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 :الملخص
احلمـد اهلل الـذي عمـر أوطاننـا بـاإلؽلان، وأكرمهـا بفـضائل اخلـري واألمـن واألمـان، والصـة  والالـةم علـل النـ  

فـة كـأ أن العةقــة بــني : زلمد الذي كمل اهلل بـه الـدين، وأرسـله رمحـة للعـادلني، وآلـه وصـببه أععـني، أمـا بعـد
 مـنهما يـالعل لآلخـر، ويعمل من أجلـه، واألسـايف ذ كلـأ صـدق اانتمـا ،الـوطن وادلـواطن عةقـة فطريـة، كـل 

الذي يعد مطلبا ضروريا ذ احليا ، إك به يقوم الفـرد بواجباتــه كاملــة دون إفــراال وا تفــريـ، فــاانتما  إو الــوطن 
نـو  والـب بـرات احلاجـة موضـوع مـن ادلوضوعات ادلهمة والضـرورية ذ ييـا  الفـرد واعتمـخ داخـل مـدن وقـر  اج

إليهـا ذ اآلونـة األخري ، يني عصف ببةدنا كثري من الفنت وادلشاكل. وناللـ الضـو  علـل موضــوع اانتمـا  إو 
الوطن من ادلوضوعات الشائكة، واألمور اخلطـري  التــ  ينبـــ  التعــاط  معهــا بتـيقأل، واألخـذ ،ـا لـذر، والتعامـل 

ة غلــو يفالــد العقيـــد ، أو إفــراال ؼلرجــه عــن مالــارأ احلقيقــ ، فهــو أمــر دعــا إليــه معهــا وفــن ادلــنهي الصــبي ، بــ
اإلسةم ويث عـلل فعلـه، وأركـد إو ااتصاف به كريطة أن يكـون وفــن مــنهي وســط  معتــدل ػلفــأل يقوقــه، 

ذ مـــــ)ار ياذلويــــة  ادلـــــشاركة -بفـــــضله وكرمـــــه  -ويـــــالري أمـــــورأ، ويىلخــــذ بــــه إو كــــاطيل األمــــان ودلــــا يالــــرأ اهلل   
الوركــة ياعتمــخ ادلتنــوع وويــد  اانتمــا  واملرعلــا علــل ادلصــاحلةي  وادلتـــريات الوطنيــةي رأيــخت أن أأــذ مــن أ ــداف

ييـــث أن موضـــوع اانتمـــا  إو الـــوطن ػلتـــل موقعـــا مرك يـــا ذ الفكـــر العـــادل  والثقـــاذ بــــما يــــشكله مـــن اعتبـــارات 
 كخصية كات عةقة باحلقوق والواجبات.
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 المقدمة 
البنـــا  القـــانوي الالـــليم، وســـياد  القـــانون، وتوســـيخ يـــن ادلشـــاركة ذ الشـــ)ون العامـــة كلهـــا عوامـــل تالـــا م ذ 

ااســـتقرار والتقـــدم توطيــد أســـبا  الويـــد  الوطنيــة، وتعمـــن مـــن خيـــار البنــا  والعمـــران، وا ؽلكـــن احلصــول علـــل 
ـــذلأ فـــ ن اإلنصـــات إو يقيقـــة التنـــوع  ـــه. ل الثقـــاذ وااجتمـــاع  مـــن خـــار  يركـــة اعتمـــخ  صوصـــياته وتنوعات
والتعــدد ذ اعتمــخ،  ــو البدايــة احلقيقيــة واخلطــو  األوو ذ مشــروع ااســتقرار وبنــا  الويــد  الوطنيــة علــل قاعــد  

 اعتمـخ لــيق انقالــاما وتشـركما، وإظلــا  ــو يقيقـة تارؼليــة ورلتمعيــة صـلبة وكات عمــن تـارؼل . فــالتنوع والتعــدد ذ
ينبـــ  أن ننطلــن منهــا ذ عمليــة التوييــد واائــتةف، وتشــريخ قــوانني وطنيــة جريتــة، ممــ  التعــدد، وتتعامــل معــه 

