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إلى أعضاء المؤتمر الوطني العام:
أود أن أتقدم بكل تواضع ألعرَب عن نيتي بالترشح لمنصب رئيس الوزراء لدولة ليبيا. لكل واحٍد 
منا رأُيه فيما يجب أن يحدَث كي تتمكَن ليبيا من إحداِث التطور الالزم لتصبح دولًة قويًة مستقلة 
بالشكل الذي يستحقه ويتطلع إليه الشعُب الليبي. بغض النظر عن خالفاتنا، ومهما كانت هذه 
الخالفات، فإننا يمكن أن نتفَق جميعًا على شيٍء واحد على األقل، وهو أن رئيَس الوزراء المقبل 

لهذا البلد العظيم سوف تكوُن أماَمه مسؤولياٍت ِجسام وتحدياٍت ضخمة.    

وكلنا نعلم أيضا أن الطريَق إلى إعادة بناء بلدنا سيظل مسدودًا إلى أن يحدَث تغييٌر جذري وجاد 
في الطريقة التي يتُم بها حكُم ليبيا، وسوف لن يحدث أي تقدم ما لم يكن هناك شخٌص مستعٌد 
للمخاطرة والتضحية بكل شيء لضمان أن يعيَش الشعُب الليبي في حريٍة وينعم بالعيش في بلٍد 

ديمقراطي ُيحترُم فيه كلُّ فرد.  

إنني ُأدرك ضخامَة المسؤولية في طلبي منكم أن تضعوا ثقَتكم بي، نحن اآلن في مفترِق طرق، 
وعلينا أن نقرَر جميعًا االتجاَه الذي يجب أن نختارَه. إذا وقع اختياركم علّي ألكوَن رئيس وزراء 

منتخب ديمقراطيًا لدولة ليبيا، فإنني سوف أعرف تمامًا الطريق الذي يجب أن نسلكه. 

توجهاتي ورؤيتي نحو هذا المنصب: 
أريد أن أبين للعالم أن ليبيا قادرة مرة أخرى على تحقيق اإلنفتاح اإلقتصادي أمام رجال األعمال 

وذلك بفضل تحسين اإلدارة المالية وبناء نهج واقعي للشراكة مع مجتمع األعمال الدولي.  
إنني  أتقدم لهذا المنصب بشكل مستقل، ليس كممثال عن الثوار، وال ممثل عن السياسيين، وليس 
كممثل ألي حزب سياسي، وال ممثال للحكومات المحلية –  ولكن كممثل لكل الشعب الليبي. 
أريد تقديم المساعدة في تطوير وبناء الثقة بالنفس، وتشجيع الشفافية، وتحسين العالقات بين 

المجتمعات المحلية. معًا يمكننا أن نبني ليبيا جديدة مفعمة باألمل.  
وأعتقد أنه إذا سعت كُل األطراِف واألحزاِب إلى العمل جنبًا إلى جنب، فإننا سنصل إلى حل 
من  السكان  ومعظم  كبيرة،  موارُد  لدينا   - عظيمة  أمٍة  لبناء  ذهبيًة  فرصًة  لدينا  إن  توفيقي. 
الشباب والنسبة في تزايد، ونحن مدينون ألنفسنا ببناء أمة كافحنا بشدة من أجل تغييرها. وأنا 
على ثقة كبيرة بهذا الشعب، وأؤمن بقدرتنا على التمسك بثقافتنا وبناء أمة جديدة على أسس 
من الديمقراطية والعدالة. خالل فترة عملي »كمبعوث خاص للمجلس الوطني االنتقالي« كنت 
ملتزما التزامًا عميقا بتحقيق التغيير والتقدم اإليجابي لليبيا. إن تلك التجربة علمتني أن مفتاح 
إعادة بناء بلدنا سوف يكون بالتعاون والتواصل، ومن خالل تجربتي في الخارج تعلمت أهمية 
األعمال الجيدة والوسطية عند الحاجة واإلستقامة في جميع األوقات. لقد أيدت جهود ثورة فبراير 

2011 منذ البداية. 
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كمؤسس لمؤسسة ليبيا المستقلة وداعمًا للشعب الليبي عملت دون كلل أو ملل لتحقيق رؤية 
مشتركة نحو بناء ليبيا وحدة وديمقراطية يعّمها السالم. وقد كنت نشطًا في تطوير عالقات أفضل 
مع منظمة حلف شمال األطلسي، وقمت بالعديد من االتصاالت القّيمة في عالم الدبلوماسية في 

ذلك الوقت. 

باإلضافة إلى عملي مع مؤسسة ليبيا المستقلة تم تعييني في سبتمبر 2011، »مبعوثًا خاصا 
للمجلس اإلنتقالي الوطني المؤقت، وقد سخرت موارد أعمالي لدعم الثورة، وبدأت الضغط على 
حكومات دولية لكسب االعتراف بالمجلس الوطني االنتقالي، كما سخرت شبكة أعمالي الدولية 

وكل الخبرات التجارية في محاولة إلعادة بناء ليبيا.  

ولدت في بنغازي عام 1970، وأنحدر من عائلة لها تاريخ مشرف في الكفاح من أجل حرية ليبيا 
الحبيية، فقد جاهد جدي موسى أقطيط ضد اإلحتالل اإليطالي عام 1911 من أجل استقالل ليبيا، 
وكان والدي قد اتخذ موقفًا رافضا وعلنيًا من نظام القذافي منذ أيامه األولى. لقد بدأت سيرتي 
المهنية في المنفى في مجال الطيران المدني، وانطلقت من هناك ألصبح رجل أعمال ورأسمالي 
العالمية  الشركات االستشارية  ناجح. اختصاصي في تطوير األعمال واتصاالتي مع كبريات 
السياسية  الشخصيات  مع  الراسخة  بينما عالقاتي  للحكومة  الالزمة  الخبرة  المستقلة سيجلب 

الرئيسية في جميع أنحاء العالم سوف تخدم ليبيا أيضًا على الساحة الدولية.  

بصفتي مؤسس ورئيس شركة »اإلدارة الدولية السويسرية« – وهي شركة تركز على التعامل في 
مجال العقارات والتنقيب عن النفط والغاز، والبنية التحتية والرعاية الصحية، لدّى خبرة واسعة 
في بناء فرق العمل عبر مختلف الثقافات. في عام 2005، عملت على تكوين مجمع الشركات 
الهندسية األلمانية حيث تم إنشاء كيان من 12 شركة، وقد قام الكيان الجديد بأعمال الهندسة 
السويسرية  المالية  المجموعة  أنشأت   ،2006 عام  في  قطر.  لدولة  معمارية  ومنشآت  المدنية 
شركة  وهي   – ميتريكا  شركة  على  السيطرة  زمام  أخذت   ،2007 عام  وفي  األوسط،  للشرق 
متخصصة في النقل البحري والطيران والتصاميم الداخلية مقرها ألمانيا. لقد عملت بجد ومثابرة 
لبناء اتصاالت في جميع أنحاء العالم؛ كما تمنحني شبكة أعمالي الدولية الوصول إلى التوجيه 

الهادف والخبرة التي سوف تساهم في نمو ليبيا. 

ينطوي هذا الدور على المهام اآلتية:
البداية أن  الثورة. كنت أعرف منذ  قيام  سيكون اهتمامي األول هو األمن، وقد كان كذلك منذ 
األمن سيشكل تحديا كبيرا أمام دولة ليبيا. لذلك فقد استأجرت شركة تحظى باحترام كبير تعرف 
بالشركة »االستشارية العالمية في القيادة« لتعمل من أجل مؤسسة ليبيا المستقلة وإلنشاء خطة 
عمل للمجلس الوطني االنتقالي إلدارة البالد في فترة المئة يوم األولى بعد الثورة. تتضمن شركة 
»االستشارية العالمية في القيادة« من بين شركائها )ِفل الغو(، األمين التنفيذي السابق لمجلس 
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البيت  في  الداخلي  األمن  لمجلس  السابق  المدير  كوبيرن(  )رونالد  و  األمريكي  القومي  األمن 
الثورة لوضع دراسة مفصلة الستخدامها  أثناء وبعد  ليبيا عدة مرات  لقد زار فريقهم  األبيض. 

بواسطة المجلس الوطني االنتقالي.

الميليشيات  مناقشات إلقناع  فاعاًل في  لعبت دورا  لقد  استتباب األمن.  إلى  اليوم نحن بحاجة 
بوقف القتال، وأنا على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى. إذا كنا نريد إعادة تأهيل المليشيات في 
مجتمعنا علينا أن ننظر في دوافعهم. إنهم كانوا يريدون تحرير مناطقهم، وهذا جيد، ولكن بعد 
ذلك، فإن جاذبية بقائهم في المجموعة قوية، ألن العودة إلى قرية حيث ال وظائف لم يكن خيارا 
مقبوال. إن الميليشيات بحاجة إلى معرفة أنهم عندما يتخلون عن أسلحتهم هناك شيء ينتظرهم 
في المقابل. العديد منهم لديهم حرف ومهارات يمكن أن نستخدمها في إعادة بناء ليبيا. آخرون 
ربما يكونوا قادرين على االنضمام إلى الجيش أو الشرطة. ولكن أواًل يجب عليهم التخلي عن 
أسلحتهم. علينا أن نبدأ على نطاق صغير، مع مجموعات مختلفة في مناطق مختلفة، ثم بعد 
ذلك نبدأ التوسع تدريجيا. يجب أن نفهم أن نزع سالح الميليشيات فقط لن يضمن أمننا على 
األمد البعيد. إن إصالح األمن يجب أن يشمل البرلمان. إصالح األمن ليس مجرد مسألة تقنية، 

إنها عملية سياسية معقدة.

االقتصاد
من الممكن أن يعود إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الثورة إلى 1.5 مليون برميل في اليوم 
في غضون أشهر قليلة، شريطة أن تكف كل العراقيل. اإلنتاج الحالي يصل ما بين 0.3 إلى 1 
مليون برميل يوميا فقط بسبب إغالق الموانئ وخطوط األنابيب. في المدى األطول، يمكن رفع 
ليبيا إنتاجها إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا، األمر الذي سيعطي بلدنا التأثير السياسي 
واالقتصادي في المنطقة، وفي العالم أجمع. في األمدين المتوسط والبعيد، يمكن أن يرتفع اإلنتاج 
ألكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم األمر الذي سيمنح ليبيا نفوذًا سياسيًا واقتصادياً. إنتاج 
2.5 مليون برميل في اليوم سيعزز ليبيا إلى المرتبة الخامسة في أوبك، بعد المملكة العربية 
يران، وفنزويال، والكويت. ال نحتاج إلى جلب الشركات األجنبية على نطاق واسع،  السعودية، واإ
إذ يمكننا القيام بكثير من العمل بأنفسنا. ولكن نحن بحاجة لتجارة النفط والمنتجات النفطية مع 

بقية العالم.  

تفعيل الحكومة:
كثيرة.  أوجه  في  هكذا  مازالت  وهي  معطلة،  أساسًا  الحكومة  آلية  كانت  القذافي،  سقوط  بعد 
هناك غموض واضح في المسؤوليات، والمساءلة غير كافية. الفساد أوجد العديد من أصحاب 
المصالح، وموظفو الخدمة المدنية ينقصهم الدافع والحافز. سوف أسعى إلى وضع مخطط جديد 
مع  المركزية  الحكومة  يربط  الذي  واألسلوب  المركزية  الحكومة  وزارات  في   العمل  لطريقة 
السلطات المحلية واإلقليمية. سيتم تعيين أهداف واضحة، وقياس األداء قبالة تلك األهداف – 
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كما هو الحال في إدارة أي عمل جيد. سيتم تحديد جميع أهدافنا وكل أغراضنا بعد التشاور مع 
السلطات المحلية واإلقليمية. مقر وزارات الحكومة سيكون في طرابلس، ولكن السياسات التي 
ستقوم بتنفيذها سيتم إقرارها في جميع أنحاء البالد، ليس فقط في العاصمة. ستكون حكومتنا 

حكومة إدارة أزمات مصغرة. 

يجب أن نكون في تمام الشفافية حول أين تذهب إيرادات النفط. سوف يكون هناك نظام فّعال 
للحكومة المحلية ونظام شفاف لحفظ المعلومات، األمر الذي سوف يعطي الجميع فرصة لمعرفة 

ومتابعة عملية إنفاق األموال في كل مكان. 
 

ليبيا ال تحتاج إلى حكومة كبيرة، نحن بحاجة إلى وزراء يعملون معًا لبناء البلد، في وجود نظام 
شفاف للقضاء على الفساد، وشرطة لحماية مواطنينا. لقد أدركت حجم الحاجة إلى هذا النظام، 
بصورة مباشرة عندما ُكلفت بالتحقيق وجمع المعلومات عن الفساد بعد السابع عشر من فبراير، 

وهو دور كنت قادرًا على تنفيذه بنجاح. 

