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  :مقدمة
المواطنة انتساب وانتماء لوطن، وعقد وشراكة ومفاعلـة بـين المـواطنين              

ألمنية، وقد تنتقص المواطنـة عنـدما       إلشباع حاجياتهم المادية والروحية والفكرية وا     
 ،تحتكر فئة قليلة السلطة والثروة وتحرم البقية، عندها تفقد قيمتها ومخرجاتها اإليجابية           

بالمقابل عندما تتجسد مفاهيم المواطنة في واقع الشعوب يتحرروا من قيود العصبيات            
ـ   )فضاء المواطنة (الجاهلية ليلتحموا في فضاء أوسع وأرحب        اتهم الماديـة    يلبي حاجي

والمعنوية، أي بمعنى الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات، شراكة في الـسلطة            
وفي برامج التنمية المختلفة، ومساواة في القيم اإلنسانية المنبثقة مـن وحـدة أصـل               
التكوين لإلنسان بغض النظر عن العرق أو الدين أو أي توجهات أخرى، وكذلك فـي               

لحياة والكرامة والحرية واالعتقاد، وال يشترط لمنحها تجانس فـي          القيم المتمثلة بحق ا   
 1948العرق والدين والثقافة بين البشر،فقد نص اإلعالن العالمي لحقوق االنسان منذ            

كالواليات المتحـدة   (وبذلك فقد حققت بعض األنظمة      ،  على المساوة بين جميع البشر    
فـي مجتمعاتهـا المواطنـة      ) يل المثال على سب ..األمريكية وبلدان اوروبا وبلدان آسيا    

الفاعلة واستطاعت  استيعاب وإدارة اختالفها وتنوعها دون إقصاء أو تهميش، األمـر             
الذي حقق تفاعال ايجابيا أثمر مع الوقت شراكة حقيقية وثقافة وطنية كانتا سـببا فـي                

                                                 

 .جامعة المرقب - كلية اإلقتصاد والتجارة -قسم العلوم السياسية محاضر ب - *
 .جامعة المرقب - كلية اإلقتصاد والتجارة -قسم العلوم السياسية محاضر ب - *
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جانب كـان   االستقرار والسلم االجتماعي، لعل ما تحقق لألنظمة الديمقراطية في هذا ال          
وراء استقرارها ونهضتها وسلمها االجتماعي، أما األنظمة الدكتاتورية  فقد فشلت في            
استيعاب وإدارة تنوعها واختالفها، بل جعلت من التنوع واالختالف منطلقا لالسـتبداد            
والظلم بعدما حرمت شعوبها من المواطنة العادلة، ما كان سببا في  حرمان شـعوبها               

الن ، ر والسلم االجتماعي والتطور في ميـادين التنميـة المختلفـة          من نعمة االستقرا  
، التربية على المواطنة تتوخى تنمية الوعي بالحقوق والمسؤوليات الفردية والجماعيـة          

/ وتستمد وظيفتها المجتمعية من مساهمتها في تكوين اإلنسان       ، والتدرب على ممارستها  
في الوقـت   ،  والتنموي لبالده الى االمام    المواطن القادر على السير بالمجهود التحديثي     

  .ومستلزمات العالم الذي نعيش فيه، تزايدت فيه انتظارات المواطنين
  :إشكالية البحث

تتمحور دراسة موضوع المواطنة ودورها في تحقيق السلم االجتماعي في   
  :التساؤل التالي

    في ليبيا؟هل للمواطنة دور في تحقيق السلم االجتماعي واالستقرار األمني -
  :فرضية البحث

 أن للتنـشئة بمختلـف أنواعهـا        :يستند البحث على فرضية رئيسية وهـى        
والخاضعة بشكل مباشر للنظام السياسي دور رئيسي في تعزيز قيم المواطنة وتحقيـق         

  .السلم االجتماعي بما ينعكس إيجابا على التنمية الشاملة
  :أهمية البحث

النموذج (طنة ودورها في السلم االجتماعي      تأتي أهمية دراسة موضوع الموا      
نظرا ألهمية المواطنة داخل المجتمعات بشكل عام ومدى ما تساهم بـه مـن              ) الليبي

استقرار اجتماعي وسياسي وأمني، األمر الذي ينعكس ايجابا علـي التنميـة الـشاملة     
 االنتقـالي   للمجتمع، فحالة الدولة الليبية ومند إعالن التحرير من قبل المجلس الوطني          
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تعاني من حالة تدهور أمني وحالة من عدم االستقرار االجتماعي والـسياسي، وهـذا              
وبالتالي فهـذا البحـث يعتبـر       ، ناتج عن عدم الوعي بسمو مكانة الدولة واستقرارها       

مساهمة علمية لترسيخ قيم المواطنة في فكر المواطن الليبي وبالشكل الذي يساهم فـي    
جتماعي األمر الذي ينعكس ايجابا على البناء المؤسسي للدولـة          عملية تحقيق السلم اال   

  . الليبية
  :أهداف البحث

يهدف البحث الى إيضاح مفهوم المواطنة ودورها في االستقرار االجتمـاعي             
وفي تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع ككل، باإلضافة إلى محاولة المشاركة فـي دعـم              

للتركيز عليها لمـا لهـا مـن دور إيجـابي فـي      القنوات المؤهلة في تلقين المواطنة   
  .االستقرار داخل المجتمع وعلى كافة المستويات

  :محاور البحث
   :ينقسم هذا البحث  إلى ثالثة محاور رئيسية هي  

  .إطار مفاهيمي: المحور األول -
  .مفهوم السلم االجتماعي وعالقته بالمواطنة:  المحور الثاني-
  .)النموذج الليبي(ة دراسة حال: المحور الثالث -

  :اإلطار المفاهيمى: المحور األول
يتناول هذا المحور مدخال مفاهيميا للمواطنة، من خـالل التأصـيل اللغـوي            

 يتناول المفـاهيم ذات     ،واالصطالحي لها، فبعد التعريج على المعنى اللغوي للمواطنة       
  . باإلضافة الي التطرق الى مقوماتها،الصلة كالهوية

   :م المواطنة مفهو:أوالً
جاء في قاموس لسان العرب البن منظـور علـى أن           :         تعريف المواطنة لغةً  

المواطنة هي موطن اإلنسان ومحله أي المكان المولود فيه والذي يتلقى ضمنه تربيته             
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النفسية والعاطفية والفكرية واالجتماعية، فهو الحيز الجغرافي الذي يتخذه لنفسه مسكنا           
  )32ص، 1982بدوي، (

