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 البح  مستخلص
إلى ليبيا، بعد أن اجتاحات حركاة التغييار فاي تا نس سرعان ما امتدت رياح التغيير 

معالا  ال اع  الت نساي  المصار  فاي  ان مصار  اساتعاعت تاتاان الت رتاان أن تح  ا
إزاحااة نماااث الحاااكث فيومااا،   لياااث حك مااة  عنيااة جديااد  تسااعى إلااى تح ياا  معالاا  

التغييار  ال ع .  اتسمت حركة التغييار فاي ليبياا بانواا ا عناق  ا لا ا لياساا بحركاات
تادخ  الاد لي ازاحاة النمااث الحااكث فاي الالعربية ا خرا التي ساب توا،  التاي أدت إلاى 

صرار ال ع  الليبي على أحدا  التغيير استعاع ال ع   ليبيا،  بفض  التدخ  الد لي  ا 
 نماث الحاكث  في ليبيا. الالليبي أن يح   معالبه في إزاحة 

 يث مساارتا خااح  الساان ات ال ادمااة، ساايك ن ماان ت ياا الليبيااة الحكاث علااى التاا ر إن 
زا  يااالنجاااح الاا   مااا لكاان ا تااث ماان  لاا  تاا  أتاادافوا بالدرجااة ا  لااى،  خااح  تح ياا 

تح يااا  معالباااه السياساااية المتمتااا  ب التااا ر  تااا   أنااات ال اااع  الليباااي الااا   نتمااار  ي
  االلتصادية  االجتماعية التي ضحى من أجلوا.

 
 
 



 

 
 
 

 [44] (34) 01دراسات إلليمية                                                     كز الدراسات االليميةمر             

 
 الم دمة

علتتو وقتتث الثتتورات  0202مغتترا العر تتذ مقتتة قاايتتة عتتام عاشتتت مقةقتتة ال
المةال تتة  تتالتغيير فاستتتةاب الشتتعا التوقستتذ وح يفقتتق ةموفتت  فتتذ  شتتع يةال

إزافة قظام الرئيس زيح العا ديح  ح علذ، وقيام فكومة وةقية جديتد  تفقتق 
مةالا الشعا. وسرعاح ما امتدت رياح التغيير إلو لي يا التتذ يتذ ارختر  

ح تفقق فلم الشعا اللي ذ فذ إزافة قظتام العقيتد معمتر القتةافذ استةاعت و
 عتد وح ختتال الشتتعا اللي تتذ معتتارع ةافقتتة متتث قتتوات القظتتام التتة  وستتتخدم 
كل وقواب ارسلفة والمعدات لقمث الثور ، لكح  فضل التتدخل التدولذ و فضتل 

لة  فداث التغيير تم إزافة قظام العقيد القةافذ اإإصرار الشعا اللي ذ علو 
 عاما.    20فكم لي يا 

 و قتتتا وكغيريتتتا متتتح الثتتتورات العر يتتتة فتتتازت الثتتتور  اللي يتتتة علتتتو تعتتتاة   
التتتذ  ارولتتوالعر يتتة وتاييتتديم وتفاعتتل معاتتا العتتالم  استتر  ويتتذ الثتتور   ارمتتة

وفول فل  القاتو  فمايتاا وتوفير كل س ل التدعم  ارمحتفرع لاا مجلس 
 .العسكر  لاا
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  :أتمية الدراسة
م يمتتل وقتت ةويتتل علتو قجتتاح الثتور  اللي يتتة فتذ إستتقاة القظتام الفتتاكم لت

فتتذ لي يتتا لتتةا ن يمكققتتا وح قفكتتم علتتو الفكومتتة اللي يتتة الجديتتد  فاليتتا ةالمتتا 
جديتد  التتتذ تعيشتاا لي يتتا تيتر مستتتقر  وتامضتة ومتتا دامتتت الظلتت التفتتونت 

، ومتتا دامتتت عالقتتة الفكومتتة اللي يتتة الجديتتد  متتث الشتتعا اللي تتذ فديثتتة العاتتد
فركة التغيير الجةرية فذ لي يا ن يمكح تفقيقاا ختالل فتتر  قصتير . متث ةلتع 
زافة الرئيس  فاق  يمكح تقاول الثور  اللي ية وارس اا التذ ودت إلو فدوثاا وا 

وما يذ التفتديات التتذ تواجت  الثتور  اللي يتة  ،الفكم عحالعقيد معمر القةافذ 
  والفكومة اللي ية الجديد .

 
 :يكلية الدراسةت

التمايتد تقتاول م افتث وخاتمتة،  ةقسم يةا ال فث إلو مقدمة وتمايد وثالث
وست اا الثتور   فتقتاول الم فتث اروللي يا فذ عاد الرئيس العقيد القةافذ، وما 

ثاقيتا: : وون: ارست اا السياستية، اآلتذوقستام كت ةثالث ولي ية والتذ قسمت إلال
 .رس اا انجتماعيةثالثا: ا، ارس اا انقتصادية

 ا الم فث الثاقذ فتقاول الثور  اللي ية والة  قسم إلو قسميح ويما:وم
ومتتتا الم فتتتث الثالتتتث  .المجلتتتس التتتوةقذ انقتقتتتالذثاقيتتتا:  .لي يتتتةالثتتتور  ال أ ال:

 ةفتقاولتتتت التفتتتديات التتتتذ تواجتتت  الثتتتور  اللي يتتتة، والتتتتذ قستتتمت إلتتتو ثالثتتت
، التفتتتتديات انقتصتتتتادية ثاقيتتتتا:، ةالتفتتتتديات السياستتتتي وون:وقستتتتام، ويتتتتذ: 

  .التفديات انجتماعية :ثالثا
 التمويد: ليبيا في عود الرئيس الع يد ال  افي:

 عتد فملتة  يةالذ للي ياالغزو اإل اقتاو 0426 عامش اة/ ف راير  فذ شار
ايةاليتتتا  علياتتتا متتتح ةتتتر  دولتتتتذ  ريةاقيتتتا وفرقستتتا، اللتتتتيح قجفتتتتا فتتتذ دفتتتر

ة يتتتتجق تتتتاى إلتتتتو جقتتتتا متتتتث  ق وتقاستتتتمايالقو  العستتتتكرية متتتتح التتتت الد  تتتتا وولماقيتتتتا
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فيمتتا   رقتتة وةتترا لس علتتو إقليمتتذ  ريةاقيتتا المستتتعمرات اإليةاليتتة، ففصتتلت
كتتاقوح  02 واستتتمر الوضتتث كتتةلع فتتتو وعلتتح فتتذ ،فتتزاح إقلتتيم فرقستتا وختتةت

المملكتتة  عتتح استتتقالل لي يتتا رستتمياى، و تتةلع قامتتت 0460ارول/ ديستتم ر عتتام 
تفكتم لي يتا تفتت  إدريتس السقوستذ ظّلت المملكة اللي ية  قياد  اللي ية المتفد 

 عقتتدما استتتغل ،0434ستت تم ر عتتام  ويلتتول/ 0 فتتتو تتتاري  ملكتتذ وراثتتذ قظتتام
وجتتتود الملتتتع السقوستتتذ ختتتاري التتت الد لتلقتتتذ  (1)القتتتةافذ ارول معمتتترالمتتتالزم 

 .(2)الجماورية العر ية اللي ية ليعلح قياماققالا س تم ر  العالي وقفة
لي يا جماورية عر ية ديمقراةية فر ، السياد  فياا للشعا  حو اإلعالحوتم 

  صتتتور  عامتتتة كتتتاح قتتتاد  انققتتتالا .(3)العر يتتتة الشتتتاملة ارمتتتةويتتتو جتتتز  متتتح 
ليتتتتتات عملاتتتتتا آيفتقتتتتتدوح إلتتتتتو التجر تتتتتة السياستتتتتية وقواعتتتتتد ممارستتتتتة الستتتتتلةة و 

ع تر عتح قيتة  الالققالال الد واح ال ياح ارول  حواقعكاساتاا علو إدار  شؤو 
صتتتادقة فتتتذ تفستتتيح مجمتتتل اروضتتتاب السياستتتية وانقتصتتتادية وانجتماعيتتتة، 

ال ياقتات والقترارات إلتو كيفيتة م رمجتة ريتتدا  متح قت  لتم تشتر متا تلتت  وتيتر 
فكومتتة الثتتور  وكتتل متتا يقتتاع  يتتاح يق تت  عتتح مولتتد قظتتام سياستتذ جديتتد يجمتتد 

لغتا  الدست تور وكافتة المؤسستات اروضاب عقد ققةة إستقاة القظتام الملكتذ وا 
ح القتائميح علتو انققتالا واللجقتة المركزيتة والتشريعية للدولة، وكتاح واضتفا 

لتقظيم الض اة ارفرار لم يكح يجمعام تير يد  اإلةافتة  القظتام الملكتذ 
 .(4)وانستيال  علو السلةة لتكوح مقاليد ارمور ومصير ال الد  يح ويديام

ا مغايرا لما كاح يامل  اللي يوح فقد ولقتت وخةت الثور  تقفو ةريق ةلع عد 
التفتتتتتتونت الثوريتتتتتتة  اقعكاستتتتتتاتاا الفتتتتتتاد  علتتتتتتو ة يعتتتتتتة الفتتتتتتراع انقتصتتتتتتاد  

وقتد  ،وانجتماعذ فذ ال الد، وكاح واضفا مقة ال داية اقفراد القةافذ  السلةة
ت لتتت  وستتت ا اا ووزالتتتت كافتتتة عق اتاتتتا، وكتتتاح يفمتتتل معتتت  ملتتت  خصتتتومت  اييتتت

تيتتارات الفكريتتة والعقاصتتر الوةقيتتة التتتذ تختتال  وةروفتتت ، السياستتية لكافتتة ال
دوح تيتتتتر   قضتتتتيتذ ارمتتتتح والتتتتقفة،   وخاصتتتتة وولوياتتتتت  الثوريتتتتة ومستتتتؤوليات
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ح إثتار  وواعت ر التدخل فتذ شتاقاما ومترا  تالخ الخةتور  علتو القظتام الثتور ، و 
قضتتتية الشتتترعية الدستتتتورية وعارضتتتة ورجتتتا   تتترامض التقميتتتة لمصتتتلفة قضتتتية 

العر يتتة وتفريتتر فلستتةيح جريمتتة سياستتية ن تصتتدر إن عتتح عميتتل وو الوفتتد  
 .(5)رجعذ تجا معاق ت 

تكتتتوح  شتتتكل عتتتام متتتح قاعتتتد  تة يعتتتة القظتتتام السياستتتذ فتتتذ لي يتتتا كاقتتتت 
الضتتتتت اة  رفتتتتتاق القائتتتتتد،):ويتتتتتذ متمثلتتتتتة فتتتتتذ ستتتتتت تشتتتتتكيالت يتتتتتذ وساستتتتتية

الفترس  الفترس الثتور  ارخضتر، فركة اللجاح الثورية، الوفدويوح ارفرار،
 االشتتتتع ذ، مواليتتتتد الفتتتتاتن(. ولتتتتدياا مقاتتتتاي عمتتتتل يفتتتتدد مااماتتتتا يةلتتتتق علياتتتت

"ال ةاقتتتتة الخضتتتترا ". ويتكتتتتوح ويضتتتتا متتتتح قاعتتتتد  رختتتتو  متمثلتتتتة فتتتتذ ييكلتتتتيح 
ويذ "رختو " لقتدرتاا علتو  اللجاح الشع ية، المؤتمرات الشع ية، رئيسييح يما:

الصتتتدمات  التكيتتت  والتمتتتدد وانقكمتتتا  فتتتذ جميتتتث انتجايتتتات وكتتتةلع تفمتتتل
 .(4) مروقة ك ير  جدا
وتيتتر  "ستلةة الشتتعا"  تتد عتح  0466آةار/ متارس عتتام  0 ثتم وعلتح فتتذ
ووضتتتا  ( الجماييريتتتة العر يتتتة اللي يتتتة الشتتتع ية انشتتتتراكية) استتتم الدولتتتة إلتتتو

 عتتتتد الغتتتتارات  0493عتتتتام  و ريتتتتلقيستتتتاح/  02 نفقتتتتاى كلمتتتتة "العظمتتتتو" فتتتتذ
 تغيتتر قظتتام الفكتتم فتتذ ةة الشتتعاقيتتام ستتل إعتتالح ارمريكيتتة علتتو لي يتتا،  عتتد

 ويتتو متتا يستتمي  ي يتتا إلتتو قظتتام معقتتد وتيتتر اعتيتتاد  وضتتث وسستت  القتتةافذ،ل
 الماركسية والروسمالية ةريقة الفكم الثالثة  عدوصف    لقظرية العالمية الثالثة

ويعتمتد  يشترح وسستاا ومفاييماتا (الكتاا ارخضر) سم والتذ ول  لاا كتا اى 
 ، إة وحم تتتتدو اللجتتتتاح الشتتتتع يةوسستتتت  القتتتتةافذ علتتتتو  قظتتتتام الفكتتتتم يتتتتةا التتتتة 
يعد وعلو سلةة تشتريعية فتذ الدولتة وفتق يتةا القظتام،  المؤتمر الشع ذ العام

ويقوم  ستح القتواقيح وتيريتا متح التشتريعات، مجلس الوزرا   فيث يفل مكاح
تكوح يةا المؤتمر العام مح ممثليح عح عامة الشعا، إة وح ستكاح الت الد يو 
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شتتخ ، يقومتتوح  تتدوريم  ولتت لتتو وفتتدات مفليتتة تفتتو  كتتل مقاتتا مقستتموح إ
(7) اقتخاا شخ  مقام ليمثلام فذ المؤتمر

. 
فتت ح القتتةافذ رفتتل  0466ة قتتا للكتتتاا ارخضتتر التتة  ولفتت  القتتةافذ عتتام 

تمثتل فتاجزا شترعيا  تيح الشتعا وممارستة الستلةة  كوقاافكر  التمثيل القيا ذ 
يتتتة المتتتتؤتمرات الشتتتع ية للمشتتتتكلة لآالتتتتذ تصتتت ن فكتتتترا علتتتو القتتتتواا، وةتتترح 

الديمقراةيتتة فتتذ جاق اتتا التمثيلتتذ التشتتريعذ فتتتم تقظتتيم ستتكاح لي يتتا فتتذ إةتتار 
عدد مح الايئات واللجاح والمؤتمرات الشع ية ارساسية ومح القافيتة القظريتة 
تمثل ية  المؤتمرات مركز القو  وصقث القرار فيث تقتقل قراراتاا إلو مؤتمر 

وجتتد مستتتويات  0440يقتتوم  صتتياتة القتترارات، ومقتتة عتتام  الشتتعا العتتام التتة 
مح المؤتمرات الشع ية "ارساسية ومؤتمر الشعا العام" ويصعا تقتدير عتدد 
وعضتتا  متتؤتمر الشتتعا العتتام التتة  يتتتراوح  تتيح عتتد  مئتتات وولتتو  فتتذ فتتترات 
مختلفتتة، وتعاقتتا علتتو وماقتتة متتؤتمر الشتتعا العتتام العديتتد متتح القيتتادات ولكتتح 

قتت  مقتتة الثماقيقتتات تقلصتتت صتتالفية وماقتتة متتؤتمر الشتتعا ومليتتا المعتترو  ع
قافيتة وكثتتر عمليتة فتتالمؤتمر متح ارساستية ووعةيتت لمتتؤتمر الشتعا العتتام، و 

العتتتتام تيتتتتر فعتتتتال رقتتتت  يجتمتتتتث وستتتت وعا كتتتتل عتتتتام ون يكتتتتوح لتتتتد  وعضتتتتائ  
معلومات وو ماارات كافية للقيام  واج اتام ووكثر مح مر  تراجث المؤتمر عح 

فتتاول متتثال  0442ففتتذ عتتام  ،ات اتختتةيا نختالفاتتا متتث رت تتات القتتةافذقتترار 
"يتتتة  ليستتتت قتتترارات الشتتتعا التتتة   :رد القتتتةافذفتتتالمتتتؤتمر تخفتتتيل الضتتترائا 

  .(6)فما كاح مح المؤتمر إن وح ولغو القرار ،عرف "و
 :المبح  ا   : ا سبا  التي أدت إلى لياث الت ر 

مصتر، وكتد المراق توح والمفللتوح تتوقس و  فذالتغيير  جرت فركات عقدما
السياستتيوح وح ثتتروات لي يتتا كفيلتتة  تتان تجعتتل الشتتعا اللي تتذ يثتتور، تيتتر وح 

فيتتتث تصتتتاعدت انفتجاجتتتات ضتتتتد  اللي يتتتيح وقفستتتام كتتتاح لاتتتم رو  آختتتر .
 ف رايتترشتت اة/  مقتتةالقظتام السياستتذ، وتفولتتت انفتجاجتتات الستتلمية فتذ لي يتتا 
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القظام والثوار، علتو عتد  ج اتات ات قو إلو مواجاات دموية  يح  0200 عام
دفعتتتت اللي يتتتيح  التتتتذ ستتت ااارمتتتا  تتتيح الشتتترق والغتتترا، كاشتتتفة الستتتتار عتتتح 

، وعتدم العدالتة فتذ لي يتاالفستاد فتذ  اقتشتار نختيار الثتور  رتتم الثترو ، و رزيتا
لي يتتا رتتتم ثرائاتتا  تتالقفة، وتيتتاا   توزيتتث الثتتروات، وفالتتة التخلتت  التتة  تعيشتت

يتتة، فضتتال عتتح "القمتتث ارمقتتذ" ع تتر اللجتتاح الثوريتتة، والتتة  المعارضتتة الفقيق
امتدت وةرب قمع  إلو الخاري لتالفق كل مح يختلفوح مث القظتام، إلتو الفتد 
ريتا ذ  الة  دفث إلو وص  القظتام اللي تذ  اقت  قظتام قمعتذ  امتيتاز داخليتا وا 

  .(9)خارجيا
 :أ ال: ا سبا  السياسية

تآكلتتت  ل فتتتر  فكتتم القتتةافذ الةويلتتةختتال تآكاا  أسااس ال اارعية للنماااث: -5
 وستتس شتترعية القظتتام اللي تتذ، والتتتذ تمثلتتت فتتذ ور تتث ركتتائز وساستتية، وولاتتا:

: شتتتترعية اتتتتاالثوريتتتتة القوميتتتتة، وثاقياتتتتا: المستتتتاوا  والعدالتتتتة انجتماعيتتتتة، وثالث
 لقتتتتةافذ كمقاضتتتتل ضتتتتدل القيمتتتتة الرمزيتتتتةرا عاتتتتا: الكرامتتتتة والاويتتتتة الوةقيتتتتة، و 

فمتتح المعلتتوم وح وفتتد الركتتائز ارساستتية للقظتتام اللي تتذ  يتتة(.)اإلم رياليتتة الدول
والتتتتتذ وكتتتتد علياتتتتا متتتترارا القتتتتةافذ، يتتتتذ وقتتتت  يمثتتتتل امتتتتتدادا للثتتتتور  القاصتتتترية 
المصتترية، ووقتت  ومتتيح الوفتتد  العر يتتة  عتتد رفيتتل التترئيس جمتتال ع تتد القاصتتر، 
ويتتو ومتتر كاقتتت لتتت  اقعكاستتات  علتتو التوجاتتتات الداخليتتة والخارجيتتة للسياستتتة 

للي يتتتتة، ودت  تتتتدوريا إلتتتتو سلستتتتلة متتتتح المغتتتتامرات علتتتتو الستتتتافتيح اإلقليميتتتتة ا
العر يتتة وارفريقيتتة وعلتتو الستتافة الدوليتتة. ق تتل عتتود  القظتتام لمفاولتتة التكيتت  

 عتام ست تم رويلتول/  00مث متغيرات ما  عد الفرا ال تارد ، ومتا  عتد وفتداث 
دياا متح وستلفة والتذ قادت مح  تيح متا قتادت إلتو تخلتذ لي يتا عمتا لت .0220

وو مشتتتروعات وستتتلفة دمتتتار شتتتامل وق ولاتتتا دفتتتث تعويضتتتات  ايظتتتة لضتتتفايا 
 .(10)فادثتذ لوكر ذ، والةائر  الفرقسية
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عتام  و ريتلقيستاح/  06فتذ خةتاا زوار   احتكار التر    ال ا    السالعة: -2
وو متتتا ستتتمذ  تتتت)الثور  الشتتتع ية( وعلتتتح القتتتةافذ اقتتت  يتتتو الفتتتاكم الوفيتتتد  0466

ي يا واقتات واقعيا  موجا وفكام يةا الخةاا كافة ستلةات مجلتس المعلح لل
قيتتتتاد  الثتتتتور  إلتتتتو جاقتتتتا تجميتتتتد كافتتتتة مؤسستتتتات الدولتتتتة وتعةيتتتتل ستتتتلةاتاا 

ح الدولتتتة والتشتتتريعية والتقفيةيتتتة والقضتتتائية ووعلتتتح إح القتتتاقوح عمتتتل متخلتتت  و 
 .(11)يجا وح تفكم  موجا لجاح شع ية يتم اختياريا  التصعيد)الترقية(

، ع تر سياستة ةةويلت لفتتر  تةاب القتةافذ الففتاظ علتو ستلةت  وقظامت اسو 
فتتتتترق تستتتتتد، والت شتتتتتير  مجموعتتتتتة ارفكتتتتتار شتتتتتديد  العموميتتتتتة التتتتتتذ ضتتتتتتمقاا 

، وما عر   القظرية العالميتة الثالثتة، والتتذ استتمديا (الكتاا ارخضر)كتا  
ومتتتتتتح القتتتتتتيم  ،متتتتتتح اإليتتتتتتديولوجيات المختلفة)عرو يتتتتتتة، إستتتتتتالمية، اشتتتتتتتراكية(

اررل  جترا ، ال يتت لستاكق ،إشتركا  ن  رساسية للثقافة اللي يتة، متح مثالاتاا
والتذ استةاب تاةيريا فذ مجموعة متح المؤسستات ممثلتة ، ليست ملكاى رفد

فتتذ المتتؤتمرات واللجتتاح الشتتع ية، وضتتفت قتتدرا متتح الشتترعية المؤسستتية وقتتدر  
نقتصتادية التتذ علو الضت ة والستيةر ، عتالو  علتو استتخدام القظتام قدراتت  ا

يديولوجيتت  إلتو متد  و عتد  كثيتر  توفرت ل  مح عوائد القفة فذ قشر وفكار  وا 
وممارستتتتة القمتتتتث الشتتتتديد ضتتتتد كافتتتتة صتتتتور ورمتتتتوز  ،متتتتح قيمتاتتتتا ومضتتتتموقاا

  . (12)خاريالداخل و فذ الالمعارضة 
ورتم كافة الشعارات الخاصة  فكم الجمايير والشعا، ف ح الواقث العملذ 

لستلةة تركتزت  يتد اللجتاح الثوريتة، والتتذ تتكتوح متح مجموعتة يشير إلو وح ا
يمتتتتتاقام  افكتتتتتار القتتتتتةافذ  متتتتتح الشتتتتت اا المتفمستتتتتيح التتتتتةيح وعلقتتتتتوا التتتتتتزامام وا 

. ويتو ةات العتام 0464ت فتذ عتام اووةروفات الكتاا ارخضتر، والتتذ وقشت
الة  استقال القتةافذ و قيتة زمالئت  متح ارماقتة العامتة لمتؤتمر الشتعا العتام. 