اقتصادنا يتطلب التحفيز. نحن بحاجة إلى خلق فرص عمل، وتعزيز األعمال التجارية المحلية 
يجاد أفضل طريقة لتوفير البنية التحتية التي تساعد في تعزيز  وأن نتحمل مسؤولية التغيير واإ

األعمال التجارية. 

المجتمع الدولي:
وأخيراً، نحن بحاجة إلى إقامة عالقات أفضل مع المجتمع الدولي. وهناك فرص لزيادة التجارة 
الخارجية وتحسين األعمال التجارية المحلية. وهنا، يمكنني أن أجلب إلى ليبيا لخدمتها وخدمة 
شعبها كل العالقات والمعارف الدولية والدبلوماسية واسعة النطاق التي حققتها على مدى العقد 

الماضي.
في عام 2011، ومن خالل اتصاالتي مع المفوضية األوروبية، ومكتب خدمات العمل الخارجي 
األوروبي ومنظمة حلف شمال األطلسي، كنا قادرين على ترتيب زيارة لبروكسل للواء عبد الفتاح 
للقوات المسلحة  القذافي( والذي أصبح قائدا  لليبيا )في حكومة  الداخلية السابق  يونس، وزير 
بعد الثورة. لقد قمت بتيسير هذا اللقاء والحوار مع المفوضية في وقت حرج من الثورة وحركة 
التمرد. وكانت المحادثات جزءا من عملية شهدت في نهاية المطاف قيادة منظمة لحلف شمال 
األطلسي للتدخل العسكري في ليبيا دفاعًا عن الشعب الليبي ضد قوات القذافي. في الوقت نفسه، 
للتأكد من نشر  الدولية )كونسيليا المحدودة(  بالتعاقد مع استشاريين في وسائل اإلعالم  قمت 
تعليقات اللواء عبد الفتاح في وسائل اإلعالم عبر أوروبا. وكنتيجة لعمل شركة كونسيليا، فلم 
يعد اإلشارة إلينا ووصفنا بالمتمردين بل »المقاتلين من أجل الحرية«، وقد سبب هذا في تغيير 

الرأي السياسي الدولي تجاهنا بطريقة إيجابية جداً.

www.basitigtet.com

Basit Arabic Cover Letter_001.indd   4 21/02/2014   10:56:01



5

االنتقالي، أصبحت نشطًا خاصة في  الوطني  للمجلس  فترة عملي كمبعوث خاص  ثم، خالل 
بنما«، ريكاردو مارتينيللي، عندما  بنيت عالقة عمل جيدة مع »رئيس  لقد  الجنوبية.  أمريكا 
كنت أسعى إلى كسب االعتراف الرسمي بالمجلس الوطني االنتقالي، ونتيجة لمساعيي اعترف 
مارتينيللي رسميًا بالمجلس الوطني االنتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي، وبذلك أصبحت بنما 
أول دولة في أمريكا الجنوبية تعترف بالمجلس الوطني االنتقالي والبلد السابع في العالم، وفي 
اليوم نفسه الذي اعترفت فيه كندا. وفي وقت الحق، عقدت مشاورات مع رئيس كولومبيا )خوان 
الوطني اإلنتقالي لتصبح كولومبيا  بالمجلس  إقناعه باإلعتراف  مانويل سانتوس( ونجحُت في 

الدولة 54 ضمن دول العالم التي اعترفت بالمجلس الوطني االنتقالي.

وفي اآلونة األخيرة، تحصلت على موافقة رئيس الوزراء البريطاني السابق )توني بلير(، بإن يسعى 
مكتبه نحو مساعدة ليبيا كي تحتل مكانها كرائدة في المنطقة، بتطوير تحالفات استراتيجية 
هامة مع جيراننا ومع المجتمع العالمي. وتم التشاور مع اللواء األمريكي )جون ألن( بشأن إعادة 
تأهيل الجيش الليبي، وسوف يكون قادرًا على تقديم المشورة بشأن كيفية إنشاء استراتيجيات ليبيا 

في الدفاع السلمي ووجود قوة عسكرية مستدامة.
وأخيراً، لقد طلبت من شركة االستشارات الدولية المعروفة )ماكينزي( للمساعدة في إنشاء خطة 
إنعاش مفصلة لليبيا، تهدف إلى وضع وترسيخ اإلنجازات الديمقراطية لمساعدة الحكومة على 

تحقيق التقدم السياسي المستدام ولتهيئ للشعب الليبي فرصة أكبر لالزدهار االقتصادي.

لقد أنعم اهلل على بالدنا بموارد عظيمة وكثيرة، ولكن مهما كانت نظرتنا في هذا األمر، فنحن 
بحاجة إلى بناء عالقات جيدة مع المجتمع الدولي، ونحن بحاجة إلى إعادة بناء الثقة، ومنحهم 
فرصة حقيقية لكسب ثقتنا. ال يمكن أن يتحقق ذلك إال بقدر أكبر من الشفافية. نحن بحاجة إلى 
نظام واضح للبنك المركزي، وبحاجة إلى أن نثبت للعالم أننا نفهم كيف يمكن أن تتخذ قرارات 

الحكومة، وكيف يتم اعتبار االستثمارات وكيف يتم توزيع العقود المحلية والدولية.

إنني أؤمن أن حبي لوطني، مقرونا بتجربتي في المحافل الدولية وداخل ليبيا، يجعلني مرشحا 
الليبي في هذه المرحلة  الليبي، سيكون شرفًا لي أن أقود الشعب  صالحًا لدور رئيس الوزراء 
الفرصة سوف أسّخر نفسي بكل  أتيحت لي  ذا  المعقدة ولكنها سوف تكون مزدهرة، واإ القادمة 

إخالص لهذا الدور وأتحمل المسؤولية الكبيرة التي تنطوي عليه. 

مع خالص التقدير
عبد الباسط أقطيط
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السيرة الذاتية
عبد الباسط أقطيط

من مواليد بنغازي عام 1970

الخبرة والمهارات:
إدارة األزمات

العالقات الحكومية
العالقات الدولية

األمن
السياسة

تنظيم المشاريع
الشؤون المالية

االقتصاد
المنظمات غير الربحية

تطبيقات النظم والمنتجات )أس أي پـي(
الطاقة

الهندسة
العقارات

ملخص:

عبد الباسط أقطيط مواطن ليبي، ُعرف بدعمه للثورة الليبية وعمله على حشد التأييد الدولي من أجل 
"ليبيا الجديدة". تم تعيينه "مبعوثًا خاصًا للمجلس اإلنتقالي الليبي )NTC( في عام 2011.

قام عبد الباسط بتأسيس مؤسسة ليبيا المستقلة )ILF( وهي منظمة مستقلة، غير ربحية، تجاوبا مع 
ثورة 17 فبراير 2011 ينتمي إليها مؤيدو الشعب الليبي ورؤيتهم لليبيا موحدة يعّمها السالم وتنعم 

بالديمقراطية. 

الدولية  "اإلدارة  أسس شركة  الوقت  ذلك  وخالل  القذافي،  حكم  أثناء  المنفى  في  الباسط  عبد  عاش 
الباسط رئيسا للشركة. وتعمل شركة "اإلدارة  السويسرية" ومقرها زيورخ - سويسرا، وال يزال عبد 
الدولية السويسرية" في مجال العقارات والتصميم، والتنقيب عن النفط والغاز والبنية التحتية والرعاية 
الصحية. على مدى السنوات العشر الماضية، قاد السيد عبد الباسط أقطيط الشركة إلى النجاح الدولي 
في العديد من المبادرات اإلقليمية في شمال أفريقيا والشرق األوسط. وقد شملت هذه المبادرات خدمات 

التصميم الداخلي، وتمويل وتخطيط وتنفيذ البنية التحتية لميناء جديد للسفن الكبيرة في أوروبا.
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في عام 2005، جمع عبد الباسط 12 شركة هندسية ألمانية تحت كيان مجموعة واحدة، ويقدم كيان 
الشركات الجديدة خدمات الهندسة المدنية والمنشآت المعمارية لدولة قطر. وفي عام 2006، أنشأ 
المجموعة المالية السويسرية للشرق األوسط، وفي عام 2007 ضم شركة ميتريكا وهي شركة للنقل 

البحري والطيران والتصاميم الداخلية ومقرها ألمانيا.

عبد الباسط أقطيط رجل قيادي قوي، سمحت له نجاحاته التجارية بتحقيق حلمه في العمل من أجل 
مصلحة بالده.

التجربة والخبرة:

المبعوث الخاص للمجلس االنتقالي الوطني الليبي 
منذ سبتمبر 2011 – إلى الوقت الحاضر )سنتان و ستة أشهر(

سّخر عبد الباسط أقطيط في هذا الدور ثروته لدعم الثورة، وذلك بالضغط على ومناشدة الحكومات 
الدولية االعتراف بالمجلس الوطني االنتقالي، كما سّخر شبكته التجارية الدولية وخبراته في محاولة 

إلعادة بناء ليبيا. 

مؤسس مؤسسة ليبيا المستقلة في ليبيا
منذ فبراير 2011 - الوقت الحاضر )3 سنوات و شهر(

كانت األهداف األولية لمؤسسة ليبيا المستقلة أوال: جلب المساعدات اإلنسانية الفورية لليبيين أثناء الثورة، 
وثانيا: الحصول على الدعم السياسي الدولي الرسمي واالعتراف بالمجلس الوطني االنتقالي المؤقت 

وثالثا: تقديم معلومات واضحة ودقيقة لوسائل اإلعالم والمجتمع الدولي بشأن تطور األوضاع في ليبيا.

في مارس 2011، استضاف عبد الباسط أقطيط اللواء عبد الفتاح يونس، وزير الداخلية السابق لليبيا 
)أثناء حكم القذافي( والذي أصبح زعيما للقوات المسلحة إّبان الثورة، في عاصمة االتحاد األوروبي. 
وقد قام عبد الباسط بتيسير الحوار بين عبد الفتاح يونس وقيادة حلف شمال األطلسي خالل فترة 
حرجة لحركة التمرد التي شهدت في نهاية المطاف تدخل منظمة حلف شمال األطلسي عسكريا في 

ليبيا عام 2011 للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته من قوات القذافي.

في 14 يونيو 2011، اجتمع عبد الباسط مع رئيس بنما، ريكاردو مارتينيللي بقصر "هيرونز" للضغط 
مارتينيللي رسميا  اعترف  االجتماع  بعد  االنتقالي.  الوطني  بالمجلس  الرسمي  االعتراف  أجل  من 
بالمجلس الوطني االنتقالي على أنه "الممثل الشرعي للشعب الليبي". وبذلك أصبحت بنما الدولة 

الرابعة عشر من بين دول العالم التي اعترفت بالمجلس الوطني االنتقالي بهذه الطريقة.
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الباسط مع رئيس كولومبيا، خوان مانويل سانتوس بقصر  التقى عبد  وفي 25 أغسطس 2011، 
نارينو )كاسا دي نارينو( ضمن حملته لكسب االعتراف الرسمي بالمجلس الوطني االنتقالي، وفي 
نفس اليوم، أصبحت كولومبيا الدولة الخامسة واألربعون ضمن دول العالم التي اعترفت بالمجلس 

الوطني االنتقالي.

في 19 نوفمبر 2011، نظم عبد الباسط أقطيط وفدًا عن مؤسسة ليبيا المستقلة في بنغازي، لتقديم 
استراتيجيات ألجل إعادة إدماج الثوار.

مؤسس المجموعة المالية السويسرية للشرق األوسط 
يناير 2007 - الوقت الحاضر )7 سنوات و شهران(  

تعمل "اإلدارة الدولية السويسرية" في مجال العقارات والتصميم، والتنقيب عن النفط والغاز والبنية 
التحتية والرعاية الصحية. على مدى السنوات العشر الماضية، قاد السيد عبد الباسط أقطيط الشركة 
إلى نجاحات عالمية في العديد من المبادرات اإلقليمية في شمال أفريقيا والشرق األوسط. وقد شملت 
هذه المبادرات خدمات التصميم الداخلي، وتمويل وتخطيط وتنفيذ البنية التحتية لميناء جديد للسفن 

الكبيرة في أوروبا.

رئيس شركة ميتريكا
يناير  -2007 الوقت الحاضر )7 سنوات و شهران(

ميتريكا هي شركة للنقل البحري والطيران، والتصاميم الداخلية مقرها ألمانيا.

