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 رــــــهيىة الًحرو

 رئيسـًا  علي سامل مجعةد.  -

 عضـوًا  د. أنور عمر أبوشينة  -

 عضـوًا د. أمحد مرحييل حرويش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية  جامعة المرقب /تصدر عن  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال    
المعنية    ةالخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات األكاديمياآلداب  

بالمشكالت والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم  
 االنسانية. 

فقط،  راء أصحابياآتعبر عف كردت في ىذا العدد التي كالكتابات كافة اآلراء كاألفكار  -
  كال تعكس بالضركرة رام ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمة اية مسؤلية اتجاىيا.

 تُوّجه جميع المراسالد إلى العنوان اآلتي:

 العلوم االنسبنيخ  هيئخ تحرير مجلخ 

 داة الخمس جبمعخ المرقت مكتت المجلخ ثكليخ اآل

 ( 04004)ص.ة الخمس /ليجيب 

 (ىد. عل 44892180984000)هبتف 

 د. انور(  44892180042004أو ) -(د .احمذ 44892180080100 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    الجريذ االلكتروني:

 6journal.alkhomes@gmail.com على الفيس ثوك المجلخ صفحخ

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

سـ بكضكح المنيجية كدقة تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تت-
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 النفس كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة.

ندكات العممية المقامة داخؿ ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كال-
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
اإلنسانية كاالجتماعية كنشر البحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ 

 .المعرفة العممية كاإلنسانية

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
البيانات السالفة  تكتب -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات  ػػػػ
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك  -
أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ قدمت لمنشر في مجمة 

خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان مف رسالة )ماجستير 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل، لغة المجمة ىي  ػػػػػػ 
 ػػػػبعد مكافقة ىيئة التحرير.

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
الباحث باعتذارىا فقط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا 

 النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة. محفكظا لممجمة كال يجكز

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، -
ميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير بعرضيا عمى ميحكّْ 

عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 
 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان  -
ييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التق

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

تقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف -
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أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت  المقاؿ
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 
التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف 

عمى المحكـ، ككيفية األخذ  تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده
 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 شركط السالفة الذكر.مستكفية ال

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

(  مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ (cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
يؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدق

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة -
 اإللكتركني.

طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ  اذا تـ ارساؿ البحث عف- 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف  عنكاف البحث: يكتب العنكاف-
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة  -
 ة التي يعمؿ بيا. اك المؤسسة األكاديمي

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف يتضمف البحث الكممات المفتاحية 

و، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكات
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ  فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

لعرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في ا
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيران يثبت قائمة المراجع.

( A4حد مف الكرقة)يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كا-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  -
 األشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .ذلؾ صفحات الرسـك ك 

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

 2.5كف اليكامش األخرل سـ مف جية التجميد بينما تك 3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 .لؤلبحاث بالمغة العربية 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
لشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في ا

األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 
 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

يجب أف ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر -
 كقائمة المراجع .كالمكحات 

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1إلى األعمى ىكذا: )

يؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا كتككف أرقاـ التكث
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:-

تكبا بالبنط الغامؽ، اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مك
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2الحيكاف. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، ط

ار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى . كيش40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغامؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك 

الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ  الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني،
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصيص 
الصفحة،  "، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ  "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -رابعا: اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية:  
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   ﴾مزىريف بالخط العثماني﴿ 

 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
متتاليف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع  منشر.لاعضاء ىيئة التدريس 
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 1922ـ   1911حوار الوطني في تراث الثقافة السياسية الميبية تحت االستعمار ال

دراسة في التقاطع والمسار التاريخي لمتجربة الميبية في آليات الحوار وبناء السمم 
 وفض النزاعات

  د .عز الدين عبد السالم العالم

 مقدمة

مة لمحكار الكطني منذ عاـ تمتاز خبرة الحراؾ السياسي الميبي زمف االستعمار بتجارب ىا
حتى الخمسينيات مف القرف العشريف المنصـر ، ككانت األزمات السياسية في  1911

ليبيا تدفع دائمان النخبة االجتماعية كالسياسية إلى طرح ما يتعرض لو الكطف مف أخطار 
عمى بساط البحث ليدكر حكلو حكار خصب ، تتكصؿ مف خبللو أطراؼ الحكار إلى 

طنية تعبر عف اإلجماع  الكطني غالبان ، كتمثؿ أحيانان الصيغة التكفيقية ، أك قرارات ك 
الحمكؿ الكسطي التي يقبؿ بيا أطراؼ الحكار ، كتخرج في أحياف أخرل في صكرة برنامج 

 . (1)عاـ محدد المعالـ يتخذ دليبلن لمعمؿ الكطني 

اصر في مطمع العقد الثاني كدارت أكلى حمقات الحكار الكطني في التاريخ الميبي المع   
، كأنتج ذلؾ  1911مف القرف العشريف لمبحث عف مخرج ألزمة االحتبلؿ اإليطالي عاـ 

الحكار مكاقؼ متباينة مف االزمة ، ثـ كانت ىناؾ جكلة ثانية لمحكار تكصمت إلى إجماع 
، كجاءت  1918كطني محدد ترجـ إلى تبني إقرار نظاـ الجميكرية الطرابمسية عاـ 

، لمبحث عف مخرج ألزمة الخبلفات بيف قادة  1920جكلة الثالثة لمحكار الكطني عاـ ال

                                                 
ػ لمراجعة شاممة لمفيـك الحكار كالتجارب اإلنسانية حكلو ، أنظر : إبراىيـ الشياكم ، ثقافة التفاكض كالحكار ،  1

، كلبلطبلع عمى  22ػ  28ػ  21ػ  24ػ  13ػ  11، ص ص  8445القاىرة : الشركة القكمية لمطبع كالتكزيع ، 
 1588طني ، أنظر األعماؿ المنشكرة حكؿ مؤتمر سرت لمسبلـ كالمحمة الكطنية التجارب الميبية في الحكار الك 

تحت شعار عبؽ الماضي كآماؿ المستقبؿ ، برعاية جامعة  8412يناير  88ػ  81المنعقد في سرت بيف 
 188ػ  21، ص ص  8414سرت ، كاتحاد مؤسسات المجتمع المدني ، سرت : جامعة سرت ، 
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الجياد ، فكاف مؤتمر غرياف الذم اعتمد إطاران لمحكار الكطني ، كانتيي إلى تبني برنامج 
قامة حككمة كطنية بعد عاميف في سرت  كمحاكلة التكفيؽ بيف قادة  1922كطني ، كا 

 مكاجية مأزؽ البحث في مسار االستقبلؿ الكطني . الببلد في طرابمس كبرقة ل

كمما الشؾ فيو أف التراكـ التاريخي لخبرة الحكار الكطني أمر ال غنى عنو لمكقكؼ عمى   
تراث الثقافة السياسية الميبية في ىذا المجاؿ ، كيستمـز منا البحث كالدراسة الستخبلص ما 

العمؿ الكطني الراىف كما يمكف أف  يمكف  االستفادة منو مف دركس تساعد عمى تأصيؿ
يسيترشد بيا في حؿ المشاكؿ كاألزمات التي فرضتيا مرحمة ما بعد سقكط نظاـ القذافي 

 .  (1)، كتدليؿ الصعكبات أماـ جكالت الحكار الكطني الراىف  2011عاـ 

يطرح مكضكع بحثنا خصكصية المنيج الحكارم الذم تكختو الحركة الكطنية الميبية في 
راتيجية مقاكمتيا لبلستعمار األكركبي ، كآلية إدراجيا االستحقاقات كالمطالب الكطنية ، إست

كعمى رأسيا االستقبلؿ كالدستكر كالمؤسسات كالحريات ، كما اقتضاه ذلؾ مف تعديؿ بفعؿ 
تحكالت المتغيرات الداخمية كالخارجية ، كتأثيراتيا عمى مكازيف القكل المتصارعة مف جية 

ىذه االستحقاقات كالمطالب لدل الفئات االجتماعية األىمية زمف االستعمار ، كتمثبلت 
 مف جية أخرل .