ث وكتتتد القتتتةافذ آقتتتةاع وقتتت   تتتةلع قتتتد تتتتم فصتتتل الستتتلةة عتتتح الثتتتور ، ووح فيتتت
لفكومتتة  اشتتكالاا التقليديتتة قتتد اقتاتتت، ا الستتلةة وصتت فت  يتتد الجمتتايير، ووح
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مؤكتتتداى وح قيتتتاد  الثتتتور   جتتتا ون تتتتتولو و  مقصتتتا سياستتتذ وو إدار ، ووح 
لتو تتفرغ لتفقيق تايات الثور  وتصفيفاا، ومقة ةلع الفتيح وصت ن يةلتق ع

ووصتتت ن المقصتتتا الرستتتمذ الوفيتتتد القتتتةافذ فتتتذ  ،(قائتتتد الثتتتور ) القتتتةافذ لقتتتا
الايكليتتة الرستتمية للدولتتة اللي يتتة يتتو القائتتد ارعلتتو للقتتوات المستتلفة مقتتة ةلتتع 

  .(13)التاري 
ولقتتتد لع تتتت اللجتتتاح الثوريتتتة دوراى مامتتتاى فتتتذ العمليتتتات السياستتتية فتتتذ لي يتتتا 

 ،ةاح متوازياح للسلةة فتذ لي يتاخالل العقود الماضية، فيث وص ن يقاع خ
ارول يتتو ستتلةة الشتتعا الممثلتتة فتتذ المتتؤتمرات الشتتع ية ارساستتية واللجتتاح 

ويقتث ضتمح اختصاصتاا تستيير ومتور الدولتة  ،الشع ية ومتؤتمر الشتعا العتام
اإلداريتتتة والسياستتتية المعتتتتاد . والثتتتاقذ يتتتو ستتتلةة الثتتتور  التتتتذ ي تتتدو تسلستتتلاا 

  ال تتاقيح متتح مجلتتس قيتتاد  الثتتور  إلتتو اللجتتاح القيتتاد  متتح القتتةافذ وارعضتتا
الثورية، التتذ تقتوم  مامتة مراق تة اللجتاح الشتع ية ولاتا ستلةات ووستث ووقتو . 
واستةاعت فذ كثير مح ارفيتاح وح تستتغل المواجاتات متث القتو  الخارجيتة 
وخاصة الونيات المتفد  ارمريكية للفصول علو المزيد مح الستلةة والقفتوة 

  .(14)رجياداخليا وخا
وقد فالت صورية المؤسسات وتسلة اللجاح الثورية، دوح مشاركة شع ية 
فقيقة فذ شؤوح الفكم. فيث قدرت إفتد  الدراستات فجتم العتزو  الشتع ذ 

ممتتتح لاتتتم فتتتق المشتتتاركة. كمتتتا  (% 92-62) عتتتح المشتتتاركة  متتتا يتتتتراوح متتتح
ا قشتتتات ة قتتتة متتتح المستتتتفيديح والمفتكتتتريح للستتتلةة والثتتترو  يصتتتعا التغلتتت

علياا، فذ ظل مقاخ الفساد واإلفساد التة  ضترا كافتة جواقتا المجتمتث  متا 
فتتذ ةلتتع وعلتتو مستتتويات القظتتام، خاصتتة متتث عتتدم وجتتود مؤسستتات مجتمتتث 

 . (15)مدقذ فقيقذ مستقلة عح القظام
الثرا  القس ذ للشعا اللي ذ مقارقة  شعوا عر ية وختر ،  مح رتمعلو الف

متتح الفتتوائل  (مليتتار دونر 022) زيتتد عتتح)تقتتدر ورصتتد  القظتتام اللي تتذ  متتا ي
الماليتتتتة القفةيتتتتة، عتتتتالو  علتتتتو خمستتتتيح مليتتتتار دونر تتتتتدخل الخزيقتتتتة اللي يتتتتة 
ستتقويا(، ف قتت  توجتتد فتتانت تفتتاوت ك يتتر فتتذ توزيتتث الثتترو ، ف تتدن متتح التوزيتتث 
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العادل لمليتارات التدونرات متح العوائتد القفةيتة علتو الشتعا اللي تذ، استتاثرت 
تلتت  فتول القتةافذ وعائلتت . وي تدو وح الوصت  التدقيق لاتة    اا دائر  ضيقة

: ت ديتتد ورصتتد  الثتترو  والقتتو  فتتذ المجتمتتث اللي تتذ. عتتالو  ذالعقتتود ارر عتتة يتت
وووند  متتتح ثتتترو  المجتمتتتث اللي تتتذ علتتتو شتتترا   العقيتتتد القتتتةافذعلتتتو متتتا  تتتدد  

ارستتتتلفة، وتكتتتتديس ثتتتترواتام الماليتتتتة فتتتتذ الغتتتترا. مستتتتتفيديح فتتتتذ ةلتتتتع متتتتح 
ار التتة  فتترل علتتو لي يتتا لعقتتود ةويلتتة استتتةاب القظتتام خاللاتتا ت ريتتر الفصتت

إخفاقاتتتت   تتتةلع الفصتتتار، وقتتتد شتتتادت الفتتتتر  ةاتاتتتا تقتتتامذ شتتت كات التاريتتتا 
  .(14)وتسيل ارموال التذ تورة فياا  عل ك ار موظفذ الدولة

تقتتتارير قالتتتت وح القتتتةافذ يتصتتتدر قائمتتتة وثريتتتا   ويكيلتتتيكس قشتتتر موقتتتث
، ويتتتذ ثتتترو  تقتتتارا ستتتتة (مليتتتار دونر 060)ثتتترو  تقتتتدر  تتتتالزعمتتتا  العتتترا  

. وتقتول التقتارير (مليتار دونر 00) ال الغتة 0200وضعا  ميزاقية لي يتا للعتام 
 ستت ا العالقتتة الوثيقتتة التتتذ تر ةتت  ايةاليتتا  إح معظتتم استتتثمارات القتتةافذ فتتذ

 مح ك ر  الشتركات( %6) ، ويو يمتلع قفوسيلفيو  رلسكوقذ رئيس الوزرا  
وويتتتل"  وشتتتركة قفتتتة "تتتتامقتتتاد  يوفقتتتتوس  اإليةاليتتتة، كمتتتا يمتلتتتع وستتتاما فتتتذ

وشتتركات تتتاميح واتصتتانت وشتتركات مال تتس شتتاير . وتقتتدر اإلفصتتا ات وح 
 الغةائية التذ تقدر  يح العالم العر ذ يد القةافذ يمكح وح تسد فاجةترو  العقتث
 .(17)مد  ثالث إلو ور ث سقوات (مليار دونر 06و 02)
  :ع المعارضةمل -3

تواترت اقتقادات لجقة فقوق اإلقساح التا عة لألمم المتفد  ومقظمة العفو 
الدوليتة للممارستتات القمعيتة للقظتتام اللي تذ، فقتتد وعر تت ارولتتو عتح قلقاتتا إزا  

وفتتتتانت اإلعتتتتدام ختتتتاري  ولقستتتتر العتتتتدد الك يتتتتر المزعتتتتوم لفتتتتانت انختفتتتتا  
  فتذ تقريتر مقظمتة العفتو الدوليتة القضا  وو   جرا ات موجز  وو تعسفا. وجتا

ظلتتتتت فريتتتتة التع يتتتتر وفريتتتتة التجمتتتتث وتكتتتتويح الجمعيتتتتات ) :وقتتتت  0202لعتتتتام 
تخضتتتتث لقيتتتتود مشتتتتدد ، ولتتتتم تظاتتتتر الستتتتلةات قتتتتدراى يتتتتةكر متتتتح التستتتتامن إزا  
المعارضة. وعوقا  عل مقتقد  سجل الفكومة فذ مجال فقتوق اإلقستاح. 
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يض جواقتقامو، كاقت الستلةات واستمر افتجاز معتقليح سا قيح فذ معتقل خل
ارمريكيتتة قتتد وعتتادتام إلتتو لي يتتا، وقتت ل علتتو  عتتل ويتتالذ الضتتفايا التتةيح 
كاقوا يسعوح لمعرفة الفقيقة. ولتم يتضتن مصتير مئتات متح فتانت انختفتا  

وتيريتتا متتح انقتااكتتات الجستتيمة لفقتتوق اإلقستتاح التتتذ ارتك تتت فتتذ  لقستتر ا
عيقيات متح القترح العشتريح، وظتل جاتاز عقود الست عيقيات والثماقيقيتات والتست

ارمتتح التتداخلذ، التتة  كتتاح ضتتالعاى فتتذ يتتة  انقتااكتتات، يمتتارس عملتت  ويتتو 
  .(16)( مقا  عح المسا لة والعقاا

 دوح  إلو السجح ش ااالح و سياسيالقشةا  الللقظام و  وحمعارضال تعرل
وعتتدم تمكتتح الشتتخ  متتح التتدفاب عتتح  ،مفاكمتة وعتتدم الكشتت  عتتح مصتتيريم

وجود مراكز افتجاز سرية وتير موثقتة وتيتر  فضالى عح ومام القضا ، قفس 
(19)قاقوقية

. 
فتتذ الملتقتتو ارول للفعاليتتات الشتت ا ية  عاادث  جاا د رجيااة جديااد  للتغيياار: -4

فتتذ ةلتتع الملتقتتو  0223آا/ وتستتةس فتتذ ستترت عتتام  00والتتة  اقعقتتد فتتذ 
مشتتروب  خةا تت  تيتتر التقليتتد  التتة  وعلتتح فيتت  عتتح (20)ولقتتو ستتي  اإلستتالم

يتتةا المشتتروب ن  متكامتتل لالصتتالح تفتتت عقتتواح "معتتا متتح وجتتل لي يتتا الغتتد".
يستتتتتعو إلتتتتتو تغييتتتتتر القظتتتتتام السياستتتتتذ فتتتتتذ لي يتتتتتا وو العمتتتتتل علتتتتتو تقويضتتتتت . 
فمشتتروع  اإلصتتالفذ يغلتتا عليتت  الةتتا ث التقمتتو  وانقتصتتاد . فاتتو يةتترح 

عاماتتتا ، و  عقتتتد  لتتتوغ "الثتتتور " 0204 رؤيتتتة للي يتتتا المستتتتق ل تمتتتتد فتتتتو عتتتام
 ذ:ات)اليو يل الفضذ(. ويقوم علياا مشروع  اإلصالفذ فذ ما ي الخمسيح

علتتتو مجموعتتتة ويتتتدا  و تتترامض فتتتذ عتتتد  مجتتتانت  يتتتةا المشتتتروبيفتتتتو  
المؤسستة العستكرية،  وجاز  ارمح، الصفة، التعليم، وقةاعات فيوية ويماا:

تخةتية اإلستكاح وال قةتاب الستيافة، ملكيتة اررل، القةاب المالذ، القضا ،
"الم ادر  المليوقية" التذ تعاد  فضالى عحاإلعالم. يةا،  انستثمار، العمراقذ،

)كوم يتوتر( مفمتول لمليتوح   مقتضايا ستي  اإلستالم  تتوفير جاتاز فاستوا
متتتتتح تالميتتتتتة المتتتتتدارس فتتتتتذ لي يتتتتتا. ويستتتتتير المشتتتتتروب يتتتتتدا  يتتتتتد متتتتتث "مشتتتتتروب 
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ة فتتذ الفلقتتة الرئيستت ة  يمكتتح وح قعت تتر اإلستتتراتيجية انقتصتتادية الوةقيتتة" التت
علو دراسة وعدت مح ق ل مجموعتة  ويضا مشروب. ويقوم يةا المشروبيةا ال

متتتح الخ تتترا  والمتخصصتتتيح اللي يتتتيح وارجاقتتتا تقتتتدمت  اتتتا مجموعتتتة فتتتوكس 
 0223 عتام ف رايترشت اة/  4ارمريكية إلو مجلتس التخةتية العتام اللي تذ فتذ 

 .(21)ارد ارمريكيةتفت إشرا  ارستاة مايكل  ورتر مح جامعة يارف
ورتتتتتم اآلمتتتتال التتتتتذ علقاتتتتا التتتت عل علتتتتو المشتتتتروب اإلصتتتتالفذ لستتتتي  
اإلسالم القةافذ ومفاولت  تقلي  قفوة اللجاح الثورية فيما وص  فتذ  عتل 
ارفياح  اق  صراب  يح اإلصالفييح والمفافظيح؛ فت ح ةلتع المشتروب واقعيتا 

ة والقفتتتوة  تتتيح كتتتاح ودا  فتتتذ إةتتتار الصتتتراب متتتح وجتتتل الستتتيةر  علتتتو الستتتلة
القختا داختل القظتام وقظتر لت  كثيتتر متح اللي يتيح قظتر  تتوجس وارتيتاا  فعتتل 
ميتتراث الفستتاد وانستتت داد التتة  عتتاقوا مقتت  جتترا  ثتتور  الفتتاتن وفق تتة الفصتتار 
الدولذ. يؤكتد ةلتع وح اللجقتة ارساستية لمكاففتة الفستاد التتذ شتكلاا القتةافذ، 

فتتذ ودا  مااماتتا، علتتو قفتتو جعتتل فشتتلت فتتذ تفقيتتق تايتاتتا وكاقتتت اقتقائيتتة 
مقاتتتتا ودا  لفتتتترل الوصتتتتتاية والستتتتيةر  علتتتتو الكياقتتتتتات انقتصتتتتادية والماليتتتتتة 

  .(22)المتعاملة مث الشركات ارجق ية، وخضوعاا إلشرا  المواليح للقظام
وةول فاكم تير ملكذ مح فيث مد  الفكتم  القةافذ يعد ترمية السلعة: -1

 م فتذ تتتاري  لي يتا مقتتة وح وصت فت ونيتتةفتذ تتاري  العتتالم وجمتث، ووةتتول فتاك
لكقتت  متتث ةلتتع يعت تتر وقتت  لتتيس فاكمتتاى ون يملتتع و    0660 عتتام عثماقيتتة

كتتاح القتتةافذ . يفكتتم الشتتعا قفستت   قفستت  مقصتتا، إقمتتا "قائتتداى" و"زعيمتتاى" فيمتتا
إقساقاى تريا ارةوار  شكل عام، وكثيراى ما كاح يفتاول الختروي عتح المعتتاد 

، ويتدعو إلتو دولتة متفتد  (ملتع ملتوع إفريقيتا) لقا قفس   تتفذ وفكار ، فكاح ي
 فتذ لي يتا واعتمتد التقتويم الاجتر  كمتا ولغتو  ،(إستراةيح)  استم فلستةيح فتذ

 )صلو اهلل علي  وسلم( الق ذ مفمد جديداى ي دو تاريخ  مح وفا  تقويما شمسيا
ثتار ووقتد  ،ويعتمد تسميات خاصة لألشار مختلفة عح سائر التقاويم ارخر 

كاقتتت العالقتتات عمومتتاى ، و تقويمتت  يتتةا اقتقتتادات واستتعة فتتذ اروستتاة العر يتتة
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متر إلتو فتد متوتر   تيح القتةافذ والغترا ختالل معظتم فتتر  فكمت ، ووصتل ار
، لكتتح 0494 عتتام مجلتتس ارمتتح التتدولذ فتترل عقو تتات قاستتية ضتتد لي يتتا فتتذ

عادت العالقات  يح لي يتا  0449 مث ةلع ف عد رفث المجلس لعقو ات  فذ عام
والغتتتترا للتفستتتتح  ستتتترعة والتوةتتتتد إلتتتتو فتتتتد ك يتتتتر، ومتتتتح ضتتتتمح ةلتتتتع دفعتتتت  

تتوترات  ست ا ال 0226 إلو الغرا عتام ( ليوح دونر 0.6) تعويضات  مقدار
يتدا  مخةةاتت   لغا   رقامج  القتوو  وا  السا قة، ثم تفكيك  رجازت  القووية وا 

 .(23)الونيات المتفد  ارمريكية ومعدات  كافة إلو
علو الرتم مح تلتع المؤشترات، فت ح الكثيتريح متح  نماث الحكث استبداد : -6

قالا داختتل لي يتتا وخارجاتتا يتتروح وقتت  مقتتة استتتيال  القتتةافذ علتتو الستتلةة  تتاق
، فقتتتدت لي يتتتا فرصتتتا عديتتتد  لقاضتتتة 0434عستتتكر  ضتتتد الملتتتع إدريتتتس عتتتام 

شتتتع اا وتقدمتتت . فتتتالفكم الشخصتتتذ التتتة  اعتمتتتد علتتتو عائلتتتة القتتتةافذ ودائتتتر  
ضيقة مح المقر يح وارت اب، ود   إلو فرماح الجمايير العريضة مح عوائد 

رويل  تتل واستتتخدام تلتتع الثتترو  فتتذ شتترا  ارقصتتار، وتتت الثتترو  فتتذ  الديتتم.
  . (24)المعارضة وو قمعاا

فتقل تتات السياستتة الخارجيتتة اللي يتتة  تتيح  ت لبااات فااي السياسااة الخارجيااة: -7
الستتعذ للوفتتد  العر يتتة تتتار ، وارفريقيتتة تتتار  وختتر ، ومتتا  تتيح مشتتاريث وفدويتتة 
ثقائيتتة فيقتتا، ومشتتروعات اتفاديتتة جماعيتتة فيقتتا آختتر، ومغتتامرات القظتتام فتتذ 

مقظمتتتتات وفركتتتتات التمتتتترد فتتتتذ وركتتتتاح المعمتتتتور  دعتتتتم ومستتتتاقد  العديتتتتد متتتتح 
رستخت شتعورا  تالمرار  لتد  قةاعتات ك يتر  متح المتواةقيح اللي يتتيح  ،المختلفتة

 ست ا ت ديتتد ثتتروات  الديتتم فتتذ تلتع المغتتامرات والسياستتات والتعويضتتات فتتذ 
فتتيح يعتتاقذ الكثيتتروح متتقام متتح الفقتتر والفرمتتاح القستت ذ فتتذ مجتتانت التعلتتيم 

وعليتت   العامتة وال قيتتة التفتيتة، علتتو الترتم متتح ثترا   لتتديم.والصتفة والمرافتتق 
 ملامتتة نققتتالافتتذ مصتتر  0460 عتتام مثلمتتا كاقتتت فركتتة ضتت اة يوليتتو ف قتت 
، فتتذ 0200عتتام  يقتتايركتتاقوح الثتتاقذ/  25فتتذ لي يتتا، كاقتتت ثتتور   0434 عتتام
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فتذ لي يتا،  تالثور  والتمترد  0200 عتام ف رايتر شت اة/ 06مصر، ملامة لشت اا 
 .(25)قظام اللي ذعلو ال

الفوضتو عقتد  يتقظم العمتل السياستذ، واقتشتار عدث  ج د دسات ر لليبياا  -8
(24)توزيث  عل الفقوق كالمساكح والقرول وارراضذ

.   
 

 :تانيا: ا سبا  االلتصادية
( متتتح فجتتتم القتتتو  % 62إح معتتتدنت ال ةالتتتة تعتتتد  فتتتاجز التتتت)البعالاااة:  -5

تتتدقذ مستتتو  ارجتتور التتتذ استتتمرت  العاملتتة الوةقيتتة فتتذ التت الد، إلتتو جاقتتا
( السي  الصيت، ومتا 06) عاما(  فعل القاقوح رقم 06) مجمد  مقة وكثر مح

زال فتتتتو اآلح مستتتتو  دختتتل الفتتترد فتتتذ لي يتتتا علتتتو متتتا كتتتاح عليتتت  فتتتذ وعتتتوام 
إلتتتو جاقتتتا عتتتدم تتتتوفر وظتتتائ  مقاستتت ة . (27)الستتت عيقات متتتح القتتترح الماضتتتذ

ٍز يتقاستتا متتث الظتترو  المعيشتتية للختتريجيح، وعتتدم اعتمتتاد ستتلم رواتتتا مجتت
(26)للمواةقيح اللي ييح

.  

