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ممخص الدراسة
ػذداأل ػػددااقػا االػدوؿاالبراألػػفا
،األوةػؿاالططػػراا اػراال ُ
تناولػتاالااثةػفا ػذا ػػذ االد ارسػفاوووػو اا ػػذا األػفاا وألػف ُ
ااألبألؽاوفا ولألفاتقدو ااون وو ا،اطاصفا ذاالسنواتاا طألرةاالتذااندلعا أل ااوااألسوىااةوراتا
واستو اررألت ا،ا و ُ
الراألعاالبراذ،اوالتذاثولتاوب ااال ةألراوفاالتثدألاتاالتذات ددااالستقراراالسألاسػذاللدولػفاالبراألػفاالثدألةػف،اووػفا
أجؿاذلؾاانطلقتاالااثةفاوفا نوافارئألسذاثاولتاأفاتُسلطاوفاطاللهاالوو ا لىاأزوفاال وألفاوتدا ألات اا لػىا
االستقراراالسألاسذا ذاالوطفاالبراذ،اودراسفاالثالفااللألاألفا ذاالسنواتاوفا(2015-2010ا)ا نووذجاللدراسف .ا
ثػ ّػددتاالااثة ػفاوش ػ لفاالد ارسػػفااالس ػؤاؿاالرئألسػػذ:اوػػاا ػػذاأزوػػفاال وألػػفاوتػػدا ألات اا لػػىااالسػػتقراراالسألاسػػذا ػػذا
الػػوطفاالبراػػذا ،اووػػفا ػػذااالتسػػاؤؿاتسر ػػتاتسػػاؤالتا ر ألػػفاأطػػر ا،الس ػػـاثقألقػػفاأزوػػفاال وألػػفاوجػػذور ااالسألاسػػف،ا
وأسااا ا،اودراسفا ذ اا زوفا ذالألاألا .ا
د تاالدراسفاإلىاأ داؼا دةاأارز ا:اوبر فاالسألاؽاالسألاسذالنشأةاالدولفاالبراألف،اوسوات ا،اوالتبرؼا لػىاأزوػفا
ال وألفاووطاطر ا،اااإلوا فاإلىادراسفاا زوفااللألاألفاووبر فاجذور ااوتدا ألات ا .ا
وقػػداا توػػدتاالد ارسػػفالتثقألػػؽاأ ػػدا اا لػػىا ػػدةاونػػا ااثةألػػفا ػػافاأارز ػػا:االوػػن االوصػػسذاالتثلأللػػذالوصػػؼا
وتثلألؿاالبالقفااألفاأزوفاال وألف،اواألفاا وواعاالسألاسألفا ذا ذ االػدوؿ،اوالوػن االتػارألطذالد ارسػفاظػروؼانشػأةا
الدولفاالوطنألفاالثدألةف،اواستبراضاالجذوراالتارألطألفالألزواتاالتذاتبانذاون ااالدولفاالوطنألفا ذاالػوطفاالبراػذ،ا
وتتاعاجذوراا زوفااللألاألف .ا
وطرجػػتاالد ارسػػفاابػػدةانتػػائ ا ػػافاأ و ػػااأفاالدولػػفاالوطنألػػفاالثدألةػػفا ػػذاالبػػالـاالبراػػذالػػـاتنشػػأا تطػػوراتػػارألطذا
طاألبذاللثراؾاالبراذ،اوانواانشأتااسبؿا واوؿاتارألطألفاسػا ـااالسػتبوارا ػذاتشػ ألل ا،اواػالر ـاوػفاذلػؾاثاولػتا
النطباالتذاث وتا ذ االدولفاالطروجاوفاالتابألفالالستبوارالتثقألؽاتطلباتاشبوا ا،ال ن اااصطدوتااتثػدألاتا
د

ار اأ اقتاال ةألراوفا ولألاتاالتنوألفاوالن وض،ا وااتوصلتاالدراسفاإلىاأفاأزوفاال اوألفا ػذاالبػالـاالبراػذالػـا
ت فاصد ف،اوانواا انتانتاجػاالبولألػفانشػأةاالدولػفاذات ػااووػاا ار ق ػااوػفاتثػدألات،او ػذلؾاتوصػلتاالد ارسػفاإلػىاأفا
البقؿاالبراذالـاألستو بااسابااإلرثاالتارألطذاالطوألؿااالندواجاتثتا وألفاجاوبفاتوثػداالج ػود،اوانوػااتوز ػتا
الوال اتااألفا اوألاتا ر ألفاناز تاال وألفاالرئألسألف،اوأ اقػتاظ ور ػااوسػألادت اا لػىا ألر ػااوػفاال وألػات،او ػواوػاا
تناولتػػهاالد ارسػػفاوووػػثتها ػػذاا زوػػفااللألاألػػفاالتػػذا انػػتاأسػػااا اا اونػػفا ػػذاالوجتوػػعااللألاػػذاثتػػىاقاػػؿانشػػأةاالد اولػػفا
الثدألةفاابدااالستقالؿ،او واا وراالذداتجلىااوووحا ذاا زوفااللألاألفاا طألرةاالتذا انتاأثداوطرجاتا"الراألػعا
البراذ"االذداتصا داوعاالةورةااللألاألفاودانظاـاالقذا ذ،اوتساقـاابداسقوطها .ا
وأوصػػتاالد ارسػػفااوػػرورةاالبوػػؿا لػػىاأ ةػػراوػػفااتجػػا ،ا وػػفاناثألػػفاألجػػبا لػػىاالجوألػػعاالوقػػوؼا نػػداوسػػؤولألات ـا
التارألطألػػف،اس ػوا ا لػػىاالوسػػتو االرسػػوذاأوا ألػػراالرسػػوذاااثػػثاأسػػااباا زوػػفاوطػػرؽا الج ػػا،اوقألػػاـاا ط ػراؼا
اللألاألفاااالاتبادا فالغػفاالسػالحاواللجػو اللثػواراوتغلألػباالوصػلثفاالبلألػااللدولػفااللألاألػفا لػىا ألر ػااوػفاالوصػال ا
الجزئألفاللطروجاوفاا زوفاالثالألف،اووفاناثألفاةانألفاألجبات ةألؼاالج دانثواوزألداوفاا اثاثاوالدراساتالدراسفا
أزوفاال وألف،اوأسااا ااالثقألقألف،ا وقدوفالووعاالتصوراتانثوا الجا ذ اا زوفااوااألووفااندواجاالجوألعاتثػتا
وألفاور زألفاتبوؿا لىاتلاألفاتطلباتاالجوألعاودوفاانتقاصالثقوؽاطرؼا لىاآطر .ا
ا
ا
ا
ا

ه

Abstract
ا
In her study the searcher include an important subject. This subject is the most
dangerous one that threats the existence of Arabian states.
Especially during the last years in which the Arabian spring begins. These years which
have many challenges that threats the political stability to any modern Arabian
states.
For that the searcher raises from a main title focusing, on the national states crisis
and its effects on the political stability among the Arabian world .
The searcher also focuses on the Libyan crisis during the years(2010-2015) as a study
sample.
The searcher evokes the study problem in the following question :what's the identity
crisis and its effects on the political stability in the Arabian world ?
From this main question many question s branch to understand the truth of identity
crisis ,political base , reasons and the study of crisis in Libya .
This study aims to: Knowing the political field of establishing the Arabian state,
features , knowing the identity crisis and it's risks . In addition , studying the Libyan
crisis and its effects .
This study based in its study on research methods to achieve its goals 0 Most of
them are : Descriptive analytical method to describe the relation between identity
crisis , political situation . It also aims to study the relation between the historical
method of studying establishment of the modern national state .

