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 الممخص :

استعادة حالة السمم واألمن في  إلىييدف  اتعد المصالحة الوطنية مشروعا سياسي
وعرفت ليبيا  ى المحافظة عمى االستقرار السياسي من جية أخرى ،الدولة من جية وال

انتياج المصالحة الوطنية ضرورة سنوات من العنف وعدم االستقرار أدت بيا إلى 
وعميو وحتى تتمكن ليبيا من تحقيق االستقرار كآلية لتحقيق االستقرار السياسي ، 

أمين عممية انتقال ناجحة السياسي تحتاج لعممية مصالحة وطنية شاممة من شأنيا ت
إلى حالة من السالم ، أال أن تحديات صعبة تقف أمام ىذه العممية حتى اآلن ، إذن 
من الميم أن نشدد انو ال يجب السعي لتحقيق المصالحة الوطنية من خالل اعتماد 

 نيج تخطيطي يبدأ من أعمى إلى أسفل اليرم .

Summary 

The National Interest is considered as a political project that aims 

to restore peace and security in the state from one side and to 

political stability from another. Libya examined years of violence 

and instability which led the country to pursue National interest 

as a mechanism to realize political stability. Accordingly, and for 

Libya to be able to pursue political stability it needs an inclusive 

national interest process that would insure a successful transition 

process to peace although there are complicated challenges ravel 

till now, so it is very important for us to insist on realizing 

national interest not from depending on a schematic approach 

that starts from top to bottom of the pyramid. 
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 -مقدمـــــة :

ن يكون ىدف الدول الواقعة في أزمات أو حروب البحث عن الطريقة األنجع لمخروج م
فعادة تمجأ ىذه الدول إلى استيراد الحمول التي وضعتيا  الوضع الذي ىي عميو ،

مثيالتيا لمخروج من وضعيا ،إال أن دول أخرى تركز عمى إيجاد حمول بنفسيا انطالقا 
من واقعيا عمى اعتبار أن الحمول المبنية عمى نجاح تجربة في دولة ما ليس 

صة التجربة ىي في األخير تحقيق االستقرار بالضرورة أن تنجح في دولة أخرى ،وخال
السياسي ولو كان بأية وسيمة باعتباره عامل ميم في االرتقاء بمكانة الدولة داخميا 
وخارجيا ،ذلك إن الفرق يبدو واضحا شدة الوضوح بين دولة تتمتع باستقرار سياسي 

ية لو وأخرى تفتقد لذلك ، خاصة إذا كان سبب ذلك ىو العنف واألعمال المشاب
كاإلرىاب والقتل والفوضى .....الخ وليبيا من الدول التي عرفت مثل ىذا الوضع أي 
عرفت بعد ثورة فبراير حالة من عدم االستقرار السياسي ،كما دخمت ليبيا في أزمات 
سياسية انتخابية ))أزمة في الشرعية ((،وأمنية األمر الذي أربك المشيد بين الفر فاء 

ىو ما سبب في البحث عن السبل الكفيمة بإعادة استتباب األمن  .ىذا الوضع المتأزم
والسمم واالستقرار ألن الحالة التي وصمت إلييا ليبيا ما بعد اإلطاحة بالنظام السابق 
جعمت من القائمين عمى المشيد السياسي واالجتماعي والوسطاء من الخيرين والقبائل 

حقيق االستقرار السياسي في ىذا ومؤسسات المجتمع المدني أن تبحث عن آلية لت
حيث أصبح ىذا األخير في حاجة إلى استقرار قبل كل الضروريات األخرى من  البمد،

مأكل ومشرب ...الخ ،حسب نظر الميبيين ،ونطرأ لتأزم ىذا الوضع وزيادة حدتو كما 
قمنا سابقا بدأت محاوالت الميبيين نحو تبني المصالحة الوطنية عميا تكون الوسيمة 

 لفعالة لتحقيق االستقرار السياسي .ا
وعميو تترك الحروب والصراعات جراحا عميقة في نفوس الشعوب قد تستغرق الكثير 
من الوقت لتضميدىا وشفائيا .والمصالحة الوطنية نتيجة حتمية في الدول التي عانت 
من خالفات جذرية أو صراعات داخمية ،وىي قد تتم بين أطياف محددة من المجتمع 

بين المجتمع ونظام الحكم ،وىي تعد من أىم مفردات أي تسوية سياسية ،تنشأ عمى  أو
أساسيا عالقة قائمة عمى التسامح والعدل بين األطراف السياسية والمجتمعية بيدف 
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طي صفحة الماضي وتحقيق التعايش السممي بين أطياف المجتمع كافة،وأن عدم 
 تحقيقيا قد يفشل ىذه التسوية برمتيا .