علتتو عكتتس متتا يتتر  التت عل، تكشتت   ارتفاااع مج اارات التنميااة الب اارية: -2
مؤشرات تقارير التقمية ال شترية لألمتم المتفتد  عتح وح لي يتا تعت تر متح التدول 

ف عتتد وح كاقتتت تفتتتل  ،العر يتتة التتتذ وفتترزت تقتتدما فتتذ دليتتل التقميتتة  ال شتترية
، 0222 عتتتام ( علتتتو المستتتتو  العتتتالمذ فتتتذ التقميتتتة ال شتتترية32) مرت تتتة رقتتتمال

( فتتتذ 66) ، ثتتم المركتتز0220عتتام ( فتتتذ تقريتتر 30) تقتتدمت إلتتو المركتتز رقتتم
، متتث افتفاظاتتا ع تتر 0202( فتتذ تقريتر عتتام 60) فتتالمركز ،0224تقريتر عتتام 

ميتتة الستتقوات التتثالث ارخيتتر   تتالمركز ارول علتتو المستتتو  ارفريقتتذ فتتذ التق
فذ  عام 23فمح قافية ارتفث العمر المتوقث عقد الميالد للةكور مح  ال شرية.

إلو  عام 29وارتفث عقد اإلقاث مح  0220فذ العام  عام 66إلو  0462 عام
عتتح قفتتتس الفتتتر . و لتتخ معتتدل قصتتيا الفتترد متتح التتدخل القتتومذ عتتام  عتتام 92

 . (29)دونرا 6042قفو  0226
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، وشتتتاد 0226 وفتتتذ تقريتتتر قشتتتر فتتتذ عتتتام: سااا أل ا  ضااااع االلتصاااادية -3
صتتتتتقدوق الققتتتتتتد التتتتتدولذ  الستتتتتتلةات اللي يتتتتتة إلقجازاتاتتتتتتا فتتتتتذ مجتتتتتتال التقويتتتتتتث 

( %6.6) القمتتتتو الستتتتريث فتتتتذ القشتتتتاة تيتتتتر القفةتتتتذ إلتتتتومشتتتتيرا  ،انقتصتتتتاد 
. وفتذ المقا تل ارتفعتت 0223( فذ عتام % 2.6) القفة إقتايوالقمو القو  فذ 

عتام   دايتة يتر متح مستتويات متدقيتة فتذ معدنت التضتخم الستقو  إلتو فتد ك
يتتتةا العتتتام  ستتت ا الزيتتتاد  فتتتذ ارجتتتور قاايتتتة فتتتذ ( %00) إلتتتو فتتتوالذ 0226

  .(30)العامة وكقتاي لزياد  وسعار الواردات نسيما ارتةية
ح انقفتتتتتاح علتتتتو الغتتتترا وتتتتتدفق انستتتتتثمارات و االسااااتتمارات ا جنبيااااة: -4

كة فتتذ مشتتروعات ال قيتتة التفتيتتة للمشتتار  0226 والشتتركات ارجق يتتة مقتتة عتتام
 ليتتوح دونر(، لتتم يفمتتل كثيتتر  062) تتت الةموفتتة للقظتتام، والتتتذ قتتدرت تكلفتاتتا

تغيير فذ معادلة السلةة والثرو  والفستاد،  تل زاد متح تفتاقم الوضتث متا تتزامح 
متتث ةلتتع انقفتتتاح متتح فتتديث عتتح مشتتروعات ل يتتث الممتلكتتات العامتتة للقةتتاب 

يتتتر  للة قتتتات العماليتتتة والفئتتتات انجتماعيتتتة الختتتا ، فمتتتل معتتت  مختتتاو  كث
المتوسةة والدقيا،  فعتل تستارب وتيتر  انقفتتاح وتفشتذ الغتال  علتو الترتم متح 
مفتتتتاونت القظتتتتام مالفقتتتت  الغتتتتال   زيتتتتاد  الرواتتتتتا وارجتتتتور، إن وح ارتفتتتتاب 
ارستتتعار واقتشتتتار الفستتتاد فتتتال دوح قجتتتاح تلتتتع الزيتتتادات، وو الوعتتتود  توزيتتتث 

ل علتتتتو الشتتتتعا، فتتتتذ الفتتتتد متتتتح آثتتتتار السياستتتتات انقتصتتتتادية عوائتتتتد ال تتتتترو 
  .(31)الروسمالية السل ية علو قةاعات عريضة مح المجتمث

متتح المعتترو  وح الثتترو  القفةيتتة فتتذ لي يتتا ساا أل اسااتخداث ع ائااد الاانفع:  -1
ز   ارتفتتتاب قتتتدراتاا اإلقتاجيتتتة ومخزوقاتتتا الة يعتتتذ، ولكتتتح ويضتتتا يتتتليستتتت متم

ث إح قصتتتيا لي يتتتا متتتح عائتتتدات التتتقفة كتتتاح مقتظمتتتا  جودتاتتتا العالميتتتة والواقتتت
ومتزايدا وكاح مح الممكح لو وظ   شكل رشيد لققل لي يتا إلتو وضتث تقمتو  
قتتتوعذ ن يقتتتل ويميتتتة عتتتح قظرائتتت  فتتتذ دول متقدمتتتة، لكتتتح ستتتو  تتتتد ير قةتتتاب 
القفة كاح ققمة علو لي يا فيتث استشتر  الفستاد فتذ كتل مفاصتل  وعتز علتو 
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ظتتتل تيتتتاا مةلتتتق لمؤسستتتات مراق تتتة ذ   وقفقاتتتت ، فتتتالمتتتواةح معرفتتتة إيراداتتتت
تتتتد ير عائتتتدات التتتقفة وصتتترفاا. لتتتةا ترتتتتا عتتتح ستتتو  تتتتد ير الثتتترو  القفةيتتتة 

 .(32)دوتوزيث عائداتاا وعذ اجتماعذ  الظلم والفرماح مح خيرات ال ال
سيةرت  ازدتار ال عاع الويدر كرب نات على حسا  ال عاعات ا خرا: -6

قتصاد اللي ذ علو امتداد فتر  ةويلة فسايمت  اكثر الايدروكر وقات علو ان
( متتتتتح %46) ( فتتتتتذ إجمتتتتتالذ القتتتتتاتض المفلتتتتتذ، ومتتتتتا يزيتتتتتد علتتتتتو% 62) متتتتتح

( متتح اإليتترادات الفكوميتتة. وتفظتتو لي يتتا % 42الصتتادرات، ومتتا يقتتارا متتح)
( متتتح % 6،6 مكاقتتة  تتارز  فتتتذ ستتوق الةاقتتتة الدوليتتة قظتترا نمتالكاتتتا فتتوالذ)

العالميتة المث تتة. وكتاح إقتاجاتا متح التقفة الختام ق تل  افتياةيتات التقفة الختام
 ،متح اإلقتتاي العتالمذ( %0) ما يعادل يوميا (مليوح  رميل 0،66) الثور  ي لخ

 مليوح  رميل( مح الغاز الة يعذ. 2،0) وقرا ة ما يعادل
اخة القشاة انقتصاد   0226وعقا رفث عقو ات ارمم المتفد  فذ عام 

  ستتتت ث ستتتتقوات. ف لتتتتخ متوستتتتة قمتتتتو القتتتتاتض المفلتتتتذ يتتتتزداد  شتتتتكل مةتتتترد لمتتتتد
(، وظتل متوستة المعتدل 0202-0222( خالل الفتر  متح )%6الفقيقذ فوالذ)

(، ورتتتم القمتتو %2) قتتل متتحوالستتقو  للتضتتخم فتتذ وستتعار المستتتالع الستتقو  
الستتريث التتة  شتتادت  القةاعتتات تيتتر الايتتدروكر وقات، فكاقتتت صتتادراتاا متتح 

ا فذ العالم، وكاح قةاعاا الخا  الصتغير معوقتا  يح الصادرات ارقل تقوع
 س ا اقتشار السيةر  الكاملتة للدولتة وقتيجتة لالخفاقتات المؤسستية المعةلتة. 

ضتتتعيفة، وكتتتاح تتتتوفير فتتتر  العمتتتل الومتتتح ثتتتم ظلتتتت المؤشتتترات انجتماعيتتتة 
 .(33)مفدودا، كما تزايد انعتماد علو العمالة الوافد 

 :تالتا: ا سبا  االجتماعية
يقاع اختالل مقاةيقذ ما  يح المفافظتات  االختح  الجو    المناع ي: -5

وونيات الشرق وقظيراتاا فذ الغرا، ويتو فتذ الواقتث مترت ة  التشتكيل الق لتذ 
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كتتاح يقتتاع تقتتتافس ضتتمقذ  تتتيح والتوظيتت  السياستتذ متتتح ق تتل القظتتام فلقتتتد   
فق تتة فكتتم واقتصتتاراى علتتو  ،ونيتتات شتترق لي يتتا وتر اتتا علتتو المكاقتتة والستتياد 

ح كاقتت الونيتات الشترقية و خاصتة  قغتاز  وكثتتر  القتةافذ، يمكتح القتول وقت  وا 
 0434عتام  فتذ القتةافذ المدح اللي ية التذ ساقدت فركة انققالا التذ قاديا

فتتذ ستتقواتاا ارولتتو ضتتد القظتتام الملكتتذ، فتت ح تفتتول تلتتع المتتدح إلتتو معقتتل 
الضتتتةرا ات والمفتتتاونت للمعارضتتتة اإلستتتالمية وتيتتتر اإلستتتالمية، ومصتتتدراى ل

ومتا  عتديا،  الماضتذالقتةافذ مقتة الست عيقيات متح القترح  انققال ية ضد قظام
قاد إلو مواجاتات عقيفتة  تيح الةترفيح وموجتة متح يجتر  الكفتا ات والماقيتيح 

اتجتتتت   (ماتتتاجر ولتتتت  62)إلتتتو الختتتاري قتتتتدريا التتت عل فتتتتذ الثماقيقيتتتات  قفتتتو
القتةافذ وقظامت  العقيتد  ةيعتة  تيحمعظمام إلو وورو تا ويتو متا رست  فالتة الق

فقد ظل الشرق فذ وعذ القياد  اللي ية مقةقة متمرد  مقاوئة . (34)وتلع المدح
قصتتتاؤ  متتتح توزيتتتث الخيتتترات والمتتتوارد، وعتتتدم  لاتتتا، و التتتتالذ وجتتتا تاميشتتت  وا 
إدراجتت ،  متتا يكفتتذ فتتذ السياستتات العموميتتة وخةتتة التقميتتة. لتتةلع تولتتد لتتد  

جتل رفتث الفيت  التة  ووعذ  ضرور  القضال مح  فذ مقاةق الشرق حاللي يي
وصا ام، ويو ما يفسر لماةا اقةلقت الثور  مح ية  الونيات  الةات، ق تل وح 

 .(35)ةاللي يراضذ تمتد إلو  اقذ ار
يعت تتتر المجتمتتتث اللي تتتذ االساااتتمار السياساااي للنمااااث ال بلاااي فاااي ليبياااا:  -2

فتتة(،  تتل إقاتتا الق ائتتل التتثالث قةاةمجتمعتتا ق ليتتا  امتياز)الورفلتتة، والمقارفتتة، وال
التذ شكلت عصا المجتمث اللي ذ وريقت تةور  وفتددت فتذ الواقتث خريةتة 
العالقة السياسية  يح الفكومة المركزية ووةرافت ، إ  ونياتت  ومفافظاتت ، لقتد 

، قتتد 0434تتتم توظيتت  القظتتام الق لتتذ متتح ق تتل القظتتام السياستتذ متتا  عتتد عتتام 
الق ائل الثالث المتآلفة، وعترل وفتدتاا وتكاملاتا خلق شروخا اجتماعية  يح 

للتقتتافر والصتتراب. فلقتتد ظتتل ثا تتتا و تتارزا ختتالل فكتتم العقيتتد القتتةافذ اعتمتتاد  
علتتو  تتاقذ الق ائتتل،  قةاةفتتة  تتترجين ق يلتتة، ويتتذ ق يلتتت  الوتستتد،  قسياستتة فتتر 

ع تتتر جملتتتة متتتح الممارستتتات، وفتتتذ صتتتدارتاا مقفاتتتا قصتتتي ا ويتتتم واك تتتر متتتح 
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ة، وفتن المجال ر قائاا فذ الترقتذ فتذ مؤسستات الدولتة المدقيتة عائدات القف
 .(34)والعسكرية وارمقية مقا ل تامي  الق ائل ارخر 

فتتافال  ستتجالى  ذافةشتتاد فتتتر  فكتتم القتت :ح اا   اانسااان فااي عوااد ال اا افي -3
فقوق اإلقساح وزاد قمث الفريات وتققتيح الصتفافة والرقا تة  اقتااع فذ مجال

وقتتل المئتات  او وتي ت حالسياستييوالسجقا   و وزاد سجقا  الر  علو المة وعات
وال تتتتوليس  ارمتتتتحوزاد الختتتتو  متتتتح وجاتتتتز    استتتتريموالتاجيتتتتر  والتقكيتتتتلمتتتتقام 

الجماعية التذ راجت فذ قااية الس عيقات  اإلعداماتفتر   . ون ققس  السياسذ
وراح ضتتتفيتاا العديتتتد متتتح ةل تتتة  متتتح القتتترح الماضتتتذ الثماقيقيتتتاتومقتصتتت  

 ذافةالمقتتتتتايل لفكتتتتتر القتتتتت السياستتتتتذالفكتتتتتر  ووصتتتتتفااجامعتتتتتات والمثقفتتتتتيح ال
(37)فذ السافات والمياديح والجامعات قاى واعدموا عل

.  
ويتتو متتا دفتتث اللي يتتيح للختتروي فتتذ عمليتتات غيااا  العدالااة االجتماعيااة:  -4

افتجاجيتتة تفاوتتتت قتتو  وضتتعفا ع تتر التتزمح وصتتون إلتتو الصتتدام المفتتتوح متتث 
،  فعتل شتعوريم  عتدم 0200 عتام ف رايترشت اة/ مقتصت  القظام ووقصتار  فتذ 

العدالتتة فتتذ توزيتتث الثتتروات، ووح خيتترات  الديتتم يتتتم قا اتتا دوح وح يفصتتلوا 
إلتتتو تعتتتارل  تتتترامض  فضتتتالى عتتتح مقاتتتا إن علتتتو الفتتتتات. تلتتتع انفتجاجتتتات

( مدعومتة متح 0223-0226اإلصالح التذ قاديتا رئتيس التوزرا  شتكر  تتاقم)
لن  عتل قيتادات الفترس القتديم متح اللجتاح الثوريتة، سي  القةافذ، مث مصتا

ورجال ارعمتال التةيح تضتررت مصتالفام  فتع الفصتار عتح لي يتا وانقفتتاح 
علو الغرا، قادت إلو استقالة شكر  تاقم وتولذ قائ   ال غداد  المفمود  

 . (36)ة  التوج  المفافظ
لمغلفتتتة فتتتذ و فعتتتل التقل تتتات الفتتتاد  فتتتذ السياستتتات انقتصتتتادية والماليتتتة ا

وفتتتاييح كثيتتتر   تتتالغمول فتتتذ وستتت ا اا وقتائجاتتتا، وصتتت ن متتتح الصتتتعا علتتتو 
الغال يتتتتة العظمتتتتو متتتتح الفقتتتترا  ومفتتتتدود  التتتتدخل تق تتتتل اآلثتتتتار الستتتتل ية لعتتتتدم 
المستتاوا  والتفتتاوت الصتتارخ فتتذ توزيتتث الثتترو  إلتتو جاقتتا اآلثتتار القاجمتتة عتتح 

عتح المشتاركة فتذ إفجام الروسمالية الوةقية فتذ القةاعتات الشتع ية الخاصتة 



 
   

 كفاح عباس رمضان الحمدانيد.      حركة التغيير في ليبيا                                    
      

 [90]  

 تترامض التقميتتة  فعتتل القتترارات واإلجتترا ات العقيمتتة التتتذ استتتادفت فئتتة التجتتار 
 0466ووصفاا وعمال المقاونت وال قا  وشتركات القةتاب الختا  مقتة عتام 

 0434تشتتكيل متتا ستتميت  لجتتاح التةايتتر فتتذ ويتتار/ متتايو عتتام  إعتتالحوفتتتو 
قتتتة عستتتكرية متتتح ضتتت اة لج 90عقتتتدما وعلتتتح القتتتةافذ التع ئتتتة العامتتتة وشتتتكل 

الجتتي  كلفتتتت  تقفيتتتة متتتا ستتتمذ  تتت)قاقوح التةايتتتر( التتتة  وصتتتدرت  المتتتؤتمرات 
الشع ية وفقا لتوجياات العقيد اقتفمت  موج   مفال ومكاتتا التجتار ورجتال 
اإلعمتتتال واستتتتولت علتتتو ممتلكتتتاتام متتتح ال ضتتتائث والستتتلث وفتتتتو المعتتترول 

وت ارجق يتتتة  اعت تتتار إح للتجتتتار  متتتح التتتةيا وكتتتةلع العمتتتالت وووراق ال قكقتتت
فملاتتتا والتعامتتتل  اتتتا جريمتتتة تعتتترل مرتك ياتتتا للعقو تتتة التتتتذ يتتتق  القتتتاقوح 

. وكقتيجتة عكستية لاتة  القترارات قاا تصل إلو الفكم  اإلعداماالخا  فذ ش
جتتتترا ات تقفيتتتتةيا  تتتترزت عوامتتتتل الفستتتتاد السياستتتتذ فتتتتذ الغايتتتتات  والقتتتتواقيح وا 

جتتتترا ات التقفيتتتتة التتتتتذ اتختتتتةتاا المستتتتتادفة متتتتح ورا  يتتتتة  القتتتترارات ثتتتتم فتتتتذ إ
. (39)عقاصر لجاح التةاير ية  ضد المستادفيح مح التجار ورجال ارعمال

  
عالو  علو ما ست ق يمكتح اإلشتار  إلتو عامتل آختر  التغيير الديم غرافي: -1

رافذ وازديتاد تسايم فذ تصتاعد انفتجاجتات ضتد القظتام ويتو التغيتر التديمو 
فام علتتتو العتتتالم الختتتارجذ، فالشتتت اا اللي تتتذ شتتتريفة الشتتت اا العمريتتتة، واقفتتتتا

عاما( لم يكتح  06مح مجموب السكاح )تفت سح ( % 60)الة  يشكل فوالذ
مستتتتعدا وح يق تتتل التقاقضتتتات  تتتيح  الشتتتعارات والسياستتتات التتتتذ تر تتتو علياتتتا 
وقشا فذ إةاريا والتذ تؤكد علو قيم انشتتراكية والعدالتة انجتماعيتة وملكيتة 

اقل ةلتتتتتتتع تمامتتتتتتتا فتتتتتتتذ ظتتتتتتتل سياستتتتتتتات انقفتتتتتتتتاح الشتتتتتتتعا و تتتتتتتيح واقتتتتتتتث يقتتتتتتت
والخصخصتتة، التتتذ يتتددت قةاعتتات ك يتتر  متتح يتتؤن  الشتت اا،  تتل ويتتددت 
مصالن  عل وقصار القظام، ارمر الة  خلق شعورا  عدم الرضا تجتا  تلتع 

  .(40)السياسات
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وعلتتو صتتعيد ال عتتد الق لتتذ يمكتتح القتتول إح القتتةافذ إلغاااأل النماااث ال بلااي:  -6
قتتتد جعتتتل إلغتتتا  قظتتتام الق ليتتتة وافتتتدا متتتح الم تتتاد  ارساستتتية  فتتتذ  دايتتتة فكمتتت 

، ورت تة 0442لثورت ، إن وق   عد قفو ر ث قرح متح الفكتم وتفديتدا فتذ عتام 
فتتذ ضتت  مزيتتد متتح الفيويتتة والمشتتاركة الشتتع ية فتتذ مؤسستتات  الشتتع ية، قتتام 
   قشا  لجتاح شتع ية للقيتادات انجتماعيتة، قواماتا ارساستذ القيتادات الق ليتة.