و

Showing the historical roots of crisis that the modern national state suffers in the
Arabian World .Following the roots of Libyan crisis .
This study also comes out to show that the modern national state in the Arabian
World didn't raise as a natural historical development , but it raises due to historical
factors formed by the occupation .
Although the top rulers tried to come out from following the occupation system to
achieve its nation evokes . But it ran into major challenges blocked a lot of processes
of development and advancement. The study also concluded that the identity crisis
in the Arab world were not a coincidence But were the product of the process was
established by the State itself and its accompanying challenge .
The study also concluded that the Arab mind did not understand because of the long
historical legacy integration under the identity of the University of uniting efforts.
But divided loyalties between the sub-identities contested the main identity and
hampered its appearance and its sovereignty over the other identities, And it is what
I found study showed in the Libyan crisis, which was one of the causes lurk in the
Libyan society even before establishment the modern state after independence ,
And which it is clearly demonstrated in the recent Libyan crisis, which was one of the
outcomes of the Arab Spring that has escalated with the Libyan revolution against
the Gaddafi regime and aggravate after falling .
And the study recommended the need to work on more than one direction on the
one hand, everyone should stand at the historic their responsibilities , Whether at
the official level or unofficial examine the causes of the crisis and methods of
treatment , And the Libyan parties to stay away from the language of arms and
resort to dialogue and put the supreme interest of the Libyan state on the other
partial interests to get out of the current crisis , And a second hand must intensify
ز

