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المقدمة
تكتسي العدالة االنتقالية ) )Transitional Justiceفيما بعد الثورات العربية
أهمية بالغة إذ من خاللها يتم جبر الضرر لألفراد اللذين لحقت بهم انتهاكات في
وقانونيا ،يتم
دمائهم وأعراضهم وأموالهم وعند تجريم هذه السلوكيات العدوانية دستورًيا
ً
تفعيل سيادة القانون بترسيخ المحاكمات العادلة التي تدعم الثقة بين المواطنين والدولة،
وبها يرد االعتبار لكرامة المتضررين عن طريق التعويض المادي لألفراد والجماعات،
فضال على االعتذار الرسمي واعالن يوم رسمي للذكرى ،معتفعيل قيم رد االعتبار
الذي يؤسس لقيم العدالة؛ ويمهد لتحول الديمقراطي ويحد من روح االنتقام والثأر
والكيدية وتصفية الحسابات ،فالمنصفون والوطنيون يفضلون بناء دولة القانون بإتباع
األصول القانونية في المحاكمات العادلة للمتهمين؛ وذلك عن طريق توفير ضمانات
دستورية وقانونية ملزمة،بهذه اإللزامية تسود ثقافة حقوق اإلنسان؛ويعزز الوعي
القانوني،وتدين عامة الناس السلوك اإلجرامي،وحتى ال يفعل المتضررون أفعال
مرتكبي الجرائم السابقة من أعمال انتقامية وعدائية.
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

3311

بناء على ذلك ،يجب تفعيل مبدئي المساءلة والمحاسبة حتى تعم المصارحة والمكاشفة
ويتم مالمسة الشفافية وآلية الحكم الرشيد ،التي توفر السلم وتؤمن عملية احترام الحقوق
وخصوصا فيما
والحريات في ظل إعادة الكرامة للضحايا بتعويضهم واعادة بناء الثقة
ً
يتعلق بالقضايا السياسية والقانونية .مع مالحقة جرائم الفساد المالي واإلداري في ظل

مراحل بداية نشأة الثورة ألنها تسهم في تعطيل التنمية وتعرقل شعارات التغيير
اإلصالحية التي تطمح في البديل األصلح واألنسب في عملية التحول الديمقراطي .
وفقًا للمعطيات السابقة ،فإن العمل اإلصالحي الدستوري والمؤسسي والسلوكي
للفرد يتطلب إرادة سياسية وتعاون مؤسسي ومجتمعي يجبر آالم الضحايا والمتضررين
بما يتفق مع مصالحهم ومصالح الوطن ال مصلحة الحكومة .هذه األعمال تجعل
المجتمع ينتقل من حالة العنف والنزاع والخالف إلي حالة األمن واالستقرار وتحكيم
سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان،حتى تنكشف الحقيقة ،وتتوحد الذاكرة الوطنية.
أهمية الموضوع:ويتم تناوله من عدة نواحي وهي :أوال -الناحية اإلنسانية وتعتبر
مرحليا يتضمن في داخله المصالحة الوطنية
العدالة االنتقالية في هذا السياق استحقاقًا
ً
بين الليبيين في الداخل والخارج لزيادة فاعلية الثقة السياسية بين أبناء الوطن الواحد

والمشاركة السياسية والتي بها ومن خاللها يتم صياغة العقد السياسي "الدستور" الذي
يمهد لتحقيق السلم االجتماعي والطمأنينة واألمن أما من ناحية الثقافة السياسية
ففيها يتبين الوعي الثقافي للمجتمع بمعرفة مدى الفاعلية في المشاركة السياسية ؛وقبول
الرأي اآلخر المخالف ،ومدى الوعي باحترام وصون المال العام .أما أن ثقافة المجتمع
ال زالت ترضخ في تقديم ثقافة االنفعال على الفعل ،واالرتجال على التخطيط العقالني
المدروس ،والوالء على الكفاءة ،والتساهل والتسيب في ممارسة السلطة على تحديد
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المسؤولية  ،وتبادل العواطف الجياشة بين الشعب وزعيمه على تطوير روح المحاسبة
والمساءلة العقالنية( 1) .هذه السلوكيات السلبية ستنعكس على نشوء ثقافة المشاركة
السياسية والمسؤولية والشفافية والحكم الرشيد والحوار البناء والتنمية والعدالة االنتقالية.
اإلشكالية البحثية  :كيف يتم تفعيل مفهوم الثقة السياسية بين أبناء المجتمع والسلطات
العامة في مرحلة العدالة االنتقالية حتى ال تتجدد انتهاكات حقوق اإلنسان ؟
الفرضية البحثية :من الممكن تصور منطلقات العدالة االنتقالية في جانبها الداخلي
والخارجي في هذا السياق ففي الجانب الداخلي تستمد العدالة االنتقالية منطلقها من
مجموعة من المفاهيم كالمصالحة والحوار والمكاشفة واإلنصاف واحقاق الحق وبناء
خارجيا يتم تناول
المؤسسات والتداول السلمي للسلطة وجبر الضرر (2)...في حين
ً
المشترك اإلنساني كمنطلق مرجعي ،ويبدو أن كل ما يعزز مبادئ الثقافة الديمقراطية
وقيم حقوق اإلنسان والعدالة والتجارب المختلفة والمتنوعة والمتعددة للدول؛ وما تلتزم به
من معايير دولية للعدالة يعتبر مشترك إنساني ؛ فضال على طرق بناء أنظمة قانونية
وقضائية وأمنية وادارية جديدة لمنع تكرار ما حصل وكل مايساند ويدعم ذلك المشترك
ويساهم في التوعية الحقوقية والقانونية واألخالقية التي تهيئ حكم القانون).(3
 -1برهان غليون ،آفاق الديمقراطية في البالد العربية -في المساءلة الديمقراطية العربية ،المؤسسة العربية للديمقراطية  ،مجلة بريق  ،مجلة إلكترونية  ،العدد األول أكتوبر 7002م ،
ص. 11
 -7فاألصل العام كمرجعية في هذا السياق هو قول الرسول عليه الصالة والسالم "ال ضرر والضرار" أي ال فعل ضرر يضر به الرجل أخاه فينقصه حقه  ،أو ضرار بأحد في الدين والحديث ،
ولذلك خلص المجتهدون إلي أن حق العبد مقدم " في االستيفاء"على حق الرب لغناه تعالى؛ وهذا
يعني أن الضرر يمنع وقاية واستبا ًقا ويزال انظر  ،محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري كمال
الدين ابن الهمام 7001،م ،شرح فتح القدير ويليه تكملة شرح فتح القدير ج ، 1تحقيق عبد الرزاق
غالب المهدي  ،القاهرة:دار الكتب العلمية ، ،ص702
  -1عبد الحسين شعبان ،العدالة االنتقالية :مقاربات عربية للتجربة الدولية  ،مجلة المستقبلالعربي ،العدد  7011 ،311م ،ص. 172 ، 172
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بناء على ذلك فإن فرضية البحث كانت على النحو اآلتي  ( :كلما تم تشجيع مفهوم
وخارجا في الوسط االجتماعي الليبي كلما
داخليا
المشاركة السياسية والحوار السياسي
ً
ً
اقتربنا من تحقيق مفهوم الثقة السياسية بين أبناء الوطن الواحد وتم ضبط مفهوم العزل

السياسي وترسخت قيم الثقافة الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان التي تمهد لتحقيق
مفهوم العدالة االنتقالية وتيسر التحول الديمقراطي) من خالل هذه الفرضية نستنبط
التعريفات اإلجرائية التي ساعدت الباحث في تحديد وضبط مفاهيمه واصطالحاته في
متن البحث .
انطالقًا من أن قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومفهوم التعايش السلمي هي قيم عليا
يقاس بموجبها تقدم أي مجتمع وهذا يفترض عالقة جديدة في الواقع الليبي بين الحاكم
والمحكوم عن طريق اختيار الحاكم دورًيا "تداول السلطة "مع تأكيد وضبط مفهوم فصل
السلطات حتى ال تطغى سلطة على أخرى وهذا يتم بدعم مبدأ استقالل القضاء الذي