  .باعتبارأ ج   من قو  الوطن ومنعته

 أهمية الدراسة
ات الــب تواجــه أبنــا  ادلنطقــة اجنوبيــة وتنــوع اعتمــخ وويــد  تكمــن أعليــة  ــذأ الدراســة ذ ألــا تتنــاول التبــدي

اانتمــا  وأملرعلــا علــل ادلصــاحلة، وذ هــل مــا تشــهدأ ليبيــا اليــوم مــن يالــة انفــةت أمــ ، وغيــا  واضــ  دل ــا ر 
 سلطة فاعلة، و و ما غلعل الطرين ضلو ادلصاحلة واانتما  مليتا مبا  و أكثر من العقبات والتبديات.

 المشاركة وتكافؤ الفرص:أواًل: 
أن احلقــوق الثقافيــة لكــل تنــوع اجتمــاع ، يــن ادلشــاركة ذ احليــا  الثقافيــة الوطنيــة وتكــاف) الفــر ، ليــث أن 
اإلمكانات الثقافية الرمسية تصرف وتواع بالتالـاوي، وػلـن لكـل الكفـا ات والطاقـات الوطنيـة أن تصـل إو أعلـل 

تكــون لةنتمــا ات الطبيعيــة أو احلديثــة دور ذ منــخ أو  مــي  إنالــان أو  ادلناصــو وادلالــتوليات الثقافيــة. وأن ا
طــرف مــن شلارســة دورأ ومالــتولياته علــل الصــعيد ااجتمــاع  وااقتصــادي والالياســ  وغــريأ. فكمــا أن ادلشــاركة 
ــــاق احليــــا   ــــ ، كــــذلأ آف ــــات اعتمــــخ اللي ــــة  ــــ  زلصــــلة التفاعــــل اخلــــةق بــــني رلمــــوع التعبــــريات وادلكون الوطني
ااجتماعيــة وإمكانا ــا، ف لــا مفتويــة للنميــخ بــدون التنوعــات واخلصوصــيات، وإظلــا علــل قاعــد ا ومــن خــةل 

 .التعامل احلضاري معها تتم ادلشاركة ذ تفعيل وتنمية احلقول األساسية ذ الوطن واعتمخ

والالــلم ااجتمــاع  وااســتقرار الالياســ  ا ؽلكــن أن يتبققــان ذ أي رلتمــخ متنــوع ومتعــدد إا علــل قاعــد  
نفــ  التمييــ  والتعامــل احلضــاري مــن كــل أكــكال التعدديــة ذ اعتمــخ ومشــاركة  ــذأ التعبــريات ذ البنــا  واإلدار  

توفرأ علل سلم رلتمع  صلو واستقرار سياسـ  وتاليري الشتون العامة،  و ادل)كر األقصل ارتقا   ذا اعتمخ و 
متــــني، وعلــــل  ــــذا نالــــتطيخ القــــول: أن زلــــاوات التطهــــري العرقــــ  والتمييــــ  الطــــائف  والتعصــــو الــــدي  وشلارســــة 
 العنصرية، كلها قضايا وشلارسات ا تفض  إا إو ادل يد من التد ور ااجتماع  والفوضل الالياسية وااليار 
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ا تصـنخ اسـتقرارا واإلكـراأ ا يقـود إو تـيـري يقـائن التـاريخ واعتمـخ. فادلشـاركة ا ممـ  اعتمع ، فالكرا ية 
اجماعــات اخلاصــة فقـــ، م بــل ممــ  اعتمــخ بىلســرأ ياضــرا ومالــتقبة. وعــدم التفرقــة لــيق كــعارا يرفــخ أو مقولــة 

كـــد علـــل خيـــار ادلالـــاوا  تقـــال، بـــل  ـــو ن ـــام قـــانوي يـــنم علـــل كلـــأ، وشلارســـة مالـــتدؽلة مـــن سلتلـــف ادلواقـــخ ت) 
واســتيعا  عيـــخ مكونـــات الـــوطن واعتمـــخ، ويعـــررف مصــطل  عـــدم التفرقـــة ذ القـــوانني الدوليـــة واإلنالـــانية، بىلنـــه 
ادلالاوا  ذ الفر  أمام األفراد دون اعتبار للنـنق والـدين، والعـرق، واألصـل ااجتمـاع ، واللــة والثـرو . وكلـأ 