effort towards further research and studies to examine the identity crisis and the
real causes as a prelude to the development of plans for addressing this crisis in
order to ensure the integration of everyone under a central identity of working to
meet the expectations of everyone and without derogating the rights of one party
over another .
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 1.1مقدمة
لػػـاألبػػرؼاالبػػالـاالبراػػذاالدولػػفاالوطنألػػفاطػػالؿاقػػروفاطوأللػػف،ا قػػدا ازلػػتاوالوػ االدولػػفاالوطنألػػفالصػػال ادولػػفا
أ ةرااتسػا ااوػفاالابػداالقطػرد،ا ألوػاا ػرؼا اػراالتػارألعاالبراػذاادولػفاالطال ػف،اور ػـاثػدوثاوثػاوالتا اػرا ػذاا
التػػارألع،الالسػػتقالؿاواقاوػػفاالدولػػفاالوطنألػػفاالثدألةػػف،اإالاأفا ػػذ االوثػػاوالتااػػا تاجوألبػػاااالسشػػؿاال تاػػاراتا ةألػرة،ا
ألبوداابو االبدـاجا زألفاالبقؿاالبراذال ذااالنوطاوفاالدوؿ .ا
ووعاالثولفاالسرنسألفا(ا1798ا–ا1801ـا)اوالتذا انتال ااآةػاراسألاسػألف،اواقتصػادألف،او رألػفااالغػفا لػىا
البالـاالبراذ،ا وااأن اا انتاأوؿاوثاولفالالتصػاؿاالثقألقػذااػألفاالبػالـاالبراػذ،اوأورواػااالتػذا انػتاقػدااسػت ولتا
ورثلفاالوصوؿاللدولفاالوطنألفاالووثدة،ا قدا تثػتا ػذ االثولػفاأنظػاراالغػربا لػىاا وألػفااالسػتراتألجألفاللونطقػفا
البراألف،التصا االونطقفاطالؿاالقرنألفاالذألفاتلألااذلؾاااؤرةااالستقطابااألفاالقو اال اػر اللسػألطرةاواوػتالؾاالنسػوذا
ذاالونطقفا(اال ألالذاوآطروف،ا،1979اج،2ا583ا) .ا
ووعااداألاتاالقرفاالبشرألفاالتذاوصلتا أل ااالدولفاالبةوانألفالورثلفاوفاالوبؼاواالووثالؿ،اوثػدوثا
ت ار وػاتا ةألػرةااػألفاد اوؿاأورواػااأدتا ػذاالن األػفاإلػىاانػػدالعاالثػرباالبالوألػفاا ولػى،او ػذاالوقػتاالػذدا انػتا ألػػها
الثربا لىاأوج ااو ذاسألاؽاالترتألااتااألفاالدوؿاال ار ا(اارألطانألاا–ا رنساا–اروسألاا)االتذا انتاتش ؿاجا فا
واثػػدةا ػػذاوواج ػػفاالدولػػفاالبةوانألػػفاوثلسائ ػػااا لوػػاف،اجػػا تااتساقألػػفاسػػاأل سااأل ػوا ػػاـا1916ـالتقسػػألـاوتقاسػػـا
الونطقفاالبراألفا(اأنطونألوس،ا،1987ا354-353ا)،اوالتذاادأتاوب ػااوالوػ االدولػفاالقطرألػفاتتشػ ؿاوتتوػ ،اثألػثا
أدتالوااألشاهاترسألـاالثدود،االتذاأصاثتاالوبتودةالسنواتاطوأللفا ذادوؿا،اوترسألو اان ائألااا ذادوؿاأطر  .ا
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ووػػعاانت ػػا االثػػرباالبالوألػػفاا ولػػىاوان ألػػاراالدولػػفاالبةوانألػػفاابػػد ا،اوالغػػا االطال ػػفاسػػقطتا ػػؿاالبقاػػاتا
أو ػػاـاظ ػػوراال ػػدوؿاالوطنأل ػػف،اوا ػػدأتاالتس ػػا التا ػػذا ػػؿاإقل ػػألـا را ػػذاا ػػدؼاالوص ػػوؿالالس ػػتقالؿاالن ػػائذا ػػفا
االستبواراالذدات رسا بلألااوفاطالؿااتساقألفاساأل سااأل و .ا
ابػػداذلػػؾااػػدأتاالدولػػفاالوطنألػػفا ػػذاالبػػالـاالبراػػذاتسػػت وؿاوالوث ػػااوافا ػػافاذلػػؾااططػػىاااطألئػػف،اواػػدأا
الث ػػدألثا ػ ػػفا ألسأل ػػفاانػ ػػا االدولػػػفاالثدألة ػػف،اووواج ػػػفاالوبو ػػالتاالت ػػذات ار و ػػتا ل ػػىاو ػػدارا ق ػػوداوػػػفاالتابألػػػفا
واالستبوار،ااواثتلتاوسألفاانػا االدولػفاالثدألةػفاثألػ اازاواسػبااا ػذاالس ػراوالووارسػف،ا ػذاال سػاحاوػفاأجػؿااالسػتقالؿا
الوطنذ،اوتقرألراالوصألر،اوالاثثا فاال وألف،اوالظ ورا لىاالوسػرحاالبػالوذ،اوتأدألػفاالػدوراالثوػارد،اوالةقػا ذا
ل ؿاأوفاوشببا(اطالب،ا،1999اصا9ا).ااا ا
لقدا ولتا ؿادولفا راألفا لىاالثساظا لىا وألت ااوسألادت ااواستقالل ا،ال ن اا انتاطػالؿاتارألط ػااوػفا
تسػا التاوار اصػاتاانب سػتاسػلاااا لػىاال وألػفاالوطنألػفاللدولػػف،ا وػعاثجػـاالتثػدألاتاال األاػرةاالتػذاواج ت ػااالػػدوؿا
البراألػػف،ااػػدأتا ػػؿاون ػػااتاثػػثالنسسػ اا ػػفا وألػػفاتو ػػدال ػػااالطرألػػؽاللتغلػػبا لػػىاالصػػباباال األػرةاالتػػذاتواج ػػا،ا
وطاصفاوأنهال ذاألتـاانا ادولػفاوطنألػفاثدألةػفاو صػرألف،األجػباتثقألػؽااالنسػجاـاالسألاسػذ،اواالجتوػا ذ،اوالةقػا ذا
واأورالفاأل تبالػهاالنجػاحاإالاإذاانجثػتاالدولػفا ػذاا تشػاؼا وألت ػا،اووػفاةػـاالبوػؿا لػىاتبزألز ػا،ا
للوجتوع،او
ُ
وألفاجاوبفاووثألدةالجوألعاأ راداالوجتوع،الت رألساالج ػودانثػواانائ ػا،ال ػفاوػااثػدثا ػافاوطتلسػااااال اوػؿ،ا قػدا
وقبػػتاالػػدوؿاالبراألػػفاابػػدانألػػؿااسػػتقالل اا ػػذاثأل ػرةاوػػفاأور ػػا،اوتشػػتتتاج ود ػػا،اووػػا تاإو انات ػػااوووارد ػػا،ا
اتاوػػدوارة،ااسػػتنز تاالطاقػػات،ا
وتناز ت ػػااتألػػاراتا ػ وؿاون ػػااا وألػػفاوتااألنػػفا ػػفاا طػػر،اوترت ػبا لػػىاذلػػؾاص ػ ار
ُ
واإلو انػػات،اوالو ػوارد،اوػػا تاالج ػػود،اوتابةػػرتاالو ػوارد،اونشػػاتاثػػروباوص ػ ار اتاأ اقػػتا ولألػػفاانػػا االدولػػفا
الوطنألفاالبراألفاالثدألةف .ا
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اااااو ذا ذااالسألاؽاستتناوؿاالدراسفاوووو اا ذا األفاا وألف،اوألوساوبظـاالدوؿاالبراألفا–اإفالـاأل فا ل ػاا
ااطاصػػفا ػػذاالسػػنواتاا طألػرةاالتػػذاانػػدلبتا أل ػػااالةػػوراتاالبراألػػف،اوثولػػتاوب ػػاا ةألػ ااراوػػفاالتثػػدألاتاالتػػذات ػػددااالستقراراالسألاسذالتلؾاالدوؿ،اوفاأجؿاذلؾاتنطلؽاالدراسفاوفا نوافارئألساتسلطا ألهاالوو ا لػىاأزوػفاال وألػفا
ذاالدولفاالوطنألف،اوتدا ألات اا لىااالستقراراالسألاسذا ذاالوطفاالبراذ:الألاألػاانووذجػاا،اووػفاطػالؿا ػذااالبنػوافا
تتطرؽاالدراسفاإلػىاالجػذوراالتارألطألػفالنشػأةاالدولػفاالوطنألػف،ااوأزوػفاال وألػفاالتػذاتبػانذاون ػااوبظػـاالػدوؿاالبراألػف،ا
وتدا ألات ا،اوآةار اا لىااالستقراراالسألاسذا ذاالوطفاالبراذ،اوتطاألؽاذلؾا لىالألاألاا ػأنووذجالدولػفا انػتاوػفا
أزوفا وألفاأ اقػتاتقػدو ااونوو ػا،اووػاا ازلػتات ػددا ألان ػا،ااوذلػؾا وقدوػفاللوقػوؼا لػىاأسػاابانشػو ا ػذ اا زوػفا
التذات دداجوألعاا قطاراالبراألفا ذا الـاوتسارعاووتغألر .ا
 2.1مشكمة الدراسة
أدتاتػدا ألاتااتساقألػػفاسػػاأل سااأل ػػوا ػػاـا1916ـا لػػىاالونطقػفاالبراألػػفاإلػػىارسػػـاطرألطػػفاجدألػػدةاللونطقػػفا
البراأل ػفاأدتاإلػػىاد ػػـاقألػػاـادولػػفاإس ػرائألؿا ػػذا لسػػطألفا ػػذاقلػػباالبػػالـاالبراػػذ،االتػػذاأطػػذتاتوػػارسادو ااراوظألسألػػااا
استبوارألااا ػذاقطػعااالتصػاؿااػألفاا قطػاراالبراألػفاالشػرقألفاوالغراألػف،اوتبوألػؽاالتجزئػفااػألفاللبػالـاالبراػذ،اووػربا
أألافاوثػاوالتان وػوألفا راألػفثا ةقا ػفاالتجزئػفاداػرال ػااالغػرب،اوطاق ػااالبػرب،او ػواوػاا ػافاالناتػفاا ولػىالظ ػورا
أططراأزوفا انىاون ااالبرب،او ذاأزوفاال وألف.ا ا
تنطمق ىذه الدراسة من التساؤل الرئيس اآلتي :
ما ىو تأثير أزمة اليوية عمى االستقرار السياسي لمدولة الميبية ؟
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ومن ىذا التساؤل تتفرع التساؤالت الفرعية اآلتية :
 -1ألؼانشأتاالدولفاالوطنألفاالبراألفاالثدألةفا ا اوواا ذاطصائص ااوسوات اا ا.
 -2وااأزوفاال وألفا او ألؼانشأتا ذاالبالـاالبراذا او ألؼاأةّرتا لىااالستقراراالسألاسذا أله ا.
 -3وااجذوراأزوفاال وألفا ذاالدولفااللألاألفا اواا ذاتدا ألاتاأزوفاال وألفا لىاالدولفاالوطنألفا أل اا  .ا
 -4وا ذاالسألنارألو اتاالوستقالألفاللدولفااللألاألفا ذاظؿاوااتبانألهاوفاأزوفا وألفا .
 3.1أىمية الدراسة
تناولتاالدراسف ا ذااالووووعااالدراسفاوالتثلألؿالوااألوةلهاوفاأ وألفااالغفا لىاوستقاؿاالدولفاالوطنألفا
واستقراار اا ذاالوطفاالبراذ،اوتناعاأ وألفا ذااالووووعاوفاالنقاطاا تألفا :ا
 -1تب ّػدا ػػذ االد ارسػفاوػػفاالد ارسػاتاالثدألةػػفاالتػذاتتنػػاوؿانشػأةاالدولػػفاالوطنألػفااشػ ؿا لوػذاووووػػو ذ،ادوفا
التأةرااالتسسألراتاا ألدألولوجألفاالوبألارألف.اا
 -2تناعاأ وألفاالدراسفاوفا ون ااتتثدثا فاالطصائصاوالسواتاالووألزةاللدولػفاالوطنألػفا ػذاالػوطفاالبراػذا
فا ألر ااوفاالدوؿا ذاالبالـاال تاا ارتاتارألطألفاووووو ألف.
 -3تارز اأ وألف االدراسف ااأن ا اتلقذ االوو ا لى اأزوف اال وألف االتذ اتبانذ اون ا االدولف االوطنألف ،اوتأةألر ا ذ ا
ا زوات،اوتدا ألات اا لىااالستقراراالسألاسذا ذاالوطفاالبراذ.
تبد ا ذ االدراسفا ذاالوثألدةاالتذاتتناوؿاأزوفاال وألفا ذالألاألا ،ا لـاتبةراالااثةف ا لى ادراساتاانسردتا
ّ -4
ادراسفاأزوفاال وألفا ذالألاألا.
 -5إفاوااألبطذاالدراسفاأ وألفا األرةا واأن ااتثاوؿاأفاتستشرؼاالوستقاؿ،اوفاطرحاسألنارألو اتاتأةألرا ذ ا
ا زوفا لىاوستقاؿاالدولفاالوطنألفا ذاظؿاوااتبانألهاوفاأزوات .ا
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 4.1أىداف الدراسة
ت دؼا ذ االدراسفاإلىاتثقألؽاا داؼاا تألفا :ا
 -1التبرؼ ا لى االسألاؽ االتارألطذ ،اوالسألاسذ النشو االدولف االوطنألف ا ذ االوطف االبراذ ،ا اودراسف اسوات اا
وطصائص ا.
 -2إلقا االوو ا لى اأزوف اال وألف االتذ اتبانذ اون ا االدولف االوطنألف ا ذ االوطف االبراذ ،اوف اطالؿ اوناقشفا
أسااباظ ورا ذ اا زوفاوتثلألل ا.
 -3تسلألطاالوو ا لىاوطاطراتدا ألاتاأزوفا وألف االدولفاالوطنألفا لىااالستقراراالسألاسذ ،اووثدةاالدوؿا
البراألف،اوسالوت اااإلقلألوألف.
 -4وبر ف اثقألقف اأزوف اال وألف ا ذ الألاألا ،اودور ا ذ اا زوف ا ذ اتس أل ا ،اوتثطألـ االنسأل االوطنذ االسألاسذ،ا
واالجتوا ذ،اوالةقا ذاللوجتوعااللألاذ.
 -5استشراؼاالوستقاؿاوفاطالؿارسـاسألنارألو اتالوستقاؿاالدولفاالوطنألفا ذاالوطفاالبراذ.
1.1