 فتعني صفة المواطن و التي تحـدد حقوقـه وواجباتـه            :أما في االصطالح    
الوطنية، فهي التزامات متبادلة بين األشخاص والدولة، فالشخص يحصل على حقوقه           
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية نتيجة انتمائه لمجتمع معين، وعليـه فـي            

، فالفرد يعرف حقوقه    )110 ص ،1984مان،  (الوقت ذاته واجبات يتحتم عليه أداؤها       
ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية، وتتميز المواطنة بنوع خـاص مـن والء              
المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المـواطنين اآلخـرين             
عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق األهداف التـي            

 لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات، ومـن             يصبوا
جانب آخر فقد تعبرالمواطنة عن وضع قانوني معبر عن الحقوق المتعادلـة المدنيـة،      
السياسية، االجتماعية و االقتصادية، كما تعبر عن الواجبات العادلة للجميع في إطـار             

، هذا انطالقا   "ي الرقابة وفي اتخاذ القرارات    جماعة سياسية مع المشاركة في السلطة ف      
من كون المواطنة واجبات عادلة للجميع وتمنح حيزا أكبر للفرد للمشاركة في الحيـاة              

  .        )2010عبدالباقي، صابر أحمد، () 2017عريف، ( .السياسية واالجتماعية
المجتمع بمـا   وإذا تم النظر إلى المواطنة باعتبارها عالقة تبادلية بين الفرد و            

يضمن المنفعة العامة، بأنها العالقة بين الفرد والمجتمع والتي تحددها القواعد المثلـى             
لخدمة الفرد لمجتمعه عبر الوسائل المتاحة، سواء ما كان ضـمن إطـار األعـراف               
والتقاليد المعمول بها والتي ال تخالف القانون المطبق في البالد فهي بذلك ومن حيـث               

سي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضـها           مفهومها السيا 
 كما تقول دائـرة المعـارف       - كما تعني  ،)2010عبدالباقي،  ( عليه انتماؤه إلى الوطن   



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@‹“Ç@ð†b¨a@O@@ìîãìí2018@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 300 

عن المواطنة بأنها عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولـة              )∗(البريطانية
      وحقـوق  تلك العالقة مـن واجبـات      أي بما تتضمنه     ،)10، ص 2007عبدالحفيظ،  (
 في تلك الدولة، متضمنة هذه المواطنة مرتبة من الحرية مع ما يـصاحبها              -متبادلة-

من مسؤوليات، و يرى العديد من الباحثين أن المواطنة ترتبط وتتمثـل فـي عالقـة                
الحاكم  بالسكان من حيث تبادل الحقوق والواجبات بنـاء علـى الرابطـة الوطنيـة                 

 وعليه فإن المواطنة تعنـي االنتمـاء والـوالء          ،)9عبداهللا، ص () قوق والواجبات الح(
للوطن في ضوء الحقوق و الواجبات التي تكفل قيام عالقة تبادلية بين الفرد والدولـة               

  .في جو من العدالة و المساواة و الحرية ودون أي تفرقة بسبب العرق أو الدين
تستطيع ترسيخ قيم المواطنة البـد وأن  ومن هنا يمكن القول بأن الدول ولكي          

ول هو ضابط االنضباط القادر على استيعاب حيـاة     أل ا -يتوافر فيها ضابطين أساسيين   
الفرد والجماعة لكي يضمن لكل واحد وجوده وفعله ومسؤوليته، ويكسبه االسـتقرار             

ة فـي  والطمأنينة والحياة، والثاني هو ضابط المقاومة الذى يعنى حماية وصيانة الحري         
لـى المـسؤولية واألمانـة           إالمجتمع ضمن هياكل الدولة التي توجـه الفعـل العـام            

  .)101الوراق، ص(
فالمواطنة أن تكون عضوا في مجتمع سياسي معين أو دولة بعينها، فالقانون              

يؤسس الدولة، ويخلق المساواة بين مواطنيها، ويرسي نظاما عاما من حقوق وواجبات            
  .)9، ص2007فوزي، ( .دون تفرقةتسري على الجميع 

ونستنتج من ذلك أن المواطنة هي تمتع الشخص بحقوق من خـالل انتمائـه                
لمجتمع معين وعليه واجبات تجاه ذلك المجتمع والمتمثل في الدولة التي تـستند إلـى               
حكم القانون، فجميعهم متساوون في تلك الحقوق والواجبات دون أي تمييز وألي سبب             

                                                 

 تـستهدف  المحـدودة  البريطانية الموسوعة شركة تصدرها االنجليزية باللغة عامة موسوعة هي -∗
 .االستكلندية ادنبره مدينة في 1771-1768 عامي بين مرة الول صدرت، ينوالمثقف المتعلمين القراء
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 ديني أو حسب الموقع االجتماعي، فالقانون يكفل للجميع تلك الحقـوق            سواء عرقي أو  
كما يلزم الجميع للقيام بالواجبات، وبصورة أخرى فهي المـشاركة النـشطة داخـل              
المجتمع، وبذلك تتضمن اإلحساس باالرتباط والوالء لمفهوم الدولـة القائمـة علـى              

وتقوم علـى فكـرة     ، يس الدولة المؤسسات أو النظام المدني وليس الوالء للملك أو رئ        
االنتماء واألشياء المشتركة، وهوما يعني أن المواطنة هي عضوية نشطة في مجتمـع             

  . سياسي في إطار من الحقوق والمسؤوليات التي يحددها الدستور
  :المواطنة وبعض المفاهيم المشابهة: ثانياً

  :الهوية -1

توحد مجموعـة مـن النـاس    تعرف الهوية بأنها تلك القواسم المشتركة التي       
 ، وتتجلى الهوية في عدد من العناصـر مثـل اللغـة والـدين             ،وتميزهم عن غيرهم  

رضـوان،  ( واإلدارة والدولة    ، االقتصادي ، النفسي ، التكوين الثقافي  ،الجغرافيا،التاريخ
، وبذلك فالهوية تعني تلك القواسم المشتركة للجماعة المكونة لألمـة           )85، ص 2012

الحساس الطبيعي للفرد بوجود شخصيته داخل تلك الجماعة وأنـه جـزء            والتي تولد ا  
منها، وبمعنى آخر تعتبر الهوية انتساب ثقافي إلى معتقدات وقـيم ومعـايير معينـة               