ك يتكجو البحث لئلجابة عمى التساؤالت المركزية اآلتية : ىؿ يؤسس الحكار الكطني  
زمف االستعمار كيرشد لمحكار الكطني الراىف ؟ كما ىي مكضكعات الحكار الكطني زمف 

                                                 
اكؿ ىذا المكضكع ، كلمراجعة تفصيمو حكلو ، كحكؿ المصالحة الكطنية كالسمـ ػ قامت عدة دراسات بتن 1

 االجتماعي ، كاالنتقاؿ الديمقراطي لممرحمة الراىنة ، انصح بمراجعة األعماؿ التالية : 
، كأيضا  8412عبد السبلـ جمعة زاقكد، مسار المصالحة كالسمـ االجتماعي ، عماف : دار زىراف لمنشر 

نسانية ، القاىرة : دار ابف الجكزم  عمي الصبلبي ،  8418، العدالة كالمصالحة الكطنية : ضركرة دينية كا 
كأيضا ، مصطفى التير ، أسئمة الحداثة كاالنتقاؿ الديمقراطي في ليبيا : الميمة الصعبة ، بيركت : منتدل 

لدكلة ، بيركت : مركز ، كأيضا ، يكسؼ محمد الصكاني ، ليبيا الثكرة كتحديات بناء ا 8412المعارؼ ، 
 13، كأيضا محمكد إبراىيـ قريف ،  المكاقؼ العربية مف الثكرة الميبية  8412دراسات الكحدة العربية 

   . 8418، رسالة ماجستير ، جامعة الدكؿ العربية قسـ الدراسات السياسية  8411فبراير 
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األطراؼ المحمية كاإلقميمية كالدكلية المشاركة ؟ كما ىي مكاقؼ االستعمار ؟  كما ىي 
األطراؼ الداخمية كالخارجية مف الحكار الكطني كنتائجو ؟ كالسؤاؿ المحكرم في ىذا 
البحث ىك ىؿ ىناؾ آليات لفض النزاعات المحمية في ليبيا أثناء االستعمار حققت قدران 

جماعات ؟ كىؿ الحكار غاية في حد ذاتو أـ مف النجاح في ضماف التعايش السممي بيف ال
ذا كانت الغاية ىي السمـ ، فيؿ ينبغي لمسائؿ العدؿ  كسيمة إلى غاية كما ىي الغاية ؟ كا 
كالحريات كالتعايش السممي أف تككف المحصبلت النيائية لبناء السمـ ، كىؿ ىناؾ أعراؼ 

عد النزاع ؟ ككيؼ نقيس مدل محمية لبناء السمـ يمكف االستعانة بيا لضماف ثبات السمـ ب
نجاح تجربة كنشاطات الحكار كبناء السمـ كخططو في ليبيا زمف االستعمار ؟  كىؿ ىناؾ 
تماثؿ بيف ىذه المكضكعات كاألطراؼ المشاركة في الحكار زمف االستعمار كالحكار 

 الراىف ؟ 

اآلراء كالتأكيبلت تقديـ فيـ نقدم لممفيـك األساسي ك  أوليماكليذا البحث ىدفاف أساسياف ، 
تقديـ  كطرح تفسير  وثانييماالنظرية لدراسة الحكار الكطني في ليبيا زمف االستعمار ، 

شكاالتو كمكاقؼ أطرافو في عرض مكجز متطكر ،  محدد منيجي لمحكار كمكضكعاتو كا 
مع تركيز خاص عمى المقاربات المحمية الميبية لمحكار ، كلكف ما الجديد في ىذا التركيز 

اص ؟ كما أىميتو بالنسبة لمباحثيف ككاضعي السياسات كالجيات المدنية المعنية ؟ الخ
ليس ىناؾ نص كاحد يتناكؿ اليكة الكاضحة في أدبيات مبحث الحكار في ليبيا ، كليس 
معنى ىذا عدـ كجكد أعماؿ أخرل ذات صمة بدراسات الحكار كالسمـ كالنزاع ، كبنظرة 

لبرامج الدراسية عمى المستكييف الجامعي كالعالي ، عابرة في القراءات الخاصة في ا
كالمتعمقة بدراسات الحكار كالسمـ كالنزاع في ليبيا كالمقررة في جامعاتنا يتبيف عدـ كجكد 
أم كتاب محدد مقرر عف دراسات الحكار كالسمـ كالنزاع بعد في ليبيا ، غير أنو ىناؾ 

كز عمى المسائؿ العامة ، كدراسات بعض األعماؿ المنشكرة حديثان حكؿ المكضكع ، كتر 
الحالة الراىنة ، كمف ثـ فبحثنا ىذا محاكلة لسد الفجكة المعرفية في أدبيات مبحث الحكار 
كالسمـ كالحرب في الكطف الميبي لكي يتسنى اإللماـ العممي كالفكرم باألنساؽ الكطنية 

كالتراثية لممجتمع ، كيمثؿ  لمحكار كبناء السميـ كفض النزاعات الكامنة في المكارد الثقافية
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بحتنا ىذا أسيامان أصيبلن بطرحو النقدم لممسائؿ الفكرية كالقضايا النظرية كالمشكبلت 
العممية لمبحث الحكار كالسمـ كالحرب في ليبيا مف منظكر كطني متميز يدفع إلى تفكيؾ 

لية ، كعمـك التجربة لغة الحكار كالتفسيرات السائدة بشأنو ، كالى إبراز المفيـك كالمنيج كاآل
 الميبية الحكارية التي طاؿ إىماليا عمى المستكييف النظرم كالعممي .   

كتركز الدراسة عمى اختبار الفرضيات المرتبطة بمفيـك االختيار الرشيد عمى حالة الحكار 
كالمصالحة الكطنية في ليبيا ، كتقـك الفكرة الرئيسية كراء صياغة فرضيات الدراسة عمى 

بيف قضايا الحكار كآلياتو كأطرافو كمداه الزمني مف ناحية ، كبيف فرص الكصكؿ  الربط
إلى تسكية سممية لمصراع مف خبلؿ الحكار كالتفاكض ، كىناؾ أربعة عكامؿ محكرية عدد 
الناتج النيائي لعممية الحكار مف منظكر مفيـك االختيار الرشيد ، كىي : التكقعات ، 

ي ، كدكر الطرؼ الثالث ، كتأسيسا عمى ذلؾ فالدراسة تفترض كالتكاليؼ ، كالعامؿ الزمن
أف ىناؾ عبلقة سمبية بيف اعتقاد بعض أطراؼ الصراع بإمكانية تحقيؽ النصر ، كتحقيؽ 
أىدافو بالطرؽ المسمحة ، كبيف الكصكؿ إلى تسكية سممية لمصراع مف خبلؿ الحكار ، 

اع ماديا كبشريا ، كبيف الحاجة لمحكار مثمما تكجد عبلقة ايجابية بيف ارتفاع تكاليؼ الصر 
كالكصكؿ إلى تسكية سممية ، ككذلؾ تفترض الدراسة كجكد عبلقة ايجابية بيف طكؿ 
المدل الزمني لمصراع كبيف الكصكؿ إلى تسكية سممية عف طريؽ آلية الحكار ، بينما 

ثالث تفترض الدراسة أف ىناؾ عبلقة سمبية بيف كثرة األطراؼ الخارجية ، الطرؽ ال
 المشاركة في عممية الحكار كبيف النجاح في الكصكؿ إلى اتفاؽ ثابت .

كفي إطار محاكلة اختيار الفركض المقترحة لمدراسة ، فإف الباحث سكؼ يعتمد عمى    
نكعيف مف المصادر لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات ذات العبلقة بمكضكعو ، كىي 

ذات الصمة ، باإلضافة إلى الكثائؽ اإلقميمية  مصادر أكلية تتمثؿ في الكثائؽ المحمية
كالدكلية ، كمصادر ثانكية ، كتتحدد في الكتب كالبحكث كالدراسات كالتقارير كالمقاالت 

 كالصحؼ .  
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 : ـ  1912أكتوبر  28ـ  25أواًل : ـ  الحوار الوطني في مؤتمر العزيزية الثاني 

، لمبحث عف  1911المعاصر في عاـ دارت أكلى حمقات الحكار الكطني في تاريخ ليبيا 
مخرج ألزمة االحتبلؿ اإليطالي لمببلد ، كىك الحكار الذم انطمؽ في مؤتمر العزيزية 

،  كتنبع أىمية ىذا المؤتمر مف ككنو األكؿ في سمسمة 1911أكتكبر  6األكؿ في يـك 
لمكسعة المبادرات كالمؤتمرات التي سعت لمحكار الميبي ، ثـ انطمقت الجكلة األكلى ا

 18لمحكار الكطني إثر تكقيع معاىدة أكشي لكزاف بيف الحككمتيف العثمانية كاإليطالية في 
، ككاف السبب المباشر  (1) 1912/ أكتكبر  25أكتكبر  في مؤتمر العزيزية الثاني 

النعقاده يتصؿ بتعدد الزعامات المحمية كالجيكية الناشطة جياديان كسياسيان في إقميـ 
اف مكضكع الحكار المداكلة كالمناقشة بيف ىؤالء الزعماء في مصير الببلد طرابمس ، كك

ترتيبان عمى معاىدة أكشي لكزاف لذلؾ ، كجو القائد العثماني نشأت بؾ الدعكة لرؤساء 
المجاىديف كقياداتيـ كزعماء الببلد كأعيانيا لعقد اجتماع طارئ في العزيزية ، مقر القيادة 