منيجية الدراسة

وفاأجؿ اتسسألراالبالقاتااألفاالوتغألراتاوطاألبفا ذ االوتغألراتانسس ااثااستطدوت االدراسف ا دةاونا ا
اثث ا لوألف اث او ذ االونا

اثددت اأدوات او ولألف اجوع االاألانات اوف االوصادر االوطتلسف ،اثألث اا تودت ا ذ ا

الدراسفا لىاالت اوؿاالون جذاوفاطالؿاتوظألؼا ذ االونا اللوسا دةا ذاتثلألؿاالظا

رةاوووعاالاثثاوةؿا :ا

 -1المنيج التاريخي  :االون االتارألطذا واتسجألؿاووصؼالألثداثاوالوقائعاالسااقف،اوتثلألل ااوتسسألر اا لىا
أسساون جألفا لوألفادقألقف،الس ـاالثاوراوالوستقاؿ ا(االبزاود ،ا ،2008اصا 79ا) ،ا الون االتارألطذاالاألتوقؼا
نداوجرداالرصداوالتسجألؿ،اأواالتبقباالتارألطذالظا رةاوا،اوانوااألتبد اذلؾاإلىاوثاولفاتسسألراالظا رةا
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ووووعاالدراسف،اوفاطالؿاالبالقاتاالتذاتث وتا ذاأثداة ا،اوالراطااألن االتسسألراوشا ؿاالثاور،اوواا
ألسا دا لىاالتناؤااالوستقاؿ ا ووبر فاآةاراوتدا ألاتاالظا رة،التبظألـاأواتقلألؿاأواتال ذا ذ اا ةارا(اسبوددا
والطوألرد،ا،1992اصا46ا).

وقداقاوتاالدراسفاااستطداـا ذااالون اللثدألثا فانشأةاالدولفاالوطنألفاالثدألةف،اوالبواوؿاالتذاسا دتا
لىانشأت ا،اودوراالوتغألراتاالتارألطألفا ذاالتثوالتاالسألاسألفاالتذاورتاا ااالدولفاالثدألةف،ا وااستوظؼا
الدراسفا ذااالون االستبراضاالجذوراالتارألطألفالألزواتاالتذاتبانذاون ااالدولفاالوطنألفا ذاالوطفاالبراذ.
 -2المنيج الوصفي التحميمي  :االون االوصسذا وااستقصا األنصبا لىاظا رةاوفاالظوا را واا ذاقائوفا
ذ االثاور ،ااقصد اتشطألص ا ،او شؼ اجوانا ا ،اوتثدألد االبالقات ااألف ا ناصر ا ،اأو ااألن ا اواألف اظوا را
أطر ا(االبزاود ،ا ،2008اصا 97ا)،ااألنوا االون االتثلأللذا وا اارةا فاوبر فاو وناتاظا رةاوا ،اوتثلألؿا
أسااباثدوة ا،اوتسسألر ا،اوالقألاـااتناؤاتاوبألنفالس ـاالظا رةاوووعاالدراسفا(االططألب،ا،1985اصا62ا) .ا
أوااالون االوصسذاالتثلأللذا واألبتودا لىاتسسألراالووعاالقائـ،اوتثدألداالظروؼاوالبالقاتاالووجودةا
األفاالوتغألرات،او ذااالون األتبد اوجرداجوعااألاناتاوصسألفاثوؿاالظا رةاإلىاالراطاوالتثلألؿاوالتسسألرال ذ ا
الاألانات ،اوف اأجؿ االوصوؿاإلى انتائ اوتبوألوات اتسا دا ذ ا ـ االواقع اوتثلألله ا( اوثارب ،ا ،2012اص 5ا)،ا
الون االوصسذاالتثلأللذاإذااألقوـا لىاجوعاالوبلوواتاوالاألانات ،اوتصنألس ا ،اوتاوألا ا ،اوتثلألل ا ،اوفاأجؿا
وبر فاتأةألراالبواوؿاالوستروفا لىاأثداثاالظا رةاوثؿاالدراسف ،اا دؼااستطالصاالنتائ  ،اوالتناؤااسلوؾا
الظا رةاوثؿاالدراسفا ذاالوستقاؿا(اسبودداوالطوألرد،ا،1992اص51ا).ا ا
وقدااستطدوتاالدراسف ا ذااالون اوفاطالؿاوصؼاالبالقف اوتثلألل ا ااألفاأزوفاال وألف ،اواألفاا وواعا
السألاسألفا ذا ذ االدوؿ ،اوتأةألرا ذ اا زوف ا لىااالستقراراالسألاسذاللدولفاالوطنألفاوقدرت اا لىا اورا ذ ا
ا زوات.
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 6.1مصطمحات الدراسة
 -1الوطن العربي  :ا ألبار ا ذا االوصطل ا ف االرقبف االجغ ار ألف االتذ اتقطن ا االشبوب االتذ اتت لـ االبراألف ،اوألقعا
الوطفاالبراذا لىااوتداداقارتألف ،اثألثاألشوؿاجنوب ا رباآسألااوشواؿاأ رألقألا ،ااوساثفاتزألدا فا()14ا
ولألوف ا أللو اوتر اوراع ،اوألتووف ا ذا االوصطل االوثدة االقووألف ااألف اا قطار االبراألف ،االتذ اتجوع ااألن اا
طصائصاوشتر فاقائوفا لىاوثدةااللغفاوالبقألدةاوالتارألعا(اال ألالذ،ا،1979اج،3اصا803ا) .ا
 -2الوطنية :اوصطل األبنذاثباالشطصالوطنهاواطالصه،اوألشوؿاذلؾااالنتوا اإلىاا رضاوالناس،اوالباداتا
والتقالألد،اوالسطرااالتارألع،اوالتسانذا ذاطدوفاالوطفا(االووسو فاالبراألفاالبالوألف،اج،27اصا113ا).
 -3القطرية  :اوالوقصوداا ا انز فااالنتوا االشبورد ،اوالالشبوردا لىاثداسوا  ،اإلىاقطراابألنهاوفاا قطارا
البراألف ،ااالتبارض اوع االنز ف االقووألف االتذ اتسترض ااالنتوا اإلى االوطف االبراذ ااجولف اأقطار  ،او ذ اإقرارا
االشبارألفا
ا
للتجزئف االسألاسألف االقائوف ا ذ االوطف االبراذ ،اوت رألس ال ا ا ذ اآفا اواثد ،اوتتجلى ا ذ االوظا ر
والروزألف ،اثألثا ؿادولفا راألفال اانشألد ااالطاص ،او لو ااالوطتلؼا فا ألر ااوفاالدوؿ ،اوونظووفا اولفا
تطتلؼا ذاالبوالتاوالرووز،اوأسوا االوؤسساتاوالشر ات .ا
وتطتلؼاالقطرألفا فااإلقلألوألفا ذاأن ااتدؿا لىااالنتوا اإلىاقطراسألاسذاابألنه ،ااألنواااإلقلألوألفاتدؿا
لىااالنتوا اإلىاإقلألـاوبألف،اوالذداقداألوـاقطرااواثدااأوا دةاأقطاراتجوب ـاروااطاجغ ار ألف،اأواسألاسألف،ا
أوااقتصادألفاوبألنف،ا اإلقلألوألفاأ ةرااتسا ا،اوشووالاوفاالقطرألف .ا
تطتلؼاالقطرألفا فاالقووألفاوفاثألثاتبارو وا ،ا القطرألفاوس وـاوألؽاألرتاطاارقبفاجغ ار ألفاوثددة،ا
األنوا االقووألف اأ ةر اشووال ،ا ن ا اتظ ر الوجوو ف اوف االبواوؿ ،ا وثدة االلغف اأو االدألف ،اأو االتارألع ا( اال ألالذ،ا

