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  جامعت الزاويت مبشاركت ودعم اجلامعاث الليبيتمبادرة 
 ليبيا حلل األزمت يف 

 
قادرة عمى  ، ىا بيوتًا لمخبرةبعد   المؤسسات األكاديميةبو الدور الذي تضطمع انطالقًا من 

فإن  وجودىا، وتيدداكل واألزمات التي تواجو الدولة العممية لممش واقتراح الحمول الدرس والتحميل،
دارة إ قر  بم ،طرابمسالجامعات الميبية في اجتماعيا ب جامعة الزاوية تقدمت بمبادرة وطنية إلى

الجة الوضع يا تكون بمسمًا شافيًا لمععم   ،م 3129مارس  23االثنين الموافق  المتحانات يوما
 واأليديولوجياترات عن المؤث   نائية ،بت فييا مصمحة الوطنغم   ،الراىن وفق أسس عممية

  .أبناء الوطنقت الخالف بين التي عم   ،حاصصةوسياسات الترضية والم  
 وسائل ووضع ،ي  اتمؤسس نظام إلنشاء طريق خارطة ليرسم الدستوري   عالنإلا جاء

 مدنية دولة وتأسيس إنشاء في الً متمث   سمىألا اليدف لتحقيق ،انتقالية مؤسسات في لتتمث   وآليات
 .قصاءإ أو تمييز دونمن  الجميع حقوق يضمن الذي ،الدستور أساسيا حديثة

بعد  ،م3126ديسمبر  28الصخيرات في بمدينة  ي  تفاق السياسالخرج الفرقاء الميبيون با
أن تعقبيا  عمى،م3128ديسمبر  28أقصى في  تنتيي بحد   ،مرحمة انتقاليةبإقرار  مخاض طويل
 االتفاقذلك ئمون عمى نيايتيا استشعر القاعمى ولما قاربت المرحمة االنتقالية  ،مرحمة تأسيس

 .مرحمة انتقالية رابعة يمباقتراح جانبيا الصواب بمعالجتو معالجةً  فسارعوا،
التي  مرحمة التأسيسنتقالية صورة استثنائية طارئة فرضتيا ظروف غياب الحل ااالمر  نإ

 طارىا الزمني  إال تتجاوز أينبغي ف ،االنتقالية وسيمة وليست ىدفاً  ةولما كانت المرحم ،ىي األصل
 .بالصخيرات المنصوص عميو في االتفاق السياسي  

 :يةن الجوانب اآلتتتضم   المبادرةذلك فإن  عمىوتأسيسًا 
 

 .أواًل : الجانب السياسي  
إياه ميا الشعب واألمانة التي حم   ،مقاة عمى عاتقواء بالتزاماتو الم  اإليف مجمس النوابعمى  ميتحت   .2

دائرة  ليبياأن تكون  ىعم ،الدستور مشروع عمىستفتاء الا صدار قانونإفي  سراعاإلوىي 
  االنتخابات مجمس النواب قانون صدري   ،ت الموافقة عميو من الشعب، فإذا ما تم  انتخابية واحدة

انتخابات رئاسية  إلجراء ،رمن تاريخ الموافقة عمى الدستو  يوماً  71 ة ال تتجاوزفي مد  
 .وبرلمانية
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من تاريخ إعالن  ( يوماً  71ة أقصاىا ) إصدار مجمس النواب قانون االستفتاء في مد   في حال .3
قراره في المرة  وتم   ،المبادرة االستفتاء عمى مشروع الدستور بنعم، أو رفضو في المرة األولى وا 
 .االحتكام إلى الدستور فإنو يتم   ، الثانية

 .النواب مجمس عن بعد صدور قانون االستفتاء الدستوري   لإلعالنبأي تعديل  عتد  ي   ال  .4
ت ،قانون االستفتاء  صدر مجمس النوابلم ي   إذا .5 أجميا من  مام المرحمة التأسيسية التي أ نشئوا 

تاريخ إعالن ىذه المبادرة، ( يومًا من  71أقصاىا )  مدةوفي  ،(  41ة ) بموجب الماد  
ة ال مشروع الدستور في مد   لالستفتاء عمىمرسوم بقانون  صدارإ السمطة التنفيذيةى تتول  

