــاه توجهـــات وسیاســـات حریتهـــا فـــي مناقـــشة القـــضایا العامـــة والتعبیـــر عـــن وجهـــات نظرهـــ

  . المجتمع

  لكــي تكتــسب منظمــات المجتمــع المــدني فــي لیبیــا شــرعیتها ومــصداقیتها وفاعلیتهــا، یجــب أن

تستقل تنظیمیًا وتمویلیًا عن الدولة وأجهزتها، غیر أن المعـضلة تتمثـل فـي أن العقـود الطویلـة 

 تمویـل الخزینـة العامـة، من خضوع هذه المنظمات لهیمنة الدولة واعتمادهـا شـبه الكامـل علـى

  .  تأمین تمویل نشاطاتها من مصادر ذاتیة ومستقلةیصّعب من

 ي مستقل وقوي ضـروري لتعزیـز الدیمقراطیـة وتوسـیع نإذا توفرت القناعة بأن وجود مجتمع مد

المـــشاركة الـــسیاسیة، وأن قـــوة المجتمـــع المـــدني مـــن قـــوة الدولـــة، وٕاذا ســـاد اإلدراك بـــأن الدولـــة 

یة الرئیـــسة، تتحمـــل مـــسؤولیة تـــوفیر البنیـــة قتـــصادفها المالـــك الوحیـــد للمـــوارد االاللیبیـــة، بوصـــ

 فإنـه یـصبح لزامـًا علیهـا، شـرعیًا وأخالقیـًا، ،ياقتـصاداألساسیة من تعلـیم وصـحة وأمـن ورفـاه 

حتــى  علــى مــوارد مالیــة، منظمــات المجتمــع المــدنيتــصدر تــشریعات تــسهل مــن حــصول أن 

 المجتمـع اللیبـي وضـمان دیمقراطیـة وشـفافیة العملیـة الـسیاسیة تتمكن مـن المـشاركة فـي تنمیـة

 .ومشاركة مختلف فئات المجتمع فیها

  لن تختفي القبلیة ولن تنتهي الجهویـة إال بوجـود مؤسـسات المجتمـع المـدني، فهـي التـي تـؤدي

  .في النهایة إلي صهر النعرات القبلیة والتوجهات الجهویة ضمن بوتقة العمل الوطني األهلي

  سوف یكون في انتظار المجتمع المدني مهام تشمل دوره في تعزیز مفاهیم المواطنة والحقوق

والواجبات، وترسیخ مشاعر الهویة واالنتماء، وتنمیة وعي یسمح بخلق ثقافة تتأسس على قیم 

االخـــتالف والـــشفافیة ومـــشاركة المـــواطن فـــي ضـــمان أمنـــه وأمـــن مجتمعـــه وتبنـــي قـــیم حقـــوق 

 . العامةاإلنسان والحریات

  غیــر أن هــذا یتطلــب تطــویر التــشریعات المنظمــة التــي تــسمح بقیــام مؤســسات مــستقلة، وحریــة

 .حركتها
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  مجتمع المعرفة  5.113

  الثقافة والعلوم، بما یتأتى عنها، أنشطة بالغة األهمیة في المجتمـع وفـي عملیـة التنمیـة، إذ لـم

لعلمیــة واألداء الثقــافي المتفــتح ضــمن یعــد ممكنــا إنجــاز أیــة نهــضة شــاملة إال بجعــل المعرفــة ا

وهكــذا فــإن . يجتمــاعمــسلمات الحیــاة المعاصــرة وعوامــل تــشكیل الذهنیــة الحاكمــة للــسلوك اال

التعددیـــة الثقافیـــة وتـــوطین العلـــم ركیزتـــان أساســـیتان مـــن ركـــائز المجتمـــع القـــادر علـــى البقـــاء 

  .والمساهمة في عالمنا المعاصر

 ـــم فـــي وضـــع الخطـــط ا ـــي إن توظیـــف العل ـــه مطلـــب عمل ـــشرافیة والتنمویـــة والتأســـیس علی الست

یــنهض علــى نزعــة العلــم التنویریــة وارتباطــه بالملكــات العقلیــة والنقدیــة، قــدر مــا یتأســس علــى 

 .التصورات المعرفیة واإلنجازات التقنیة التي راكمها عبر تاریخه المدید

 وعي المؤســـس علـــى الـــوعي المؤســـس علمیـــا أقـــدر علـــى اإلســـهام فـــي التنمیـــة الـــشاملة مـــن الـــ

الخرافـــة وأحكـــام البداهـــة والحكمـــة الـــسائدة؛ والـــوعي المنفـــتح علـــى مختلـــف الثقافـــات وصـــنوف 

المعرفة واألدب والفـن، الـوعي المـستریب والباحـث دومـا عـن االخـتالالت التـي قـد تعـاني منهـا 

 حـدا أحكامه، أقـدر مـن الـوعي الواثـق والمنكفـئ علـى ذاتـه، المتـیقن مـن أحكامـه، والقـاطع بهـا

لكن هذا یعني أنه كلما كان صاحب الوعي أكثر إطالعا على ثقافات . یختلس فضیلة البحث

 .اآلخرین وأشد تسامحا معها، كان أكثر وعیا

 غیـــر أن . تتـــضافر العلـــوم والثقافـــة فـــي تـــشكیل البیئـــة المناســـبة الســـتحقاقات التنمیـــة الـــشاملة

وم والثقافـــة فـــي خدمـــة القطاعـــات تـــشكیل هـــذه البیئـــة یـــستلزم صـــیاغة رؤیـــة عامـــة تـــضع العلـــ

) العلمیـــة(األخـــرى التـــي ال یمكـــن أن تنجـــز طموحاتهـــا إال عبـــر اســـتثمار القـــدرات االبتكاریـــة 

 . یة المناسبة ضمن فضاء من الحوار والتسامحجتماع، وتهیئة البیئة اال)الثقافیة(واإلبداعیة 

 ح مـــصدرا لثـــروات یتحقـــق تـــوطین العلـــم عبـــر زرعـــه فـــي صـــلب الثقافـــة المحلیـــة بحیـــث یـــصب

إنـــه إدمـــاج . متجـــددة ال تنـــضب باالســـتخدام وعنـــصرا مهمـــا فـــي حمایـــة المجتمـــع مـــن التخلـــف

للمعرفــة العلمیــة والتقنیــة فــي نــسیج الثقافــة الوطنیــة علــى نحــو یمّكّ◌نهــا مــن إنتــاج المعــارف 

 .والتقنیات، وٕاعداد الشرائح العلمیة المتخصصة في مختلف المجاالت

 دائمـــة التجــدد، تحفـــظ للعقــل حیویتـــه و لومـــات بكونهــا معرفـــة ســریعة تتمیــز معرفـــة عــصر المع

تعمل بطبیعة تركیبتها على تخلیصنا مـن ثقافـة  و وقدرته على المفاجأة؛ معرفة تقبل االختالف

انفــــصال الغایــــات عــــن الوســــائل، والتربیــــة عــــن التعلــــیم، والنظــــري عــــن العملــــي، : االنفــــصال

ي عــن التقنــي، والنخبــوي عــن جتمــاعي، واالقتــصادواألكــادیمي عــن المهنــي، والثقــافي عــن اال

 .ي عن الریفدیني، والمالشعبي

  یــا یحتــاج بــدوره إلــى محتــوى معلومــاتي یــساعد علــى اجتماعتتطلــب التنمیــة المعلوماتیــة حــشدا

الـشفافیة وفاعلیـة الحـوار وزیـادة القـدرة علــى التـصویب الـذاتي باعتبـار المعلومـات أداة التغذیــة 
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د بناء علیها مدى الحیود بین ما افترضه المخططون وما یجري على أرض المرتدة التي یتحد

 .الواقع

  تقنیـــة المعلومـــات واالتـــصاالت فعالـــة ومـــستدامة، لكـــن نجاحهـــا یـــرتبط عـــضویا بخطـــة شـــاملة

یــة، وهــي ال تحــدث التغییــر بــل تعمــل علــى تهیئــة البیئــة التــي تمكــن العنــصر جتماعللتنمیــة اال

 .ي إحداث التغییرالبشري من أن یقوم بدوره ف

  إن الــسبب وراء نجــاح شــبكة المعلومــات فــي وقــت قــصیر إنمــا یكمــن فــي أن التقنیــة ال تحقــق

أهدافها إال إذا انصهرت في الكیـان المجتمعـي وأصـبحت متاحـة لجمیـع الفئـات علـى اخـتالف 

 .قدرات أفرادها

 بطــة بالمعلومــات یــشمل مجتمــع المعرفــة جمیــع األنــشطة والمــوارد والتــدابیر والممارســات المرت

إنتاجــا وتنظیمــا واســتثمارا؛ فیمــا یــشمل إنتــاج المعلومــات تحدیــدا أنــشطة البحــث علــى اخــتالف 

مناهجهـــا وتنـــوع مجاالتهـــا، فـــضال عـــن الجهـــود التـــي تبـــذل فـــي عملیـــات التطـــویر واالبتكـــار، 

 عنه هذه والجهود اإلبداعیة الموجهة لخدمة األهداف التعلیمیة والتثقیفیة والتطبیقیة، بما تسفر

 .الجهود من تحسین عام للقدرات التنافسیة

 بتیــّسر  العــولمي، آلیاتــه وتوجهاتــه، و قتــصادیــرتهن التنــافس فــي األســواق العالمیــة بــالوعي باال

عملیة تدفق المعلومات وتعزیز القـدرات المهنیـة والمهـارات اإلنتاجیـة وٕاتقـان اسـتخدام التقنیـات 

المشاكل وتؤكد الحاجة إلـى تنمیـة الـوعي العلمـي علـى الحدیثة، وتوّسل النهج العلمي في حل 

 . المستویین الفردي والجمعي

  یحتاج نظام إدخال الحكومة اإللكترونیة إلى عملیة إصالح واسـعة تـشمل إعـادة هیكلـة معظـم

 .یةجتماعیة واالقتصادالمؤسسات الحكومیة وربطها باالستراتیجیات السیاسیة واال

 رونیـــة باعتبـــارات األمـــن اإلنـــساني واالســـتقرار الـــسیاسي وكفـــاءة یتـــأثر محتـــوى الحكومـــة اإللكت

التنظیمــات والتــشریعات ومــدى االلتــزام بــسلطة القــانون والمــشاركة المجتمعیــة ومــستوى األداء 

 .الدیمقراطي

  تقوم تقانة الحكومة اإللكترونیة بدور مهم في إحداث مستوى عال من الشفافیة وتوفیر وسـائل

األداء العام بتطبیق مبدأ اتخـاذ اإلجـراءات الوقائیـة والمكافحـة االسـتباقیة الرقابة الذكیة لضبط 

  .لمظاهر الفساد والتسیب وضغط اإلنفاق الحكومي والتصدر لمظاهر إهدار المال العام

   التنمیة المستدامة 5.12

  الحفــاظ علــى المــوارد الطبیعیــة القابلــة للنــضوب، تلبیــة لحاجــة جــاء مفهــوم التنمیــة المــستدامة

  .وعلى البیئة والتوازنات الجوهریة في األنظمة البیئیة

 تحترم مقومـات البیئـة التـي نلكي تؤدي السیاسات التنمویة إلى إنماء قابل لالستمرار، یجب أ 

  .ةیجتماع كل الفئات االتقوم على مشاركةأن و یعیش فیها اإلنسان، 



 
 

88

 ر بقدرة أجیـال اضر دون اإلضر حتیاجات الجیل الحااتنمیة التي تفي باللتنمیة المستدامة هى ا

ض االطبیعیـــة ألغـــر   وهـــي تفتـــرض حفـــظ األصـــول،حتیاجاتهـــا الخاصـــةتلبیـــة ا المـــستقبل علـــى

 .النمو والتنمیة في المستقبل

  إلـــى القــــول 2040 مقاربـــة معطیـــات التنمیـــة البـــشریة فـــي ســـیاق التـــأطیر لرؤیـــة لیبیـــاتفـــضي ،

اضـر اإلنـسان اللیبـي وتؤكـد حـق األجیــال بأهمیة تطویر رؤیة مستقبلیة، تأخذ في االعتبار ح

، دون القطیعـة، بضرورة التحـول تلزم وهكذا، فإن هذه المقاربـة. القادمة في التنمیة واستدامتهـا

ي، إلــى تعزیــز مكانــة اإلنــسان وتحــسین مــستوى معیــشته وأدائــه، قتــصادمــن حــسابات النمــو اال

  .اهوالعمل والرفمدى الحیاة وتوسیع فرص التعلیم والتعلم 

  العولمــة تتــیح الفرصــة لتطــویر رؤیــة وطنیــة للتنمیــة البــشریة، تــستوعب معطیــات تحــدیات إن

الواقــع ومــستجدات العــصر، بمــا یحقــق فاعلیــة وتمكــین اإلنــسان اللیبــي ورفــع درجــة تنافــسیته 

أیــضا، فإنهــا تتــیح فرصــة مماثلــة . محلیــًا وعالمیــًا، لیكــون شــریكًا فــاعًال فــي التنمیــة واســتدامتها

 .ثمار الموارد المادیةالست

  التنمیة البشریة  ركائز 5.121

 توسیع الخیارات بكل أنواعها أساس للتنمیة البشریة. 

 وهدفها هو أساس التنمیة البشریة اإلنسان. 

  حریات المشاركة بكل أنواعهاعلىمؤشرات ومقاییس التنمیة البشریة تؤسس . 

 استحقاقات التنمیةفاءیالقدرة على تجسیر الفجوة المعرفیة هي ضامن است . 

 جام مخرجاته مع احتیاجات التطویر جودة التعلیم وانس. 

 ثقافة العمل والكسب المشروع واالبداع والتفكیر الریادي. 

 التنمیة المستدامةإطار التنمیة في مقاربة . 

 ثقافة المأسسة عوضا عن الشخصنة. 

  والتهمیشاإلقصاءحق التمكین عوضا عن  .  

  التنمیة البشریةجیة لتحقیق راتیالخیارات االست 5.122

 ضمان الحریات العامة وعلى رأسها حریة التعبیر. 

 ضمان احترام حقوق اإلنسان وفق المواثیق الدولیة والمحلیة. 

 إلى مفهوم أمن اإلنسان بجمیع جوانبه التحول من مفهوم أمن الدولة. 

 ضمان حریة المشاركة للجمیع في كل مجاالت الحیاة. 

 ودة عالیة مبني على فلسفة تعلیمیة تنمي قدرات استخدام نظام تعلیمي بج

 .وتدریب العقل

  والتفكیر الریاديواإلبداعتبني سیاسات تشجیع االبتكار . 
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 التدریب والتطویر المستمر لبناء ورفع القدرات بعد المرحلة التعلیمیة الرسمیة. 

 همشة مع ضمان التمكین المتساوي للمرأة والشباب وذوي االعاقة وأیة فئات م

 .بقیة المجتمع

  واالستثمار لقطاعات التعلیم والصحة والضمان االجتماعي اإلنفاقأولویة في 

 .وحمایة البیئة

  دور جدید للدولة 5.121

  الرؤیــة دورا للدولــة وللقطــاع الخــاص ینــوط بهمــا مهــام مــن شــأنها أن تعظــم مــن قــدرات تقتــرح

اطنــة أو التنــصل مــن مــسؤولیة تــوفیر المجتمــع التنافــسیة، ولكــن دون الجــور علــى حقــوق المو 

    .یةجتماعالسلع ذات الجدارة اال

 الدولة والقطاع الخاص

 عملیــات إعــادة تــشكیل مــستمرة، یتعــرض إلــى   الدولــةتبــین مــن قــراءة المــسرح العــالمي أن دور

مـــن شـــأنها أن تحـــدث تغییـــرا حاســـما فـــي وظائفهـــا التقلیدیـــة، وأن تـــؤثر علـــى المفهـــوم الـــسابق 

طنیـــة، فبـــالرغم مـــن أن الدولـــة حققـــت فـــي الـــسنوات الماضـــیة تحـــسنا متواضـــعا فـــي للـــسیادة الو 

ي، إال أن هیمنتها أدت إلى إضعاف قدراتها جتماعبعض المجاالت وفي الحد من التفاوت اال

إن .  التنافسیة والتواؤم مع االستحقاقات العولمیة المتجهة إلى االنفتاح وتوسیع قاعدة المشاركة

یقــوي مــن دور القطــاع الخــاص، وأن یجعــل المــواطن أقــوى فــي توجیــه مــن شــأن كــل هــذا أن 

شؤون الوطن؛ وفي النهایة قد تصبح الدولة المالكة دولة منظٍّمة یقتصر دورها على اإلشـراف 

  . والتنسیق

 ي قتــصاده علــى النــشاط االوفــق هــذا، یلــزم رســم دور جدیــد للدولــة ومؤســساتها، ال تهــیمن فیــ

، وتهـيء المنـاخ والبیئـة قتـصادالكلیـة التـي تـؤدي إلـى تحریـر اال الـسیاسات بـل تـضع بالكامل،

قبــال بكــل طمأنینــة یة المالئمــة للقطــاع الخــاص، بمــا یمكــن األفــراد مــن اإلقتــصادالقانونیــة واال

وثقة على خوض غمار االستثمار والمشاركة في ظل وجود سیاسة واضحة لالئتمـان، وتهیئـة 

یة المختلفـة، وتـشریعات تحـد قتـصاد المؤسـسات االالظروف التي تمكن من وجـود منافـسة بـین

بمــا یكفــل  مــن االحتكــار، مــع وجــود سیاســات واضــحة لتــشجیع االســتثمار المحلــي والخــارجي،

 .زیادة مساهمة القطاع الخاص في تكوین رأس المال الثابت المحلي

  في التاليالدولةتحدیدا تتعین مهام : 

  كافـــــة الخـــــدمات الـــــصحیة  علـــــىالتخطـــــیط والمتابعـــــة واألشـــــراف والرقابـــــة

ــــــضامنة لجــــــودة واعتمــــــاد و  ــــــة ال ــــــشریعات القانونی التعلیمیــــــة واســــــتحداث الت

  .الخدمات والمرافق الصحیة والتعلیمیة
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 یة القائمة، واستحداث قوانین جدیدة بما یحقق قیام قتصادتعدیل القوانین اال

 .يقتصادبنیة قانونیة مالئمة للنشاط اال

  ونقدیـة وتجاریـة، مرنـة ومـستقرة وواضـحة یة، مالیـة اقتـصادوضع سیاسات

 .المعالم واألهداف

  القــــوانین والتــــشریعات بمــــا یــــضمن االنــــضباط والمحاســــبة وتطــــویر تفعیــــل

 .والشفافیة واالستقرار المؤسسي

 یةقتــــــصاددعـــــم بــــــرامج البحـــــث والتطــــــویر والتحــــــدیث فـــــي المؤســــــسات اال 

 .سواق العالمیةواكب المستجدات في األت واإلداریة ل)اإلنتاجیة والخدمیة(

  ضـــمان وحمایـــة حقـــوق الملكیـــة الفردیـــة حـــافزًا لمـــشاركة األفـــراد فـــي بـــرامج

 .التنمیة

 مــع طبیعــة المؤســسات وضــع بــرامج وتبنــي أســالیب للخصخــصة تتناســب 

یة، ووضــــــع الحلــــــول والبــــــرامج للمــــــشاكل الناجمــــــة عــــــن عملیــــــة قتــــــصاداال

 .الخصخصة

 یـــار الكفـــاءة أساســـًا وضـــع بـــرامج جـــادة لإلصـــالح اإلداري، مـــع اعتبـــار مع

 . اإلداریةلتولي المهام

  تحـــري الرشـــد فـــي اإلنفـــاق العـــام، بمـــا یحقـــق االســـتخدام األفـــضل للمـــوارد

 .العامة

 حمایة البیئة، بما یحقق تحسن واضح في نوعیة الحیاة ألفراد المجتمع. 