،1979اج،4اصا797ا) .ا
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 -3اليوية  :ا ذ اطصوصألف اةقا ألف اتوألز اأوف ا ف اأطر  ،ا ذ اوثدة االوشا ر االداطلألف االتذ اتتوةؿ ا ذ اوثدةا
البناصراالوادألف،اوالتواألز،اوالدألوووف،اوالج داالور زد،او ذااألبنذاأفاال وألفا ذاوثدةاوفاالبناصراالوادألفا
والنسسألفاالوت اولف،االتذاتجبؿاالشطصاألوتازا وفاسوا ،اوألشبرااوثدتهاالذاتألفا(اأاوا نزة،ا،2011ااصا8ا).

 -4القومية :اوألرتاطا ذااالوس وـااوس وـاا وف،اوفاثألثااالنتوا اإلىاأوفاوثددة،اوا وفا ذاالشبباذواال وألفا
السألاسألفاالطاصفاالتذاتجوعااألفاأ راد اروااطاوووو ألفاوشبورألفاوروثألفاوتبددةاتطتلؼاوفاشببا طر،ا
وةؿااللغفاوالبقألدةاوالوصلثفاوالتارألعاوالثوارةا،اوالقووألفاالبراألفات دؼاإلىاتثقألؽااستقالؿاالشبباالبراذا
استقالالاتاوا،اوابثاالثوارةاالبراألف،اوتثقألؽاالوثدةااألفاالشبوباالبراألف،التش ؿاا وفاالبراألفادولفاواثدة،ا
والقووألفا ذانقألضاالقطرألف ،ا ذاأن ااتد واإلىاإزالفاالثدوداالوصطنبفالتندو اجوألعاا قطاراالبراألفاوباا
ذا ألافاسألاسذاواثدا(اال ألالذ،ا،1979اج،4اصا832-831ا) .ا
 -5الصراع  :وألشألر ا ذا اإلى االووقؼ االذد ات وف ا ألهاا طراؼ ا لى او ذ ااإو انألفا دـ االتوا ؽ ااألفاوواقس ا،ا
ثألثاألر با ؿاطرؼا ذااثتالؿاوووعاالاألتسؽاوعاوواقؼاور ااتاا طراؼاا طر ،اوقداأل وفا نألساا،اأوا
ألرا نألؼ،ا وااقداأل وفاشاوالا،او ألراشاوؿا(ا اداال ا ذ،اادوفاسنفانشر،اصا26-25ا).

وألبرؼ االد تور اإسوا ألؿ اصارد اوقلد االصراع ااأنه ا ":تنازع اإلرادات الوطنية ،الناتج عن االختالف في
دوافع الدول ،وفي تصوراتيا ،وأىدافيا ،وتطمعاتيا ،وفي مواردىا وامكاناتيا ،مما يؤدي إلى اتخاذ ق اررات،
أو انتياج سياسات تختمف أكثر مما تتفق ،ولكنو يظل بكل توتراتو وضغوطو دون نقطة الحرب المسمحة "
(اوقلد،ا،1991اصا223ا).

اوتنسرد ظا رة الصراع الدولذ ف ألر ا وف ظوا ر البالقات الدولألف ،اأن ا ظا رة دألناوأل ألف اوتنا ألف
التبقألد ،وألرجع ذلؾ إلى تبدد أاباد ا ،والصراع و تنازع االراداتاالوطنألف ،و و التنازع النات ا ف االطتالؼ
ذ دوا ع الدوؿ وةورات ا وأ دا ا وووارد ا.. .الع .ا
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والصراعا وا ولألفاسألاسألفاتستلزـاوجوداأ ةراوفاطرؼاتتبارضاا نشطفاالتذاألوارسون ااوعاابو اا
الابض،اوقداأل وفاالصراعاوسلثااأوا ألراوسل ا(ارسالف،ا،1986اصا175ا) .ا
ُاألش ؿاالصراعاورثلفاوتقدوف ا فاالتنا س ،ال نهاورثلفادوفاالثرب ،اوتتبدداوألادألنه ،ا قداأل وفاسألاسألاا،ا
أوااقتصادألاا،اأواأألدألولوجألاا،اأواإ الوألاا،اأواثوارألاا،اوقداأل وفاالصراعا ذلؾا ذاأ ةراوفاوألدافا(االطزرجذ،ا