   .لجماعة تشترك في تلك الثقافة
  : االنتماء -2

 االنتماء بأنه العالقة االيجابية والحياتية التي تؤدي إلى التحقق المتبادل تنتفى            
 وترتقي إلى العطاء بال حدود الذى يـصل الـى   ،منها المنفعة بمفهوم الربح والخسارة    

 ويتجلى االنتماء بصورة عالية عندما يتعـرض الـوطن ألي اعتـداء             ،حد التضحية 
 واالنتماء قد يكون طبيعي فطري خاصة عند اإلنسان العادي بفعل الوجـود             ،خارجي

 وقد يكون انتمـاء  ،ضمن النظام االجتماعياالنسانى واستمرار البقاء فى ظل الوطن و    
 ولكن أرقى انتماء هو االنتماء المنطقي النـاتج         ،عاطفيا تجاه موقف أو ظروف طارئة     
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 ونسبة المنتمون منطقيا قليلة ولكنها دائما فاعلة ومـؤثرة          ،عن المعرفة وإعمال العقل   
ـ        )2006فرج،  ( في حركة المجتمعات   رد لـوطن   ، وبهذا يعتبر االنتماء  انتـساب الف

معين، وهذا ما يعبر عنه بالجنسية؛ القائمة على أساس فكرة التبادل بين الفرد والدولة              
في الحقوق والواجبات، وبذلك يتولد اإلحساس الروحي لدى الفرد برغبته في االنتماء            

 .إلى هذه الدولة
  :الجنسية -3

برقعـة   -نالمواط-الرابطة القانونية التي تجمع الفرد      ”تعرف الجنسية بأنها      
 ويتمتع بها هذا األخير أصال بالوالدة أو يكتسبها  بعد والدته            ،جغرافية معينة ومحددة  

مركـزا  ” لذلك تمنح الجنـسية  لحاملهـا         ،بمقتضى التشريعات والقوانين ذات الصلة    
يخوله مجموعة من الحقوق ويلزمه بمجموعة من الواجبـات التـي يحـددها             “ قانونيا

بذلك فالفرد ال يستطيع حماية حقوقه دوليا أو الدفاع عنهـا           و، )عامر( دستور كل دولة  
 .إال من خالل الدولة التي ينتمي اليها

   :مقومات المواطنة: ثالثاً

المواطنة هي سلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف وتنغـرس فـي تنـشئة                
المواطن، وهي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ والقواعد وفي اطار مؤسـسات             

تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على أرض الواقع من خالل الحـصول علـى             وآليات  
الحقوق وااللتزام بالواجبات التي يحددها القانون، وهناك مجموعـة مـن المقومـات             

  :األساسية التي يتجلى من خاللها مفهوم المواطنة في الحياة اليومية من أهمها
طنات في الحقوق والواجبات    المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والموا       -1

وتتاح أمام الجميع نفس الفرص، وبالتالي فإن مبدأ المساواة أمام القانون هو المرجـع              
الوحيد في تحديد تلك الحقوق والواجبات، وبذلك يعتبـر مبـدأ المـساواة ضـروري               

، وتـزداد   )14، ص 2006غليون،  (لالستقرار داخل المجتمع والحفاظ على تلك القيم        
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في المجتمعات الذي تتعدد فيه األصول العرقية المكونة للسكان، وعقائـدهم  أهمية ذلك   
الدينية، وانتماءاتهم الثقافية والسياسية، حيث ال يمكن ضمان وحـدة واسـتقرار تلـك              
المجتمعات إالّ على أساس مبدأ المواطنة الذي يرتكز على منظومة قانونية وسياسـية             

حفاظ على ذلك المكون، والمساواة كمقوم رئيسي       واجتماعية واخالقية متكاملة كفيلة بال    
للمواطنة، وهذا يعني أنه المجال للتمييز بين المواطنين على األسس الدينية أو الثقافية             

  .)36جنكو، ص( أو االجتماعية
المشاركة في الحياة العامة والمتمثلة في المشاركة الفعلية للمواطنين فـي الحيـاة              -2

 الرئيسية للمواطنة، وهذا يتطلب توافر استعداد فعلي لـدى          العامة يعتبر من المقومات   
كل المشتركين في االنتماء للوطن، ولكي يتحقق ذلك يستوجب توافر مناخ ديمقراطي             
يضمن حرية الفكر والتعبير وحرية االنتماء والنشاط الحزبي والنقـابي أي أن حريـة           

ماعيـة والثقافيـة تكـون      االنخراط في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجت      
، وينعكس هـذا ايجابـا      )38، ص 2006كيسالسي،  ( مفتوحة أمام الجميع ودون تمييز    

على عملية تحقيق التنمية الشاملة بما يعود على الوطن بالـصالح العـام، حيـث أن                
تساوي الفرص للدخول الى المجاالت المختلفة يكون مفتوح أمام الجميع وبعيدا عـن              

 .ة واالجتماعية أو غيرهااالعتبارات السياسي
إن الرابطة التي تجمع المواطن بوطنه تسمو عن العالقات القبليـة            :الوالء للوطن  -3

والعشائرية والحزبية، وال خضوع فيها إال لـسيادة القـانون، وأن هـذه الرابطـة ال                
تنحصر في مجرد الشعور باالنتماء وما يطبع ذلك من عواطف، وإنما تتجلـى إلـى               

باط الوجداني، في إدراك واعتقاد المواطن بأن هناك التزامات وواجبـات           جانب االرت 
نحو الوطن ال تتحقق المواطنة دون التقيد الطوعي بها، وفي هذا السياق يتعين وجـود     
سلطة قضائية مستقلة، قادرة على حماية حقوق األفراد من أي انتهاك سواء من أجهزة              

 .)11ص ،2007 فوزي،( ع بعضهم البعضالدولة أو األفراد أنفسهم في عالقاتهم م
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وال تتبلور في الواقع صفة المواطن كفرد له حقوق وعليه واجبات، بمجـرد               
توفر ترسانة من القوانين والمؤسسات، التي تتيح للمواطن التمتع بحقوقه والدفاع عنها            

قيم في مواجهة أي انتهاك، واستردادها إذا سلبت منه، وإنما كذلك بتشبع هذا المواطن ب             
المواطنة وثقافة القانون، التي تعني أن االحتكام إلى مقتضياته هو الوسـيلة الوحيـدة              
للتمتع بالحقوق وحمايتها من الخرق، وبالتالي ال مجال الستعمال العالقات الخاصة مع            
ذوي النفوذ، أو االحتماء بمركز الفرد في القبيلة أو العشيرة، وهي ظواهر ما زالـت               