المشاريع:

مؤسسة ليبيا المستقلة 
فبراير 2011 إلى الوقت الحاضر

لقد عانت ليبيا في الماضي من غزو واحتالل وحرب أهلية ثم أخيرًا عانت 42 عامًا تحت وطأة نظام  
دكتاتوري قمعي. من خالل هذا كله، عانى الشعب الليبي معاناة كبيرة، فقد تم تقسيمنا إلى مناطق 
وقبائل وحتى إلى أسر وتم تحريض البعض ضد البعض اآلخر من أجل البقاء، وقد سبب هذا التشرذم 
في إضعاف مجتمعنا وتجزئته كما عرقل جهودنا الرامية إلى إنشاء دولة حرة مستقلة كما نحلم بها، 

والتي من أجلها قدم كثيرون أرواحهم فداءًا لها.  

)) لقد عشنا خالل ثورة 17 فبراير 2011 في ليبيا جديدة: ليبيا كنا جميعا نشعر فيها بالفخر أننا 
ليبيون، حيث حاربنا جنبآ إلى جنب وكان هدفنا ورؤيتنا واحدة، فعلينا أن نواصل العمل معا اآلن 
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كإخوة ليبيين كما فعلنا آنذاك، فقط عندما نضّمد جراحنا الماضية ونوّحد مجتمعنا المتصدع ننجح 
في بناء رؤيتنا للمستقبل((. عبد الباسط أقطيط. 

إن مهمة مؤسسة ليبيا المستقلة هي دعم الشعب الليبي للعمل معآ من أجل تطوير وتحقيق رؤية 
موحدة لليبيا جديدة حرة ومستقلة.

األعمال الخيرية

شارك عبد الباسط أقطيط في دعم مدرسة في كمبوديا للحد من انتشار دعارة األطفال، وهو أيضا راع   
رئيسي في مؤسسة )كوميدي( الفرنسية في باريس. 

عبد الباسط أقطيط عضوا مؤسس وفاعل في )مايكرو ورلد بنك http://www.microworld.org( مقره 
باريس ، فرنسا وهو بنك مخصص لألفراد والشركات لتمويل مشاريع رواد األعمال الصغيرة في جميع 
أنحاء العالم  وذلك لهدف تقديم القروض من خالل االنترنت. تم تأسيسه في عام 2010 كشراكة بين 
المنظمات غير الحكومية )NGO( وبالنيت فاينانس جروب وعدد من رجال األعمال الناشطين في  

مساعدة النهوض بالمجتمعات الناشئة.
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ليبيا جديدة، وليبيا أفضل
قبل أن أشرح رؤيتي لليبيا جديدة وليبيا أفضل، أود أن أثّني على الجهود والمساهمات من جميع 
األشخاص الذين عملوا بجد لتمكيننا من الوصول إلى هذه المرحلة. كما أود أن أنّوه بنضال والتزام 
أولئك الذين قاتلوا في المعارك لتخليص ليبيا من أغالل الديكتاتورية، وأولئك الذين لعبوا دورًا حيويًا 
في الحكومة االنتقالية، وفي المجلس الوطني العام، وأولئك الذين تولوا قيادة زمام قبائلهم بشجاعة، 
والذين جاؤوا من الخارج وهّبوا لخدمة ليبيا وتقديم كفاءاتهم ومهاراتهم. لقد حان الوقت اآلن لمكافأة 
الحرية  يتذوق طعم  يبدأ  أن  اآلن  الليبي  للشعب  الوقت  للجميع، كما حان  المشتركة  الجهود  كل 

والديمقراطية الحقيقية. 
إن الشعب الليبي لديه رغبٌة جامحة في بناء ليبيا أفضل ألنفسهم والطفالهم ولألجيال القادمة، فقد بذل 
الكثير من التضحيات لتحقيق طموحاته. وقد شرعت الثورة التي أندلعت قبل 3 سنوات في تحقيق 
هذا الهدف. كما أنها عكست تطلع الشعب لالستقرار واألمن والكرامة، وتشكيل حكومة فعالة تقوم 

بتحقيق ذلك. إن الشعب الليبي يريد بناء مستقبله على أسٍس متينة وراسخة لبلد مزدهر.

إن بناء أساسيات دولة تعمل بشكل جيد ليس باألمر السهل. لقد عانينا على مدى إثنين وأربعين عامًا 
من الدكتاتورية وثالث سنوات من النضال ما بعد الثورة، لذلك فإن نقطة انطالقنا ضعيفة – ووفقا 
للبنك الدولي، فإن فاعلية حكوماتنا السابقة جاءت ضمن الـ 5% في الحضيض من العالم، وقد ازداد 
األمر سوءًا خالل العقد الماضي، أما من حيث تفّشي الفساد فيشير تقرير البنك الدولي إلى أن ليبيا 
تأتي ضمن الـ 2% في الحضيض ويزداد وضُعنا سوءًا مع استمرار ضعف األداء االقتصادي. ووفقًا  
للتقرير االقتصادي للمنتدى العالمي للقيام باألعمال، فإن ليبيا تحتل المرتبة 113 من أصل 144 
دولة يشملها التصنيف، تحت الكاميرون بمرتبة واحدة وأسفل دول أخرى مثل المغرب بمراتب عديدة. 
أما مؤشر البنك الدولي فيما يخص القيام باألعمال فإن ليبيا تحتل المرتبة 187 من أصل 189 دولة.

لقد تم النظر إلى ليبيا على أنها دولة منبوذة خالل العقود القليلة الماضية ونتيجة لذلك فقد كانت 
معزولة ومستبعدة من االقتصاد العالمي. وتعتبر ليبيا واحدة من الدول القليلة التي هي ليست عضوا 
في منظمة التجارة العالمية، وعلى عكس جيراننا، فنحن لم ندخل في أي مفاوضات بشأن اتفاقات 

التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة األمريكية.

وخالفا لمعظم جيراننا العرب، فنحن ال نشارك في المنظمات التعليمية الدولية مثل منظمة االتجاهات 
في دراسة العلوم والرياضيات الدولية ولذلك ليس لدينا أي وسيلة لمعرفة مستويات ومعايير التعليم 
الذي نقدمه ألطفالنا. بيد أننا نعرف نسبة محو األمية في ليبيا بين اإلناث البالغات هي 83% وهي 
نسبة سيئة إذا ما قورنت باألردن حيث النسبة فيه 94%. باإلضافة إلى ذلك فإن ليبيا تعتبر واحدة 

من بين ثمانية بلدان فقط غير مصّنفة ضمن "مؤشر الحرية االقتصادية".
ربما كانت نقطة إنطالقنا ضعيفة، ولكن يحذوني األمل ولدى ثقة في الشعب الليبي وقوة األمة 

الليبية.
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 قبل جيل مضى، كنا نسبق ما يعرف اليوم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وكانت لدينا كثافة سكانية 
مشابهة وكمية إنتاج مشابهة من النفط، ولكن كانت تنقصنا قيادة حكيمة وفعالة لها رؤية واضحة 

وخطة ذات مصداقية لتحقيق تلك الرؤية.

إنني على ثقة من أن ليبيا الجديدة سوف تكون مصدر فخر للعالم العربي. إن العالم مليء بأمثلة 
من البلدان التي تغيرت وطورت نفسها، لقد برزت جورجيا بعد أن خرجت بنجاح من جيل الحكم 
الشيوعي، ففي عام 2006 كانت جورجيا في المرتبة المئة في "مؤشر القيام باألعمال" واليوم هي 
ضمن الدول العشر األوائل. مثال آخر كولومبيا الدولة التي خرجت من محنة الحروب األهلية وتعافت 
وتطورت. إن األمَر الوحيد الذي يفصل بين تحقيق النجاح أو المعاناة في الفشل هو القيادة الحكيمة 

الفعالة وحزمة محددة من األولويات واضحة المعالم.
للشروع في رحلة تحقيق األمن واالزدهار علينا أن نوّحد صفوفنا ونّتحد كدولة واحدة ونبدأ التركيز 
على المستقبل، وعلينا كأمة أن نتحلى بقيم التسامح بدآل من اإلنتقام، والمصالحة والغفران بدآل من 
تصفية الحسابات. يجب أن نتعلم الدرس من جنوب أفريقيا. لن يكون التسامح والمصالحة أمرا سهاًل 
ولكن البديل غير مقبول ألنه لن يؤدي إاّل إلى استمرار الفوضى واالقتتال الداخلي. لقد ارُتكبت أخطاء 
َبل فئة صغيرة من األشرار، فيجب تقديم هؤالء المجرمين  فادحة وحصلت أعمال سيئة كثيرة من ِق
إلى العدالة. علينا أن نقبل حقيقة أن هذا البلد كان أسيرًا لنظام فاسد ألجيال، الغالبية العظمى من 
الليبيين ال يريدون شيئا أكثر من العيش في حياة كريمة وبسيطة. مما ال شك فيه أن هناك العديد 
من الذين ال يشعرون بالفخر لما قاموا به من أعمال في سبيل بقائهم، ولكن اآلن لديهم الفرصة كي 

يقوموا بأعمال أفضل بإمكانهم أن يفتخروا بها، ويفتخر بها وطنهم واألجيال القادمة من بعدهم.

إن بناء األمة ليس باألمر السهل، ولم تكن عملية بناء الدولة اإلسالمية أمرا سهاًل أو ميسورا، فقد واجه 
النبي صلى اهلل عليه وسلم تحدياٍت كبيرة في سعيه لوضع أسس أمة اإلسالم، وعنه )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( أنه قال: "ما َعِمَل امرؤ عماًل بعد إقامة الفرائض خيرًا من إصالٍح بين الناس يقول خيرًا 

ويتمنى خيرًا " إنه من الضروري تحقيق تقارب القلوب قبل تضافر الجهود. 

ما تحتاج إليه ليبيا أكثر من أي شيء آخر هو رؤية مشتركة مع خطة متماسكة وجديرة بالثقة، 
الكبيرة والصغيرة بوضوح.  خطة ذات مصداقية بثالث خصائص رئيسية: أواًل: تحديد األولويات 
وثانيا: توازن بين األهداف بعيدة المدى وقصيرة المدى، قصيرة المدى منها، حرجة ألنها تخلق زخمًا 
إيجابيًا واضحًا يثّبت ويرّسخ التقدم، أما األهداف بعيدة المدى فتعمل على مستوى أكثر استراتيجيًة 
وهي أساسية لبناء األمة. وثالثاً: إنشاء آليه جيدة على قدر كبير من التنظيم والكفاءة لتحقيق وتسليم 

اإلنجاز لضمان أن يكون تحقيق النوايا الحسنة حقيقة واقعة. 

لم يهبط اإلنسان على سطح القمر في طائرة بمحركين، بل تطلب ذلك تطوير المركبة إلى أن وصل 
إلى سفينة الفضاء، لذلك فإن النهوض بليبيا سوف يتطلب موارد كبيرة ومستدامة، والسنوات األولى 
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لكسر حاجز  الدافع  الصاروخ  مهمة  يعادل  شيئا  األمر  بشكل خاص. وسيتطلب  ستكون حاسمة 
الجاذبية كي تنطلق األعمال في ليبيا وتسير كالمعتاد. سوف نحتاج إلى كل مساعدة يمكن أن نحصل 

عليها من المجتمع الدولي، إلى جانب ما يمكن أن يقدمه أبناء ليبيا.

رؤيتي لليبيا خالل السنوات الخمس القادمة ترتكز حول ثالث نقاط : الكرامة واألمن والرخاء.

لتحقيق هذه الرؤية أقترح خطة عمل من 10 نقاط للسنوات الخمس القادمة:
 

الكرامة:

1. الفخر بمحيطنا: بعد عامين من الثورة ال تزال شوارعنا ومناطقنا يغلب عليها طابع الفوضى، 
ولم يتم إزالة المباني المهدمة والقمامة ونحن لسنا بحاجة إلى مساعدة العالم على حل هذه المشاكل، 

فعلينا أن نحشد طاقاتنا ونكثف جهودنا لعالج هذه المشكالت والتخلص منها.
 

2. الفخر ببيوتنا: لدينا مجموعة كبيرة من الشباب الذين يريدون تكوين أسر، ومعظمهم ال يملكون 
بيوتا، وبعضهم يملكون بيوتا ولكن ليس لديهم ماء أو كهرباء، فنحن بحاجة إلى بناء مجتمعات 
جديدة وتوفير مساكن بأسعار مقبولة وبناء مدارس ومرافق ووحدات طبية وبنى تحتية ممتازة. إن بناء 
المجتمعات هو دليل حي ألطفالنا عن التضحيات التي قدمتها الثورة من أجل بناء الوطن وتوفير 

حياة أفضل للمجتمع. 