،2005اصا239ا) .ا
وألطتلؼاالصراعا فاالنزاع ،ا النزاع األشألراإلىادرجفاأقؿاثداة ،اوأقؿاشووالا اوف االصراع ،اوأنهاقداألو فا
ططألرا
أشد اثداة ا(اادود ،ا 2014ا) ،ا النزاعاألوةؿ اووبا ا ااا
اثتواؤ اوالسألطرةا لأله ،اأوااالصراعا واأ ةراشووالا ،او ّا
ألنشأااسابااصطداـاوج اتاالنظرا ةراوفاطرؼاتتبارض اوصالث ـ ،ااش ؿاألتبذراوبهااستطداـاالطرؽا
الدالوواسألف ،اووااأل دداااللجو اإلىاالبنؼالتثقألؽاوطالا واا إذااتـااستطداـاالبنؼاتثوؿاالنزاعاإلىاصراعا
وسل ،ا النزاعا واورثلفاوفاوراثؿاالصراع،اوقداالاألتـا ألهااستطداـاالقوة،ا قداأل وفاسألاسألاا،اأوادالوواسألاا،ا
أواقوائألاا،اأواثتىا س رألااا(ا اداال ا ذ،اادوفاتارألعانشر،ااصا19-18ا) .ا
وألطتلؼ االصراع ا ف اا زوف ا ا زوف ا ذ ااطتالؼ ااألف ا رتألف ااش ؿ اال اتقوـ ا أله االس رة ااإلغا االس رةا
الةانألف ،ااؿاتتبارضاوب اا ذا دةانواثذ ،اأوااالصراعا واالتصادـااألفاالس رتألف،اواالقتتاؿااألن ـالدرجفاأفا
ؿا رةاتثاوؿاالقوا ا لىاالةانألفااش ؿا لذ،الذلؾا الصراعاأ ـاوأشوؿ،اوا زوفاإذاالـاتتـاتسوألت اااش ؿا
وقاوؿاتتثوؿاإلىاصراعا(اادود،ا2014ا) .ا
 -6األزمة :ااألبر ااأورافاألونؾا(اOran Youngا)ااأن اا ":مجموعة أحداث تكشف عن نفسيا بسرعة،
محدثة بذلك اخالالً في توازن القوى داخل النظام ،بدرجة تفوق الدرجات االعتيادية ،مع زيادة احتمال
تصعيد الموقف إلى درجة العنف داخمو "ا(االطزرجذ،ا،2005اص357ا) .ا
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وألر ا ااس ارشدد اأف اا زوف ا ":تمك النقطة الحرجة ،والمحظة الحاسمة التي يتحدد عندىا مصير
تطور ما ،إما إلى األفضل ،أو إلى األسوأ ،الحياة أو الموت ،الحرب أو السمم ،إليجاد حل لمشكمة ما أو
انفجارىا "ا(الثواودة،ا،2003اصا169ا) .ا
وا زوفاقداتتصا داثدت اا تؤدداإلىااندالعاالثرب ،اأواألتـاالتباوؿاوب اااطرألقفاتابداشا االثرب،ا
وتبألداتسوألفاالووعاإلىاواا افا لأله ،الذلؾا ا زوفا ذاورورألفااألفاالسلـاوالثرب ،اولألساوفاالوروردا
أفاتؤدداإلىاثربا( رألسألشاواوأو اال اف،ا،2008اصا48-47ا) .ا
وتطتلؼاا زوفا فاالنزاعا ذاأفاا زوفات دألدا األر ،اووساجئا ذاوقتاقصألر ،ا ذااذلؾاتتوألزاا ةرةا
ا ثداث ا أل ا ،اوقصر اودت ا ،ا إف الـ اتتـ اإدارت ا ااش ؿ اوقاوؿ اقد اتؤدد اإلى اثرب ،اأوا االنزاع ا ألو ف اأفا
ألطوؿ،اوألستورالسنواتاطوأللف،الذلؾا النزاعاأشوؿاوفاا زوفا(اثتذ،ا،1985اصا50ا) .ا

 -7الربيع العربي :
ا اوصػػطل ار ػػـاثألػػاد االظ ػػا را ػػذاوص ػػؼاالتطػػوراتا ل ػػىاالسػػاثفاالبراأل ػػف،اإالاأنػػهاألنط ػػودا لػػىاوب ػػافاا
ودالالتااألتبألفااإلشارةاإلأل ا،ا أوالاألثوؿاالراألعا ذاةناألا اوبنػىاالشػااب،اوالتجػدد،او ػوا بػالاوػااألنطاػؽا لػىا
الةػػوراتاالبراألػػفاالتػػذاسػػا وتا ػػذاتثرأل ػػااشػرألثفاالشػػااباأ ةػػراوػػفا ألر ػػا،ا ػػذااااإلوػػا فاإلػػىاوػػااألروػػزالػػها
الراألعا ادةاوفاتساؤؿ،اوأوؿالألنطاؽاأألواا لىاالةوراتاالبراألفاوانتظار ا،ااثألثاتطو االشبوباالبراألفاإلػىا
ا
ت اصسثفاجدألػدةا ػذاتارألط ػااالسألاسػذ،اتاتبػدا أل ػاا ػفاا نظوػفاالد تاتورألػفاالتػذا شػلتا ػذاتثقألػؽاالتنوألػفااا