ميو فقد مثمت الحالة الميبية نموذجا مختمفا عن النماذج األخرى التي اجتاحتيا موجة وع
الحركات االحتجاجية ، فكل دولة شيدت التغيير السياسي قدمت حالة من التغيير وفقا 
لخصوصية وبيئة كل بمد ،وطبيعة التدخالت الخارجية )اإلقميمية والدولية ( ومن تم 

اسا لمظروف السياسية والمجتمعية ،وانطالقا من ىذا التصور كانت الحالة الميبية انعك
يتضح لنا إن غياب االستقرار السياسي في ليبيا يقف خمفو العديد من العوامل المعقدة 

 والمتشابكة معا .
فالمصالحة الوطنية بكونيا إحدى آليات أو مكينزمات االستقرار السياسي في ليبيا ،فقد 

ور المصالحة الوطنية بين األطراف المتنازع والمتصارع جاءت ىذه الدراسة لتوضيح د
 -بكونيا آلية من آليات االستقرار السياسي ،وعمية يمكن طرح اإلشكال التالي :

 مشكمة الدراسة :

 لتحقيق االستقرار السياسي ؟ ليبيا في المصالحة الوطنية ستساهم مدى أي إلى

 :اإلشكالية عن المتفرعة التالتساؤ  من مجموعة بطرح قمنا البحث، في ولمتفصيل

 ما ىو موقف الميبيين من المصالحة الوطنية ؟ -
 تطبيق قانون العدالة االنتقالية أوال أم ماذا ؟ إلىىل يحتاج الميبيين  -
ما ىي التحديات التي تواجو المصالحة الوطنية في ليبيا وآفاق المستقبل  -

مكن إتباعيا حتى الذي تتجو نحوه الدولة؟ وما ىي الحمول المقترحة التي ي
  تقود البمد إلى االستقرار واألمن االجتماعي؟

قميمي ؟ -  ىل عممية المصالحة الوطنية تحتاج إلى دعم دولي وا 

 فرضية الدراسة :
وعميو فقد تبنتو ىذه الدراسة الفرضية التالية حتى تكون إجابة موقنة ليذه 

ل ذلك عمى وجود ))كمما تحقق االستقرار السياسي في دولة ما كمما د:الدراسة
 مصالحة وطنية ((
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 أهمية الدراسة :

تأتي أىمية ىذه الدراسة من متابعتيا ليذا الجدل العممي والتطبيقي من خالل 
ثرىا  عمى  المنطمقات النظرية والعممية لمتفاعالت القائمة واستخالص النتائج منيا ،وا 

تمق  أصبحتىذا الموضوع يعتبر من المواضيع التي  وعميو فإن البحث العممي.
وبالتالي فقد أتت ىذه الدراسة  والميتمين، والمنظرين، اىتماما ممحوظًا من البحاث،

 لكي تغطي مثل ىذا العجز في األدبيات .
 تكمن أىمية ىذه الدراسة في بعدين : أحدىما كمي ، واآلخر كيفي.

 يمياإلقممن حيث الكم تعتبر ليبيا من الدول التي تشكل تقال كبيرا عمى المستوى -1
 والدولي وذلك من حيث الموقع والمناخ والمساحة .

أما من حيث الكيف فإن ليبيا ال تمثل فقط موقعًا جيدًا استراتيجيًا ميمًا في   -2
خريطة العالم المعاصر ، ولكنيا تحظى باىتمام ممحوظ من العالم ،لعدم وجود استقرار 

ب،وعدم التوصل إلى وضع دائم في المنطقة ، وغياب الدولة  وانتشار ظاىرة الحرو 
 حل نيائي لبعض المشاكل القائمة حتى اآلن .

فا ألىمية العممية ىي تزويد المكتبة بمراجع اكتر حول موضوع المصالحة الوطنية في 
 ليبيا .

 الهدف من الدراسة :

وكان ىدفنا من دراسة موضوع المصالحة الوطنية من اجل دراسة موضوع يتعمق 
يوم المصالحة الوطنية واألىداف التي ترمي إلييا المصالحة ببمدنا والتعرف عمى مف

الوطنية في ليبيا ،وكذلك معرفو المسار والنتائج التي حققتيا وكذلك العراقيل التي 
اعترضتيا ضف إلى ذلك توضيح العالقة بين المصالحة الوطنية في ليبيا واالستقرار 

 السياسي .