3. الفخر بعملنا: البطالة هي سرطان األمة، لذا يجب علينا إعادة بناء البالد، وتوفير مئات اآلالف 
من فرص العمل في مجاالت التعليم والرعاية الصحية والهندسة والخدمات، وينبغي على الليبيين 
ذا لم تتوفر لديهم المهارات فيتعين علينا اإلستثمار في التدريب وتعليم  القيام بمعظم هذه الوظائف. واإ
الكبار. وتعتبر المملكة العربية السعودية مثااًل حيًا على إمكانية إنشاء بنية تحتية لتدريب الشباب 
الذين يتركون الدراسة والعاطلين عن العمل على أعلى وأكبر المستويات في العالم في غضون بضع 

سنين. فهناك فرص عمل وموارد بشرية كبيرة وما علينا إال بذل ما في وسعنا للجمع بينهما.
 

األمن: 

4. الدفاع عن شعبنا ومواردنا: ليبيا بلد ضخم لديه موارد كبيرة وكثافة سكانية قليلة، والحكومة 
غير قادرة على فرض إرادتها وسلطتها في كل أنحاء البالد، ونحن ال نريد خوض حرب ضد شعبنا. 
لذلك نحن نريد تحقيق الهدف األهم وهو نشر األمن في األماكن الرئيسية التي يتمركز فيها السكان 
والمناطق اإلقتصادية والحيوية. وال يمكننا اإلنتظار أكثر من ذلك، ونأمل أن نسلك طريقنا إلى 
بر األمان. الواقع الذي ينبغي أن نتعامل معه اليوم هو أن قوة الحكومة ونفوذها أقل من قوة ونفوذ 
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المليشيات، وال يمكن للدولة التفاوض بقبول توفير األمن واألمان لجميع أفراد المجتمع من خالل 
موقف ضعيف، فواقعنا يحتم علينا فرض األمان أينما يمكن وخلق مساحة للتفاوض من خالل موقع 

القوة المتنامية. 
ليبيا ليست أول دولة تواجه هذه المشكلة، لذا علينا أن نتعلم الدرس من التجارب الناجحة والفاشلة 
األخرى داخل البلد وخارجها. ويجب أن تكون لدينا الثقة في الشخصيات والمؤسسات التي لديها 

الخبرات المناسبة من الدول التي يوجد بها أمن والتي اكتسبت هذا األمن ولم يمنح لها.
وسائل االسترضاء لم تنجح حتى اآلن، ولكن الطريقة التي نجحت في بلدان أخرى هي تأمين مناطق 
ذات أهمية استراتيجية، وقد سمحت هذه المناطق للقادة الحكوميين والمواطنين للعيش في سالم وأمان 
معظم الوقت. هذه المناطق تشكل عبئاً، ويمكن أن تكون مزعجة ومكلفة في الوقت نفسه، فهي ليست 
مثالية ولكنها ضرورية إلى حين يأتي الوقت الحتضان جميع أبناء الشعب في بلد موحد يستتب فيه 
األمن على نطاق واسع. سوف يأتي اليوم الذي يدرك فيه أعضاء المليشيات أنهم من األفضل الدفاع 

عن الشعب الليبي بداًل من محاربته.

5. إشراك مواطنينا وجيراننا في تشكيل أمن دائم: تختلف دوافع المليشيات ولكن الكثيرين منهم 
لديهم مخاوف مشروعة، وليبيا دولة واحدة من عدة هويات، وهناك جيل من مخلفات الدكتاتورية 
يخشى تمركز السلطة، لذلك نحن بحاجة إلى بناء نموذج حكم جديد وفعال لمدننا، واحترام الخاصية 
والحالة المختلفة لمناطقنا، كما ينبغي أن نعترف بالمصالح المشروعة لجيراننا العرب واألفارقة 
واألوروبيين في دولة ليبيا المستقرة اآلمنة. ومن أجل القيام بذلك يتعين علينا اإلنخراط في حوار 

وطني مستمر ومنتظم مع جميع األطراف المعنية في مساعدة ليبيا على تحقيق رؤيتها.

6. حماية األصول المالية للدولة:  لدى ليبيا ميزانية عمومية قوية، وقد وفرنا مئات المليارات من 
الدوالرات ولدينا العديد من اإلستثمارات في جميع أنحاء العالم، وهذه األصول ملك الشعب الليبي. 
لقد تم تبديد وسرقة الكثير من أموال الشعب الليبي، لذا يتوجب علينا إرجاع ما يخص ليبيا بحق، 

دارة ما لدينا من ثروات.  وحماية واإ
لكي نتمكن من حماية ثروة الشعب يتوجب علينا إصالح هيئة اإلستثمار الليبية والبنك المركزي، كما 
نشاء معهد لتطوير أفضل ممارسات وأساليب الحكم واستقطاب  يتوجب علينا سن قوانين مناسبة واإ
وتنمية المهارات البشرية على مستوى عالمي إلدارة إحدى أكبر تجمعات الثروة السيادية في العالم. 

وباإلمكان أن ننظر إلى أفضل األمثلة في العالم: النرويج وأبوظبي والكويت.

7. إطالق العنان لمواردنا الطبيعية: تعد ليبيا من أهم المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم، ولديها 
احتياطي كبير من الغاز، ويجب علينا استغالل هذه الهدايا التي مّن اهلل بها علينا وسّخرها لصالح 
الشعب، وتكون إدارتها مستقبال مختلفة عن الماضي، كما يجب أن تكون أفضل من ذي قبل بكثير. 
إن ليبيا بحاجة إلى شركات على مستوى عالمي لمساعدتها كي تصبح نموذجًا يحتذى به، ويتوجب 
برام عقود شفافة واإللتزام بخلق الفرص لمواطنينا في  علينا خلق بيئة تنظيمية على مستوى عالمي، واإ
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مجاالت التنقيب والتطوير والتكرير، وهذا اإلصالح الشامل للنموذج الحالي ضروري لجذب أفضل 
المستثمرين لتحقيق األفضل بالنسبة لنا.

8. اإلستثمار في التعليم: لقد حقق الليبيون نجاحا كبيرا في جميع أنحاء العالم على أعلى المستويات 
بما في ذلك األطباء والمحامين والطيارين والعلماء، وواجبنا هو تحويل المواهب المؤقتة المخزنة 
تحت األرض إلى مواهب وطاقات مستدامة فوق األرض – وما نعنيه هو أطفال ليبيا. يتطلب هذا 
اإلجراء إصالح شامل لنظامنا التعليمي. لدى ليبيا ثقافتها وتقاليدها وقيمها الخاصة ويجب علينا أن 
نحترم هذه الثقافات والتقاليد والقيم وننميها نطورها، نحن شعب فخور بتراثه ويتطلع إلى مزيد من 

م وتلقي العلم.  التعّل
من الصعب تحديد مستوى جودة نظامنا التعليمي، ألننا لم نتوقف لمقارنة أنفسنا باآلخرين وتعلم 
الدروس من أقراننا، وما نعرفه هو أن معظم جيراننا من الدول العربية – البحرين واألردن والمغرب 
والمملكة العربية السعودية وتونس وغيرها – كلها جزء من منظمات دولية مثل منظمة اإلتجاهات 
العالمية في الدراسة والرياضيات والعلوم التي تقوم بقياس مستوى األداء التعليمي ومساعدة الدول في 
إنجاز ما هو أفضل ألطفالهم. لذا يجب علينا اإلنضمام إلى تلك المنظمات ألنه إذا كان هناك شيء 

واحد نعرفه جميعا فهو أننا يمكننا أن نقدم ما هو أفضل لبالدنا.
 

9. اإلستثمار بحكمة في البنية التحتية: حقبة من الدكتاتورية أعقبها فترة من الحرب المدمرة، 
وهذا يعني أننا بحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية لبالدنا، وأن العقد المقبل من الزمن يتطلب "خطة 
مارشال" مماثل، من حيث الحجم والكثافة، لما كان مطلوب إلعادة بناء أوروبا واليابان بعد الحرب 
العالمية الثانية، إضافة إلى طموحات دولة اإلمارات العربية والصين. ليبيا لديها الثروة والمساحة 
والرغبة في بناء ليبيا جديدة، ال ينبغي أن نقبل بالطرق المزدحمة والمكاتب المتهالكة والبنية التحتية 
السيئة وانقطاع الكهرباء باستمرار ونقص المياه، لذا يجب علينا استقطاب رؤوس األموال العالمية 
نشاء منظمة لمراقبة  ورجال األعمال من الطراز العالمي، كما يجب علينا وضع خطة رئيسية واإ
ضمان أن مبلغ الـ 100 مليار دوالر التي ستنفقها الحكومة على مدى الخمس سنوات القادمة سوف 

يستثمر بحكمة .
 

10. تحفيز رجال األعمال الليبيين: ُتعد ليبيا من أسوأ األماكن في العالم لممارسة أنشطة األعمال، 
حسب مؤشر القيام باألعمال للبنك الدولي، حيث تم تصنيف ليبيا في المرتبة 187 من بين 189 
التعامل مع  الحيوية بما في ذلك:  المجاالت  ليبيا في أسفل قائمة عدد  يأتي ترتيب  دولة. وبهذا 
تصاريح البناء والتسجيل العقاري. ويضع تقرير التنافسية للمنتدى اإلقتصادي العالمي ليبيا في 

المرتبية 113 من بين 144 دولة تليها الكاميرون، وتحتل المغرب في المقابل المرتبة 70.  
وتعتبر ليبيا من الدول القليلة التي ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية، على عكس أغلب 
جيرانها فهي لم تتفاوض على أي اتفاقيات التجارة الحرة مع اإلتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة 

األمريكية أو أي شريك تجاري آخر. 
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إن خطة العمل التي أقدمها تتكون من 10 نقاط وتمهد الطريق للسنوات الخمس المقبلة، ورؤيتي 
تبين بوضوح اإلتجاه الذي أعتقد يجب أن تسير فيه ليبيا. إذا تحقق لي شرف قيادة هذه األمة العظيمة 
فسوف أفعل كل ما بوسعي للعمل مع جميع فئات الشعب لضمان الوفاء بهذه األهداف، بأن تتولى 
زمام األمور طاقة جديدة من العقول بحيث تتمكن ليبيا من الوصول إلى بر األمان وتحقق أهدافها 

ويتمكن الشعب من العيش الكريم في أمن ورخاء. 
بنى على سياسات واضحة المعالم، وليس فقط على أفكار وطموحات وهمية.  ولكن الحكومة الفعالة ُت
الرئيسية  المجاالت  الخطط االستراتيجية في  التفاصيل عن  التالية، أحدد مزيدًا من  الفصول  في 
لبالدنا: األمن والدفاع، وقطاع الطاقة، والنظام المصرفي والرعاية الصحية، واقترح أيضا "صندوق 

الوحدة الوطنية" لضمان أن يرى جميع أبناء شعبنا المشاركة في ثروة أمتنا:

1( نزع سالح المليشيات

ملخص :
الشرط األساسي هو أن ال يشعر أفراد المليشيات أنهم يسلمون أسلحتهم مقابل ال شيء.  •

قد يرغب بعض أفراد الميليشيات في العودة إلى الحياة المدنية، ال سيما إذا كانت لديهم حرفة أو مهارة.  •
إذا كان أفراد الميليشيات يرغبون في اإلندماج في الجيش والشرطة الليبية الجديدة فينبغي أن ال   •

يندمجوا كوحدات – بل يجب ضمهم وتدريبهم كأفراد.
هناك حاجة للسيطرة على مناطق معينة بحيث يتم إنشاء قواعد آمنة. ثم يتم توسيع هذه المناطق   •

قامة روابط بينها في نهاية المطاف. واإ

الوضع الحالي:
 التحدي الذي تواجهه الحكومة المركزية والذي تشكله المليشيات في ليبيا لم يكن فريدا من نوعه 
اليوم أو في الماضي القريب. في المستقبل، أيًا كانت النتيجة في سوريا، بدون شك سوف تشكل 
الجماعات المسلحة غير الخاضعة للتنظيم تهديدا لحكومة دمشق مهما كان تكوينها أو تركيبتها 

السياسية. 
الفوز قد يستغرق بعض الوقت – لقد تم تشكيل جيش المتمردين األوكراني عام 1942 لمكافحة الغزو 
النازي، واستمر هذا الجيش يكافح من أجل استقالل أوكرانيا من االتحاد السوفياتي بعد الحرب. في 
الواقع، على الرغم من الحملة الوحشية المضادة التي قام بها االتحاد السوفياتي لمحاربة التمرد إال 

أن القتال استمر بشكل أقل حدة ألكثر من عشر سنوات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.  