  الحــــد مــــن االحتكــــار واالتجاهــــات االحتكاریــــة، وتعزیــــز المنافــــسة، وتهیئــــة

 . إلعمالهاالمناخ المناسب

 یةقتصادضمان حسن استخدام الموارد اال.  

 ضمان العدالة وتقلیل التفاوت في توزیع الدخل. 

 ة التحتیة الالزمة لتنفیذ برامج التنمیة المستدامةنیتوفیر الب. 

 المالك الوحید ألهم موارد الدخل یلزمها بتـوفیر الـسلع العامـة فضال عن ذلك، فإن كون الدولة 

ي تحقیقـــــا للعدالـــــة اجتمـــــاعمـــــن صـــــحة وتعلـــــیم ومرافـــــق وضـــــمان (یـــــة تماعجذات الجـــــدارة اال

الحفـــاظ علـــى أمـــن المجتمـــع واســـتقراره بمـــا یتوافـــق مـــع و ؛ )یـــة والمـــساواة بـــین األفـــرادجتماعاال

 التــي یعجــز القطــاع ســتراتیجیةتمویــل المــشاریع ذات الــصبغة اإل؛ و متطلبــات األمــن اإلنــساني

 .لقیام بهایة عن ااقتصادالخاص ألسباب فنیة أو 

  أیضا فإن اإلحساس العام بأهمیة التوجه إلـى تفعیـل القطـاع الخـاص فـي عدیـد المجـاالت، قـد

یفــتح فــضاء الســتقاللیة الوســائط الثقافیــة، ویعــزز مــن ثــم حریــة التعبیــر والنقــد واإلبــداع، كمــا 
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 وفـي یتوقع أن تسهم الروح التنافسیة المرتبطة بهذا القطاع فـي تأسـیس قاعـدة للبحـث العلمـي،

فـضال عـن . تكثیف الجذب السیاحي، بما یترتب عنه من استثمار للمـوروث وتطـویر لنتاجاتـه

ذلك، سوف یسهم هذا التفعیل في خلق حوافز لعودة العقول المهاجرة، ومشاركتها في الحقلین 

 .الثقافي والعلمي

 ي نفـسه، من شأن فتح المجال للقطاع الخاص المحمي بتشریعات ضامنة أن یعید ثقة الفرد فـ

وأن یتـــیح أفقـــا أوســـع للمـــشاركة المجتمعیـــة، بمـــا یعـــزز مبـــدأ الـــشرعیة ویكـــرس قیمـــة المبـــادرة، 

 .ویقلص من ثقافة االستهالك واالستباح التي كرستها هیمنة القطاع العام

  لكــي تعمــل آلیــة الــسوق بكفــاءة وتنمــو وتزدهــر األســواق ال بــد مــن تعزیــز وزیــادة المنافــسة عــن

سن قــوانین تمنــع الــسلوك المــضاد للمنافــسة مثــل  بــ،آلیــات عمــل الــسوق  علــىطریــق التركیــز

  وكــل األمــور االحتكاریــة التــي التواطــؤ لتحدیــد األســعار، أو توزیــع الحــصص فــي األســواق،

إن وجـود منافـسة فاعلـة یتطلـب وجـود سیاسـات وآلیـات عمـل . تحقیق الكفاءةو ق المنافسة تعو 

  التــوازنمراعــاةلفعــال لــسیاسات المنافــسة التنفیــذ ا ویــستدعي للمحافظــة علــى المنافــسة،الــسوق 

وتــستهدف . لحفــاظ علــى ثقــة واطمئنــان قطــاع األعمــالبــین مـــصالح المــستهلكین، واالتوافــق و 

قــوانین وسیاســات المنافـــسة منــع الــسلوك غیـــر التنافــسي، ووقــف األســـالیب والممارســات غیـــر 

رعیة على اسـتخدام أسـالیب االدارة عمال وٕاضفاء الشفة، وتعزیز الممارسات السلیمة لألالمنص

 .یة الرشیدةقتصاداال

  ،تكـون هـذه الـسیاسات واضـحة ومـستقرة ویجـب أنخلق بیئـة جیـدة ومناسـبة للـسیاسات الكلیـة 

جنب حدوث ویمكن التنبؤ بها، وأن تقوم بوضعها مؤسسات تتمتع باالستقرار واالستقاللیة،  وتُ 

ـــى یتـــسنى االســـتثمار  وأن تحفـــز التجـــارة و أي تـــشوهات فـــي االســـعار، المحلـــي واألجنبـــي، حت

   .للقطاع الخاص تأدیة دوره

 وترســیخ مبــادئ الــشفافیة قتــصادالحــد مــن الفــساد، حیــث إن أي زیــادة فــي القــدرة التنافــسیة لال 

والحوكمــة تــؤدي إلــى نقــص فــي دوافــع الــسلوك الفاســد،  فالــسیاسات التــي تــؤدي إلــى تقلــیص 

اخلیة، وٕازالة الحواجز التي تحول دون دخول القطاع الخاص القیود على التجارة الخارجیة والد

فمـثال إذا رفعـت الـضوابط .  الفساد وربمـا تقـضي علیـهتكافحإلى مجاالت الصناعة والخدمات 

 .على األسعار فإن أسعار السوق ستكون انعكاسا للقیم الفعلیة لندرة السلع والخدمات

  كبیرة من سكانها لمن یعجزون عن توفیر یجب على الدولة الكفؤة أن تؤمن حاجات قطاعات

 تحقیـق الحاجـات وقـد ال تـستطیع الدولـة. هذه الحاجات األساسیة عند وضـع سیاسـاتها العامـة

ولــذلك علــى الدولــة أن تــشرك النــاس فــي صــنع . دون معرفــة هــذه الحاجــاتالجماعیــة بكفــاءة 

ؤسـسات القطـاع الخـاص السیاسة بفتح الطریق أمام المستعملین لهـذه الحاجـات مـن األفـراد وم

 هــذه ویفــضل أن تقــدم الدولــة. رائهــموالجماعــات األخــرى فــي المجتمــع المــدني للتعبیبــر عــن آ
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نــــشطة القطــــاع الخــــاص  عــــن طریــــق الــــشراكة بــــین مؤســــساتها وأالــــسلع والخــــدمات األساســــیة

 .ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا قد یزید من توافر هذه الخدمات بكفاءة

 وتبنـي شـبكات ، لدعم المواطنیین، وتصحیح االختالل فـي توزیـع الـدخل انتهاج صیغ مختلفة 

یة تهدف في المقام األول إلى الرفع من مستوى معیشة المواطن ودعـم اجتماعضمان وحمایة 

 وتعتبــر سیاســة الــدعم الــسلعي .قدرتــه اإلنفاقیــة لیــتمكن مــن تــأمین متطلبــات حیــاة أفــراد أســرته

لمقبولــة خاصــة عنــدما تــستهدف وبــشكل مباشــر الرفــع مــن یة اقتــصادسیاســة مــن الــسیاسات اال

 وغیرهـا ، والتقلیل مـن حـدة المـشاكل المقترنـة بانتـشار ظـاهرة  الفقـر،مستوى معیشة المواطنین

یة سـیئة ذات آثـار سـلبیة وضـارة اقتـصاد ولكنهـا تـصبح سیاسـة ،من األهداف اإلنسانیة النبیلة

 وال ،وترسیخ التربح غیر المـشروع ومظـاهر الفـساد ،عندما تقترن هذه السیاسة بالهدر والتبذیر

 تحقق األهداف التي أقرت من أجلها

 وكبر حجـم التراكمـات ،یة التي رتبتها حرب التحریرجتماعیة واالقتصادفي إطار التحوالت اال 

 تـــأتي الحاجـــة إلـــى ضـــرورة وضـــع الـــسیاسات الـــسلیمة ،الـــسلبیة الموروثـــة مـــن الوضـــع الـــسابق

نا الــــوطني اقتـــصادلتـــي تتناســــب وتنـــسجم مـــع متطلبـــات إعــــادة النهـــوض بالجـــادة والمالئمـــة ا

 وتهیـئ المنـاخ المالئـم للقطـاع الخـاص لكـي یأخـذ ،للوصول إلـى مـستویات مـن التنمیـة والنمـو

هنـاك قناعــة راسـخة لــدى الكثیـر مــن المتخصـصین بأنــه ال یمكـن قیــام  إذ إن ،مكانـه الطبیعــي

ّال بوجـــود قطـــاع خـــاص فّعـــال یتكـــون مـــن رجـــال ي مـــستدام إاقتـــصادیة ونمـــو اقتـــصادتنمیـــة 

 قطاع خاص حیوي قوي في تركیبتـه ناضـج فـي برامجـه وقـادر ،األعمال الوطنیین المخلصین

 ، فــي لیبیــا الجدیــدةقتــصادعلــى خــوض غمــار االســتثمار والمــشاركة الفعلیــة فــي دفــع عجلــة اال

  -:ذلك من خالل مایلي

 ـــة ومؤســـس ات القطـــاع الخـــاص، إذ الـــشراكة والتكامـــل بـــین مؤســـسات الدول

ــــة  ــــق التنمی ــــى القطــــاع الخــــاص كــــشریك رئیــــسي لتحقی یتعــــین أن ینظــــر إل

ـــق فـــرص عمـــلقتـــصاداال ـــتم تكـــریس هـــذه ،یة المـــستدامة وخل  ویمكـــن أن ی

الــشراكة عــن طریــق سیاســات ُتعــالج طلــب القطــاع الخــاص المتزایــد علــى 

 أي رفــــــع أداء ،الخـــــدمات المقدمـــــة مـــــن القطــــــاع الحكـــــومي بـــــشكل فّعـــــال

سسات الدولة لتقدم للقطاع الخاص خدمات إداریة متمیزة ُتمكـن القطـاع مؤ 

 .الخاص من التطور واإلنطالق

 ي والمــالي قتــصادمــة فــي المجــال االتنقیــة حزمــة القــوانین والتــشریعات القائ

یعي یــضمن الحقــوق وُیعــزز الثقــة ویهیــئ ر بمــا یمكــن مــن وجــود إطــار تــش

 .يقتصادي المجال االُسبل النجاح والتطور للمؤسسات العاملة ف
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 التـــــي ُتمكـــــن وفیر المعلومـــــات الدوریـــــة الـــــشاملة ســـــیادة مبـــــدأ الـــــشفافیة وتـــــ

مؤســسات القطـــاع الخـــاص مــن اتخـــاذ القـــرارات وتقــدیم االستـــشارات ودعـــم 

 .القرارات الحكومیة

  وجـــود حزمـــة مـــن الحـــوافز الـــضریبیة والتمویلیـــة والخدمیـــة الحقیقیـــة، تتـــسم

بــادرین بالقطــاع الخــاص بــشكل علمــي وعملــي  تُقــدم للم،بالــشمول والمرونــة

یعتمد أساسًا على معاییر األداء الكفء ومدى المـساهمة الفعلیـة فـي خلـق 

 .یة فاعلةاقتصادقیم مضافة واضحة ومؤسسات 

  بما ینعكس على األداء واستخدام معاییر الحوكمة تطویر مؤسسات الدولة

ة صــدیقة لقطــاع وتحــسن بیئــة األعمــال وضــمان وجــود بیئــة إداریــة تــشریعی

 .األعمال ُتشجع مبادرات االستثمار واإلنتاج

  ــــسیة مــــع مؤســــسات تو ــــة تناف قــــف دخــــول الحكومــــة ومؤســــساتها فــــي عالق

العالقـــة تكاملیـــة ولیـــست األعمـــال الخاصـــة، حیـــث یجـــدر أن تكـــون هـــذه 

 وأن تعمـــل الدولـــة علـــى تقویـــة قطـــاع األعمـــال ودعمـــه بـــدًال مـــن ،تنافـــسیة

 .أضعافه

 ن مـــن تجـــاوز العقبــات إلتمـــام اإلجـــراءات الالزمـــة لولـــوج تمكــین المـــستثمری

فـــي مقـــدمتها الحـــصول علـــى األراضـــي الالزمـــة إلقامـــة و أبـــواب االســـتثمار 

 مـــــن خـــــالل إجـــــراءات تتـــــسم بالـــــشفافیة والعدالـــــة ،المـــــشروعات والتمویـــــل

ي اقتـصاد فـي إطـار الـدفع نحـو تحقیـق نمـو ،والمصداقیة وتضمن الحقـوق

 .مستدام

 ســـتثمار فــي األنـــشطة غیـــر النفطیــة وفـــي األنـــشطة غیـــر دعــم مبـــادرات اال

التقلیدیة وفتح المجال لتشجیع االستثمار الوطني فیهـا علـى ُأسـس متكافئـة 

 .مع االستثمار األجنبي

  یة اقتـصادیة بأدوات علمیة ممكنة وفّعالة تـسهم فـي مجملهـا لبـروز بیئـة اقتصادتبني سیاسات

   .صدیقة لقطاع األعمال

 األولیـــة والثانیـــة والثالثـــة"رعایـــة الـــصحیة فـــي مـــستویاتها المتعـــارف علیهـــا یجـــب أن تتـــوفر ال "

 مواردهــا واســتقرارللمــواطن بــسهولة ویــسر، وأن یتحقــق ثباتهــا وتــوفر كوادرهــا العاملــة والمؤهلــة 

   . مع شركاء التنمیة المستدامةالمالیة بالتنسیق

 قــد  بالكامــل، و  والتعلیمیــةةمعظــم دول العــالم غیــر قــادرة علــى تغطیــة نفقــات الخــدمات الــصحی

أصبحت المجانیة في ضوء الزیادة المفرطة في التكالیف والناتجة عن التطور التقني والعلمـي 

حــصول لل أال یتحمــل المــواطن أعبــاء مالیــةتــشكل عبئــًا كبیــرًا ال یمكــن الوفــاء بــه، ولكــن یجــب 
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أن تتحمـــل الخزانـــة ، وأن تتبـــع أســـالیب أخـــرى فـــي إیجـــاد التمویـــل الـــالزم، بعـــد اتعلـــى الخـــدم

العامـــة مـــسئولیتها وتـــدفع حـــصتها الكاملـــة والمناســـبة بالقیـــاس مـــع النـــسب الدولیـــة مـــن النـــاتج 

.  عن طریق شراء الخدمة وتمویل المؤسـسات والمرافـق الخدمیـة المختلفـةالمحلي والدخل العام

ق مـن خـالل أنظمـة تجمیـع المخـاطر بطـر في تمویـل الخـدمات الـصحیة المساهمة مثال ذلك، 

االشـــتراك الــــسنوي والتكافـــل الــــصحي أو التــــأمین الـــصحي، إلــــى جانـــب مــــساهمة المؤســــسات 

ـــل المتاحـــة مـــن القطـــاعین قتـــصادالراعیـــة والوحـــدات اال  الخـــاصیة وأدوات االســـتثمار والتموی

 .والعام

  ي والجامعـات والجمعیـات األهلیـة جتمـاعمشاركة القطاعات األخرى كالضمان االتتعین أیضا

 فــي  تقــدیم الخــدمات الــصحیة المؤســسة العــسكریة واألمنیــة وغیرهــاو مــر اللیبــي كــالهالل األح