 مبررات احتيار الموضوع :

الوطنية واالستقرار السياسي وكيفية الربط بينيما من المواضيع التي  موضوع الصالحة
 تدفع الباحث وتجعمو يبحث أكثر الكتشاف تمك العالقة .



 

rs.com.ly-www.stc 

 8102 سادسالعدد ال

 ة دراسات االنسان و اجملتمعجمل
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حمٕق انطبع يحفٕظت 

  ٔانًجتًع اإلَساٌنًجهت دراساث      

 

Copyright © HCSJ    

 

5 

 

تعود دوافع اختيار الموضوع بالدرجة األولى الى أىمية المبررات الموضوعية :
يع الموضوع ذلك أن المصالحة الوطنية واالستقرار السياسي في ليبيا من المواض

الحساسة والمشوقة في نفس الوقت لذلك أردنا من خالل ىذه الدراسة اكتشاف حقيقة 
 المصالحة الوطنية في ليبيا .

فيي الرغبة في دراسة ىذا الموضوع وتكوين رصيد معرفي حول المبررات الذاتية :
 المصالحة الوطنية واالستقرار السياسي في ليبيا .

 منهجية الدراسة :

الوطنية كآلية لتحقيق االستقرار السياسي في ليبيا من المواضيع موضوع المصالحة 
التي تحتم عمى الباحث استخدام منيج دراسة الحالة ذلك إن األمر يتعمق بتطبيق 

إلى ذلك استخدامنا المنيج  أضفودراسة حالة ليبيا من ىذه المصالحة الوطنية ،
وطنية ،والمنيج التحميمي لتحميل القانوني في دراسة القوانين الصادرة بشأن المصالحة ال

ما أمكن تحميمو من ىذه القوانين وكذا لتحميل بعض اآلراء كما استخدمنا المنيج الذي 
 ال يخمو منو أي بحث وىو المنيج الوصفي .

 تقسيم الدراسة :

حسب المعمومات المتوفرة لدينا حول موضوع المصالحة الوطنية في ليبيا واالستقرار 
 سيم الموضوع إلى :السياسي قمت بتق

الفصل األول : اإلطار النظري لممصالحة الوطنية واالستقرار السياسي والذي بدوره 
قسم الى ثالث مباحث ،األول يتحدث عن تحميل مفيوم المصالحة الوطنية من ناحية 
،وشروط نجاخ المصالحة الوطنية من ناحية ثانية ،وكمبحث ثالث مفيوم االستقرار 

 السياسي .

فصل الثاني: فخصص لدراسة تحديات المصالحة الوطنية في ليبيا حيث قسم أما ال
ىذا الفصل الى مبحثين :مبحث أول يتحدث عن مسار المصالحة الوطنية في ليبيا 

  ،أما المبحث الثاني فقد خصص الى أىداف ونتائج المصالحة الوطنية .
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 -السياسي :الفصل األول : اإلطار النظري لممصالحة الوطنية واالستقرار 

تبحث الكثير من الدول في العالم عن االستقرار ،حيث إن الدول التي تتمتع باستقرار 
سياسي تحاول الحفاظ عميو ،أما الدول التي ىي في طريقيا إلى االستقرار فأنيا تكثف 
جيودىا لتحقيق ذلك في أقرب وقت ،وبعيدا عن ىذه وتمك توجد دول أخرى تحمم بيذا 

رار وتسعى جاىده بكل ما لدييا من اجل تحقيقو ،حيث نجد اغمب ىذه النوع من االستق
الدول اتبعت سبيل المصالحة الوطنية لعمو يمكنيا من تحقيق ىدفيا األسمى المتمثل 
في االستقرار السياسي ،فالدارس لممصالحة الوطنية يجد نفسو مجبرا عمى اإلشارة إلى 

:االستقرار السياسي والعنف السياسي مفاىيم أخرى متعمقة بالمصالحة الوطنية وىي 
عدم االستقرار السياسي،ذلك انو ال يمكن أن نتكمم عن المصالحة الوطنية دون فيم 

 -االستقرار السياسي لمدولة ،ولدراسة كل ذلك قمنا بتقسيم ىذه الدراسة إلى التالي :

 تحميل مفهوم المصالحة الوطنية : :األولالمبحث 

فضفاض ،يحتمل أكثر من معنى لو العديد من  ))المصالحة (( مصطمح واسع
عادة العالقات ،وىو يرتبط عادة بالعديد من  المرادفات كالتوفيق بين األطراف وا 
المفاىيم األخرى مثل االعتذار ،والتسامح ،والعفو ،وبناء السالم ،والتعايش السممي 