يحافظ على قيم العدالة؛ ويؤكد مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة والمواطنة الذي
يكشف الحقيقة ويبني دولة القانون ويحد من التسلط وسوء استخدام السلطة والنفوذ
.عليه فإن التعريفات اإلجرائية كانت على النحو اآلتي:
 -1مفهوم المشاركة السياسية :هو أحد دعائم التحول الديمقراطي في مرحلة العدالة
االنتقالية وهو يعني " إشراك ومساهمة كلفرد بلغ سن 11منأفرادالمجتمع في الحياة
السياسية طوعا الختيار شاغلي المناصب العامة على مستوى حكوميأ و محلى ،أو
تقرير وادارة السياسات العامة ") ،(4هذا المعنى يحتاج إلي تشجيع إعالمي ودستوري
 -3كمال المنوفي،مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسية ،الكويت :وكالة المطبوعات،
،1823ص20
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وقانوني وسياسي حتى ال يمتنع أبناء الوطن من التصويت في انتخاب أعضاء السلطة
التشريعية أو في عملية اختيار رئيس الدولة وما في حكمه ومقامه من سلطة تنفيذية
.إال أن هذا البحث يبين أن عملية المشاركة السياسية ال تتحدد باألرقام الكمية في
التصويت فقط بل أن الجانب الكيفي يبين أثار العزوف عن التصويت؛ ومؤشرات
التشجيع وعدم التشجيع من الجهات الرسمية ومدى استيعاب ثقافة المجتمع واستعدادها
للمشاركة السياسية ،التي تنعكس على فاعلية مفهوم العدالة االنتقالية .وهناك مؤشرات
عدة تشجع المشاركة السياسية التي تدعم وتساند العدالة من بينها :
أ -الحوار السياسي المجتمعي :يرتبط بالمسؤولية الوطنية وهو من دعائم تشجيع
المشاركة السياسية التي تنطلق من وسط الناس والنخب الثقافية ودعاة اإلصالح،...
البعيدة عن التشفي وتصفية الحسابات وتبني ثقافة أحادية التفكير واإلقصاء والوالء
األعمى للجهوية والقبلية والحزبية التي تؤدي للصراع  .وفي هذا البحث يعتبر الحوار
السياسي أمر حاسم في ميدان تحديد عالقة المجتمع الليبي فيما بينه وبينه وبين الحاكم
ألن به يتم الحفاظ على المكون االجتماعي والوحدة الوطنية والموارد المادية والبشرية ،
ويساعد على التعرف على اآلراء المطروحة وأسباب طرحها وبيان الحجة بين األطرف
المتحاورة ،إضافة إلي أنه يحد من هدر اإلمكانيات والزمن ،ويصنع المواطنة الواعية،
ويشجع التنمية ويرسخ مفهوم الديمقراطية ،وينمي االنتماء للوطن ،ويوازن بين الحقوق
والواجبات ويمهد لتأسيس جهاز أمني يحمي أمن البالد والعباد ويرفع نسبة المشاركة
السياسية ويدعم مفهوم العدالة االنتقالية.
ب -الثقة السياسية :تتقيد في سياق هذا البحث بالمناخ السياسي الذي يبين عملية
التحول من مرحلة شمولية استبدادية إلي مرحلة انتقالية تحاول ترسيخ قيم العدالة
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والمساواة واحقاق الحق وتساعد على بناء المؤسسات الديمقراطية ،وتفعيل الحوار بين
السلطة الحاكمة والشعب والسلطة والمعارضة القائمة على الشرعية الدستورية عليه
يتحتم على المواطن فهم ومعرفة الشخصيات ذات الدور السياسي في المجتمع على
المستوى المحلى والوطني فضال عن الوعي بمشروع وبرنامج الشخصية التي تم
انتخابها من أجل تطبيق هذه البرنامج  ،ويبين هذا البحث مستوي األداء المؤسسي
المتدني لعمل السلطة التشريعية والتنفيذية المتمثل في عجزها في صنع سياسات عامة
تعالج المشاكل الداخلية التي تلبي حاجيات ومطالب وقضايا المواطن ،بالتالي انعكس
هذا العجز على زيادة تآكل الثقة السياسية في ظل الغياب األمني وروح الفريق الواحد
في الخطط والتصريحات وازدياد تفشي الفساد المالي واإلفالت من المساءلة والعقاب
الذي هدد ترسيخ مفهوم العدالة االنتقالية .
المنهج البحثي :استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ألنه يتناول دراسة األحداث
الراهنة في الواقع الليبي والظواهر والممارسات السلوكية الموجودة والمتاحة للبحث
وصفًا وتحليالًوهي تساعد الباحث علي االقتراب منها وفهم ومعرفة مقاصدها ومعانيها
ووسائلها وغاياتها.
المدخل البحثي :يتناول هذا البحث المدخل الثقافي المتعلق بثقافة المجتمع الليبي
المرتبط بمرجعيته الدينية وبقيمه العرفية والفكرية ومعالم األحداث التي فرضت توجهات
وسلوكيات األفراد في البيئة المعاشة ما قبل  11فبراير وما بعدها.
أهداف البحث :يهدف البحث منذ استهالله إلي توضيح منظومة بناء مفهوم العدالة
ومراحل مقومات إعادة النهوض في الواقع الليبي وذلك عن طريق تفعيل مفهوم الثقة
السياسية بين المواطنين فيما بينهم وبينهم وبين السلطات العامة حتى ال تتكرر المظالم
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السابقة من جديد  ،كما يهدف البحث إلي توضيح اإلشكاالت التي تعيق تطبيق العدالة
االنتقالية كالتوسع في تطبيق مفهوم العزل السياسي على كل من عمل مع النظام
إيديولوجيا.إضافة
سياسيا في الوظيفة ومن ارتبط به
السابق دون تمييز بمن ارتبط به
ً
ً
إلي تبيان مؤشرات العزوف عن االنتخابات التشريعية وأثرها على مفهوم الشرعية
والعدالة االنتقالية والتحول الديمقراطي؛ في ظل غياب بناء مؤسسات الجيش والشرطة؛
ودستور يضبط العمل الحزبي ورقابة قانونية تراقب مصروفات ميزانية الدولة فضال
عن غياب روح الفريق الواحد في التصريحات السياسية.ولعل هذه اإلشكاالت تعيق
بناء العدالة االنتقالية ،ولكن مع هذه اإلشكاالت إال أن هذا البحث يهدف إلي توضيح
معالم الدعم واإلسناد التي تعتبر فرص للم الشمل وتوحيد الوطن وبناء دولة القانون
القائمة على الحكم الرشيد والحوار الوطني البناء.
المحور األول :تأصيل مفهوم العدالة ومقومات بنائه وآلية عمله :
 -1تأصيل مفهوم العدل :للعدل معاني عدة ففي نطاق مساواة الشيء بالشيء أي في
نطاق حكم االستواء إذا عدلت فالن بفالن يقال سويت بينهما  ،والعدل هو االستقامة
ألنه مستقام في النفوس وهو نقيض الجورواالعوجاج والميل واالنحراف ، ...وعدل
منتظما كان
مستقيما أو
الشيء أي أصلحه ،وهو االستقامة على الحق وكل مالم يكن
ً
ً
وظلم (، ) 5وهو وظيفة دينية تابعة للقضاء كما يتصور ابن خلدون ومن مواد
جور
ًا
ً
تصريفه( ،)6ويسمى اإلصالح بين الطرفين بالعدل ,وهو اإلنصاف بإعطاء المرء ما له

-5ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد الثامن  ،بيروت  ،دار صادر  ،1812،ص352
 --1عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق حامد أحمد طاهر ،القاهرة :دار الفجر
للتراث ،ط1375 ،1هـ7003/م ،ص .721 - 727
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وأخذ ما عليه ،والقسط وهو العدل في القسمة والحكم (.)1والعداللتزكية وميزان ويقَال

ُّ
المزكون ،ورجل ُع َدله وقوم ُع َدله :هم الذين
الع ْدلة :
َع َّدل َّ
الع َدَلة و َ
الرُجل  :زكاه و َ
ُّ
انعدل ،أي
يزكون الشهود وهم عدول .والعدل في داللة مقام االعوجاج يقال َ :ع َدل و َ

وع َدل الطريق :مال ويقَال  :انظروا
وعدل عن الشيء :حاد عن الطريق :جار َ
انعرج َ
إلى سوء معادله ،ومذموم مداخله :أي إلى سوء مذاهبه ومسالكه 1وهو جملة الفضائل

كما يتصور الغزالي في البدن واألخالق وفي الحقوق والمعامالت() 9وهو االلتزام بالدين
ِّك ِ
ص ْدقًا َو َع ْد ًال] (  )10والمعاني السابقة
بالدين اإلسالمي كتاب
ت َكلِ َمةُ َرب َ
وسنة[وتَ َّم ْ
َ

يمكن أن ندرك من خاللها أن هناك عدة مفاهيم تدخل في سياق العدل كإعادة البناء

االجتماعي والمصالحة الوطنية  ،واصالح مؤسسات المجتمع  ...وكل ما يتعلق
باالستقامة ويبتعد عن الفساد واإلفساد ويقرب لإلنصاف والتوازن واالعتدال والقسط
المرادف للفظ العدل في القرآن الكريم الذي هو القيمة العليا.
ولكن ما هو المطلوب للعدالة ؟ يبدو أناإلنصاف هو المطلب الرئيسي للعدالة
حيث يعتبر أعلى مراتبها ويعني أن تنتصف من نفسك لغيرك بأن ال تظلم وال تحتقر
 --2مجمع اللغة العربية ,المعجم الوسيط ,الجزء الثاني ,تركية :استانبول ،دار الدعوة ,ص 15، 13
522 ،
-2محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط،7ج
10،،1882م ص  "101،338وانظر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ،القاموس
المحيط ،فصل العين باب الالم  ،ج ،13ص ، 11وانظر أيضا ابي الحسن أحمد ابن فارس
1828،م ،معجم مقاييس اللغة ج ،3بيروت:دار الفكر ،ص..731
 -8الغزالي (أبو حامد)1813 ،م ،ميزان العمل ،تحقيق وتقديم :سليمان دنيا،القاهرة :دار المعارف،
ط ,1ص.27 ،21
 -10سورة األنعام :اآلية 115
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وال تجير وال تظلم وال تعتدي وال تبغض ألن العدل هو أقرب للتقوى ومقامه التفضل
"اإلحسان" ومرجعية اإلنسان المسلم الكتاب والسنة في ذلك فاهلل يأمر بالعدل
واإلحسان،ثم يأتي مفهوم التسوية وهو استواء السريرة والعالنية "القول والفعل"،ومعناها
االستقامة في المقال والفعال والحال؛أي أن يستقيم اإلنسان كما أمر اهلل في الدين
والدنيا 11كما أن اعتدال القامة وانتصابها " تسوية واعتدال ومنها الوسطية أي الوسط
في الشيء أعدله وخياره 12ثم تأتي النزاهة والفدية"جبر الضرر" وهي "مماثلة الشيء
بالشيء"(  )13والمنطلق في ذلك هو التزكية التي هي رجحان العقل عن الهوى فيها
()14فضال على إعطاء كل ذي حق حقه في الحكم بين الناس دون النظر إلي لون
وجنس وقرابة ومصلحة وهذا مؤدى قول أبي بكر رضي اهلل عنه في خطبته بعد البيعة
 « :القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء اهلل »(  )15ويجب اإلشارة في
هذا المقام البحثي أن العدالة التي يتم الحديث فيها تتعلق بعدالة اإلنصاف التي يجب
أن تقوم بها الدولة عن طريق لجان تحقيق مستقلة متفق عليهم يسعى أعضائها
لالنتقالمن االنتهاكات اإلنسانية المتعلقة بحقوق اإلنسان في السلم والحرب والفساد
المالي "الهدم" إلي "البناء" كاستقامة تجبر الضرر

-11أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل الحنفي السرخسي ،أصول السرخسي " ،ج/1ص111
 - -17الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط  ،مرجع سابق  ،ج/7ص181
-11عالء الدين علي محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،
ج/1ص"32
 -13السيد الشريف الجرجاني الحنفي1812،م ،التعريفات ،القاهرة :شركة مكتبة مصطفى البـابى
الحلبي وأوالده بمصر .،ص132
َّ - -15
الط َبري ،محمد بن جرير ،تاريخ األمم والملوك( ،ج/1ص)701وأنظر :الكاندهلوي ،حياة
الصحابة( ،ج/1ص.)371،372
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وتعيد بناء المؤسسات السيادية ( )16ويتم هذا عن طريق لجان الحقيقة "هيئات غير
قضائية" تسعى لمعرفة االنتهاكات اإلنسانية المادية والمعنوية ومن هذه االنتهاكات
(تصنيفها)  :اإلقصاء واالختفاء القسري

واالعتقال التعسفي  ،والتعذيب الممنهج

المتعلق بتصفية الحسابات حتى الموت والمتسبب في أضرار نفسية وجسدية ،
والمحاكمات غير العادلة  ،والقتل ،واإلبعاد والتهجير والنزوح والترحيل واإلعدام خارج
نطاق القانون  ،ونزع الممتلكات التعذيب وسوء المعاملة ،والحرمان من الحق في الحياة
والحقوق السياسية "المواطنة".
ومن عوائقها  :مخاطر االنزالق في حرب أهلية  ،كاإلقصاء والتشفي  ،وانتشار
مفهوم الغلبة بدل مفهوم الحوار،وغياب اإلرادة السياسية لإلصالح ،وضعف وعي
المنظمات والجمهور بأهميةالعدالة االنتقالية ،وبمبادئ الثقافة الديمقراطية ،وغياب
اإلطار الدستوري ونظام قضائي ضعيف ،وتعطيل عمل اإلجراءات الجنائية مع نقص
في األدلة ،والخلل في عدم وجود جو ثقافي يحترم العملية القانونية  ،ونقص في الموارد
البشرية والمادية ...