(االصستذ،ا2111ا) .ا
ا
ا
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 7.1الدراسات السابقة
 -1دراسة الدكتور عمراني كربوسة ( ،)2014بعنوان "مستقبل الدولة الوطنية في ظل تحديات الحراك
الراىن "2011
نشرت بمجمة المفكر في جامعة محمد خيضر ،الجزائر ،العدد رقم ( ،)11سبتمبر ،2014 ،الصفحات
() 253-233
اااااأارز االااثث ا ذ ادراسته االتثدألات ،اوالوبألقات االتذ اتبترض ا ولألف اانا ادولف االوؤسسات ،اوتطاألؽا
الدألوقراطألف،اوفاأجؿارسـاالوش داالوستقالذاللدولفاالوطنألف .ا
اوأشارا ذادراستهاأفاالتثدداا اراالذداتواج هاالشبوباالبراألفاابداةوراتاالراألعاالبراذ ،ا واإو انألفا
قألاـاأنظوفاسألاسألفاوستقرة،اتبألداللوواطفاال راوف،اوالبزةاالتذاسلات ااونهاا نظوفاالدأل تاتورألف .ا
وقداتوصؿاال اتب ا ذادراستهاإلىاأفاالنظـاالسألاسألفا ذاالدولفاالوطنألفاالتذاقاوتا ذاالوطفاالبراذا
لىاالد تاتورألف ،اوالقوع ،اواالستاداد ،اان ارتاأواـاالتثوالتااالجتوا ألف ،اوالسألاسألف ،اواالقتصادألف ،ااوااألبرؼا
اةورات االراألع االبراذ ،ا انتشار االوشا ؿ االسألاسألف ،اواالجتوا ألف ،اواالقتصادألف ،ا ارتساع اوبدالت االاطالف،ا
وزألادةاوستو االسسادا ذاوؤسساتاالدولف ا ا ف ،اأد اإلىاان ألاراالنظـاالثا وفااسابا جز اا فاوواج فا
ذ االتثدألات .ا
وأشاراالااثثاإلىاأنها لىاالر ـاوفاان ألاراالنظـاالسألاسألفاالثا وف ،اإالاأفاالدولفاالوطنألفاواازالتا
تبانذاوفا دـااالستقرار ،اوقدا شلتاةوراتاالراألعاالبراذا ذاإنتاجاأنظوفادألوقراطألفاثدألةف ،اووااأد اإلىا
ثدوثااطتالالتااقتصادألفاوسألاسألف ،اوتناوذاالتااألناتااإلةنألفاوالبرقألف ،االتذات دداوستقاؿاالدولفاالوطنألف،ا
طاصفاوعاانتشاراظا رةاوبؼاسألادةاالدولف،اوانتشاراالوأللشألاتاالوسلثفاالوتصار ف.ااا ا
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اااااوقدااستنت االااثثاأفاالتثدألاتاالتذاواج ت ا االدولفاالوطنألفاابداالراألعاالبراذاتتنوعاواااألفاالسألاسذا
واالقتصادد ،اواالجتوا ذ ،ا وف اناثألف ا ناؾ اتثدد اال شاشف االسألاسألف ،اووبؼ اوؤسسات االدولف ،او جز اا
ف اوواج ف االتثوالت اال أل لألف ا ذ االوجتوع ،اووف اناثألف اةانألف ا ناؾ االتثدد ااالقتصادد ،اثألث اأف االانألفا
االقتصادألف اأصألات ااارتااؾ ،اأد اإلى اوبؼ اا دا ااالقتصادد ،اوظ ور اوش الت ااقتصادألف ا نألسف اأوا
تساقو ا ،ا التوطـ ،اوارتساعاوبدالتاالاطالف ،اووبؼااإلنتاج ،اووفاناثألفاةالةفا ناؾاالتثدداا ونذ ،اثألثا
انتشرت اظا رة ااالنسالت اا ونذ ،اوانتشرت االوأللألشألات االوسلثف ،اواندلبت اصداوات اوسلثف ا ذ االبدألد اوفا
الدوؿا لألاألا،اوالألوفاوسورألا.اا ا
اااااو ذ االن األف اطلص االااثث ا ذ ادراسته اإلى اأف اوستقاؿ االدولف االوطنألف اور وف ااود اتانذ االطألارا
الدألوقراطذ،اوالث ـاالرشألداالقائـا لىاالش ار فااألفاالدولف،اوالوجتوعاالودنذ،اوالقطاعاالطاص.ا ا
 -2دراسة بول سالم ،وأماندا كادليك( ،)2013بعنوان " تحديات العممية االنتقالية في ليبيا ".
وىي دراسة نشرت في يونيو  2012ضمن سمسمة " أوراق كارنيغي " التي تصدر عن مركز كارنيغي
لمشرق األوسط ،والتي قامت الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية بإعادة نشرىا مع مجموعة من الدراسات
تحت عنوان " الربيع العربي  :ثورات الخالص من االستبداد " ،الطبعة األولى ،2013 ،ضمن الصفحات
( .) 146-113
ألر االااثةافاأفالألاألااابداسقوطاالقذا ذاتورااورثلفاانتقالألفاصباف ،اطاصفا ذاظؿا ألاباوؤسساتا
الدولف،االتذاوفاالوسترضاأفاتدألرا ذ االورثلف،اوألبتقداالااثةافاأفاأ اراالتثدألاتاالتذاتواج االألاألا،اتتوةؿا
ذاوجوداالوأللألشألاتاالوسلثف ،اوانتشاراالجوا اتااالر ااألف ،اوالن از اتاالقالألفاوالوناطقألف ،اوأزوفاال وألفاالتذا
ألبانذ اون ا االوجتوع االلألاذ ،اثألث اتتوزع اوال اته ا لى اأسس اقالألف اووناطقألف اجغ ار ألف ،او ذ اتثدألات اسا ـا
القذا ذ اطالؿ اث وه ا ذ اتبوألق ا ،اوألرد االااثةاف اأنهااالر ـ اوف اثجـ االتثدألات االتذ اتواج ا الألاألا اإال اأفا
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ناؾا رصا اثقألقألف ،اراوااألس ـااقتناص اا ذاإ ادةاانا االدولفااللألاألفا لىاأسساثوارألف،او لى االر ـاوفا
وجوداص ار اتاسألاسألف،اوقالألف،اووناطقألف،اوانتشاراالوأللألشألاتاالوسلثف،ااوالجوا اتااإلر ااألف،اإالاأفا ناؾا
إثساساااولواوئألالاالد االلألاألألفااوجودا وألفالألاألفا راألفا.
 -3دراسة محمد عمر أحمد أبو عنزة ( ،)2011بعنوان " واقع إشكالية اليوية العربية بين األطروحات
القومية واإلسالمية ".
وىي رسالة قدمت لمحصول عمى درجة الماجستير في العموم السياسية في جامعة الشرق األوسط،
2011
االااثثاأفاالدولفاالوطنألفاوقبتاأسألرة االصراعااألفاتألارألفارئألسألف ،ا وااالتألارااإلسالوذ ،اوالتألارا
ا
ألر
القووذ ،ا ذااالصراعاالذدااستنزؼاإو انألاتاالدولفاالوطنألفا ذاوبارؾاابألدةا اتواواا ا فاالوصلثفاالوطنألفا
ل ؿ ادولف ،ا لذلؾ اجا ت اةورات االراألع االبراذ ا تباألر ا ف االر ض الوا اوصلت اإلأله اا وواع ااساب ا ذاا
الصراع .ا
ألبتقداالااثثاأنهااالر ـاوفاأفاالصراعااألفاالتألارألفا وا ردااا ساس،ال فاذلؾالـاألونعاوفاالوساسا
االقواألا االوطنألف ال ؿ ادولف ،اواذلؾ اأصاثت االدولف االوطنألف ،اوال وألف االبراألف ا ذ االوثألف ال ذا االصراع،ا
طاصفاأفاالتألارألفاالوتصار ألفا شالا ذاتقدألـاوقارااتاثقألقألفا زواتاالدولفاالوطنألفا ذا ؿاقطرا راذ .ا
وقداتوصؿاالااثث ا ذاالن األف اإلىانتألجف،او ذ اأفاالدولفاالوطنألفاادأتاتبانذاالبدألداوفاا زواتاابدا
ثرب ا1967ـ ،اثألث اأصألات االبدألد اوف االقألـ ااانت اسف اأدت اإلى اظ ور اأزوات ا دألدة ااستنز ت اإو اناتا
الدولفاالوطنألف،اوةؿاأزوفاال وألف،اوالبدالفاوالوساواة .ا
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اوأوصىاالااثثا ذادراستهااورورةا دـاإلثاؽاالقواألااالوطنألفااالطالؼاالس ردااألفاالتألارألفاالقووذا
واإلسالوذ ،اوألجبا لىاالجوألعاالاثثا فاقواسـاوشتر فالوواج فاا زواتاالتذاتواج ااالدولفاالوطنألف،ا