من مجتمع والعدالة التصالحية . وقد تختمف معاينة ومدلوالتو من شخص إلى أخر و 
إلى أخر ،وما يمكن تطبيقو في بمد ما قد يصعب تطبيقو في بمد في نظرا إلى اختالف  
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بين البالد .فضال عن ذلك ،فإن 
المصطمح يصطبغ بالصبغة اإلنسانية ،ولو العديد من األبعاد النفسية والفمسفية 

ية والقانونية والدينية ،لذلك يجب أن يكون الدارس عمى دراية كافية والمجتمعية والسياس
 بيذه األبعاد المختمفة وبالمسار الصحيح لتطبيقو .

( 1والرأي الراجح في الفقو يقرر إن مصطمح المصالحة الوطنية نشأ من أصول دينية )
نجد أصوليا والعفو ((  . فاآلليات والمحفزات األساسية لممصالحة ))التسامح ،والصفح،

 في التعاليم الدينية .

                                                           
1

 (. 12،13انكريى ،دو ،دث ،ص ص )  ٌطّ عابذيٍ طّ ، انصهح في ضٕء انمرءا- 
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 وتحبذوىناك العديد من النصوص في الشريعة اإلسالمية التي تحت عمى ثقافة الحوار 
العفو وتحض عمى الصفح وتشجيع المصالحة ،وان الصمح والمصالحة مفاىيم 
متأصمة في الشريعة اإلسالمية وفقا لمفكرة اإلسالمية األصيمة المتمثمة في)) إصالح 

والصمح مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع لما فيو من مصالح عديدة  البين (( ذات
منيا جمع الكممة ،وتوحيد الصف ،وقطع النزاعات ،وبناء جسور الوحدة والوئام ،من 
اجل أن يحل الوفاق محل الشقاق ،ويقضي عمى البغضاء بين المتنازعين ،بما يحقق 

 ( . 2سعادة الفرد والجماعة  )

 -شروط نجاح المصالحة الوطنية : اني:المبحث الث

لنجاح المصالحة الوطنية في بمد ما ال بد من توفر مجموعة من الشروط والعوامل 
 وىي :

ال بد من توفر اعتراف رسمي بشأن الوقائع التي شكمت انتياك لحقوق اإلنسان  -
تم في أىدار حقوق األبرياء وي نوالمتسببيواإلقرار بمبدأ محاسبة مرتكبي الجرائم 

 ذلك بشكل تصالحي يشمل كافة الجوانب السياسية واالجتماعية .
ال بد من توفر الدعم المادي والمعنوي لألشخاص واألىالي المتضررين من  -

عمميات العنف والتي يكون سببيا النظام بحيث يكون ىذا التعويض مبدأ رسمي 
 مقرر ويعمل بو .

طنية لكي تكون سدا أمام كل من براز تجربة العدالة االنتقالية في الذاكرة الو إ -
يفكر في اقتراف أمثاليا سواء عن طريق عرضيا في وسائل األعالم أو عن طريق 
عرض مشاىد تذكارية تعبر عن انتياكات حقوق اإلنسان وكيف كان لمعدالة 

 االنتقالية دور في إعادة األمن 
ىم بذل كل الجيود من اجل الكشف عن جميع المختفين والمفقودين وتحديد -

                                                           
2

حسيٍ درٔيش انعادني ، انًصانحت ْي انحم :َتسايح نُحيا ) بغذاد :يكتبت انثمافت  - 

 2016ٔاالعالو ،انطبعت االٔنٗ(،
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 (. 3صور اختفائيم والتكفل بعائالتيم ومساعداتيم في العثور عمى ذوييم )

 -المبحث الثالث :مفهوم االستقرار السياسي :

اإلنسان بطبعو في حاجة دائمة إلى االستقرار وىذا ما يصمح تعميمو عمى المجتمع 
ة أو وبالتالي الدولة ككل ،فالدول في غالب األحيان عند تحديد سياستيا الداخمي

الخارجية فإنيا في األخير ترمي إلى تحقيق االستقرار السياسي ولفيم ىذا األخير لنا 
 وقف مختصرة عمى مفيومو ومتطمبات نجاحو .