الفعلية، وت)كـد التوجيهـات اإلسـةمية علـل ضـرور  أن يتعامـل اإلنالـان مـخ  ذ القانون وسلوك احلكومة واألعمال
 اآلخــرين مبقتضــيات العدالــة. قــال تعــاو اوا تالــتوي احلالــنة وا الالــيتة ادفــخ بــالب  ــ  أيالــن فــ كا الــذي بينــأ 

علـــل  فالتعامـــل اإلغلـــاآل مـــخ اآلخـــرين،  ـــو الكفيـــل .ي34وبينـــه عـــداو  كىلنـــه و  محـــيم، يســـور  فصـــلخت، اآليـــة 
امتصا  تشننهم واستيعا  سلبيتهم، فتتبول من جرا  التعامل األخةق  الرفيخ إو معرفة متبادلـة قائمـة علـل 

ـــ)كد علــل  ــذأ  .الصــدق واايــاام العميــن، ونبــذ كــل أكــكال الضـــائن وعديــد   ــ  القصــم اإلنالــانية الــب تــــ
عليــه وســلم الراقيــة أدخلــخت الكثــري مــن الكفــار  احلقيقــة. ويكفينــا أن نشــري أن أخــةق الرســول األع ــم صــلل اهلل

وادلشركني إو اإلسةم. فىلخةق الرسول صلل اهلل عليه وسلم ومداراته للنايف ويالـن تعاملـه معهـم نقلـخت الكثـري 
 من النايف من موقخ معادا  اإلسةم إو موقخ ادل)من ادلدافخ عنه. 

لــــوط  واإلنالـــاي، ينبــــ  أن ا تكـــون قائمـــة علــــل فالعةقـــات ااجتماعيـــة والثقافيـــة والالياســـية ذ اإلطـــار ا
أســايف التمييــ  وادلفاضــلة، وإظلــا علــل قــدم ادلالــاوا ، والكفــا   بصــرف الن ــر عــن منبتهــا وأصــلها  ــ  الــب تتبمــل 
ادلالتولية العامة. ولقد نصخت ادلواملين الدولية علل ين التعبريات الدينية والثقافية وااجتماعية ذ التمتـخ بثقـافتهم 

ارسة كعائر م الدينية واستخدام لـتهم، وادلشاركة ذ احليا  الثقافية والدينية وااجتماعية وااقتصادية والعامـة، وشل
وذ عمليــة اأــاك القــرار فيمــا يتعلــن باألقليــة الــب ينتمــون إليهــا وتكــوين امــادا م والرقابــة عليهــا، وإقامــة عةقــات 

 الدول األخر  شلن ؽلتون ذلـم بصـلة قوميـة أو عرقيـة أو دينيـة أو ير  وسلمية مخ سائر عاعات الوطن أو مواط 
 .لـوية

وؽلكــن لنــا تلخــيم مــا ل ككــرأ علــل: ان التنــوع ااجتمــاع  يقيقــة إنالــانية وتارؼليــة، وضلــن لاجــة إو رؤيــة 
الويـــد  يضـــارية جديـــد  للتعامـــل مـــخ  ـــذأ احلقيقـــة، مبـــا يـــ)دي إو توهيـــف  ـــذا التنـــوع ذ ســـياق إملـــرا  مفهـــوم 

   .الوطنية وتعمين خيار التعاي  الوايد والاللم اعتمع 

 تانياً: الوحدة وحرية االختالف



 إبراهيم خليل خليفة البلعزي         فتحي محمد محمد عيسى           المصالحة المجتمع المتنوع ووحدة االنتماء وأثرهما على          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

[17] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                NSSI 2710  -446× (Print) 
 

 

فالويـــد  احلقيقيـــة ليالـــخت ضـــد يـــن ااخـــتةف وايـــاام ادلــــاير، كمـــا أن يـــن ااخـــتةف ا يعـــ  
يــد ، و ــو الــذي التشــريخ للفوضــل واانقالــام والتشــركم. فــالتنوع ا ــاال باحلريــة والتالــام ،  ــو الــذي يصــنخ الو 