 ( يومًا. 71) تتجاوز
 

إلصداره لممرة المطموبة الموصوفة  األغمبيةمشروع الدستور عمى عدم حصول  في حال .6
 ةالمؤسسات السياسية القائممغى ى المحكمة العميا زمام األمور في الدولة، وت  الثانية، تتول  

ل المحكمة العميا شك  ، عمى أن ت  ( والمجنة التأسيسية لمدستور ) التشريعية والتنفيذيةكاف ة 
 نفسو الوقت ن فيعي  وت   ( يومًا، 56ة أقصاىا ) في مد   حكومة تسيير أعمال من التكنوقراط

 يومًا. 71 ة ال تتجاوز  عماليا في مد  أ عمى أن ت نيي   ،لكتابة دستور جديد  لجنة
مجتمع المن مؤسسات ، عمى القوى الوطنية الفاعمة في البالدفانتقال السمطة  يتم  إذا لم  .7

 وشمم عمى وحدة الوطن ولم   الحريصة   عالم الوطنية  إلا ووسائل   ،وناتبمختمف مكو   مدني  ال
، العمياتسميم السمطة لممحكمة ل، السياسية القائمةالمؤسسات  ة عمىالسبل الحضاريبالضغط 
ن حالة عم  ت   ،تسميم السمطة عن المذكورة في البند الخامسمؤسسات الامتناع  وفي حال

ستجابة الحين اعن العمل إلى  كاف ة مؤسسات الدولة فق  تو ب، في البالد العصيان المدني  
 لممطالب الوطنية.

،  ال  دورىا الفع   ممارسة  ة العربية والجامع واإلفريقي   األوروبي   يناألمم المتحدة واالتحادعمى  .8
 األىم   ه الخطوة  ، بعد  ستفتاء عمى مشروع الدستورالضغط في اتجاه تنفيذ استحقاق االب

التي  ،االستقرار وبناء الدولة المدنية واالنتقال إلى مرحمة ،ليبياالمشكمة في  إلنياء واألساسية  
 أو إقصاء.ز يدون تميمن بنائيا أتضمن العيش الكريم لكل 

لوضع خارطة عمل واضحة المعالم ؛ فريق عمل من كل الجامعات الميبيةاقتراح تشكيل  .9
 مًا.د  لممضي  بيذه المبادرة ق  

، واالحتكام إلى صندوق وفصل السمطات ،الدولة والتداول السممي  لمسمطة التأكيد عمى مدني ة .:
 نبثقة عنو.االقتراع وفق القوانين الم  

 رج نطاق األمم المتحدة.رفض التدخ ل األجنبي  اإلقميمي  والدولي  خا .21
 توحيد الخطاب السياسي  وتوجييو نحو بناء الدولة وسيادة القانون. .22
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 الجانب االجتماعي  ثانيا 
واالستقرار  ما لممصالحة االجتماعية من أثر في إقرار السمم االجتماعي  إلى  نظراً  
  ;اآلتي عمى دتؤك  فإن المبادرة ،  السياسي  
 

مصالحة حقيقية ل وطني   برنامج   ميتقدل، لمتنسيق فيما بينيا لمصالحة الوطنيةادعوة لجان  .2
مبدأ  وفق ،والعدالة االجتماعية وحدة الوطن قحق  وت   ،حافظ عمى النسيج االجتماعي  تشاممة 

 دون إقصاء. من جميع مكونات المجتمع المواطنة والتعايش بمشاركة 
وتحقيق  ووأد الفتنة، الشمل م  في ل سات المجتمع المدني  ومؤسجتماعية الالعالقات ا توظيف .3

 .جتماعي  الالصمح ا
 تقديم الدعم الالزم لعممية المصالحة الوطنية.في  ببعثة األمم المتحدة  االستعانة   .4
لقانون في كل القضايا التي ال إلى انتقالية بجبر الضرر، واالحتكام قانون العدالة اال تفعيل   .5