 - -11الفترات االنتقالية متنوعة مثل :االنتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلي حالة السلم ؛أو االنتقال
من حالة صراع سياسي داخلي رافقه عنف مسلح إلي حالة السلم ،أو االنتقال من حكم سياسي
تسلطي إلي حالة من االنفراج السياسي ،واالنتقال الديمقراطي،وهي بذلك تشكل جسراً لالنتقال من
فترة الحكم التسلطي والقمعي أو الصراع المدني إلي نظام سياسي أكثر ديمقراطية  .لمزيد من
التفصيل أنظر :
Neil kriz(ed),Transitional justice:How Emerging Democracies Reckon
With Former Regimes, Vol.1 (Washington:United Institute of Peace
Press,1995),PP.12-14
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ومن واجباتها أن تقوم بتحويل االنتهاكات اإلنسانية المادية والمعنوية إلي
محاسبة تنطلق من

مبدأ عدم اإلفالت من العقاب الذي يعطي إحساس باألمن

للضحايا من أجل أن ال تتكرر في المستقبل وهذا العمل يطفئ رغبة المجني عليه
قدر من اإلنصاف وتفعيل الثقة بالمؤسسات القضائية ،
بالثأر واالنتقام ،كما أنها تعطي ًا
وهذا يعني أن العدالة من خصائصها إثبات الحقيقة بشأن الماضي برد االعتبار "جبر

ضرر" والمواساة ،واإلصالح المؤسسي والقانوني والمصالحة بين الفئات المتقاتلة أو
المتخالفة في الرأي والتوجه ،ومحاولة إعطاء كل ذي حق حقه ،وهي بذلك تحقق هدفًا
مزدوجا وهو المحاسبة على جرائم الماضي ومنع الجرائم الجديدة (.)11
ً
ومن مميزاتها أن هذه العدالة يغلب عليها الطابع السياسي( * )والقانوني( إجراءات
وتدابير قضائية وغير قضائية) فهي تسعى إلحداث توازنات اجتماعية تحاول استيعاب
مختلف التوترات و االكراهات وما تأثرت به الذاكرة التاريخية من أحداث قديما وحديثا
ألن مجالها يتسع ليشمل كل الفعل االجتماعي والثقافي والسياسي .فهي تقوم بجبر
الضرر بالتعويض حتى ال يتم االنتقام والتشفي بل هي تكشف الوقائع بتحديد مصير
المجهولين والمسجونين سرًيا والمخطوفين وتحديد مصير المهجرين والمرحلين
والنازحين  ...عن طريق التحري الميداني والبحث الوثائقي  .أما عن جوهرها فهي

تسعى إلحساس الناس باألمن واالطمئنان بحيث ال تتكرر المظالم السابقة فجبر

17-JerminO.Mccalpin,Justice under constraints:The nature of

transnational justice in deeply divided societies,unpublished
dissertation(Rhode Island:Brown university ,2006)p.29
(؛)--العدالة االنتقالية تتأثر بعالم القوة والمصالح والجبر واالهتمامات النفعية والتحالفات واالستقرار
والتي تتم معالجتها تقليديًا في ساحة علم السياسة .
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الضرر هو االعتراف باألذى.وايجاد العدالة والمصالحة وسيادة القانون هو عنوان
الديمقراطية .
مع اإلشارة والتنبيه في هذا السياق إلي أن العدالة االنتقالية هي وسيلة للوصول
للهدف؛وسيلة لتمهيد للمصالحة الوطنية؛ وهدف للبناء وسيادة القانون والتحول
الديمقراطي،كما أن العدالة ال تقتصر على تطبيق النصوص القانونية كهدف ،بل
تسعى للكشف عن الحقيقة بمقابلة الضحايا وأسرهم والشخصيات القيادية السياسية ،
وتفتيش مقرات االعتقال ،ونبش المقابر السرية ،ومن خاللهم تقوم بجمع األدلة واعداد
التقارير وحمايتها من التدليس وحفظها من السرقة وستر أعراض الناس من الفضح
)11(.
-2الثقة السياسية في الواقع الليبي بين إعادة هيكلية البناء وآلية العمل  :علي
الرغم من عدم وجود نموذج قانوني أو سياسي يمكن األخذ به وتطبيقه في الوضع
ال ليبي  ،إال أن هناك مؤشرات تبين أولوية العمل المتعلق بكف األذى ودحر الغبن
والظلم،ووقف التشفي والتصفية الجسدية ...ومن هذه المؤشرات التي ينطلق فيها هذا
السياق:
أ -مرحلة انتهاء النظام السابق واعادة هيكلية البناء :في هذه المرحلة يتم الكشف
عن االنتهاكات التي حد ثت للمواطن بسبب سوء استعمال السلطة  ،ويتم هذا بأن تقوم
السلطات العامة في الدولة و المؤسسات غير الرسمية كاألحزاب ومؤسسات المجتمع
-12عبد الواحد بلقصري ،إشكالية الذاكرة السياسية والعدالة  ،موجود علي موقع:
www.ahewar.org/deba/Show.art.asp?aid=113184
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المدني والرأي العام السائد داخل المجتمع بالمطالبة بإنشاء قانون للعدالة االنتقالية في
إطاره القانوني؛والذي يبحث فيه حقيقة االنتهاكات ومعالمها وكيفية جبر الضرر .وهذا
ال يكتمل إال بمبادرة إلنشاء لجان للتحقيق "تقصي الحقائق" تسعي لكشف حقيقة
االنتهاكات اإلنسانية وحقيقة الفساد السياسي واإلداري الذي حدث قبل  11فبراير وما
بعدها ،هذا العمل غاية في األهمية ألنه يوثق ما حدث في تاريخ المجتمع الليبي
ماديا بالتعويض وتكرم
ويمنع تكرار االنتهاكات بالضوابط القانونية التي تجبر الضرر ً
أهل الضحايا وتخلد ذكراهم بأن تنصب لهم نصب تذكارية أو تسمي بعض الشوارع

بأسمائهم مع وضع برامج إلعادة التأهيل والدمج للمتضررين؛ فضال على أنه يجب أن
معنويا هذا في نطاق االنتهاك اإلنساني .أما
تصون وتحفظ آدمية وكرامة اإلنسان
ً
بخصوص االنتهاك المؤسسي فعلي الحكومات المتعاقبة إعادة بناء مؤسسات الدولة

وذلك عن طريق وضع آليات جديدة في هيكلها التنظيمي والقيادي واأليديولوجي
والسيما السيادية منها كالجيش والشرطة وو ازرة الداخلية والخارجية والقضاء واألجهزة
األمنية والجمركية؛ التي تلطخت أيدي من كان في أعلى سلمها القيادي بدماء األبرياء
وسرقة أموال الدولة .وأخي ار تأتي لجان تحقيق المصالحة التي تمهد للحوار الوطني
وتجمع شمل األمة وتصنع سيادة القانون بحيث ال تتكرر االنتهاكات من جديد

أو

يفلت أحد من العقاب؛ ويساند هذه اللجنة جهاز محاسبي شفاف قائم على المساءلة
العادلة وهو يقوم بأمرين األول تقييم العمل بالثواب أو العقاب واألمر األخر هو
محاسبة القائمين عليه ) ،(19هذه المقومات هي التي تعيد بناء الدولة الليبية وتحمي
-18تستخدم المسألة بمعنى المسؤولية عن األفعال وذلك بتوضيح سلوك الفاعلين  ،أي تقديم كشف
حساب عن تصرف ما ،وهذا يعني أنها تقوم بأمرين األول تقييم العمل بالثواب أو العقاب واألمر
األخر هو محاسبة القائمين عليه  ،انظر سامح فوزي  ،7002،السالم االجتماعي في المجتمع
المصري  ،القاهرة :مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية  ،ص. 11
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وتدعم وتساند الثقة السياسية ،ألنه عندما تنكشف المظالم ويجبر

الضرر يعم السالم والوئام وتطمئن النفوس ؛وهذا ما أشار إليه تقرير األمين العام
السابق لألمم المتحدة ،كوفي أنان الصادر في عام 2004م الذي يوضح ويبين ":إن
تجربة المنظمة خالل العقد السابق  ،قد أظهرت بشكل واضح أن توطيد أركان السالم
في فترة ما بعد الصراع مباشرة ،...ال يمكن أن تتحقق إال إذا كان السكان علي ثقة
من إمكان كشف المظالم عن طريق الهياكل الشرعية لتسوية النزاعات بالوسائل
السلمية ،واقامة العدل بشكل منصف" (.)20
ب -مرحلة آلية تفعيل مفهوم الثقة السياسية في مسار العدالة االنتقالية* :مواساة
المتضررين بجبر ضررهم ورد االعتبار إليهم غاية في األهمية في مرحلة العدالة
االنتقالية فهي التي تولد الثقة بين المجتمع والسلطات العامة الرسمية والغير رسمية
حتى يتم التحول من الفكر الشمولي االقصائي الدكتاتوري إلي الفكر الحواري المقنع
الشفاف؛ وهذا التحول ال يتم إال بدعائم قائمة على قواعد ينهض بها البناء ومن هذه
األشياء القاعدية المهمة هو استقالل القضاء وتنمية المساءلة والشفافية واالعتراف

تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول "سيادة القانون والعدالة االنتقالية بالنسبة للمجتمعات فيU.N. Doc. S/616/2004مراحل الصراعات وما بعد الصراعات" ،وثيقة األمم المتحدة رقم
أغسطس  ،7003فقرة (23.)7
20

 - االنتقال يعني :االنتقال من االستبداد إلي الثورة ،ومن الظلم إلي إحقاق الحق ،ومن الثورة إلي
االستقرار ومن الخالف إلي الوفاق الوطني ومن حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم ،أو من
حالة حرب أهلية إلى حالة السلم ،أو االنتقال من حالة صراع سياسي داخلي يرافقه عنف مسلح إلى
حالة السلم.
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بالتعددية ،وتفعيل مفهوم احترام حقوق اإلنسان لمنع إعادة ارتكاب الجرائم واصالح
أجهزة األمن المتمثل في مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والجمارك وأجهزة
المخابرات ...الذي يستلزم إعادة تركيب هيكلها التنظيمي الهرمي؛ مع الحذر من العزل
واإلقصاء لهذه المناصب السيادية الحساسة دون وضع برنامج استباقي قائم على إعادة
التأهيل واإلدماج في الوسط االجتماعي ،مع العمل على إزالة التمييز العرقي والفكري"
مؤيد ومعارض" أي أن هذه المرحلة تهتم وتركز على االبتعاد عن العدالة العقابية
وهي العدالة القائمة على أساس الجزاء بخصوص المساءلة بشكل عام؛ مع تعزيز
العدالة التصالحية التي تركز على بناء عالقات بين األفراد والمجتمع" ( ، )21من أجل
استعادة الكرامة للضحايا؛ وبناء الثقة بين الجماعات المتحاربة ،وتعزيز التغيرات على
مستوى المؤسسات إلكسابها مزيدا من الشرعية .بذلك فاألولى تستمد أسسها من
التصورات القانونية الداخلية والدولية في حين األخرى عرفية تتعلق بثقافة المجتمع .
بناء على ذلك ؛فالمصارحة والمكاشفة لطي صفحة الماضي ومصارحة الذات بوضع
حد للنزاعات الداخلية مهم وضروري ،حتى يتم بناء أسس متينة لدولة الحق والقانون
ويساعد على نمو الثقة بين أفراد المجتمع .مع اإلشارة إلي أن فاعلية العدالة االنتقالية
تتركز على ثالثة عوامل وهي :معرفة التأثيرات الخارجية والدولية ،وتوازن القوى بين