يضـــبـ ااخـــتةف لكـــ  ا يتبـــول إو تفتـــخت وتشـــ  ، و ـــو الـــذي غلعـــل ايـــاام ادلــــايرين وســـيلة ااســـتيعا  
 .والتفاعل

فقد مضخت أامنة التوييد القالري وإلـا  اخلصوصيات، وكلأ ألن  ذأ التنار  البشرية مل ت د الواقخ 
ة بشرية تتطلخ إو الالياد  والـلبة علل قاعد  نف  اإلنالاي إا تشتتا وانقالاما ويروبا. وأي فتة أو رلموع

التنوعات وزلاربة م ا ر التالام  وااختةف ف ن مآذلا الالقوال والفشل، وكلأ ألن عيخ القو  اإلنالانية 
  إو التمكن وااستقرار، بل عللأدركخت أن القهر ا يلـ  يقها ذ التعبري عن كا ا، وأن ااستبداد ليق سبية

كلأ ييث أنه  و الذي يالا م مبتوالياته ااجتماعية ذ تكثيف حل ات اإليالايف والشعور العكق من 
بالذات وخصوصيا ا ادلتعدد . فنبن مخ ماياام ااختةف بوصفه سبية لةتفاق، وااعااف بالتباين بوصفه 

ات أو ملقافة من دلية علل العافية، وتىلكيد أنه ما من أمل ذ سةم البشرية ما هلخت يضار  من احلضار 
الثقافات أو أمة من األمم ااريف قهرا سياسيا أو فكريا أو أخةقيا علل غري ا من احلضارات أو الثقافات أو 
األمم بدعو  أن الطبيعة والتاريخ مي ا ا علل غري ا مبا ا ؽلتلكه سوا ا، فمالتقبل البشرية مر ون بااياام 

ق  أو التعصو ادلذ  ، والتالليم الذي ا رجعة فيه بىلن إنكار ادلتبادل، والتخل  عن رواسو التميي  العر 
 اخلصائم الثقافية أو احلضارية لشعو من الشعو ، إظلا  و نف  لكرامة  ذا الشعو وكرامة اإلنالانية ععا .

 ولكــن الالــ)ال  ــو: كيــف نتــي  حلالــة التنــوع أن تقودنــا إو التعــاي  والويــد  ولــيق إو اانقالــام واحلــرو . 
ريــو أن اإلجابــة علــل  ــذا الالــ)ال ادلركــ ي، يعــد مــن القضــايا األساســية الــب تالــا م ذ خلــن رؤيــة جديــد  وا 

ـــا. وأن صـــون احلقـــوق الثقافيـــة والالياســـية للتنوعـــات  ـــو الالـــبيل الـــذي  ـــا ورلتمعن لواقـــخ التعـــدد والتنـــوع ذ واقعن
ســببا لةنقالــام واحلــرو . ومــا نــود أن يوصـلنا إو أن تكــون يالــة التنــوع طريقــا للتعــاي  والويــد  بــدل أن تكــون 

 نبلورأ ذ  ذأ الدراسة،  و احلقوق الثقافية للتنوعات والتعدديات ادلتوفر  ذ فضائنا ااجتماع 

 :ثالثاً: الحماية القانونية
فصيانة يقوق اإلنالان واياام كرامته وخصوصياته الذاتية والثقافية، والعمل علل سن القوانني واألن مة الب 

ل دون التعدي علل  ذأ احلقوق أمر مطلو  ذ  ذا الالياق. فااختةفات ادلذ بية والقبلية والعرقية مو 
والدينية، ا تربر بىلي ككل من األككال التعدي علل يقوق اآلخرين. فكل القناعات الدينية زلل اياام 

 وجود م وأفكار م، بل علل وتقدير. وااختةف ذ الفكر واانتما ، ا يقود إو التعدي علل اآلخرين ذ
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العكق من كلأ، ييث إننا مىلمورون دينيا من اياام اآلخرين وشلارسة العدل جتا هم واإليالان 
إليهم. فة ضلار  اآلخرين بالبو أفكار م وآرائهم، كما إننا ينبـ  أن  ا ظلاريف عملية اإلقصا  واإللـا  جتاأ 