  . توزیع التكلفة وتعدد قنوات الخدمة وٕاتاحتها للجمیع بغایة

  تهتم الدولة بتوفیر الرعایة الصحیة األولیـة ونظـام طبیـب األسـرة كمـا تتـولى تقـدیم بـرامج طـب

 التــــسجیل الـــوطني لــــضمان جــــودة الطـــوارئ والكــــوارث، فـــضال عــــن اإلشــــراف علـــى إجــــراءات

تقــدیم الخــدمات الــصحیة خــاص یتــولى القطــاع الاألدویــة والمعــدات والمــستلزمات الطبیــة، فیمــا 

 ویتم الدفع به لتحمل مسئولیة أكبر مـن خـالل إشـراكه وتـشجیعه ،في مستویاتها الثانیة والثالثة

عـاییر والـضوابط وأسـس وتعزیز فرص االستثمار في مجال الخدمات الـصحیة مـع االلتـزام بالم

  .االعتماد

  تفعیل دور القطاع الخاص في المشاركة فـي تمویـل التعلـیم والتـدریب خاصـة هناك حاجة إلى

في مجال مبادرات المشاریع الصغرى والمتوسـطة لمـا لـذلك مـن أهمیـة فـي إتاحـة فرصـة أكبـر 

 .امة ومؤسساته الخاصة والعقتصاد باتجاهات االلربط مخرجات التعلیم والتدریب

  ،ــــشراكة المجتمعیــــة ضــــروریة فــــي التعامــــل مــــع القــــضایا البیئیــــة ــــاكباعتبــــار أن ال  حاجــــة هن

لمـــساهمة الدولـــة والقطـــاع الخـــاص واألهلـــي فـــي الحفـــاظ علـــى البیئـــة المحلیـــة، وٕاتاحـــة فرصـــة 

للقطـــاع الخـــاص باالســـتثمار فـــي إعـــادة تـــدویر النفایـــات الـــصلبة وٕادارة معالجـــة میـــاه الـــصرف 

 . الصحي

  عامة التالسیاسا

 اللیبــــي فــــي انخفــــاض  قتــــصاد مــــشكلة االیة، یمكــــن حــــصرقتــــصادفیمــــا یتعلــــق بالــــسیاسات اال 

أمـــا عـــالج هـــذه المـــشكلة فـــیكمن فـــي إعـــادة هیكلـــة . معـــدالت النمـــو الحقیقـــي وتخلـــف التنمیـــة

 وفـق رؤیــة واضـحة وخطــوات مدروسـة وبرنــامج زمنـي محــدد یهـدف إلــى رفـع قــدرات قتـصاداال

یة اقتـصادة وخلـق تنمیـة بشریة من أجل تحقیق معدالت نمو حقیقـي مرتفعـالمجتمع المادیة وال

یة تركـــز علـــى جـــانبي العـــرض والطلـــب تكـــون اقتـــصادلـــذا یتعـــین وضـــع سیاســـات و . مـــستدامة

المبذولـة نحـو االصـالح وٕاضـفاء المـصداقیة والجدیـة علـى الجهـود لمعالم واألهداف، واضحة ا
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ــــصاداال ــــدى المــــواطن فــــي ي،قت المؤســــسات المــــسؤولة عــــن رســــم الــــسیاسات  وٕاعــــادة الثقــــة ل

الستقرار تحقیق ا  اللیبي یتطلب  حشد كل الجهود من أجلقتصادإن اال. یة وتنفیذهاقتصاداال

   : یحتاج إلىیین، ومن ثم فإنهقتصادوالنمو اال

 ي، وتحقیــق إصـــالح قتــصادسیاســة نقدیــة فعالــة هــدفها خلـــق االســتقرار اال

بمـــا یعـــزز القیمـــة الحقیقیـــة للعملـــة  یقـــي فـــي النظـــام النقـــدي والمـــصرفي،حق

ویـــضمن اســـتقاللیة المـــصرف المركـــزي، وتطـــویر أدوات الـــسیاسة النقدیـــة 

  .ورفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي

 لیـة بمـا یـضمن فعاغیرات هیكلیة فـي الجهـاز المـالي، سیاسة مالیة ُتحدث ت

ي، لـضریبیحقـق التعـدیالت المرغوبـة فـي النظـام اأدوات السیاسة المالیـة، و 

 . ویرشد اإلنفاق العام ویرفع إنتاجیتهوینمي االیرادات العامة،

  ،سیاســة تجاریــة تُــسهم فــي دعــم وتنــشیط حركــة التجــارة الداخلیــة والخارجیــة

بمــا ءات الالزمــة لــدعم نــشاط التــصدیر، وذلــك بالعمــل علــى تفعیــل االجــرا

 تجـــاهي، وحمایـــة المنتجـــات الوطنیـــة، والـــدفع باقتـــصادیحقـــق االســـتقرار اال

 الـوطني فـي منظومـة منظمـة التجـارة العالمیـة وفـق أسـس قتصاداندماج اال

 .متكافئة

  سیاســــات اســــتثماریة فعالــــة تهــــدف إلــــى خلــــق قیمــــة مــــضافة بالقطاعــــات

یة الواعـــدة غیـــر النفطیـــة، تتمیـــز بوجـــود إمكانیـــات لتطـــویر میـــزة قتـــصاداال

رة تنافــــسیة واضــــحة، مثــــل قطــــاع الخــــدمات المالیــــة والنقــــل والتــــأمین وتجــــا

بمـــا هـــا،  وتطویر وخلــق المنـــاطق الحــرةبــور والثـــروة البحریــة، والـــسیاحة، الع

 .یؤدي إلى تنویع مصادر الدخل القومي وتنویع هیكل الصادرات اللیبیة

 بحیـث یـتم تركیـز سـتثمار بقطـاعي الـصناعة والزراعـة،سیاسات لترشید اال 

بفتح االستثمار الصناعي على قیام الصناعات الصغرى والمتوسطة وذلك 

ــــة  ــــي، مــــع تقــــدیم التــــسهیالت والعنای المجــــال أمــــام القطــــاع الخــــاص المحل

الالزمـــة، باإلضـــافة إلـــى تـــشجیع الـــصناعات التـــصدیریة التـــى تعتمـــد علـــى 

أما االستثمار الزراعي فیتعین أن یركز على . خامات وموارد متوفرة محلیاُ 

دوي  ذات الجـــســـتراتیجیةفـــي تطـــویر مـــشاریع إنتـــاج الحبـــوب اإل االســـتثمار

یة وفـــق رؤیــة متطـــورة مبنیـــة علــى اســـتمرار الملكیــة العامـــة لهـــذه قتــصاداال

 مع نقل إدارتها للقطـاع الخـاص المحلـي أو األجنبـي، فـي إطـار ،المشاریع

 بهــدف تحقیــق نــسبة مــستهدفة مــن ،مــا یعــرف بفــصل الملكیــة عــن اإلدارة

 .األمن الغذائي
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 تقلیــل معــدل ف تعمــل علــى إیجــاد حــل للبــاحثین عــن عمــل لیــسیاســة توظ

تحــسین أداء العــاملین للحــد مــن ظــاهرة البطالــة و البطالــة إلــى حــده األدنــى، 

  .المقنعة

  ـــــي ویجـــــب أن ترتفـــــع نـــــسبة مـــــساهمة قطـــــاع الـــــصناعة فـــــي النـــــاتج المحل

فــــي عـــــام % 13.9نحــــو (اإلجمــــالي غیــــر النفطـــــي مــــن وضــــعها الـــــراهن 

، بحیــث 2040كحــد أدنــى فــي عــام % 25إلــى نــسبة تقتــرب مــن ) 2010

إن . خمــس النــاتج غیــر النفطــي علــى األقــل مــن القطــاع الــصناعين یــؤمّ 

لمــــساهمة قطــــاع الــــصناعة فــــي النــــاتج غیــــر النفطــــي لیــــست % 20نــــسبة 

افتراضـــًا اعتباطیـــًا بـــل هـــي الحـــد األدنـــى الـــذي نـــرى أن یـــساهم بـــه قطـــاع 

 .   التصنیع في الناتج غیر النفطي

 فیـــذ المـــشروعات، التخطــیط التأشـــیري والخطــط المتحركـــة أكثـــر مالءمــة لتن

ـــــي تكفـــــل النهـــــوض بالقطاعـــــات  وذلـــــك مـــــن خـــــالل وضـــــع الـــــسیاسات الت

ذ المــشروعات مــن قبــل القطــاعین العــام والخــاص، وفــي یــیة وتنفقتــصاداال

بحیـث  تدار المشروعات علـى أسـس علمیـة، هذا الصدد فإنه من المهم أن

ال تتـــــدخل الدولـــــة فـــــي توجیـــــه اإلدارة إال مـــــن خـــــالل الـــــسیاسات المحفـــــزة 

  .  لموجهةوا

  دون أي توجیـــه، نحـــو االســـتثمار فـــي یحـــرك التخطـــیط التأشـــیري األمـــوال

العمــــل بأســــلوب بــــالتخطیط التأشــــیري هــــو ، و المــــشروعات األعلــــى عائــــدا

 حـــسن إدارة  فــي مرحلـــة غیــاب الـــنفط وحتــى أثنــاء وجـــوده شــریطةاألنــسب

إن الخطـــــط التأشـــــیریة عنـــــدما تكـــــون متحركـــــة . المـــــشروعات االســـــتثماریة

ــــصحیح تــــساعد  ــــى تحــــدیث وتطــــویر التوقعــــات وٕاعــــادة ت ــــشكل فعــــال عل ب

 .االختالالت أثناء التنفیذ بما یساعد بدوره على بلوغ األهداف المرجوة

 ة للـــنفط الخـــام أن تـــستورد منتجاتهـــا مـــن غیـــر المقبـــول لدولـــة منتجـــة رئیـــس

النفطیة المكررة من الخارج، فقد قامـت لیبیـا ببنـاء بعـض المـصافي لتكریـر 

ـــنفط الخـــ ـــب المحلـــي، وأیـــضا لتـــصدیر الـــنفط ال ام، بهـــدف ســـد حاجـــة الطل

بمــا یــضمن إلــى جانــب یة، قتــصادللمزیــد مــن الوفــورات االالمكــرر تحقیقــًا 

ذلك االستفادة من الغاز الطبیعي المصاحب الستخراج النفط، وجرى تنفیذ 

هـــذه المـــشاریع وفـــق مـــا رصـــدت لهــــا مـــن مخصـــصات مالیـــة فـــي خطــــط 

 المــصافي غیــر كــاٍف والمطلــوب هــو تطــویر التحــول، غیــر أن إنتــاج هــذه

 . الوطنيقتصادبما یكفي لسد حاجة اال  اإلنتاجیةطاقاتها
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  التالیةالسیاساتوفیما یختص بالتعلیم، یتعین تبني : 

  ،ضــمان جــودة النظــام التعلیمــي علــى مختلــف مــستویاته عامــًا كــان أم خاصــًا

 حاسمة وایجابیـة وتحدیث  المؤسسات التربویة والمهنیة عبر إحداث تغییرات

فــي منــاهج التعلــیم ووســائله، وربطــه باحتیاجــات المجتمــع ومتطلبــات العــصر 

واســــــتحقاقات التنافــــــسیة، وتعزیــــــز الــــــتعلم المــــــستمر وضــــــمان حریــــــة تــــــداول 

  . المعلومات

  تأســیس عالقــات التوأمـــة والتعــاون مــع الجامعـــات العالمیــة المرموقــة، وطـــرح

ـــى المـــست ـــة المـــشتركة عل ـــرامج التعلیمی وى األكـــادیمي التدریـــسي والبحثـــي، الب

 .وتبادل األساتذة الزوار

  وضــع التــشریعات الــضامنة الســتقاللیة مؤســسات التعلــیم والبحــث العلمــي بمــا

 .یدعم الحریة األكادیمیة

  تأســیس عالقــة شــراكة وتعــاون مــع جهــات العمــل للتأكــد مــن مالءمــة المنــاهج

مهــارات الالزمــة التــي والبــرامج الحتیاجــات ســوق العمــل، وتزویــد الطــالب بال

 .تؤمن تمّیزهم باإلبداع واالنتماء للعمل

  المساعدة فـي تقـدم المعـارف ونقلهـا، مـن خـالل التـدریب والتحـضیر والتعـاون

، وٕادخال تقنیة المعلومـات فـي المراحـل قنیةمن أجل تقدم المعرفة العلمیة والت

 .الدراسیة المختلفة

  فــــــي الــــــتعلم الــــــذاتي اســــــتحداث تخصــــــصات بینیــــــة وأســــــالیب جدیــــــدةدعــــــم و 

ـــشابك وتعقـــد الظـــواهر الطبیعیـــة واإلنـــسانیة، وحاجـــة  والمـــستمر، اســـتجابة لت

 .السوق إلى تعددیة في مهارات مخرجات التعلیم

  تحـــدیث آلیـــات صـــنع سیاســـات التنمیـــة البـــشریة وأدوات تنفیـــذها بمـــا یـــضمن

 .توظیف العمالة في المهن المناسبة وتعزیز القدرة التنافسیة

 تعلیمیــــة طویلــــة المـــدى تــــستوعب طاقــــات األفــــراد وطموحــــاتهم إعـــداد خطــــط 

وتــــوفر فــــرص عمــــل مناســــبة للتقلیــــل مــــن نــــسب البطالــــة وتــــضمن الحمایــــة 

 .یة المناسبةجتماعاال

 تهیئة المناخ المناسب الستیعاب القدرات العلمیة المهاجرة. 

 ذوي فادة مـــن التقنیــــات والمنـــاهج الحدیثــــة فـــي تأهیــــل وتنمیـــة مهــــارات االســـت

 . لتمكینهم من المشاركة في التنمیةعاقةاإل



 
 

98

 ــــات والمع ــــوفیر األجهــــزة والمعــــدات والمــــواد والمكتب ــــاني والمرافــــق ت امــــل والمب

 والمحافظــة علیهــا وتطویرهــا بمــا یتفــق والمواصــفات التعلیمیــة ووســائل النقــل،

 .العلمیة العالمیة في هذا الخصوص

 أمین سیر العملیـة التعلیمیـة  الكفؤة وتأهیل المعلمین لتةإعداد الكوادر التعلیمی

  .على المستوى المطلوب

  ،ــاه عــام وبخــصوص الوضــع المــائي  4  حــوالى 2005بلــغ إجمــالي الكمیــة المتاحــة مــن المی

سـنة، األمــر الــذي أدى إلــى تــدنى المیــزان  /3 ملیــار م5ســنة، بینمــا تجــاوز الطلــب  /3ملیـار م

كــون إجمــالي العــرض المتــاح مــن  فــي الــسنة، ومــن المتوقــع أن ی3أكثر مــن ملیــار مبــالمــائي 

 8 بینمـــا یتوقـــع أن یرتفـــع الطلـــب إلـــى حـــوالى ،ســـنة /3 ملیـــار م4 حـــوالى  2025المیــاه عـــام 

 .  سنة/3 ملیار م4سنة، مما ینعكس في عجز بالمیزان المائي یتجاوز  /3ملیار م

  ة تــؤدي إلـى تقلــیص العجـز مــن خـالل عكــس أنمــاط ئیــسیاسـات ماهــذا الوضـع تبنــي یتطلـب و

 :  علىستهالك ووضع أسس لتنمیة مستدامة، ترتكزاال

 اإلدارة الرشیدة للموارد المائیة.  

 إعادة النظر في السیاسات الزراعیة بما یؤدي إلى ترشید استخدام المیاه. 

 تبني طرق للري أكثر كفاءة بما یرفع إنتاجیة وحدة المیاه ویقلل الفاقد. 

 عیة وفــــق بــــرامج توعیــــة لــــصنا كمیــــات المیــــاه المــــستخدمة لألغــــراض اترشــــید

  .مراعاة األولویاتوترشید، فضال عن 

  ــــب االســــتهالكي ــــة الطل ــــاه خاصــــة فــــي تغطی التوســــع فــــي بــــرامج تحلیــــة المی

  .الحضري

  العمـل مـن خـالل اسـتیراد المنتجـات الزراعیـة الحفاظ على المیاه في مكامنهـا

  .التي تحتاج إلى كمیات كبیرة من المیاه

 األغراض المنزلیة المیاه في ترشید استهالك.  

 إعـــالن المآتـــا العـــالمي للرعایـــة أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالـــسیاسات الـــصحیة، ووفـــق مـــا یـــنص علیـــه 

واألخـذ فـي ا، مواردهـ  ضـرورة تحقیـق العدالـة والمـساواة فـي تـوفیر الخدمـة وتوزیـعمـنالصحیة 

 .اإلعتبار مبدأ الوقایة خیر من العالج من خالل االهتمام بجودة البیئة

  متمیزة وقریبة، یسهل الوصول إلیها من خـالل خـدمات إسـعاف متطـورة ت صحیةاخدمتوفیر 

مــن خــالل اســتخدام التقنیــات الحدیثــة وٕامكانیــات و ووجــود شــبكة مواصــالت واتــصاالت جیــدة، 

 بــأن االنتــشار األفقــي للمرافــق الــصحیة یــصل إلــى المؤشــرات المحلیــةتفیــد و . التطبــب عــن بعــد

إلحالـــة بـــین انعـــدام نظـــام ا ذلـــك نـــوع الخدمـــة وجودتهـــا و كـــل المنـــاطق واألنحـــاء، ولكـــن یـــنقص

  .مستویاتها
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  المتكاملة في المناطق الصغیرة والنائیةالصحیة توفیر الخدمة.  