 -71تيل ج .كريتز ،البحث المتواصل عن العدالة في حاالت ما بعد انتهاء الحرب،المركز الدولي
للعدالة االنتقالية  ،ص  . 3في مقال دراسة حول اآلليات الدولية والمحلية لمحاربة اإلفالت من
العقاب ،الحوار المتمدن -العدد، 11:18 - 7 / 5 / 7001 - 1512 :المحور :حقوق االنسان
-Neil J.Kritz(Director, Rule of low program, United states institute of
)peace
Progress and Humility: the ongoing search for past-conflict justice
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المدنيين والعسكريين وبين الحكومة والمعارضة ،وطبيعة ونوعية انتهاكات حقوق
اإلنسان .وتعد وثيقة األمم المتحدة المعدلة حول "مجموعة المبادئ لحماية وترويج
حقوق اإلنسان من خالل مكافحة عدم اإلفالتمن العقاب"من أولي الوثائق الدولية التي
تصدت لمفهوم الحق في معرفة الحقيقة ،ودعت إلي إنشاء كيانات لتقصي الحقائق
المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وتوثيقها.)22(.
وفي هذا المقام يجب تفعيل مسار العدالة االنتقالية في الواقع الليبي حتى يتم
اإلقناع واالقتناع بمسار التحول الديمقراطي عن طريق تفعيل الثقة بين المجتمع
ومؤسسات الدولة باالهتمام بدور لجنة الحكماء التي تجمع الحقائق اآلنية والتاريخية
التي مر عليها سنوات ؛ثم يأتي دور التعويض المدروس ال العشوائي لجبر الضرر
وهو إما أن يكون عيني مادي أو تحفيزي رمزي أو إعادة تأهيل ودمج حتى ال يصبح
المال العام غنيمة؛ ثم يتم تفعيل دور الدفع بالدعاوي الجنائية المتعلقة بالقتل والسجن
والحبس والدعاوي اإلدارية المتعلقة بالحرمان الوظيفي أو بحجب المرتبات؛ كذلك يتم
  -7انظر وثيقة األمم المتحدة ،مفهوم الحق في معرفة الحقيقة،((E/CN4./102/2005/Add1

22

* -:قانون العزل السياسي من ضمن القوانين المنظمة للحياة السياسية وهو صدر في /7/ 11
 7017م وجاء في ديباجة مسودته أن هذا القانون "يسري على المسئولين مسؤولية مباشرة عن إفساد
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية في ليبيا منذ تاريخ 1818 /08/01وحتى تاريخ
التحرير في 7011/10/10م
**  -فيليبيا أيضا أصدر المجلس الوطني االنتقالي بتاريخ  28يناير  2012قانون االنتخاب
المؤتمرالوطني العام) قانونرقم  3لسنة (. 7017وتم من خالله انتخاب برلمان يضم  200عضوا
منتخب بواسطة نظام مختلط `120 ،عضو ينتخبون باألغلبية النسبية في دوائر باالقتراع الفردي
تخص الترشيح المستقل وبتصويت غيرمنقول في الدوائر باألغلبية بينما ينتخب  80عضوا
باالقتراع الالئحي بالتمثيل النسبي.
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النظر في االستيالء على األمالك الخاصة "قانون رقم  1911 -4م" ثم ينظر في
عملية إصالح و ازرة الداخلية والجيش والشرطة؛ كما ال يتم نسيان العامل الرمزي
التذكاري لألموات في هذه المرحلة.مع االنتباه والحذر من التشدد واالنزالق في تهميش
التراث األمني" الذاكرة األمنية" للنظام السابق فالدول ال تهمش تاريخها وقواعدها
الفكرية وتجاربها الحضارية  ،بل تبني عليها وتستلهم منها العبر ،وتتفادى أخطاءها إن
وجدت ،وتعيد قراءة واقعها من جديد .مع العلم أن وحدة الوطن والدين مهمة ،وحتى ال
تذهب ريح قوة هذا الوطن ،فإن التوافق وااللتقاء والمصالحة في الداخل غاية في
األهمية ومواجهة

التحدي الخارجي الذي يتربص بوحدة األمة ويسعى لغزوها

وتهميشها وتبع يتها ال تتم إال بتالحم الداخل.مع الحذر من تعدد المراحل االنتقالية دون
عالج فتعددها دون دراسة وآلية عمل يؤدي لضياع الزمن واهدار المال العام مما
يعرض الدولة لالنهيار .
المحور الثاني :إشكاالت العدالة االنتقالية في الواقع الليبي:
يبدو أن تطبيق مفاهيم العدالة االنتقالية في مجتمع معين تقترن بمؤشرات
وشعور
ًا
الخصوصية الثقافية والقيم السائدة في المجتمع؛ ومدى تعلق المواطن إحساسا
كوجدان بمفهوم الوحدة الوطنية والتضحية واإليثار كصفح وعفو ؛ ومدى احترامه

للقانون وتعلقه به من أجل خدمة الصالح العام للنهوض بالوطن  .عليه فإن ما يصلح
للتطبيق في دولة بعينها قد ال يصلح للتطبيق في دولة أخري الختالف تلك المؤشرات؛
والستيضاح هذا األمر وتبيانه نشير إلي مضامينه ومعالمه في هذا السياق:
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 -1إشكالية عدم ضبط مفهوم العزل السياسي*( :)23يتم اإلشارة في هذا السياق إلي
إشكالية التوسع في مفهوم العزل السياسي الذي طبق في عدة دول بمسميات مختلفة -
ولكن آلية تطبيقه في المجال العام الليبي تم التوسع فيه دون ضبط حيث من ساند هذه
الثورة وكان ينتمي لقيادات النظام السابق ،أصبح كبش فداء لهذا العزل" مصطفي عبد
الجليل ،ومحمود جبريل،ومحمد المقريف ،وعبد الرحمن شلغم  "...هذا العزل في
اإلطار العام للدولة حدث في البناء السياسي وذلك بإعادة توزيع السلطة والنفوذ في
المراكز القيادية العليا للدولة" البناء الفوقي" .أما في البناء التحتي والسيما في الجانب
الثقافي واالجتماعي فال زالت ثقافة اإلصالح محدودة وحتى وان كانت الحكومة جادة
في العمل فقدرتها ضعيفة وارادتها مهددة ،والثقة السياسية بين الحكومة والمواطنين
تسوى بالماديات "األموال"؛ال بأوامر الدستور والقانون والعدالة االجتماعية؛ التي هي
غائبة في الواقع  .كما أن بعض الجماعات المسلحة لم تسلم سالحها "للدولة" التي يتم
السعي لبنائها؛ بذلك لم تحسم األولويات حتى يتم صنع االستراتيجيات؛ عليه فإن بناء
الثقة بين أبناء المجتمع أمر ضروري لألمن من أجل االبتعاد عن صناعة الكراهية ،
وعن ترسيخ مفهوم الغلبة و اإلستقواء على شرعية الدولة.
وتجدر اإلشارة إلي أن قانون العزل السياسي يحجب مفهوم المواطنة في الحق
السياسي في جانبيه [االنتخاب"العزل ألتصويتي"؛ وتقلد المناصب" العزل المؤسسي"
 ]...كما أن قانون العزل وضع  36شريحة وظيفية مصنفة -في سلة واحدة ؛ واصدر
 - **-71تجدر اإلشارة إلي أن نسبة  %10ليست نسبة ضعيفة في انتخابات الديمقراطيات النيابية ،
ولكن في مرحلة التحول من النظام الشمولي التوليتاريالكلياني إلي مرحلة الديمقراطية وبناء الدولة؛
أمر يحتاج لدراسة وتحليل ،والسيما في الواقع الليبي الذي تغيب عند عامته هذا الرؤية ،وحتى أن
مارس الديمقراطية المباشرة في صورتها الصورية  ،فهل هو يدري أنه يخط طريقه في
اإلرهاصات األولية لممارسة الديمقراطية النيابية؟ فاألولي تجمع السلطات واألخرى تفصل
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حكم أخالقي شامل عليهم بالتساوي لم يميز بين طول المدة وقصرها بمن عمل مع
النظام السابق ؛ومن أساء استعمال السلطة واستغلها ،ومن قام بدوره الوطني بنقاوة
ووعي ومسؤولية.
ولكن بما أن قانون العزل السياسي يتضمن عقوبة تدبيريه احت ارزية في بعض
الحاالت -وهذا ال اختالف معه من حيث المبدأ  ،ولكن النقاش هو في اآللية وضبط
العبارات المفاهيمية في سياقها "الضبط اإلجرائي لمنظومة مفاهيم العزل وآلية العمل"
بحيث ال تكون مفاهيمه مطاطة مثل عبارة " اللذين شاركوا في انقالب  ،69أو من
أفسد الحياة السياسية ، "...فيجب في هذا السياق التمييز كضرورة إنسانية وقانونية بين
مفهوم االرتباط السياسي في الوظيفة وبين االرتباط اإليديولوجي،إذ أن هناك وظائف
عمل فيها رجال بوطنية واخالص وهناك وظائف تسلق لها متطفلون ومتسلقون -
فضبط المفاهيم في قانون العزل السياسي واجب وطني ،ألن منشأ قانون العدالة
االنتقالية قائم على تنظيم الحياة السياسية وضبطها ال إفسادها وتشويهها .وأن الثورات
تقوم وتدعو لبناء القانون وجبر الضرر لضعيف والمظلوم ومواساته ،في ظل جمع
شمل األمة واعتصام الكل بحبل اهلل ،فالحكومات الرشيدة تهتم وتسعى الحتواء
واحتضان الجميع ال اإلقصاء والتهميش والتفريق؛ فضال على أنها تبحث عن الخبرات
للمساهمة في عملية بناء الحاضر وتطويره؛ بدل من أن تضيع الجهود في تصفية
الحسابات .عليه يجب أن ال يتعارض قانون العزل السياسي مع مفهوم المصالحة
الوطنية والعدالة االنتقالية،ومفهوم حقوق اإلنسان وروح ومنطق العدل.
كما يجب أن ال تُسيس العدالة االنتقالية في ليبيا بأن تخضع لدوافع االنتقام
والتشفي وتصفية الحسابات لبعض المدن أو القبائل كالتسرع في إصدار (القرار رقم1
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والقرار رقم  ) 42من هنا يجب أن يتم االنتباه إلي كيفية التوفيق بين متابعة مرتكبي
الجرائم كمطلب للعدالة االنتقالية ،وبين مطلب التحول الديمقراطي ؛ حتى ال يتم
انتهاك حقوق اإلنسان من جديد وهذان المطلبان يتطلبان تحقيق التوازن بينهما إلرساء
السلم االجتماعي واالبتعاد عن االنتقام

الجماعي وأخذ البريء بجريرة المذنب

فالمحاسبة فردية ال جماعية ؛ مع االلتزام بمحاسبة الجاني في إطار القانون حتى ال
تتولد من جديد حالة استبداد يطمس بها حاجيات ومطالب التغيير ويتم التنكر إلرادة
الشعب وتغييبه عن المشهد السياسي.
 -2إشكالية هشاشة االنتخابات التشريعية :تقديم االنتماء الحزبي على الوالء الوطني
هو زيادة في اإلرباك الفكري ،ومعضلة في الفهم القيمي للعمل السياسي ،وعدم فهم
وتحديد ومعرفة ألولوية التحديد والتفريق في المعني بين مفهوم اإلصالح والمصلحة ؛
فالمفهوم األول يتعامل به في الداخل واألخر في الخارج؛ إذا ال مصلحة خاصة مع
أولويات الوطن بل هناك إصالح  .هذا االنعدام في فهم العمل السياسي  ،حول أغلب
مستقلي البرلمان البالغ عددهم  120عضو إلي االنتماء لألحزاب المتواجدة داخله؛
والتي يبلغ عدد أعضائها  10عضو .فضال على أن نسبة المشاركة في أول انتخابات
تشريعية" انتخاب المؤتمر الوطني العام"**التي أجريت يوم 2012 /1/ 4م بعد أن
كانت محددة في 2012 /1/ 11م وصلت إلي  ***%60من المصوتون البالغ
عددهم [2,121,240مليون] صوت منهم لالنتخاب [1،600000مليون] ()23وفاز
على أثرها تحالف القوى الوطنية ( (NFAب ـ ـ ـ  39مقعد ،ابين مالم يفز حزب العدالة
والبناء لإلخوان المسلمين سوى بـ 11مقعد؛ وغاب عن التصويت