ن العقليات والسلوكيات داخل مجتمعنـا المغربـي والمجتمعـات          حاضرة في الكثير م   
  .المتخلفة عموماً

كما يعني الوالء للوطن شعور كل مواطن بأنه معني بخدمة الوطن، والعمـل           
على تنميته والرفع من شأنه، وحماية مقوماته الدينية واللغوية والثقافية والحـضارية،            

ق النفع العام، واعتبار المـصالح العليـا        والشعور بالمسؤولية عن المشاركة في تحقي     
للوطن فوق كل اعتبار وأسمى من كل المصالح الذاتية الخاصة واألغـراض الفئويـة       

، أي بمعنى االلتزام باحترام حقوق وحريـات اآلخـرين،          )2012الموسوي،  ( الضيقة
لدولة واحترام القوانين التي تنظم عالقات المواطنين فيما بينهم، وعالقاتهم بمؤسسات ا          

  .والمجتمع بعيدا عن القبلية أو الجهوية وعلى قدم المساواة
وبهذا نجد ان مفهوم المواطنة مرتبط بهذه االبعاد التي تم ذكرها سابقا والتي               

  .البد من ذكره في دستور الدولة
  :مفهوم السلم االجتماعي وعالقته بالمواطنة: المبحث الثاني

ي الى عدم احترام الحقوق والحريـات والتنكيـل                 إن غياب ثقافة المواطنة تؤد    
 وفي ظل ذلـك فـإن االنتمـاء      ،باإلنسان كما يؤدي الى الظلم والتمييز داخل المجتمع       

للدولة يستبدل بانتماءات فرعية يلجأ اليها المواطن للحفاظ على نفسه، وبالتـالي فـإن              
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هـذا الـسلم   خلل سيحدث للسلم االجتماعي داخل المجتمع، ولدراسـة العالقـة بـين         
  .والمواطنة يستوجب تحديد مفهومه

  : مفهوم السلم االجتماعي:أوالً
 الكافل  ،السلم االجتماعي في أبسط معانيه هو توافر االستقرار واألمن والعدل           

أو على نطاق أوسع فيمـا بـين مجتمعـات أو دول            ، لحقوق األفراد في مجتمع معين    
  .)12، ص2011البديوي، ( مختلفة

 ،مفهوم فإن السلم االجتماعي ال يتحقق ما لم توجد السلطة والنظام          ومن هذا ال    
، ثم تحقيق العدل والمساواة، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لفئـات المجتمـع           

وكل المجتمعات البشرية التي ال يمكن أن تتعايش بدون سلطة عليا تتولى ادارة شؤون              
 المجتمع، واال لن تتحقق قيم العـدل        األفراد لتضمن تعايش جميع القوى المختلفة داخل      

  .والمساواة
إن السلم كلمة واضحة المعنى، تعبر عن ميل فطري في أعماق كل إنـسان،                

وتحكي رغبة جامحة في أوساط كل مجتمع سوِي، وتشكل غاية وهدفاً نبـيالً لجميـع               
مـن  األمم والشعوب، والسلم من السالم وأصله السالمة أي البراءة والعافية والنجـاة             

العيوب واآلفات واألخطار، والسلم على مستوى الوضع الداخلي للمجتمع والعالقـات           
القائمة بين أجزائه وفئاته، فقد يكون هناك مجتمع يعيش حالة احتدام وصراع داخلـي،      

  ).2001الصفار،(ومجتمع تسوده أجواء الوئام واالنسجام والوفاق 
 والوئام داخل المجتمع نفسه وفي      كما يقصد بالسلم االجتماعي  بأنه حالة السلم         

العالقة بين شرائحه وقواه المختلفة، فمن أهم المقاييس األساسية لتقويم أي مجتمع، هو             
تشخيص حالة العالقات الداخلية فيه، فسالمتها عالمة على صحة المجتمع وامكانيـة             

: عـالى  ويقـول اهللا ت    ،)2001الصفار،  (نهوضه، بينما اهتراؤها داللة سوئها وتخلفها       
واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم اذ كنتم اعداء فـألف               (
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 وفي أية أخـري     ،)103سورة آل عمران، اآلية     () بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا    
: كإشارة لما يسببه النزاع الداخلي في حالة عدم االستقرار االجتماعي يقول اهللا تعـالى       

سورة األنفـال،   () تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اهللا مع الصابرين       وال تنازعوا ف  (
المـسلم  ( ، وفي السنة النبوية الشريفة قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم            )46اآلية  

أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه، كان اهللا في حاجته، ومـن                 
هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومـن         فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج ا        

أبغض الرجال  (،  )صحيح البخاري، الترمدي، مسلم   () ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة     
 فالمبادرة الى االصالح هو دليل على طهارة        ،)صحيح البخاري ) (إلى اهللا األلد الخصم   

ديـة  القلب وسمو النفس، وفي ذلك توجيه واضح لـضرورة التعـاون والتـراحم وبتأ    
  .الحقوق وتحمل الواجبات

 بـل  ،والجدير بالذكر فإن قضية السلم االجتماعي ليست قضية ترف اجتماعي   
هي مسالة ترتبط أساسا بالضرورات الخمس التي جاءت الشريعة اإلسالمية وجميـع            

ومجمـوع الـضروريات    : (وفي ذلك قال اإلمام الشاطبي رحمه اهللا      ، الشرائع لتحقيقها 
إنها مراعاة في   : وقد قالوا ، والعقل، والمال، والنسل، والنفس، دينحفظ ال : خمس وهي 

  ).15البديوي، ص) (ملة
ومن هنا يرى الباحث ضرورة الحديث على المرتكزات األساسية للمواطنـة             

والتي تشكل النواة األساسية للسلم االجتماعي، ذلك أن المواطنة العادلة تحـافظ علـى              
جتمعا موحدا متماسكا وتربط  بين أفراده روابط        خصائص مكونات المجتمع، وتبني م    

وجسور من الثقة واإلخاء والتكافل والتعاون والتكامل والتعاضد والتقارب والتصاهر،          
  .فهي تبني مجتمعا متجانساً يحمل خصائص مكوناته دون إسقاط أو إقصاء
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   :مكونات المواطنة -1
ى تتحقق قيم المواطنة للمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي إن تكتمل حت  

  :وهذه المكونات هي
حيث يعرف االنتماء بأنه النزعة التي تدفع الفـرد للـدخول فـي إطـار         :  االنتماء -أ