 تبنـي نظـام اإلحالـة واالعتمـاد علـى خارطـة وفـي حالـة تعـذرها،  القدرات البشریة المؤهلـة تأمین

  .صحیة توفر التكامل المطلوب

 لبیئیــة، یتعـین االهتمــام بنــشر الــوعي البیئـي وٕارهــاف الحــس الجمــالي وفیمـا یتعلــق بالــسیاسات ا

لدى الناشئة، وٕاعادة النظر فـي التـشریعات البیئیـة الراهنـة بمـا یـستجیب لعالمیـة ظـواهر الهـدر 

واالستنزاف البیئي وتأثیراتها المحلیة، والتحكم في االنبعاثات وفق الحـدود المـسموح بهـا محلیـا 

 .ودولیا

 ؤمن إدارة متكاملة للموارد الطبیعیة سبیال للحفاظ على البیئة، وأساسا لرفاهیة وضع سیاسات ت

 .األجیال الحاضرة وضمان حق األجیال القادمة

  القیام باستثمارات تعویضیة تحافظ على رأس المال الطبیعي والتنوع البیئي، خـصوصا المهـدد

 .باالنقراض

 ـــسائل ـــة للنفایـــات الـــصلبة وال ة، وتعزیـــز التوجـــه نحـــو اســـتخدام الطاقـــات إســـتحداث إدارة متكامل

 .النظیفة

 ومراقبـــة ورصـــد ومتابعـــة ســـتراتیجیةاالهتمـــام بـــالتخطیط البیئـــي ضـــمن الخطـــط العمرانیـــة واإل ،

 .جودة البیئة المحلیة بشكل دوري ومستمر

  أن یتم تبني السیاسات التالیةوفي مجال الثقافة والعلوم، یتعین: 

   ع یرسـخ قــیم التـسامح واالخــتالف وحریــة تطـویر خطــاب ثقـافي معتــدل ومتنــو

  .التعبیر، وینفتح على مختلف الثقافات والخبرات اإلنسانیة

  ،تـوطین العلـم فـي الثقافـة الـسائدة وتوسـل مناهجـه فـي حـل مـشاكل المجتمـع 

وتنمیـــــة الـــــروح اإلبداعیـــــة فـــــي اإلنتـــــاج الثقـــــافي، وتیـــــسیر الخطـــــاب العلمـــــي 

یة والثقافیة عوضا عن أن یبقى ماعجتواألكادیمي بحیث یسري في الحیاة اال

 ).ما یعرف بالثقافة الثالثة(متحصنا بعصمته األكادیمیة 

 تنویع مهارات مخرجات التعلیم بحیث تسهم في رفد الحركة الثقافیة . 

 دعم میزانیة البحث العلمي بوصفه أداة أساسیة من أدوات تطویر الثقافة . 

  ـــابر الثقافیـــة العامـــة والخاصـــة مجـــالت، الـــدوریات، الفـــضائیات ال( دعـــم المن

 ..).المتخصصة،

  تطــویر التــشریعات النافــذة فــي مختلــف المؤســسات الثقافیــة بمــا یتناســب مــع 

قــانون الــصحافة، قــانون الجمعیــات األهلیــة، وقــوانین (ثقافــة حقــوق اإلنــسان 

النقابـــات واالتحـــادات الثقافیـــة، قـــانون الرقابـــة علـــى المطبوعـــات والمـــصنفات 

 ...).الفنیة،
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   اســتحداث مؤســسات توكــل إلیهــا مهمــة ترجمــة أهــم المنــشورات فــي مختلــف

المجــاالت العلمیــة واألدبیـــة تنمیــة قـــدرات المنتــسبین إلـــى مجــاالت الـــصحافة 

 .والمسرح والفنون التشكیلیة

  االهتمــام بثقافــة األطفــال، بمــا تــستدعیه مــن إدراك ألهمیــة دور تنــشئتهم فــي 

 . ة وأدب األطفال، والعنایة بمسرح وصحافتشكیل وعیهم

  ،وضع سیاساتیتعینوفیما یتعلق باألمن الوطني : 

  تضمن أمن الوطن واستقراره وتفعیل دور الدولـة القـومي واإلقلیمـي والعـالمي 

یــة أقــدر علــى التعامــل مــع اجتماعیة و اقتــصادفــي تــشكیل فــضاءات سیاســیة و 

 التوجهات العولمیة؛

 مــال العــام، وســیادة القــانون  تعــزز هیبــة الدولــة وســلطتها بمــا یكفــل حرمــة ال

 .وقدسیته واحترامه من الجمیع، بوصفه مصدرا رئیسا للحقوق والواجبات

 تؤدي إلى تحدیث ومأسسة آلیات صنع السیاسة العامة وأدوات تنفیذها .  

  توســــع دائــــرة النــــشاط األهلــــي وتفعــــل مؤســــسات المجتمــــع المــــدني وتطــــور 

 .نتماء والمواطنةالتشریعات المنظمة له على نحو یعزز مفهوم اال

   تفـــتح مجـــاالت أرحـــب لمـــشاركة المـــواطن فـــي العملیـــة الـــسیاسیة وتتـــیح لـــه

تـــشكیل األحـــزاب الـــسیاسیة التـــي تمكنـــه مـــن اإلســـهام فـــي النـــشاط الـــسیاسي 

 . بشكل جمعي ومنظم

 فــــي دراســــة ســــتراتیجیةتعــــزز دور المؤســــسات العلمیــــة ومراكــــز الدراســــات اإل 

د البحــوث وٕاقامــة النــدوات والمــؤتمرات ذات الجوانــب األمنیــة المختلفــة وٕاعــدا

 .العالقة بمحاربة الفساد ونبذ العنف، تعزیزًا لألمن الوطني والمجتمعي

  تعــدل التــشریعات القائمــة وتــصدر تــشریعات جدیــدة تعــزز اســتقاللیة القــضاء

 .ونزاهته وتضمن المساواة أمام القانون وعدالة اإلجراءات

 اغة دورها بمـا یعـزز هیبـة الدولـة وأمنهـا تحّدث المؤسسات األمنیة وتعید صی

ونزاهتهـــــــا واحترامهـــــــا لحقـــــــوق اإلنـــــــسان، بمـــــــا یتماشـــــــى مـــــــع روح العـــــــصر 

 .ومقتضیاته

   تعـــالج عـــوز التـــوازن الـــسكاني المتمثـــل فـــي انخفـــاض معـــدل النمـــو الـــسكاني

 .تركز الكثافة السكانیة على الشریط الساحلي وهجرة اللیبیین إلى الخارج

 ول الجوار في مختلفة الجوانب األمنیة خاصة فیما یتعلق تنظم التعاون مع د

حقـــوق  و بمـــسائل الـــدخول والخـــروج مـــن لیبیـــا، بـــشكل یـــضمن ســـالمة الـــوطن

 .المواطنین وحقوق الرعایا األجانب على حد سواء
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  تعزز التعاون على المستوى اإلقلیمي والدولي مـن أجـل خلـق مجتمـع عـالمي

مات العنــف والــصراعات المــسلحة یــسوده الــسلم وتتــضاءل فیــه فــرص اســتخدا

 .العدالة و قیم المساواة والحریةبوالتهدید بها، یلتزم 

  تـــــضع البـــــرامج الكفیلـــــة بتطـــــویر البنیـــــة التحتیـــــة لألمـــــن مـــــن مراكـــــز شـــــرطة

ومؤســسات إصــالح وتأهیــل، وتــوفیر اإلمكانــات الالزمــة، وتزویــدها بالتقنیــة 

  .المعاصرة

  ستثمار الموارد البشریةا 5.122

 اللیبي من النمط التوزیعي قتصاد إلى االنتقال باال تفضي أیة رؤیة استشرافیة تهدفیتعین أن 

معالجـة التـشوهات واالخـتالالت التـي تـسببت بهـا إلـى غیر المنتج إلى النمط اإلنتاجي الفعـال 

هم نتائجهـا سـیطرة العقلیـة االتكالیـة التـي أاسات التي اتبعت في الماضي، والتي كان من یالس

إن هــذا األمــر . العتمــاد الكلــي علــى الدولــة ومؤســساتها تعــاظم النزعــة االســتهالكیةدت إلــى اأ

عادة بناء النظام التربـوي والتعلیمـي واتخـاذ التـدابیر المناسـبة لتعـدیل اتجاهـات االفـراد إیتطلب 

منــــذ الــــصغر نحــــو ثقافــــة العمــــل واإلنتــــاج وغــــرس التربیــــة المهنیــــة فــــي المنــــاهج وفــــي الحیــــاة 

 التعلیم أكثـر مرونـة لیـستوعب مـسارات تقنیـة وتطبیقیـة باالضـافة إلـى الثقافـة المدرسیة، وجعل

  .االساسیة والعامة

  یعتبـــر التعلـــیم ركیـــزة التنمیـــة الرئیـــسیة فـــي عـــصر العولمـــة فهـــو الـــذي یحـــدد القـــدرة التنافـــسیة

 نظــرًا ألن عامــل المعرفــة ًأصــبح أحـــد العناصــر األساســیة لإلنتــاج ومحــددًا أساســـیًا قتــصادلال

 . في المحافظة على الهویة الثقافیة والحضاریةیقوم التعلیم بدور رئیسإلنتاجیة، كما ل

  إن التعلـیم التقلیـدي سـریعا مـا یـصاب بتقـادم المعـارف والمهـارات، ویـؤدي بالتـالي إلـى ضــمور

المــوارد البــشریة، بینمــا الــتعلم مــدى الحیــاة عامــل أساســي فــي التنمیــة المــستدامة، كونــه یحــافظ 

 .ة وتجدد التعلیم ویضمن مداومة تنمیة الموارد البشریةعلى حیوی

  التعلیم مطالب بتوفیر القوى البشریة المؤهلة تأهیالً جیدًا من خالل ما یجـب أن  یقـوم بـه مـن

إمـــداد لهـــذه القـــوى بالمهـــارات والتـــدریب والمعـــارف والخبـــرات التـــي تتزایـــد الحاجـــة إلیهـــا دائمـــًا 

  .بتطور المجتمع وتالحق التغیرات

  أصبحت المادة المعرفیة من الضخامة بحیث یستحیل تغطیتها بالمنـاهج الدراسـیة، مـا یتطلـب

إلمامـــا كافیـــا مـــن قبـــل مـــصممي البـــرامج التعلیمیـــة بأســـس نظریـــة المعرفـــة ومهـــارات اســـتخدام 

مخططات المفاهیم والشبكات الداللیة وما شابه ذلك، كما یتطلـب اسـتخدام مـا یعـرف بـالمنهج 

م على أساس أن أیة مادة تعلیمیة یمكن تدریسها في مراحل العمر المختلفة مع الحلزوني القائ

استمرار عملیة التعمیق المعرفي، بدال من طابع التالحق والخطیة في عملیة تخطیط المناهج 

  .التقلیدیة
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  یتعــین أن ثقافــة النهــوض والتقــدمكــي تحقــق أیــة رؤیــة فــي التعلــیم مــستهدفاتها التنمویــة وفــق ،

  :ظف مهام وأدوار التعلیم فى المجاالت اآلتیةتصوغ وتو 

  أمـام التحـدیات التـى یفرضـها الـسیاق  اإلسالمیةالعربیةفة اوالثقتأكید الهویة ،

  .العالمى

  متطلبـاتحقیق حاجات وضـرورات المـشاركة بمعناهـا الواسـع وتأكیـد الحریـات 

 مجتمعیــــة تــــضمن كفــــاءة بوصــــفها وســــائل والدیمقراطیــــة شفافیةلإلبــــداع، والــــ

  .التنظیم المجتمعى

 ـــــة فـــــى التبـــــادل دىتوســـــیع مـــــ  االســـــتقالل والحركـــــة واالختیـــــار، وتأكیـــــد الندّی

  .والتنافسیة باألسواق

 مدى الحیاة والتعلم تطویر وتوسیع مفهوم وأسالیب التعلیم .  

  والثقافةالتطویر المؤسسى المستمر لمنظومة التعلیم.  

  فكرینوالمیة للعلماء جتماعالمكانة االاإلعالء من شأن.  

  ربـــط المنـــتج مـــن التعلـــیم باحتیاجـــات ســـوق العمـــل وفـــى إطـــار تقـــسیم متوقـــع

للعمــل، وربــط الكفــاءة الخارجیــة لمنظومــة التعلــیم بالتبــارى فــى توســیع قاعــدة 

ــــــصغیر  المــــــوارد وابتكــــــار المــــــشروعات التنمویــــــة ودعــــــم قطــــــاع األعمــــــال ال

  .والمتوسط

 فـى لمـرأةدوار المتنامیـة لالعنایة بثقافات وفئات فرعیة خاصـة، واالهتمـام بـاأل 

 .عالم التنمیة للقرن الحادى والعشرین

 ي، والتــي تتعــین قتــصاداســتجابة للتحــدیات التــي تواجــه النطــام التعلیمــي فــي عالقتــه بــالواقع اال

فــي مــا یعانیــه مــن ضــعف فــي تطــابق مخرجاتــه مــع متطلبــات ســوق العمــل، وافتقارهــا للمرونــة 

غیرة التي فرضتها تطورات االنفتـاح علـى األسـواق والمنافـسة الكافیة للتكیف مع احتیاجاته المت

الدولیـــة، واســـتثمارا للفـــرص المتاحـــة، یتوجـــب التركیـــز علـــى قـــضایا التنمیـــة البـــشریة والتنـــشئة 

 .یة التي تتیح للمجمتع فرص االستفادة من مهارات وخبرات أبنائهجتماعاال

  وفق هذا یتوجب:  

 واكب التطورات الحدیثةة التحتیة للتعلیم بما ینیتحدیث الب. 

  اعتماد سیاسة التنمیة البشریة المتواصلة التي تؤمن زیادة القـدرات والكفـاءات

والمهــارات واســتیعاب التقنیــة عنــد الــسكان وتطــویر البنیــة التحتیــة فــي مجــال 

 .المعرفة والمعلومات
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  تطــویر ســبل االســتثمار البـــشري مــع االهتمــام بقـــضایا البحــث والتطــویر بمـــا

سیاسة التعلیمیة وسیاسة االسـتخدام وغیرهـا مـن المجـاالت التـي ترفـع یخدم ال

 .من نوعیة العمل ورفع إنتاجیته

  التركیــز علــى الــدور التربــوي للمدرســة خــصوصا فــي مرحلــة التعلــیم األساســي

یــة وفــي تنمیــة وعــي جتماعشئة االحیــث یعتبــر دورهــا محوریــا فــي مــسألة التنــ

واالسالمیة وانتمائهم الوطني وفي ادراكهم طفال والناشئین بهویتهم العربیة األ

 .لقضایا عصرهم ومشكالته

  تحدیث مناهج التعلیم العام والفني والعالي وربط التعلیم بالصناعة عن طریق

انشاء الحاضنات التقنیة وزیـادة االسـتثمار المباشـر فـي البحـث العلمـي ونقـل 

 .النقنیة

 والتعلــــیم االفتراضــــي تطــــویر بــــرامج التعلــــیم بحیــــث یــــشمل التعلــــیم عــــن بعــــد 

والتـــــدریب أثنـــــاء الخدمـــــة وتطـــــویر المنـــــاهج الدراســـــیة القائمـــــة علـــــى الحفـــــظ 

واالســتظهار، وتنمــي القــدرة علــى اإلبــداع، والتأمــل، والتفكیــر الناقــد، وتعــزز 

 .الحوار واالنفتاح، واحترام الرأي المغایر

  التـدریب مساهمة المجتمع المدني في دعم العلمیات التعلیمیـة والمـشاركة فـي

 .وتنمیة المهارات

  االهتمام باللغة العربیة وتطویرها والتركیز على تعلیم اللغات األجنبیة الرائجة

  .والترجمة منها وٕالیها

  ـــة مهـــارات الموهـــوبین مـــن شـــأنها االســـتفادة مـــن وضـــع سیاســـات تهـــتم بتنمی

  .قدراتهم في عملیة التنمیة

 یــة جتماعالرعایـة اال وضـع سیاسـات تهـدف إلـى تطــویر المؤسـسات المعنیـة ب

 تحدیــــدا حتـــــى یتـــــسنى إدمــــاجهم فـــــي المجتمـــــع ذوي اإلعاقـــــةعامــــة ورعایـــــة 

 .ومساهمتهم في تنمیته

 ةوضـــع سیاســـات تدریبیـــة تـــستند إلـــى أهـــداف واقعیـــة تـــستوفي معـــاییر الجـــود 

الشاملة وتسهم في اكتساب المتـدربین لمهـارات ومعـارف جدیـدة تتطلبهـا بیئـة 

 .العمل المعولمة

 سات تمكین المرأة بما یرفع من نسبة مشاركتها في سوق العملتفعیل سیا. 