طنيف الميبييف بالسمطات اإليطالية الجديدة ، كالتحكالت السياسية العامة لبحث عبلقة المكا
الماسة بالمصالح العامة ، كحضره أعياف المجاىديف ، كالعقيد نشأت بؾ ، كتـ فيو 
االتفاؽ عمى المقاكمة ، كتحديد خطكط الدفاع حكؿ مدينة طرابمس الكبرل كدعكة 

                                                 
في ، الطريؽ إلى لكزاف : الخفايا ػ لمراجعة شاممة حكؿ المعاىدة : أنظر ، محمد عبد الكريـ الكا 1

 814ػ  154، ص ص  1544الدبمكماسية كالعسكرية لمغزك اإليطالي لميبيا : بنغازم : جامعة قار يكنس 
، كأنظر أيضا : أكـر عثماف عبد الرزاؽ عمر ، صمح لكزاف كأثره عمى حركة المقاكمة الكطنية الميبية 

 81، ص ص  8418شمس ، كمية اآلداب ، قسـ التاريخ ، رسالة دكتكراه ، جامعة عيف  1514ػ  1518
، كأنظر أيضا عبد ا عمي إبراىيـ : آثار صمح لكزاف عمى حركة الجياد : ضمف كتاب ، بحكث  184ػ 

، تأليؼ مجمكعة مف الباحثيف ، إشراؼ صبلح الديف  8، ج  1542ػ  1511كدراسات في التاريخ الميبي 
 1544ناكم ، طرابمس : مركز دراسة جياد ضد االحتبلؿ اإليطالي ، حسف السكرم ، كحبيب كداعة الحس

  141ػ  43، ص ص 
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باء كالمراسبلت المباشرة ، ككانت المكاطنيف لبللتحاؽ بالجياد بكاسطة األعياف كالخط
 . (1)االستجابة قكية ، كمعبرة عف كحدة المكقؼ تجاه نازلة االحتبلؿ 

طبلؽ جكلة  1912أكتكبر  25كفي يـك   تمت الدعكة لعقد مؤتمر العزيزية الثاني كا 
مكسعة مف الحكار الكطني ، فؤلكؿ مرة تدفع األحداث بالميبييف لمتصدم لمناقشة أسئمة 

مف نكع ما النظاـ السياسي الذم يمكف اختياره لمحكـ في المناطؽ غير الخاضعة جديدة 
لبلحتبلؿ ؟ كما ىي مرجعيتو الفكرية السيما في ظؿ تقيقر سمطة الخبلفة ، كانييار البنية 
اإلدارية في الكالية ؟ كأثيرت ىذه األسئمة في ظؿ ظركؼ  مجسدة لتدني التنشئة السياسية 

 . (2)قركية كالبدكية في الدكاخؿ خاصة بيف األكساط ال

كفي ىذا االجتماع العاـ الذم حضره ممثمكف معتبركف مف كافة الجيات مف طرابمس ، 
مف عمى شاكمة فرحات الزاكم ، كسميماف الباركني ، كاليادم كعبار ، كمختار كعبار ، 

فتاح كأحمد المريض ، كالصغير المريض ، كعمي بف تنتكش ، كعبد ا أبك خريص ، كم
التركي ، كحامد القاضي ، كمحمكد الترجماف ، كأحمد سناف ، كمحمد عزيز ، كالطاىر 
البشتي ، كمحمد شبلبي ، كمحمد عبد ا البكسيفي ، كمحمد سكؼ ، كالساعدم بف 
سمطاف ، كمحمد افكيني ، كأحمد السني ، كعبد الصمد النعاس ، كأحمد البدكم األزىرم ، 

السعداكم ككاف ىذا األخير مكمفا مف قبؿ خميؿ بؾ قكمنداف كعمر المنصكرم ، كنكرم 
الخمس بالحضكر في مؤتمر العزيزية ، كلمقابمة رئيس أركاف الحرب لمجيش العثماني في 

 .  (3)العزيزية لمتأكد مف صحة خبر الصمح مع إيطاليا  

                                                 
 82ػ أكـر عثماف ، المرجع السابؽ ، ص  1

ػ المكلدم األحمر ، الجذكر االجتماعية لمدكلة الحديثة في ليبيا : الفرد كالمجمكعة كالبناء الزعامي  2
 244، ص  8445العربية ،  لمظاىرة السياسية ، بيركت : مركز دراسات الكحدة

،  1518ػ  1518ػ سالمة سالـ ياسيف سالـ ، المؤتمرات الكطنية الميبية كدكرىا في الجياد ضد االحتبلؿ اإليطالي  3
   43رسالة ماجستير ، جامعة عيف شمس ، كمية اآلداب ، قسـ التاريخ ، ص 
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انية ، كتضـ قائمة الحضكر أيضا ، مف الجانب العثماني ، نشأت بؾ قائد القكات العثم 
كأر كاف حربو ، ككبار معاكنيو مف الضباط العثمانييف ، مثؿ : فتحي بؾ رئيس أركاف 
الجيش العثماني في العزيزية ، ككاف حضكر الجانب العثماني لممؤتمر يتعمؽ بميمة 
تسميـ الميمات لقادة الجياد الكطني كتنسيؽ عممية سحب الجنكد ، كالمكظفيف العثمانييف 

قدر المراسؿ اإلخبارم لصحيفة الزىراء التكنسية عدد المشاركيف في  مف الببلد  ، كقد
 .  (1)عيف ممثميف لمنخبة االجتماعية  500الحكار بنحك 

ككاف المشارككف في الجكلة األكلي لمحكار الكطني حريصيف عمى االستفادة مف المحظة 
حقكؽ سياسية تكسع التاريخية التي جعمت تركيا تمنحيـ استقبلليـ الذاتي ، ليحصمكا عمى 

مشاركتيـ في السمطة ، كعمى الصعيد اإلجرائي ، ظيرت في مداكالت المجتمعيف أراء 
عديدة ، ككجيات نظر متباينة حكؿ فيـ كتفسير الفرماف السمطاني بمنح الميبييف 
ف كانت كجيات النظر جميعيا قد اتفقت ابتداءن عمى المطالبة باالستقبلؿ  االستقبلؿ ، كا 

ى االعتراؼ بو مف قبؿ الحككمة اإليطالية ، لكنيا اختمفت في الكسيمة التي كالحصكؿ عم
يتـ بيا تحقيؽ ذلؾ االستقبلؿ كصكرتيا سممان أـ حربان ، كتمحكرت كجيات النظر حكؿ 
فكرة رفض االستمرار في الحرب كالرضا باألمر الكاقع ، كدعا أصحابيا إلى التفاكض مع 

رؽ السممية ، كمطالبتيا بتطبيؽ االستقبلؿ الذاتي الممنكح اإلدارة اإليطالية بطرابمس بالط
لمطرابمسييف تحت ضغط تدني القدارات كاإلمكانيات الداعمة الستمرارية الحرب كعدـ 
تكافؤ مكازيف القكل ، األمر الذم جعؿ ىذا الفريؽ النخبكم يتكخي ميادنة االحتبلؿ ، 

ا بكخريص ، كالطاىر البشتي  ككاف عمى رأس ىذا الفريؽ محمد فرحات الزاكم كعبد
مفتي الزاكية الذم حٌرـ الدفاع  ، كاليادم كعبار كعمي بف تنتكش ، كأحمد المريض ، 

                                                 
تكنسية ، ليبيا تكنس : الدار العربية لمكتاب ، ػ  محمد صالح الجابرم ، يكميات الجياد الميبي في الصحافة ال 1

  14، ص  1548
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كمعيـ حاضنتيـ االجتماعية ممثمة في قبائؿ الزاكية كغرياف ، كالنكاحي األربعة ، كتػرىكنة 
 . (1)، كالعزيزية ، كالعجيبلت 

كا بخبرتيـ السياسية كالقانكنية أف فرماف السمطاف كيبدك أف زعماء ىذا الفريؽ قد أدرك
العثماني بمنح الميبييف االستقبلؿ الذاتي ال يعدك  ككنو خدعة لمرأم العاـ ، كأف ليبيا قد 
أصبحت بمكجب المعاىدة مستعمرة إيطالية ، كبالتالي لـ يكف أماـ الميبييف إال المجكء الى 

 . (2)طالييف السمـ كالحكار كالتفاكض لمتفاىـ مع اإلي

كتبنى فريؽ آخر كجية نظر مخالفة دكف أف يتحرل في حقيقة الكضع القائـ في اإلقميـ ، 
كدعا إلى االستمرار في المقاكمة كمكاصمة القتاؿ حتى تعترؼ ليـ إيطاليا باالستقبلؿ 
تحت تيديد القكة ، لكف دكف أف تككف ليـ خطة كاضحة لمتابعة االستعدادات العسكرية 