مجموعات الميليشيات قد تكون لها تطلعات غير واقعية وغير واضحة المعالم ولكن طالما أنها 
مازالت موجودة ولديها دوافع ولها قاعدة آمنة تتحرك من خاللها – التي قد تكون غابات كثيفة، أو 
صحاري ممتدة األطراف، أو حتى أزقة مكتظة بالسكان، في أحد األحياء الفقيرة بالمدن الكبرى – 

فسوف تظل تشكل تهديدا.
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بعد أي صراع كبير أو تمرد طويل األمد، يتم انتشار األسلحة والذخيرة بشكل غير منظم. األسلحة 
سوفياتية التصميم والحديثة والمتوفرة بسهولة في المغرب العربي هي أسلحة قوية وسهلة الصيانة 
واالستعمال. فمثال المدافع المضادة للطائرات ZU-23-2 وبنادق كالشنيكوف سوف تعمل بشكل 
جيد حتى بعد اإلهمال وقلة الصيانة في حين أن أسلحة غربية كثيرة سوف تتعطل ولن تعمل بشكل جيد.

فهم دوافع الميليشيات:
دوافع التحاق أي رجل أو امرأة للعمل والبقاء في إحدى الميليشيات هي دوافع معقدة. في البداية قد 
تكون هناك رغبة في تصحيح خطأ قد ارتكب أو نصرة مظلوم أو تحرير بلد أو منطقة. ولكن حالما 

يتم تحقيق تلك الرغبة فإن جاذبية البقاء ضمن المجموعة تصبح قوية.

بالنسبة للفرد الذي كانت لديه في زمن السلم وظيفة متواضعة وكانت آفاقه وتطلعاته محدودة، يصبح 
لديه شعور متزايد باحترام الذات. الصراع في يوغوسالفيا سابقًا أسفر عن والدة مجموعات متنوعة 
من الميليشيات. ال شك أن الرجال والنساء، الذين كانوا يعملون في المصانع أو الفنادق في منتجعات 
البحر األدرياتيكي باتوا يشعرون أكثر سعادة بعد أن أصبحوا أعضاًءا في بعض التشكيالت التي 

تحمل تسميات خاصة وطريفة.

عندما ترتدي مالبس القتال وتحمل بندقية كالشنيكوف على كتفك فإن ذلك أمرًا مغريًا جدًا خاصة 
إذا كنت شابا. التسميات الرنانة أو األدوار المنوطة بالشخص مثل – خبير أسلحة ثقيلة، وقناص، 
ومشغل الراديو، أو طبيب االسعاف أو سائق سيارة نقل، فإن ذلك يزيد في اعتبار المجموعة ورتبتها.

هذا الوضع يخلق بيئة يمكن أن يشعر فيها الرجل بأنه ضعيف بدون سالح. المجموعة تمارس 
ضغطا كبيرا على الفرد – أساسًا ال أحد يريد أن يخذل أصدقائه. في بلد يعيش في سالم، يمكن أن 
تجد والء المجموعة بين مشجعي كرة القدم أو ربما بين أعضاء فريق رياضي محلي. أما في بلد 
فيه صراع دائر فالوالء أقوى بكثير، كما أنه من المطمئن أن تدرك أن لديك أصدقاء يحمون ظهرك 
كما تحمي أنت ظهرهم. إذا قررت أن تترك فستكون وحيدا – خائنًا ألصدقائك وهدفًا سهاًل العدائك.

الجانب اآلخر الجاذب عندما تكون عضوا في إحدى الميليشيات هو المال السهل الذي توفره المليشيا 
من السرقات أو االستيالء. مثال يتسم بالوحشية هو ما حدث في دولة سيراليون عام 1998 غرب 
أفريقيا، عندما اندلعت أعمال النهب والسرقة بوحشية كالتي قامت بها الجبهة الثورية المتحدة، 

وكانت قد أطلق عليها ببساطة "عملية ادفع لنفسك".

أخيرا، فإن أي مجموعة تحتاج إلى قائد، وهذا القائد )أو القائدة( قد يكون كاريزمي أو قهري مستبد 
أو كليهما. وفي كلتا الحالتين فإنه سوف يجعل الفريق متماسكا، ولن يستطيع األفراد اإلقدام على 
التحدي أو المعارضة، وفي األثناء الالحقة للصراعات لن يتشجع أحدهم على أن يسأل "ماذا بالضبط 

سنفعل اآلن؟"
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إجراءات قصيرة األجل:
في الهند الصينية الفرنسية )فيتنام فيما بعد( ابتكر الجنرال جوزيف سيمون غالياني تكتيك مضاد 
للتمرد سمي "بقعة الزيت". الفكرة هي تحقيق السيطرة على مناطق متميزة كقواعد آمنة. وبمجرد 
تحقيق ذلك يتم توسيع هذه المناطق وفي نهاية المطاف يتم ربطها ببعض. مثل بقعة الزيت أو الحبر 

على قطعة من الورق، يتم ضمها معا لتكوين مناطق آمنة على نطاق أوسع.

يمكن تطبيق مثل هذه الفكرة على الميليشيات في ليبيا، فالضغوط التي يمكن ممارستها ربما تكون 
مزيجا من اإلقناع واإلكراه ويتم تطبيقها على المجموعات الصغيرة أوالً.

العنصر القهري يمكن أن ينجح فقط عندما يكون هناك قوات شرطة وجيش قوية ومخلصة. وعندما 
يكون هناك أجور جيدة ومضمونة فلن يكون هناك مجال للرشوة أو الفساد كما سيؤدي ذلك إلى 
جذب أفراد الميليشيات السابقين لإلنضمام. الشرطة والجيش يوفران األمن للمواطنين في المناطق 
رهاب الميليشيات، وهذا سيجلب ضغطا شعبيًا على فريق الميليشيا ألن ينحل  الخاضعة لسيطرة واإ
ويتفرق. مع وجود شرطة قوية وجيش مجهز تجهيزا جيدا فإن الميليشيات سيدركون أنهم أثناء 

المواجهة سيكونوا هم الخاسرون. 

الحوافز:
رغم أهمية إنشاء جيش قوي وقوة شرطة، فإن ذلك سوف يستغرق وقتًا في ليبيا. ولذلك هناك حاجة 

لتوفير حوافز إيجابية للمجموعة ليتم حلها.

في نهاية الحرب العالمية الثانية، وضعت استخبارات جيش الحلفاء برنامجآ لنزع سالح العصابات 
المسلحة في المناطق المحررة مؤخرا من إيطاليا، وكان الشرط الرئيسي هو التأكد من أن يتم تسليم 
األسلحة – ولكن يجب أن يتم ذلك في أثناء االستعراض )يفرض ذلك قدر اإلمكان( الذي يعترف فيه 
ضابط كبير من قوات التحالف بدور هذه الجماعات. أخذ الرجال والنساء في الجماعات المسلحة 

يسيرون في االستعراض مع فرقة العزف ليستلموا األحذية والمالبس مقابل تسليمهم أسلحتهم.
وهذا هو المطلب الرئيسي في عملية نزع سالح الميليشيات وهو أن يشعر أعضاء المجموعة أنهم ال 

يتخلون عن أسلحتهم مقابل ال شيء- إذ أن أسلحتهم هي أساس قوتهم.
في بعض الحاالت يكون لدى أعضاء الميليشيات الرغبة في العودة إلى الحياة المدنية، ال سيما إذا 
كانت لديهم حرفة أو مهارة – بيد أن اآلخرين ربما تتغلب عليهم رغبة البقاء في جماعة مسلحة. إذا 
كانت لديهم الرغبة في االندماج واإلنضمام إلى الشرطة الليبية الجديدة والجيش فينبغي أن يندمجوا 
فرادى وليس كوحدات - يجب أن ينضموا ويتم تدريبهم كأفراد. ألن المجموعة سوف تشكل تحديا 

لهيكل القيادة الحالية وبالتالي تقويض االنضباط والمعنويات.

إذا كانت الميليشيات تتكون من الليبيين فإن هذه العملية ستتم بشكل أسهل، ولكن إذا كانت تتكون 
من مقاتلين أجانب وجهاديين لهم أجندتهم فسيكون التحدي أكبر وأصعب. 
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اإلجراءات الطويلة األجل:
التسلل عبر الحدود الوطنية وسهولة التنقل الذي تتيحها مركبات الدفع الرباعي قد يعني أن هذه 
الميليشيات األجنبية مازالت تشكل تهديداً، ولكن إذا تم حصرهم في المناطق النائية من الصحراء 
فإن الحكومة المركزية ربما عليها العيش مع "مستوى مقبول من العنف" كما كان الوضع في أيرلندا 

الشمالية أثناء االضطرابات.

إن عملية نزع السالح سوف تستغرق وقتاً، ومع ذلك إذا كان باإلمكان استبعاد الميليشيات من المدن 
وحقول النفط وخطوط األنابيب الحرجة اقتصادياً، فإن عملية إعادة بناء البلد ستتم على أسس متينة. 

2( إعادة بناء قطاع الدفاع
 

إيجاز:
إعادة احتكار الدولة الستخدام القوة أمر أساسي ألمن البالد والتنمية االقتصادية والسمعة الدولية،   •

ومن أجل شرعية الحكومة المركزية.
إجراء عملية إصالح للدفاع تسمح للجماعات المسلحة الموجودة باالحتفاظ ببعض النفوذ ودرجة   •

من االستقاللية يبدو أمرا جاذبًا سياسيًا ولكن له تكاليُفه على األمد الطويل. 
اإلصالح الذي يهدف إلى تكوين قوات أمن مركزية محترفة غير مسّيسة، سوف يساعد في بلورة   •

سياسة غير مسلحة تكون أكثر فاعليًة ولكن هذا سيكون صعب المنال.
سيكون الدعم الشعبي بالغ األهمية بغية االنتقال إلى قوات محترفة غير مسّيسة، باإلضافة إلى   •

آلية تحّكم مركزية لمصروفات الدفاع والتعيينات داخل قوات األمن.
مسّيسة،  أمن مركزية محترفة غير  قوات  تطوير  تدعم  الخارجية سوف  المصالح  من  العديد   •
آخرون سوف يفضلون نظامًا أكثر ضعفًا وشرذمة، وذلك لتأمين مصالحهم عن طريق ارتباطاتهم 
بجماعة أو جماعات مسلحة أخرى. وهذا يشكل خطرًا بشكل خاص إذا كانت الحكومة المركزية 

عاجزة عن تحقيق االستقرار السياسي.

الخيارات األساسية للسياسة العامة
استعادة سيطرة وأحتكار الدولة الستخدام القوة يعتبرجزءًا أساسيًا من أي عملية إعادة البناء بعد انتهاء 
الصراع. لكي يكون هناك شرعية شعبية للحكومة الوطنية من الضروري أن يشعر ويرى المواطن 
أن أمنه قد تحقق بفضل الدولة وليس بفضل الجماعات اإلقليمية والسياسية أو القبلية غير التابعة 
للدولة، كما أن ذلك ضروريا أيضا بالنسبة لتطوير الجوانب اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية للبالد 

وتحسين سمعتها الدولية. 

العناصر الرئيسية في عملية اإلصالح، هي نزع سالح الجماعات المسلحة الحالية، واإعادة بناء قوات 
أمن دائمة جديدة، بما في ذلك العسكرية، وقوات األمن الداخلية والشرطة الوطنية واإلقليمية.
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هذه قضايا مرتبطة ببعضها، إذ أن عملية نزع السالح سوف تساهم في تشكيل قوات األمن الجديدة، 
خاصة إذا كانت عناصر من الجماعات المسلحة الموجودة قد تم استيعابها في قوات األمن الجديدة. 
هذه العملية سوف تساعد في كسب تأييد ودعم هذه المجموعات للوضع السياسي الجديد، الذي 
أثناء  نشاطهم  بسبب  االنتقامية  األعمال  وتأمينًا ضد  ومنصبًا  للعمل،  فرصًا  المقابل  في  سيمنح 
الصراع، ويمكن أن تقدم ضمانًا بأن الجماعات المسلحة ال تزال وسوف تكون قادرة على حماية األمن 
والمصالح االقتصادية للجماعات اإلقليمية أو العرقية التي تمثلها. كما أنها من الممكن أن تمنع عدم 

والء قوات النظام السابق، بضمان عدم سيطرتهم على مرافق القوة العسكرية للدولة.

المسألة الرئيسية هنا هي كيفية تحقيق التوازن بين التوافق السياسي والكفاءة بعيدة المدى، أي كيف 
يمكن أن ننظر إلى إصالح الدفاع على أنه مصدر الحماية والمساومة إلنشاء الدعم بين الجماعات 

لى أي مدى يمكن أن يظل وسيلة لخلق آلية فعالة لقوات األمن المركزي. السياسية المتنافسة، واإ

النهج البديل
أحد الخيارات هو السماح لمختلف المجموعات المسلحة االحتفاظ بهويتها المتميزة، وأن تناط بكل 
منها مسؤولية أمنية معينة، كمسؤولية الشرطة المحلية أو الشرطة اإلقليمية، إلى جانب الحفاظ على 

سيل اإليرادات المضمون من الموارد الطبيعية، أو الضرائب الرسمية أو غير الرسمية.