  وضـــع سیاســـات متكاملـــة تـــوفر بنیـــة تحتیـــة وتـــؤدي إلـــى إعـــداد بـــرامج كفیلـــة

 .بتنمیة قدرات األطفال والشباب وصقل مواهبهم
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  وضع سیاسة لمجابهة معـدالت البطالـة بـین الـشباب وارتفـاع نـسبة الفقـر مـن

ل مجزیـة بالقطـاعین العـام والخـاص، مـا خالل العمـل علـى تـوفیر فـرص عمـ

تقلیل من مخاطر معدالت البطالـة وانعكاسـاتها علـى المجتمـع مـن النـاحیتین 

 .یةجتماعیة واالقتصاداال

  التقــویم المــستمر ألداء المتعلمــین فــي مؤســسات التعلــیم، وتــوفیر نظــم للتغذیــة

لبـدیل بــدًال الراجعـة عبــر مـستویات النظــام التربـوي، واعتمــاد أسـالیب التقــویم ا

من اختبارات التحصیل أحادیة الجانب، واالنتقال من ثقافة القیاس إلى ثقافة 

التقــویم الــشامل، وتــوفیر المــصادر والمقومــات الالزمــة لتفعیــل نمــاذج التقــویم 

 .األكثر شموًال واتساعاً 

  تحـــــسین المؤشـــــرات الكمیـــــة واألنـــــصبة التربویـــــة، بمـــــا ینـــــسجم مـــــع المعـــــاییر

) الیونـــسكو(والـــصادرة عـــن منظمـــة التربیـــة والثقافـــة والعلـــوم المعتمـــدة دولیـــًا 

لـــضمان جـــودة مـــدخالت وعملیـــات ومخرجـــات النظـــام التعلیمـــي وموظفاتـــه، 

وتـــوفیر بیئـــة مدرســـیة داعمـــة للـــتعلم، وقائمـــة علـــى التنـــافس بـــین المؤســـسات 

 .التعلیمیة على المستویین المحلي والوطني

  فیلة لـضمان الجـودة واثبـات القـدرة تباع السبل الكاوضع نظام اعتماد محلى و

 .على المنافسة الدولیة وتطبیق المعاییر الدولیة واالعتماد الدولي

  ترســـیخ مفـــاهیم البیئـــة وحمایتهـــا فـــي المنـــاهج الدراســـیة علـــي امتـــداد مراحـــل

التعلـــیم مـــن أجـــل خلـــق أجیـــال واعیـــة بقـــضایا البیئـــة وتعمـــل علـــي المحافظـــة 

لمـــدني ووســــائل األعــــالم فــــي تنمیــــة علیهـــا، ومــــساهمة مؤســــسات المجتمــــع ا

 .الوعي البیئي وخلق الكوادر والقدرات الالزمة لتحقیق تلك الغایة

  للمؤســسات اإلنتاجیــة والخدمیــةٕاعطــاء اســتقاللیة كاملــة  االهتمــام بالتــدریب و 

 وفــق وبحیــث تعــد بــرامج التــدریبمــستعدة وجــاهزة للعمــل   عناصــرإعــدادفــي 

 .ات الواقعیةاالحتیاج

  حاجة إلـى االهتمـام ببـرامج التنمیـة البـشریة فـي المنـاطق النائیـة، هناك أیضا

تكـون هـذه المنـاطق بیئـة بحیـث ال ما یعرف باسم التنمیة المكانیة المتوازنة، 

 .طاردة، ویتم اعتماد مبدأ التخصصات المكانیة أو التقسیم المكاني للعمل

 لتــي یتطلبهــا  التخصــصات العلمیــة الحدیثــة االتركیــز فــي التعلــیم العــالي علــى

مثــل الطاقــات ( المعرفــة وتــسهم فــي إنجــاز عملیــة التنمیــة المــستدامة اقتــصاد

  ).المتجددة، والتصحر، والطب البدیل
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 الـذي یـسهم  ، ونـوع مـن االسـتثمار البـشريحق من حقوق المواطنـة إن تحقیق األمان الصحي

باســتخدام مؤشــرات  هــذا األمــانیمكــن قیــاس ؛ و  اســتقرار المجتمــع وزیــادة قدرتــه اإلنتاجیــةفــي

  .  متوسط العمر المتوقع للفرد ومعدالت الوفیات بین األطفالمثلمحوریة 

  ،االســـتثمار البـــشري فـــي جوانـــب األمـــان الـــصحي یعنـــي أن تكـــون الرعایـــة الـــصحیة مـــستمرة

وشـــاملة للجمیـــع، وأن تتناســـب تكالیفهـــا مـــع إمكانـــات المجتمـــع، بمـــا یـــؤدي إلـــى حیـــاة صـــحیة 

  . أفضل

  ـــة الـــصحیةمتطلبـــات تـــشمل ـــة الـــصحیة :الرعای ـــة الرعای ـــة ؛ تحـــسین عدال القـــضاء علـــى األوبئ

؛ تحــسین الوصــول إلــى مــاء نظیــف صــالح للــشرب؛ الــتحكم فــي األمــراضة؛  المعدیــواألمــراض

المحافظــة علـــى ؛ و  والمــسكن الــصحيالغــذاءضــمان تــوفر ؛ تــوفیر خــدمات الــصرف الــصحي

  .ساندة األبحاثتدفق المعلومات عن الصحة لألفراد وللمجتمع ككل وم

 استثمار الموارد المادیة 5.123

  تنویع مصادر الدخل

 یــة خــالل الفتــرة الماضــیة فــي تحقیــق جتماعیة واالقتــصادلــم تفلــح خطــط ومیزانیــات التنمیــة اال

 وبرامجهــا كانــت موجهــة نحــو اهــدف تنــوع مــصادر الــدخل القــومي رغــم أن كــل اســتراتیجیاته

 .وردا ناضباتقلیل االعتماد على النفط باعتباره م

 یة المـستدامة علـى توجیـه األمـوال واالسـتثمارات اللیبیـة نحـو قتـصادیتعین أن ترتكز التنمیـة اال

مجـــاالت االســـتثمار غیـــر التقلیدیـــة التـــي مـــن شـــانها االســـتفادة مـــن الموقـــع الجغرافـــي للـــبالد، 

 .  واضحة اللیبي میزة نسبیة تنافسیة قتصادیة والطبیعیة التي تتیح لالقتصادوالموارد اال

  االستثمار في األنشطة المرتبطة بالموقع الجغرافي. 1

 اللیبي یمتلـك میـزة تنافـسیة قتصادإذا ما توفرت الشروط الموضوعیة والبیئیة المناسبة، فان اال 

كامنــة تتمثــل فــي تنمیــة القطــاع التجــاري الخــدمي المــرتبط بــالموقع الجغرافــي المتمیــز للــبالد، 

اري الخــدمي عــدة أشــكال یكمــل بعــضها الــبعض اآلخــر، وتنــدرج ویمكــن أن یتخــذ النــشاط التجــ

كــل هــذه األشــكال تحــت مظلــة قطــاع الخــدمات، ومــن بــین هــذه األشــكال أو المجــاالت مراكــز 

  .التمویل الدولیة، والسیاحة، ومناطق التجارة الحرة، وتجارة العبور

 صرفیة الخارجیـة بوجـود یرتبط وجود مراكز التمویـل الدولیـة، وعلـى وجـــه التحدیـد الوحـدات المـ

أیــــضا فـــإن إقامــــة مراكـــز مالیــــة فــــي الوقـــت الحاضــــر یــــرتبط . الفـــوائض المالیــــة فـــي المنطقــــة

بمتطلبـــــــات الـــــــسوق، أي بمتطلبـــــــات ســـــــوق المنطقـــــــة وخارجهـــــــا مـــــــن الخـــــــدمات المـــــــصرفیة 

لــذلك ینبغــي التعــرف علــى مــدى مــا تقدمــه الــسوق اللیبیــة مــن خــدمات للمنطقــة . واالســتثماریة

ا، خصوصا الخـدمات االسـتثماریة والمـصرفیة للمتعـاملین علـى المـستوى اإلقلیمـي المحیطة به

والعـالمي، كمــا ینبغــي تحدیـد إلــى أي مــدى تقـوم الــسوق بعملیــة تـدویر وٕاعــادة تــدویر األرصــدة 
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ولهــذا . المختلفــة التــي یــتم الطلــب علیهــا فــي مختلــف األســواق المالیــة المحلیــة منهــا والعالمیــة

 .ي العالميقتصاد یرتبط أیضا بالنشاط االحدات المصرفیة الخارجیة وجود الو  فإنالسبب

  هناك مجموعة من االعتبارات التي یمكن أن تجعل من لیبیا بلـدًا سـیاحیا متمیـزا ضـمن بلـدان

. البحــر المتوســط، مــن ضــمنها تنــوع النــشاطات الــسیاحیة وتعــدد أشــكالها ومجاالتهــا ومواســمها

 العــادات ثــريتالقــي الــشعوب والحــضارات یُ إن میــة، حیــث یــرتبط نجــاح الــسیاحة بتحقیــق التنو 

وتــساعد الــسیاحة كــذلك فــي نمــو . ســلوكیات وأنمــاط معیــشیة جدیــدةبمــا یفــضي إلــى والتقالیــد، 

الــصناعات والحــرف التقلیدیــة الیدویــة والمهــددة بــاالنقراض مــن خــالل اســتغالل المــوارد الــوفیرة 

یة الدولیـة وتنمیـة التجـارة والتبـادل قتـصادقـات االواألیدي الماهرة بالتوارث، وكـذلك تطـور العال

 .الثقافي والمعرفي

 یة والمالیـــة قتـــصادتتوقـــف إقامـــة منـــاطق التجـــارة الحـــرة علـــى جملـــة مـــن االعتبـــارات الفنیـــة واال

ویـأتي فـي مقدمـة العوامـل المحـددة تـوفیر . الالزمة إلقامة كل نوع من أنواع المناطق التجاریة

، مـا مرافق البنیة التحتیة من طرق ومواني ومطـارات وشـبكات اتـصالیةالتمویل الالزم لتجهیز 

ــة فــي بنــاء المــساكن الالزمــة للعــاملین بالمنطقــة یوجــب  القیــام بجملــة مــن االســتثمارات المتمثل

. الحــرة ومحطــات تولیـــد الكهربــاء أو توصـــل الكهربــاء إلــى المنطقـــة الحــرة مـــن الــشبكة العامـــة

 الموقــــع الجغرافــــي یــــستبین أن اللیبــــي قتــــصادحالیــــا فــــي االوبــــالنظر إلــــى المقومــــات المتاحــــة 

 نـوه هنـاون.  متـوفرامناطق التجاریةحرة، خصوصا المناطق واألرض المنبسطة الالزمة إلقامة 

للمنطقـة المنطقـة الحـرة مـصراته ومـن الدراسـات األولیـة  إلى المؤشرات األولیة التي تبینت مـن

 .ذا التوجه وٕامكانیة تنویع الدخل القومي من خالله تؤكد جدوى هالتيالحرة المریسة بنغازي 

  یتوقــف ازدهــار تجــارة العبــور علــى الطاقــة االســتیعابیة للمطــارات ومــدى تــوفر أســالیب وأدوات

ومـن . المناولة والتجهیز والتغلیف، باإلضافة إلى المخازن والمبردات الالزمة والعمالـة المدربـة

طلـب تنفیـذ بعـض االسـتثمارات التـي قـد تـصل إلـى الواضح أن إیجاد أي من هذه المقومـات یت

بنــاء مطــارات جدیــدة أو التوســع فــي الطاقــات المتاحــة بالمطــارات القائمــة عــالوة علــى التعامــل 

  .مع معظم شركات الطیران العالمیة بإتباع سیاسة األجواء المفتوحة

  یة ذات أهمیة ومیزة نسبیةاقتصاداالستثمار في قطاعات . 2  

 الصغیرة والمتوسطة دورا مهما في تحقیق مستهدفات التنمیـة تر في المشروعایؤدي االستثما 

یة في معظم دول العالم، حیـث تـشكل هـذه المـشروعات نـسبة كبیـرة مـن جتماعیة واالقتصاداال

تــسهم فــي إنهــا المــشروعات الــصناعیة والزراعیــة والخدمیــة وفــي مجــاالت متنوعــة، وبالتــالي ف

دي العاملـة والتخفیـف مـن مـشكلة البطالـة، كمـا تـؤدي دورا مهمـا استیعاب أعداد كبیرة من األی

فــي اكتــساب المهــارات الفنیــة والتقنیــة، وهــي كــذلك صــاحبة الــدور األكبــر فــي تلبیــة احتیاجــات 

  .السكان من السلع والخدمات
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 المتوازنـــــة یـــــةجتماعیة واالقتـــــصاد التنمیـــــة االللمـــــشروعات الـــــصغیرة دور فاعـــــل فـــــي تحقیـــــق 

ذه المشروعات تتمیـز بـسهولة التأسـیس وصـغر حجـم االسـتثمار المطلـوب ممـا والمستدامة، فه

 وعاء جیدا لجذب مـدخرات صـغار المـستثمرین، كمـا تـساهم فـي توزیـع الـدخل وتحقیـق ایجعله

عــدم حاجتهــا لمتطلبــات بنیــة تحتیــة زنــة، وبفــضل مرونــة أســس توطینهــا، و تنمیــة مكانیــة متوا

یة قتـصادین التقنیة وسـهولة التجـاوب مـع المتغیـرات االمعقدة، كما أنها تساعد على نقل وتوط

  .والفنیة بأقل تكلفة

 اللیبـي فإنهـا قتـصادإذ ما أحسن التخطیط لقیام المشروعات الصغیرة ورعایتهـا ودعمهـا فـي اال 

 العــالمي، وهــذا مــن شــأنه زیــادة  المــستوى المحلــي واإلقلیمــي وربمــاأقــدر علــى المنافــسة علــى

ثل القاعدة األساسیة والنواة الحقیقیة لنـشوء قطـاع خـاص قـوى وقـادر ویمكن أن تم. الصادرات

یة، والتدرج نحو قیام المشاریع قتصاد خوض غمار االستثمار واإلنتاج وتطویر الحیاة االىعل

 .الكبیرة

  بعــــض دول االتحــــاد األوروبــــي یعتمــــد أساســــا علــــى اقتــــصادتــــشیر إحــــدى الدراســــات إلــــى أن 

 أسـاس ىمصنفة عل( ملیون شركة صغیرة أوروبیة 16حوالى المشروعات الصغیرة وأن هناك 

% 66، تـوفر أكثـر مـن ) موظفـا وعـامال250روع صغیر یعمل به أقل مـن س مشأن كال منها

مــن مجمــوع رؤوس % 65 حــوالى وتوظــفمــن جمیــع فــرص العمــل المتاحــة فــي تلــك الــدول، 

ت والتطــور التقنــي إلــى مــن االبتكــارا% 50وفــي الیابــان یعــزى مــا نــسبته . األمــوال األوروبیــة

  . الیابانيقتصادمن إجمالي المشروعات فـــي اال% 94المشروعات الصغیرة التي تمثل 

 ألـــف فرصـــة عمـــل ســـنویا خـــالل الفتـــرة 40 اللیبـــي إلـــى خلـــق مـــا یقـــرب مـــن قتـــصادیحتـــاج اال 

القادمــة، لــذلك فانــه مــن األهمیــة أن یحظــى قطــاع المــشروعات الــصغیرة باالهتمــام المناســب، 

 قتـصاد توجه إلیه االسـتثمارات وتهیـأ األرضـیة المناسـبة النطالقـه حتـى یـسهم فـي دعـم االوأن

  .الوطني وتنویع مصادر الدخل

 اللیبـي اسـتخدام المنتجـات النفطیـة مـصدرا للطاقـة فـي قتـصاد یتیح وجود الـنفط والغـاز فـي اال 

لكیماویـــات مختلـــف الـــصناعات، كمـــا أنـــه یمـــنح میـــزة نـــسبیة تنافـــسیة فـــي تـــصنیع وتـــصدیر ا

 ، مثـــلوتـــصدیرالنفطیـــة، وقـــد بـــدأت لیبیـــا منـــذ الثمانینیـــات فـــي إنتـــاج بعـــض هـــذه المنتجـــات 

ــیط ربــاعي الكربــون، وبعــض هــذه  المیثــانول، والیوریــا، واألمونیــا، واالیثیلــین، والبــروبلین، وخل

 .المواد یستعمل إلنتاج األسمدة والبعض اآلخر یستخدم في الصناعات البالستیكیة

 زة النـسبیة التـي تتمتـع بهـا لیبیـا فـي مثـل هـذه الـصناعات، تقـوم بعـض بلـدان المنطقـة رغم المی

بإنتــاج مثــل هــذه المنتجــات، ممــا یــضع اإلنتــاج اللیبــي فــي وضــع تنافــسي مــع منتجــات هــذه 

 بـه وتحـسین تالدول، األمر الذي یتطلـب العمـل علـى تنـشیط هـذا القطـاع وتطـویر االسـتثمارا

  .لتسویق السیما أن لیبیا تتمتع بموقع جغرافي مناسبمستویات اإلدارة وقضایا ا
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  ورغم أن نشاط الصید البحري أحد األنشطة التي تشكل ركیـزة أساسـیة ورصـیدًا آنیـا ومـستقبلیا

یـــة المـــستدامة مـــن خـــالل إســـهامه فـــي تحقیـــق األمـــن الغـــذائي، جتماعیة واالقتـــصادللتنمیـــة اال

ات ذات قیمــة غذائیــة مــضافة؛ فإنــه لــم وتــوفیر فــرص عمــل للعناصــر الوطنیــة، وٕاقامــة صــناع

كــم، ورصــیف 1900یحــظ باالهتمــام الــذي یتناســب وطــول الــشاطئ اللیبــي والــذي یبلــغ حــوالى 

ـــم یتجـــاوز اإلنتـــاج55قـــاري تقـــدر مـــساحته بحـــوالى  ـــومتر؛ فـــرغم هـــذه اإلمكانیـــات ل   ألـــف كیل