  .يمكن معالجتيا اجتماعياً 
 والمسجونين وفقًا ألحكام القانون.والنازحين رين يج  إشكالية الم   معالجة .6
ويجر م الحرب اإلعالمية التي  سيم في تحقيق المصالحة،وضع ميثاق شرف إعالمي ي   .7

توجيو الخطاب راىية بين أبناء الوطن الواحد، و تحر ض عمى القتل، وتغرس الحقد و الك
 الوطنية. ةخدمة مشروع المصالحإلى ي و الديني اإلعالم

العمل عمى توحيد ىيآت ومجالس المصالحة الوطنية في جسم واحد يتول ى ميام المصالحة  .8
 ومعالجة القضايا االجتماعية.

 : الجانب األمني  ثالثًا 
  الميبي   عمى األخذ واإلقرار بما جاء في االتفاق السياسي   تقوم المبادرة في جانبيا األمني  

 ساسي  أ ق  ( مع التركيز عمى ش   57ـــــــــــ  44)  نة في المواد  ضم  األمنية الم  فيما يتعمق بالترتيبات 
واألخطر أال وىو انتشار السالح والجماعات المسمحة  األىم  ىو ربما و بل ، في الترتيبات األمنية

 والعمل عمى إيجاد الحمول الجذرية ليما.،
خذت في حسبانيا مشكمة أ باالتفاق السياسي  الرغم من أن الترتيبات األمنية الواردة وعمى 
أنيا لم تقدم  ( إال56، 53، 52، 51، :4، 48، 45 ) ت عميو المواد  كما نص  ، انتشار السالح 

بعد اعتمادىا  طني  األمر إلى حكومة الوفاق الو  ىذه المشكمة، وأوكمت   بشأن حل   مقترحات   أية  
 .من مجمس النواب، األمر الذي لم يحدث حتى اآلن

 واالجتماعية   واالقتصادية   السياسية   صعدةألاعمى جميع  وانعكاسياولخطورة ىذه المشكمة 
 ;اآلتي ترى المبادرةفإن  بالبالد وسعيًا إلى دعم جيود االستقرار  ،واألمنية  
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ة نزع السالح والتسريح ى ) ىيأسم  بإنشاء ىيأة ت   تنفيذيةال تووالئح صدار قانونإضرورة  .2
عادة اإلدماج   (.وا 

     ة برنامجيا المسمىاالستفادة من برامج األمم المتحدة وخبراتيا في ىذا المجال، وبخاص   .3
عادة اإل  UN: Operational guide to the ( DDRـ دماج ــــ) نزع السالح والتسريح وا 

integrated disarmament demobilization, and reintegration standards.   
  

 والعدالة الوطنية المصالحة قواعد إرساء قانون   ةوخاص  ،نين التي تخدم ىذا التوجو تفعيل القوا .4
 حل   وقانون ،م3124 لسنة :3 رقم االنتقالية العدالة وقانون م،3123 لسنة 28 رقم االنتقالية

لسنة  6 قانون العفو العام رقمو م، 3125 لسنة 8 رقم النظامية غير المسمحة التشكيالت ةكاف  
 .م3126

والعمل عمى إيجاد الحمول الناجعة والسريعة ،السيطرة عمى المعابر وتأمين الحدود الميبية  .5
 لمقضاء عمى ظاىرة التيريب. 

خطورة انتشار السالح حول عالم المختمفة إلعبر وسائل اعالمية إلتكثيف الحمالت ا .6
 ونشر ثقافة التسامح والثقافة القانونية المرتبطة بالقوانين سالفة الذكر. وضرورة نزعو،

من قبل مؤسسات الدولة الرسمية  حكومة  السالح وح الطمأنينة والثقة في نفوس حاممير  بث   .7
واالستجابة  ،يم عمى االنخراط في الحياة المدنية وترك السالحوحث   ،ومجمس الدولة اً وبرلمان

 روض  خاصة تمك المرتبطة بالع  ب، و مرإلى المعالجات التي تصدرىا الييأة المعنية بيذا األ
لمن  ،والشرطة   أو االنخراط في مؤسستي الجيش   ،عملال وعقود   المتعمقة بالمنح   والبرامج  