 تعريف االستقرار السياسي :-

يختمف تعريف االستقرار من عالم إلى أخر ومن اختصاص إلى أخر ولعل أصحاب 
 م لالستقرار السياسي .اختصاص عمم السياسة ىم األقرب في تعريفي

االستقرار السياسي :ىو غياب أو ندرة أعمال العنف السياسي مثل التظاىرات  -    
العنيفة أو أحدات الشغب أو حركات التمرد أو االغتياالت السياسية أو أعمال التفجير 
والتخريب التي تستيدف مرافق وممتمكات عامة أو خاصة أو الحروب األىمية أو 

تقال والمحاكمة ألسباب سياسية...الخ ،فاستمرار ىذه األعمال أو ما حمالت االع
يشابيا ،وتكرارىا يمثل خطرا عمى الدولة وذلك من خالل إمكانية تحول حالة عدم 

 (.4االستقرار السياسي إلى مشكمة ليا عالقة بيا وىي العنف والعنف المضاد )
حالة من التغيير السريع غير  االستقرار السياسي :ىو حالة من عد االستقرار أو-   

المنضبط والمحكوم والتي تتسم بتزايد العنف السياسي من اجل خدمة أغراض سياسية 
 (.5شبوىة وىذا ما يؤدي إلى تناقص في الشرعية واالنخفاض في قدرات وأداء النظام )

                                                           

 . انٕطُيت صانحتنًا ٕياثيم ىْأ:بعُٕاٌ يمال ,بيٕن أبضذ انًجيذ عبذ- 3

www.alarabia.com 2013 / 08 / 14 انتصفح تاريخ 
4

 ...اجملاالت...احملددات : اخلليجي التعاون جملس دول يف السياسي االستقرار و ريياخل العمل ,يمهإبرا توفيق نيحسن - 
بية االسمامية ممملةة الحررن  لمال التت  نظمتة مجعية الت  الذي الرابع اخلليجي اخلريي العمل رمتإىل مؤ  مقدم حبث , اآلفاق
 6.ص 0202مارس  20اىل  20م  
 
5

 الدراسات جملة،" سياسية ثقافة تنامي و اقتصادي منوو  ندعم سياسي استقرار: 2010 إسرائيل ", شراذ  امطانس - 

 ص ، 1 , 85 العدد, الفلسطينية
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 وىناك تعريف أخر لالستقرار السياسي بأنو "عممية التغيير التدريجي والمنضبط -  
 ( .6التي تزيد من شرعية وكفاء النظام السياسي )

 الفصل الثاني : تحديات المصالحة الوطنية في ليبيا :

تحتاج ليبيا لعممية مصالحة وطنية شاممة من شأنيا تأمين عممية انتقال ناجحة إلى 
حالة من السالم واالستقرار السياسي ،وىذا متناقشة ىذه الورقة .أال أن تحديات صعبة 

ليبيا لحرب  القذافيأمام ىذه العممية .ففي محاولة منو لمتشبث بالسمطة ،عرض تقف 
أىمية خمفت مجتمعا منقسما وحالة من الفوضى عمت جميع أنحاء البالد .إن الوضع 
األمني الحالي في ليبيا غير مبرر وال يمكن الدفاع عنو :فالمميشيات والمجالس 

قصاء مدن وقبائل بأكمميا من عممية إعادة العسكرية ىي من تحكم البالد فعميا ؛تم إ
باإلضافة إلى مئات  األعمار ،ووصل عدد الالجئين إلى ما يقارب المميون الجئ،

 . 7أالف من النازحين داخميا  
تسببت الثورة في تمزيق النسيج االجتماعي لممجتمع الميبي من المحتمل أن تحول 

 الحرب دون إجراء عممية إعادة فعالةاالنقسامات العميقة التي ظيرت في فترة ما بعد 
وان تيدد احتماالت االستقرار والسالم االجتماعي ،وتخرب فرص نجاح عممية ،

الديمقراطية .ونظرا لالنشقاق الذي ضرب المجتمع الميبي  إلى االنتقال من الدكتاتورية
لمجتمع ،ينبغي عمى المصالحة الوطنية أن ال تشمل النظام القديم والثوار فقط .إذ أن ا

الميبي لم ينقسم إلى قسمين فحسب ،بل ىو مقسم إلى عدد من الجماعات والفصائل 
،التي ىي بحاجة جميعيا إلى أن تعطي حصة في استقرار ليبيا .وبالتالي يجب أن 

يعرفون عمى أنيم ‘تشمل عممية المصالحة أيضا الالجئين والنازحين ،وأولئك الذين 
ولة الميبية الجديدة .وعمى الرغم من صعوبة التحدي موالون لمنظام ،وكذلك ممثمي الد