 . ألف طن سنویاً 40_ 35 في أحسن الظروف البحري

  اللیبي القیام بدراسات معمقة ومكثفة للوقوف قتصادالبحریة في االیتطلب تطویر قطاع الثروة 

علـــى واقـــع القطـــاع، وعمـــل دراســـات بیولوجیـــة لوضـــع قاعـــدة بیانـــات األســـماك لمعرفـــة مواســـم 

التكـــــاثر وأوقـــــات وضـــــع البـــــیض لتنظـــــیم المـــــصاید وبنـــــاء محـــــصول ســـــمكي كبیـــــر، ودراســـــة 

 ممكنــة والوقــت األمثــل للــصید المحــصول الــسمكي علــى الــشواطئ لمعرفــة كمیــة أقــصى صــید

وغلـــق المـــصاید أمـــام الـــصید الجـــائر وتفعیـــل االتفاقیـــات الدولیـــة فـــي حـــوض البحـــر المتوســـط 

للتعاون فـي مجـال الـصید وبنـاء أسـطول صـید مـن خـالل االسـتثمار المـشترك، باإلضـافة إلـى 

كي ضــــرورة االســــتفادة مــــن إمكانیــــات الــــشواطئ اللیبیــــة فــــي إدخــــال أنــــشطة االســــتزراع الــــسم

 .البحري

  استثمار مصادر الطاقة

  النفط والغاز. 1 

 الوطني بحیـث تـسمح قتصادهناك حاجة الستخدام النفط وسیلة إلجراء تغییرات جذریة في اال 

یة متنوعــة تعــوض اقتــصاد بوتــائر عالیــة مــن أجــل ایجــاد ركــائز قتــصادهـذه التغییــرات بنمــو اال

  . القادمةعن مورد النفط، وتضمن استمراراه موردا لألجیال 

  االعتبار الواقع الموضوعي واإلمكانیات في  نفطیة جذریة أن تأخذ إستراتیجیةیتعین على كل

الفعلیـــة، كمـــا یجـــب أن تنطلـــق مـــن نظـــرة شـــاملة تـــضع علـــى رأس أهـــدافها تعزیـــز االســـتقالل 

ـــنفط أداة للتحـــوالت االقتـــصاداال ـــى جعـــل ال ـــصلحة أفـــراد قتـــصادي، والعمـــل عل یة الموجهـــة لمـ

، وطریقا لتحقیق األمن السیاسي والغذائي للوطن، ووسـیلة لمعالجـة االختناقـات وعـدم المجتمع

  .یةقتصادالتوازن في شتى القطاعات اال

 المقبلـــة لــــسیاسة الـــنفط فــــي لیبیـــا مــــن جملـــة الظــــروف ســــتراتیجیةیجـــب أن تنطلــــق النظـــرة اإل 

ت علـــى أســـاس أن والتناقـــضات الدولیـــة، وأن تأخـــذ بعـــین االعتبـــار االســـتفادة مـــن عامـــل الوقـــ

 للتنمیـة سـتراتیجیةالنفط ثروة ناضبة تتطلـب انتهـاج سـبیل التخطـیط الطویـل لتحقیـق المهـام اإل

  . یةقتصاداال

  والتــسویق أهــدافا واضــحة لالستكــشاف واإلنتــاجیجــب أیــضا علــى التخطــیط العلمــي أن یــضع 

 قتــصادجهــا باالي، وحمایــة الثــروة النفطیــة، ودمقتــصادتعتمــد علــى مهــام تعزیــز االســتقالل اال
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خضع سیاسـة االستكـشاف جهزة التي تُ س السیاسات التي تنتهجها بعض األالوطني، على عك

  .واإلنتاج والتسویق النفطي لمصلحة تطور السوق العالمي واالحتكارات النفطیة

  علـى لیبیـا، بالتنـسیق مـع الـدول المنتجـة األخـرى مـن خـالل منظمـة الـدول المنتجـة هذا یحتم و

 اللیبـي قتـصادءم مـع مـصالح االنفط، رسـم سیاسـة علمیـة لبرمجـة إنتـاج الـنفط تتـواوالمصدرة لل

متطلبات المحافظة على المكامن الرئیسیة، أي أن برمجة اإلنتاج في لیبیـا یجـب أن تـتم فـي و 

إطـــار تأكیـــد أن الحـــد األقـــصى لإلنتـــاج یجـــب أن یـــرتبط باألســـاس بحاجـــات التنمیـــة وبـــشكل 

فطیـة إلـى البلــدان األخـرى، كمـا یـضمن زیـادة معامـل االســتخراج یـضمن عـدم هجـرة العوائـد الن

  وسـوف تـساعد.للمكامن الكبرى والمتوسطة ودیمومة هذه المكامن لفتـرة تاریخیـة طویلـة نـسبیا

برمجة اإلنتاج ضمن هذه األسس، وباالرتباط مع تطـورات الطلـب العـالمي علـى الـنفط باتجـاه 

 خلــق شــروط التبــادل المتكــافيء مــع البلــدان لــىعخلــق موازنــة علمیــة بــین العــرض والطلــب، 

  .الرأسمالیة المتقدمة، وحصول البلد على القیمة الحقیقة للنفط

 النفطیة االتجاه للسیطرة الوطنیة المباشرة والكاملة على مـوارد الـنفط عـن ستراتیجیةتقتضي اإل 

ن مواجهـة مـسؤولیة طریق ربطها بعملیة االستثمار الوطني المباشر للثروات النفطیة، وال بد م

ـــــة االســـــتخراجیة بكـــــل مراحلهـــــا ـــــصناعة النفطی ـــــل، : تطـــــویر ال االستكـــــشاف، والتطـــــویر، والنق

والتـــسویق، واألعمـــال الهندســـیة وغیرهـــا، وقـــد ثبـــت بالتجربـــة نجـــاح عملیـــة االســـتثمار الـــوطني 

المباشر الـذي یخلـق فرصـا واسـعة لتربیـة كـوادر نفطیـة وطنیـة متمرسـة ویـضمن الـتخلص مـن 

ـــنفط اللهیمنـــة بقـــاء یبـــي، وهنـــاك آراء تـــدافع عـــن سیاســـة إ االحتكـــار النفطـــي العـــالمي علـــى ال

الـــشركات االحتكاریـــة العالمیـــة فـــي البلـــدان المنتجـــة مـــستندة إلـــى حجـــة االســـتفادة مـــن تجربـــة 

 . وامكانیات ونفوذ شركات الكارتل الدولي للنفط

  م فـي بعـض البلـدان النفطیـة بـدور لكن الوقائع تبین أن شركات التكتل الدولي للنفط، التـي تقـو

یة قتصادالشریك األقوى، تعرقل أي تطور وتنمیة جدیة مستغلة نفوذها وتأثیراتها السیاسیة واال

على البلـدان النفطیـة، وبـالعكس فـإن االسـتثمار الـوطني المباشـر یـضمن حـدوث تطـور نـوعي 

طنیــة، ممثلــة بــشركات فــي البلــدان التــي تنجــز هــذه المهمــة بنجــاح، ویــسمح لــصناعة الــنفط الو 

الـنفط الوطنیــة، مــن القیـام بــسیاسة إنتــاج مخططـة وعلمیــة تنطلــق باتجـاه ربــط القطــاع النفطــي 

ضـــرار التـــي قـــد تلحـــق بالـــدول المنتجـــة للـــنفط نتاجیـــة الداخلیـــة األخـــرى، واألمـــع القطاعـــات اإل

حیـث عملـت نتیجة قرارات االستثمار المباشـر أضـرار مؤقتـة، كمـا حـدث لتـأمیم الـنفط اللیبـي، 

یة وسیاســیة اقتــصادالــشركات االحتكاریــة للــنفط علــى مقاطعــة الــنفط المــؤمم وخلــق صــعوبات 

إن نجـــاح لیبیـــا فـــي میـــدان االســــتثمار الـــوطني المباشـــر یقتـــضي التوجـــه إلـــى إقامــــة . عدیـــدة

عالقــات مباشــرة مــع حكومــات الــدول الراســمالیة المتقدمــة والــدول النامیــة وأن یــتم تبنــي توجــه 
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تقلــیص االعتمــاد علــى صــادرات الــنفط الخــام كمــا یلــزم تحدیــد دور شــركات التكتــل تــدریجي ل

 .الدولي النفطیة والقضاء على دورها وسیطا بین المنتجین والمستهلكین

 فـي مـستوى التعـاون مـع الـدول السـتثمار الـوطني المباشـر االرتقـاءیتطلب النجاح فـي میـدان ا 

ة الــدول المنتجــة والمــصدرة للــنفط أو خارجهــا، األخــرى فــي المیــدان النفطــي ســواء داخــل منظمــ

كما ال بد من إیجاد تعاون وتنسیق بین أجهزة شركات النفط الوطنیة في میدان اإلنتاج والنقل 

والتـسویق بــشكل یهــدف إلــى دراســة تطــورات وضــع الــنفط والطاقــة فــي العــالم باســتمرار ودراســة 

ســـة تعــاون دولـــي واســع فـــي المیـــدان أحــوال الـــسوق العــالمي للـــنفط وأســعاره، ویمكـــن عبــر سیا

النفطي االسـتفادة مـن نقـل التقانـة النفطیـة مقابـل مقایـضة الـنفط مـن البلـدان الراسـمالیة وكـذلك 

تنــشیط التعــاون والمــساعدات المتبادلــة فــي الحقــل النفطــي مــع  الــدول األخــرى واالســتفادة مــن 

ضـع الخطـط العلمیـة وصـیانة تجاربها وامكانیاتها خاصـة فـي مجـال إعـداد الكـوادر النفطیـة وو 

 .المكامن النفطیة

  أمــا فیمــا یخــص الغــاز الطبیعــي، الــذي یتــوفر بكمیــات كبیــرة ویــشكل ثــاني أهــم مــصدر للطاقــة

بعد النفط على مستوى العالم، ویتمیز باتساع أفاق إنتاجه وتسویقه، فإنه یعتبـر مـوردا أساسـیا 

 .  لالفتصاد اللیبي

 الماضـیة علـى الحـد مـن حـرق الغـاز الطبیعـي المـصاحب  وقد تركزت الجهود خالل السنوات 

للــنفط الخــام، وتطــویر االكتــشافات الغازیــة بغـــرض اســتخدام الغــاز الطبیعــي بــدیال للمـــشتقات 

ا فــــي النفطیــــة المــــستغلة حالیــــا فــــي تولیــــد الطاقــــة، باإلضــــافة إلــــى اســــتخدامه مــــدخال أساســــی

الغــاز مــن مواقــع إنتاجــه إلــى مواقــع قــد تــم إنــشاء منظومــة لنقــل الــصناعات البیتروكیماویــة، و 

باإلضـــافة إلـــى تـــصدیر كمیـــات كبیـــرة مـــن الغـــاز هالك علـــى امتـــداد الـــشریط الـــساحلي، االســـت

ویتم االحتفاظ بكمیات كبیرة في المكامن النفطیـة السـتعمالها . المسال لبعض الدول األوروبیة

 .في عملیات االسترداد اإلضافي الستخراج النفط الخام

 ملیار متـر مكعـب عنـد 1,491یاطي من الغاز الطبیعي القابل لالسترداد بحوالى ویقدر االحت 

؛ وهــذه المكـــامن 2001 ملیـــار متــر مكعـــب فــي عـــام 1,314 بعـــد أن كــان 2005نهایــة عــام 

ویشكل الغاز الحـر حـوالى . الغازیة موزعة بأحواض سرت، غدامس، مرزق، وصبراته البحري

ویعتقــــد  %. 30از المــــصاحب للــــنفط حــــوالى مــــن االحتیــــاطي، فــــي حــــین یــــشكل الغــــ % 70

ـــة الحالیـــة والمـــستقبلیة، كمـــا  ـــاطي الحـــالي ســـوف یفـــي باالحتیاجـــات المحلی ـــراء أن االحتی الخب

وتــــدل المعلومــــات المتاحــــة علــــى وجــــود .  ســـنة50ســـیوفر كمیــــات للتــــصدیر لمــــدة تزیــــد عــــن 

 .یار متر مكعب مل3,500إمكانیات كبیرة لتحقیق اكتشافات غازیة مهمة تصل إلى أكثر من 

  ملیـون متـر مكعـب یـستغل 45.306 یبلغ متوسط اإلنتاج الیـومي مـن الغـاز الطبیعـي حـوالى 

 ملیـون 12.176، أمـا البـاقي وقـدره  % )73نـسبة (  ملیـون متـر مكعـب 33.130منها حالیا 
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. فیـتم حرقــه لعـدم تـوافر اإلمكانیــات الفنیـة الســتغالله % ) 27أي نـسبته ( متـر مكعـب یومیــا 

یر مخطط إنتاج النفط والغاز الطبیعي فـي لیبیـا إلـى أن اإلنتـاج سـیغطي نـسبة عالیـة مـن ویش

االحتیاجــات المحلیــة مــن المــشتقات النفطیــة، وكافــة االحتیاجــات المحلیــة مــن الغــاز الطبیعــي 

 باإلضافة إلى توفیر كمیـات كبیـرة مـن الغـاز المـسال للتـصدیر، كمـا تـشیر 2010إلى ما بعد 

أن أكثر من نـصف االسـتهالك المحلـي مـن الغـاز الطبیعـي سـیوجه إلـى تولیـد المعلومات إلى 

الكهرباء وذلك لكفاءته ومزایاه البیئیة، كما أن إحالل الغاز الطبیعـي محـل زیـت الوقـود الثقیـل 

 234ســـیوفر كمیـــات كبیـــرة مـــن األخیـــر یمكـــن تـــصدیرها، وســـوف یحقـــق دخـــال یقـــدر بحـــوالى 

 .2010ملیون دینار بحلول 

  احتیاطــات الغــاز فــي لیبیــا مهمــة إلمــداد األســواق األوربیــة بحاجتهــا علــى المــدى البعیــد تعتبــر

لذا یتعین وضع سیاسة . بسبب مزایا الموقع الجغرافي، ویمكن له أن ینافس المصادر األخرى

 .لتوسیع االستثمارات في تقنیة تحویل الغاز إلى سائل خطوة أولى لتصدیره

  یئیـة المتعلقـة باسـتخدامات الطاقـة فـي لیبیـا محـدودة بالمقارنـة بصفة عامة تعتبـر المـشاكل البو

دول الصناعیة أو دول حوض البحر األبیض المتوسط األخـرى وذلـك ألسـباب عدیـدة منهـا الب

ن اســتهالك الطاقــة فــي تلــوث عــضــرار البیئیــة الناجمــة تكــاد تنحــصر األلهــذا تــساع المنطقــة و ا

ن النـاقالت وال یتوقـع إن یكـون لمعـدالت حـرق جزء بسیط من الشواطئ نتیجة لتسرب النفط م

أن هــذا ال غیــر .  ظــاهرة االحتبــاس الحـراري فـيالوقـود األثــر الكبیـر ســوء فــي تلـوث الهــواء أو

  كانــت هنــاك جهــود ممیــزه  أدت إلــى  ففــي هــذا المجــال،یعنــى إغفــال جانــب المراقبــة والتطــویر

  األنــواع األخــرى مــن الطاقـــةأمــا فیمـــا یخــص اســتخدام.  الوقــود الخــالي مــن الرصــاصتــوفیر

 تـــــــستهدف اإلســـــــتراتجیة البعیـــــــدة المـــــــدى التقلیـــــــل التـــــــدریجي المـــــــدروس لحـــــــصةینبغـــــــي أن ف

 وتبني آلیة ،طاقة الریاحالهیدروكربون والبحث عن بدائل متجددة كاستخدام الطاقة الشمسیة و 

یـات المتبعـة  مـن بروتوكـول كیوتـو بوصـفها إحـدى االل12التنمیة النظیفـة المـذكورة فـي المـادة 

دولیـــا یـــتم مـــن خاللهـــا دفـــع مقابـــل تخفیـــف حـــدة الغـــازات مـــن خـــالل مـــشاریع للطاقـــة النظیفـــة 

 األراضي والغابـات مویمكن أن تستفید لیبیا من خالل هذه البرامج في دعم استخدا. والمتجددة

وأنـــشطة التـــشجیر والتـــي ســـوف تـــسهم فـــي امتـــصاص غـــاز ثـــاني أكـــسید الكربـــون وهـــو الغـــاز 

مــن غــازات االحتبــاس الحــراري وبــذلك یــتم خلــق منــاخ  لالســتثمار فــي آلیــة التنمیــة األساســي 

فـــي النهایـــة ینبغـــي التأكیـــد مجـــددا علـــى ضـــرورة التوســـع فـــي اســـتخدام طاقـــة الریـــاح . النظیفـــة

 . والطاقة الشمسیة خاصة وقد تم استحداث جهاز خاص باستخدامات الطاقة الشمسیة

  المتجددةالطاقات. 2

 ت اســتخدام الطاقــة الشمــسیة وطاقــة الریــاح فــي الــسنوات االخیــرة مــع انخفــاض تطــورت تقنیــا

وبـالنظر . تكالیفها باطراد، وتم التوصـل إلـى أنـه یمكـن اعتبارهـا مـصدرا بـدیال للطاقـة التقلیدیـة
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إلــى تزایــد نــدرة وتكلفــة الوقــود األحفــوري وتأثیراتــه الــسلبیة علــى البیئــة، تتزایــد أهمیــة الطاقــات 