متتتث توقيتتتث قتتتاد  الق ائتتتل علتتتو متتتا  0446ويتتتو متتتا ترستتت  وازداد وضتتتوفا عتتتام 
التتتتتذ تعاتتتتدوا  مقتضتتتتايا  تتتتالون  للقظتتتتام الثتتتتور ،  (وثيقتتتتة الشتتتتر )عتتتتر   تتتتت

والتكتتات  ضتتد و  عشتتير  وو ق يلتتة تقتتوم  تتا  معارضتتتة مستتلفة للقظتتام. وكثتتر 
جتتل متتح ةلتتع  ف قتت  كثيتترا متتا استتتغل الخصتتومات الداخليتتة  تتيح الق ائتتل متتح و

إفكتتام ق ضتتت  علتتو الستتلةة. وةتتوال فتتتر  فكمتت  انثقتتيح وور عتتيح عامتتا كتتوح 
القتتتةافذ شتتت كة متتتح المؤسستتتات المتقتتتافر ، يتالعتتتا  اتتتم فتتتذ مقا تتتل  عضتتتام 

  .(41)ال عل لمقث ظاور و  مقافس ل 
وعلتتو الصتتعيد التعليمتتذ  لغتتت قستتا متتح يعتتر  القتترا   والكتا تتة  التعلاايث: -7

كمتتا ارتفعتتت قستت ة استتتيعاا  (% 99.60)قفتتو ستتقة فتتاكثر( 06) متتح ال تتالغيح
جامعتتتة  06الةتتالا اللي يتتيح فتتتذ المرافتتل التعليميتتتة المختلفتتة. وكتتتةلع وجتتود 

مقتشتتتتر  فتتتتذ وقفتتتتا  ال الد)متتتتث مراعتتتتا  وح الختتتتدمات التعليميتتتتة المقدمتتتتة  تلتتتتع 
  .(42)الجامعات وقل  كثير مح ال قية التفتية المتوفر   اا(

د ارمتتح انجتمتتاعذ تمتعتتت لي يتتا  درجتتة وعلتتو صتتعيا ماان االجتماااعي:  -8
ك يتتتتتر  متتتتتح ارمتتتتتح انجتمتتتتتاعذ،  فضتتتتتل سياستتتتتات التتتتتدعم الستتتتتلعذ والتتتتتتاميح 
الصتتفذ، وكتتةا ارمتتح الجقتتائذ فتتذ ظتتل الق ضتتة ارمقيتتة للقظتتام، وةلتتع رتتتم 
تقتتامذ معتتدنت الجريمتتة فتتذ العقتتديح ارخيتتريح، ويتتو متتا عتتزا  التت عل لتتتدفق 

مايتتتتتدا للاجتتتتتر  إلتتتتتو وورو تتتتتا وو لالستتتتتتقرار الماتتتتتاجريح ارفارقتتتتتة علتتتتتو لي يتتتتتا ت
  .  (43)فياا
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ح تتدقو مستتو  العدالتة انجتماعيتة فتذ لي يتا إ غيا  العدالة االجتماعية: -9
 .(44)وعدم مكاففة ظاير  الفساد  شتو صور   فزم وشفافية

و تترز ثتتالث افتقاقتتات ووفتتداث : االحت انااات ال ااعبية فااي عوااد ال اا افي -51
ومجزر   0443عام  مجزر  سجح و و سليم لقةافذ يذشع ية شاير  فذ عاد ا
 .0223ومظايرات  قغاز  عام  0443مشجعذ كر  القدم عام 

قامت وجاتز  ارمتح اللي يتة  ارتكتاا إفتد  وك تر المجتازر  0443ففذ عام 
، ويتو ستجح يتؤو  المعتقلتيح السياستييح فتذ  سجح و و سليمفذ عاد القةافذ 

ي يا إفكاماى وتفصيقاى، و ققيل  اقذ سجوح المقام ارول، ويعد وكثر سجوح ل
التت الد فاتتو ن يخضتتث إلدار  وزار  العتتدل اللي يتتة  تتل يتتدار م اشتتر  متتح ةتتر  

تمتتترد عتتتدد ك يتتتر متتتح  0443 عتتتام فزيتتتراح/ يوقيتتتولكتتتح فتتتذ . ارمتتتح التتتداخلذ
السجقا  مةال يح  اح يفاكموا  شفافية  دنى مح اعتقالام قسرياى و اح يفصلوا 

دوح متح الستيةر  علتو جتز  متح ر تمكتح المتمت ل وقل ستو اى،علو ظرو  معتق
وقتيجة لاةا فقد وةلقت وجاز  ارمح اللي يتة فملتة  السجح وةرد الفرس مق ،

واقتفمتت  فتتذ ةلتع اليتتوم  متح ةلتع العتتام لقمتث التمتترد،فزيتراح/ يوقيتتو  09فتذ 
ع تتتتتداهلل  القتتتتتةافذ متتتتتث العديتتتتتد متتتتتح القتتتتتاد  ارمقيتتتتتيح ال تتتتتارزيح مثتتتتتل ميلشتتتتتيات

و عتتتد  عتتتل المفاوضتتتات  يتتتقام و تتتيح المتمتتترديح،  قوستتتذ وموستتتو كوستتتاالس
  تتتتتتدوت عمليتتتتتتة اقتفتتتتتتام المقتتتتتتاةق التتتتتتتذ يستتتتتتيةر علياتتتتتتا الستتتتتتجقا   استتتتتتتخدام

، و تتةلع  تدوت المجتتزر ، التتذ ق ضتتوا خاللاتا علتتو الرشاشتات والققا تتل اليدويتة
مئتتتتتتتات المتمتتتتتتترديح وقتتتتتتتاموا  تصتتتتتتتفيتام جماعيتتتتتتتاى، ويقتتتتتتتدر عتتتتتتتدد ضتتتتتتتفايايا 

 .(45)(قتيالى  0062) فوالذ
قفستت  فتتدثت مجتتزر  وختتر  وصتتغر فجمتتاى فتتذ العاصتتمة  0443عتتام  وفتتذ

فتذ القاد  انتفاد   علوقاد  اريلذ الةرا لسذ  لس ويضاى، إة اقتصر اةر 
، فتتتتفمس مشتتتجعو اريلتتتذ ووختتتةوا  الاتتتتا  ضتتتد كتتتر  القتتتدم إفتتتد  م اريتتتات

فاضراى فذ  افذالساعد  القة وقد كاح وقتاا القاد  انتفاد  وتاييداى لأليلذ،
الم ارا  علو المقصة الشرفية، فلم ترق ل  يتافات الجماور رقت  كتاح عضتواى 
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فتتتذ القتتتاد  انتفتتتاد  آقتتتةاع، ولتتتةلع ومتتتر قتتتوات ارمتتتح  تتت ةالق القتتتار علتتتو 
اتفتتوح ا يمتتدقياى ممتتح كتتاقو  02التتتذ راح ضتتفيتاا  المشتتجعيح فوقعتتت المجتتزر 

ق قاد  اريلتذ وتجميتد قشتاة وقد تس  ت ية  المجزر    تال. للقاد  اريلذ
 .(44)كر  القدم فذ كافة وقفا  لي يا لمد  ثالث سقوات كاملة

وزمة الرسوم المسيئة للق تذ   س ا 0223وفذ  قغاز  اقدلعت وفداث عام 
 ، التتتذ ختتري رداى علياتتا المئتات فتتذ المديقتتة فتتذ(صتتلو اهلل عليتت  وستلم) مفمتد

وفتاول المتظتايروح  اليتة  اتا،واتجاتوا قفتو الققصتلية اإلية ش اة/ ف راير 06
 فتتو إلتو م قايتا واقتتزب دصتع م، ثالشرةة اقتفام الققصلية فاعترضتام قوات

و تتتةلع  تتتدو انشتتتت اع  تتتيح المتظتتتايريح  فاةلقتتتت الشتتترةة عليتتت  القتتتار، العلتتتم
الغاض يح ورجال الشرةة التة  تةتور إلتو استتخدام الرصتا  الفتذ واقتاتو 

و عتد يتة  المجتزر   .(جريفاى  66) قل عحيوسقوة ما ن  (متظايراى  00)  مقتل
ووفتتتترق تتتتالذ يتتتتوم الفتتتذ التةتتتورت ارفتتتداث، فاقتتتتدلعت انفتجاجتتتات مجتتتتدداى 

 المتظتتايروح الغاضتت وح الققصتتلية اإليةاليتتة  عتتد وح اتجاتتوا إلياتتا مجتتدداى،

توستتعت دائتتتر  مةالتتا المفتجتتتيح،  شتت اة/ ف رايتتتر 02 -09 وختتالل فتتتر  ويتتتام 
الستتلةة  لي يتتا قفستتاا، ووفرقتتوا ور تتث مقتتار للشتترةة فاختتةوا  التوجتت  قفتتو رمتتوز 

والم افث الجقائيتة فضتالى عتح اقتفتامام لمديريتة ارمتح فتذ  الضرائا وم قيذ
 قغتتتاز ، وكاقتتتت فصتتتيلة الم تتتاقذ الفكوميتتتة التتتتذ وفرقويتتتا فتتتذ آختتتر ارمتتتر 

م قتتتو. وفتتتذ ستتت يل افتتتتوا  يتتتة  انفتجاجتتتات وعلقتتتت الستتتلةات  62فتتتوالذ 
ف رايتر ووقالتت وزيتر ارمتح العتام ش اة/  06شادا  مجزر  علو  الفداد اللي ية

.  تتال الد، كمتتا ايتمتتت  ققتتل عتتدد متتح جرفتتو المظتتايرات للعتتالي فتتذ الختتاري
وصول انفتقاح إلتو يتةا المستتو  علتو متد  ور عتة ويتام متح التتوترات  دو ع

 لفالتة الةتوار  فتذ مديقتة  قغتاز ، اقتاتت ارفتداث  فترل الستلةات اللي يتة

عالقاتتا فتتذ المديقتتة، متتث إرستتال تعزيتتزات ومقيتتة إلياتتا متتح  فظتتر التجتتوال وا 
  .(47)المقاةق المجاور  للفر  علو عدم تكرار المظايرات
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 وميح ال لدية اقتفاضة ضد وعواح 0499 عامكما شادت مديقة ترياح فذ 
 اقتتتامو  تتت ةالق القتتتار علتتتو متتتواةقيح  اروامتتتر إعةائتتت زيتتتد دورد (  عتتتد  )و تتتو

رل ملع مواةح وعلو قةعة   انستيالالتذ تريد  رمحا الاجوم علو قوات 
 إ القظتام وقتتل قتيجتة لتةلع متواةح وكتاح لتيس لت   وت تاب رفتدوتخصيصاا 

 تالاجوم علتو  اوقتامو وتلا سكاح ترياح  اقتفلثر ةلع ا  عالقة  الموضوب و 
ةترا لس وقتام القتةافذ  التة  فتر إلتوزيتد دورد   مركز الشرةة وعلتو  يتت و تو

 ارماقتاتوققتل جميتث  المتظتايريحتريتاح وقتام  قمتث  وإلتومقية  كتي ة   رسال
 .(46)جادو إلو

افتجاجتتاى  0223ويلتتول/ ستت تم ر عتتام  0فتتذ ال يضتتا  كمتتا شتتادت مديقتتة
، وقتتتتتام  عتتتتتتل الفتتتتتاتن يعتتتتتتر  وو متتتتتا 0434عارمتتتتتة وثقتتتتتا  افتفتتتتتتال اققتتتتتالا 

افتجاجتتتاى علتتتو  القتتتةافذالمتتتواةقيح  تتتالاجوم علتتتو عر تتتات  اتتتا د لوماستتتييح و 
وضاب انقتصادية  المديقة، مما ود  إلو كسر قوافة السيارات ولم يصاا ار

 .(49)شخ  إ  وثرياعلو 

والتتذ  0229كاقوح ارول/ ديسم ر عام  02 فذيفرح  وخريا شادت مديقة
مجموعتتتتة لستتتتي   تتعتتتتد فاضتتتتر  ومتتتتازيخ لي يتتتتا افتجاجتتتتات ك يتتتتر   عتتتتدما قامتتتت

لعتتتدد ك يتتتر متتتح مقتتتازل  اقتفتتتام المديقتتتة ومدايمتتتة  القتتتةافذ  اإلستتتالم قجتتتل
القاشةيح فول قضية فقوق الثقافة ارمازيغية مما وثار تضا و قا  المديقة 

عقاتا ويتدد القتةافذ  قصتفاا  نتاوانتصتوتم فصار المديقة وقةتث الكار تا  
(50) الةائرات

.  
 

 ليبية:أ ال: الت ر  ال المبح  التاني:
ائد ثور " ومؤيتدا للكثيتر متح فركتات التفترر، ةالما اعت ر القةافذ قفس  "ق

وال وليستتتاريو  اريرلقتتتد مثتتتل فركتتتة ال استتتع فتتتذ إستتت اقيا والفتتتزا الجماتتتور  
والفصتتتائل الفلستتتةيقية، كمتتتا شتتتكا كثيتتتر متتتح ارقظمتتتة العر يتتتة وارفريقيتتتة متتتح 

ققتتالا فياتتا، لكقتت  متتث ةلتتع قمتتث اندعمتت  وتمويلتت  لفركتتات تمتترد ومفتتاونت 
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  وور كل المعارضيح لقظام ، تماما مثل ما فدث فذ سجح  قو  الفديد والقا
(60)رميا  الرصا  (سجيح 0022) فيح قتل وكثر مح 0443 عام سليم

. 
المتخصت   (فسح الجامتذ) وقشا القاشةكاقت  داية الثور  اللي ية فيقما 

 صتتتتففة علتتتتو موقتتتتثكتتتتاقوح الثتتتتاقذ/ يقتتتتاير  09المعلوماتيتتتتة فتتتتذ  فتتتتذ مجتتتتال
 06 يتتوم لي يتتا عو إلتتو اقةتتالق ثتتور  فتتذ كافتتة وقفتتا انجتمتتاعذ تتتدالفيستت وع 

، وللتتتخل  متتح 0223 عتتام قغتتاز   فتتذ ةكتتر  وفتتداث مديقتتةشتت اة/ ف رايتتر 
الفقتر والتع يتتر عتتح فقتتوق الشتتعا الة يعيتتة فستتا وصتت  صتتافا الصتتففة 

وسرعاح ما  دوت صففت   انقتشار، و دو  تشكيل ش كة اتصانت  .لوظيفتاا
ا  و قغتتتاز  وةتتترا لس يتتتدعوح إلتتتو اقتفاضتتتة متتتث قاشتتتةيح آختتتريح فتتتذ ال يضتتت

وق ل  د  الثتور   يتوم وافتد ولقتت الستلةات اللي يتة القت ل . مشا اة فذ ال الد
فذ  قغاز  المعارل لقظام القةافذ والمسؤول عح فتفذ تر ل  علو المفامذ

عتتد   فضتتالى عتتح فتتذ القضتتا ، مجتتزر  ستتجح و تتو ستتليم ويتتالذ ضتتفايا قضتتية
عت تتتر الشتتترار  ارولتتتو الفعليتتتة و، ممتتتا (ي الشتتتراقذفتتتر ) قاشتتتةيح آختتتريح  يتتتقام

 .(52)لالفتجاجات اللي ية ومفجريا الرئيسذ
، مديقتة 03إلتو  ختالل يتوميح فقتة ارتفث عدد المتدح المفتجتة وسرعاح ما

المتتري وة تترق ودرقتتة ووجتتدا يا و  إة  لغتتت المظتتايرات متتدح  قغتتاز  وال يضتتا 
 وقالوت وجادو والرج اح ويفرحقتاح والزاوية وة رق والق ة وشفات وس اا والز 

  .(53)تاجورا  وسوق الجمعة وفشلوم وجقزور )فذ وةرا لس
اد يتتتتتتة  الثتتتتتتور  الشتتتتتت اح اللي يتتتتتتوح التتتتتتةيح ةتتتتتتال وا   صتتتتتتالفات سياستتتتتتية قتتتتتت

واقتصتتتتتادية واجتماعيتتتتتة. كاقتتتتتتت الثتتتتتور  فتتتتتذ ال دايتتتتتتة ع تتتتتار  عتتتتتح مظتتتتتتايرات 
للقتتةافذ عتتة لكتتح متتث تةتتور ارفتتداث وقيتتام الكتائتتا التا  ،وافتجاجتتات ستتلمية

 استتتخدام ارستتلفة القاريتتة الثقيلتتة والقصتت  الجتتو  لقمتتث المتظتتايريح العتتزل، 
التتة  قتترر القتتتال فتتتو   القتتةافذ تفولتتت إلتتو ثتتور  مستتلفة تستتعو لالةافتتة

 اللفظة ارخير .
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 وعلو الصعيد الدولذ صدر وول قرار رسمذ  شاح ارفداث فذ لي يتا متح
التة  فتترل عتتدداى  0462جلتس رقتتم قتترار الم ، إة وصتتدرمجلتس ارمتتح التدولذ

متتتتتتح العقو تتتتتتات علتتتتتتتو قظتتتتتتام القتتتتتتتةافذ وقياداتتتتتتت  ووستتتتتتترت  ووداح  شتتتتتتد  قمتتتتتتتث 
فاداح لقةافذ  دور  القرار واعت تر وقت   اةتل ورفتث  شتاق  متةكر   انفتجاجات،

ومتث يتةا التةتور التدولذ جتا  تةتور مفلتذ ك يتر . مفكمتة العتدل الدوليتة إلو
المجلتتس التتوةقذ  اإلعتتالح عتتح تاستتيسشتت اة/ ف رايتتر  06فتتذ آختتر، إة شتتاد 

اللي تتذ فتتذ شتترق لي يتتا  المتتدح التتتذ ستتيةر علياتتا المفتجتتوح، التتة   انقتقتتالذ
وكتتد وح تشتتكيل  كتتاح  التعتتاوح متتث قيتتادات الثتتوار فتتذ جميتتث متتدح التت الد، ووح 
لديتت  مجتتالس فتتذ كافتتة المتتدح ولتتيس متتح التتوارد عقتتد   تتا  شتتكل تقستتيم لي يتتا، 

الت الد وح متدح الغترا تضتث قفستاا تفتت إدار   فيما وعلح قاشةوح فذ تترا
 .(54)المجلس انقتقالذ

ارستتتلفة  شتتت اة/ ف رايتتتر 06فمتتتل الثتتوار فتتتذ فيتتتث  نل تتد  الصتتتراب المستتت
القارية للمر  ارولو، إة كاح ةلع فذ مديقة ال يضا  ومفيةاتا عقتدما اقشتقت 

إةتتالق اللي تذ و تدو جقوديتا  ت تادل  للفترس الجماتتور  "كتي تة الجتارح" التا عتة
 ،معركتتتة ال يضتتتا  لقتتتةافذ، و تتتةلع اقتتتدلعتا للعقيتتتد القتتتار متتتث الجقتتتود المتتتواليح

فاخة ثوار ال يضتا  الستالح متح  عتل مختازح التةخير  واتجاتوا  ت  إلتو موقتث 
المجاور  لل يضا  ولمستاقد  المقشتقيح  القتتال،  مديقة شفات كتي ة الجارح فذ

يتتث تمكقتتوا الثتتوار متتح التتة  دارت  تت  معتتارع، ف تترق مةتتار ار وومتتح ثتتم إلتت
 انستيال  علو  عل الةائرات التذ فة تت فيت ، وتتدمير ماتا ة المةتار فتذ

ياجمتتت كتائتتا  شتت اة/ ف رايتتر 00 ونفقتتاى فتتذ 0200شتت اة/ ف رايتتر عتتام  09
القتتةافذ المةتتتار نقتزاعتت  متتتح ويتتد  الثتتتوار، لكتتقام قجفتتتوا فتتذ إستتتقاة ةتتتائر  

و عتديا تكترر ارمتر متر   للي يتةفقشا وول اشت اع مسلن فذ الثتور  ا عمودية،
 مديقتتتة مصتتتراتة، فيتتتث دافتتتث الثتتتوار  ارستتتلفة شتتت اة/ ف رايتتتر  09وختتتر  فتتتذ 

خمتتتتيس ويضتتتتاى عتتتتح المديقتتتتة التتتتتذ تعرضتتتتت لاجتتتتوم آختتتتر متتتتح ةتتتتر  كتي تتتتة 
 .(55)القةافذ
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جتتي   ولتتو يتتولتت  للمتتر  ار  تشتتكيل جتتي  رستتمذ انقتقتتالذ المجلتتس قتتام
ريوح  وجتود متةتوعيح ومقشتقيح متح ، فيث وفاد عستكالتفرير الوةقذ اللي ذ

الجتتي  وارمتتح يشتتكلوح معتتاى وفتتد  عستتكرية لقتتزب ستتيةر  القتتةافذ عتتح  تتاقذ 
 . (54)لي يا

آةار/ متارس  0 اقدلعت المعارع المستلفة الفقيقيتة للمتر  ارولتو  لي يتا فتذ
، ال رقتتة آليتتة عستتكرية متتح كتائتتا العقيتتد القتتةافذ مديقتتة 622عقتتدما اجتافتتت 

التذ اقتات  عد عد  ستاعات  تتمكح الثتوار  ال ريقة ارولو معركة ف دوت  ةلع
متتتتح صتتتتد الكتائتتتتا فتتتتذ اشتتتتت اكات استتتتتخدم الثتتتتوار خاللاتتتتا ارستتتتلفة القاريتتتتة 

ية  المعركة توج  آن  الثوار مح وجدا يا إلو ال ريقة لمساقد   دو ع .الخفيفة
يتة   دوقد قصفت كتائتا القتةافذ متديقتذ وجتدا يا وال ريقتة  عت .المقاتليح يقاع

 العقيلتتتة وتراميتتد ستتتيةر الثتتوار علتتتو  لتتدتذ آةار/ متتارس 2فتتتذ و ارفتتداث 

قتيجتتة لستتماعام عتتح اقشتتقاقات فتتذ  روس نقتتو  وزففتتوا مقامتتا إلتتو مديقتتة
 .(57)معركة عقيفة فذ المديقة وسيةروا علياا  عد صفو  الكتائا  اا،

معركتتتتة وجتتتتدا يا  تقتتتتدمت الكتائتتتتا شتتتترقاى لكتتتتذ ت تتتتدو آةار/ متتتتارس 14فتتتتذ 
، واقدلعت فياا ةوال ية  اريام الثالثة اشت اكات عقيفة جداى فاصرت ولوار