المتمثل في استيعاب كل ىذه األطراف ،أال أن وحدىا مصالحة ذات قاعدة مجتمعية 
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 ب  حسيحة جامعة."" التنمية يف ودوره السياسي االستقرار و دالراش احلةم"بعنوان مداللة ,بوضياف ومليةة فوكة ستيان -
 .الشلف،دت بوعلي

7
اشكانيت بُاء انذٔنت في نيبيا بعذ سمٕط َظاو يعًر انمذافي :اطرٔحت يمذيت  ،َٕر انٓذٖ بٍ بتمت  - 

الستكًال يتطهباث شٓادة انذكتٕراِ في انعهٕو انسياسيت ٔانعاللاث انذٔنيت :تخصص دراساث ايُيت 

 . 166-164ض ض ، 1016 – 2012،انجزائر ،
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عريضة من شأنيا أن تضمن انتقال ليبيا من دولة ىشة مزقتيا الحرب وقسمت 
 مجتمعيا إلى امة مستقرة وشعب موحد .
لسعي لتحقيق المصالحة الوطنية من خالل إذن من الميم أن نشدد انو ال يجب ا

اعتماد نيج تخطيطي يبدأ من أعمى إلى أسفل اليرم .ليس ىناك مجموعة من 
الخطوات التي يجب أتباعيا لتحقيق ىذه النتائج ،بل ال بد أن يكون الحوار وطني 

يسمح لجميع األطراف المعنية بمناقشة ‘شامل في قمب عممية المصالحة .فقط عندما 
يبات األكثر مالئمة من اجل تقصي الحقائق ،والتعويض ،والمساءلة ،واإلصالح الترت

 المؤسساتي ،فأن وحدة ىذا النيج يضمن الممكية المحمية ألي اتفاق .
أال أن عددا من التحديات تقف في وجو عممية المصالحة الميبية ألن عمميات 

الحرب أو من  المصالحة الوطنية مكمفة ،وخاصة عندما تغطي فترة طويمة من
انتياكات حقوق اإلنسان. تشمل المصالحة التعويض لمضحايا وأسرىم ،ونزع السالح 

عادة توطين الالجئين  عادة إدماج المقاتمين السابقين ،وا   . 8،والتسريح ،وا 
أذن ىناك حاجة ممحة بشكل خاص داخل ليبيا وىي الحاجة إلى إرساء سيادة القانون 

رساء سيادة القانون  ،إذ إن المصالحة ال يمكن أن تتم وسط الفوضى الن بناء الدولة وا 
 ىما شرطان أساسيان لعممية المصالحة الوطنية .

أما التحدي الثاني ،فيتمثل بأن فكرة المصالحة في حد ذلتيا يمكن أن تكون  -
غامضة مما يؤدي إلى فيميا بطرق مختمفة لدى المواطنين الميبيين .ففي 

حة ،غالبا ما يكون موقف الميبيين من ظل غياب تعريف موحد لممصال
المصالحة مستندا عمى مفيوميم الخاص بيم )وكثيرا ما يكون منحازا 
(لمعممية .عمى سبيل المثال ،يرفض بعض الميبيين أي مصالحة يعتقدون 
أنيا تعني نسيان الماضي بالكامل من دون مساءلة الذين ارتكبوا جرائم 

شطا المجتمع المدني ))يشعر بعض الماضي .في ىذا الصدد ، قال أحد ن
الميبيون بحساسية حول مصطمح "المصالحة الوطنية "بشكل خاص ،مضيفا 
:كيف يمكن أن تتم مصالحة بعد كل ما عانيناه خالل الحرب وقبميا ؟ال 
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ابراْيى شرليت ،إعادة اعًار نيبيا :تحميك االستمرار يٍ خالل انًصانحت انٕطُيت ،دراست تحهيهيت  - 

 2013،ديسًبر  9صادرة عٍ يركز برٔكُجر انذٔحت ،رلى 
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يمكننا ذلك .عمينا أن نتحدث عن العدالة قبل أن نتعامل مع المصالحة 
سيا كإشكالية أخرى نظرا لكونيا عنصرا ،بالتالي ،تطرح العدالة االنتقالية نف

 أساسيا لممصالحة .
أما التحدي الثالث فيتمثل بتوقيت بدء تنفيذ عممية المصالحة الوطنية في  -

ليبيا ؛ال يجب أن تبدأ في وقت مبكر جدا ،ولكن أيضا ليس في وقت متأخر 
جدا ،أال أن البدء بعممة المصالحة الوطنية في وقت متأخر قد يواجو خطر 

