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Results for Survey #28:  الرابع حول الثوابت" الشفافية ـ ليبيا"استبيان  

و مكونات التنوع الفكري المطروحة) الخطوط الحمراء(الوطنية    

Questions marked with a [*] were required.  

 

  [?]  

 

Survey Time Stats  

Average Completion Time: 2min 55sec (Min: 0min 0sec, Max: 

75min 55sec)  

Average Time before Quit: 1min 31sec  

   

 
 الرجاء ا'جابة على كل ا#سئلة التالية بكل شفافية ومصداقية
 

  أين ا'قامة؟  .1  

نفسك من المعارضة أم من الموا/ة للنظام؟) ي(ھل تعتبر  .2     

يمكنك اختيار أحد الخيارات أو أكثر -ما ھي في رأيك الثوابت الوطنية   .3     

يمكنك اختيار أحد الخيارات أو -ھل ترى ضرورة أضافة ثوابت وطنية أخرى؟   .4    

Filter On Checked Questions Go

في الخارج - 299   59.80% 

في الداخل - 144   28.80% 

بين الخارج والداخل - 57   11.40% 

Total Answers - 500

المعارضة - 240   49.59% 

الموا�ة - 32   6.61% 

الحياد - 212   43.80% 

Total Answers - 484

ا�س�م - 333   32.08% 

الوحدة الوطنية - 328   31.60% 

أمن وس�مة الوطن - 351   33.82% 

معمر القذافي - 26   2.50% 

Total Answers - 1038
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  أكثر

التي ترددت كثيرا في ا#ونة" ليبيا والقائد للجميع"ما موقفك من مقولة   .5    

  ا#خيرة؟

يمكنك اختيار أحد الخيارات -للمقولة السابقة فلم؟ ) رافضة(إذا كنت رافضا   .6    

  أو أكثر

المطروح ھذه ا/يام؟" القذافي باني ليبيا الحديثة"ما موقفك من شعار   .7     

ذلك؟) ي(على الشعار فكيف تبرر) موافقة(إن كنت موافقا   .8     

ا!نتماء العربي - 112   9.52% 

ا!نتماء ا�فريقي - 20   1.70% 

النظام الجماھيري - 11   0.94% 

الدستور - 357   30.36% 

300 - الديمقراطية   25.51% 

حرية الرأي والتعبير - 376   31.97% 

Total Answers - 1176

اتفق معھا - 13   2.63% 

52 - اتفق معھا بضوابط   10.53% 

أرفضھا - 352   71.26% 

لست معنيا بھا - 77   15.59% 

Total Answers - 494

246 - /ن الوطن للجميع أما الشخص فھو � يمثل الجميع
 

 56.94% 

/ن الشعب الليبي لم يجمع على القذافي - 78   18.06% 

 /نھا مقولة ثورية ـ جديدة ـ تخلد وتقدس الشخص

108 - وتضعه في منزلة الوطن   25.00% 

Total Answers - 432

16 - اتفق معه   4.78% 

اتفق معه جزئيا - 52   15.52% 

أرفضه - 267   79.70% 

Total Answers - 489

1969ليبيا لم تكن دولة قبل سبتمبر  - 20   16.13% 

 ليبيا أصبحت دولة عصرية حديثة بفعل العقيد
معمر القذافي - 13   10.48% 

 العقيد القذافي ھو باني ليبيا الحديثة مع ا�عتراف
- 91
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للشعار فلم؟) رافضة(إن كنت رافضا   .9     

  إذن ما ھو رأيك الخاص في شخص معمر القذافي؟  .10  

مكونات التنوع الفكري في المجتمع"على أي من قائمة ) ي(ھل توافق   .11    

يمكنك اختيار أحد الخيارات أو أكثر -المطروحة؟ " الليبي   

#ي من المكونات المطروحة أع>ه فلم؟) رافضة(إن كنت ترفضا   .12     

 %73.39  بأن الملك ادريس ھو مؤسسھا كدولة

Total Answers - 124

 !ن الشعار يفرض القذافي كرمز وطني على
ا/جيال المعاصرة والقادمة - 59   13.63% 

 !ن ليبيا نالت استق�لھا بتضحيات وجھاد الشعب
الليبي قبل مجيئ القذافي للسلطة - 267

 