ئر اانتما  لد  اإلنالان. فادلطلو  دائما وذ كل األيوال، ومن  اآلخرين بفعل اختةفنا معهم ذ دائر  من دوا
كل األطراف،  و العمل علل صيانة يقوق اإلنالان وعدم امتهان كرامته. فاإلنالان مطلقا مصان ذ كاته 

وااياام يفوق التالام ، فهو ينطوي علل موقف إغلاآل جتاأ الـري ذ وكل ما يتعلن به من أمور وقضايا. م
خةقة. وا ؽلكن ألصبا  القرار أن يقننوا ااياام بالتشريعات، وا يالتطيعون إكراأ النايف علل  تعددية

اياام الـري. ولكن ؽلكنهم أن يدعموا احلرية الثقافية باعتبار ا من الدعامات الب تقوم عليها الدولة. واحلرية 
إو ين عاعة من النايف ذ أن تتخذ ما  الثقافية، علل خةف احلرية الفردية،    يرية عاعية، فه  تشري

ماعة ويالو، بل مم  تشا  من أساليو احليا . واحلرية الثقافية    ضمان للبرية ككل. فه  ا مم  اج
أفراد ا. واحلرية الثقافية لمايتها دلنا ي ييا  الـري، وتشنخ علل التنريو والتنوع واخليال  ين كل فرد من

 ي13ي اخلةق، مصدر سابن،   واإلبداع م يالتنوع البشر 

 رابعاً: االنتماء وحب الوطن
ما الذي يعنيه اانتما  ويو الوطن؟ وكيف ؽلكن للمواطن أن يرتق  مبالتو  انتمائه ويبه للوطن؟ فالشـعور 
باانتمــا  كمــا  ــو متعــارف عليــه ينشــىل مــن رلمــوع ادلشــاعر الفرديــة الــب تشــكل رأيــا  عامــا  وااســكا  وتكــافة  ذ 

 ــذا الشــعور باانتمــا  يوجــد لــد  احليــوان ذ صــور  ..الالــرا  والضــرا  عمــوع األفــراد ومــا يــربطهم بكيــالم األشلــ 
غريــ   جتعلــه يشــعر مــن غــري تفكــري باانتمــا  إو القطيــخ الــذي  ــو منــه، و ــذا اانتمــا  ذ مالــتو  احليــوان فيـــه 

إلنالــان فينقلــو  ــذا الشــعور إو يوعــ ي تـذيــه ادلعرفــة الكثــري مــن الـريــ   وقليــل مــن اإلدراك وادلعرفــة، أمــا عنــد ا
والثقافــة يــت ينتقــل مــن ييــ  الـريــ   إو ييــ  التفكــري ادلختــار، و ــذا الــوع  الــذا   ــو الــذي يتبــول ذ مرايــل 
ييــا   ــذا الفــرد، إو قــو ، ويتميــ  بــه كــل فــرد مالــلم علــل وجــه اخلصــو ، كلــأ ان اانتمــا   نــا  ــو انتمــا  إو 

لدرجـــة األوو.. ت يتبـــول إو يواقـــخي أي ينتقـــل مـــن مالـــتو  الشـــعور إو مالـــتو  الالـــلوك.. ولكـــن يعقيـــد ي با
لـــيق أي نـــوع مـــن الالـــلوك، ولكنـــه الالـــلوك ادلضـــا  بنـــور العقيـــد  اإلســـةمية الـــب تشـــخ ذ سلتلـــف ينايـــا جالـــد 

األرض  ـــو انتمــــا  إو  اعتمـــخ وم)سالـــاته.. و ـــذا مـــا ؽلي نــــا ضلـــن ادلالـــلمني أن انتما نـــا عيعــــا  ذ سلتلـــف بقـــاع
يعقيد  مساويةي مكـم عيـخ ادلالـلمني ومـوذلم إو يأخـو ي..  ـذأ العقيـد  ذ تعاليمهـا ادلالـتمد  مـن ملوابتهـا مـاكا 
يعـ  يــن اخلـالن، ت يــن ادلعبـود.. ويــدخل ذ اإلطــار نفالـه يــن يادلواطنـةي.. أي الاعــة الفعليـة حلــو الــوطن.. 