 خاللاا المديقة وقصفتاا  المدفعيتة  تراى والستفح  فتراى والةتائرات جتواى، الكتائا

للمتر  ارولتو ووترقتوا  استتخدام   الةيتراح الفر تذ فيمتا استتخدم الثتوار  تدوريم
 .(56)ت العسكريةثالث سفح فضالى عح تفجير العديد مح اآلليا

متتتث ارزمتتتة، صتتتدر القتتتراراح  تفاعتتتلم تتتتدخل دولتتتذجتتتر  فتتتذ تلتتتع اإلثقتتتا  
، والة  تضتمح وولامتا إقترار عقو تات د لوماستية 0466و 0462الدولياح رقما 

ومالية علو القظام، وفرل الثتاقذ فظتر ةيتراح فتوق لي يتا ووكتد علتو فمايتة 
كثيترا متح قتدرات القظتام المدقييح  كل الوسائل الالزمة، ويتو ارمتر التة  فتد 

اللي تتتذ فتتتذ استتتتخدام قواتتتت  الجويتتتة، وفتتترم قواتتتت  ال ريتتتة متتتح تةائاتتتا الجتتتو . 
ةلتع لتتم تتقجن قتوات المعارضتتة فتذ فستتم الصتراب لصتتالفاا  متتح رتموعلتو الت

فتتذ ظتتل افتقاريتتا للجقتتود المتتدر يح والعتتتاد مقارقتتة  قتتوات القظتتام، فيتتث جتتر  
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وريتد الستالح إلتيام فتذ مستاوا  قظريتة لمقتث ت 0462التةرب ا تدا ى  ق  القرار 
 تتتالتة يق  "القتتتاتو" يتتتقام و تتتيح القظتتتام، كمتتتا تمستتتع فلتتت  شتتتمالذ ارةلستتتذ 

، والة  ن يسمن  اكثر مح فماية المدقييح، مث مفاولة 0466الفرفذ للقرار 
إقاا  الصراب  تسوية سياسية معيقة. وفتذ ظتل ةلتع التتوازح وصتلت المستالة 

  .(59)فذ ورل الواقث إلو ما يش   فالة الجمود
كتتتامالى  امتتتارس وتفتتتت وةتتتا  قصتتت  دولتتتذ استتتتمر وستتت وعآةار/  03 فتتتذ 

علتتو التقاقتتر ع تتر الستتافل اللي تتذ وانقستتفاا متتح  علتتو قتتوات القتتةافذ وج تتر
ويقتا اقةلتق الثتوار متح وجتدا يا  عتد اقتصتاريم فياتتا  مدقت  وافتد  تلتو ارختر ،

 تل إح  ،ال ريقتة فالعقيلتة فتروس نقتو  فت ح جتواد لكتذ ي ستةوا ستيةرتام علتو
 ةرا لس قفو العاصمة سرت وق ا ى وفادت  اقسفاا  عل آليات الكتائا مح

 القوفليتة.الثوار تقدمام فسيةروا علتو  لتد   تا ثآةار/ مارس  09 وفذ ص اح
دمام سرعاح ما فوج  الثوار  كميح قص ت  لاتم كتائتا القتةافذ فتذ وخالل تق
وتفتتت وةتتا  يتتةا  كتتم شتترق ستترت، 62علتتو مستتافة التتواد  ارفمتتر  مقةقتتة

فتتو مديقتة  تح جتواد لكتذ  مكت 022الاجوم وج ر الثوار علتو التراجتث مستافة 
، فيث و د  الثوار مقاومة فذ وج  الكتائتا التتذ معركة  ح جواد الثاقية ت دو
لكتتح لتتم تستتتمر المعركتتة ةتتويالى،  .دوت  معتتاود  تقتتدماا نستتتعاد  متتا فقدتتت  تت

 لقتتةافذ،استتقةت  تتح جتتواد فتتذ ويتتد  كتائتتا  متتارس/ آةار 04 ف فلتتول قاايتتة
واقتقلت  ةلع المعارع إلو روس نقو ، لكح سرعاح ما سقةت تلتع ارختر  

  . عد معارع قصير  مارس/ آةار 62فذ 
ا القتتتةافذ مديقتتتة ال ريقتتتة ختتتالل تقتتتدماا  لغتتتت كتائتتت آةار/ متتتارس 60فتتتذ 

علو ةتول ستافل الت الد الشترقذ، و تةلع استتعادت كتل ارراضتذ التتذ كاقتت 
شتترعت فتتذ دختتول ال ريقتتة قفستتاا،  مفة، ثتتلفتتذ يتتديا ق تتل  تتد  المعتتارع المستت

و عد وقت قصير اقسفا الثوار مازوميح  ،معركة ال ريقة الثالثة و ةلع  دوت
ارول  وفتذ .داد لصتد زفت  الكتائتا المتقتامذ يقتاعشرقاى لالستتع وجدا يا إلو
 عتتاودت الكتائتتا التقتتدم قفتتو وجتتدا يا، لكتتح الثتتوار صتتدويا و ريتتلقيستتاح/  متح
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 و ريتتلقيستتاح/  0 وفتتذ علتتو التترتم متتح عتتدم تمكتتقام متتح العتتود  إلتتو ال ريقتتة،
عاد الثوار وخيتراى إلتو ال ريقتة و ستةوا ستيةرتام علتو معظماتا  عتد اشتت اكات 

ح مث ةلع فقد وج ر الثوار علو انقسفاا مح ال ريقتة تمامتاى تفتت لك. عقيفة
وفتتتذ مصتتتراتة، تستتت ا قصتتت   .و ريتتتلقيستتتاح/  6 وةتتتا  القصتتت  العقيتتت  فتتتذ

واشت اكات علو متداخل المديقتة الشترقية والغر يتة والجقو يتة دامتا وكثتر  عقي 
، لكح مث ةلع فقد تمكح و ريل قيساح/ 2مارس إلو آةار/  06مح وس وب مح 

فقتتد وفكمتتت  الج تتل الغر تتذ ومتتا فتتذ ثتتوار متتح صتتد جميتتث يجمتتات الكتائتتاال
 ومقةقتتتذ تريتتاح ستتيةرتاا علتتو مديقتتة و ريتتلقيستتاح/  2 كتائتتا القتتةافذ فتتذ

 الزقتاح ، ووماالقلعة ويفرح ، فيما اشت كت مث الثوار فذ مديقتذككلة وتاتمة

واستتتمرت  متقةتتث متتح ةتتر  الكتائتتا فصتتاريا متتث قصتت  متتدفعذ فاستتتمر
ت اكات فول يفرح والفصتار والقصت  فتذ الزقتتاح  عتد ةلتع لمتد  يتوميح انش

، فيمتتتا استتتتمرت ككلتتتة ستتتيةر الثتتتوار علتتتو مقةقتتتة ،و ريتتتلقيستتتاح/  3-6فتتتتو 
مقتة قمتث الكتائتتا  الزاويتة وزوار  فمتالت انعتقتانت ضتد الثتوار فتتذ متديقتذ

 .(40)اقتفاضتياما ق ل شار تقري ا
تائا القةافذ،  دوت ية   التقدم شترقاى  عد اقتاا  معركة ال ريقة  اقتصار ك

قيستتاح/  9و6فتتذ  ، لكتتح لتتم تتتدم المعركتتة ةتتويالى معركتتة وجتتدا يا الثاقيتتة  ادئتتة
دارت اشتتتت اكات خفيفتتتة فتتتول وجتتتدا يا، لكتتح الكتائتتتا لتتتم تستتتتةث فتتتتو  و ريتتل

ومتتث ةلتتع فقتتد تركاتتا معظتتم ستتكاقاا خوفتتاى متتح اقتتدنب   لتتوغ مشتتار  المديقتتة،
تجتتددت  و ريتتلقيستتاح/  02 فتتذو . مديقتتة شتت   ماجتتور المعتتارع، فتفولتتت إلتتو 

فضتتالى  متتروفيتيح عستتكريتيح للمتتر  ارولتتو االمعتتارع، واستتتخدم الثتتوار خاللاتت
ةتتائر ، تيتتر وح المتتروفيتيح دمرتتتا ختتالل المعتتارع، وومتتا الةتتائر  فاوقاتتا  عتتح

لكتح متث ةلتع   الفظر الجو  فل  القاتو ق ل وصولاا سافة المعركة عمالى 
يتتتوم كتتتاح الثتتتوار قتتتد وفكمتتتوا ستتتيةرتام علتتتو مديقتتتة وجتتتدا يا وةتتتردوا ف قاايتتتة ال

 اقتاا  ية  . الكتائا مقاا  الكامل، و ةلع اقتصروا فذ معركة وجدا يا الثاقية
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المعركتتتة، دخلتتتت المعتتتتارع علتتتو ج اتتتتة شتتترق لي يتتتتا فالتتتة متتتتح الجمتتتود تيتتتتر 
(41)صراب ال ريقة ووجدا يا المس وق   د 

. 

لت  القتاتو تتار  جويتة علتو مستكح القتةافذ شتح ف و ريلقيساح/  62 فذو  
وفتذ اليتوم  فذ العاصمة ةرا لس قصف  خاللاا قصفاى عقيفتاى   اا العزيزية فذ

وصتتتغر و قتتتا   ستتتي  العتتترا القتتتةافذ التتتتالذ، وعلقتتتت الستتتلةات اللي يتتتة مقتتتتل
القتتتةافذ وثالثتتتة وففتتتاد آختتتريح للقتتتةافذ قفستتت  جتتترا  الغتتتار ، وكتتتاح ي لتتتخ عمتتتر  

 .(42)عاما 04آقةاع 

 تدو الثتوار متا وستمو  "اقتفاضتة" يتذ ارولتو متح قوعاتا  ويتار/ متايو 9 فتذو 
وعلتتو التترتم ، مقتتة شتتاور فتتذ ضتتوافذ العاصتتمة ةتترا لس ضتتد قظتتام القتتةافذ

متتح إفتتاداتام يتتة  فتت ح التلفزيتتوح اللي تتذ قفتتو فتتذ المقا تتل قةعيتتاى يتتة  ارخ تتار 
وصتتترح مستتتؤولوح  تتتاح الوضتتتث فتتتذ العاصتتتمة يتتتاد  تمامتتتاى. ووفتتتق مصتتتادر 
الثوار فقد  دوت ارفداث عقدما اقشق ض اة مح ارجاز  ارمقية فذ المديقة 

فاستتتخدماا يتتؤن  ضتتد  وستتلموا متتا يملكوقتت  متتح وستتلفة خفيفتتة إلتتو الثتتوار،
 كتائا القةافذ، و ةلع اقدلعت انشت اكات فذ عد  مقاةق مح ةرا لس  يقاا

فترل فالتة  فتذ الشترق، ودفتث ةلتع الكتائتا إلتو وتتاجورا  فتذ الغترا جقزور
استقفار ومقذ فذ العاصمة، وودت المعارع إلو سقوة قتلو وجرفو  يح كال 

وعلتتتح الثتتوار وقاتتتم تمكقتتتوا متتح رفتتتث علتتتم  ويتتتار/ متتتايو 02 و فلتتول الةتترفيح
 .(43)شرق ةرا لس قاعد  معيتيقة الجوية انستقالل فذ

مةتتار مديقتتة  وعلتتح الثتتوار اللي يتتوح ستتيةرتام علتتو ويتتار/ متتايو 00فتتذ و 
ووقاتم  تاتوا يفاصتروح جيتوا المقاومتة المت قيتة لكتائتا القتةافذ فتذ   مصترات

فتذ وعقتاا معركتة عقيفتة استتمرت لعتد  ويتام دارت  مواقث مختلفة متح المديقتة
رفايا فول المةار، و ةلع وة ق الثتوار ستيةرتام علتو مصتراتة  عتد شتاور 

 اتجتا  الجقتوا  دؤوا سريعاى  التقدم ورا يا ختالل اريتام التاليتة ثم مح القتال، 
الليلة ةاتاا شتح القتاتو  مايو ويار/ 02 وفذ. زليةح والغرا قفو تاورتا  قفو
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، اقتاتتت الخمتتس وستترتتتتارات عقيفتتة علتتو متتواق  لي يتتة عتتد  فتتذ ةتترا لس و 
 .(44)سفح عسكرية لي ية تا عة للقةافذ وفق  ياقات الفل  الرسمية 9  تراق 

 06فتتتتتتتذ فستتتتتتريعاى. كتتتتتتاح رد الفعتتتتتتل التتتتتتدولذ علتتتتتتو فملتتتتتتة قمتتتتتتث القتتتتتتةافذ 
ف راير/ش اة وداح مجلس ارمم المتفد  لفقوق اإلقساح انقتااكات "الجسيمة 
والمقاجيتتة" فتتذ لي يتتا وةالتتا  تشتتكيل لجقتتة تقصتتذ فقتتائق. فتتذ اليتتوم التتتالذ 

،  فتترل فظتتر علتتو ارستتلفة 0462وصتتدر مجلتتس ارمتتح  اإلجمتتاب القتترار 
 ، مث إفالة الوضث فتذ وفكومت وسرت وعقو ات علو القةافذ وعدد مح وفراد 

لي يا إلتو المفكمتة الجقائيتة الدوليتة. وعةتو القترار للمفكمتة اختصتا  قظتر 
 ف رايتتتتر/ 06جتتتترائم الفتتتترا والجتتتترائم ضتتتتد اإلقستتتتاقية المرتك تتتتة فتتتتذ لي يتتتتا مقتتتتة 

فزيتتتراح وصتتتدر قضتتتا  المفكمتتتة الجقائيتتتة الدوليتتتة ووامتتتر  شتتت اة. فتتتذ يوقيتتتو/
القتتتةافذ وقجلتتت   يتتتمضتتتد ثالثتتتة  توقيتتت   تامتتتة ارتكتتتاا جتتترائم ضتتتد اإلقستتتاقية

 .(45)سي  اإلسالم ورئيس مخا رات القةافذ وصار  ع داهلل السقوسذ
وكتو ر،  عد وسا يث مح القتال الضار  فذ سرت، / تشريح ارول 02فذ و 

. (44)ق ضتتتت قتتتوات المجلتتتس انقتقتتتالذ علتتتو العقيتتتد القتتتةافذ وقجلتتت  المعتصتتتم
عداماما  عد الق ل علياما. قال يظار مح مقاةث الفيديو للواقعة وق  قد تم إ

 . (47)المجلس انقتقالذ إق  سيشكل لجقة للتفقيق فذ تلع الوفيات
و عد قتال شرس وعقي  ومعارع ضارية  يح الثوار اللي ييح وفلت  القتاتو 

اقتصتتتترت الثتتتتور  اللي يتتتتة  .وختتتتر متتتتح جاتتتتة و تتتتيح كتائتتتتا القتتتتةافذ متتتتح جاتتتتة 
الثتتور   قجتتاحت ومثتتل ستتقوةاا  التتتدريض وكتتاح آختتر معاقتتل القتتةافذ مديقتتة ستتر 

الظلتتتتم وانستتتتت داد والقمتتتتتث  وشتتتتكالالشتتتتع ية اللي يتتتتة التتتتتذ اقةلقتتتتت ضتتتتد كتتتتل 
    .   (46)القةافذ والتعةيا والترييا الة  عاقا  الشعا اللي ذ تفت فكم

 مجلتس ارمتح التدولذ  عد وح وصتدر :الد   الم اركة في الضربات الج ية

فتوق لي يتا، واتختاة كافتة  ظتر جتو ف القاضتذ  فترل مقةقتة 0466قترار  رقتم 
اإلجتترا ات الضتترورية لفمايتتة المتتدقييح، تتتداعت دول تر يتتة وعر يتتة ووفتتال  

ستم إ. ووةلقتت التدول المشتاركة فتذ تقفيتة القترار ورممتذعسكرية لتقفية القترار 
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. 0200 عتتتام متتتارس /آةار 04 فتتتذفجتتتر ووديستتتا علتتتو العمليتتتات التتتتذ  تتتدوت 
" 06تمتلتتع ةتتائرات متتح ةتتراز "و  : المتفتتد : الونيتتات دول قفتتةت عمليتتاتالتت

" فتتذ قاعتتد  "ستتيغوقيال"  جزيتتر  صتتقلية، وفاملتتة المروفيتتات " اتتتاح" 03و"و  
وستتتفيقتذ، فضتتتالى عتتتح امتالكاتتتا متتتدمرتيح فتتتذ شتتترق المتوستتتة، يمتتتا " تتتار " 

تملتتع مائتتة ةتتائر  : . فرقستتاو"ستتتاوت"، وكلتايمتتا مجاتتز   صتتواري  "تومتتايوع
، وةتائرات "رادار وواكتس"، وتوجتد 0222" و"ميتراي" مةارد ، مح ةتراز "رافتال

فاملة مروفيات مح ةتراز "ميستترال" فتذ المقةقتة، ووضتعت القواعتد الجويتة 
فذ كورسيكا وتشاد فذ فالة استقفار، ور ما استخدمتاا كققةتتذ تمتويح، كمتا 

قشترت  : ريةاقيتا ورسلت فاملة الةائرات "شارل ديغول" قفتو الستوافل اللي يتة
فتذ  "ستم "تتايفوح تال متح ةتراز "تورقيتدو" و"يوروفتايتر"، المعروفتة  ةائرات ق

(49)القواعد القري ة مح لي يا
 . 

خصصتت قاعتد  مرستو مةتروح الجويتة القري تة متتح  مصتر: الاد   العربياة:
قدم السوداح دعتم عستكر  ستر  للثتوار  السوداح: .لي يا مفةة للتزود  الوقود

لتتتتتدريا الثتتتتوار وورستتتتل . قذمتتتتح ختتتتالل إرستتتتال عقاصتتتتر متتتتح الجتتتتي  الستتتتودا
إلتتتتو  قغتتتتاز  للمستتتتايمة فتتتتذ  واردويتتتتةوالفقيتتتتيح  ارة تتتتا الستتتتوداح عتتتتدد متتتتح 

الجرفتو والمصتا يح، وقتتد اعتتر  الستوداح  تالمجلس انقتقتتالذ  إققتاةعمليتات 
لي يتتا تفتتت فكتتم العقيتتد القتتةافذ كاقتتت تتتوفر العتتتاد  حو شتتكل علقتتذ، ويتتةكر 

 يح يفتتتتتار وح الفكومتتتتتة الستتتتتوداقيةلمتمتتتتترد  دارفتتتتتور التتتتتة واإليتتتتتوا العستتتتتكر  
ورسلت سر يح مح الةائرات المقاتلة، فضالى عتح ةتائرات "و اتشتذ" : اإلمارات

ققلتت تجايتزات وقتوات ع تر  :. قةترو"شتيقوع" وةواقماتا فتذ ال فتث واإلققتاة
 . الكويت"، وورسلت ةائرات إتاثة62" و"سذ 06وسةولاا مح ةائرات "سذ 

 والتمتتتويح( لقتتتوات فلتتت  شتتتمال ارةلستتتذ )اإلمتتتداد دعماتتتا لوجستتتتيا وعلقتتتت:
كمتتتتا كاقتتتتت الكويتتتتت ثتتتتاقذ التتتتدول العر يتتتتة التتتتتذ اعترفتتتتت  تتتتالمجلس ، القتتتتاتو

تقتوم ارردح  تقتديم التدعم اللوجيستتذ وتتوفير اردويتة وققتل  ارردح: انقتقتالذ
المصتتا يح لألراضتتذ ارردقيتتة ليتلقتتوا كافتتة وقتتواب العتتالي، كمتتا اعتتتر  ارردح 
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مستشتتفو : المغتترا. ممثتتل وفيتتد وشتترعذ للشتتعا اللي تتذ تتالمجلس التتوةقذ ك
 .(70)ميداقذ فذ توقس

وعلتتتتتتح المجلتتتتتتس التتتتتتوةقذ  0200تشتتتتتتريح ارول/ وكتتتتتتتو ر عتتتتتتام  06فتتتتتتذ و 
لقتتةافذ. اانقتقتتالذ تفريتتر التت الد  عتتد يزيمتتة القتتوات العستتكرية التا عتتة لقظتتام 

وعلتتتح عتتتح تشتتتكيل فكومتتتة اقتقاليتتتة جديتتتد  وعتتتح خةتتتة إلجتتترا  انقتخا تتتات و 
تجميد معظم وصتول لي يتا   والغا 0200فزيراح/ يوقيو عام  06رلماقية فذ ال 

إلفستتتاح الةريتتتق ومتتتام  0200كتتتاقوح ارول/ ديستتتم ر عتتتام  03الخارجيتتتة فتتتذ 
 . (71)عود  سوق الققد ارجق ذ إلو وضعاا الة يعذ

 
 :المجلس ال عني االنت الي في ليبياتانيا: 

 عتتتام متتتارسآةار/ 6فتتتذ  ولاراجتماعتتت   انقتقتتتالذ التتتوةقذعقتتتد المجلتتتس 
المقر المؤقت فتو تفرير ةرا لس عاصمة لي يا المقر   قغاز  مديقة  0200

الجليل و فضور كل مح عثماح  الدائم للمجلس و رئاسة مصةفو مفمد ع د
راشتتد عتتح مقةقتتة  عاشتتور فمتتد  تتوو ستتليماح المقيرفتتو عتتح مقةقتتة ال ةقتتاح، 

فمد الشتري  و، وافمد الز ير الق ةدرقة، وع داهلل موسو المياوا عح مقةقة 
ع تتتتد و ال عجتتتتة،  ذفمتتتتد ع تتتتد ر تتت  الع تتتتار، وفتفتتتوعتتتح الستتتتجقا  السياستتتييح، و 

تر تل، وستلو  التدتيلو  فتفتذو ،  قغتاز الففيظ ع د القادر توقة عح مقةقتة 
 -:تيةالقرارات اآل إلوواقتاو المجلس  عح الش اا والمرو .