 61.66% 

 !ن مؤسس ليبيا الحديثة وبانيھا ھو الملك ادريس
السنوسي - 71   16.40% 

/ن ا/مم المتحدة ھي التي أسست دولة ليبيا الحديثة - 36   8.31% 

Total Answers - 433

193 - القذافي دكتاتور وحاكم مستبد   41.06% 

وما زال يقودھا 69القذافي قام بثورة حقيقية عام  - 41   8.72% 

القذافي رمز ا�ستبداد والظلم والقھر للشعب الليبي - 202   42.98% 

34 - القذافي رمز وطني تاريخي نجتمع حوله ونحتكم إليه   7.23% 

Total Answers - 470

 حركة اللجان الثورية كتعبير عن منظومة أفكار
ومبادئ التجربة الثورية في ليبيا - 7   1.49% 

 جماعة ا!خوان المسلمين و الجماعة ا�س�مية
كتعبير عن منظومة مفاھيم) المراجعاتبعد (المقاتلة   

واجتھادات فكرية تأسس مرجعية اس�مية بالمعنى ال
- 20   4.26% 

 الفعاليات الفكرية والثقافية التي تنخرط في مؤسسات
 وھيئات ومنظمات ونقابات وروابط وشخصيات
 كتعبير عن الرؤى وا/فكار المتنوعة في المجتمع
الليب

- 113   24.09% 

 منظمة الشباب الليبي بكل مكوناتھا كتعبير عن
 اجتھادات وأفكار ورؤى تعبر عن طموحات جيل
الشباب الذي ولد مع الثورة

- 23   4.90% 

 مجموعات ا/نصار والرفاق كتعبير عن الذين التفوا

2 - حول القذافي وأفكاره وبرامجه   0.43% 

أرفض كل الخيارات - 304
 

 64.82% 

Total Answers - 469

41 - الطرح يسعى لتھميش وتجاوز التجربة الحزبية والنقابية
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  ما ھوية النظام السياسي المناسب في رأيك في ليبيا المستقبل؟  .13  

 شكرا على مشاركتكم  
 

  حتى يتم حفظ اختياراتكم الرجاء النقر على كلمة

Finish 

 
 ترقبوا النتائج قريبا

[ Main ]  

والط�بية في تاريخ ليبيا الحديث   11.58% 

 الطرح يتجاھل قصدا تجربة ا/حزاب الوطنية السياسية
المتنوعة قبل ا!نق�ب - 24   6.78% 

 الطرح يتجاھل قصدا تجربة المعارضة السياسية الوطنية

30 - في عھد القذافي   8.47% 

 الطرح يسعى إلى حصر تجربة الحركة ا�س�مية في
بعد المرجعات) المقاتلة(و ) ا!خوان(جماعتي 

- 18   5.08% 

 الطرح يسعى لIلتفاف حول استحقاقات المجتمع المدني

178 - والتعددية الفكرية والسياسية والتحول نحو الديمقراطية
 

 50.28% 

 الطرح يتجاوز كل ما قامت به حركة اللجان الثورية من
 انتھاكات وجرائم في المجتمع الليبي ويفرضھا كمكون
فكري مستقبلي

- 63   17.80% 

Total Answers - 354

نظام الجماھيرية القائم بقيادة أحد أبناء القذافي - 13   2.60% 

 نظام جماھيري معدل بما يتناسب مع متطلبات
المرحلة التاريخية - 9   1.80% 

 نظام ملكي دستوري يتناسب مع متطلبات المرحلة
التاريخية - 27   5.40% 

 نظام جمھوري دستوري يتناسب مع متطلبات
المرحلة التاريخية - 51   10.20% 

 نظام فيدرالي يقوم على عدد من الو�يات لھا قدر
معتبر من ا�ستق�لية - 33   6.60% 

 نظام ديمقراطي حر يكفل العدل والمساواة للناس،
 يختار الشعب فيه مسؤوليه ويحاسبھم كل حسب
كفاءته

- 304
 

 60.80% 

63 - نظام اس�مي   12.60% 

Total Answers - 500
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