ي ومال)وليته ااجتماعيـة جتـاأ اعتمـخ، إكن احلـديث عـن اانتمـا   ـو يـديث أي واجبات  ذا الفرد جتاأ يالوطن
عــن ادلالــ)ولية ااجتماعيــة، وكمــا ذ احلــديث الشــريف الـــذي ي)كــد علــل األمانــة وادلالــ)ولية مكلكــم راع وكلكـــم 

و وكـة النمطـني سـييل وا يـدخل ذ سـياق اانتمـا  ويـ مال)ول عن رعيته فاإلمـام راع و ـو مالـ)ول عـن رعيتـه.
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الـــوطن.. وذلـــذا فاحلـــديث عـــن ادلواطنـــة وعـــن يـــو الـــوطن يـــرتبـ باحلـــديث عـــن الفـــرد الـــواع ، الـــذي 
يالــتوعو يقوقــه وواجباتــه ويــدافخ عنهــا ويالــهم ذ تفعيلهــا.. والــوع  الــوط   ــو الــوع  ادلطلــو  الــذي يرتقــ  

لـذي يـدرك انـه مـخ اآلخـرين بادلواطن ذ عةقتـه بـالوطن إو أن يكـون اإلنالـان الفاعـل ولـيق اخلامـل.. اإلنالـان ا
 وليق ضد م أو هلهم.

وتنمية الوع  لد  ادلواطن،    مال)ولية م)سالات اعتمخ ابتدا  من األسر  وادلدرسة ومرورا  بوسائل 
 ..اإلعةم وبالطبخ يادلالندي زلور بنا  الذات الذي كان وسيبقل  و مرك  التـيري اإلغلاآل لكل فرد وكل مواطن

توية بني األفراد بعضهم البعض أو بني األفراد ومن ؽلثل ادل)سالات التـيريية،  و ادلطلو، قنوات اعتمخ ادلف
 .وبنا  اعتمخ.. واحلفاظ علل ملباته وتواان أدا  م)سالاته مال)ولية اجميخ

 خامساً: المصالحة الوطنية ودورها في بناء واستقرار الدولة.
عند احلديث عن ادلصاحلة الوطنية ذ ليبيا مخت عنوان ياعتمخ ادلتنوع وويـد  اانتمـا  وأملرعلـا علـل ادلصـاحلةي 
ويقتضـــ  األمـــر أن نببـــث ذ األســـبا  الـــب أدت إو اانقالـــام الليـــ  الـــرا ن، وتشـــخيم الواقـــخ الـــذي اقتضـــل 

خ احللـول الناجعـة، فعـدم معاجـة جـذور احلديث عنه. يبدو أن  ناك قصور ذ تشـخيم ادلشـكلة ػلـول دون وضـ
ـــر ادلصـــاحلة، وإن مـــن كـــىلن مصـــاحلة وطنيـــة  اانقالـــام أفضـــل إو إخفـــاق ا ـــاوات ادلتعـــدد  لـــرأ  الصـــدع وتعث
يقيقية وعميقة أن تكون  ناك توافقـات وطنيـة علـل بنـا  م)سالـات سياسـية وأمنيـة فاعلـة، تـيـو وتنصـهر فيهـا 

 تقف يائة  أمام مقين ادلصاحلة الوطنية الشاملة ذ لي .األبعاد القبلية وادلناطقية الب 

سكان اجنو  مبختلف مكونا م  جنو .  ناك مديات سلتلفة تواجهمديات ادلصاحلة ذ ا الفقرة األولى:
 الثقافية وااجتماعية. 

الـــوط  وترســـيخه مبـــا  نـــا تـــربا أعليـــة وييويـــة التوصـــل إو يـــد أد  مـــن اإلعـــاع  مـــديات سياســـية وأمنيـــة. -يأي
ـــة، و ـــو مـــا يقتضـــ  اايتكـــام إو قواعـــد سلتلفـــة تالـــتند إو عقـــد  يتضـــمن التوافـــن علـــل خارطـــة طريـــن مقبول
اجتماع  ــــــ سياس  ينبثن منه توافن وط  علـل أساسـيات ادلالـىللة الوطنيـة وخطوطهـا العريضـة، ولتبقيـن  ـذا 

خ الـذات أوا  وقبـل كـل كـ  ، لتطهري ـا مـن ن عـات العقد ابد من ولـو  كـل األطـراف ذ مصـاحلة يقيقيـة مـ
 اإلقصا  فكرا  وشلارسة، ضد اآلخرين.