دارة ا لحرب ، كتزعـ ىذا الفريؽ سميماف الباركني ، كمحمد عبدا البكسيفي ، كمحمد كا 
سكؼ المحمكدم ، كقد أيدىـ في ىذا المكقؼ المعارض لمتفاكض كخيار السمـ ، زعماء 

 .   (3)كمشائخ الجبؿ الغربي ، كالقبمة ككرفمة كفزاف كالخمس كمسبلتة ، كمصراتة  

المناىض لبلحتبلؿ يعكس رىانات النخبة الكطنية عمى كالشؾ أف ىذا المكقؼ المقاـك ك   
العامؿ الثقافي كاالجتماعي دكف غيره في تأميف ديمكمة المقاكمة ، ككانت تطكرات 
األحداث التالية لممؤتمر مخبران تاريخيا لمكاقؼ الزعماء كالقادة المحمييف عمى اختبلؼ 

االجتماعية كالفكرية ، كتبايف  تكجياتيـ كتنكع بيئاتيـ الجغرافية ، كتعدد انتماءاتيـ
المؤثرات التي تعرضكا ليا ، إذ مضى زعماء الفريؽ األكؿ عاقديف العـز عمى مسايرة نيج 

                                                 
"  1518أكتكبر التمكر  84ػ  81ػ  حبيب كداعة الحسناكم : " مؤتمر العزيزية كنتائجو عمى حركة الجياد في ليبيا  1

،  22ػ  41ص  ، 1552، مجمة آفاؽ تاريخية ، طرابمس : الجمعية التاريخية الميبية ، السنة األكلي ، العدد األكؿ 
، مجمة الشييد ،  1518أكتكبر  81كأنظر : أيضا ، مفتاح بمعيد غكيطة : ، قراءة في مؤتمر العزيزية الثاني 

، طرابمس : المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات التاريخية ،  8414،  8445العدداف الثبلثكف كالكاحد الثبلثكف ، 
  12، ص  8414

 18رجع السابؽ ، ص ػ سالمة سالـ ياسيف : الم 2

 15ػ  14ػ مفتاح بمعيد غكيطة ، المرجع السابؽ ، ص ص  3
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تركيا الدبمكماسي كالسياسي ، ككاصمكا بعد المؤتمر اتصاالتيـ باإليطالييف دكف أف يحققكا 
فريؽ اآلخر في خيار نتيجة في ىذا المسار التفاكضي ، في الكقت الذم سار فيو زعماء ال

المقاكمة ، كتأسيس الحككمة الكطنية ، لكنو فشؿ ىك اآلخر سياسيان كعسكريان في معركة 
  (1) 1913مارس  23جندكبة في 

حاكؿ بعض المؤرخيف تقديـ االنقساـ السياسي الذم فرؽ سكاف الببلد أماـ المحتؿ عمى 
بالتفاكض مع المحتؿ أنو المحكر الفاصؿ بيف مف تمسؾ باالستقبلؿ ، كمف قبؿ 

كاالستسبلـ لشركطو ، بينما رأم آخركف أف المسألة كانت أكثر تعقيدان مف ذلؾ ، كتمثمت 
في شرعية الزعامة السياسية المكحدة ، كالعبلقات بيف المتنافسيف ، كالتحالؼ مع المحتؿ 

 . (2)أك التفاكض معو ، لتحسيف شركط االستسبلـ 

يجابية كبرل ، فمـ إمحكار الكطني دكف أف تحقؽ نتائج كىكذا ، مضت التجربة األكلى ل 
يحدث ثآزر بيف النخبة السياسية كاالجتماعية المعبرة عف مختمؼ القكل االجتماعية 
لمتخمص مف الحكـ العثماني الراحؿ كاالستعمار اإليطالي الحاؿ ، كمحاكلة إقامة حكـ 

ماني ، أك الكاقعيف تحت تأثير ذاتي ، كميما قيؿ عف كجكد بعض المتأثريف باالتجاه العث
الدعاية اإليطالية بيف المشاركيف في الحكار الكطني ، كفي قراراتو ، فإف سياؽ األحداث ، 
يؤكد أف الحكار الذم دار بيف ممثمي النخبة السياسية كاالجتماعية ، كاآلراء التي تبادلكىا 

م كاالجتماعي آنذاؾ كترجمة كناقشكىا في مداكالتيـ كانت تجسيدان لمكاقع السياسي كالعسكر 
 . (3)لممصالح اإلقميمية كالجيكية الضيقة ألطراؼ الحكار 

                                                 
  34ػ  24ػ المرجع نفسو ، ص ص  1

، كأنظر أيضا ، امحمد الطكير ، الشيخ فرحات الزاكم أحد قادة  212ػ المكلدم االحمر ، المرجع السابؽ ، ص  2
  35، ص  1552ة لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف ، الجياد ضد الغزاة اإليطالييف ، طرابمس : الدار الجماىيري

ػ   عمي عبد المطيؼ حميدة ، األصكات الميمشة : الخضكع كالعصياف في ليبيا أثناء االستعمار كبعده ، بيركت :  3
، كأنظر أيضا ، سالمة سالـ ياسيف : المرجع السابؽ ، ص  25ػ  24، ص  8445مركز دراسات الكحدة العربية ، 

24 
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كيمكف اعتبار المؤتمر مف جية أخرل مخبران تاريخيان اختبر فيو الميبيكف مدل استعدادىـ 
لمتحاكر مع أنفسيـ كالتفاكض مع العدك كاختبار نكاياه ، ككاف انقساـ النخبة السياسية 

فشميا في الحكار قد أديا إلى إضعاؼ المكقؼ السياسي لممجاىديف في كاالجتماعية ك 
المرحمة البلحقة ، كأتاح الفرصة لتعميؽ الخبلفات بينيـ ، كاستغمت اإلدارة االستعمارية 
ىذه الخبلفات في تكريس السمطة االستعمارية في الببلد ، كلكف مع كؿ ذلؾ لـ يمض 

ائج ايجابية ، إذ أثمر الحكار تككيف جبية كطنية الحكار الكطني األكؿ دكف تحقيؽ أية نت
، تصدر قيادتيا العسكريكف المحاربكف كالسياسيكف األحرار ، أرست قكاعد المقاكمة لفترة 

 . (1)طكيمة عمى الساحة الميبية 

   1918نوفمبر  16ـ الحوار الوطني في مؤتمر مسالتة األول  ثانيا

كطني الميبي مع نياية الحرب العالمية األكلى عاـ جاءت الجكلة الثانية مف الحكار ال    
، حيث كانت  1918أكتكبر  30في   Moudros، بعد تكقيع معاىدة مكدركس  1918

المخاكؼ مف تصدع كحدة البناء الكطني نتيجة ليزيمة الدكلة العثمانية كانسحابيا مف 
جية مأزؽ البحث عف طرابمس كبرقة كراء الدعكة ليذه الجكلة الحكارية التي استيدفت مكا

الطريؽ إلى االستقبلؿ الكطني ، كاتخذت شكؿ مؤتمر كطني عاـ تشاكرم بيف النخبة 
االجتماعية كالسياسية الطرابمسية ، ككاف مكضكع الحكار ، البحث في آلية بناء إطار 
دارة اإلقميـ الطرابمسي ، فكاف  سياسي إقميمي يتكلى قيادة الصراع مع اإليطالييف ، كا 

، بعد مضي ست  1918نكفمبر  16جامع المجابرة في مسبلتة يـك السبت  اجتماع
سنكات عمى الجكلة الحكارية األكلي مف مفاكضات الحكار الكطني ، كتكلي سميماف 
الباركني ، كرمضاف السكيحمي المبادرة لئلعداد لممؤتمر الذم كيجيت الدعكة لحضكره 

فؤاد ، كاختيرت مدينة مسبلتو مكانان  لمعظـ الزعامات الطرابمسية باسـ األمير عثماف

                                                 
، كأنظر أيضا ، عمي عبد المطيؼ حميدة ، المجتمع كالدكلة كاالستعمارية في ليبيا  :  25ع نفسو ، ص ػ  المرج 1

 1528ػ  1424دراسة في األصكؿ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لحركات كسياسات  التكاطؤ كمقاكمة االستعمار 
  121، ص  1554، بيركت : مركز دراسات الكحدة العربية ،  8، ط 
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النعقاده لحياديتيا في الصراع الدائر بيف الزعماء ، كلككنيا أكثر أمانان لبعدىا عف مركز 
 . (1)اإلدارة اإليطالية في طرابمس 

كبذلؾ بدأت الجكلة الثانية مف الحكار الكطني في ظركؼ عصيبة ، إذ كانت ىذه الجكلة 
الحككمات المتعددة في المنطقة بحاجة إلى مساعدة النخبة  ذات طابع خاص ، فقد كانت