اجتماعي فكري معين بما يقتضيه هذا من التزام بمعايير وقواعد هذا اإلطار وبنصرته             
، )57، ص1999راتـب،  (والدفاع عنه في مقابل األطر االجتماعية والفكرية األخرى  

 فانه يعد   ،وعلى الرغم من إن مفهوم االنتماء االجتماعي يعاني من  التعقيد والغموض           
من أكثر المفاهيم تداوالً حيث يميل الباحثون في علم االجتماع إلـى تحديـد االنتمـاء        

 العامل الثقافي الـذاتي الـذي       :االجتماعي للفرد وفقاً لمعيارين أساسيين متكاملين هما      
لوالء لجماعة معينة أو عقيدة محددة، ثم العامل الموضوعي الذي يتمثل           يأخذ صورة ا  

في معطيات الواقع االجتماعي الذي يحيط بالفرد أي االنتماء الفعلي للفرد أو الجماعة،             
فالوالء هو الجانب الذاتي في مسألة االنتماء يعبر عـن أقـصى حـدود المـشاركة                

  ).133، ص2003وطفة، (نتماء الوجدانية والشعورية بين الفرد وجماعة اال
، تجعله قادرا علي القيام بأعمـال معينـة       ، الحق صفة لصيقة بالشخص   :  الحقوق -ب

 ومفهـوم المواطنـة     ،)14، ص 2005الرشـيدي،   (وتحقق له المصلحة التي يريدها      
يتضمن حقوقاً يتمتع بها جميع المواطنين وهي في نفس الوقت واجبات علـى الدولـة           

فان معظم الدساتير المعاصرة قد حرصت علي ضمان الحق فـي            وبالتالي   ،والمجتمع
سواء بطريقة مباشرة من خالل النص علـي        ، المساواة أمام القانون لجميع المواطنين    

أو بطريقة غير مباشرة من خالل المبـادئ التـي          ، هذا الحق في صلب هذه الدساتير     
ـ        ، تقررها هذه الدساتير   ل عـدم صـدور     والتي يتحرك في إطارها المشرع بمـا يكف

، فالمساواة. تشريعات تحد أو تقيد من حق جميع المخاطبين بالقانون في المساواة أمامه           
فهي أيـضا ركيـزة أساسـية       ، باإلضافة إلي كونها تمثل أحد الحقوق الهامة لإلنسان       
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وهي كذلك مبدأ من مبادئ القـانون التـي         ، لضمان ممارسة باقي الحقوق دون تمييز     
 فحقـوق   ،)2009صالح،  (االلتزام بها وعدم الخروج عليها      تحرص جميع النظم علي     

المواطن ترجع في تحديدها إلى مواثيق حقوق اإلنسان وأهمها اإلعالن العالمي لحقوق            
 والتفصيل الوارد في العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق           1948اإلنسان الصادر عام      

واالجتماعيـة والثقافيـة    السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية        
 توفير التعلـيم، وتـوفير   -   نذكر منها 1966الصادرين عن هيئة األمم المتحدة عام       

 التـأمين والـضمان     ، الخدمات الـصحية   ،السكن النظيف (الخدمات األساسية وتشمل    
  وتوفير الحياة الكريمة وتـوفير       )الخ... .الصحي واألمن االجتماعي  والبيئة النظيفة     

 ، وحرية العمـل   ،حرية التملك ( دل والمساواة، والحرية الشخصية وتشمل    وضمان الع 
وحـق  )  حق االجتماع والتظاهر الـسلمي     ، وحرية التعبير عن الرأي    ،وحرية االعتقاد 

الحصول على الجنسية وحق التقاضي وحق أو حرية التنقل والسفر وحرية اإلنـسان             
   .وكرامته وحق المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية

في البداية ال تعتبر الدولة بقوانينها ومؤسساتها هـي الوسـيلة الوحيـدة             :  الواجبات - ج
المتصاص العنف من المجتمع وتقنينه، إذ تشكل االخالق احدى أهم الوسائل الموجهـة             
للسلوك االنساني وذلك من خالل حث االنسان على فعل الخير وتجنـب الـشر واألذى،          

ي معظمها لوعي عملي اخالقي باعتباره قواعد سـلوك         فسلوكيات االنسان انما تخضع ف    
تهدف الى تخليص االنسان من  قبضة اهوائه والسمو به على باقي المخلوقات الموجودة              

 كما أن الدول تختلف عن بعضها البعض في تحديد درجة ونوعيـة             ،)2012الحناوي،  (
  .ا الدولةالواجبات المترتبة على مواطنيها باختالف الفلسفة التي تقوم عليه

 :التسامح -2
إن قيمة التسامح تتعلق بمجموعة من الحقوق التي تميز أي نظام ديمقراطـي               

والرفق بأسرى  ، مثل السماح بالتعبير عن الرأي والتنظيم ومساواة الجميع أمام القانون         
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 خُـذ الْعفْـو وْأمـر بِـالْعرف       ( واحترام أو قبول رأي االقلية، قال اهللا تعالى          ،الحرب
  ينلاهنِ الْجع رِضَأعوالتسامح ممارسة يمكـن أن      ،)199سورة األعراف، األية    ) (و 

 وهو مبدأ ينبثق عنه االستعداد للسماح       ،تكون على مستوى األفراد والجماعات والدول     
بالتعبير عن األفكار والمصالح التي تتعارض مع أفكارنا ومصالحنا،  وبـذلك يمكـن              

 و القبول والتقدير للتنوع الثقافي وألشـكال التعبيـر والـصفات          االحترام"تعريفه بأنه   
، وهذا التعريف للتسامح يعني قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه            "اإلنسانية المختلفة 

إقرار بحق اآلخرين في التمتع بحقوقهم وحرياتهم األساسية المعتـرف بهـا علميـاً،              
 تعني قبول الظلم االجتمـاعي أو    وممارسته ال تتعارض مع احترام حقوق اإلنسان وال       
 ).2013منتديات نجم الجزائر، (تخلي المرء عن حقوقه ومعتقداته أو التهاون بشأنها 

إن تربية وتعليم الفرد آداب الحوار مع اآلخرين  ليست استهالكا سياسيا، بل               
هي مدخل ثقافي وأساس حضاري متكامل، وتبعد عنـه ثقافـة الـبغض والكراهيـة               

هذا يحتاج إلى تأهيل الفرد لكي يصبح مواطن صالح، وعند الحديث إلـى             والشقاق، و 
هذا نشير إلى قيام جميع فعالية المجتمع المدني بالدور المنوط بهم، ويمكـن إحـالل                