قد يكون هذا األمر جذابًا من الناحية السياسية لمختلف الجماعات المسلحة، إذ أنه يحفظ لكل جماعة 
قاعدة قوتها بشكل منفصل ويسمح لها بالعمل بدرجة عالية من االستقاللية، كما يمنح الفرصة 
للحكومة خيار السيطرة على قواتها األمنية من خالل استراتيجية فّرق تسد، وذلك بطريقة تصّدي 
مؤسسة أمنية واحدة ضد األخرى، وضمان أاّل يكون هناك مؤسسة واحدة قوية لدرجة أنها تتحدى قوة 

الحكومة.
ولكن هذا النهج يمكن أن يجلب أيضا مخاطر طويلة األمد. على وجه الخصوص، فإنه:

يمكن أن يصيب هيكل الحكومة الجديدة جراء التوترات والخصومات الناجمة عن الصراع..  •
سيكون مستقرًا فقط ما دامت جميع الفئات سعيدة بحصتها من الموارد الوطنية، وهذا يتطلب   •

استمرار واإعادة التفاوض.
سيعيق قدرة الحكومة المركزية على تخصيص األموال العامة حسبما تراه مناسباً..  •

سوف يكون مبدأ القوة، بداًل من الدعم الشعبي، هو أساس السلطة السياسية..  •
سوف يجعل التنافس بين مختلف عناصر قوات األمن، عائقا أمام قدرتهم في العمل والتعامل معا   •

ضد التهديدات الداخلية أو الخارجية.

من جهة أخرى، يمكن أن تهدف عملية إعادة اإلعمار إلى دمج المجموعات المسلحة لتكوين قوة 
جديدة متكاملة، محترفة وغير مسّيسة، تستند سلطتها وهويتها على الدولة بداًل من أي مجموعة 
منفصلة. وهذا سوف يعزز في نهاية المطاف موقف الحكومة المركزية؛ ويجعل سياستها خالية من 
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السالح، وسيساعد ذلك في جعل الممارسات متمشية مع األنماط األكثر ليبرالية وديمقراطية؛ كما 
سيساعد في بناء نظام مالي واضح وشفاف؛ ويحسن من فاعلية قوات األمن، ومن الممكن أيضا أن 
يؤثر ذلك في عمل األسواق المالية الدولية، كوسيلة إلظهار االنضباط واإلدارة الجيدة في مجال اإلدارة 

العامة.

ولكنها أيضا عملية صعبة ألنها:

تتطلب التزاما قويا بالتعاون من جميع الجماعات المسلحة  •
ال تمنح أي ميزات سياسية فورية لهذه الفئات  •

تقلل من قدرة الحكومة على استخدام الدفاع كمصدر للحماية السياسية  •
تستغرق وقتًا طوياًل لبناء القدرات والمعنويات المطلوبة  •

تتطلب التزاما لعملية تمويل على مدى عدة سنوات في مقابل عائد مبكر قليل.  •

العناصر الرئيسية لهذا النهج غير السياسي:

ضمان والء الجمهور على نطاق واسع، بما في ذلك إدراكهم بأن هذه أفضل وسيلة لضمان األمن العام  •
التأكيد على التحكم في اإلنفاق مركزياً، مما يجعل ميزانية األمن رهنًا للشفافية المالية العامة   •

وضوابط الحكومة المركزية
الحفاظ على مشاركة وثيقة من الحكومة المركزية في الترقيات والتعيينات داخل قوات األمن، بما   •
في ذلك على المستويات األقل رفعة، بغية جعل الترقيات تعتمد على القدرات المهنية بداًل من 

العالقات السياسية.

المصالح األجنبية:

من المرّجح أن تدعم العديد من الحكومات األجنبية والمنظمات الدولية عملية إصالح تعمل على 
تطوير قوات مسلحة محترفة غير مسّيسة، كما أن هذا من شأنه تعزيز موقف الحكومة المركزية، 
والحد من احتماالت عدم االستقرار السياسي. تتوفر المشورة والتدريب والدعم المالي، على سبيل 
الغربية  والدول  المتحدة  والواليات  األوروبي  واالتحاد  األطلسي  شمال  حلف  منظمة  من  المثال، 

واإلقليمية األخرى.

تفضل بعض المصالح السياسية أو التجارية األجنبية األخرى نظامًا ضعيفًا ومقسمًا وأكثر تشرذماً، 
لتأمين مصالحها الخاصة من خالل ارتباطاتها مع جماعة مسلحة أو أخرى. ربما سيكون الحال 
على هذه الوضعية إذا لم تكن الحكومة المركزية قادرة على توفير اإلستقرار السياسي، أو حماية 

المصالح الدولية ضد الجماعات المعادية وبشكل خاص الجماعات اإلرهابية الدولية. 
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3( قطاع الطاقة : النفط والغاز

ملخص:

البنية التحتية في حالة مقبولة ويمكن أن يعود اإلنتاج مرة أخرى إلى مستويات ما قبل الثورة  •
أي 1.5 مليون برميل في اليوم في غضون أشهر قليلة، بشرط أن تكف كل العراقيل.  

اإلنتاج الحالي يترواح بين 0.3 إلى 1 مليون برميل يوميا بسبب استمرار عرقلة الموانئ وخطوط   •
األنابيب.

في األمدين المتوسط والبعيد، يمكن أن يرتفع اإلنتاج ألكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم األمر   •
الذي سيمنح ليبيا نفوذا سياسيًا واقتصادياً. إنتاج 2.5 مليون برميل في اليوم سيعزز ليبيا إلى 

يران، وفنزويال، والكويت. المرتبة الخامسة في أوبك، بعد المملكة العربية السعودية، واإ
شركات النفط األجنبية على استعداد لالستثمار في ليبيا بمجرد أن يكون هناك ثقة في البلد )األمن   •

والسالمة( وحدوث تحسن في التشريعات القانونية والمالية.

الوضع الحالي:

إنتاج النفط والغاز غير مستقر تماماً، ومتوسط اإلنتاج اآلن أقل مما كان عليه في مرحلة ما بعد 
الثورة. لقد زاد الوضع تدهورًا منذ مايو/ أيار 2013. 

ينعم الجزء الشرقي من البالد بالموارد النفطية )وأنشطة( أكثر من الغرب. وهذا يخلق صراعًا إقليمياً. 

السبب الرئيسي النخفاض اإلنتاج هو التعطيل المستمر للسلسلة اللوجستية من آبار اإلنتاج إلى 
نقاط التحميل )أي خطوط األنابيب والموانيء(. القبائل المحلية تقوم بمنع وتعطيل الموارد اللوجستية 

كوسيلة للحصول على مكاسب )في الجزء الغربي من البالد بشكل أساسي(.

يتم تخفيض اإلنتاج بانتظام بسبب المسائل اللوجستية ونسبيًا ألن سعة التخزين محدودة.

يتم أيضا إيقاف عمليات الحقول دوريًا بفعل القبائل لنفس السبب المذكور أعاله. ومع ذلك فإن 
القبائل، حتى اآلن لم تهاجم العمال مباشرة؛ وعليه فإن بيئة العمل باتت صعبة للغاية إال أنها مستمرة. 

نفس الوضع ينطبق على الغاز ولكن بشكل محدود حيث أن معظم الغاز يّصدر مباشرة عبر خط 
األنابيب إلى إيطاليا.

البنية التحتية اللوجستية بشكل عام في حالة تشغيلية مقبولة، وأثبت البلد أن )اإلنتاج( يمكن أن يعود 
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بسرعة إلى مستوى مرحلة ما بعد الثورة إذا لم يتم تعطيل العملية بشكل منتظم.

من ناحية التكرير، فإن القدرة انخفضت بعد الثورة. مصفاة رأس النوف موقوفة عن التشغيل، أما 
مصفاة الزاوّية فما زالت تعمل ولكن بطاقة محدودة. البلد يستورد منتجات النفط.

كنتيجة لما سبق، فإن الشركة الوطنية للنفط )أن أو سي( على ما يبدو أنها تجد صعوبة في تنفيذ 
عقود تصدير النفط الخام )تحميل قصير، تأخير التحميل، مسائل الجودة، العبء اإلداري(. بعض 

المجموعات التجارية الكبيرة تتردد في التعامل معها. 

المصافي المحلية ال تنتج ما يكفي من المنتجات النفطية )زيت، غاز، ديزل..إلخ( للحفاظ على 
مستوى االستهالك المحلي؛ ولذلك فإن البلد البد أن يستورد كميات كبيرة. شروط الشراء الحالية من 
الشركة الوطنية للنفط ))فتح حساب، خيار 6 موانئ مع ترشيح وقت متأخر )بسبب تعطيل المنافذ( 

ليست جذابة للشركات التجارية الكبيرة )مزيج من مخاطر االئتمان، ومخاطر األداء((. 

عدم وضوح الرؤية السياسية وعدم التيقن بشأن تنقيح التشريعات والقوانين النفطية يمنع شركات 
اإلنتاج والتنقيب عن النفط والغاز من مزيد من االستثمار في البالد. التشريعات الحالية ليست جذابة 
بالنسبة لحقول النفط الصغيرة التي لها احتمالية أفضل في ليبيا، لذلك فإن هذا قد يؤدي إلى مشاكل 

في المستقبل عندما تبدأ اآلبار الحالية تجف. 

اآلبار الحالية العاملة يمكنها أن تنتج كميات تعادل إنتاج ما قبل الثورة إن لم تكن أكثر.  •
البنية التحتية واللوجستية في حالة مقبولة، مع استثناء مصافي النفط التي يبدو أنها تفتقر إلى   •

الصيانة.

إجراءات قصيرة األجل:

التفاوض مع القبائل لتقليل أو إيقاف التعطيالت والعراقيل اللوجستية؛ والعودة إلى تدفق منتظم للنفط 
الخام والغاز للتصدير، واإلثبات للعالم، من خالل استقرار اإلنتاج، أن البلد شريك تجاري موثوق 
به. إن هذا هو التحدي األكبر. من الممكن أن يعود اإلنتاج إلى ما يقارب 1.5 مليون برميل/يوم في 

غضون 1 إلى 3 أشهر بعد انتهاء العراقيل. 

يجب مراجعة الحسابات واستعراض عمليات البيع التشغيلية لجعلها فعالة وشفافة، وهكذا لن يكون 
هناك أعباء إدارية تؤدي إلى تأخير أو تكاليف إضافية لألعمال. وبالتوازي مع ذلك يجب تدريب  
الموظفين الرئيسيين لمستوى المعايير الدولية عند الضرورة. يمكن أن يكتمل ذلك خالل 3 إلى 6 
أشهر. ينبغي مراجعة إجراءات استيراد منتجات النفط بمحاذاة الشروط مع الممارسات الدولية وضمان 
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تدفق دائم وأسعار أفضل، وهذا يمكن أن يكتمل خالل 3 إلى 6 أشهر.

يمكن تحقيق النقطتين األخيرتين بسرعة عن طريق تبادل المعرفة أو الشراكة مع الشركات العالمية.

الهدف قصير األجل هو إلعادة وضع البالد كبلد رائد في إنتاج النفط والغاز ألجل الشركاء الدوليين   •
وضمان استمرار تدفق العملة إلى البالد.

إجراءات بعيدة األجل:

البالد  إلعطاء  مثالية  بصورة  النفط  منتجات  من  المحلي  اإلنتاج  وزيادة  النفط  مصافي  تحديث 
استقاللية ذاتية خالل سنتين.

تحسين القدرات التجارية )صادرات النفط الخام والغاز، وربما واردات مشتقات النفط( من خالل 
عمليات تجارية تتسم بالكفاءة والشفافية، وتدريب الموظفين بشكل دوري، وتنفيذ أحدث النظم، إلخ... 

في غضون سنتين.

تنقيح التشريعات النفطية لجعل البالد جاذبة لالستثمارات الجديدة )االستكشاف واإلنتاج( وربما إعداد 
تشريعات خاصة تخص الحقول الصغيرة حجمًا وحقول النفط الهامشية في غضون سنتين.

تجديد وترقية البنية التحتية اللوجستية، وتحديد االحتياجات اللوجستية اإلضافية لتحسين تكاليف 
اإلنتاج المحلي والتكّيف مع أحجام إنتاج أكبر مستقبال )النفط والغاز( في غضون 3 إلى 5 سنوات.