[1،121240

مليون]  ،يضاف إلي أن هناك مئات اآلالف من الليبيين في بعض الدول المجاورة
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السيما في مصر وتونس لم يصوتوا  ،يبدو أن انعدام الثقة السياسية من بعض
المسئولين في المجلس االنتقالي  -أدت إلي الالمباالة في تشجيع العمل االنتخابي
السيما في من هو موجود خارج ليبيا من أبنائها  ،متناسين أن العمل االنتخابي هو
الذي يدعم الشرعية ويعزز التحول الديمقراطي ،ويؤمن وحدة الوطن ويفعل الوالء
واالنتماء وبه يتم التغاضي عن ضعف الشرعية وان إهماله يقوض أسس المواطنة،
وينزع الثقة من مؤسسات الدولة التي تم تصميمها لتنظيم واصالح وبناء المجتمع ،مما
جعل قدرتها ودورها معرض للخطر بسبب هذا التناقض في الطرح بين المأمول الذي
يريده ومطالب أبناء الوطن؛ وبين الواقع الموهن المتردي بسبب عدم تلبية حاجات
المواطن األمنية ،هذه األفعال أدت إلي تأكل شرعية ممن هم موجودون في "المؤتمر
الوطني" ومن يمثلون "الحكومة" في ظل نسبة تصويت كانت .)24(%60
لعل عزوف  %40عن التصويت واهمال من هم خارج الوطن من التصويت
يحتاج إلي تحليل أمني وسياسي لمعرفة ارتداداته وانعكاساته على الواقع.كذلك تصويت
الناس في ظل محدودية المعرفة بالعمل االنتخابي "صناديق االنتخاب" له عوائق لم
يكشف عنها؛ هل صوت الناس ألشخاص أم صوتوا لبرنامج انتخابي؟ وهل من تم
اختيارهم لهم كفاءة قانونية وسياسية عالية وتجربة في الحياة االجتماعية العامة
والمهنية أم هم من خرج عن النظام السابق؟ في هذا السياق كان من واجب و ازرة
الثقافة واإلعالم؛ والجهات القانونية وذات االختصاص من إلزامية تعريف "المواطن"
في مكان سكناه بمرشح دائرته وبرنامجه االنتخابي ليعرف درجة والئه للوطن وانتمائه
-73إقراء حول الموضوع :المفوضية العليا لالنتخابات فى ليبيا :نسبة المشاركة في االنتخابات
البرلمانية بلغت  13فى المائة .الموقع
http://arabic.people.com.cn/31662/7868482.html
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المعرفي الذي يوضح برنامجه االنتخابي .مع العلم أن أغلب المواطنين لم يرشحوا
لبرامج انتخابية بل رشحوا ألشخاص؛ وخصوصا من يمثلون دعاية انتخابية كبيرة
وهما :تحالف القوى الوطنية ،و حزب العدالة والبناء ،اللذين كان وراءهم اصطفاف
قبلي وجهوي ومليشيات مسلحة تنذر باستحالة بناء الدولة الوطنية .هذه المشاهد
واألحداث غابت فيها وعنها الرؤية الواضحة ،وغلبت فيها المصلحة الخاصة على
العامة ،واختلط فيه البرنامج الفكري بالشخصنة واالنتماء ،والبرنامج الحزبي
ب االستقاللية الفردية ،في ظل هشاشة اإلعالن الدستوري والسيما في مادته الثالثين
التي صنفت الحكومة بحكومة طوارئ؛ مما قلل من دورها وقوتها في تصور عامة
الناس ،وبعض الكتائب المسلحة والمليشيات ،وان كانت الحكومة في الواقع العملي
الممارس هي حكومة تصريف أموال .في ظل دولة ال زالت تحت الفصل السابع .هذه
اإلحداث انعكست عن زيادة العزوف في االنتخابات التشريعية الثانية التي أفادت
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات انه عند الساعة  ،14:01بتاريخ 01/03
2014/م قد وصل عدد الناخبين المسجلين إلي [1,509,291مليون] منهم
[ 905،413رجال] و[ 603،101نساء](.)25
لونا من االحتجاج الصامت ،
وربما في هذا السياق يتبين أن االمتناع عن التصويت ً
وانخفاض المشاركة السياسية يقود إلي سياسات أنانية ال تمثل الواقع المعاش ألغلب

المواطنين.
 --75محمد حسن الظاهري "،ندوة حقوق اإلنسان في اليمن دراسة الخطاب الرئاسي بين
المنطوق به و المسكوت عنه "  ،اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  7002 / 5 / 17 ، 11 ،م
http://www.nhrc-qa.org/ar/event
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بناء على ذلك يجب أن ينتبه الليبيون ويتفقوا على القيم واألولويات ،ويفهموا
االختالفات والمقومات التي تدعم العيش المشترك؛ حتى يتم تحديد االستراتيجيات،
بذلك تنفتح الطريق أمامهم للتفاهم على نوع الحكومة المرغوب فيها ،وآلية للمفاضلة
بين المرشحين واختيار شاغلي المناصب السياسية بدرجة كبيرة من الحرية وباختيار
واعي ،من هنا تصبح العدالة ملموسة في أرض الواقع وبها ومن خاللها يرتفع مستوى
المشاركة السياسية ،ويزداد التقارب في حل المشاكل االجتماعية وفي فهم علل
السياسات العامة في المجال العام بين المواطن ومؤسسات المجتمع المدني والدولة.
-3أضرار عدم ضبط الدعم المالي لألحزاب والمليشيات على ميزانية الدولة :في ظل
عدم وجود دستور يضبط آلية عمل األحزاب،حتى تتم المراجعة الدقيقةمن قبل الدوائر
الرسمية المختصة -للكشوفات المالية لألحزاب بمقارنتها مع ما يتم رصده على أرض
الواقع من نشاطات ومصروفات لها ،للحيلولة دون تحولها إلى أدوات لخدمة أجندات
خا رجية أو محلية تتعارض مع المصلحة الوطنية الليبية وتهدد التالحم الوطني وربما
تشحن الخالفات؛ وتزيد المظالم؛ وتغيب من خاللها العدالة االنتقالية بسبب تشجيع
طرف على أخر .وفق هذا الطرح فإن مالمح الحقيقة تتبين في ضعف اإلرادة السياسية
ورخاوتها ووهنها ومن األمثلة على هذا الوهن الذي خلف الضعف السياسي هو اتهام
عبد الرحمن شلقم مندوب ليبيا بهيئة األمم المتحدة السابق قطر بتزويد إسالميين ليبيين
بالمال والسالح ،وطالبها بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية ليبيا (.)26

-71المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات،إحصائية التسجيل االنتخابي الختيار مجلس النواب في ليبيا
7013
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وفي السياق نفسه دعت جماعة اإلخوان المسلمين في ليبيا في بيان لها ؛إلي ضرورة
عقد ميثاق مصالحة ومنع التدخل القطري اإلماراتي "الغربي" في الشأن الليبي)21( .في
حين سفير ليبيا في قطر عبد المنصف البوري ينفي ما قيل عن تدخل قطر في
الشؤون الليبية ()21هذا التضارب في التصريحات وغياب روح الفريق الواحد في صنع
االستراتيجيات يجعل وحدة الوطن رهينة في يد أطراف خارجية .مما يدعو لضرورة
التشديد على التزام الشفافية حول مصادر تمويل األحزاب ،والمراجعة الدقيقة لحساباتها
حتى تتحد الرؤية السياسية واإلستراتيجية التي تهيمن على منطق الصراع السياسي
المفتوح بين األحزاب في ظل غياب االتفاق بينهم في أمهات القضايا وحول طرق
معالجتها،هذا التضارب يهدد المصلحة الوطنية واألمن القومي وتحقيق مفهوم العدالة .
يضاف إلي ذلك  ،سيطرة المليشيات المسلحة على المشهد السياسي  ،حيث أن أغلب
األحزاب المهيمنة في الواقع الليبي وراءها مليشيات مسلحة  ،كما أن تبذير المال العام
في احتواء تلك المليشيات كان الوسيلة الوحيدة للحوار حيث قام المجلس االنتقالي
بتوزيع مبالغ مالية(  4آالف دينار ليبي )* لكل فرد من الثوار ولألسف الشديد أسيئ
تطبيق هذا البرنامج حيث تحصل على تلك المبالغ العديد من األفراد اللذين لم يكن لهم
أي دور أو إسهام في الثورة وال يعدوا من الثوار إضافة إلي إصدار المؤتمر قرار
التعويضات العشوائي للسياسيين بدون دراسة لكل حالة على حدة ،حيث صار المال

7

-72شلقم يتهم قطر باالستمرار في تزويد اإلسالميينhttp://awraqarabia.net/main

 - -72طرابلس تبحث تطوير العالقات مع واشنطنإخوان ليبيا يطالبون بعدم تدخل قطر واإلمارات
في الشأن الداخلي .
http://www.ahram.org.eg/News/848/31/2151
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العام غنيمة (  )29فبعد تعويضات سجناء ابو سليم طالبت المنظمة الليبية للمجاهدين
وقدامى المحاربين في طرابلس بتعويض المتضررين العسكريين في حروب " تشاد
والصومال وأوغندا واريتريا ولبنان" والذي وصل عددهم إلي  20ألف ؛في ظل دعوات
المستشار مصطفى عبد الجليل بأن من يستطيع جلب األموال الليبية في الخارج له
 % 10من قيمتها .هذا يتزامن مع واقع أمني هش تقوم فيه جماعات مسلحة بالسيطرة
على أبار ومنابع البترول في أكثر من موقع؛ هذا اإلجراء تسبب في خسارة فادحة
لالقتصاد الليبي حيث أعلن وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي في تصريح له في
شهر 2013 /1م بأن "صادرات بالده من النفط الخام انخفضت بنسبة  % 10بعدما
أغلق حراس أمن مسلحون أربعة موانئ للتصدير والدولة الليبية تكافح للحفاظ على
مستوى اإلنتاج عند حوالي  1,6مليون برميل يوميا بعد موجة احتجاجات واضرابات

-78سفير ليبيا" المنصف البوري" ال صحة لتدخل قطر في الشأن الليبي
http://www.presssolidarity.net/news/ONENEWS/970
 - القانون رقم ()50اصدره المجلس االنتقالي برئاسة المستشار مصطفى عبدالجليل يقول
تصرف 2000دينار عن كل شهر قضاه السجين في السجن القيمة المالية التي تم تخصيصها
للسجناء بشأن تعويض السجناء الذين حجزت حريتهم في السجون والمعتقالت بسبب معارضتهم
للنظام السابق سواء العسكريين أو المدنيين من تاريخ  1سبتمبر  1818وحتى  17من شهر فبراير
7011م.
د .فاطمة الحمروش  ،مابعد الربيع العربي  ،الجزء  ،3الرابط التوقيت :

21/1/2014

11:31
Libya Al-Mostakbal».www.
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أضرت قطاع الطاقة .كما أكد أن اإلنتاج يتراجع من  1,4مليون برميل يوميا إلى330
ألف برميل يوميا(.)30
فضال على أن هناك فئات -تحصلت على الكثير من األموال بطرق غير
مشروعة بعد سقوط النظام قاموا بعملية غسيل لألموال كشراء األراضي واقامة العقارات
وبناء األسواق التجارية واستيراد السيارات،ومنهم من قام بتهريب األموال للخارج .في
ظل تفاوت واضح في المرتبات واألجور في القطاع الحكومي بدون دراسة مما ُيربك

ميزانية الدولة خاصةً وأن دخل الدولة يعتمد بالكامل اآلن على دخل النفط دون جمارك
أو ضرائب ...في ظل غياب الرقابة على المال العام وان وجدت فعملية التنفيذ صعبة
بل مستحيلة.
من خالل ذلك يتضح أن أداء الحكومات المتعاقبة  -يعتبر من أهم إجراءات
بناء وتعزيز الثقة السياسية السيما فيما يتعلق بالمستوى االقتصادي ،حيث توجد عالقة
طردية بين ثقة المواطنين وأداء الحكومة خاصةً في المجال االقتصادي ،إلى جانب
العمل على تحسين األداء الخدمي للحكومة والذي يتعلق بتقديم الخدمات العامة
للمواطنين .حيث يعتبر تقديم الخدمات العامة وسيلة هامة وعموداً فقرياً لبناء الثقة
السياسية  .ولكن ما حدث هو إهدار للمال العام دون ضوابط في عملية الصرف .