  :مواطنة صالحة للفرد من خالل
  . جعل الدستور كعقد اجتماعي يقوم عليه المجتمع المعاصر-
  . وثوابها الوطنية احترام القوانين السائرة في الدولة-
  . االعتراف باألخر واحترام التعددية والخصوصيات-
  . احترام العمل و القيام به على الوجه الكامل-
  . الحفاظ على األمن والسلم االجتماعي-
  . احترام حقوق اإلنسان و النظر إليه كأساس كائن بشري مفيد داخل المجتمع-
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  :عي في المجتمع الليبيالمواطنة والسلم االجتما: المبحث الثالث
 فقد بدأ النظام الملكي في ترسيخ هـذا المفهـوم           1951منذ استقالل ليبيا عام       

وتمثل ذلك في توحيد واليات ليبيا الثالثة وهي والية برقة في الشرق ووالية طرابلس              
حيث كانت هذه الواليـات مقـسمة بـين انجلتـرا           (الغرب ووالية فزان في الجنوب      

بذلك ليبيا دولة واحدة، وكان اتجاه النظام الملكي أنذاك بعد توحيد           ، وأصبحت   )وفرنسا
البلد هو االتجاه نحو تحقيق التنمية الشاملة، وبالشكل الذي يعزز االنتماء للوطن، ولكن             

، حيث  1969لم يدم ذلك طويال وعلي إثر االنقالب العسكري الذي حدث في ليبيا عام              
 في وضع إطار عـام جديـد لـشكل النظـام            تم تعطيل جميع مؤسسات الدولة والبدء     
، هذا االعالن الذي حدد الشكل الـسياسي        1977السياسي، الذي اكتملت مالمحه عام      

للدولة علي اساس أن السلطة للشعب، ورغم ما نادي به هذا النظام من شعارات ودور               
وأهمية المواطن في هذه المرحلة اال ان واقع الحال يخالف ذلك تمامـا، فقـد اتـسم                 

التـشريعية والتنفيذيـة    (وبالشكل الواقعي في حكم الفرد الذي يجمع بيده كافة السلطات         
  .وصنف علي المستوي الدولي من أكثر األنظمة دكتاتورية) والقضائية
لقد أجريت دراسة اعتمدت في تحقيق أهدافها على بيانات عينـة عـشوائية               

لليبيين الـذين تزيـد      من ا  622  قوامها    2011جمعت خالل الشهر السادس من عام       
 عاما، ويتصفون بالنضج والمسؤولية االجتماعية والقانونية، وهم من         17أعمارهم عن   

وأن نسبة بسيطة من    “ ماجستيرـ دكتوراه ”الحاصلين على مؤهالت جامعية أو عالية       
المبحوثين هم ممن تقلدوا مناصب قيادية في عهد القذافي، وقد تبين من خالل الدراسة              

قات تفعيل ممارسة قيم المواطنة لدى الليبيين خالل حقبـة حكـم النظـام              بأن من معو  
   )2011قورينا الجديدة، : (السابق هي كالتالي

تدني مستوى العدالة االجتماعية وعدم مكافحة ظاهرة الفساد بشتى صوره بحـزم             -1
  .وشفافية



¾aïÇbànuüa@áÜ�Ûa@ÕîÔ¥@À@bçŠë†ë@òä�aìNNNNNNNN@6buˆì¹c@bîjîÛ@ @

†@@N@ð‡ä§a@‡à«&@c@NÝèÜèß@‡¼c  

 311

سب مـع   انتشار البطالة بشكل كبير إلى جانب عدم اعتماد سلم رواتب مجزي يتنا            -2
 . الظروف المعيشية

  . انتشار الوساطة والعالقات الشخصية للحصول على ميزة أو وظيفة -3
  .عدم وجود دستور ينظم العمل السياسي في ليبيا -4
  . انتشار الفوضى عند توزيع بعض الحقوق كالمساكن والقروض واألراضي -5
والمواطن نظـرا   ضعف المساءلة عند محاسبة المقصرين في أداء مصالح الوطن           -6

  . العتبارات الوجاهة والوالء علي حساب النزاهة والشفافية
السجن التعسفي والقسري وعدم تمكن الشخص من الدفاع عن نفسه وقدرة النظام             -7

  . على أن يبقيه في السجن دون محاكمة
انتشار الوساطة والمحسوبية بين بعض أفراد األجهزة األمنية، وضعف تأمين سبل            -8

 الكريم لألسر الفقيرة وتوفير احتياجاتهم األساسية، وتولي أشخاص غير مؤهلين           العيش
علميا ودينيا المناصب السيادية، واالعتماد على القبلية في اختيار القيادات للمناصـب            

  .على حساب الكفاءة والقدرة
الصالحية المفرطة ألفراد األمن بانتهاك خصوصية أي مـواطن فـي منطقتـه              -9

  .ون شرط، وكذلك قسوة  رجال األجهزة األمنية في التعامل مع المواطنباعتقاله د
 غياب حرية الصحافة الهادفة لتحقيق الصالح العام وكشف التجاوزات وتهمـيش            -10

  .مشاركة الشباب في إدارة الشؤون العامة للوطن
هذه العوامل مجتمعة تولدت في نفسية معظم الليبيين جراء ما كان يمارسـه               
لسابق، كما أن عوامل التنشئة التي تمارس من خالل القنوات المتعددة لم تولى             النظام ا 

اهتماما بتنشئة المواطنين بالوالء للوطن بشكل كبير، وكانت منصبة في كيفية الـوالء             
للنظام السياسي فقط، وما يجرى في ليبيا االن هو خيـر دليـل علـى ضـعف روح                  
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 وجهوية بالدرجة االولى باإلضافة الى      المواطنة حيث تحمل الصراعات والءات قبلية     
  .الصراعات الحزبية وجاءت جميعها على حساب الوطن

ان الوالءات للقبيلة قد ساهمت بشكل كبير في عرقلة مسيرة التنمية، ذلك الن               
الوالء للقبيلة بالدرجة االولى وبالتالي فالنتيجة تراجـع عامـل التحـديث الـسياسي              

 يتم تقاسمها بين القبائل، كما ان المـسؤولين يوظفـون           واالجتماعي، فالوظيفة العامة  
 وهذه سياسة ممنهجة مـن  ،)65، ص2013التير، (اقاربهم وفى أماكن ال تحتاج اليهم    