قدان األطراف اىتماميا في ىذه العممية ويصبح تحقيقيا صعبا .ان استمرار ف
ي واالنقسام والنزاعات وسيطرة المجموعات والمميشيات عمى ظحالة التش

الدولة ،وعدم االنصياع لألصوات المطالبة لقيام دولة القانون وتوفير المناخ 
تحقق ال من خالل المالئم لتحقيق المصالحة الوطنية والتي نعمم جيدا ال ت

تغميب مصمحة الوطن عمى الذات. إذن تواجو عممية المصالحة الوطنية 
الشاممة في ليبيا تحديات عدة ،بما في ذلك التعامل مع الماضي ،ونزع 

 السالح ،وثقافة المنتصر ،والنازحين بالداخل والميجرين بالخارج .  

 مسار المصالحة الوطنية : المبحث األول:

ر من الميبيين إن الطريق إلى المصالحة الوطنية يتطمب ترسيخ سيادة القانون يعتقد كثي
ستحتاج –وتجنب إتباع نيج من أعمى إلى أسفل -.ولكن إلنشاء قانون عدالة انتقالية 

ليبيا إلى حوار وطني شامل .بعبارة أخرى ،تعمل العدالة االنتقالية والحوار الوطني 
زمة كم اجل تحقيق مصالحة وطنية تتوافق عمييا جنبا إلى جنب لتوفير الوسائل الال

 . 9األطراف المعنية كافة  
إذن يتطمب مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا تحقيق مفيوم العدالة االنتقالية الذي 

نصاف  المسؤولينومحاسبة  ((؛يتطمب اكتشاف الحقيقة ))المكاشفة عمى االنتياكات ؛وا 
صالح المؤسسات لمنع تك رر االنتياكات ؛وفي نياية المطاف المصالحة الضحايا ؛وا 

الوطنية .وعميو فقد عرف مصطمح المصالحة الوطنية عدة مسارات في ليبيا. فيي 
وأطراف دولية ، مشروع تحاول العديد من األطراف سواء كانت بالداخل أو بالخارج
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ٔانًصانحت ،يجهت عادل ياجذ ،لٕاعذ انًصانحت انٕطُيت في انًرحهت االَتمانيت :يهف بحثي انصفح  - 

 . 15/12/2014يتفكرٌٔ ، انعذد انثاَي 
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قميمية أن تصل بميبيا إلى مشروع مصالحة وطنية ،فيي عرفت مصطمح الحوار  وا 
 . 10وطني  ال

 الحوار الوطني :- 

..... يعتبر الحوار الوطني عنصرا حيويا في معظم حاالت ما بعد الصراع .فيو     
يؤمن بيئة ‘يوفر وسيمة لمختمف أطراف الصراع لمناقشة القضايا الحساسة ،كما 

تحدت حموال ممكنة مشتركة ومستدامة ،ومن المرجح أن يكون الحوار الوطني أكثر ‘
 ليبيا من أي مكان .أىمية في 

وعميو فقد افتقرت الثورة الميبية ،إلى اإلطار النظري الذي من شأنو أن يوجو الثورة 
نفسيا والتحول الالحق .في الواقع ،كان التركيز في بداية األمر عمى التخمص من 

بط حول ماىية الدولة التي يأممون في بنائيا إال بعد خ.ولم يبدأ الميبيون بالت القذافي
عادة توطين النازحين ،واالنتعاش  ييار النظام.ان واجيتيم تحديا نزع السالح ،وا 

االقتصادي ،من بين أمور أخرى .جعل غياب إطار نظري متين لمفمسفة الالزمة 
من التعامل مع ىذه التحديات التي تقف أمام أنجاح عممية  –لتوجيو التحول وتشكيمة 

 في ليبيا . المصالحة الوطنية كآلية لتحقيق االستقرار
إذن نحن بحاجة إلى حوار وطني يجمع األطراف الميبية كافة لمناقشة القضايا الوطنية 
اليامة .وتبقى عالمات االستفيام كثيرة حول من سيشارك في الحوار ،وما ىي 
القضايا التي ستتم مناقشتيا ،وما ىي أولويات الدولة في مرحمة إعادة األعمار ،عمى 

     أم األمن .  سبيل المثال العدالة

 أهداف ونتائج المصالحة الوطنية في ليبيا : المبحث الثاني:  