االجتماعية في خطتيا الرامية إلى إنياء الخبلفات كاالنقسامات الداخمية مف جانب ، 
كمقاكمة االحتبلؿ إلى آخر مدل مف جانب آخر ، عمى غير رغبة المتكاطئيف مع 

تكتسب أىمية خاصة ىك االحتبلؿ بالطبع ، ككاف مما جعؿ جكلة الحكار الكطني ىذه 
ارتباطيا بالتحكؿ الكبير في مكقؼ الدكلة العثمانية تجاه حركة المقاكمة بعد اتفاقية 

 .   (2)مكدركس 

ككانت االتفاقية المذككرة قد عقدت في كقت كانت فيو ليبيا تتطمع إلى تحديد كضعيا   
ليبيا عند بداية الحرب ، الدكلي بعد سقكط الدكلة العثمانية ، فالكجكد العثماني الثالث في 

اعتبره الميبيكف تطكران أممتو ظركؼ الحرب البد أف ينتيي بنيايتيا ، كالتقت اآلماؿ الكطنية 
لميبييف عند تحقيؽ االستقبلؿ الكطني لممرة الثانية ، ككاف قد أنعش تمؾ األماني ما تردد 

صيرىا التي ركَّج عمى الساحة الدكلية مف أفكار كمبادئ تساند حؽ الشعكب في تقرير م
،التي كجدت ليا أنصاران في إيطاليا نفسيا  كما  Wilsonليا الرئيس األمريكي كلسكف 

أصدر الحمفاء إعبلنان أثناء الحرب عبركا فيو عف رغبتيـ في تحرير الشعكب الكاقعة تحت 
نشاء حككمات كطنية في سكريا كالعراؽ كغيرىما ، تستمد سمطتيا  نير الحكـ التركي ، كا 

                                                 
ػ مصطفى عمي ىكيدم ، الجميكرية الطرابمسية : جميكرية العرب األكلى ػ أكؿ دراسة مرجعية في مكضكعيا ،  1

  31ػ  32، ص  8444طرابمس : مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية ، 

جامعة ، رسالة ماجستير ،  1542ػ  1511ػ محمد السريتي شطيب ، التطكر السياسي لمحركة الكطنية الميبية  2
 48، ص  8441المرقب ، كمية اآلداب كالعمـك زليتف ، قسـ التاريخ ، 
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ف إرادة مكاطنييا كاختيارىـ المطمؽ ، ككاف لذلؾ آثاره بيف الكطنييف الميبييف الذم كانكا م
 . (1)يأممكف أف تحظى ليبيا بمعاممة مماثمة 

كاف السؤاؿ السياسي المطركح عمى الزعماء لممناقشة في المؤتمر ، ىك: كيؼ يمكف  
منكاة القيادية المكحدة التي مثميا التعامؿ مع الفراغ السياسي الذم تركو االنييار المفاجئ ل

األمير عثماف ؟ كشكمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ كما الحظ عبد الرحمف عزاـ الميندس 
السياسي لكياف الجميكرية أخطر الميمات بسبب التنافس السياسي الشديد الجارم بيف 

 . (2)تحارب الزعماء ، كالتشبت بالنفكذ ، كاالستقبلؿ المحمييف حتى كلك أدل ذلؾ إلى ال

لذلؾ شيدت ليبيا حكاران كطنيان متعدد األطراؼ دار بيف النخبة السياسية كأعياف الببلد مف 
منطقة طرابمس ، ككاف مف أبرز الزعماء المشاركيف في الحكار أحمد المريض ، كعبد 
سحاؽ باشا ، كعبد القادر  النبي بمخير ، كسميماف الباركني ، كرمضاف السكيحمي ، كا 

، كمختار كعبار ، باإلضافة إلى أعداد أخرل مف األعياف كالكجياء مف مختمؼ الغنام 
 .    (3)المناطؽ 

ككاف مف العكامؿ المشجعة لفكرة إدارة حكار كطني شامؿ حكؿ األزمة السياسية    
كاالجتماعية بعض النجاحات التي حققتيا المقاكمة الشعبية لبلحتبلؿ ، كبعض اإلشارات 

صدار دستكر الصادرة عف اإلدا رة اإليطالية بخصكص منح االستقبلؿ الذاتي لميبييف ، كا 
، كىي إشارات فسرىا الكطنيكف  1919خاص ليـ ، كىك الذم صدر في السنة التالية 

عمى أنيا استعداد لفتح صفحة جديدة في مسار الطريؽ إلى تسكية القضية الميبية ، كلذلؾ 
الزعامة السياسية كاالجتماعية التي تبنت جاءت ىذه الجكلة لتحقيؽ ىذا اليدؼ ، لكف 

الحكار كأدارتو لـ تكف متكافقة ، فقد انقسمت اآلراء بيف أطراؼ الحكار إلى عدة شعب ، 

                                                 
، عمرك بغني : " الجميكرية الطرابمسية " مجمة الشييد ، العدد  11ػ مصطفى ىكيدم ، المرجع السابؽ ، ص  1

 34ػ  22، ص  1541الثاني ، أكتكبر 
 214ػ المكلدم األحمر ، المرجع السابؽ ، ص  2

 32دم ، المرجع السابؽ ، ص ػ مصطفى ىكي 3
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كمثمت المجمكعة األكلى ، االتجاه الكحدكم القكمي ، كىدفت إلى كحدة الصؼ الميبي ، 
اب ىذا االتجاه ككامؿ التراب الكطني في إطار مكحد ككحدة كاممة ، كقد عرض أصح

فكرة الكحدة مع برقة ، بينما دعت مجمكعة أخرل إلى قياـ حككمة كطنية جميكرية لحكـ 
إقميـ طرابمس تحت مسمى الجميكرية الطرابمسية ، ككانت مجمكعة ثالثة قد رأت ضركرة 
االتفاؽ مع السمطات اإليطالية ، ألف إيطاليا لف تقبؿ بمؤسسة الجميكرية ، كقد تزعـ ىذا 

تجاه عبد القادر الغنام ، كعاضده أحمد المريض ، كسكؼ المحمكدم ، كعمي بف اال
تنتكش ، كعدد مف الضباط الطرابمسييف ، كدعا فريؽ رابع إلى اتخاذ النظاـ األميرم 
نظامان لمحكـ الكطني في إقميـ طرابمس ،  كرأل ىذا الفريؽ أف الزعامات القبمية ال تمتقي 

كاحد تسممو السمطة كالقيادة ، كلكنيا قد تقبؿ نظاـ اإلمارة ،  عمى االتفاؽ عمى زعيـ قبمي
كذىب فريؽ خامس إلى ضركرة إدخاؿ أطراؼ دكلية في الحكار مع اإليطالييف ، مثمما 
ىك الشأف في خبرة المفاكضات التي قادىا إدريس السنكسي في برقة بمساعدة كجيكد 

لذم كاف يأمؿ في الحصكؿ عمى البريطانييف ، كتزعـ ىذا الفريؽ رمضاف السكيحمي ا
كمع كجكد بعض الخبلفات التي برزت بيف المشاركيف في جكلة  (1)الحماية البريطانية 

الحكار الكطني في المؤتمر التاريخي المنعقد في مسبلتة ، فقد انتصرت بعض الزعامات 
اضطر المحمية المؤيدة لخيار الجميكرية الذم كاف يمثؿ أنصاره كمؤيده أغمبية كاسحة ك 

 .   (2)المعارضكف ليذا االتجاه إلى الميادنة كالقبكؿ 

كيبدك أف مناصرة أكبر الزعماء الطرابمسييف لفكرة الجميكرية كنظاـ سياسي لمكطف الذم 
يؤسس لو في ىذا االجتماع ، إنما تعكد لمبلئمة ىذا النظاـ في تصكرىـ إلى التركيبة 

اس القبمي لمعظـ الكيانات السياسية المسيطرة االجتماعية لمببلد ، كتكافقو مع طبيعة األس
(3) . 
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كيبدك في تقديرنا أف ىناؾ شبو إجماع بيف أطراؼ الحكار عمى اختبلؼ خمفياتيـ السياسية 
كاالجتماعية كالفكرية عمى ضركرة التخمص مف االستعمار ، كأف يككف لمكطف كياف 

طاره الجغرافي ، ففي مستقؿ خاص ، كلكف الخبلؼ كاف يدكر عمى درجة االستقبلؿ ك  ا 
حيف كانت بعض األطراؼ تقبؿ باستقبلؿ ذاتي لطرابمس في إطار عبلقة ما مع إيطاليا ، 
أك تنظيـ العبلقة مع إيطاليا في صيغة تعاقدية كما كاف يطرح رمضاف السكيحمي ، كاف 
 ، سميماف الباركني كحاضنتو السياسية كاالجتماعية ال يرضكف بغير االستقبلؿ التاـ بديبلن 