نتاجية إلالمشاريع ا أو عروض   ،ىذه المؤسساتوالرغبة لالنتساب إلى  تتوفر فييم الشروط
  التيم العممية.حسب مؤى  بالعمل بمؤسسات الدولة  أو عروض   ،والخدمية
 

 الجانب االقتصادي  رابعًا 
 -ين ىما; ياتجاىين أساس في الميبي   ن المبادرة رؤية شاممة لممشيد االقتصادي  تتضم  

 .: مقترحات المعالجة لممشاكل القائمةل  االتجاه األو  
وفي ،تحت سيادة الدولة الميبيةتوحيد المؤسسات االقتصادية والمالية واالستثمارية  ضرورة   .2

 والمؤسسة الميبية لالستثمار. مصرف ليبيا المركزي   مقدمتيا
 التي تواجييا.لمتعامل مع األزمات ، كاف ة المؤسسات لألزمة في إدارة استحداث   .3
وغالء وفي مقدمتيا األزمة المصرفية  أزمات،لما تعانيو البالد من  الحمول المناسبة اقتراح   .4

 .في الوقود الحاد   والنقص   المعيشة  
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مثل; صندوق  ،لممشروعات القائمة أو المستحدثة لتوفير التمويل الضامنة   المؤسسات   تفعيل   .5
( لسنة :21وفقًا ألحكام القرار رقم ) هتم إنشاؤ  الذيو ، قراض ألغراض التشغيلضمان اإل

 .م:311
وغيرىا من  والخدمية   والزراعية   الصناعية  ، المتعثرة   لممشروعات   بوضع معالجات   سراع  اإل .6

 تقنيًا. مفنيًا أ مأ كان مالياً أسواء ، الدعم الالزم لياخالل توفير 
االستفادة من خبرات المؤسسات االقتصادية الدولية، بما ي سيم في بناء القدرات االقتصادية  .7

 الوطنية.
رين متى توف رت األموال وفق جدولة م عتمدة م قن نة وم حكمة  .8  إبداء االستعداد لتعويض المتضر 
 

 المستقبمية  ؤىاالتجاه الثاني: الر 
بما لخمق المنافسة ؛  المحمية والدولية توطين المؤسسات المالية واالستثمارية والخدمية زيادة   .2

 .الوطني   يدعم االقتصاد
قميمي  محمي   اتوالمشروعات المتنوعة عمى المستويي نيج الشراكة في تنفيذ االتفاقيات بن  ت   .3 ا ا وا 

 .اودولي  
االكتتاب فيو  يتم   ، والمتوسطة ةر يلدعم المشروعات الصغ وطني   نشاء مصرف  إ عمىالعمل  .4

 . ذلكصدر بوفق تشريع ي   ،والخاصةلمؤسسات العامة ااألفراد و من قبل 
 ًا.تدريجي  الدعم عن المحروقات  رفع   .5
دخل لالستفادة من استقطاعات العوائد من ؛ صدار قانون المسؤولية االجتماعيةإ عمى العمل   .6

 .ةة والخاص  العام  المؤسسات 
 .لدعم خطط التنمية االقتصادية؛ صدار قانون الدين العامإ ضرورة   .7
 .الحيوية مثل النفط والكيرباءباستثناء القطاعات ، ةالقطاعات العام   السعي نحو خصخصة .8
  .الميبي   المالدور سوق  تفعيل   .9
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 لممبادرة المشاركة والداعمةامعات الميبية الج
 
 
 

جامعة الزاوية                                         
 جامعة طرابمس

جامعة الزيتونة                                        
 جامعة المرقب

جامعة سرت                                          
 جامعة صبراتو 

جامعة مصراتو                                        
 جامعة غريان

جامعة بني وليد                                       
 جامعة طبرق 

 جامعة الجفارة 
 جامعة نالوت 

 جامعة سبيا 
 جامعة الزنتان

 سالميةاإل السنوسي   عمي بن محمد جامعة              

                           جامعة فزان               
 األكاديمية الميبية

 
  

 دة عزيزة بأبنائيا عاشت ليبيا حرة أبية موح  
 اهلل ويل التوفيقو