تطبيـــن العدالـــة اانتقاليـــة يتطلـــو تـــوافر احلـــد األد  مـــن  ناانتقاليـــة. إمـــديات مرتبطـــة بتطبيـــن العدالـــة  -ي ي 
سـري عنلـة العدالـة اانتقاليـة ذ ااستقرار الالياس  واألم ، وعلا كرطان ا يتوفران بعـد ذ ليبيـا، إك ا ؽلكـن 

هـل عـدم ااسـتقرار الالياسـ  والفوضـل األمنيـة وعـدم ااتفـاق علـل كـكل ادلن ومـة اإلداريـة الـب ستالـا م ذ 
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للوصــول إو أ ــدافها. أي أن اإلكــكالية األساســية ذ تطبيــن العدالــة  ســري ادلن ومــة العدالــة اانتقاليــة
 .ؽلقراط اانتقالية تكمن ذ تعثر اانتقال الد

 الخالصة:
إن مـــا متـــا  إليـــه ليبيـــا اليـــوم واجنـــو  بشـــكل خـــا   ـــو قيـــاد  سياســـية جديـــد  تـــ)من بادلهمـــة، وتالـــتطيخ  

مواجهة التبـدي ذ مهمـة تارؼليـة ا رلـال فيهـا للن عـات الفتويـة، وتشطـورر مشـروعا  خاليـا  مـن ن عـة الثـىلر واانتقـام 
أساســا  لــه، وتالــتطيخ  ــذأ القيــاد  التعامــل مــخ مــريا  عــدم الثقــة الــذي واإلقصــا ، وتتخــذ مــن التوافــن الالياســ  

ورملتــه القــو  الالياســية، وكيفيــة صــياغة عقــد سياســ  اجتمــاع  جديــد بااســتناد إو دســتور ؽلثــل خارطــة لتن ــيم 
 .احليا  الالياسية

قدمــه ذ ســبيل طــ  يبــدو أن النخــو الالياســية بتوليفتهــا احلاليــة وملقافتهــا وســلوكها مل يعــد ذ جعبتهــا مــا ت 
صـفبة اانقالــام وإصلــاا ادلصــاحلة، فمنمـل ادل)كــرات الــب صــدرت عـن  ــذأ النخــو واســتنابتها اســتبقاقات 
ادلريلـــة الرا نـــة كانـــخت ســـلبية، وا تبشـــر بكثـــري مـــن التفـــاؤل، كمـــا أن  ـــذأ النخـــو لـــن تـــادد ذ اللنـــو  إو كـــل 

واقعية، يالتبالفات العبثيةي. لةيتفـاظ بالـلطة لـيق  الالبل والوسائل مهما كانخت بشعة وغري إنالانية ويت غري
ذلا ين أبدي فيها. وأن  ناك أمة  ضعيفا  ذ اقاابـات تنتهنهـا بعـض األطـراف ا ليـة ادلدعومـة خارجيـا حللبلـة 
ك األامة ادلتفاقمـة وإلـا  يالـة اانقالـام وإصلـاا ادلصـاحلة، والـب ا ؽلكـن أن تكـون واقعيـة إا ذ يالـة كانـخت  نـا

 روافخ قوية ياعها الشارع اللي  تضخ  ذأ األطراف أمام خيار التصاحل الذي ا مفر منه
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 الخاتمة
يتبنير لنا من خةل ما تقـدم أن ةـة مـديات تواجـه عمليـة التنـوع وويـد  اانتمـا  اعتمـخ ذ ادلصـاحلة الوطنيـة 