الهدف طويل األجل هو إعداد البالد إلنتاج كبير، أي تطوير البنية التحتية الالزمة واإلطار القانوني.  •

4( إعادة بناء قطاع الصحة
 

إيجاز:

نظام الرعاية الصحية الحالي غير كاٍف والشعب الليبي ال يثق به.  •
الشروع في بناء شبكة عيادات استثمارية بالمساهمة في المناطق الحضرية والريفية.  •

إنشاء مصنع وطني لألطراف الصناعية لخدمة جرحى الحرب في ليبيا.  •
إنشاء صندوق لتدريب األطباء والفنيين الطبيين في مجاالت ذات أولوية عالية.  •

إنشاء لجنة استشارية وطنية للصحة.  •
إنشاء خدمة اتصال هاتفي طارئة.  •
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الوضع الحالي:

البنية التحتية لقطاع الصحة في ليبيا ُيرثى لها وغير كافية لتلبية احتياجات كثافة سكانية صغيرة 
ولكنها متزايدة، خاصة في الفترة اإلنتقالية بعد انتهاء الحرب. ال يوجد نظام شامل للفرز، وال توجد 
شبكة للرعاية الصحية األولية لتحديد المشاكل ومواجهتها حتى قبل أن تحدث، ال يوجد تنسيق 
الحالية ال تدعم  الوطنية  الرعاية الصحية  لخدمات الطوارئ )اإلسعاف/الحريق/الشرطة(. ميزانية 
المجال الكامل لالحتياجات العاجلة، ناهيك عن المتطلبات المنهجية - ال سيما في ضوء انخفاض 

إنتاج النفط في الفترة األخيرة.

أوبئة وأمراض بحجم )متزايد( من حاالت  التعامل مع  إمكانية  للغاية في  المحلية ضعيفة  القدرة 
السرطان، والسكري، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. كثير من األطباء الليبيين يظّنون أن قرابة 

60 % من الليبيين فوق سن األربعين يعانون من مرض السكري.

الشعب الليبي يتوقع رعاية صحية مجانية ورفيعة المستوى من حكومة لديها موارد نفطية ضخمة، 
بيد أنه ال يثق بنظام الرعاية الصحية الخاص به. لقد أعطيت تعهدات باإللتزام ببناء بنية تحتية 
للرعاية الصحية من جهات رفيعة المستوى وعلى نطاق واسع، ولكن لم يتم تنفيذها. وهناك القليل من 
حالة  الهيئات المحلية التي يمكن أن تمّيز بشكل موثوق بين االحتياجات العاجلة والطويلة األجل، واإ

المواطنين إلى نوع الرعاية المناسب.

إجراءات فورية:

الحضرية والريفية،  المناطق  بالمساهمة في  استثمارية  بناء شبكة عيادات  الشروع في  يجب   •
باإلمكان إنجاز هذه الشبكة )في غضون أشهر وليس سنوات( وسوف يكون لها وقع وأثر فوري. يجب 

البدء بالمناطق األكثر حرماناً.
يجب البدء في بناء مصنع وطني محلي لألطراف الصناعية لخدمة جرحى الحرب في ليبيا، مع   •

المباشرة باالحتياجات العاجلة وطويلة األجل.
يجب إنشاء صندوق لتدريب عدد معين من األطباء الليبيين والمهنيين الطبيين على مر السنوات   •
الحالية  بالحاالت  أولوية عالية، مرتبطة  القادمة من 2 - 8 سنوات، في مجاالت محددة ذات 
الذي  للمستوى  المرشحين  هؤالء  إعداد  على  القادرة  المنظمات  إشراك  المتوقعة.  و"االختناقات" 

يمّكنهم من التعامل مع أعباء العمل، وهذا استثمار مباشر في مستقبل ليبيا.
يوجد مشاريع في أماكن أخرى من بلدان "الربيع العربي" في المناطق التي سادتها اضطرابات   •
اإلجهاد، يمكن الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت – ينبغي االستفادة والتعلم من هذه المشاريع، 
الخارجية، والحصول على برامج إرشادية وتشغيلها. هناك عدة دورات  القدرات  واالستفادة من 

تدريبية تيلفزيونية قصيرة وواعدة يمكن توزيعها على نطاق واسع. 

www.basitigtet.com

Basit Arabic Cover Letter_003.indd   15 21/02/2014   12:57:56



16

تنفيذ نظام المعلومات الطبية المتاحة عبر الهاتف النقال، الذي يمكن أن ينبه ويوجه المواطنين   •
إلى أقرب وأسرع مرافق لرعاية الصدمات النفسية. التكلفة التقديرية لتوفير هذا النظام في مدينة 

بحجم مدينة بنغازي أقل من مليون دينار ليبي.
العمل مع شبكات التلفزيون المحلية إلنشاء سلسلة من إعالنات الخدمة العامة المرتبطة بالصحة.  •

توظيف أطباء مدربين حديثا في الشارع، في أماكن محددة وبدوام متبادل، وبزي موّحد، بحيث   •
يمكن أن يمّيزهم الجمهور. الناُس بحاجة إلى أدلة بصرية تقنعهم بأن الحكومة تعمل من أجلهم، 

وتوفير طبيب في ناصية الطريق سيكون بمثابة أحد الموراد لخدمة المجتمع.

اإلجراءات قصيرة األجل:
الشحيحة  الموارد  ظل  في  العاجلة:  األولويات  من  الفرز  ونظام  الحادة  المركزة  الرعاية  جعل   •
واالحتياجات الملّحة، فإن النظام الصحي يجب أن يكون قادرًا على تحديد مستوى خطورة الحاالت 
لى أين يجب توجيههم للعالج، سواء كان ذلك داخل ليبيا أو إذا لزم األمر خارج  المرضية بسرعة، واإ

ليبيا. يجب أن يكون هذا النظام بعيدا عن ومحّصنًا ضد كل المؤثرات الخارجية. 
يجب إنشاء صندوق دعم سريع من داخل وزارة الصحة، يوفر الدعم العاجل للمشاريع الصغيرة   •
مبادراته وخبراته  البرنامج/ودمج  هذا  دعم  في  الدولي  بالمجتمع  االستعانة  ينبغي  كما  الملّحة. 

الخاصة مع الخبرات والمبادرات المحلية.
العمل حيثما أمكن ذلك ضمن قدرات الرعاية المتوفرة. يجب أاّل يكون كل تركيز ليبيا واهتمامها   •
استشارية  )رعاية  الثالثية  الرعاية  قدرة  لديها  الموجودة  الهياكل  بينما  الجديدة  بالمستشفيات 
تخصصية(. بعض هذه المجاالت واضحة ومعروفة: مراكز إعادة التأهيل لجرحى الحرب و مختبر 

الجراحات الترقيعية وتركيب األطراف والمركز الوطني لعالج األورام وداء السكري..إلخ.
إنشاء لجنة استشارية وطنية للصحة، يجب أن تكون مؤلفة من خيرة وكبار أفراد مجال الصحة والطب،   •
وخبراء من الخارج، ليبيين وغير ليبيين ممن يدركون ويعرفون الحاالت الليبية وما شابهها، بما في 
ذلك الحاالت االنتقالية ما بعد مرحلة الصراع وال يقتصر ذلك على حاالت هذه المرحلة. وينبغي أن 
تكون هذه الهيئة مستقلة، وأن تقدم المشورة لوزارة الصحة، وأن تنشر كل استنتاجاتها علناً. ينبغي 
أيضا أن يطلب من هذه اللجنة االستشارية تقديم المساعدة في مهام مثل تحديد اإلستراتيجية قصيرة 
الرئيسية  المصادر  التأمين الصحي، وتحديد  المدى، وأفضل طريقة إلنشاء  ودعم نظام  وطويلة 

للتلوث البيئي وسالمة النظام الحالي لمراقبة نوعية المواد الغذائية واألدوية المستوردة.
الممرضات/ووظائف طبية أخرى وذلك بإضفاء  السمعة ضد  الوصم وسوء  التغلب على  يجب   •

الطابع المهني عليهم وتغيير النظرة الدونية نحوهم والرفع من شأنهم مهنيا.
الطبية وأكثرها  المهارات  لتحديد أفضل  إنشاء نظام توظيف عبر فتح صفحة على اإلنترنيت   •
مالءمة وأقربها، عن طريق امتحانات سريعة عبر اإلنترنت وعبر الدورات التدريبية. الموفقون 
يتم منحهم مزيدا من الدورات التدريبية أو التوظيف. إذا تم التدريب في الخارج، ينبغي أن يكون 
هناك آلية لاللتزام حيث ينبغي أن يرجع المدربون إلى ليبيا؛ كما يجب التأكيد على أن تكون 

العملية محّصنة ضد أي نفوذ سياسي أو أي تأثير مسلح.
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يجب إشراك أعضاء من ليبيّي المهجر الذين عادوا إلى ليبيا بعد الثورة، ولكن أصبحوا يشعرون   •
باإلحباط، ومنحهم خيارات أخرى، لخدمة بالدهم. وهذا يشمل أصحاب المهن الطبية، فضال عن 

أولئك الذين لديهم موارد وبإمكانهم دعم مشاريع رائدة.
بواسطة  والتجنيد  للعنف  تعرضا  واألكثر  الخدمات،  إلى  تفتقر  التي  المناطق  على  التركيز   •
اإليديولوجيات المتطرفة. بعبارة أخرى، ربط الخدمات األساسية في الطب بنفس نظام الحوافز 

الذي يهدف إلى جمع السالح من الشارع، وتوظيف الشباب.
تشجيع القطاع الخاص الليبي على المساهمة في البنية التحتية الطبية، عن طريق المصارف   •
)شبكة  األولية  الصحية  للرعاية  إعانات  الحكومة  تمنح  أن  يجب  الخارجي.  والتمويل  المحلية 
حجمًا  األصغر  والمراكز  الخاصة  العالج  مراكز  ستغذي  التي  بالمساهمة(  استثمارية  عيادات 

ومقدمي المعدات والخدمات، التي يغطي التأمين الوطني قدرا معينًا من الرعاية بها.   

اإلجراءات الطويلة األجل:
الوطنية( حسب  للصحة  )دراسة  اإلصابة/  وقت  األساسية  الصحية  البيانات  لجمع  نظام  إنشاء   •
مكانية وضع  المنطقة للحصول على معرفة أفضل لحجم المشاكل الصحية الحالية والمستقبلية، واإ

خطة أكثر فعالية للتصدي لها.
البدء في تصميم ما يعادل النظام الغربي "911" حيث يستطيع الناس )ال سيما الذين يلتمسون   •
الرعاية في المستشفى كرهًا( االتصال بأصحاب المهن الطبية والتحدث معهم، أو للتبليغ عن 
حدث أمني عاجل، أو بسبب حالة طبية طارئة. يجب بناء هذا النظام تدريجيا، ودمج الشرطة/
الجيش ورجال اإلطفاء. لقد تم إنجاز هذا النظام بنجاح في بلدان أخرى بعد انتهاء الصراعات فيها.

إنشاء "صندوق دعم سريع" وأكبر حجما مبني ألغراض البنية التحتية ويستند على برامج اتفاقات   •
ذات  الكبرى  الصحية  الرعاية  احتياجات  لتمويل ودعم  الدولية،  اإلقراض  القروض مع وكاالت 

األولوية العالية.

5( إصالح البنوك

ملخص:

جعل القطاع المصرفي مساهما أساسيا في إعادة إعمار ليبيا وفي عملية التحول.  •
على المصارف المحلية تطوير الشراكات الدولية، وعلى الدولة الليبية واللجنة المصرفية مراقبة   •

تطور هذه الشراكات.
الحفاظ على النظام المالي المزدوج – الخاضع للشريعة وغير الخاضع.   •

إعداد المصارف القبلية لحفظ الثروات النقدية، ويجب أن تقوم هذه المصارف بدعم االقتصادات المحلية.  •
التقليل من مشاركة الدولة في القطاع المصرفي.  •
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الوضع الحالي: 

يواجه القطاع المصرفي الليبي حاليا عددًا من التحديات الرئيسية:
توقيع المصرف المركزي ال يعتبر مقبول دولياً. ولذلك فإن عملية تحسين أداء البنك المركزي   •

واالعتراف الدولي به عملية سوف تستغرق وقتا.  
انعدام الثقة وعدم كفاءة النظام المصرفي تسهمان في الحفاظ على نظام مالي مواز وغير خاضع   •

لضوابط )أنشطة االئتمان غير الرسمية واالقتصاد القائم على النقد(.
تسيطر الدولة الليبية على 74% من األصول المصرفية وتسهم المؤسسات التنظيمية الضعيفة في   •

انعدام الثقة في القطاع المصرفي وتثير تساؤالت حول االستمرارية في حال تغيير الحكومة.
القطاع المصرفي منحرف عن تركيبة المجتمع الليبي.  •

تفتقر ليبيا إلى الكفاءة في الخدمات المصرفية التقليدية، وعلى وجه التحديد في مجال التمويل   •
اإلسالمي. 