كيعكس بياف المؤتمر كببلغاتو حرص بعض أطراؼ الحكار عمى إضفاء الصفة القانكنية 
لمقضية الميبية ، كتمسكيـ بمبدأ تدكيؿ القضية الميبية ، كضركرة الرجكع إلى المجتمع 
الدكلي ممثبلن في مؤتمر الصمح لتقرير كضع ليبيا السياسي ، كىذا ما حممو الببلغ 

ية المكجو إلى رئيس مجمس الكزراء البريطاني كيمتمس فيو الخامس لمجمس الجميكر 
العطؼ عمى الشعب الميبي ، كاالعتراؼ بجميكريتو عند بحث مسالة استقبللو ، ككذلؾ 
الببلغ السادس المكجو إلى رئيس الحككمة الفرنسية ينشده النظر إلى المسألة الميبية بعيف 

حقكؽ الشعب الميبي في الحرية كاالستقبلؿ االعتبار ، كأف يتدخؿ لدل إيطاليا لبلعتراؼ ب
، بينما رأل البعض اآلخر القميؿ في عدده كالضعيؼ في تأثيره ضركرة القبكؿ بمبدأ 
العبلقات الثنائية مع إيطاليا باعتباره أمران كاقعان فرضو كجكد االحتبلؿ اإليطالي ، كخركج 

ـ يركف كجاىة التمسؾ بالممكف إيطاليا منتصرة ، كىزيمة الدكلة العثمانية في الحرب ، في
، ككاف عمى رأس ىؤالء عبد القادر الغنام الذم استسمـ لئليطالييف بعد شير مف قياـ 

 . (1)الجميكرية 

كيمحظ أف القرارات الختامية ألعماؿ الجكلة الثانية مف الحكار الكطني قد جاءت محصمة 
المؤتمر المتصمة ، مع لما طيرح عمى بساط التفاكض كالحكار مف أفكار خبلؿ جمسات 

استبعاد األفكار المفرطة في اتجاىاتيا ، كاألخذ بالصيغة التكفيقية ، حيث نص بياف 
المؤتمر الختامي عمى إعبلف حككمة الجميكرية الطرابمسية ، في عاصمتيف العزيزية في 
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ي الساحؿ كغرياف في الجبؿ ، كيعد ىذا اإلعبلف سابقة في شماؿ أفريقيا كثاني جميكرية ف
منطقة الشرؽ األكسط ، بعد جميكرية زحمة في لبناف ، كأجريت االنتخابات في نفس اليـك 
الختيار أعضائيا مف بيف زعماء اإلقميـ ، كأسفرت نتيجة االنتخابات عف اختيار رمضاف 
السكيحمي عف مصراتو ، كسميماف الباركني عف الجبؿ ، كأحمد المريض عف ترىكنة ، 

رفمة ، كاغفؿ نص البياف تسمية رئيس الجميكرية ، لككنو كاف كعبد النبي بمخير عف ك 
 . (1)مسألة مثيرة لمجدؿ غير المحسـك بيف األعضاء 

ككاف اجتماع مؤتمر مسبلتة عظيمان في نتائجو ، إذ عبر عف إرادة التحدم ، ككثؽ كحدة  
ي إلى الصؼ الكطني ، كأظير قدرة الكطنييف عمى التصدم لممحتميف اإليطالييف ، كانتي

جممة مف القرارات اليامة كااليجابية ، حيث ثـ انتخاب المجمس الرئاسي لمجميكرية ، 
كانتخاب مجمس البرلماف ، كالمجمس الشرعي ، كاختيار قائد لمجيش ، كمستشار 

 . (2)لمجميكرية ، كتأليؼ قكة لمجيش كالشرطة 

أطراؼ الحكار لتجكاز ككاف المثير في ىذه التجربة ىك الحؿ السياسي الذم ىيديت إليو 
األزمة السياسية ، الذم انبثؽ ألكؿ مرة خبلؿ النقاش ، كىك إقرار النظاـ الجميكرم 
الديمقراطي ، الذم تضمف مبدأ المشاركػة السياسية ، كالفصؿ بيف السمطات ، كتمكيف 

  (3)ممثمي الشعب مػف السمطة التشريعية كالتنفيذية 

حكار الكطني عمى ىذا النحك الذم استميـ فيو الشعب كبذلؾ انتيت الجكلة الثانية مف ال
الميبي البنى الديمقراطية الغربية التي تمثؿ التعبير الرفيع لمحضارة الغربية ، ك إف كاف لـ 

 يقدر ليذه التجربة كنتائجيا المميزة االستمرار بسبب مكقؼ األطراؼ الدكلية منيا .

                                                 
في التاريخ  ، ضمف كتاب بحكث كدراسات 1581ػ  1515عمرك سعيد بغني ، " حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة  1

  138، كعمي عبد المطيؼ ، المجتمع كالدكلة ، مرجع سابؽ ، ص  155ػ  154، مرجع سابؽ ، ص  8الميبي ، ج 
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يناير  21، ومؤتمر سرت  1920وفمبر ن 17ثالثًا ـ الحوار الوطني في مؤتمر غريان 
 .  م1922

أتت الجكلة الثالثة مف الحكار الكطني في ظؿ أزمة سياسية خطيرة ألمت بالببلد مف 
أدناىا إلى أقصاىا ، كأضرت بالحركة الكطنية ، كىي الفتنة الطائفية التي حصمت في 

بلفات األخرل التي ظيرت الجبؿ الغربي بيف العرب كاألمازيغ كالتي أثارتيا إيطاليا ، كالخ
بيف زعماء المنطقة الغربية كالخبلؼ بيف رمضاف السكيحمي كعبد النبي بمخير ، كالخبلؼ 
بيف ىذا األخير كأحمد سيؼ النصر كالنزاع بيف خميفة بف عسكر كيكسؼ خريبيش ، إلى 
غير ذلؾ مف الخبلفات التي كاف سببيا أطماعان مادية ، كأحقادان قبمية ، تطكرت في 
النياية إلى صدامات مسمحة راح ضحيتيا العديد مف الميبييف ، كتصدع عمى أثرىا الصؼ 
الكطني ، كباتت الكحدة الكطنية ميددة في الكقت الذم كاف يجب فيو دعميا في مكاجية 

 . (1)االحتبلؿ اإليطالي 

، يبحث قضية الكحدة  1920نكفمبر  17لذلؾ ظيرت الحاجة لعقد مؤتمر غرياف في 
ية ، كيعمؿ عمى جمع شمؿ األمة تحت قيادة رجؿ كاحد ، كفؽ برنامج كطني محدد الكطن

، كتعكد فكرة المؤتمر إلى اقتراح تقدـ بو أحمد المريض إلى زعماء المنطقة الغربية 
لمعالجة المكقؼ المستجد عمى الساحة الكطنية ، كقد مييد ليذا المؤتمر باجتماع تحضيرم 

، لينسؽ  1920لساحمية لمجميكرية الطرابمسية في أكتكبر عيقد في العزيزية العاصمة ا
ألعماؿ مؤتمر غرياف العاصمة الجبمية ، كيميد لو بإشراؼ كرعاية أحمد المريض ، 
كتقرر فيو تكجيو الدعكة إلى كؿ المناطؽ الغربية لمحضكر كالمشاركة في الحكار كانتخاب 

طؽ المتنازعة في الجبؿ الغربي ، كفد سمى " كفد اإلصبلح " لمحاكلة التكفيؽ بيف المنا
كحثيـ عمى حضكر المؤتمر، كبالتالي اتسعت دائرة المشاركة في المؤتمر ، بحيث شممت 
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جماعات كاسعة مف المجتمع الميبي ، سكاء مف القادة أك مف عناصر المجتمع المدني 
 .( 1)الذيف جرل انتخابيـ  

: عبد النبي بمخير ،  األولرزيف ، كقد تخمؼ عف حضكر المؤتمر ثبلثة مف الزعماء المب 
ككاف تخمفو عف حضكر مؤتمر غرياف بسبب عزلتو كانشغالو باآلثار المترتبة عف الحرب 

،  1920أغسطس  25بيف بني كليد كمصراتة التي قيتؿ فييا رمضاف السكيحمي يـك 
جباف ، ىذه سميماف الباركني الذم كاف منغمسان في الحرب الدائرة بيف األمازيغ كالر  والثاني

محمد فكيني ككاف  والثالثالحرب التي أدت إلى تغيب أكالد أبي سيؼ كالمشاشية ، 
منيمكان في كضع خطة االنتقاـ لمقتؿ ابنو حسف عمى يد قكات خميفة بف عسكر المكالي 
لسميماف الباركني ، ككاف أحمد المريض قد أرسؿ كفدان إلى سميماف الباركني يدعكه لتكلي 