  الشتت اا كتتاح يتتو ركيتتز  قتتام  تت التتة يؤكتتد المجلتتس علتتو وح التتدور اريتتم  -0
ووساس ما قفتح عليت  متح تصتميم مةلتق علتو تفقيتق الاتد  ويتو إزافتة 

 الترجمتةح تواجتديم الفاعتل داختل المجلتس ستيكوح يتو  القظام، ومح ثم ف
كتتل شتتوارب متتدح وقتتر   فتتذالصتتادقة لقتت ل وفركتتة ثتتور  الشتت اا  الفعليتتة
 لي يا.

ل مقتتاةق ومتتدح لي يتتا الشتتامل لكتت التتوةقذيعلتتح المجلتتس  اقتت  يتتو الممثتتل  -0
 كافتتة قوايتتا وتياراتاتتا، و مختلتت  توجااتاتتا، ووح عضتتويت  مفتوفتتة لتمثيتتل 
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والزقتتتتتاح ومصتتتترات   جتتتتدا ياومقتتتتاةق  ذالكتتتتل. وقتتتتد وصتتتتلت وستتتتما  ممثلتتتت
وتتتات والكفتتر  وستتيعلح عقاتتا فتتور  الغر تتذوالزاويتتة وزورا  وقتتالوت والج تتل 

 لس ومقتتاةق ةتترا مقتتدو ذشتتوق لتستتمية  فتتذتفريتتر كامتتل التتتراا وقفتتح 
 المجلس. فذالوسة والجقوا للتمثيل 

عضوا  المجلس إلدار  الشئوح  الفرير يعلح المجلس اختيار  السيد عمر  -6
 العسكرية لففظ ومح وسالم  ال الد.

والتعامتتل متتث  ارزمتتةإلدار   تقفيتتة كمتتا يعلتتح المجلتتس عتتح تشتتكيل فريتتق  -2
متل متث الختاري  رئاستة يخت   كل ارمتور التقفيةيتة والتعا الفالذالوضث 

التورفلو وتستمية التدكتور علتذ ع تد العزيتز  إ تراييمالدكتور مفمود ج ريتل 
وعضتتتا   إضتتتافةمستتتؤون عتتتح الشتتتئوح الخارجيتتتة للتتت الد وستتتتتم   العيستتتاو 

لتستتتتيير ويتتتتم القةاعتتتتات الفيويتتتتة  عتتتتد التشتتتتاور  تتتتيح رئتتتتيس يتتتتةا الفريتتتتق 
التتتتدكتور  وقتتتتد وكتتتتد المجلتتتتس علتتتتو تفتتتتويل انقتقتتتتالذ. التتتتوةقذوالمجلتتتتس 

للتفاول وانتصال  كافتة الققتوات   علو العيساو  مفمود ج ريل والدكتور
 اتتةا المجلتتس ولاتتم فريتتة اتختتاة  التتدولذالدوليتتة للفصتتول علتتو انعتتترا  

 .(72) الخصو  إجرا  و 
قد تقرر تشكيل المجلس الوةقذ انقتقالذ المؤقت ليكوح الممثل الشرعذ ل

  الشتتتع ية المتواصتتتلة التتتتذ وستتتفرت عتتتح للثتتتور  الوفيتتتد للشتتتعا اللي تتتذ وواجاتتتة
وياتتتد   ستتتقوة متتتدح  شتتترق التتت الد ومقتتتاةق وختتتر  فتتتذ ويتتتد  المتظتتتايريح.

المجلتتس لتاكيتتد ستتياد  الشتتعا اللي تتذ علتتو كامتتل وراضتتي ، وقتتد جتتا  استتتجا ة 
لمةالتتتا الشتتتعا اللي تتتذ وتفقيقتتتا إلرادتتتت  الفتتتر  التتتتذ صتتتقعت الثتتتور  الشتتتع ية 

 .(73)والوةح الفالية وففاظىا علو وفد  الشعا
 ة:تييودق المجلس لحضعحع بالمواث اآل مواث المجلس

 ضماح سالمة التراا الوةقذ والمواةقيح. -0
 تقسيق الجاود الوةقية لتفرير  قية ر وب الوةح. -0
 تقسيق جاود المجالس المفلية للعمل علو عود  الفيا  المدقية. -6
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لعقيتتتتد  الجديتتتتد  اإلشتتتترا  علتتتتو المجلتتتتس العستتتتكر   متتتتا يضتتتتمح تفقيتتتتق ا -2
 للجي  الوةقذ اللي ذ فذ الدفاب عح الشعا وفماية فدود لي يا.

اإلشرا  علو اقتخاا جمعيتة تاسيستية لوضتث دستتور جديتد للت الد يةترح  -6
 لالستفتا  الشع ذ.

 تشكيل فكومة اقتقالية تماد إلجرا  اقتخا ات فر . -3
التتتدول ارختتتر   تستتتيير وتوجيتتت  السياستتتة الخارجيتتتة وتقظتتتيم العالقتتتات متتتث -6

 .(74)والمقظمات الدولية واإلقليمية وتمثيل الشعا اللي ذ وماماا
 

 :تيكلية المجلس
يتكوح المجلتس متح ثالثتيح عضتوا يمثلتوح كافتة مقتاةق لي يتا وكتل شترائن  -0

 الشعا اللي ذ علو ون تقل عضوية الش اا في  عح خمسة وعضا .
ستميا ومقستقيح لمختلت  يختار المجلتس متح  تيح وعضتائ  رئيستا وقاةقتا ر  -0

 الماام الداخلية والخارجية.
المقتتر التتدائم للمجلتتس ةتترا لس العاصتتمة، علتتو وح يتختتة لتت   مقتتر المجلتتس

 مقرا مؤقتا  مديقة  قغاز  إلو فيح تفرير العاصمة.
للمجلتس تفديتد آليتة اجتماعاتت  الدوريتة والةارئتة واتختاة قراراتت   متا  آليات

ن يختتتال  مةالتتتا الشتتتعا التتتتذ وعلتتتح  يختتتدم مصتتتلفة الشتتتعا اللي تتتذ، و متتتا
قامتتتة دولتتتة مدقيتتتة  06ستتتقفاا فتتتذ ثتتتور   ف رايتتتر   ستتتقاة قظتتتام العقيتتتد القتتتةافذ وا 

 قتتتا ى علتتتو التوافتتتق  تتتيح المجتتتالس ال لديتتتة فتتتذ مختلتتت   دستتتتورية ديمقراةيتتتة.
المقتتاةق المفتترر  تتتم اختيتتار مصتتةفو ع تتد الجليتتل رئيستتا للمجلتتس التتوةقذ 

ستم  يظ ع د القادر توقتة قائ تا لت  وقاةقتا رستميا  انقتقالذ المؤقت وع د الفف
 .(75)المجلس
م تستتتتمية وعضتتتتا  المجلتتتتس عتتتتح مقتتتاةق ال ةقتتتتاح والق تتتتة و قغتتتتاز  وتتتتتم تتتت

التتففظ علتتو وستتما  وعضتتا  المجلتتس متتح مقتتاةق وجتتدا يا والزقتتتاح ومصتترات  
قتو  المجلتس وقت  الجاتة انعت اريتة الوفيتد   كما ،ومقية لدواعذوقالوت وتات 
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للشتتعا اللي تتذ والدولتتة اللي يتتة ويتتدعو جميتتث دول العتتالم لالعتتترا   تت   الممثلتتة
قت  يفتترم جميتث ووالتعامل مث علو وساس الشرعية الدولية. كما قتو  المجلتس 

كمتتا  ،انتفاقتتات الدوليتتة واإلقليميتتة الموقعتتة متتح ق تتل الفكومتتة اللي يتتة الستتا قة
الستتتتتلم وارمتتتتتح  يؤكتتتتتد علتتتتتو تةلعتتتتت  رح تلعتتتتتا لي يتتتتتا دوراى مميتتتتتزاى فتتتتتذ إرستتتتتا 

 .(74)العالمييح
 

 :أعضاأل المجلس
ومتتح و تترز وعضتتا  المجلتتس انقتقتتالذ اللي تتذ مصتتةفذ ع تتد الجليتتل ويتتو 

، فتذ مديقتة ال يضتا  شترق 0460 عتامرئيس المجلس التوةقذ انقتقتالذ، ولتد 
 عتامعميتداى للكليتة  الشرعية اإلسالمية)القاقوح( فيث وصت ن العلوم لي يا درس

 عتتام اعتتيح قاضتتي اكمتت ،قائتتا العتتام فتتذ مديقتتة ال يضتتا ثتتم مستتاعد لل .0466
وشتتتغل متتتؤخرا وزيتتتر  ،وكتتتاح ومتتتيح مفكمتتتة انستتتتئقا  فتتتذ ال يضتتتا  ،0469
الففتتيظ توقتتة: قائتتا رئتتيس المجلتتس التتوةقذ انقتقتتالذ اللي تتذ  ع تتدو  العتتدل.

والمتفتتدث الرستتمذ  استتم  وققيتتا مفتتامذ لي يتتا فتتذ اتفتتاد المفتتاميح العتترا. 
لد لوماستتتذ اللي تتتذ ع تتتد القتتتادر توقتتتة ومتتتيح المتتتؤتمر ويتتتو قجتتتل السياستتتذ وا
كتتاح ع تتد الففتتيظ توقتتة الوجتت   ،ف رايتتر 06إ تتاح ثتتور   القتتومذ العر تتذ العتتام.

 اإلعالمتتتتتذ للمجلتتتتتس التتتتتوةقذ انقتقتتتتتالذ التتتتتة  يروستتتتت  وزيتتتتتر العتتتتتدل الستتتتتا ق
مصتةفو ع تتد الجليتتل. وعتتر  ق تتل ةلتتع فتذ عاتتد القتتةافذ قاشتتةاى فقوقيتتاى فتتذ 

فتفتتذ تر تتل: ويتتو متفتتدث و  ثتتل مجتتزر  و تتو ستتليم وتيريتتا.القضتتايا العامتتة م
 استتم الشتت اا فتتذ المجلتتس التتوةقذ انقتقتتتالذ ويتتو مفتتاٍم لي تتذ تتتولو قضتتتية 
التتتدفاب عتتتح اريتتتالذ فتتتذ مجتتتزر  ستتتجح و تتتو ستتتليم التتتتذ ارتك اتتتا قظتتتام العقيتتتد 

قامتتت الستتلةات ، (ستتجيح 0022)وراح ضتتفيتاا 0443القتتةافذ"فذ لي يتتا عتتام 
عشتتتتية الموعتتتتد المفتتتتدد  0200شتتتت اة/ ف رايتتتتر عتتتتام  06 فتتتتذ اللي يتتتتة  اعتقالتتتت 

فكاح اعتقال   ،0200ش اة/ ف راير عام  06نقةالق انفتجاجات اللي ية فذ 
شت اة/  03ذ  مثا ة الشرار  التذ ولا ت الثور . ثتم وةلقتت الستلةات ستراف  فت
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ز يتتتر و  . عتتتد ختتتروي مظتتتايرات فتتتذ  قغتتتاز  تقتتتدد  اعتقالتتت  0200ف رايتتتر عتتتام 
قتيجتتتة متتتؤامر  ستتتجح  ،0466 عتتتاموعتقتتتل  : وفتتتد الستتتجقا  السياستتتييحالشتتتري 
ويتتتتتو  ،0469 عتتتتتامختتتتتريض الكليتتتتتة العستتتتتكرية فتتتتتذ العتتتتتراق  ،ستتتتتقة 60خاللاتتتتتا 
عمتتتتترو الفريتتتتتر : مستتتتتئول الشتتتتتؤوح و   تتتتتالمجلس التتتتتوةقذ انقتقتتتتتالذ. عضتتتتتوا

فتفتتذ ال عجتتة: مستتؤول الشتتؤوح و  العستتكرية ومتتام المجلتتس التتوةقذ انقتقتتالذ.
علتتتتو التتتتدكتور  فتتتتذ مجتتتتال العلتتتتوم السياستتتتية متتتتح جامعتتتتة السياستتتتية فاصتتتتل 

كتتتتاح فتتتتذ الفتتتتتر  الستتتتا قة عضتتتتواى فتتتتذ ييئتتتتة التتتتتدريس فتتتتذ جامعتتتتة  ،المغتتتترا
ة يقاريوقس. عضوا فذ المجلس انقتقالذ مسؤول عح اللجقة والشؤوح السياس

ستلو  التدتيلذ: تتتولو مستؤولية الشتؤوح القاقوقيتتة و  فتذ  قغتاز .  انستشتارية
وكاديميتتتة الدراستتتات  ورا  فتتتذ القتتتاقوح الدستتتتور  تتتتدرس فتتتذفاصتتتلة علتتتو دكتتتت
ويتتذ عضتتو فتتذ المجلتتس انقتقتتالذ مستتؤولة عتتح الشتتؤوح  ،العليتتا فتتذ  قغتتاز 

فاصتتتل ع تتتداهلل المويتتتوا: و  كمتتتا وقاتتتا ممثلتتتة للقستتتا . ،القاقوقيتتتة وانستشتتتارية
سا قاى عميداى لكلية القاقوح فتذ جامعتة قتاريوقس  عمل علو الدكتور  مح فرقسا

وفمتتد الع تتار: عضتتو فتتذ المجلتتس انقتقتتالذ ممثتتل و  و يمثتتل مديقتتة الق تتة.ويتت
عاشتتور  تتو راشتتد: عضتتو فتتذ المجلتتس ويتتو الممثتتل و  لالقتصتتاد فتتذ  قغتتاز .

عثمتتتتاح المقرفتتتتذ: عضتتتتو فتتتتذ المجلتتتتس ويتتتتو ممثتتتتل مديقتتتتة و  لمديقتتتتة درقتتتتة.
 .(77)مصراتة
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 التحديات التي ت اجه الت ر  الليبية: المبح  التال :
عامتتا تواجتت  الفكومتتة اللي يتتة  20م القتتةافذ للي يتتا التتة  دام  عتتد قاايتتة فكتت

الجديد  واللي ييح تفديات صع ة ن يمكتح فلاتا   ستاةة وختالل فتتر  قصتير . 
 اى ون قظتتام إداريتت اى مؤسستتاتي اى تستتتقد عليتت  ون قظامتت اى ح لي يتتا ن تمتلتتع دستتتور ر

 واقتتث لي يتتا  ون  قتتو سياستتية تستتاعد الفكومتتة الجديتتد  علتتو القاتتول متكتتامالى 
الفالذ، لتةا سقستلة الضتو  علتو ويتم التفتديات التتذ تواجت  لي يتا فاليتا ويتذ 

    -ذ:اتكما ي
يواج  قاد  لي يا الجدد تفد يائل:  قا  دولة تستتقد : أ ال: التحديات السياسية
عامتتاى متتح فكتتم وستتر  وافتتد ، متتث مقتتث الاجمتتات  20إلتتو ستتياد  القتتاقوح  عتتد 
ست ، وضتماح المفاست ة علتو اقتااكتات جميتث وةترا  انقتقامية فذ الوقتت قف

القتتزاب، وتعزيتتز خةتتة المصتتالفة. جميتتث يتتة  العمليتتات ستتو  تستتتغرق وقتتتاى 
مقفتتت اللي يتتيح  0200 عتتام وستتو  تتةلتتا مستتاعدات خارجيتتة. لكتتح وفتتداث

 .(76)فرصة ال د  فذ ية  العملية الشاقة
المجلتس  قشتقاق فتذيقاع  وادر ان قةافذالفور رفيل  :االن  ا  المت لع -5

التتوةقذ انقتقتتالذ. ولعتتل قتتةر انقشتتقاق وانختتتال  فتتذ التترؤ   تتدوت  الفعتتل 
فور اتتيال اللوا  ع د الفتتاح يتوقس القائتد العستكر  للثتوار، وتةتور الختال  
 عد اتتيال يوقس إلو إقالتة المكتتا التقفيتة  للمجلتس وتعيتيح مكتتا تقفيتة  

ركا لمقتتث قشتتوا خالفتتات كثيتتر  فتتذ لقتتد كتتاح فكتتم القتتةافذ عتتامال مشتتت .جديتتد
التتترتم متتتح ةلتتتع علتتتو وروقتتتة الستتتلةة انقتقاليتتتة التتتتذ تقتتتود الثتتتور  فتتتذ لي يتتتا، و 

وثمتتتة ققةتتتتاح رئيستتتيتاح لالقشتتتقاق داختتتل صتتتفو   قشتتت ت  عتتتل الخالفتتتات،
رفيتل القتةافذ، وونيمتا: يتذ الرؤيتة السياستية للمرفلتة المق لتة.   عدالمجلس، 

ريةتتة ةريتتق ترستتم معتتالم العمليتتة السياستتية التترتم متتح ةتترح المجلتتس لخعلتتو ف
فور رفيل القةافذ، ف ح فالة انرت اع وعدم انستقرار المؤقتت التتذ تمتر  اتا 

كمتتا وح  .انلتتتزام  الجتتدول الزمقتتذ المعلتتح فتتذلي يتتا  عتتد القتتةافذ ستتتؤثر ستتل اى 
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الثتور  اللي يتتة ودت لخلتتق قختتا وقتتو  سياستتية لتتم تكتتح ت لتتورت  عتتد فتتذ لفظتتة 
جلتتس كتتالقو  اإلستتالمية وقيتتادات الثتتوار فتتذ متتدح الج تتل الغر تتذ، تشتتكيل الم

يتتا المجلتتس وفتتد العوامتتل التتتذ قتتد اوستتيكوح افتتتوا  يتتة  القتتو  والقختتا فتتذ ثق
 ذتؤد  لخالفات داخل المجلس انقتقالذ، ويو متا يقودقتا للققةتة الثاقيتة، ويت

 .تسمية  اقذ وعضا  المجلس ووسس تسمية يؤن  ارعضا 
قذ انقتقتتالذ تتتم تشتتكيل  فتتذ لفظتتة فرجتتة، لتتم تكتتح معتتالم فتتالمجلس التتوة

المستق ل فياا واضفة، وكاقت لي يا وقتاا فذ وشد الفاجة لظاور كياح يع ر 
 فظتذورس اا تتعلق  توقيت إعتالح المجلتس وتركي تة وعضتائ ، . عح الثور 

 .ا الثوارلالمجلس فور تشكيل   شرعية ثورية وتاييد شع ذ مح وت
استتتفاامات فتتول تستتمية  تتاقذ  تمتتا  عتتد القتتةافذ، ةرفتتلكتتح فتتذ مرفلتتة 

ح تمتت علتو وستاس جغرافتذ،  ارعضا ، يل ستتتم علتو وستاس جغرافتذإ، وا 
فال سيراعو فياا ال عد الق لذإ، وم وح يقاع وعضا  مح  اقذ وقفا  لي يا تم 
انتفتتتاق والتقستتتيق معاتتتم مقتتتة  تتتد  تكتتتويح المجلتتتس، ولتتتم يعلتتتح عتتتح وستتتمائام 

ةا كتتاح يتتةا يتتو الفتتال، فاتتل ستتيفظو  .ا وشتتيث متتح ق تتلإرستت اا ومقيتتة كمتت وا 
ارعضتتا  الجتتدد  تتةات الشتترعية وم ستتتتاثر شتترعية المجلتتس ككتتلإ ولمواجاتتة 
يةا التفد ، يجتا وح يستتقد المجلتس انقتقتالذ إلتو شترعيت  ككيتاح استتةاب 
وح يقسق  يح جاود الثوار نستكمال الثور  علو القةافذ، وتسيير شئوح مدح 

لي تتتتذ متتتتح ة تتتترق إلتتتتو  قغتتتاز ، وون يستتتتتمد شتتتترعيت  متتتتح شتتتتخو  الشتتترق ال
 .(79)وعضائ 

 يقتاع عتد رفيتل القتةافذ،  :لضاية المصاالحة ماع عناصار نمااث ال ا افي -2
 قايتتا متتح عقاصتتر فركتتة اللجتتاح الثوريتتة، والكتائتتا ارمقيتتة، والق ائتتل المواليتتة 

م، ستتتكوح وككتتل ثتتورات العتتالوثقتتا  الثتتور . للقتتةافذ التتتذ شتتاركت فتتذ القتتتال 
يقتتاع فاجتتة ملفتتة للمصتتالفة  تتيح الثتتوار ومؤيتتد  ومقاصتتر  القتتةافذ، ولكتتح 

والمؤسستتتات التفتتتد  فتتتذ لي يتتتا ستتتيكوح تيتتتاا وو ضتتتع  مؤسستتتات الدولتتتة 
إمكاقيتتتة اللجتتتو   فتتتذ، كمتتتا وح تيتتتاا ستتتياد  القتتتاقوح ستتتيؤثر كثيتتتراى القضتتتائية
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ئولذ الترتم متح تصتريفات مستعلتو و  .لققوات شرعية لتفقيتق يتة  المصتالفة
المجلتتتس التتتوةقذ انقتقتتتالذ المتعتتتدد  فتتتول ضتتترور  التعامتتتل الفضتتتار  متتتث 
مؤيتتد  القتتةافذ و قايتتا قظامتت ، فتت ح اقتشتتار الستتالح ورستتوخ مفاتتوم وقتتيم الثتتار 
فتتذ الثقافتتة ال دويتتة  شتتكل عتتام قتتد يشتتكال عائقتتاى ومتتام دختتول يتتة  التصتتريفات 