نهـا أقـل نــدرة وتـأثیرا علـى البیئــة، كمـا أن تكلفتهـا سـوف تــصبح أقـل علـى المــدى المتجـددة، كو 

 .الطویل

  سـنویا خـالل األعـوام % 5إلـى % 3انخفضت تكالیف تصنیع خالیـا الطاقـة الشمـسیة مـا بـین

، 2006 و2000األخیرة، فیما تـضاعف إنتـاج طاقـة الریـاح أربـع مـرات فـي الفتـرة بـین عـامي 

  . في ألمانیا% 7في أسبانیا و% 9ة الكهربائیة في الدنمرك ومن الطاق% 20وهي توفر 

  ،أدى التطــور التقنــي إلــى جعــل الطاقــة الشمــسیة مــصدرا آخــر مـــن مــصادر الطاقــة المتجــددة

ومـن المزایـا الطبیعیـة التـي رتبهـا موقـع لیبیـا الجغرافـي المتمیـز تمتـع أراضـیها بإشـعاع شمــسي 

ـــد أوضـــح ت الدراســـات أن المتوســـط  الـــسنوي لإلشـــعاع مرتفـــع خـــالل معظـــم أیـــام الـــسنة، ولق

 7سـاعة یومیـا، و/ كیلـووات5.5الشمسي على سطح األرض بالشریط الساحلي یتراوح ما بـین 

كما أن مدة بقاء سطوع الشمس تصل إلى ما یقارب . ساعة یومیا بالمناطق الجنوبیة/كیلووات

 بالمنـاطق الجنوبیـة،  سـاعة سـنویا3900 ساعة سنویا على الشریط الساحلي، وحـوالى 3100

 .وهو ما یشیر إلى أهمیة الشمس مصدرا للطاقة

 لیبیـــا مـــن تبـــالرغم مـــن قلـــة اإلحـــصائیات حــــول مـــساهمة الطاقـــة الشمـــسیة فـــي ســـد احتیاجـــا 

الطاقــة، ثمــة مــا یفیــد أن نــسبة مــساهمة الطاقــة الشمــسیة فــــي الطلــب الكلــي علــى الطاقــة تقــدر 

ددت القطاعـات التـي ، ولقـد حُــ 2000اعـات عـام من احتیاجـات مختلـف القط % 4.8بحوالى 

تــساهم الطاقــة الشمــسیة فــي تــوفیر جــزء مـــن احتیاجاتهــا فــي القطــاع العــائلي، وتحلیــة المیــاه، 

والزراعـــة، والـــصناعة مــــرتبة حـــسب األهمیـــة النـــسبیة للـــوفر المتوقـــع معبـــرا عنـــه بكمیـــة الـــنفط 

 .المكافئ المتوقع توفیره سنویا

 لـــــى امكانیـــــة تطـــــویر قطـــــاع الطاقـــــة الشمـــــسیة ت الطبیعیـــــة القائمـــــة إمكانیـــــا االوهكـــــذا تـــــشیر

وتخزینهــا، ومــن ثــم اســتعمالها بــدیال واالســتثمار فــي تقنیاتهــا الحدیثــة لتولیــد الطاقــة الكهربائیــة 

 وتـصدیر الفـائض الـى اوروبـا، خاصـة فـي ظـل ،حفوري من جهةللطاقة المولدة من الوقود األ

 .االقلیمیة والدولیة بالخصوصوجود عدد من المبادرات المحلیة و 
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  2040 رؤیة لیبیا 5.2

  ألوضــاع المحلیــة الراهنــة فــي ضــوء البیئــة المعولمــة، بمــا أفــضي إلیــه هــذا اانطالقــا مــن تقــویم

التقـــویم مـــن موضـــعة للمـــشهد اللیبـــي وتقـــدیر لحجـــم الفجـــوة التـــي تفـــصل تلـــك األوضـــاع عـــن 

منــة التــي یتعــین تحقیقهــا، والتحــدیات اســتحقاقات التنافــسیة، ومــن عــرض جملــة اإلمكانــات الكا

المستقبلیة التي یتوجب االستجابة إلیها، والفرص السانحة التي ینبغي اغتنامها، وتأسیسا على 

 طبیعـة مجتمـع األمـن اإلنـساني الـذي یتوجـب أن یحـددما عرض من استشراف لمـستقبل لیبیـا 

فإن المجتمـع المرجـو فـي آفـاق ، ثقافة النهوض والتقدمالسعى إلیه، والذي یستوفي استحقاقات 

2040: 

الوطنیــــة اإلســــالمیة بمختلــــف مجتمــــع مؤســــس معرفیــــا، یعتــــز بهویتــــه 

 الكـل؛ مجتمـع كل فـرد نفـسه، بینمـا یـسهم فـي رفـاه ویحقق فیه مكوناتها،

یـــشارك بـــدوره فـــي الحـــضارة البـــشریة یفـــي اســـتحقاقات البیئـــة العولمیـــة و 

ي ضوء اسـتقراء موضـوعي المعاصرة، ویعي أهدافه ویسعى إلى تحقیقها ف

ـــدیر مؤســـساته بكفـــاءة وشـــف ـــه، وی افیة فـــي ظـــل نظـــام إلمكاناتـــه وخیارات

 أمـــام القـــانون وینعمـــون دیمقراطـــي، ویتمتـــع أبنـــاؤه بحقـــوقهم ویتـــساوون

  .موارد وطنهمجهدهم و بعیش یتناسب و 

 :وتتعین مالمح هذا المجتمع في التالي

  االخـتالف وحریـة التعبیـر، یفیـد مـن  خطاب ثقافي منفتح ومتنوع یرسخ قیم التـسامح و

الخبرات اإلنسانیة، ویوّطن العلم والتقانة، ویتوّسل المنهج العلمي في معالجـة مـشاكل 

 .المجتمع

  اقتـــصاد منـــتج، ذو مـــصادر دخـــل متنوعـــة، مبنـــي علـــى أســـس معرفیـــة تقنیـــة، یقـــوم 

 وتـضطلع القطاع الخاص فیه بالدور الریادي، وتكفل الدولـة تطبیـق معـاییر التنافـسیة

بدورها في إدارة االقتصاد على المستوى الكلي، بما یحقـق االسـتخدام األمثـل للمـوارد؛ 

اقتصاد یمتلك میزة تنافسیة في بعض المجاالت، ویصل فیه النمو في الناتج المحلـي 

وتتمیـــز معـــدالت األداء فیـــه بـــالتوازن معـــدالت مرتفعـــة، اإلجمـــالي غــــیر النفطـــي إلـــى 

؛ اقتـــصاد یـــضمن تحقیـــق العدالـــة التـــضخم والبطالـــة باالعتـــدالواالســـتقرار، ومعـــدالت 

 ویــسهم فــي منظومــة االقتــصاد االجتماعیــة، ویرتقــي بمــستوى معیــشة أفــراد المجتمــع،

 .العالمي مع بقیة الدول على أسس متكافئة

   ،ة حریـتـسود فیـهمجتمع متطور، مؤسس علـى المعرفـة، قـائم علـى توسـیع الخیـارات 

فیمــا یــصل الفقــر  المــرأة والــشباب وذوو اإلعاقــة، تمّكــن فیــهیم، و الــرأي والتعبیــر والتنظــ
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ـــى أدنـــى مـــستویاته ـــه عملیـــات فیـــه إل ـــشر، وتنجـــز فی ـــه ن ـــیم وتطـــویره، وتحقـــق فی  التعل

 .معدالت عالیة في التنمیة البشریة، بما یسهم في التحول نحو إنتاج المعرفة وٕادارتها

 یمتلـك و یتمتـع بإنتاجیـة عالیـة، ، و مجتمع معافى بدنیًا ونفسیًا، یعـیش فـي بیئـة صـحیة

، نظامـــًا صـــحیًا متكامـــل األركـــان یقـــدم خـــدمات تـــستجیب لحاجـــات اإلنـــسان الـــصحیة

 .یساهم إیجابًا في التنمیة الوطنیةویضعه في محور اهتماماته، و 

  ،بیئة نظیفة تضمن وطنـا خالیـا مـن التلـوث وحاضـنا السـتحقاقات التنمیـة المـستدامة 

علـــى التوعیـــة بأهمیـــة المكـــان وٕادارة بیئیـــة كفـــؤة، واســـتخدام عبـــر أداء علمـــي مرتكـــز 

 .طاقات بدیلة نظیفة ومتجددة، وتخطیط لمستقبل خضري ومائي متجدد ومستدیم

  ،مجتمــع یــسوده مفهــوم لألمــن الــوطني یــضمن حقــوق المــواطن وأمنــه وصــون كرامتــه

ویحكمــــه دســــتور یحــــدد اختــــصاصات مؤســــسات الدولــــة ویكفــــل التــــوازن بــــین حقــــوق 

 األمـــن والـــسالمة واالســـتقرار الـــوطني والمجتمعـــي، ویتبنـــى وتحقیـــقنـــسان وحریاتـــه اإل

خطابــــا سیاســــیا وأمنیــــا منفتحــــا قــــادرا علــــى التفاعــــل اإلیجــــابي مــــع محیطــــه اإلقلیمــــي 

والــدولي، ویرتكــز علــى ثوابــت الهویــة والمــصالح الوطنیــة، ویعــزز دور لیبیــا بوصــفها 

 وقــــوة فاعلـــة فــــي حـــوار الحــــضارات،حلقـــة وصـــل فــــي محیطهـــا اإلقلیمــــي والعـــالمي، 

ویـــضمن الحفـــاظ علـــى اســــتقاللیة القـــضاء ونزاهتـــه، والمــــساواة أمـــام القـــانون وعدالــــة 

 .اإلجراءات

 سیناریوهات. 6

،  الدولة الناجحة، وسیناریوالدولة الفاشلةنعرض فیما یلي مسارین ممكنین لمستقبل لیبیا، سیناریو 

لمتعثـرة، الـذي یتأسـس علـى دینامیـات تـوازن بـین الخیـارات سیناریو الدولة ا ثالث، ثم نختتم بمسار

  .التي یطرحها ذانك المساران

   الدولة الفاشلةسیناریو 6.1

 الدینامیات  

 َتكرُّس المنظومة القیمیة التي تشكلت في العقود األربعة األخیرة  

  هیمنة الثقافة الریعیة واستباحة المال العام على حساب ثقافة العمل وبذل الجهد 

 َترسُّخ ثقافة اإلقصاء والعزل السیاسي 

 الفشل في تبني رؤیة شاملة وواضحة لمستقبل البالد 

  الفشل في تشكیل قوات مسلحة ومؤسسات أمنیة تفرض هیبة الدولة 

 الفشل في صیاغة دستور توافقي 

 الفشل في تفعیل القضاء وفي إعمال آلیات العدالة االنتقالیة والمصالحة الوطنیة 

 سیس إدارة عصریة فعالة تعتمد الكفاءة معیارا للمفاضلةالفشل في تأ 
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 الفشل في تنویع مصادر الدخل القومي 

  الفشل في تعزیز قدرات مؤسسات المجتمع المدني 

 التداعیات

 فقد الشرعیة التي تتمتع بها الحكومة  

 إعادة إنتاج االستبداد في صور جدیدة 

  انفالت أمني وعوز في االستقرار المجتمعي 

 لمیلیشیات المسلحة وتعاظم نفوذ الحركات التي تتوسل العنف سطوة ا 

  تفـــشي ظـــاهرة اســـتیفاء الحـــق بالـــذات وتنـــامي حـــدة االنتهاكـــات الحقوقیـــة وارتفـــاع معـــدل

 االغتیاالت السیاسیة وتصفیة الحسابات الشخصیة 

  ،تعمــــق الفهــــم الــــشكالني للــــدین علــــى حــــساب مــــضامینه األخالقیــــة واإلنــــسانیة والروحیــــة

 س هذا الفهم في األداء العام والسلوك الشخصيوانعكا

 نشوب صراعات قبلیة وجهویة 

  التنــــاحر الــــسیاسي وٕاعــــالء مــــصلحة الكیانــــات الــــسیاسیة علــــى مــــصلحة الــــوطن وحــــدوث

 انقسامات داخل النخبة الحاكمة

 فقد السیطرة على الحدود والمنافذ البریة والبحریة 

 قــد یتغاضــى المجتمــع الــدولي (ر المباشــر الفــراغ الــسیاسي والتــدخل األجنبــي المباشــر وغیــ

ــة فاشــلة فــي بلــد كالــصومال، لكنــه لــن یــسمح بقیامهــا فــي دولــة تملــك ألفــي  عــن قیــام دول

كیلـــومتر علـــى البحـــر المتوســـط، وثـــروات نفطیـــة ومعدنیـــة هائلـــة، بجـــوار دول ذات كثافـــة 

ن ســـكانیة عالیـــة وتعـــاني مـــن أزمـــات اقتـــصادیة وســـكانیة خانقـــة تـــشكل خطـــرا علـــى األمـــ

 ) الدولي

  عودة لیبیا إلى قائمة الدول المصدرة لإلرهاب وانضمامها إلى قائمة الدول الفاشلة 

 التعامل بسیاسة ردود األفعال الرامیة إلى التهدئة المؤقتة لحالة االحتقان الشعبي 

 التوجس من االندماج في البیئة المعولمة 

 تفاقم ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة 

 ة كانتشار المخدرات والهجرة إلى الخارج تفشي الظواهر الهروبی 

 تعزز دور القبیلة بوصفها مالذا أمنیا وحیدا 

 تهمیش الجماعات اإلثنیة 

 اهتراء البنیة التحتیة في مختلف القطاعات وتدهور القدرة على تقدیم الخدمات العامة 

 وتفشي مظاهر الفساد والترديدارة الفشل في تطویر أنظمة التعلیم والصحة واإل 
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 ســـتمرار االقتـــصاد الریعـــي وانخفـــاض مـــستویات اإلنتاجیـــة وتـــدني مـــستویات الكفـــاءة فـــي ا

 عناصر اإلنتاج وفقد الثقة في إمكانیة استثمار العنصر البشري وطاقاته الخالقة

  معظـم الثقـة فـي التوجهـات االقتـصادیة وممارسـةالفشل في تطـویر القطـاع الخـاص وزرع 

 رسمي الموازيالقتصاد غیر الالنشاط االقتصادي با

 تساع دائرة الهدر والفساد الماليوجه االنفاق واتضخم المیزانیة العامة وقصور أ 

  ــام الدولــة بــدورها فــي رعایــة العجــز عــن اســتیفاء اســتحقاقات العدالــة االجتماعیــة وعــدم قی

 الفئات ذات الجدارة االجتماعیة

  تعرقل المشاریع التنمویة عدم عودة الشركات األجنبیة وتعثر عملیة تشیید البنى التحتیة و 

 تدني المعدالت الكیفیة في التنمیة البشریة 

  استمرار المركزیة وتهمیش األطراف وتعاظم الدعاوى االنفصالیة 

 تدني قیمة العملة اللیبیة 

 تعزز اقتصاد الظل والسوق الموازیة 

 زیادة معدالت البطالة والبطالة المقّنعة وارتفاع معدالت الجریمة 

 ترجاع األموال المجمدةالعجز عن اس 

  الفشل في إعادة دمج النازحین من مدنهم وقراهم في الداخل والخارج 

 استمرار تدني مستوى أداء ومخرجات المؤسسات التعلیمیة واألكادیمیة والمراكز البحثیة 

 عجز النخب الثقافیة والعلمیة والفنیة عن تأدیة دورها وهجرة العقول إلى الخارج 

 قافیة واإلعالمیة عن تأدیة دورهاعجز المؤسسات الث 

  العزوف عن المشاركة السیاسیة وفقد الثقة في إجراء تحوالت جذریة في المجتمع 

  إخفاق أسالیبب التنشئة االجتماعیة والتربویة والسیاسیة 

وفي النهایة، فإن المجتمع الذي تحركه هذه الدینامیات، بما تفضي إلیه من تداعیات، مجتمع 

 .فكك، مغترب، مضطرب، تحكمه دولة ضعیفة، تابعة، ومخترقة، ومهددةمحبط، یائس، م

 

  ناجحةسیناریو الدولة ال 6.2

 الدینامیات  

 إرادة سیاسیة داعمة للتغییر 

 تبني مفهوم األمن اإلنساني بمعناه الشامل   

 مأسسة العملیة الدیمقراطیة وصدور دستور توافقي تحمیه مؤسسات أمنیة قویة 

  نزیهتفعیل قضاء مستقل و  

 تشكُّل مجتمع مدني مستقل ومتنوع 
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  تنوع مصادر الدخل  

 دور جدید للدولة وقطاع خاص حیوي وفاعل  

 تقدیر موضوعي لألوزان النسبیة للتوجهات الخارجیة  

 تفاعل إیجابي مع البیئة المعولمة  

  تداعیات ال

 سیادة القانون واعتبار الكفاءة معیارا لألداء 

 التمتع بحقوق المواطنة 

 ي مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحیاة السیاسیة واالجتماعیةتنام 

 لیبیا دولة فاعلة في محیطها اإلقلیمي والعالمي 

 تشكل خطاب سیاسي وثقافي منفتح 

 اتساع مساحة التعبیر وحریة الصحافة وٕاعمال آلیات الشفافیة والرقابة والمحاسبة 

  تنفیذ مشاریع تنمویة حقیقیة 

 اسیة وتشریعیة جاذبة لالستثمار الخارجيبیئة اقتصادیة وسی 

  اقتصاد معرفي تنافسي تتنوع فیه مصادر الدخل والطاقة ویقوم فیه القطـاع الخـاص بـدور

أساسي ویضمن عدالة التوزیع ویرتقي بمستوى معیشة أفراد المجتمع وتتدنى فیه معـدالت 

 البطالة ومستویات الفقر

 االقتصاد الوطنيتنامي دور المشروعات الصغرى والمتوسطة في  

 ظهور قطاعات اقتصادیة قابلة للتطویر ذات میزة تنافسیة محلیة ودولیة 

  خــروج الدولــة مــن دائــرة تــوفیر الــسلع والخــدمات إلــى إدارة االقتــصاد علــى المــستوى الكلــي