ر ، كتجنيب الببلد الفتنة كالفكضى ، لكف الباركني امتنع عف حضكر رئاسة المؤتم
المؤتمر ، متعمبلن بعضكيتو في مجمس المبعكثاف العثماني ، مفضبلن االحتفاظ بنفكذه 

 .   (2)اإلقطاعي في منطقة الجبؿ ، ككاف مستندان إلى تأييد قبيمة األصابعة 

مؤتمر لتمتعو بشخصية متزنة كمحبكبة ، كعندئذ اختار المجتمعكف أحمد المريض رئيسان لم
كقدرتو عمى ممئ الفراغ في القيادة الكطنية الذم خمفو غياب رمضاف السكيحمػي بعد قتمػو 

  (3)كما سبقت اإلشارة 

كاستمرت جمسات الحكار في المؤتمر المذككر خمسة عشرة يكمان ، ناقش فييا المجتمعكف 
، كأثمر النقاش كالحكار االتفاؽ عمى إقامة الشأف الكطني العاـ ، كالمصمحة الكطنية 

حككمة كطنية ، كتككيف ىيئة اإلصبلح المركزية مف ثبلثة عشرة عضكان برئاسة أحمد 

                                                 
، مجمة الشييد ،  1584أكتكبر  8ىػ ، 1225محـر  14" مؤتمر العزيزية التحضيرم  ػ محمد عمي أبك شارب 1
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المريض ، كىي تنظيمان جديدان أكجديو المتغيرات الجيكية المترتبة عف عدـ فاعمية القيادة 
الخبلفات كالتكفيؽ بيف  السياسية لمجميكرية الطرابمسية ، كتضمف برنامجيا السعي لحؿ

القبائؿ المتصارعة في منطقة طرابمس ، كما دعا المؤتمر إلى تكحيد الصؼ كانتخاب قائد 
 . (1)مسمـ ترضاه األمة عمى أساس دستكرم 

كلـ ينجح المؤتمر في االتفاؽ عمى إيجاد حؿ لمكضكع المصالحة بيف أطراؼ الحرب 
، محمد فكيني ، كسميماف الباركني ،  األىمية في الجبؿ لغياب الخصميف المتحاربيف

ككانت النقطة األكثر إثارة في الحكار ىي العكدة إلى مكضكع كحدة الزعامة ، مف خبلؿ 
البحث عف زعيـ ال تككف أسس زعامتو مكضكعان لممناقشة كيعزل فشؿ المصالحة الكطنية 

ة الكطنية كالسمـ إلى غياب كعي ثقافة المصالحة الكطنية ، كغياب القكل الراعية لممصالح
االجتماعي ، كارتفاع سقؼ المطالب ، كعدـ تكالي تقديـ المبادرات التصالحية كمتابعة 

 .  (2)نتائجيا 

كدعا المؤتمر أيضا إلى تككيف حككمة مركزية ألقاليـ ليبيا الثبلثة ، طرابمس كبرقة كفزاف 
بعث كفد إلى ركما ، يرأسيا قائد مسمـ منتخب عمى أساس دستكرم ، كقرر المؤتمر أيضا 

لمفاكضة الحككمة اإليطالية حكؿ ىذه القرارات ، لكف السمطات االستعمارية بعثت بكفد 
آخر مف المتكاطئيف كممثؿ بديؿ لميبييف ، كلـ يستطع كفد المقاكمة مقابمة الحككمة 

 . (3)اإليطالية كمفاكضتيا ، كقفؿ عائدان بعد انتظار طكيؿ داـ ستة أشير 

                                                 
، كأيضا ، عمي عبد  14، ص  1534، طرابمس : مؤسسة الفرجاني ،  8ػ الطاىر الزاكم ، عمر المختار ، ط  1

 144المطيؼ حميدة ، المجتمع كالدكلة ، مرجع سابؽ ، ص 

  283،  282ػ المكلدم األحمر ، المرجع السابؽ ، ص ص  2
، كأيضا ، عمر زبيدة ، رغبة السبلـ في  144ػ عمي عبد المطيؼ حميدة ، المجتمع كالدكلة ، مرجع سابؽ ، ص  3

ػ  1545تاريخ العبلقات الميبية اإليطالية ، مبرككة عمر الشيباني ، محاضرات المكسـ الثقافي الحادم عشر لسنة 
، كعمر زبيدة : " إرادة  51ػ  38، ص ص  8444ت التاريخية ، ، طرابمس : مركز جياد الميبييف لمدراسا 1554

 34ػ  22، ص ص  1541السبلـ في العبلقات الميبية اإليطالية ، مجمة الشييد ، العدد الثاني أكتكبر 
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تاج كقتئذ إلى برنامج لمعمؿ الكطني يعالج أزمتيا السياسية كاالجتماعية ، كانت ليبيا تح 
كيحقؽ المصالحة الكطنية ، لذلؾ جاءت الجكلة الثالثة لمحكار الكطني لتحقيؽ ىذا اليدؼ 
، لكف الزعامة المضطربة المتنابذة سكاء تمؾ التي تبنت الحكار كأدارتو ، أك التي فارقتو 

ستفادة مف نتائجو استفادة تكتيكية لتحقيؽ مصمحة ذاتية أك كقاطعتو ، عممت عمى اال
جيكية مرة أخرل ، ال بؿ ظؿ سميماف الباركني كمحمد فكيني خارج اتفاقات المؤتمر 
كغير معنييف بو ، كما رفض الباركني مبادرة المؤتمريف إلى تكحيد الزعامة الكطنية في 

ة ، فرحات الزاكم ، كمختار كعبار ، شخصية تكافقية . مثمما عارض ىذه الفكرة المقترح
كخالد القرقني لذلؾ تعطمت الفكرة التي نكدم بيا في بياف المؤتمر الختامي سنتيف أخرييف 

، بعد أف غادر سميماف الباركني الببلد بصفة نيائية  1922إلى حيف انعقاد مؤتمر سرت 
(1) . 

تعارض مع المصالح العميا كلما كاف مقترح الجبية الكطنية التي أقرىا مؤتمر غرياف ي
إليطاليا ، كخطتيا الرامية إلحكاـ السيطرة عمى شطرم الببلد ، طرابمس كبرقة ، فقد 
كاجيتو إيطاليا كعممت عمى عرقمة تحقيؽ نتائجو لذلؾ بادرت ىيئة اإلصبلح المركزية 
قرار تكحيد الصؼ ،  باالتصاؿ المباشر بحككمة اجدابيا ، كدعتيا لمتفاكض كالحكار، كا 
ككانت تمؾ المبادرة دليؿ عمى الشعكر بخطكرة المسؤكلية في تمؾ المرحمة الدقيقة ككعي 
دراؾ قكم لشدة األخطار التي كانت تيدد حركة المقاكمة كىك  عميؽ بحقائؽ األمكر ، كا 

 . (2)ما دفع القيادتيف إلقرار عقد اجتماع سرت 

يناير  21لتو الثالثة في سرت كبذلؾ بدأت المرحمة الثانية مف الحكار الكطني في جك    
، كقد يتسأؿ الكثيركف عف أسباب اختيار مدينة سرت مكانان النعقاد المؤتمر ،  1922

كلعؿ مكقع المدينة الجغرافي الذم جعميا حمقة كصؿ بيف أقاليـ الببلد الثبلثة في السمـ 
                                                 

،  822ػ طرابمس ، المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية ، قسـ الكثائؽ األجنبية ، ميكركفمـ رقـ  1
، برقية سرية مف  81( كثيقة رقـ  1521ػ  1511إلى كزارة المستعمرات في ركما عف سميماف الباركني )  مراسبلت
 1581يناير  8في طرابمس إلى كزارة المستعمرات ، بتاريخ  MERCACELLIميركاتممي 

 814، مرجع سابؽ ، ص  1581ػ  1515عمرك سعيد بغني ، " حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة ػ  2
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التي كالحرب ىك أىـ ىذه األسباب ، كىذا شأف معظـ المدف الكسطى في الدكؿ كافة 
  . (1)تتكفر ليا ميزة خاصة مف حيث اعتبارىا عقدة المكاصبلت في الدكلة 

كيضيؼ بعض الباحثيف إلى ذلؾ ، أف ىذه المدينة سبؽ كأف شيدت كحدة الصؼ الكطني 
، ككاف استقرار ىذه المدينة كأفقيا الجغرافي  1915في معركة القرضابية الشييرة عاـ 
أثره في ىذا االختيار المكاني إلجراء  1921ػ  1915اإلقميمي طكاؿ الفترة بيف عامي 