مؤسستتات قضتتائية تفتتد  المصتالفة يفتتتاي للعمتتل ستريعاى ل قتتا   .فيتز التقفيتتة
تستقد للقاقوح فذ التعامل مث انتاامات الجقائية والسياسية، كما تفتتاي يتة  

 .(60)المؤسسات لسلةة تقفيةية تكوح الةراب القائمة علو تقفية وفكاماا
عاااد  ت ااكي  الجوااات ا منيااةالضااية ناازع الساا -3 وثقتتا   :حح ماان التاا ار  ا 

وفتذ ظتل وجتود تفتتديات  . وقاقتشتر الستالح فتذ لي يتا  شتتكل تيتر مست الثتور 
تتعلق  شرعية السلةة انقتقالية فذ الت الد، وقضتايا ثتار  تيح مؤيتد ومعتارل 

ويتتو كلاتتا وستتس لخالفتتات  للثتتور ، وعتتدم وجتتود ستتلةة قويتتة لتة يتتق القتتاقوح
قساقذ تير مستقر  موسعة سيكوح اقتشار السالح  مثا ة قةير لوضث ومقذ وا 

لخال  السياستذ، قتد تقشتا تقظيمتات ففذ سياق ا .يسال تةور  لوضث كارثذ
خاصتتتة فتتتذ ظتتتل وجتتتود تقظتتتيم جاتتتاد  كالجماعتتتة اللي يتتتة  سياستتتية مستتتلفة،

وو جماعتات مستتلفة  المقاتلتة، كمتا قتد تقشتتا جماعتات تةتارد وقصتتار القتةافذ،
علتو الجاقتا اآلختر، قجتد  .مح وقصار القةافذ تصارب علو فقاتا فتذ ال قتا 

لتتذ تعمتل تفتت مظلتة القتاقوح، ومتح معضلة تتمثل فذ تياا القتو  ارمقيتة ا
ثتتم فتتالثوار المستتلفوح  تتاتوا الستت يل الوفيتتد  لتتتوفير ارمتتح وارمتتاح لعتتائالتام 
وةويام، ويو ما يشير لصعو ة إققاب الثوار  تسليم وستلفتام خاصتة فتذ ظتل 
تيتتتاا ال تتتديل القتتتاقوقذ، رح وجوديتتتا  فتتتوزتام متتترت ة ارت اةتتتاى وثيقتتتاى  فتتترل 

مواجاتة يتةا التفتد  درجتة متح الالمركزيتة عقتد إعتاد   ولاتةا، تتةلتا .ارمح
تشتتكيل الجاتتاز ارمقتتذ، تستتمن لعقاصتتر يتتةا الجاتتاز  انقتشتتار الستتريث فتتذ 
مختل  وقفا  لي يا، والتعامل مث متةل ات فرل ارمح فذ كتل مقةقتة علتو 

يجا فتن  اا التةوب للخدمات الشرةية وارمقية، وانستتفاد   تمترس و فد ، 
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علتو استتخدام الستالح وفترل ارمتح، ويتةلتا ةلتع الكثيتر متح  ش اا الثوار
 .(61)التدريا، كما يفتاي إلعةا  الثوار خلفية قاقوقية

 /الوعتتتود، وخفتتتق المجلتتتس انقتقتتتالذ فتتتتو تشتتتريح ارول متتتح رتمعلتتتو التتتو 
وكتتتتتو ر فتتتتذ تتتتتاميح  عتتتتل مختتتتازح ارستتتتلفة والتتتتةخير  التتتتتذ يجرتاتتتتا قتتتتوات 

  ستتتام ورل جتتتو وكميتتتات ك يتتتر  متتتح القتتتةافذ. يتتتة  المختتتازح تشتتتمل صتتتواري
 ارسلفة التفجيرية. 

 للقاا مح ق ل متدقييح وجماعتات مستلفة. الكثير مح ية  المواقث تعرل
رد المجلتتتس انقتقتتتالذ  شتتتكل إيجتتتا ذ علتتتو  عتتتل ةل تتتات مقظمتتتات فقتتتوق 

ييتتتومح رايتتتتس )اإلقستتتاح وثقتتتا  القتتتزاب و عتتتد ، إة متتتقن علتتتو ستتت يل المثتتتال لتتتت
التتتتتدخول إلتتتتتو مراكتتتتتز انفتجتتتتتاز الخاصتتتتتة  ومقظمتتتتتات وختتتتتر  فتتتتتق (ووتتتتتت 

 تتتالمجلس  تتتال قيتتتد وو شتتترة. ووعتتتد المجلتتتس انقتقتتتالذ علقتتتاى  تتتافترام قتتتواقيح 
الفتتتتترا والتعتتتتتاوح متتتتتث المفكمتتتتتة الجقائيتتتتتة الدوليتتتتتة، وتكتتتتتررت إداقتتتتتة القتتتتتاد  

تعاتتتتتد المجلتتتتتس  و ريتتتتتل/ قيستتتتتاح 09السياستتتتتييح للاجمتتتتتات انقتقاميتتتتتة. وفتتتتتذ 
ارلغتتتام المضتتتاد  لألفتتتراد والمرك تتتات، ووعتتتد  انقتقتتتالذ رستتتمياى  عتتتدم استتتتخدام

 .(62) تدمير جميث ارلغام تفت سيةر  قوات 
يشتتار إلتتو وح مجلتتس ارمتتح التتدولذ كتتاح قتتد صتتدق  اإلجمتتاب علتتو قتترار 
يمتتتدد لثالثتتتة وشتتتتار تفتتتويل  عثتتتتة ارمتتتم المتفتتتتد  للمستتتاعد  فتتتتذ لي يتتتا التتتتتذ 

ح ال عثتتتتتة ويتتتتتق  القتتتتترار علتتتتتو و .ستتتتتتكل  ويضتتتتتا مكاففتتتتتة اقتشتتتتتار ارستتتتتلفة
ستتتتتفول ويضتتتتا متتتتؤازر  ودعتتتتم الجاتتتتود التتتتتذ ت تتتتةلاا لي يتتتتا لمواجاتتتتة اقتشتتتتار 
 -ارستتلفة والمتتواد المتصتتلة  اتتا متتح ارقتتواب كافتتة خصوصتتا صتتواري  ورل

وةكتتر د لوماستتذ وورو تتذ فتتذ المجلتتس وح يتتةا القتترار يستتمن  .جتتو المفمولتتة
يق متتتتث  مواصتتتلة دعتتتم المجتمتتتث التتتدولذ ل قتتتا  دولتتتتة قتتتاقوح فتتتذ لي يتتتا  التقستتت

ويسود قلق متقام فول مخا   . سلةاتاا الجديد  ومث افترام سيادتاا الوةقية
جو المفمولة التذ  -ارسلفة خصوصا تلع المتعلقة  آن  صواري  اررل

(63)خلفاا ورا   الزعيم اللي ذ الرافل القةافذ
.  
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تتدخلت قتوات لي يتة إلقاتا  القتتال  تيح السيعر  علاى ا  ضااع الداخلياة:  -3
متقافر  فذ صتفرا  لي يتا الشترقية فتذ مثتال قتادر علتو فترل ستلةة الق ائل ال

فتتذ مديقتتة  ويتتامالفكومتتة فتتذ ةتترا لس وقتتتل عشتترات ارشتتخا  ختتالل عشتتر  
الكفتتتتر ) يح ق يلتتتتتيح الت تتتتو والتتتتزو (  تتتتالقرا متتتتح الفتتتتدود اللي يتتتتة متتتتث التشتتتتاد 
 والستتتوداح ومصتتتر  عتتتد مقافستتتة ةويلتتتة ارمتتتد  تتتيح ق يلتتتتيح ودت إلتتتو وعمتتتال
عقت . ويمثتل القتتال تفتتديا جديتدا فتذ لي يتا التتتذ تولتت الستلةة  عتد اإلةافتتة 
 القتتةافذ لكقاتتا تجايتتد نستتتعاد  انستتتقرار ويعرقلاتتا عتتدم وجتتود جتتي  وةقتتذ 
فعال. وقال يوس  المققو  رئتيس وركتاح القتوات المستلفة اللي يتة إح التتدخل 

 قتتتة ارخيتتتر و ح الجتتتي  التتتوةقذ التتتة  تشتتتكل فقتتتة فتتتذ اآلوظاتتتر وفتتتذ الكفتتتر  
 .(64)وص ن قادرا علو فرل القظام والقاقوح

والتتتذ كتتاح لاتتا دور فتتذ تفريتتع التترو  العتتام العتتالمذ  :معارضااة الموجاار -4
فول ارفداث فذ لي يتا، كمتا لع تت دوراى مفوريتاى فتذ  تث وخ تار الثتور  اللي يتة 

وقتتد صتترح  علتتو شتت كات التواصتتل انجتمتتاعذ وفتتذ وستتائل اإلعتتالم الغر يتتة
د  مقظمتتات معارضتتة الماجتتر  تاييتتديم وم تتايعتام للمجلتتس التتوةقذ وتلتتا قتتا

انقتقتتتتالذ فتتتتور تشتتتتكيل ، ولكتتتتح الختتتتال  فتتتتذ الرؤيتتتتة السياستتتتية  تتتتيح تيتتتتارات 
معارضتتة الماجتتر ومتتا ةرفتت  المجلتتس التتوةقذ انقتقتتالذ ستتيولد تتتوترات فتتذ 
مرفلة ما  عد القةافذ، خاصة وح وتلا ية  التيارات المعارضة تقو  العتود  

 و شتكل عتام تققستم معارضتة الماجتر .لي يا لممارسة العمل السياسذ  اتا إلو
ستتالمية وملكيتتة. وفتتذ فتتيح وح فتتذ لي يتتا إلتتو ثالثتتة تيتتارات رئيستت ة، لي راليتتة وا 

التوج  اللي رالذ واضن تماماى فذ الرؤية السياسية للمجلس التوةقذ انقتقتالذ، 
قتتت  متتتح المتوقتتتث وح فتتتال تمثتتتل يتتتة  الرؤيتتتة ستتتائر التيتتتارات المعارضتتتة. كمتتتا و

تقشتتا خالفتتات  تتيح القتتو  والقختتا السياستتية التتتذ ظاتترت داختتل لي يتتا ختتالل 
الثتتتور ، ومعارضتتتة الماجتتتر فتتتور عودتاتتتا للي يتتتا، خاصتتتة فيمتتتا يتعلتتتق  تمثيتتتل 
تيتارات الماجتر فتذ المرفلتة المق لتة، ومتد  شترعيتاا داختل المشتاد السياستذ 

يا وك تتر يتمثتتل فتتذ كتتوح كمتتا ستتتواج  تيتتارات معارضتتة الماجتتر تفتتد .اللي تتذ
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الشتتتعا اللي تتتذ شتتتع اى تيتتتر مستتتيس ن يميتتتل لتوجاتتتات ويديولوجيتتتة واضتتتفة، 
 .قتيجتتتتة لغيتتتتاا التعدديتتتتة السياستتتتية  كتتتتل وشتتتتكالاا عتتتتح لي يتتتتا لستتتتقوات ةويلتتتتة

وتفتاي لي يا لمواجاة يةا التفد  آللية فوار جامعة وديمقراةية تفت مظلة 
  .(65)د مح الشرعية داخل لي ياالمجلس الوةقذ انقتقالذ الة  يتمتث  رصي

ح ثمتتة تموضتتا وإة : الااد ر المت لااع للنااات  فااي مرحلااة مااا بعااد ال اا افي -1
نفتتتتا فتتتول المقا تتتل العستتتكر  وانقتصتتتاد  والسياستتتذ التتتة  سيفصتتتل عليتتت  
 .القتتاتو فتتذ مرفلتتة متتا  عتتد القتتةافذ، نستتيما  عتتد مشتتاركت  الفعالتتة فتتذ الفتترا

فذ مواجاة تفديات متا  عتد القتةافذ يقتث و شكل عام، قر  وح العا  ارك ر 
علتتتتو عتتتتاتق المجلتتتتس التتتتوةقذ انقتقتتتتالذ التتتتة  يفتتتتتاي للتعامتتتتل وونى متتتتث متتتتا 
يواجاتتتت  متتتتح تفتتتتديات لشتتتترعيت  ككيتتتتاح سياستتتتذ، ق تتتتل وح يتعامتتتتل متتتتث  تتتتاقذ 

 .(64)التفديات التذ تواج  لي يا فذ ية  المرفلة الفرجة
لتتم فتتتر  فكتم القتتةافذ للي يتتا فتتذ  انعااداث ت اليااد العماا  السياسااي فااي ليبيااا: -6

قتتوب متتح وقتتواب المؤسستتات العصتترية وو التقظيمتتات السياستتية  يستتمن  قيتتام و 
وو انجتماعيتتتة وو المدقيتتتة كمتتتا وفرتاتتتا متتتح القختتتا الثقافيتتتة التتتتذ قتتتد تشتتتكل 
مرتكزا للفيا  السياسية والمدقية فذ المستق ل المقظور، مما يعقذ وجتود فتراغ 

الخ تتتتر   قلتتتتةواإلداريتتتتة  عتتتتد قجتتتتاح الثتتتتور  قتيجتتتتة ك يتتتتر فتتتتذ الفيتتتتا  السياستتتتية 
فجتتم لوح تستتيير شتتؤوح الدولتة، فضتتالى عتتح السياستية والماقيتتة لتتد  متح ستتيتو 

الفتتتتتتراغ اإلدار  لغيتتتتتتاا المؤسستتتتتتات الرستتتتتتمية القتتتتتتادر  علتتتتتتو تستتتتتتيير شتتتتتتؤوح 
 .  (67)الدولة

تميتتزت لي يتتا فتتذ عاتتد القتتةافذ  غيتتاا االفت ااار ال ااديد إلااى المجسسااات:  -7
كل مرجعيتتة لكتتل القتتواقيح وال قتتو التقظيميتتة والمؤسستتية والسياستتية دستتتور يشتت

فتتذ الدولتتة، ويتتقظم عالقتتات الستتلةة   عضتتاا التت عل، وكتتةلع تيتتاا ال قيتتة 
تياا ال قية السياسية وانجتماعية خاري فضالى عح ال يروقراةية المؤسساتية 

ل القظتام، متح وفتزاا وققا تات وتيريتتا متح مؤسستات المجتمتث المتدقذ. ويشتتك
يتتةا تفتتديا ك يتترا للفكومتتة اللي يتتة الجديتتد  متتح وجتتل تشتتكيل مؤسستتات ستتيادية 
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تايئتتة فضتتالى عتتح كتتالجي  التتوةقذ وارمتتح والمؤسستتات العموميتتة المختلفتتة، 
 .(66)مقاخ سياسذ يسمن   لور  ارفكار السياسية علو اختال  التوجاات

 
 :تانيا: التحديات االلتصادية

 القافيتة انقتصتادية للي يتا ووول عمتل قتام ويتم المجلس الوةقذ انقتقالذ 
وةلتع تجميد معظم وصول لي يتا الخارجيتة  إلغا    المجلس يو اإلعالح عح 

إلفستتاح الةريتتق ومتتام عتتود  ستتوق  0200كتتاقوح ارول/ ديستتم ر عتتام  03فتذ 
 .(69)الققد ارجق ذ إلو وضعاا الة يعذ

ولتت   22إلتتو  قتيجتتة للصتتراب يتت ة إقتتتاي التتقفة الختتام :الاانفع الليبااي -5
ولكتتح ستترعاح متتا تتتم استتتئقا   0200 رميتتل يوميتتا فتتذ تمتتوز/ يوليتتو عتتام 

فتتتتتو وصتتتتل إلتتتتو قصتتتت  مستتتتتوا  ق تتتتل  0200اإلقتتتتتاي فتتتتذ وواختتتتر عتتتتام 
القشتتتتاة انقتصتتتتاد  تيتتتر الايتتتتدروكر وقذ جتتتترا  تتتتتدمير  الصتتتراب. وتتتتتاثير

ال قيتتة التفتيتتة ومقشتتات اإلقتتتاي واضتتةراا ارقشتتةة المصتترفية، وفدوديتتة 
  علو الفصول علو الققد ارجق ذ، ورفيل العمالة الوافد . وفذ ظل القدر 

( وفقا للتقديرات، كاح إجمتالذ % 62اقكما  القاتض الايدروكر وقذ  قس ة)
( متتتتح % 32قتتتتل  قستتتت ة)و 0200القتتتاتض المفلتتتتذ الفقيقتتتتذ الكلتتتتذ فتتتذ عتتتتام 

. وقد ود  فقداح دخل الايدروكر وقات فذ فتر  الصراب 0202مستوا  عام 
تخفتيل فتائل الفستاا الجتار  فتذ لي يتا وتراجعتت قيمتة الصتادرات  إلو
مليار دونر( فذ عام  04،0إلو ) 0202مليار دونر( فذ عام  29،4) مح

 02،0مليتتار دونر( إلتتو ) 02،3) ،  يقمتتا ي ةتتت قيمتتة التتواردات متتح0200
مليتتتار دونر( ختتتالل الفتتتتر  قفستتتاا، وقتيجتتتة لتتتةلع تقلتتت  فتتتائل الفستتتاا 

 قتل متحوإلتو  0202( متح إجمتالذ القتاتض المفلتذ عتام % 00) الجار  مح
0200( مح إجمالذ القاتض المفلذ عام 2،6%)

(90). 
ويتتتتو يمثتتتتل وك تتتتر التفتتتتديات فتتتتذ مرفلتتتتة متتتتا  عتتتتد القتتتتةافذ، إة إح القتتتتةافذ 
استتتتخدم عوائتتتد التتتقفة  شتتتكل تيتتتر متتتتوازح ةيلتتتة فتتتتر  فكمتتت ، فيتتتث تركتتتزت 
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ستتتاد الفقتتتر وققتتت  الختتتدمات )الوستتتة(، و  التقميتتتة فتتتذ  قعتتتت  المفضتتتلة ستتترت
ارساسية فذ الشرق والجقوا، ويو ما يةرح علو المجلس الوةقذ انقتقالذ 
تفتتتديات فيمتتتا يتعلتتتق  كيفيتتتة توزيتتتث عوائتتتد التتتقفة  متتتا يرضتتتذ جميتتتث الجاتتتات 

 .(91)الجغرافية والق لية
وتشتتير التوقعتتات إلتتو فتتدوث  عتتل التعتتافذ فتتذ القشتتاة انقتصتتاد  عتتام 

ح الوضتتتث ارمقتتتذ، و لتتتخ إقتتتتاي التتتقفة الختتتام مستتتتو  ، تزامقتتتا متتتث تفستتت0200
، ويتوقتث وصتول  فتذ عتتام 0200تجتاوز المليتوح  رميتل يوميتا فتذ مةلتتث عتام 

إلو مستو  ما ق ل الصراب. ويتوقث تعافذ إجمالذ القاتض المفلذ متح  0202
، متتتتتدفوعا فتتتتتذ ارستتتتتاس   عتتتتتاد  0200تيتتتتتر الايتتتتتدروكر وقات  فلتتتتتول عتتتتتام 

 . (92)عماراإل
يقتاع مجتال ك يتر لتقويتث وقشتةة لتشتمل  أن عة االلتصااد الليباي: تن يع -2

الستتيافة والتجتتار  فتتذ ضتتو  ثتترا  لي يتتا  تتالمواقث ارثريتتة ومقاخاتتا المتوستتةذ، 
وقر اتتتا متتتح ارستتتواق ارور يتتتة الك تتتر . و عتتتد اعتمتتتاد ال قيتتتة التفتيتتتة القاقوقيتتتة 

لتاليتتة فتتذ ، تتمثتتل الخةتتو  ا0202ارساستتية لتقميتتة القةتتاب الختتا  فتتذ عتتام 
ضماح التقفية الفعال للقواقيح، ويو ما سيتةلا التقسيق  يح ارجاز  المعقيتة 
ووجتتود ييئتتة قضتتائية تتميتتز  الكفتتا   والموثوقيتتة. وستتيتعيح علتتو لي يتتا ويضتتا 

ساسية،  ما فذ ةلع الةريتق والكار تا  متث توجيت  اررفث كفا   ال قية التفتية 
تفتتتتتتتتتول دوح تفقيتتتتتتتتتق التقميتتتتتتتتتة  انستتتتتتتتتتثمارات قفتتتتتتتتتو إزالتتتتتتتتتة العق تتتتتتتتتات التتتتتتتتتتذ

 . (93)انقتصادية
 :التحديات االجتماعية :تالتا

ال ةالتتتة تمثتتتل مشتتتكلة ييكليتتتة نستتتيما فتتتذ صتتتفو   تمثتتتل لبعالاااة:ام اااكلة 
الشتت اا، ممتتا يستتتوجا تفديتتد تتتدا ير السياستتات واإلصتتالفات الايكليتتة التتتذ 

ستتث قاا وح تخلتتق فتتر  عمتتل وعلتتو التترتم متتح اإلمكاقتتات الك يتتر  للتو امتتح شتت
فتتتذ إقتتتتاي الايتتتدروكر وقات تتستتتم صتتتقاعة الايتتتدروكر وقات  كثافتتتة استتتتعمال 
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روس المال مما يجعل مستايمتاا فتذ القمتو التوظيت  مفتدود للغايتة، ومتح ثتم 
تتمثتتل التفتتديات الرئيستتية علتتو المتتد  المتوستتة فتتذ إعتتاد  توجيتت  انقتصتتاد 

ر  العمتتل  عيتدا عتتح انعتمتاد علتتو قةتتاب الايتدروكر وقات وتعزيتتز إقشتا  فتت
 .(94)وتفقيق القمو الشامل للجميث

 
 الخاتمة:

استتتةاعت الثتتور  اللي يتتة وح تفقتتق فلتتم اللي يتتيح فتتذ إزافتتة قظتتام القتتةافذ 
عامتا. لت تدو صتففة جديتد  فتذ تتاري   20 الة  فكم لي يا  الفديتد والقتار لمتد 

معا علو ومتل قيتام دولتة جديتد  تفمتل فتذ ثقايايتا وستس العتدل  حلي يا واللي يي
التجر تة اللي يتة  ولقد تميتزت والمساوا  والديمقراةية والقزاية والتقدم وانزديار.