 وتوفیر الخدمات ذات الجدارة االجتماعیة

  وٕادارة المیاه والمخلفاتبنیة تحتیة متكاملة في مجاالت النقل والمواصالت واالتصاالت 

 مجتمع مستقر ومتماسك وآمن تتاح ألفراده فرص متكافئة في التعلم والعمل واالستثمار 

  شراكة مجتمعیة تحافظ على البیئة واستدامتها وتضمن حقوق األجیـال القادمـة فـي ثـروات

 المجتمع 

 سیاسة بیئیة تركز على االستثمار في الطاقات المتجددة النظیفة 

 ؤشرات التنمیة البشریة الفعلیة كما ونوعاارتفاع م 

  ارتفاع معدالت األداء في المؤسسات التعلیمیة وتوافق مخرجاتها مع متطلبـات بیئـة سـوق

 العمل التنافسیة

  نظــام تعلیمــي ینمــي القــدرة علــى اإلبــداع والتأمــل والتفكیــر الناقــد ویعــزز الحــوار واالنفتــاح 

 واحترام اآلخر



 
 

118

 ضییق الفجوة الرقمیة والمعرفیةتوطین العلم والتقانة وت 

  أبحـــاث تركـــز علـــى مـــشاكل محلیـــة مثـــل التـــصحر، وتطـــویر طاقـــات بدیلـــة، وتحلیـــة میـــاه

 البحر

  تشكُّل مناخ ثقافي منفتح یرسخ قیم التسامح واالختالف وحریـة التعبیـر وقنـوات تمّكـن مـن

 )صحافة حرة، منابر سیاسیة، إلخ(تحقیق هذه القیم 

لــق مجتمــع قــوي، ومنــتج، وعــادل، متــسامح وآمــن، تحكمــه دولــة وســوف یــسهم كــل ذلــك فــي خ

ــــاحترام المجتمــــع الــــدولي ــــسیاسي مــــستقلة حــــرة، ذات ســــیادة تحظــــى ب ــــع نظامهــــا ال ، ویتمت

 . بالشرعیة والمشروعیة والعدل والرشد والمصداقیة

 سیناریو الدولة الفاشلة 6.3

لــة الفاشــلة لیــست وافــرة وفــق وبحــسبان أن فــرص كــل مــن ســیناریو الدولــة الناجحــة وســیناریو الدو 

المعطیات الراهنة، فاألول یسرف في التشاؤم، والثاني یمعن في التفاؤل، ثمة سیناریو ثالـث یتنـزل 

منزلة وسطا بینهما، ویتسم بطـابع جـدلي یتوقـع أن ینـتج حراكـا سیاسـیا ومجتمعیـا یتـضمن صـراعا 

یــصعب الجــزم بطبیعتهــا، وســوف تــرتهن مــآالت هــذا الــصراع بغــوامض . بــین التحــدیات والفــرص

ومــن ثــم فــإن هنــاك صــعوبة فــي تقــدیر فــرص اتجــاه المــسار الــذي یعرضــه هــذا الــسیناریو صــوب 

  .مسار الدولة الفاشلة ومسار الدولة الناجحة

وبوجــه عــام، مــن المتوقــع أن تــنجح مــشاعر الحمــاس التــي صــاحبت انطــالق الثــورة والــضغوطات 

 المجتمـع  المـدني فـي دفـع الدولـة بجناحیهـا التـشریعي التي تمارسها الـشرائح المجتمعیـة ومنظمـات

والتنفیذي إلى إعادة االستقرار النـسبي للـبالد عبـر تـشكیل نـواة للجـیش الـوطني واستـصدار دسـتور 

ولعل المواقـف التـي اتخـذتها شـرائح واسـعة فـي اتجـاه تعزیـز الدولـة . یحظى بموافقة أغلبیة اللیبیین

ضها استخدام السالح في فرض الرأي، وانتخابها أعضاء المـؤتمر المدنیة وسیادة القانون، عبر رف

غیـر أن أثـر المنظومـة . الوطني العام، تشي بأن الشعب اللیبي لن یتخلى عن الخیار الـدیمقراطي

القیمیة الراهنة، بكل ما تؤسس له من سلوكات سلبیة، وحقیقة أن تركة الخراب التي أورثها النظـام 

 عقودأثقل من أن تزاح خالل لسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، السابق، بكل تداعیاتها ا

، قد یسهمان في عرقلة إحداث النقلـة المرجـوة فـي المجتمـع، وتنفیـذ مـشاریع تنمویـة حقیقیـة، الرؤیة

  .وٕاذا ما حدث هذا، فإن المسار المتوقع هو سیناریو التخبط العشوائي

  الدینامیات

  ال یستوفي جمیع استحقاقات الدولة الدیمقراطیة المدنیةتمریر دستور غیر توافقي 

 تأثر إرادة التغییر سلبا بالصراعات السیاسیة واألجندات المتضاربة 

 عدم تبني رؤیة شاملة وواضحة لمستقبل البالد 
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 غلبة ثقافة الفساد واالستباح 

 االنشغال بتصفیة الحسابات بدال من النظر قدما 

 منیةتعثر المؤسسات القضائیة واأل 

  استمرار النفط مصدرا وحیدا للدخل القومي 

 تداعیات ال

 تداول السلطة والممارسة الشكلیة لمظاهر دیمقراطیة  

 الفشل في رفع كفاءة اإلدارة 

 الفشل في بناء القدرات وتنمیة المهارات االحترافیة 

  وعــدم توافــق مخرجــات التعلــیمالفــشل فــي إجــراء تحــسینات جذریــة فــي المنظومــة التعلیمیــة 

 مع متطلبات سوق العمل

 الفشل في توزیع الثروة وفي استیفاء استحقاقات العدالة االجتماعیة 

 تبني سیاسة االحتواء عبر توزیع هبات دوریة بهدف التخفیف من حدة االحتقان الشعبي 

 دسترة قانون العزل السیاسي بما ینجم عنه من إقصاء لعدید من الكفاءات 

 القتصاد الریعي تعزز مفهوم الدولة الراعیة وا 

 وارتهـــــــان الـــــــسیاسات واألفعـــــــال القیـــــــام بـــــــدور إقلیمـــــــي تحـــــــدده مـــــــصالح أجنبیـــــــة 

 بالضغوطات الداخلیة والخارجیة

 استثمار المشاركة في مكافحة اإلرهاب في تجنب التدخالت األجنبیة السافرة 

 إعادة إنتاج الفساد وظهور شرائح جدیدة من المتنفذین وأصحاب المصالح 

 ت اإلنتاجیة في المؤسسات االقتصادیةانخفاض مستویا 

 تحدیث اقتصادي نسبي ال سیما في قطاع النفط 

 تعزز اقتصاد الظل والسوق الموازیة 

 تنامي دور المشروعات الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الوطني 

 زیادة معدالت التضخم والبطالة وارتفاع معدالت الجریمة 

 تحسن في استجالب استثمارات خارجیة 

 اقتصاد الظل والسوق الموازیةازدهار  

 استمرار التباس عالقة القطاع العام بالقطاع الخاص ودور الدولة في كل منهما 

 تحسن  طفیف في أداء المجتمع المدني 

 رواج المنتجات الثقافیة والفنیة الهابطة 

 رفع في األجور ال یقابله تحسن في األداء 
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 ئـــة المعولمـــة ال تـــصاحب بنجـــاح فـــي محـــاوالت لتحقیـــق قـــدر أكبـــر مـــن االنـــدماج فـــي البی

 استیفاء استحقاقات االندماج التنافسیة

  زیــادة فــي اإلنفــاق علــى التعلــیم والــصحة والــسیاحة والخــدمات االجتماعیــة ال یــنعكس كمــا

 یجب في تحسین األداء العام لهذه القطاعات

  تحسن طفیف في مستویات المعیشة 

 الحة الوطنیة والعدالة االنتقالیةتحسن جزئي في ملفات الجرحى والنازحین والمص.  

وُیحــــدث المجتمــــع الــــذي تحركــــه هــــذه الــــدینامیات درجــــة مــــن التحــــسن فــــي مــــستوى الخــــدمات 

والمعیشة، بما یفضي إلیه ذلك من تداعیات إیجابیة، ولكـن تظـل تحكمـه دولـة ضـعیفة عـاجزة 

منظومـة القیمیـة  مشاریع تنمویة حقیقیة، أساسـا بـسبب بقـاء الوتنفیذعن إنجاز تحوالت جذریة 

علــى حالهــا، الراجــع إلــى اإلخفــاق فــي تطبیــق بــرامج تنــشئة تربویــة واجتماعیــة وسیاســیة قــادرة 

على تقویض ثقافة االستباح والفوضى والثقافة االسـتهالكیة والریعیـة التـي تراكمـت عبـر عقـود 

 .بما یحول دون تحویل الموارد إلى إمكانات حقیقیة

 

 ات التــي ال تختلــف عــن ســیناریو الدولــة المتعثــرة إال فــي ویمكــن عــرض طیــف مــن الــسیناریوه

تفاصـــیل تأخـــذه شـــطر ســـیناریو الدولـــة الفاشـــلة أو شـــطر ســـیناریو الدولـــة الناجحـــة، وٕان ظلـــت 

 بطریقته إلى الخیار الـذي تقترحـه یفضي كل منهماوهذان خیاران . النتائج والتداعیات متقاربة

الكثیـــر مـــن الوقـــت والجهـــد والمـــوارد المادیـــة نظیـــر دفـــع ثمـــن بـــاهظ، یتعـــین فـــي هــدر الرؤیــة، 

  .والبشریة، وبذل الكثیر من التضحیات المجانیة

  ســیناریو التخــبط العــشوائي، شــأنه فــي هــذا شــأن ســیناریو الدولــة الفاشــلة، أكثــر مــن ذلــك، فــإن

فــالثورة ال تستــسلم الخــتالالت الــراهن، وهــي فعــل ،  المتجــددةیتنــاقض أساســا مــع مفهــوم الثــورة

فإنـه  لالسـتجابة لمـا یطـرأ مـن تغیـرات امـستمر ا تضمن استعدادرد فعل، ومفهومها وٕان ولیست 

 إلــى تحقیــق كونــه یتبنـى سیاســة إحــداث تغیـرات جذریــة حاســمة وشـاملة، تتطلــع، هــاال یـرتهن ل

، عوضــــا عــــن ردود األفعــــال التــــي یعــــول علیهــــا ســــیناریو التخــــبط قـــیم العــــدل والحریــــة والرفــــاه

ي أن طبیعــة الثــورات المتجــددة إنمــا تفــرض علیهــا االنحیــاز لــسیناریو لكــن هــذا یعنــ. العــشوائي

 . الذي تتبناه الرؤیةثقافة النهوض والتقدم

  وفــي النهایــة، یتعــین أن نأخــذ فــي االعتبــار المتغیــرات التــي قــد تطــرأ علــى الــساحتین المحلیــة

، وأن نكــون دمثقافــة النهــوض والتقــوالدولیــة والتــي قــد تــؤثر فــي دینامیــات وتــداعیات ســیناریو 

ولــئن كانــت الركــائز التــي تــنهض علیهــا الرؤیــة . علــى اســتعداد للتكیــف معهــا واالســتجابة لهــا

تــسهم فــي ضــمان عــدم االرتهــان بــالطوارئ، فــإن اعتبــار تلــك المتغیــرات یــضفي علــى الرؤیــة 
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طابعهــا الظنــي وینــأى بهــا عــن القطــع والجــزم، قــدر مــا یــدفع عنهــا تهــم اإلســراف فــي التفــاؤل 

 . تثال لتوجهات طوباویة النزعةواالم

  وبوجــه عــام، لــیس هنــاك ضــمان ألن نحقــق المجتمــع الــذي نــصبو إلیــه، ألنــه قــد تكــون هنــاك

أســــباب نجهــــل فــــي الوقــــت الــــراهن هویتهــــا تتــــضافر فــــي الحــــول دون إیفــــاء اســــتحقاقات هــــذا 

  .ي جدید یخلق مشاكله التي قد یصعب التكهن بطبیعتهااجتماعثم أن كل وضع . المجتمع

  إن أدنــى مــا یحتاجــه بنــاء رؤیــة استــشرافیة ألي مجتمــع هــو وجــود أرضــیة صــلبة ذات ثوابــت

، ســـوف یـــرتهن مـــدى الرؤیـــة بدهیـــة لمفهـــوم الدولـــة المعاصـــرة یمكـــن التطلـــع منهـــا إلـــى األمـــام

  .صالبة هذه األرضیة لوقدرتها على استشراف المستقبل

  رئیسة لمجتمع الدولة العـصریة، بعقـدها الثوابت في حدها األدنى في المرتكزات التلك ُتختزل و

ي وتــــشریعاتها الدســــتوریة ومنظومــــة قوانینهــــا المحكمــــة ومالمــــح هیاكلهــــا اإلداریـــــة جتمــــاعاال

  والمجتمعـــيطبیعـــة النظـــام الـــسیاسيعلـــى فـــي نهایـــة المطـــاف تتوقـــف الواضـــحة، مـــا یجعلهـــا 

  . المرهون به تنفیذ الرؤیة

  غائمــة وغیــر تظــل كــل هــذه المعطیــات الجذریــة غیــر أن الواقــع یــسفر عــن حقیقــة مؤداهــا أن

مــستقرة، فــي هــذه المرحلــة االنتقالیــة التــي تمــر بهــا الــبالد، تمامــا كمــا غابــت ألكثــر مــن أربعــة 

 .عقود

 ت ال عجــب إذن أن یعــم ضــباب كثیــف یعطــل آلیــة االستبــصار المتكئــة علــى اســتقراء ممكنــا

 . تركیباته البنیویةالمسارات المتوقعة لب الجزمالواقع الراهن، ویحول دون 

 مكمـن غمـوض  ةخالفیـقیمیـة  مفـاهیمثر صعوبة حین یكون التعامـل مـع ویغدو واقع الحال أك

 تـــصادر الرؤیـــة علـــى كونـــه مـــدخًال للتنمیـــة  والتنـــشئةالثقافـــةو  ثـــل الـــوعي ممفـــاهیم، والتباســـات

  .الشاملة وبیئة حاضنة لفعالیاتها

 رف البـشري أن یكـشف عـن نفـسه، كمـا هـو غیر أنه محتم على النزوع اإلنـساني لتحـسین الظـ

 . محتم على التطلعات إلى االمتیاز أن تغامر؛ وٕان توجب أن تغامر بحساب

  ،توسیع المشاركة الذي أتیح إبان إعداد هذه الرؤیة، عبر استكتاب عدد من المثقفین والخبـراء

ما استجد فضال عن تحدیثها وفق ولقاءات متعددة وجلسات عصف ذهني مع النخب اللیبیة، 

 من الضوء داخل الـضباب الـذي دفقات أسهم بدوره في تسریب خالل خمس السنوات األخیرة،

ــة تفكیــك البنــى الثقافیــة الراهنــة وســرد مآالتهــا  یلــف المــشهد برمتــه، وفــي اإلعانــة علــى محاول

المحتملــة، الــذي شــكلت األســئلة القلقــة جرعاتــه الحاثــة، فیمــا شــكلت أجوبتهــا المؤقتــة محطــات 

  .كرللتف
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 علــى ضــوء عیــونط اللــم یكــن شــاغلنا بــأي حــال البحــث عــن أحكــام جــاهزة أو واثقــة، أو تــسلی 

واحد في آخر النفق، بل مالحقة سلسلة من األضواء أّملنا أن تضيء كل منهـا عتمـة منـاطق 

  .بعینها، وأن یشكل الغبش بینها مواضع للتریث والتلفت

 ا واالسـتعداد وافـر ات متاحـة، والرغبـة حقیقیـة،إلمكانـوالسؤال هو ما إذا كـان األفـق مفتوحـا، وا ،

واألحـالم ممكنــة، فلــم یعــد یبقــى ســوى اإلرادة؛ ومــا إذا كانــت هنــاك اســتحقاقات مختلفــة وملحــة 

 .یفرضها التحول النوعي الذي حدث في بنیة النظام السیاسي تلزم بتبني آلیات مختلفة

 فـي  والمجتمعـيا الحـراك الـسیاسيغیر أنـه علـى الـرغم مـن كـل التحـدیات الجدیـدة التـي أفرزهـ 

ذلك أن زیت الوجع األلیم الذي ما فتـئ لعقـود . العامین اآلخیرین، تظل في النهایة بوارق أمل

 كـل یقض مضاجع اللیبیین وقود ال ینفد سوف یظل یذكي ألجیال قادمـة جـذوة الحریـة، ویبـدد

یر قد تفشل في مواجهـة مـا ما یلقي بعتمته في دربها؛ وعلى كل من تحدثه نفسه بأن ثورة فبرا

تلقــاه مــن تحــدیات أن یتــذكر أن مــن رأى قبــاب النــور لــن یقــوى علــى العــیش ثانیــة فــي أقبیــة 

 . الظالم

 

 
 

 

 

 
 