 . (2)الحكار الكطني 

ككاف مف أسباب انعقاد مؤتمر سرت ، ىك تكتر األكضاع الداخمية في إيطاليا ، 
، كالصراع عمى  1921باإلضافة إلى الحرب األىمية التي جرت بيف العرب كالبربر عاـ 

   (3)الزعامة في حركة الجياد الميبي 

ي ىذا المؤتمر تصدر العسكريكف لقيادة العمؿ الكطني ،حيث حضره سبعة مف كف  
أعضاء القيادة مف المنطقة الغربية برئاسة أحمد السكيحمي كىـ : عبد الرحمف عزاـ ، 
كعمر بك دبكس ، كمحمد نكرم السعداكم ، كالشتيكم بف سالـ ، كالصكيعي الخيتكني ، 

لمنطقة الشرقية برئاسة صالح األطيكش ، كىـ كصالح بف سمطاف  ، كأربعة أعضاء مف ا
نصر األعمى ، كخالد القيصة ، كصالح السنكسي ، كعبد اليادم البراني كاجتمع الكفداف 
المندكباف عف حككمة اجدابيا كىيئة اإلصبلح المركزية في عدة جمسات لمحكار كالنقاش ، 

خبلفات كالنزاعات ، كاتخذكا كاستعرضكا فييا الكضع القائـ في القطريف ، كبحثكا أسباب ال

                                                 
ػ بشير عبد ا بشير : " أىمية المكقع الجغرافي لمدينة سرت في تؤطيد المحمة الكطنية " في مؤتمر سرت لمسبلـ  1

 88ػ  81كالمحمة الكطنية ، أعماؿ المؤتمر التاريخي المنعقد تحت شعار " عبؽ الماضي كآماؿ المستقبؿ " سرت 
 28 ػ 85، ص  8414، سرت : منشكرات جامعة سرت ،  8412يناير 

( ، في مؤتمر سرت لمسبلـ كالمحمة  1588يناير  81ػ الزرقاء سالـ محمد : مؤتمر سرت بيف األسباب كالنتائج )  2
 8412يناير  88ػ  81الكطنية ، أعماؿ المؤتمر التاريخي المنعقد تحت شعار عبؽ الماضي كآماؿ المستقبؿ " سرت 

  44، ص  8414، سرت : منشكرات جامعة سرت ، 

 . 43رجع السابؽ ، ص ػ الم 3
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نياء حالة  حزمة مف اإلجراءات مف اجؿ إنياء الخبلفات كالكصكؿ إلى التيدئة ، كا 
 .( 1)الفكضى تحقيقان لممصمحة العميا الكطنية 

كجاءت مناقشات ممثمي الكفديف معبرة عما كاف يعترييـ مف قمؽ كخكؼ عمى مصير   
شر التي أطمقكا عمييا " ميثاؽ سرت " التي الببلد ، كىك ما تعكسو مطالبيـ االثنى ع

تضمنت تكحيد الكممة ، كتكحيد الزعامة ، كانتخاب مجمي تأسيسي لكضع القانكف 
األساسي ، كالمشاركة السياسية ، كالمناصرة كالتضافر عمى حرب العدك ، كتككيف ىيئة 

يرم محـر منتخبة مف أىالي طرابمس كبرقة تجتمع دكريان بكاقع مرتيف في السنة في ش
 .( 2)كرجب لمنظر في مصالح الببلد 

ككاف مف نتائج مؤتمر سرت ، إنياء حالة االنقساـ كالحرب األىمية كالفتف الداخمية ، 
كحالة عدـ اإلخبلص لمكطف بيف جميع الفرقاء السياسييف كالقادة العسكرييف الميدانييف في 

لجيكد الكطنية لمدفاع المشترؾ جميع المناطؽ الميبية ، كتكحيد الصؼ الميبي ، كتكثيؼ ا
ضد العدك اإليطالي ، كظيكر الثكرة الشاممة لمكاجية القكات اإليطالية التي انتيجت 

 .  (3)سياسة إعادة االحتبلؿ لممدف كاألقاليـ الميبية كافة 

كتعد ىذه الجكلة الحكارية فريدة مف نكعيا لككنيا جمعت القيادتيف مف طرابمس كبرقة ألكؿ 
اء تحاكرم مباشر بينيما ، كىي بذلؾ تمثؿ بداية التبلقي بيف زعماء الحركة مرة في لق

الكطنية عمى الساحة الميبية ، كليست خاتمة التفاىـ ، فمف ناحية لـ ينس ىؤالء الزعماء 
كمية الخبلفات القائمة بينيـ ، كمف أخرل ، فإف الحككمة اإليطالية لـ تسمح إلدريس 

 . (4)بيا مكحدة كقكية السنكسي بأف ييمنح إمارة لي

 
                                                 

 124، سالمة سالـ ياسيف : المرجع السابؽ ، ص  43مرجع سابؽ ، ص ،  محمد السريتي شطيبػ  1

 815، مرجع سابؽ ، ص  1581ػ  1515عمرك سعيد بغني ، " حركة الجياد الميبي خبلؿ الفترة ػ  2
 . 45الزرقاء سالـ محمد  ، مرجع سابؽ ، ص ػ  3
 148، سالمة سالـ ياسيف : المرجع السابؽ ، ص  43مرجع سابؽ ، ص ،  محمد السريتي شطيبػ  4
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 استخبلص     

نجازىا في ىذه الدراسة بالرجكع إلى أىـ المصادر إإف المقاربة البحثية التي حاكلنا  
المتكفرة ، كأحدث المراجع كالدراسات المنجزة حكؿ المكضكع ، مكنتنا مف إبراز 

اغة الخصكصيات التي اتسـ بيا الحكار الكطني مف قبيؿ استرجاع السيادة ، كصي
طبلؽ المؤسسات كحؿ المنازعات ، ككشؼ البحث عف امتداد تجارب الحكار  الدستكر ، كا 
الكطني في خبرة الحراؾ السياسي الميبي تحت االستعمار نحك عقديف مف الزماف دارت 

تجارب لمحكار الكطني ، دعت إلييا ظركؼ كمتغيرات ممحة ، اتخذت شكؿ  ثبلث خبلليا
صر الحكار في بعضيا  عمى مشاركة طبقة اجتماعية أزمات سياسية ضاغطة ، كاقت

معينة ، كىي طبقة الزعماء كاألعياف التي كانت تعد نفسيا ىي صاحبة اليد الطكلي في 
لييا تعكد ميمة رعاية المصالح العميا لمببلد كالعباد ، كدار الحكار في الجكلتيف  الببلد ، كا 

اعية في عمـك الببلد السيما القكم السادسة كالسابعة بيف ممثميف لبعض القكل االجتم
القبمية كالجيكية التي نجحت في تمرير آرائيا كمكاقفيا ، كما كاف أداء الفئات الميمشة 
مف الطبلب كالعماؿ كالفبلحيف محدكدان كضعيفا ، كيأتي أحيانا في شكؿ ردكد أفعاؿ تجاه 

ة الحكار ألدكارىـ في القرارات المتخذة ، بسبب افتقارىـ لمخبرة السياسية كتجاكز إدار 
العممية الحكارية ، أما مشاركة الطرؼ الثالث في الحكار الكطني ممثبلن في األطراؼ 
اإلقميمية كالدكلية ، فكانت ضعيفة كغير مؤثرة كال مقبكلة ، كتمثمت في بعض المشاكرات 

 كالمشكرات التي تقدـ بيا عبد الرحمف عزاـ .   

ي إلى تبني قرارات كتكجيات ذات طبيعة تكفيقية ، ككاف الحكار الكطني غالبان ينتي 
تحاكؿ تقريب كجيات النظر بيف األطراؼ المتحاكرة ، كلـ تتـ بمكرة برنامج سياسي كطني 

 . 1922محدد في تمؾ الجكالت إال في مؤتمر سرت 

أما الحاالت األخرل ، فانتيت بمناقشة مكقؼ سياسي محدد في مكاجية أزمة ناشئة أك  
مة ككما كضحت الدراسة ، فإف خبرة الحكار الكطني تكشؼ عف أىمية التجربة ضركرة قائ

السياسية الميبية رغـ ما شابيا مف سمبيات ، كما أحاط بيا مف مبلبسات في ترشيد الحكار 
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الكطني الراىف ، خاصة بعد ما كضحت الدراسة التشابو كالمماثمة الحاصمة بيف 
ر الراىف ، ككذلؾ مف حيث األطراؼ المشاركة مكضكعات الحكار تحت االستعمار كالحكا

المحمية المتمثمة في النخب االجتماعية كاإلقميمية كالدكلية كالمحددة في جامعة الدكؿ 
العربية كاألمـ المتحدة كممثمييما في ليبيا التي أدت دكران مؤثران في صياغة التكجيات 

قرار البرامج كاآلليات كترسيخ المصالحة كبناء المؤسس    ات . كا 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