 --10هبوط صادرات ليبيا النفطية  - %20الجزيرة
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2013/8/1
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 -4إشكالية تعطيل بناء مؤسسات الجيش والشرطة :يبدو أن عدم إسراع المجلس
االنتقالي في جمع السالح وعزوف غالبية رجال الشرطة والجيش عن دورهم الوظيفي ،
عبئت هذه اإلمكان الوظيفية من شرائح وظيفية حديثة التخصص والخبرة وضعيفة
المعرفة بالشأن األمني ،هذا الضعف انعكس على ثقة الشارع والشواهد على ذلك
الوهن والضعف السلطوي عديدة منها :ارتفاع معدالت القتل ،وتفاقم جرائم االختطاف
ددا من المرافق األمنية -والمنشآت
واستمرار التفجيرات المفخخة التي طالت ع ً

الحكومية والشخصيات السياسية والعسكرية -فضال على تشعب عمليات السطو
والنهب المسلح لبعض المصارف أو مؤسسات الدولة على اعتبار أنها "غنائم" كذلك
استهداف المقار الدبلوماسية والقنصلية
األردنية"...

"الفرنسية اإلماراتية والجزائرية المصرية

واضرام النار في السفارة األمريكية ببنغازي في ذكرى هجمات 11

سبتمبر ،والتي أودت بحياة أربعة أمريكيين من بينهم السفير .كذلك الهجوم األخير
على القنصل اإليطالي بداية شهر2013 /1م .) 31( .فضال على أن شبكة" "CNN
األمريكية نشرت مؤخ ار تقري ار أفاد بأن البيت األبيض لديه خطة للتدخل في ليبيا
للقبض علي ...أو مالحقة مرتكبي اغتيال السفير األمريكي ومن كانوا معه)32(.ومن
بعدها تم خطف"نزيهالرقيعي" أبو أنس الليبي .

 -11مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية ،ليبيا بعد عامين على قيام الثورة ..بين مطرقة الفوضى
األمنية وسندان التدخل األجنبي ،تاريخ النشر  11فبراير  7011م .وانظر
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12745/article/7653.html
-17جريدة األهرام-السياسي.محمود-جبريل-رئيس-تحالف-القوي-الوطنية-الليبية ،
http://www.ahram.org.eg/News/827/65/211343
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

3311

يضاف إلي ذلك عدم االستقرار الوظيفي لمناصب قيادات الجيش والشرطة" المنقوش
وشوايلو البرغثي "...وهو ما يعتبر عقبة رئيسية في مسار العمل الديمقراطي ،وشرعية
ترسيخ العدالة .كذلك اغتيال بعض القيادات األمنية كاغتيال قائد األمن الوطني في
بنغازي فرج الدرسي في شهر2012 /11م وقيام مجموعة مسلّحة مجهولة في شهر/1
المقدم عبد السالم المهدوي ،رئيس قسم البحث الجنائي في ُمديرية
2013م باختطاف
ّ

األمن الوطني في بنغازي .واغتيال الناشط الحقوقي الليبي عبد السالم المسماري)33(.؛
كما أن نائب رئيس الوزراء عوضي البرعصي استقال بدون علم رئيس الوزراء علي

داخليا
زيدان مباشرة .هذه كلها مجتمعه تؤثر على الضمانات الحقوقية لمن يحاكمون
ً
من أفراد النظام السابق ،إذ ال زال سيف اإلسالم نجل القذافي في سجون مدينة الزنتان

وبعض القياديين السابقين في سجون مصراته كـ " أحمد إبراهيم ومنصور ضوء "...في
ظل استهداف المحاكم بالحصار ،وفي بعض األحيان بالعنف في محاولة لتعويقها عن
أداء دورها أو التأثير في قضائها.
المحور الثالث:الفرص الضائعة ومقومات دعائم العدالة االنتقالية:ليبيا دولة متجانسة
دينيا  ،دينها اإلسالم على المذهب المالكي السني ،ال توجد بها جماعات شيعية ،ولكن
ً
-11األحداث الدامية في بنغازي تلقي بظالل قاتمة على المشهدين األمني والسياسي في ليبيا ،موقع
http://www.menara.ma/ar/2013/07/29/712543
* -من ثالث سنوات الخبير االقتصادي الدولي  dineyclarsonأكد انه الدولة الليبية لو شهدت
االستقرار االقتصاد الليبي سيكون األول في المنطقة في غضون  5سنوات .لوكان هناك وضع
مستقر سياسيا ووجود نخبه من االقتصاديين وحتى االستعانة بخبراء منا لخارج كما تفعل حكومات
الخليج أؤكد بأن االقتصاد الليبي كان سيكون على األقل من أقوى  20اقتصاد على مستوى العالم
ومؤكدا أن قيمه الدينار الليبي كان من الممكن وبسهوله أن تتضاعف قيمته  6مرات من القيمة
الحالية
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توجد بها أقلية يتبعون المذهب اإلباضيفي جبل نفوسة ،ومعظم المسيحيين الموجودين
في ليبيا هم من جاليات أجنبية من الالجئين األفارقة أو من األقباط أو األوربيين
العاملين في ليبيا .فضال على أن غالبية الشعب يتحدث اللغة العربية وقبائله من
الناحية العرقية متقاربة فيما بينها ؛والموارد االقتصادية متنوعة* واالحتياطي النقدي
ضخم يحتاج الستقرار سياسي ونخبة من االقتصاديين هذا التجانس واإلمكانيات يدعم
وحدتها الوطنية ويسهل في عملية البناء الدستوري ويبسط االنتخابات المحلية وييسرها
ويوحد إمكانياتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية بشكل يحقق األمن القومي الليبي.
كما أنه يدعم وييسر عملية السلم االجتماعي بين أبناء الوطن ،مع اإلشارة واالنتباه إلي
أن هناك مقومات داعمة آللية عمل العدالة االنتقالية وهي:
أوال-تحديد المصالح العليا للدولة الليبية:مسار العدالة االنتقالية ينطلق من أن العدالة
ليست شيئا مطلقًا ،بل تقتضي الموازنة بين جبر الضرر واإلنصاف من جهة ،وتحقيق
الوئام والسلم االجتماعي وسيادة القانون من جهة أخرى  ،وبناء على هذا فمن أولويات
صانع القرار وواضع السياسات في الدولة الليبية هو تحديد المصالح العليا لألمة ومن
ثم إشاعة مفهوم الوحدة الوطنية على حساب النزعات الجهوية الجغرافية أو اإلثنية
العرقية القبلية القاتلة ،إذ تكمن مصلحة األمة الليبية في وحدتها وانتمائها لعقيدتها
وترابها وتاريخها .فمصلحة أي دولة تكمن في العيش في سالم وأمن وتعاون ورغبة في
ال بناء والتعمير ،ونبذ روح العصبية والتعصب بكافة أشكاله .كذلك إشاعة الحرية
والعدالة للجميع من غير حجر أو تعدي ما دام الكل ملتزم بالقانون .فالعدل هو أساس
الحكم وحصنه المنيع والعدالة هي درعه الواقي .عليه ينبغي أن تركز أجهزة اإلعالم
الرسمية والحزبية على إعالء روح الوحدة الوطنية ونبذ كل ما يفرق وحدة الشعب
الليبي .ولذا يجب البدء بوضع دستور للبالد ؛ ليحدد السلطات وعالقاتها  ،والحقوق
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والواجبات  ،و ينص على مصالحة وطنية حقيقية لجميع الفئات سواء أكانوا أغلبية أو
أقليات ،ويسمح بتعددية حزبية ومشاركة في اتخاذ الق اررات ،وتفعيل لمبادئ المواطنة
والعمل علي تحويل والء األفراد ليكون للدولة أوالً .مع ضرورة إدراك جميع األطراف-
بأنه ال يمكن لطرف أن يجني كل المكاسب وحده ،وأن المعركة ال يجب أن تكون
صفرية ،بل البد أن يدرك جميع األطراف أن هناك حلوالً وسطاً فال يجب المغاالة
والتشدد ،حتى يمكن تحقيق المصالحة الوطنية ،وتقديم المصلحة القومية العليا علي
المصالح الجهوية والحزبية والقبلية والفردية .ثم يأت دور بناء مؤسسات الدولة ُبناء
على الدستور الذي وضع  ،ووضع معايير للتعيين في تلك المؤسسات بناء على

معايير الكفاءة واالبتعاد عن التصنيفات السياسية ،والحزبية ،والدينية .والسماح ببناء
منظمات للعمل المدني لتفعيل مشاركة المجتمع في عملية البناء ،والسماح بتكوين
األحزاب السياسية التي تسمح بالمشاركة السياسية .
ثانيا  -ضبط إجرائي لمفهوم العزل السياسي كضامن لتحقيق العدالة :ضبط مفهوم
ً
العزل السياسي يوسع حقوق المواطنة ويدفع لزيادة التصويت في االنتخابات ويرشد

المواطن الحترام القانون والحاكم للعمل بنزاهة وشفافية  ،فالوطن يسع الجميع والقانون
داخليا
هو الميزان إلحقاق الحق يضاف إلي ذلك يجب أن يتم تقييد سلطة الدولة
ً
بالحقوق الفردية للمواطنة والحريات العامة والتي تمثلها مقاصد الشريعة الخمسة وهي "

حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل"وهذه المقاصد الخمسة تنضبط
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بها الحياة وتستقيم ( )34مع العلم أن ضبط مفهوم العزل السياسي يمهد لالنتقال من
العدالة العقابية إلي العدالة التصالحية .
ثالثا -تجسيد مفهوم الحكم الراشد المبني على دولة الحق والقانون:ليبيا عاشت فترة
طويلة في حكم الفرد المطلق فهي اآلن بحاجة إلى التحول الديمقراطي الذي يعتبر
مطلب شعبي وضرورة حيوية لنهضة األمة ؛ ألن هذا التحول يحمي حقوق المواطن
ويصون حريته وكرامته ويقوم بإشراكه في السلطة والثروة ،وينشئ دولة الحكم الرشيد
والمؤسسات؛ ودولة القانون التي هي داعم ومساند استراتيجي لبناء منظومة أمنية
راشدة.كما تجدر اإلشارة ،إلى أن ما يحتاجه الوضع األمني الليبي حينما تعقد انتخابات
تشريعية ورئاسية ومحلية ،هي أن تمنح المشاركة لمن في داخل الوطن وخارجه فال
يقصى أحد أو يستبعد؛ فالوطن للجميع  ،حتى تزداد الثقة بين المواطنين فيما بينهم
داخل مناطقهم والمناطق المجاورة لهم ؛وبينهم وبين الحكومة التي تمثل الشرعية
واإلرادة السياسية ،ألن ردود أفعال المواطنين تتعلق بمقدار الثقة التي وضعوها في من
انتخبوهم ومستوى جدارتهم

بالتالي فالشفافية والثقة مطلوبة لتعريف بمن رشح

لالنتخاب في كل دائرة انتخابية ،وتوضيح برنامجه االنتخابي ولمن ينتمي من األحزاب
أو أنه مستقل .هذه الشفافية تولد الثقة السياسية وتزيد من فهم ومعرفة الشأن العام؛
حتى يعي المواطن ،أن الذي ُيفعل من حوله هو إصالح وبناء ،وليس مراوغة والهاء

وا يهام وتضليل .لذلك فاإلصالح أولى من المصلحة في بناء الدولة من أجل إنعاش
الثقة األمنية التي بها ومن خاللها يتم التحول الديمقراطي  ،وتتحقق المصالح ويجبر
الضرر ويسود السالم واألمن عامة البالد ؛ عن طريق الدعوة لضرورة تفعيل العدالة
 -13د.عبد هللا زيد الكيالني ،القيود الواردة علىسلطة الدولة فيا إلسالم وضماناتها،عمان:
دارالبشير1997،م،ص173
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والمصالحة الوطنية وهذا ما أجمع عليه بعض الكتاب الليبيين في بيان لهم أصدروه
يدعم ويساند التحول الديمقراطي ويدعو لالنفتاح على التجارب اإلنسانية ويحذر من
إعادة إنتاج نظام استبدادي جديد ( ،)35مع اإلشارة إلي أن الخطاب السياسي الليبي
يجب أن يتميز بالتأكيد على معاني التعاون وتطبيق مبادئ العدالة سواء في الداخل أو
الخارج  .كما يجب أن يعتمد على الشفافية والمصارحة في جميع القضايا ،خاصة مع
مواطني الدولة فيجب أن يكون هناك حرية في تداول المعلومات ،ومصارحة حول
المشاكل التي تواجه النظام الحاكم ،واستعداداً لدي النظام الحاكم ألن يستمع للنصح،
وال مانع إذا حدث خطأ أن يتم االعتراف بالخطأ؛ لتصحيح المسار؛ فأي نظام ال يكون
فعال إذا لم يأخذ في اعتباره عملية التغذية العكسية أو ما نطلق عليها ، Feedback
والعمل علي تنقية قنوات االتصال بين النظام والمعارضة والمواطنين ،بشكل يسمح
بالتواصل والتفاعل.
ابعا -دعم عملية بناء مؤسسات الجيش والشرطة:إعادة هيكلة بناء قوات الجيش
رً

والشرطة على أساس احترام قيم المواطنين أياً كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم والدفاع عن
سيادة الوطن ،حيث أن تعامل تلك القوات لعقود طويلة على أنها أدوات النظام

السياسي لقهر المواطنين قد جعل هناك نوع من الكراهية لهم من الشعب ،فيجب التأكيد
على أن الشرطة هي جهاز أمني لحماية المواطن وليس لتفزيعه وارهابه .فضال عن
االهتمام بمراعاة إعادة بناء العقيدة العسكرية من عقيدة ثورية قائمة على تصدير
الثورات في عصر القذافي إلي عقيدة أساسها بناء عالقات خارجية قائمة على حسن
الجوار ،ومبادئ التعاون ،واستغالل عضوية ليبيا في الكثير من المنظمات العالمية
-15ابراهيم الكوني،في بيان جمع توقيع العديد من المثقفين الليبيين  ،كتاب يحذرون من إعادة إنتاج
نظام إستبدادي جديد  ،جريدة األخبار  ،العدد  ، 7017 /1 /11 ، 32ص. 2
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واإلقليمية لتفعيل دورها إقليمياً وعالمياً ،حيث أن قوة الدولة الليبية هي إضافة لقوة
األمة العربية واألفريقية ،ويجب عدم االعتماد علي دولة عظمي واحدة في التسلح أو
الحصول علي الواردات ،بل يجب تنويع العالقات الخارجية مع جميع الدول ،واستغالل
العضوية المتعددة فى المنظمات العالمية واإلقليمية؛ إلقامة عالقات اقتصادية وثقافية،
وتعاون في مختلف المجاالت؛تهدف لتيسير إنشاء مؤسسات الدولة (مثل و ازرتي الدفاع
والداخلية) والى بناء جيش وشرطة قويين وقادرين على كبح جماح الميليشيات.
والتشديد أيضا على أهمية بناء قدرات الو ازرات ،وتعزيز التنسيق بينها.
خامسا -ضرورة الحوار الوطني :وفيه يتم تناول كل المسائل السيادية والتأسيسية
ً
كاألمن والجيش والشرطة والدستور وقانون العزل والعدالة والمصالحة ،في الوسط

االجتماعي الذي يحتضن في داخله جميع شرائح المجتمع من النخب الثقافية
والتجارية ،ومن أهل الرأي،ودعاة اإلصالح،ورجال الدين والعلماء ،كما يدعو للحوار
في خطب المساجد ،وفي منتديات الحوار والمجالس العامة.حوار وطني يراد منه
صياغة ثقافة حوارية ،واشاعة روح الوحدة الوطنية.حيث من المهم أن ينتهي الحوار
إلى توافق بشأن كل تلك المسائل ويوصل إلى تحقيق مصالحة في المستوى االجتماعي
أمر من الماضي  .ويعرف الحوار في هذا
والسياسي تجعل من االحتقان ألمناطقي ًا

السياق بأنه "عمل وقائي احترازي يتضمن مجموعة من اإلجراءات –السياسية

اقعيا  ،من أجل عدم العودة لوسائل العنف
والعسكرية باألساس -لجعل السلم ًا
خيار و ً
والصراع مرة أخرى وهذا يتطلب تجاوز اآللية العسكرية واإلقصاء السياسي للعنف
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بكافة أشكاله المادية والمعنوية "النفسية "( )36كما أن الحوار يزيد من نسبة المشاركة
السياسية ويمهد للتنمية الثقة السياسية وتأتي في مقدمتها التنمية طويلة األجل
،الساعية لبناء المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتشكيل حكومة وطنية
تجمع الشمل وتوحد الوطن وتغرس وتدعم سيادة القانون الذي يحقق العدل والنظام من
جهة؛ والحرية الفردية واالستقرار االجتماعي والنمو االقتصادي من ناحية أخرى.)31( .
كما أن هذه التنمية تجددالتعاون واالعتماد المتبادل المجتمعي  ،وتطور المصالح
المشتركة بين مناطق المجتمع فيما بينها وبينها وبين السلطات العامة .
بناء على ذلك  ،فالحوار خيار ضروري للمجتمع والدولة معاً ،وأنحصر مهمة
الحوار في بعد واحد أو إخضاعه لشروط من أي نوع -أو إشراك طيف سياسي وفكري
دون أخر؛ يعني تقويض المضمون الحضاري للحوار ،وحرمان فئة من مهمة إعادة
مرحلة بناء الذات في هذه المرحلة االنتقالية  .لذلك يتم التفريق بين المفاوضات
والحوار عند كثير من الباحثين في هذا المقام ،فالمفاوضات تسعى للوصول إلي اتفاق
بغض النظر عن الخسارة والربح ألي طرف  ،في حين الحوار يسعى للتوافق والتراضي
بين جميع األطراف.
عليه فإن تطبيق مفهوم العدالة االنتقالية؛ يحتاج من جميع الليبيون أن يتفقوا
قانونيا في عملية التحول الديمقراطي القائم على إنشاء قﻭﺍعﺩ
سياسيا لكي ينطلقوا
ً
ً
-11أسيس مالوكياس ،أنجوال في أعقاب الحرب األهلية :هل من اتجاه نحو السالم اإليجابي ،
مختارت منظمة العلوم االجتماعية لشرق وجنوب أفريقيا-أوسريا  ،القاهرة  :مركز البحوث العربية
واألفريقية ،ع،7يناير  ،7001ص -17ومابعدها .
 -12 --12إيان فاسكويز ،الدور المحوري للحرية االقتصادية في النظام الديمقراطي ،قضايا
الديمقراطية ،ديسمبر ، 7005ص. 3
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ويسخر
قانونية دستورية تؤسس للنظام سياسـيالمركزي إداري ،يعزز ﺍلتنمية اإلقليمية؛ ُ

إمكانيات الدولة للبناء اإلنساني والعمراني.ويتطلب قيام ذلك فهماً للجذور السياسية
للمشكالت األمنية وضرورة تنظيم قطاع األمن المفكك الذي يسعى لحماية حقوق
المواطن والوطن)31(.

 - -12السنوسي بسيكري  ،ليبيا التحديات األمنية وانعكاساتها على العملية السياسية  ،مركز
الجزيرة للدراسات ،مايو  ، 7011ص .2
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الخاتمة
يبدو أن ﺍلحاجة ﺇلى ﺇستﺭﺍتيجية سياسية شاملة تمنع الصراع والشقاق والخالف في

الواقع الليبي غاية في األهمية ؛ والسيما عندما يتم تسوية الخالفات السياسية بين

الليبيين بحيث يتم تعزيز الشراكة الوطنية التي تقوم علي العدل والمساواة وكفالة
الحريات والتداول السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون؛هذه المؤشرات لعلها تدفع باتجاه

إجراء مصالحة سياسية تدعم زيادة فاعلية المشاركة السياسية وتفضي إلي حوار وطني
واسع يشمل جميع الفصائل والمناطق الليبية ،ويضع أهدافا واضحة ومحددة لتوحيد

الوطن .مع العلم أن فوات المصالحة ضرر يستوجب تفاديه.من خالل هذا الطرح
هناك نتائج علمية توصل إليها الباحث من خالل هذا البحث وهي :

 -1عدم كفاءة الجهاز الحكومي وضعفه األمني انعكس على التصريحات الرسمية
وزاد من تبذير موارد الدولة .وفي ظل

إساءة استعمال السلطة غابت المساءلة

والمحاسبة والشفافية ففلت الكثير من العقاب وعزف كثير من الناس عن المشاركة

السياسية لعدم ارتباط األقوال باألفعال و صارت الثقة السياسية رخوة.

 -2غياب حوار وطني سياسي يلم الشمل الوطني ويجبر الضرر ما قبل فبراير وما
بعدها يهدد موارد الدولة في ظل تعدد المراحل االنتقالية دون وجود نتائج تطبيقية على

األرض .

 -3عدم ضبط المفاهيم السياسية والقانونية في ظل غياب دستور يضبط نوعية الحكم
وهويتها يهدد السلم االجتماعي واألمن القومي للدولة .
وشكل الدولة ُ
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 -4التأخر في بناء جهاز أمني"الجيش والشرطة  "...يجعل الدولة هشة ويدفع لزيادة
وتوسع الجريمة واإلرهاب.