قبل النظام السياسي سعى من خاللها لضمان والء القبائل له ومنع معرضيه من القيام              
الرئيسة التي تعيق إنجـاز     بأعمال ضده، ويعد البعد القبلي في ليبيا، إحدى المعضالت          

الفترة االنتقالية وتأسيس ديمقراطية حقيقية في البالد التي عانت ألكثر من أربعة عقود             
من حكم نظام ديكتاتوري، األمر الذي يخشى معه المراقبون من انضمام ليبيـا إلـى               

اليـة  قائمة الدول الفاشلة، السيما مع انفالت األوضاع األمنية، وطول أمد الفترة االنتق           
  .بعد اإلطاحة بالنظام السابق

بـرأس  (والجدير بالذكر أن القبيلة تعد مكونًا رئيسا من مكونات ما يعـرف               
 على بنية العالقة بين     –كمتغير وسيط –في ليبيا، حيث تمتد تأثيراتها      ) المال االجتماعي 

الدولة من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، وبالتالي فهي تحدد مـستوى مؤسـسة              
لة وقدرتها على توجيه وصناعة القرار، ومدى إعمال سيادة القانون علـى كـل               الدو

أراضيها، فالنسيج االجتماعي الليبي هو خليط من القبائل العربية وقبائـل المـرابطين             
التي تمتزج فيها العناصر العربية والبربرية، والقبائل غير العربيـة، وتتـوزع هـذه              

ليبية، ونظرا لحالة التوظيـف الـسياسي للقبائـل        القبائل على امتداد رقعة األراضي ال     
الليبية، والذي استخدمه النظام السابق ببراعة، على مدى عقود لترسيخ أركان حكمـه،      

الشهيرة، فقد شهد النسيج االجتماعي الليبي حالة مـن         " فرق تسد "في إطار استراتيجية    
بية منها أو غير العربية،     الشقاق والتربص وعدم الثقة بين القبائل المختلفة، سواء العر        
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وبذلك بدأت مرحلة التوظيف واالحتواء القبلي تأخذ بعدا مؤسسيا في ليبيا بشكل كبيـر         
، على إثر إنشاء لجان شعبية للقيادات االجتماعية، قوامها األساسـي           )1994(منذ عام   

الجـزرة،  القيادات القَبلية، حيث عمد في تعاطيه مع الملف القَبلي إلى سياسة العصا و            
فالقبائل الوفية له كانت تحصل على امتيازات مادية ومعنوية كبيرة، فيما كان الحرمان             

، ونظـرا   2011 فبراير   17والعقاب من نصيب القبائل المعارضة، ومع اندالع ثورة         
لهشاشة البنية المؤسسية للدولة الليبية، فقد استند النظام السابق في مواجهتـه للثـورة              

مرد المسلح ضده، على تلغيم البنية القَبلية وجعلها قابلة للتفتيت واالنفجار           الشعبية ثم الت  
الذاتي، حيث عمد إلى إذكاء النعرات القَبلية والجهويـة وتحـريض وتأليـب القبائـل      

  .بعضها على بعض لضمان استمراره في السلطة ألطول فترة ممكنة
 هي عبـارة عـن      إن ما حدث في ليبيا من أحداث وتفاعالت جزء كبير منه            

امتدادات مما كان يحدث في السابق خالل األربعين سنة الماضية، وبـسقوط النظـام              
السياسي السابق في ليبيا تأججت الصراعات القبلية بحيث اتخذت تلـك الـصراعات             
طابعا جغرافيا من خالل الصراع على األراضي  باإلضافة الى الطابع السياسي فـي              

ياسي الذى فقدته بعض القبائل في مرحلة ما بعـد الثـورة            محاولة السترداد النفود الس   
، فهذه المرحلة هي مرحلة انتقالية ما بين فترتين زمنيتـين           )20، ص 2014بن علي،   (

فبراير وتأسيس دولة ليبيا الحديثة، فهناك أوضاعاً موروثة        17أي ما بين اندالع ثورة      
سية الليبية في مرحلة ما بعد      من النظام السياسي السابق وهي تتفاعل على الساحة السيا        

   :)البعجة(  وتتمثل في النقاط التالية وهي2011أحداث 

ليبيا بلد لم تعرف ما يمكن تسميته بالبنية األساسية للديمقراطية، المـسؤولة عـن               -1
 أوالً البناء الدستوري القانوني وثانيا الممارسات السلطة        -تغيرات سياسية كثيرة منها     

 سنة الماضية وال نظام قضائي مستقل       42 لم يكن لديها دستور خالل       السياسية،  فليبيا  
  .ولم يكن لديها أحزاب سياسية منذ مطلع الخمسينيات وال انتخابات بجميع أنواعها
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ضعف النخب السياسية الليبية التي وجه إليها القمع بشكل مباشر منذ مطلع عـام               -2
لخارج، والبعض اآلخر مكـث     ، فبعض تلك العناصر استطاعت الفرار إلى ا       )1969(

أما البعض اآلخر خرج مـن الـسجون أو         ، في السجون الليبية وبعضهم قتل ونكل به      
عاد من الخارج في سن متأخرة بعد أن اضناه الزمن ولم يعد بإمكانهم فعل أي شيء،                

  .وجزء آخر رضي بالعمل مع النظام السابق وما تبقى آثر السكوت والصمت
سياسي الوطني بسبب القبضة األمنية والموجودة والشمولية       ضيق هامش الحراك ال    -3

على امتداد فترة الحكم السابقة والتي امتدت طيلة أربعة عقود، األمر الذي نتج عليـه               
  .فوضى وتسلط

سيطر مناخ الخوف والتسلط والترهيب الـذي تـسبب فـي غيـاب الشخـصية                -4
وانتشار مناخ الفـساد الـذي   الكاريزمية ومناخ الفوضى الذي تسبب في غياب اإلدارة    

 .وضع ليبيا في مقدمة الدول الفاسدة في العالم
الفراغ السياسي في ليبيا الذي يكمن في المجتمـع المـدني والجمعيـات األهليـة           -5

  .والحقوقية والسياسية
غياب المؤسسة العسكرية التي ُأضعفت وتم تصفيتها ومن ثم استبدالها بمـا كـان               -6

 والذى عبارة عن تشكيالت أمنية من الشباب ومتوسطي العمـر           يسمى بالشعب المسلح  
والشيوخ حيث اعتمدت بشكل رئيسي على والءات عشائرية وقبليـة ودون تـدريب             

  ).21، ص2014بن علي، (ووعي، ألجل حماية النظام 
وقد كان من أبرز نتائج ذلك هو الحالة الليبية الراهنة التى لـم تعجـز فيهـا              