أهداف قصيرة األجل:
يجب وضع القطاع المصرفي كمساهم رئيسي في إعادة إعمار البالد وبرامج التحول وكأداة تحكم لهذه 

البرامج، يتم ذلك تحديدا كاآلتي: 
االستفادة من النفوذ والمعارف الدولية لتغطية الثغرات في الكفاءات المصرفية المحلية مع الحفاظ   •

على برنامج التحول.
ينبغي أن تقوم البنوك المحلية الرئيسية بتطوير شراكات دولية من خالل منح تراخيص خاصة   •
بإشراف من الدولة الليبية واللجنة المصرفية، مع متطلبات صارمة ومعلومة المقاييس إلعادة 

إعمار البالد.
هذه "المصارف الجديدة" بمشاركة الشركاء األجانب سوف تصبح توقيعاتها مقبولة لألعمال التجارية   •

الدولية )خطاب االعتماد، وتمويل المشاريع، إلخ( التي هي شروط مسبقة إلعادة اإلعمار.
مستوى الشراكة يجب أن يصاغ بطريقة تجعل البنوك الدولية تدعم أنشطتها الليبية في صحيفة   •
الرصيد الخاصة بهم، إضافة إلى ذلك فإن نشاط البنك المحلي سوف يكون مدعوما دوليا بضمانة 
من البنك الشقيق )للشريك الدولي(. بهذه الكيفية ستكون نشاطات البنك مقبولة على الصعيد 

الدولي )ينظر إليها على أنها مخاطر دولية(.
المحافظة على النظم المالية المزدوجة )الخاضعة للشريعة وغير الخاضعة( لتظل مرنة تجاه   •

المعامالت الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي/والمعامالت اإلسالمية الخارجية.
دعم فكرة إنشاء "مصارف قبلية" إليداع مّدخرات السكان، ومنح تراخيص محددة لضمان استمرارية   •

دور هذه المصارف في دعم االقتصاد المحلي )االعتمادات الصغيرة، والرهن العقاري، إلخ(.
التقليل من مشاركة الدولة في القطاع المصرفي كخطوة سريعة لفتح االقتصاد الليبي.  •

إجراءات قصيرة األجل:
إعادة هيكلة وترشيد القطاع المصرفي من خالل االستفادة من المؤسسات المصرفية األجنبية. ويتم 
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ضمان السيطرة على القطاع المصرفي مع مرور الوقت من خالل الترخيص المصرفي واالرتباط  
بشروط:

ضع واحدًا على األقل من البنوك الكبرى، مع الكتلة الحرجة )فرض االندماج(، لدعم التبادالت   ◌
الدولية الليبية. 

المحلية  المّدخرات  لزيادة  التعاونية  النماذج  إلى  استنادًا  قبلية"  "مصارف  إنشاء  فكرة  دعم   ◌
واالعتمادات. 

فتح رأس مال المصارف األخرى للمستثمرين األجانب لتبسيط األنشطة المصرفية، ولكن رفع   ◌
سقف الشروط تجاه التطورات اإلنمائية في البلد.

تعزيز السلطات التنظيمية المصرفية، إلى جانب تطبيق معايير الهيئات الدولية )أي دور   ◌
المقاصة(.

تطوير توزيع االعتمادات لخدمة نظام تمويل مزدوج:  •
◌  تيسير جمع التوفير من خالل منع الحوافز السلبية ضد مدفوعات الفائدة.

◌  تطوير المعامالت المستندة على األصول والمعامالت التكافلية على الصعيد المحلي.
خدمات  شبكة  تنفيذ  أن  إذ  األخرى.  الوسائل  إلى  النقدي  المال  استعمال  من  التحول  فرض   •
الصناعات  االستفادة من  التركيز على  فيجب  الوقت،  كبيرا من  قدرا  يتطلب  تقليدية  مصرفية 
األخرى )االتصاالت السلكية والالسلكية(، وتكييف اإلطار التنظيمي لتسهيل المدفوعات المالية 

منخفضة القيمة وخدمات الصرافة. 
التدفقات المالية المتعلقة بصناعة النفط يتم تسلمها خارج البالد، ويجب إعادة تنظيم المنصة   •

الدولية الحالية لتعزيز موقف البالد كشريك تجاري قوي وموثوق به منتج للنفط والغاز. 
سيتم إعادة الهيكلة وفقا للمبادئ التالية: 

نظام شفاف لمنح المصارف تراخيص مرتبطة بشروط ومراقبة التنفيذ، إلى جانب توفر هيئات   •
تنظيم وتعويض دولية لفرض المعايير الدولية واإلمتثال لها.

االعتراف الدائم بالتعهدات وااللتزامات المدنية، المستقل عن أي مؤثرات حكومية لتحسين صورة   •
»ليبيا« واالعتراف بتوقيعها. 

إنشاء برنامج التحول قبل اجتماع البعثات التنظيمية الدولية المقرر انعقاده عام 2014 لتحسين   •
توازن المصالح الليبية الدولية. 

تأسيس وحدة تنفيذية، إلقرار تجربة تحول القطاع المصرفي، والتنسيق مع برامج التحول األخرى   •
/والصناعات، كي يساعد ذلك في تسريع وتقصير عملية اتخاذ القرارات وتحسين الضوابط.
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6( صندوق الوحدة الوطنية

إيجاز: 
يجب أن يرى الشعب الليبي بشكل مباشر فوائد الثروة الطبيعية الكبيرة لبلدهم، سوف تحذو ليبيا   •
حذو النرويج بالتخلي عن غالبية إيراداتها النفطية لصندوق خاص – "صندوق الوحدة الوطنية".

سوف يتم توظيف استثمارات الصندوق في األمور األكثر احتياجًا - في التعليم والرعاية الصحية   •
والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء. سوف تتخذ قرارات االستثمار على الصعيدين اإلقليمي والوطني.

وباإلضافة إلى ذلك، سوف يكون للمواطنين الحق في جزء من أرباح الصندوق، استنادًا إلى قواعد   •
تتسم بالشفافية. سوف يقوم الصندوق بتوزيع نصيب سنوي "نصيب صندوق الوحدة الوطنية" 

500 دوالر أمريكي لكل شخص بالغ تحفيزًا لالقتصاد المحلي.

مقدمة

ينبغي أن تعمل دولة ليبيا على إنشاء "صندوق الوحدة الوطنية" إلدارة فائض الميزانية الناجمة أساسًا 
عن صادرات النفط والغاز.

األهداف الرئيسية للصندوق:

عادة اإلعمار في ليبيا عن طريق االستثمار المباشر في البنية التحتية الحرجة. دعم االستقرار واإ  •
تزويد البلد بحماية طويلة األمد ضد التقلب الشديد ألسعار تصدير النفط واالنخفاض المتوقع في   •

إنتاج النفط والغاز.

يتم الوصول إلى هذه األهداف بتنمية اإليرادات المتأتية من الصناعات األخرى غير المرتبطة بالنفط 
والغاز. )انظر إلى دبي التي قامت بتنويع إيراداتها بعيدًا عن النفط على أساس تنمية صناعات جديدة 
مثل الصناعة التحويلية والسياحة التي هي اآلن من العوامل المساهمة الرئيسية في ميزانية الدولة(.

يجب أن يستفيد الشعب الليبي مباشرة من الثروات الطبيعية الكبيرة في البالد من خالل إعادة الهيكلة 
العربية  النرويج وقطر واإلمارات  للنفط كدول  المصدرة  الدول  للبالد. معظم  المستقبلية  والتنمية 
المتحدة والكويت قامت بإنشاء "صناديق سيادية" مماثلة تهدف إلى التقليل من االعتماد على اإليرادات 

المتصلة بالنفط على المدى الطويل.

بين عامي 2006 و 2011، أنشأت ليبيا "سلطة االستثمار الليبية" )"ليا"( التي تقوم بإدارة جزءًا من 
إيرادات تصدير النفط والغاز والتي تزيد قيمتها حاليا عن 70 مليار دوالر من األصول، يمكن إنشاء 
الصندوق الجديد ليعمل جنبًا إلى جنب مع سلطة اإلستثمار الليبية )ليا( ولكن تحت نفس السلطة.
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من المتوقع أن يتجاوز الفائض من عائدات تصدير النفط والغاز مستقبال 20 مليار دوالر أمريكي 
سنويًا حالما يتم إنتاج النفط بالمستويات التاريخية. نتيجة لذلك فإن إيرادات الصندوق سوف تنمو 

بسرعة إلى حجم كبير، ما يسمح بتحقيق أهدافه من فوائد قصيرة وطويلة األجل للبالد.

باإلضافة إلى ذلك، سوف يقوم الصندوق بتوزيع نصيب سنوي "نصيب صندوق الوحدة الوطنية" 
500 دوالر أمريكي لكل شخص بالغ تحفيزًا لالقتصاد المحلي. لكي يكون الفرد مؤهاًل لهذا النصيب، 
البد أن يكون مسجال في بيانات الهوية الوطنية الجديدة، وهذا سوف يحد من الغش ويوفر فرصة 
تزويد الحكومة ببيانات دقيقة للتخطيط للمستقبل. كحافز فإن مكافأة األرباح يمكن أن تتاح ألولئك 

الذين يعملون في الوظائف الرئيسية حيث فرص التوظيف حاليًا صعبة )مثل التمريض(.

إدارة الصندوق

• فريق إدارة الصندوق تجمع بين الخبرة الدولية والمعرفة المحلية.
• يتم تحديد نطاق االستثمار بواسطة الحكومة الوطنية، وأيضا بممثلين إقليميين جنبًا إلى جنب مع 

فريق اإلدارة.
• قرارات االستثمار يتم اتخاذها من قبل فريق اإلدارة جنبًا إلى جنب مع كبار الخبراء في القطاع.

أهداف الصندوق

أول 5 سنوات:

عادة اإلعمار في البالد: دعم االستقرار واإ

االستثمار في مشاريع البنية التحتية األساسية مثل المرافق العامة )الطاقة، والمياه، وشبكات   •
و  والنقل  التدريب  وطرق  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  وشبكات  إلخ(،  الصحي،  الصرف 

المطارات، والموانئ، والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب المهني، إلخ.
االستثمار في الخارج: تأمين اإلمداد بالموارد األساسية مثل الغذاء والدواء.  •

تحفيز االقتصاد المحلي من خالل مخصصات سنوية من 500 دوالر لكل شخص بالغ. هذه   •
األموال سيتم فورًا إعادة حقنها لإلسهام في نمو االقتصاد المحلي.

المرحلة األولى من االستثمار سوف تلعب دورًا هاما في استعادة الثقة. يمكن أن تنفذ إطارًا لشركات 
القطاع الخاص باالستثمار في البلد من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
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25-5 سنة

االستثمار في األصول االستراتيجية في ليبيا وفي الخارج )شركات النفط والغاز الدولية، شركات النقل 
اإلقليمي، مجموعات كبيرة من البناء وخدمة الشركات والمجموعات الصناعية( بهدف تطوير العمالة 
والمهارات والمعارف المحلية في ليبيا )ويحتمل أن تكون لليبيين في الخارج( من خالل مساعدة 
نمو الصناعة القائمة )مثل قدرات إضافية، والتكامل على طول سلسلة القيمة( والتنمية غير النفطية 

الجديدة المتصلة بالصناعات. 

بعد 25 سنة

وينبغي أن توفر األرباح السنوية إيرادات متكررة ومتنوعة لتعويض أي انخفاض في إيرادات النفط 
والغاز )انخفاض اإلنتاج و/أو انخفاض سعره في السوق(. وينبغي أن يسمح الصندوق بدعم ونمو 
الصناعات األخرى غير النفطية داخل ليبيا مع األهداف الدائمة للمحافظة على العمالة الكاملة ورفع 

مستويات المعيشة.

ختام:

لقد عملُت بال كلل مع خبراء داخل ليبيا، وفي جميع أنحاء العالم لوضع هذه الرؤية الجديدة ألنني 
أؤمن كما أعتقد أننا نؤمن جميعا، بأن ليبيا تستحق األفضل. إن خطتي لليبيا جديدة تقّدر وتعترف 
بالتضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الليبي والتي من أجلها نسعى جاهدين إلى تطوير أمتنا لكي 
ينعم جميع الليبيين بحياة كريمة ويتمتع بأفضل ما يستحقه من فوائد. إن ليبيا غنية بثقافاتها وقيّمها 

التي تتكون من مزيج من الناس، ويجب أن نستمر في احترام وتعزيز هذه الثقافات والقيم.

م من أفضل ما يمكن أن يقدمه العالم، وحالما نتسلح  نحن شعب فخور يتعطش لمزيد من التعّل
بأحدث األجهزة واألدوات العلمية فلن يكون هناك حدود لما يمكن أن نتعلمه ونحققه من تقدم وازدهار، 
ذا كنا حقًا قادرين على العمل معاً، وتركيز جهودنا على القيام بما هو أفضل لكل ربوع ليبيا، فإننا  واإ

لن نعرف للنجاح حدوداً. 

www.basitigtet.com

Basit Arabic Cover Letter_003.indd   22 21/02/2014   12:57:57