التوصيات:
 -1زيادة تشجيع المشاركة الشعبية ،وتحقيق التوازنات بين السلطات،وحماية موارد
الدولة ،من أجل إجراء انتخابات عادلة وأكثر شفافية ،مع إيجاد برنامج إصالح سياسي
واقتصادي وثقافي ودستوري للخروج من ثقافة النظام الشمولي ،من قبل األحزاب

والمستقلين ،حتى تنمو المؤسسة الديمقراطية و تترسخ قيم العدالة واإلنصاف كضرورة

من ضرورات العدالة االنتقالية .

 -2نشر فكرة سيادة القانون في وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني ،وفي
الندوات والمؤتمرات وخطب المساجد ،باعتبار أن القانون هو الحكم بين الليبيين فال

جهوية أو حزبية تؤثر في استقرارهم االجتماعي .

 -3معالجة قضايا النازحين عن مناطقهم والمهجرين خارج الوطن  ،وذلك بوضع خطة
عملية لعودتهم إلي أرض الوطن .

 -4اإلسهام في إصالح المؤسسات األمنية والعسكرية واإلعالمية من أجل حماية
حقوق اإلنسان والحريات العامة وأمن المواطن واإلقليم والهيئة الحاكمة.

 -5بناء المستقبل يقتضي الحوار بين جميع القوى السياسية للحيلولة دون اإلقصاء ،
غالبا ما أدى إلي التأزم واالنغالق.
لتجاوز تراث االستبداد الذي ً
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قائمة المراجع
أوال -كتب سماوية:
 -1القرآن الكريم .
ثانيا -وثائق :
ً
 --1تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول "سيادة القانون والعدالة االنتقالية بالنسبة
للمجتمعات في مراحل الصراعات وما بعد الصراعات" ،وثيقة األمم المتحدة رقم U.N.
Doc. S/616/2004 23أغسطس  ،2004فقرة (.)2
 -2وثيقة األمم المتحدة ،مفهوم الحق في معرفة الحقيقة( ،
(E/CN4./102/2005/Add1
ثالثًا -الكتب :
 -1ابن خلدون  ،عبد الرحمن 1425،هـ2004/م  ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق حامد
أحمد طاهر ،القاهرة :دار الفجر للتراث ،ط.1
 -2ابن فارس ،ابي الحسن أحمد 1919،م ،معجم مقاييس اللغة ج ،4بيروت:دار
الفكر.
 -3ابن الهمام  ،حمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري كمال الدين 2003،م ،شرح
فتح القدير ويليه تكملة شرح فتح القدير ج ، 4تحقيق عبدالرزاق غالب المهدي ،
القاهرة:دار الكتب العلمية.
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-4ابن منظور ،محمد بن مكرم  ،1961،لسان العرب ،المجلد الثامن  ،بيروت  ،دار
صادر .
-5ابن منظور  ،محمد بن مكرم 1991،م ،لسان العرب ،بيروت :دار إحياء التراث
العربي ،ط،2ج .10
 -6الجرجاني  ،السيد الشريف 1931،م ،التعريفات ،القاهرة :شركة مكتبة مصطفى
البـابى الحلبي وأوالده بمصر.
 - 1الخازن  ،عالء الدين علي محمد بن إبراهيم البغدادي  ،لباب التأويل في معاني
التنزيل  ،ج.1
 -1السرخسي  ،أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل الحنفي  ،أصول السرخسي ،
"ج.3
 -9الطََّبري ،محمد بن جرير ،تاريخ األمم والملوك،ج.3
 - 10الغزالي( ،أبو حامد)1964 ،م،

ميزان العمل ،تحقيق وتقديم :سليمان

دنيا،القاهرة :دار المعارف ،ط.1
 -11الفيروز آبادي  ،مجد الدين محمد بن يعقوب  ،القاموس المحيط ،فصل العين
باب الالم  ،ج.14
-12الكيالني،عبد اهلل زيد1997،م،القيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم
وضماناتها،عمان دار البشير.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

3313

 -13المنوفي،كمال ،1914،مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسية
،الكويت :وكالة المطبوعات.
 -14فوزي ،سامح  ، 2001،السالم االجتماعي في المجتمع المصري ،القاهرة :مركز
ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
 -15مجمع اللغة العربية ,المعجم الوسيط ,الجزء الثاني ,تركية :استانبول ،دار
الدعوة.

ابعا -دوريات :
رً
 -1شعبان ،عبد الحسين 2013،م  ،مجلة المستقبل العربي ،العدالة االنتقالية:
مقاربات عربية للتجربة الدولية العدد . 413
 - 2غليون  ،برهان  ،مجلة بريق  ،مجلة إلكترونية العدد األول أكتوبر 2001م
،آفاق الديمقراطية في البالد العربية- ،في المساءلة الديمقراطية العربية  ،المؤسسة
العربية للديمقراطية .
 -3فاسكويز  ،إيان ،ديسمبر  ، 2005الدور المحوري للحرية االقتصادية في النظام
الديمقراطي ،قضايا الديمقراطية.
 -4مالوكياس  ،أسيس 2006،م ،أنجوال في أعقاب الحرب األهلية :هل من اتجاه
نحو السالم اإليجابي  ،مختارات منظمة العلوم االجتماعية لشرق وجنوب أفريقيا-
أوسريا ،القاهرة  :مركز البحوث العربية واألفريقية ،ع ،2يناير .2006
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

2301

العدالة االنتقالية اإلشكاالت والفرص في الواقع الليبي

خامسا -مواقع إلكترونية :
ً
 -1األحداث الدامية في بنغازي تلقي بظالل قاتمة على المشهدين األمني والسياسي
في ليبيا ،موقع
http://www.menara.ma/ar/2013/07/29/712543
 -2الحمروش  ،فاطمة  ،مابعد الربيع العربي  ،الجزء  ،3الرابط التوقيت :
11:31

21/1/2014
Libya Al-Mostakbal».www.

 - 3الظاهري  ،محمد حسن 2001،م" ،ندوة حقوق اإلنسان في اليمن دراسة
الخطاب الرئاسي بين المنطوق به و المسكوت عنه "  ،اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان  2001 / 5 / 12 ، 11 ،م.
http://www.nhrc-qa.org/ar/event
 - 4الكوني  ،إبراهيم  ،2012،في بيان جمع توقيع العديد من المثقفين الليبيين ،
كتاب يحذرون من إعادة إنتاج نظام استبدادي جديد  ،جريدة األخبار  ،العدد ، 41
 ، 2012 /1 /11ص. 1
 -5البوري ،المنصف سفير ليبيا" المنصف البوري" ال صحة لتدخل قطر في الشأن
الليبي
http://www.presssolidarity.net/news/ONENEWS/970

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

3311

 -6بسيكري  ،السنوسي  ،مايو  ، 2013ليبيا التحديات األمنية وانعكاساتها على
العملية السياسية  ،مركز الجزيرة للدراسات  ،ص .1
 - 1جبريل  ،محمود ،جريدة األهرام-السياسي.محمود-جبريل-رئيس-تحالف-القوي-
الوطنية-الليبية ،
http://www.ahram.org.eg/News/827/65/211343
 -1شلقم يتهم قطر باالستمرار في تزويد اإلسالميين
http://awraqarabia.net/main
 -9طرابلس تبحث تطوير العالقات مع واشنطنإخوان ليبيا يطالبون بعدم تدخل قطر
واإلمارات في الشأن الداخلي .
http://www.ahram.org.eg/News/848/31/2151
 -10كريتز  ،تيل ج ، .التقدم والتواضع ،2006،البحث المتواصل عن العدالة في
حاالت ما بعد انتهاء الحرب ،المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،ص  .4في مقال
دراسة حول اآلليات الدولية والمحلية لمحاربة اإلفالت من العقاب ،الحوار المتمدن-
العدد، 11:31 - 2 / 1 / 2002 - 1133 :المحور :حقوق االنسان.
-11ليبيا ،المفوضية العليا لالنتخابات في ليبيا :نسبة المشاركة في االنتخابات
البرلمانية بلغت  20فى المائة .الموقع
http://arabic.people.com.cn/31662/7868482.html

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

2301

العدالة االنتقالية اإلشكاالت والفرص في الواقع الليبي

إحصائية التسجيل االنتخابي، المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات،  ليبيا-12
2014 الختيار مجلس النواب في ليبيا
 الجزيرة- %10  هبوط صادرات ليبيا النفطية-13
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2013/8/1
 بين.. ليبيا بعد عامين على قيام الثورة، مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية-14
. م2013  فبراير13 تاريخ النشر، مطرقة الفوضى األمنية وسندان التدخل األجنبي
وانظر
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12745/article/7653.html
:  مراجع إنجليزية: ابعا
ًر
1-Neil kriz(ed),Transitional justice: How Emerging
Democracies Reckon With Former Regimes, Vol.1,
(Washington: United Institute of Peace Press,1995)
2-Jermin O.Mccalpin,Justiceunder constraints: The nature of
transnational justice in deeply divided societies, unpublished
dissertation(Rhode Island: Brown university ,2006)
3-Neil J.Kritz(Director, Rule of low program, United states
institute of peace)

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

3311

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Progress and Humility: the ongoing search for past-conflict
justice

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

العدالة االنتقالية اإلشكاالت والفرص في الواقع الليبي

2301

الملخص
يناقش موضوع البحث العدالة االنتقالية في الواقع الليبي خالل فترة  11فبراير
 2011م منعطفًا إلي توضيح إشكاالت سوء التدبير السياسي والفرص الضائعة للم
الشمل والتضامن االجتماعي ،كما يكشف البحث حقيقة الفساد اإلداري والسياسي في
هذه الفترة مع معرفة مراحل جبر الضرر وهل هناك بناء للثقة السياسية بين الشعب
والحكومات االنتقالية المتعاقبة في هذه المرحلة أم أن الفساد واإلفالت من العقاب
واإلقصاء والتشفي ال زال موجود في ظل هشاشة االنتخابات التشريعية التي قلصت
مفاهيميا مع عدم وجود ضوابط تحمي
عدد المشاركين وعزل سياسي غير منضبط
ً
اإلنفاق من ميزانية الدولة وغياب بناء جهاز للجيش والشرطة ،على الرغم من أن ليبيا

لها موارد مادية متعددة وامكانيات ثقافية ودينية متجانسة وعدد سكان بسيط يمكنها من
تجاوز هذه الخالفات بيسر وسهولة هذه اإلشكاالت انعكست على مفهوم العدالة
االنتقالية وأخرت عملية التحول الديمقراطي .
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Abstract
Research topic of transitional justice in fact Libyan discussed
during the 17l2l2011 turn to the problematic mismanagement lost
reunion, solidarity and opportunity, as research reveals the fact
that the administrative and political corruption in this period, with
the knowledge of the stages of reparation Is there a building
political trust between the people and transitional governments
have at this stage Or that corruption and impunity, exclusion and
revenge still exists under the fragility of the legislative elections,
which reduced the number of participants and political isolation
of uncontrolled conceptual with no controls to protect spending
from the state budget and the absence of building your army and
police, despite the fact that Libya has multiple physical resources
and possibilities cultural, religious and homogeneous population
of simple position to overcome these differences more easily
these problems are reflected on the concept of transitional justice
and delayed the process of democratization.
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