يمكتتح إجمالاتتا  تتدوريا الثتتورات العر يتتة ارختتر   عتتد  ستتمات تفتتردت  اتتا عتتح 
 ذ:اتفيما ي

فتتترل علتتتو فركتتتة التغييتتتر وانفتجتتتاي التفتتتول الثتتتور  اللي يتتتة مقتتتة  دايتتتة  -0
الح لتتدخل م اشتر  إلتو صتراب السريث عتح المستار الستلمذ إلتو فمتل الست

 مسلن مفتوح  يح الةرفيح)القظام والمعارضة(.
ح ةرفتتتذ الصتتتراب قتتتد عمتتتدا إلتتتو انستتتتعاقة  تتتاةرا  خارجية)المرتزقتتتة، إ -0

 القاتو(، فذ سعذ كل ةر  لفسم الصراب لصالف .
وقتتت  علتتتو عكتتتس الفتتتالتيح التوقستتتية والمصتتترية التتتتذ وستتتفرت عتتتح تتتتداعذ  -6

فذ مرفلة ال فث عح صيغة جديد  لمرفلة متا  عتد  رموز القظام والدخول
م التذ كاقت قائمة شادت الفالة اللي يتة جمتودا فتذ ورل الواقتث فتذ االقظ

 . ظل عجز كل ةر  عح فسم الموق  لصالف
اللي ية إلو مؤسسات مجتمث مدقذ تت قايا وتدعماا فذ ظل  الثور  افتقرت -2

  ية وعدم مشروعيتاا. عدم وجود مثل تلع المؤسسات علو السافة اللي
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وق  علو فيح اتسم الفوار علو ش كة المعلومات فتذ التجتر تيح التوقستية  -6
فتتت ح الفالتتتة اللي يتتتة شتتتادت  ،والمصتتترية  الجتتتدل القظتتتر  والققتتتا  الفكتتتر 

تل تتة لغتتة التاديتتد  القتتتل والتصتتفية فتتذ الفتتوارات التتتذ دارت  تتيح مؤيتتد  
، علتو وتوتير( الفيس  وع)ومعارضذ القظام ومواقث التواصل انجتماعذ

قفتتتتتو ي تتتتتدو معتتتتت  وح المعركتتتتتة الدمويتتتتتة قتتتتتد  تتتتتدوت علتتتتتو شاشتتتتتات شتتتتت كة 
المعلومتتتات ق تتتل وح تقتقتتتل إلتتتو ورل الواقتتتث، كمتتتا تشتتتير متتتح ةتتتر  إلتتتو 
درجتتة المفاصتتلة  تتيح وةتترا  الصتتراب، ارمتتر التتة  ستتتكوح لتت  اقعكاستتات  

 .علو مساعذ التسوية والفل فيما  عد فذ ظل تعقد وس اا الصراب

 عد قااية فكم العقيد القةافذ تواج  لي يا تفديا آخر يو  قتا  دولتة جديتد  
قامتتتتتة قظتتتتتام  فياتتتتتا دستتتتتتور تستتتتتتقد فياتتتتتا علتتتتتو ارستتتتتس القاقوقيتتتتتة والشتتتتترعية وا 
مؤسستتتات وتكتتتويح قظتتتام إدار  وقتتتاقوقذ إلدار  شتتتؤوح التتت الد وتكتتتويح جتتتي  

  وةقذ قو  و قا  قظام اقتصاد  واجتماعذ جديد...ال .  
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Abstract 

Quickly spread the winds of change to Libya, having swept the 

movement of change in Tunisia and Egypt and these revolutions has 

been able to achieve the demands of the Tunisian and Egyptian 

people to dislodge the ruling system in them, and do a new national 

government seeks to achieve the demands of the people. And 

characterized by the Movement Change in Libya as violent and 

powerful analogy movements change other Arab predecessors, and 

that led to international intervention to topple the regime in Libya, 

and thanks to international intervention and insistence of the Libyan 

people to make a difference could the Libyan people to achieve their 

demands to dislodge the regime in Libya. 

The judgment of the Libyan revolution and evaluate its course in 

the coming years, it will be through the achievement of its objectives 

primarily, but more importantly it is a success, which is still waiting 

for the Libyan people who produced this revolution, is to achieve 

political and economic demands and social which they sacrificed. 

 

 
 

 الو امش
                                                 

مد عبد السالم أبو منياا  القاذافيم ماب لبيااق القذا فاق  سمه الكامل هو معمر محمعمر القذافي: ا (5)
فاااي لرياااق اسااامبالقبن   باااالقر   5942 عاااام ياااوليو تماااو    7بدوياااق فاااي  ولاااد فاااي أسااار  محاف اااق

يااأ ألماال أ ساااه والاادى بلاا  باااد  ساار    ساار  مبلشااعيا الكراعيااق  فااي واف  قااا   بمن قااق
الاذ  يعتبارى  عمار المتتاا  لرأ و تأثر لثيرا بسير  .سببا م ث  انتقل بل  مدينق5916 االبتدائيق عام

منااذ قماااع عبااد النا اار  لثيااراق بااالرئيم الم اار   وتااأثرب ااالق لومياااق و عيماااق  و ياااقم الشااعا الايبااي 
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 عيماااا طالبياااا فاااي وخاااالع فتااار  الد اساااق شاااا أل بنشااااي فاااي اصنشااا ق السياسااايقم وأ اااب   طفولتاااه 
مااب المد سااق بساابا تن يمااه م اااهرا   ااد  يم طاارف القااذاف5965 مااب عماارى  وفااي عااام( 54)االاا

بعااد انااامامه لاااايب الايبااي لااوم القااذافي ماموعااق الاااباي م اار وسااو يام  تفكااا الااروابن باايب
م ولعااا المااال م القااذافي فو ا قوهريااا فااي االنقااال  عااا  الحكاا  5964الو اادوييب اص اارا  عااام 

وأطاا  بحكا   5969 عاام سابتمبر  في ليبيا في اصوع ماب أيااوعالماكيق الدستو يق  السنوسي   
 م(عااام 27)فااي  كاا  ليبيااا وهااو بااالثو   الفااات  مااب ساابتمبر   م ساام  انقالبااهبف ياام اصوع الماااا

أطاا  عاا  نفساه لقاا لائاد الثاو   وشا ل من اا  ئايم مااام ليااف   .وأعاب الامبو يق في ليبياا
فااي العااال  ولادم ن ااام الحكاا  الاماااهير  قماهيرياق   ايب أعاااب ليبيااا أوع 5977 تاا  عااام  الثاو  

فتحياق  : وقاتاه م5969عاام الاديد  لما لام يش ل من ا القائد اصعا  لاقوا  المساحق مناذ 
لمحمااد م ويقاااع أم  واقبمااا  نااو   خالااد  وقااق العقيااد اصولاا م مد سااق أناااا منبااا ألباار أناالااه

 وقق القذافي الثانياق وهاي ممر اق ليبياق ساابقق تعار  عايباا أوع   فيق فرلاش مفقناستمر شبو ا 
: أبنااهى مأثناء خااوعه لاعاالف فاي أ اد المستشافيا  وتاهوف منباا فاي نفام العاام 5971مر  عام 

ساايا م هناااء معائشااق مالمعت اا م خماايم مم الساااعد م هانيباااعم ساايا االسااالممحمااد القااذافي
فبرايارم شابكق المعاوماا   57 ؛ لامهيد مب المعاوما  ان ار: الموساوعق الحار : ثاو  ميالف مالعر 

                /http://ar.wikipedia.org/wikiالدوليق لاالنترنيت م عا  المولع االلكترونيم  

       
م  (1)السانق  (،51)م العادف (1)ماااد  (،5969 سابتمبر أياوع)مااق السياسق الدولياقم شابريا   (2)

   215م ص(5969لانوم الثاني ينايرم لالقاهر  : 
م التحاااااوال  السياسااااايق (5994-5969) عامااااااق  21م ليبياااااا الثاااااو   فاااااي اصسااااااتذ ماموعاااااق ماااااب  (3)

 ؛ 81-79 م ص(5994 :ليبيا)   الاماهيريق لانشر والتو يعموااللت افيق واالقتماعيقم الدا
Ruth First, Libya, Printed and Published in the United state of America, 

(America: 1957), p. 119.  

م برنياا  5م ي5ببااراهي  فتحااي عماايب: التااا يي السياسااي ومسااتقبل الماتمااع الماادني فااي ليبيااام ف (4)
  412 م ص 2118والنشرم لف م: لا باعق والترقمق 

  416م ص الم د  نفسه (1)

بشكاليق اال ال  في السايا  الايبايم ف اساق متفح اق لمشارو  سايا  :لس  البحوث والد اسا ( 6)
االسااالم اال ااال ي :اماااعا ماااب أقااال ليبااايا ال ااادام مناااتدا ليبيااا لاتنميااق البشااريق والسياساايقم عااا  

                              http://www.libyaforum.orgالمولع االلكترونيم

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.libyaforum.org/
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   الموسوعق الحر م الم د  الساب  (7)
أ ماااد المساااامام:  قاااو  االنساااام فاااي ليبياااا    ااادوف الت ييااارم مرلاااه القااااهر  لد اساااا   قاااو   (8)

  58 م ص 5999االنسامم لالقاهر : 

معبااد  مفااي ليبيااا ومسااا اته المحتماااقم لااراء  فااي أساابا  ال اارا  المسااا  :مبااد  محمااد عاشااو  (9)
    البحوث والد اسا  اصفريقيق باامعق القاهر 

  الم د  نفسه (51)

   428-424عميبم الم د  الساب م ص  (55)

 م الم د  الساب    مبد   (52)

     الم د  نفسه  (53)
  الم د  نفسه    (54)
     الم د  نفسه ( 51)
      الم د  نفسه (56)
                         الموسوعق الحر م الم د  الساب    (57)
 م الم د  الساب   مبد  (58)
مفكر  االسالم: ؛ 248م ليبيا م ص 5988من مق العفو الدوليق: تقرير من مق العفو الدوليق لعام  (59)

مااا  الدوليااق االنترنيااتم عااا  ف اسااق: الفساااف والب الااق أهاا  أساابا  الثااو   الايبيااقم شاابكق المعاو 
            elsaa-http://www.islammemo.cc/hadath  المولع االلكترونيم

عاا   فبرايار 57لثاو    ثاني ألبر أبناء القذافيم ون ار بلياه طاواع السانيب الساابقق: سيا االسالم (21)
ر  تحااايرى لتالفااق والاادى  دباار بعااد أيااام مااب اناادال  اال تااقااا  عااا  أنااه الااهعي  الااذ  يااا

مبدفا ومحذ ا مب نشو   ر  أهايقم لالت لوا  المعا  ق الايبييب شاشا  التافهيوم وخاطا 
 أغس م  آ  25العا مق الايبيق في  طرابام لبيل فخولبا لمدينق اعتقاتهالايبيق المساحق بنبا 

م النباأ األ  محكماق الاناياا  الدولياق لاويم مو يناو اولاامبو عااموألاد  ينباا مادعي  2155عاام 
باا   فاي لاعاد  2155عاام  أغسا م آ   23 فاي لكب سيا االسالم عااوف ال باو  مار  أخارا

بايب  شاد مااب منا اريه وعادف ماب ال ااحفييب سااخراق ماب مااذلر  االعتقااع التاي أ ااد تبا  العهيهياق
سايا االساالم وأفلا   التقاوا  ولااال  أنبااء أنبا  محكمق العدع الدوليق بحقاهم وألاد مراسااو عاد

لب  بت ريحا  مفافها أم والادى ال ياهاع فاي طارابام ونفا  سايا االساالم أنبااء اعتقالاه وساي ر  
لوا  المعا  ق عا  العا مقم وعافو  محكمق العدع الدوليق نفي التبر الاذ  نقال عاب مادعي 

لاد أ اد   بحقاه هاو  قالدولياماق العادع ولانات محك أعتقالعام المحكمق أم سيا االسالم لاد 

http://www.islammemo.cc/hadath-elsaa
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اعتقاع وتتبمه المحكمق بالولو  و اء تنفيذ اغتياال  فاخل ليبياا ويااا ال ماو    ووالدى مذلر 
 23م اااير سااايا االساااالم القاااذافي بعاااد ساااقوي لاعاااد  باااا  العهيهياااق بياااد لاااوا  المعا  اااق ياااوم 

ق العااوم االلت اافيق فاي مبناد  و اائه عاا  شاباف  الادلتو اى ماب لايا .2155عاام   أغس مآ 
لنااادمم واعتبااار وقاااه الن اااام فاااي التاااا ف  ساااب  لاااه أم نااااف  باال اااال  السياساااي وااللت ااااف م 

السافا    ماب خاالع ترهساه لمةسساق القاذافي التيرياق العالمياق وافع ا فو  من ما  غير  كوميق
اقبااق فوليااق اصميرليااق فااي طاارابام لالاات عنااه القااد لااام فو  ساايا االسااالم الرفيااع المسااتوا لو 

 ؛ لامهيد مب المعاوما  ان رم الموسوعق الحر م الم د  الساب   لان ام بمثابق نعمق ونقمق عايه

                            
 م الم د  الساب  لس  البحوث والد اسا  (25)
  م الم د  الساب  مبد ( 22)
                                                                        الموسوعق الحر م الم د  الساب    (23)
  م الم د  الساب   مبد  (24)
  الم د  نفسه   (21)

 مفكر  االسالمم الم د  الساب      (26)

  425عميبم الم د  الساب م ص  (27)
 مفكر  االسالمم الم د  الساب     (28)

  م الم د  الساب   مبد  (29)
  الم د  نفسه  ( 31)
  سه الم د  نف (35)
أمحماد الماالكي: ت او  الو اع فاي ليبياا ماا بعاد القاذافيم مرلاه الد اساا  المتوسا يق والدولياقم  (32)

  3م ص2155 م أياوع  سبتمبر م 6العدف ل
م 2152 الا شامي وآخروم: ليبيا بعد الثاو   التحاديا  والفارصم  اندو  النقاد الادوليم عاام  (33)

  2ص

  م الم د  الساب   مبد  (34)
  3لكيم الم د  الساب م صالما (31)
  3الم د  نفسهم ص  (36)
                                   الموسوعق الحر م الم د  الساب   (37)

 م الم د  الساب    مبد  (38)
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  422-425عميبم الم د  الساب م ص  (39)
 م الم د  الساب  مبد  (41)
  الم د  نفسه   (45)

    الم د  نفسه   (42)
   سه  الم د  نف (43)
 مفكر  االسالم م الم د  الساب    (44)
                                                                              الموسوعق الحر م الم د  الساب   (41)

   

                                                                                           الم د  نفسه   (46)

                                               الم د  نفسه   (47)
                              الم د  نفسه   (48)
                                  الم د  نفسه   (49)
                                    الم د  نفسه   (11)

                               الم د  نفسه  ( 15)

  الم د  نفسه   (12)
م عاااا  المولااااع االلكتروناااايم 2152شااابكق المعاومااااا  الدولياااق االنترنياااات: ليبيااااا أ اااداث عااااام  (13)

http://www.hrw.org/nodee/104485فبراياااااارم الم ااااااد   57الموسااااااوعق الحاااااار م ثااااااو    ؛
   الساب 

   فبرايرم  الم د  الساب  57الموسوعق الحر م ثو   ؛ 2وآخرومم الم د  الساب م ص شامي  (14)
    

أو لاواء خمايمم وهاو  32الكتيباق  االبب الساف  لاقذافيم لائد و د  لاقوا  التا قخميم : (11)
لواء ت  تد يبه في  وسيا ويا اع عا  نحو فعاع بحمايق الن ام  لما تشا أل هذى الو د  في لماع 

 57؛ لامهيااد مااب المعاومااا  ان اارم الموسااوعق الحاار م ثااو   حتااايب المعا  اايب لن ااام القااذافيالم
  فبرايرم الم د  الساب  

                                                        فبرايرم الم د  الساب   57الموسوعق الحر م ثو    (16)

     
                                                                           الم د  نفسه  (17)
                                                                                                     لم د  نفسه ا (18)

http://www.hrw.org/nodee/104485؛
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م 2152شااابكق المعاوماااا  الدولياااق االنترنياااتم ليبياااا أ اااداث عاااام م الم اااد  السااااب ؛ مباااد  (19)
 الساب  الم د  

                                                         فبرايرم الم د  الساب   57 الموسوعق الحر م ثو   (61)

    
                                                                           الم د  نفسه  (65)
                                                                            الم د  نفسه  (62)

                                                                            الم د  نفسه  (63)

                 الم د  نفسه (64)
 م الم د  الساب  2152شبكق المعاوما  الدوليق االنترنيتم ليبيا أ داث عام  (61)

خااامم أبناااء القااذافيم مستشااا  والاادى ل مااب القااومي ولااام  تاا  ولاات لريااا يتمتااع : المعت اا  (66)
مايا  فوال  النشااء و اد  عساكريق أو أمنياق شابيبق  5.2طاا مباغ  2118بح و  لبير   في عام 

بتااااا التاااي يقوفهاااا أخاااوى اص ااا ر خمااايم  فقداااد الساااي ر  عاااا  العدياااد ماااب م اااالحه التاا ياااق 
عندما است ل بخوتاه غياباه وفر اوا سا و  شارلاتب  التا اق  2111و 2115الشت يق بيب عامي 

؛ لامهيااد مااب المعاومااا  ال يتمتااع بااذلاء  اااف"عااا  الاابالف  و اافه الساافير ال ااربي فااي ليبيااا بأنااه 
                                                   فبرايرم الم د  الساب   57ان رم الموسوعق الحر م ثو   

                   

الموساااااوعق الحااااار : معمااااار القاااااذافيم شااااابكق المعاوماااااا  الدولياااااق لاالنترنيااااات م عاااااا  المولاااااع  (67)
؛ شااابكق المعاوماااا  الدولياااق االنترنياااتم ليبياااا /http://ar.wikipedia.org/wikiااللكترونااايم 
 م الم د  الساب  2152أ داث عام 

: الفاااو  اصخاللياااق فااي الثااو   الايبياااقم شاابكق المعاومااا  الدولياااق عماار المعااايب العاااا ملاايم  (68)
  /http://www.iraqsunnews.netلاالنترنيت م عا  المولع االلكترونيم 

 فبرايرم الم د  الساب   57الموسوعق الحر م ثو    (69)

  .     الم د  نفسه (71)

  3شامي وآخرومم الم د  الساب م ص (75)

الماام الوطني االنتقالي في ليبيا: البيام التأسيسي لاماام الوطني االنتقاليم شبكق  (72)
   /http://ntclibya.org/arabicالمعاوما  الدوليق لاالنترنيت م عا  المولع االلكترونيم   

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.iraqsunnews.net/
http://ntclibya.org/arabic/
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الماام الوطني االنتقالي في ليبيام شبكق المعاوما  الدوليق لاالنترنيت م عا  المولع  (73)
  http://www.aljazeera.net  .االلكترونيم  

 الم د  نفسه  (74)
 الم د  نفسه  (71)

ق المعاوما  الدوليق لاالنترنيات م مااق البيام: الماام االنتقالي الايبي والمسا  الاديدم شبك( 76)
  http://albayan.co.ukعا  المولع االلكترونيم 

 الم د  نفسه  (77)
 الم د  نفسه  (78)
  ياف عقل: التحديا  الستق لمستقبل الدولق الايبيق ما بعد القذافيم مااق الشر  اصوسنم  (79)

 الم د  نفسه  (81)

 الم د  نفسه  (85)

 م الم د  الساب  2152شبكق المعاوما  الدوليق االنترنيتم ليبيا أ داث عام   82ل

 مفكر  االسالمم الم د  الساب   (83)

عاي شعيا وطه   لوم: قايب ليبياا الادياد يساتعر  عااالته لولاا لتااع لبااي قناو  الابالف  (84)
  21 م السابت  اص ادم 23نق ل م السا7119ساقن فياه عشارا  القتاا م قرياد  القاد م العادف ل

  7م ص 2152شباي  فبرايرم  26

 عقلم الم د  الساب م (81)
 الم د  نفسه (86)

فيد  ولد السالا: متاطر استمرا  النها  في ليبيا عا  التحوع الديمقراطي في من قق الم ار   (87)
   1-4م ص 2155 م أياوع  سبتمبرم 6العربيم مرله الد اسا  المتوس يق والدوليقم العدف ل

  1الم د  نفسهم ص  (88)
  3شامي وآخرومم الم د  الساب م ص  (89)

  6-4ص  الم د  نفسهم (91)
 عقلم الم د  الساب   (95)

  51م ص الم د  الساب  شامي وآخرومم (92)
  59الم د  نفسهم ص  (93)
   59م ص الم د  الساب  (94)
 

http://www.aljazeera.net/
http://albayan.co.uk/