اطنيها فحسب، بل وصل األمر إلى عجزها عن حمايـة حتـى            الدولة على حماية مو   
مؤسساتها الرئاسية،  المؤتمر والحكومة، رغم أنها مؤسسات ديمقراطية، تم انتخابهـا            
مباشرة عن طريق صناديق االقتراع،  إال انها لألسف مجردة من أي جوهر أو وجود               

ـ             نفط والكهربـاء  حقيقي، كما فشلت، من باب أولى، في حماية منشآت حيوية مثـل ال
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ومصادر المياه، إلى جانب عدم قدرتها على السيطرة التامة على حـدودها، وخاصـة       
حدودها الجنوبية،  مما يعني أن الدولة الليبية أصبحت  فاقدة لعنصرين من عناصـر               
الدولة األساسية وهما السلطة الفعلية والسيادة الكاملة، وبالتالي فالبد وللخروج من هذا            

حقيق العدالة االنتقالية والتي تعنى جمله من اآلليـات القـضائية وغيـر             المأزق من ت  
، التـي يـستخدمها المجتمـع،       ) االجتماعية وغيرها  ، االقتصادية ،السياسية(القضائية  

لتحقيق العدالة في فترته االنتقالية، بهدف االنتقال  من مرحله الصراع والفراغ األمني             
، فاالستمرار في هـذه الحالـة   )2013خليل، (ة إلى مرحله التوافق والمصالحة الوطني    

من شأنه أن يدخل ليبيا وبامتياز في دائرة الدول الفاشلة وهـو عجـز الدولـة عـن                  
االستمرارية في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها مثـل الكهربـاء والميـاه والـصحة             

ـ                دابير والنظافة العامة، تكون الدولة في حالة انهيار شبه كامل تـستوجب إيجـاد الت
  .الالزمة إلنقاذها عن طريق إدارة أزمة حقيقية يتوافق عليها ويخضع لها الجميع
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التربية على المواطنة هي تنمية الـوعي بـالحقوق والمـسؤوليات الفرديـة               
وتستمد وظيفتها المجتمعية من مـساهمتها فـي        ، والتدرب على ممارستها  ، والجماعية

در على السير بالمجهود التحديثي والتنموي لـبالده الـي          المواطن القا / تكوين االنسان 
ومستلزمات العالم الـذي نعـيش      ، في الوقت تزايدت فيه انتظارات المواطنين     ، االمام

فالمواطنة يجن ان تؤسس على عناصر من شأنها ان تولد االحساس بالمـسؤولية             ، فيه
فهي تساعد على   ، مجتمعلتكون الحل الطبيعي لمشاكل التعددية وانقسام ال      ، تجاه الوطن 

كما انهـا   ، تقوية التالحم االجتماعي والوحدة الوطنية التي هي اهم عوامل قوة الدولة          
ذلك ان  ، تقيم رابطا مشتركابين جميع المواطنين وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات         

القيم المرتبطة بها هي االخالق التي تظهر من خـالل احتـرام كرامـة المـواطنين                
والتحضر الذي يتمثل في احترام القوانين      ، الممتلكات العمومية والعلم الوطني   واحترام  

وهي تجسيد  ، والتضامن الذي يتجسد من خالل االهتمام بالمعوزين      ، واالنظمة السارية 
كل ما من شأنه ان يحمي الوحدة الوطنية ومواجهة كل اشكال كره االخر وتشجيع كل               

  . يمكن ان ينتمي اليه كل مواطنما يساهم في ارساء مجتمع مدني حقيقي
وفى محاوالت كثيرة للخروج من هذه االزمة فقد تم اقتراح بعض الحلول التي يمكن 
أن  تساعد على الخروج من حالة اإلرباك المعوق لمسيرة البالد، والتي يمكن 

  :)غيث( تلخيصها في المقترحات التالية

القبلية والحزبية والتركيز فقـط     القضاء على تعدد وتضارب االنتماءات الجهوية و       -1
على االنتماء والوالء الوطني، والعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات، ونجاح هذا            
األمر يتوقف على مدى إدراك الجميع لخطورة الوضع الراهن الذي ال يـصب فـي               

  .مصلحة أحد وينذر بتفكك الدولة وانقسامها وضياعها
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يكون جيشا وطنيا والءه هللا تم للوطن، بعيدا عـن          العمل على إعادة بناء الجيش ل      -2
كل التجاذبات السياسية، وكذلك تفعيل جهاز الشرطة و بناء المؤسسات األمنية الكفيلة             
بحماية الوطن والمواطن، وهذا يتطلب موقف إيجابي وجريء من كل المدن والكيانات            

بفاعليـة فـي بنـاء      التي تمتلك السالح وخاصة السالح الثقيل والمتوسط ومساهمتها         
الجيش والشرطة  في أسرع وقت ممكن، وقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلـة               

  .هذا المطلب الملح بحجج واهية
االستفادة قدر اإلمكان من تجارب الدول االخرى في المـصالحة الوطنيـة، مـع               -3

لـى   السماح لكل مكونات المجتمع الليبي بالمشاركة في الحوار الوطني الذي  يهدف إ            
  .رسم مستقبل ليبيا السياسي الكفيل بالوصول بها إلى بر األمان

العمل على تفعيل القضاء ودعمه حتى يتمكن مـن تطبيـق قـانون العقوبـات،                -4
وباألخص النصوص التي تجرم استعمال السالح وحمله وقصر ذلك علـى الجهـات             

  .األمنية الخاضعة فعال لسلطة الدولة
 المعـدل، بعـد إجـراء    1951ت المطالبة بالعمل بدستور تبني األفكار والمقترحا  -5

التعديالت المطلوبة  التي تمكن من العمل يه لفترة مؤقتة تنتهي بسن الدستور الـدائم               
  .للبالد

ورغم ، ففي ليبيا يعتبر الرابط القبلي هو المهيمن على العالقات االجتماعية  
تناقض مع المواطنة التي تهدف المزايا التي تحملها تلك الروابط اال انها تصطدم وت

وبالتالي ، الي توثيق انتماء المواطنين الي الدولة قانونيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا
ذلك االن القبيلة انتماء ضيق ويأتي على ، صهر الروابط االجتماعية في سياق الدولة

تستلزم تحقيق حساب االنتماء الواسع للدولة وبالتالي فتعزيز قيمة المواطنة في ليبيا 
  .االستقرار وترسيخ الديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني
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