إمكانيــة مقيقهــا، تــربا عقبــات جديــد  انــخ  ذ اجنــو . وتقــف عائقــا كبــريا  أمــام تقــدمها، وكلمــا اا ذ األفــن
كلـأ. لقـد خلقـخت الالـنوات العشـر ادلاضــية مـديات  ائلـة سـوف جتعـل جتــاوا العقبـات صـعبا ، و ـو مـا ســينعل 
ادلصاحلة ااجتماعية أكثر صعوبة رغم أعليتها وضرور ا إلعاد  اإلعمار وإرسـا  الدؽلقراطيـة وبنـا  اعتمـخ والدولـة 

األمــر ســو   أن  نــاك أطــراف عربيــة وإقليميــة ااالــخت تعبــث بادلشــهد الليــ  واــاريف دور  وااد ذ لايــة ادلطــاف،
تعطيل  دلالار ادلصاحلة من خةل زلاولة ط  صفبة اتفاق الصخريات وفرض أمـر واقـخ جديـد ذ ليبيـا. و ـو مـا 

ضـبة وبرؤيـة سياسـية بعيـدا  يدعو إو التفكري اجاد وبعبارات أكثر الت اما وضخ خارطة طرين مبنية علـل أسـق وا
عن التدخةت اخلارجية ذ الشىلن الداخل  الليـ ، كـىلن يركـ  الليبيـون علـل بنـا  من ومـة أمنيـة علـل أسـق وطنيـة 

 .تكون مهمتها محاية العملية الالياسية والالري قدما  ذ ادلطالو اإلصةيية الالياسية وااقتصادية

 
 التوصيات

  ذأ الورقة:نالتخلم بعض التوصيات ناجتة من 

  .دعم وتطوير م)سالات العدالة اانتقالية وتطبين مبدأ ادلشاركة وتكاف) الفر  ذ ادلنطقة اجنوبية 
  ـــة دون تقالـــيمها علـــل أســـق سياســـية أو ـــبةد واحليلول أن تتبمـــل األطـــراف الليبيـــة مالـــ)ولية يفـــأل ويـــد  ال

 يــن النالــيي ااجتمــاع  وانتمــا  ويــد  جـرافيــة وقبليــة، لتننــو األخطــار الكبــري  الــب ؽلكــن أن تاتــو علــل ا
 .البةد

  بالـ سياد  احلكومة ادلرك ية علل م)سالات الدولة، والعمل علل بنا  األجه   األمنية والعالكرية علـل أسـق
 .وطنية تـيو وتنصهر فيها األبعاد ادلناطقية واجهوية والقبلية

 يبيــة ادلتصــارعة بالالــةا والعتــاد، والــدفخ توقــف بعــض األطــراف اإلقليميــة ودول اجــوار عــن دعــم األطــراف الل
باجتاأ إصلاا اجهـود الالياسـية، وإصلـاا يكومـة الوفـاق الـوط ، ومعاجـة كـل اإلكـكاات بـني األطـراف الليبيـة 

 .عرب احلوار الالياس  بعيدا  عن اايتكام للـة الالةا
  علــــل مقيــــن ادلصــــاحلة الالياســــية ايــــاد  اجهــــود مــــن أجــــل إصلــــاا القــــدرات الليبيــــة وخاصــــة القــــدرات اجنوبيــــة

 .وااجتماعية علل كل ادلالتويات. فالفرصة الالاضلة دلثل  ذأ اجهود قد ا تبقل متاية إو أجل غري مالمل
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Abstract 
Alhamdulillah, who decorated our homelands by faith, and honored 
them with the virtues of goodness, Security and safety. And prayers 
and peace be upon the Prophet Mohammad ، وسـلم عليـه اهلل صـلل  through 
whom God perfected the religion, and sent him as a mercy to the 
worlds. And his family and companions, all of them. There is no 
doubt that the relationship between the homeland and the citizen is 
natural, by offering each other their sympathy and getting together 
the basis for that relationship which is a necessary requirement in life, 
As the individual achieves his duties in full without exaggeration or 
negligence. Libya has suffered a lot of trouble and difficulties 
especially the south, there is certainly that the subject of belonging to 
the homeland is one of the thorny subjects. It should be dealt with 
according to the correct approach, as shown by the Islamic law, 
moderate method that reserves the right, and after my participate in 
the scientific conference (National Identity and Its Variables) The 
importance of the subject of belonging to the homeland, it’s The 
international status , including personal thoughts related to rights and 
duties. 