برزت المصالحة الوطنية كمفيوم مركزي مع الربع األخير من القرن العشرين أين 
تمكنت مجموعة من الدول من تحقيق االنتقال الديمقراطي داخل دوليا ومجتمعاتيا 

الثالثة من االنتقاالت أكثر من أربعين ،فحسب "صامويل ىنتنجتون " شممت الموجة 
ي العالم تحولت من وضع سياسي شمولي إلى نظم ديمقراطية ما بين ثورة فدولة 
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 ابراْيى شرليت ،إعادة اعًار نيبيا ،يرجع سابك دكرِ .- 
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 1772ومستيل العشرية األخيرة من القرن الماضي  1774القرنفل في البرتغال 
وثورات الربيع العربي التي شممت العديد من الدول العربية منيا  تونس ومصر وليبيا 

كثيرة من العالم وليبيا  ،وامتدت المصالحة الوطنية إلى دول 2011ليمن وسوريا في وا
كغيرىا من الدول التي عرفت أعمال العنف وعدم االستقرار السياسي أدت بيا لتبني 

 ( . 11مشروع المصالحة الوطنية لمخروج من األزمة )

 أهداف المصالحة الوطنية في ليبيا :

 ليبيا إلى جممة من األىداف وىي : تيدف المصالحة الوطنية في

العمل عمى المحافظة عمى الرصيد التاريخي لميبيا من النضال والكفاح ضد -
 المستعمر وعدم تشوييو بأعمال ليس ليا عالقة بيذا التاريخ .

عادة استرجاع ذاكرة االستعمار  1751-ديسمبر-24الحفاظ عمى مكتسبات- وا 
بناء المجتمع ال تدميره عمى اعتبار انو ال يحس ومخمفاتو من اجل بذل الجيد إلعادة 

 بنعمة االستقالل أال من عاش فترة االستعمار .

تصحيح االنحراف عمى المسار الوطني والذي خمف خسائر مادية وبشرية معتبرة -
لدرجة انو كاد ان يقوض أركان الدولة في مرحمة من المراحل ،ومحاولة محو أثار 

 ضحيتيا كل الميبيين . المأساة الوطنية التي كان

استعادة األمن والنظام العام عمى اعتبار أن أمن ممتمكات الناس وأرواحيم وحتى -
 أعراضيم مسألة حيوية سواء في نظر اإلسالم وحتى حماية القانون .

 المحافظة عمى مقومات اليوية الوطنية والتأكيد عمى مكوناتيا .-

                                                           
فرانسيس فوكوياما ،بناء الدولة )النظام العاملي ومشكله اجلكم واالدارة يف القرن احلادي  -11

 (8112والعشرين (،ترمجة حجاب االمام،) الرياض: العبيكان للنشر ،
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تحقق ذلك إال من خالل إعادة بعث االستقرار تييئة األرضية لمتنمية المستدامة وال ي-
 واألمن واألمان لممواطن .

تحسين صورة ليبيا الدولية من خالل التزاماتيا بتعيداتيا الدولية عمى اعتبار ان -
حرية المواطن وحرمة أمنو وامن ممتمكاتو من أىم أولويات السياسة الوطنية ،وكذا 

 ق اإلنسان .الييئات الدولية والمنظمات المعنية بحقو 

 نتائج المصالحة الوطنية في ليبيا :

ما  لكل مشروع بداية ونياية وىذه األخيرة إما أن تكون آثارىا إيجابية وتعود بالفائدة وا 
أن تكون سمبية والمصالحة الوطنية في ليبيا كمشروع ال بد أن تكون لو نتائج وىذا 

 -مانحو ل أن نخال ص إلية في ىذه الدراسة :
أي بعد سقوط نظام شمولي  2011ا من األزمة التي وقعت فييا مند خروج ليبي-

 استمر عمى ما يقارب عقود من الزمن.

إعادة استتباب األمن والطمأنينة في نفوس الميبيين بعد سبعة سنوات من انييار -
 النظام .

 إعادة الثقة من جديد لميبيين لبناء دولتيم دولة المؤسسات والقانون .-

امج تنموي شامل الستدراك ما فاتيا خالل السبعة سنوات في مجال البدء في برن-
 السكن والبناء التحتية .

 بدل الجيود وصدق النوايا في جبر الضرر بين الميبيين .-

إعادة الميجرين بالداخل والخارج إلى الوطن وفتح المجال أمام الكل لممساىمة في -
 بناء الوطن .

 .ممفات الموقالمختصة لمنظر في فتح السجون أمام مؤسسات الدولة -
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