وأفاالاتاقىاوبالجفا ذ اا زواتار ألنفاللطالؼاالس ردااألن وا .ا
وا اأوصى االااثث ا ذلؾ ااورورة ااإلسراع ا ذ اتطاألؽ االدألوقراطألف اوف اطالؿ اوؤسسات اسألاسألف،ا
ودستورألفاثدألةف،ا تستو بااالطتال اتاالس رألفااطرؽادألوقراطألفاتسوذا ذاالن األفاإلىاصألا فاآلألاتاواراو ا
لوواج فاا زواتاالتذاتبانذاون ااالدولفاالوطنألف .ا
 -4دراسة حسين خمف موسى عبد العال( ،)2016بعنوان " الثورة الميبية وسيناريوىات المستقبل "
وىي دراسة نشرت عمى موقع المركز الديموقراطي العربي ،وتم االقتباس بتاريخ 2016/6/14
()http://democraticac.de/?p=536
ألر االااثث ا ذ ادراسته اأف الألاألا ا ذ ا د االقذا ذ اتبروت ا اشع اأنواع االظلـ اواالوط اد ،اثألث اقاـا
ات وألـاا وا ،اوورباالثرألاتاالدألوقراطألف،اوأشاراالااثثاإلىاأفاالقذا ذالـاألبوؿاطالؿاث وها لىاإقاوفا
دولف اوطنألف ا صرألف ،ا لى اأسس اثوارألف اوودنألف اودألوقراطألف ،ااؿ اقاـ اااطتزاؿ االدولف االلألاألف ا ذ اشطصه،ا
وثوؿالألاألااإلىاول ألفاطاصفااها واو ائلتهاوالوقراألفاونه .ا
وأ د االااثث اأف االدولف االلألاألف ا ذ ا د االقذا ذ ااتسوت ااالادائألف ،اثألث الـ ات ف ا ناؾ اوؤسسات ادولفا
ثقألقألف،اوانوااطغتاشطصألتها لىاالدولفاا اول ا،اواالتالذا لـاأل فا ناؾادولفالألاألفااالوبنىاالثدألثاللدولفا
الوطنألف ،اواستنت االااثثاأف اوااساؽ اذ ر  ،اااإلوا فالطاألبفاإدارة االقذا ذاللدولفااللألاألفا -اوالتذ اوصس اا
الااثثااأن ااطرألقفاقالألفا-اسا وتا ذاإوباؼاالدولفااللألاألف،اثألثاقاـاالقذا ذاااستةواراالتثالساتاالقالألف،ا
و وؿا لىاترسألط اا أساساإلدارةاالدولف ،اادألالا فاالوؤسساتاالدألوقراطألف ،ااو ذا واوؿاسا وتاادور اا
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ذاتأجأل اثالفاالر ضاللنظاـاالذداأقاوهاالقذا ذ،اووااأد االندالعاالةورةااللألاألف،اوالتذانجثتاواد ـادولذا
ذاإسقاطاالقذا ذاونظاوه .ا
طلصاالااثثا ذادراستهاأنهاواالر ـاوفاسقوطاالقذا ذ،اإالاأفالألاألااتثتاجاإلىاج وداجاارةاإل ادةاانا ا
الدولفااللألاألف،ا فات ار واتاالتارألعاثتىاوفاقاؿاالقذا ذاتجذرتا ذاالوجتوعااللألاذ .ا
استبرض االااثث اأ ـ االتثدألات االتذ اتواج ا االدولف االلألاألف ،ال ننا انذ ر اابواا اون ا اووا اله ا القفا
اووووعاالاثثا :ا
 -1سبذا لوؿانظاـاالقذا ذ ،اوالتألاراتاالتذا انتاوستسألدةاوفاالنظاـااللألاذ ،اا ؿاقوت اا لىا دـا
ثدوثاتغألألراتاجذرألفا لىاانألفاالدولفااللألاألف .ا
 -2تثقألؽااالنسجاـاداطؿاالوجتوعااللألاذ ،اوثؿاالطال اتاالقالألف ،ا وقدوفالنزعاسالحاالوأللألشألاتا
والقاائؿ،السرضاوثدانألفاالسلطف،اوسألادةاالقانوف.
 -3ناؾاأزوفا وألفاوانتوا الد االلألاألألف ،اثألثاتتوزعاالوال اتاواالنتوا اتااألفاواا واقالذ ،اأوا
سألاسذ،او واوااسألتساقـاإفالـاألتـااثتواؤ اوفاتد وراالنسأل ااالجتوا ذاللوجتوعااللألاذ.
 -4تثدألات اإقاوف االدولف االلألاألف ا لى اأسس ادألوقراطألف اوثوارألف ،او ذ اتثدألات اتقؼ ا ائقاا اأواـا
إنجاز ا ذ االو وف ،اوةؿاانتشاراالسالح ،اوالجوا ات ااإلر ااألفاوالصراع ااألف االتألارات االسألاسألفا
الوطتلسفا ذالألاألا.
االدولفااللألاألفالفاتُ تبال ااالنجاحاإالا
ا
توصؿاالااثث ا ذان األفاالدراسف اإلىانتألجف ،او ذاأفاإ ادةاانا
اراانا ااتساؽاوطنذا اـا لىاوفاألث و ا ،اوفاطالؿانظاـاسألاسذادستورداألووفاالش ار ف ،اوالتبددألفا
والثرألات،اوألجتذباوال االوواطنألفاوفاوطتلؼاالوناطؽاوالقاائؿ،اتثتاراألفا وألفاواثدةاتجوعاال ؿااللألاذ .ا
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 8.1تعقيبات عمى الدراسات السابقة :
اااابدااالطالعا لىاالدراساتاالسااقف ،اوالتذاأ ادتاالدراسف اإلىاثدا اابألد ،اوأوا تاوبلوواتا ذا األفا
ا وألفاثوؿادراست ااالثالألف،ا افاللااثةفاابضاالوالثظاتاثوؿا ذ االدراساتاوود اقرا ااأواابد اا فا
اإلش الألفاالرئألسفاللاثث ،او ذاأزوفاال وألفاوتدا ألات اا لىااالستقراراالسألاسذا ذاالوطفاالبراذ ا(-2010
2015ـ) ،اوأطذتاالدراسف ا لىاابضاالدراساتاتناول ا اابدااواثداا ذاوناقشفا ذ االقوألف ،اوأ ولت ا ةأل اارا
وف االجوانب اذات االبالقف ااووووع االاثث ،ا دور االص ار ات االسألاسألف ا ذ انشو اأزوف اال وألف ،اودورا
الص ار اتاالقالألفاوالوناطقألفا ذاأزوفاال وألفا ذالألاألا .ا
ووفا نا اتأتذاالدراسفاالثالألفااست واالا الدراساتاسااقف ،ا التُسلطاوزألداا اوفاالوو ا لىاإش الألفاالاثث،ا
وت شؼاالبدألداوفاالوتغألراتاالسألاسألف ،اوا زواتاالتذاتؤةراسلااا اأواإألجاااا ا لىااالستقراراالسألاسذاللوطفا
البراذ ،اوتتثسساالتثوالتاالتذاألوراا ااالوطفاالبراذ ،ااطاصفاوعااندالعاةوراتاالراألعاالبراذ ،اوآةار اا
لىااستقراراالدولفاالوطنألفا ذاالبالـاالبراذ،اوأزوفاال وألفاالتذاألبانذاون ااالوطفاالبراذ،اوالدولفاالنووذجا
لألاألا .ا
و ذا ذااالسألاؽاقاوتاالدراسفااتسجألؿاابضاالوالثظات،ا ذا :ا
 -1ر زتاالدراساتاالسااقفا ذاتناول اا زوفاال وألفا لىاالصراعااألفاتألارألفارئألسألفا ألوناا لىاوبالجفا
ذ اا زوف االتذاتوراا ااالدولفاالوطنألف ،او وااالتألارااإلسالوذ ،اوالتألاراالبلوانذ ،ا واا ذادراسفاأاوا
نزة ،اوتجا لت االطال اتااالجتوا ألف ،اوالطائسألف ،اوالسألاسألفاثتىااألفاأنصاراالتألاراالواثد ،او واواا
سوؼ اتثاوؿ االدراسف االثالألف اتجناه ،اوف اطالؿ ادراسف االتسا الت االبراألف ا ذ اقوألف اصألا ف ا وألفا
جاوبفاللدولف.
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 -2لـاتستبرضاالدراساتاالسااقفااش ؿا اؼا اأزوفاال وألف االتذا انتاون ااالدولفاالوطنألف ،اوطاصفا ذا
لألاألا ،ا ذ اظؿ اتثدألات االنظاـ االبالوذ االجدألد ،اووا األسروه ا لى االدولف االوطنألف اوف اسألاسات ا بالف،ا
للت ألؼاوعاالوتغألراتاالبالوألف ،او نااس اوؼاتقوـاالدراسف اادراسفاتأةألراالتسا التاالداطلألف ،اوالطارجألفا
لىاأزوفاال وألف،ااواالستقراراالسألاسذا ذاالوطفاالبراذ.ا
 -3لـ اتتطرؽ اابض االدراسات القواألا ااالنتوا االوطنذ ،اوتشبب االوال ات ااألف االوذا ب ،اوالتألاراتا
السألاسألف ،االتذاانب ستاسلااا لىاالدولفاالوطنألف ،اثتىاوصلتا ذاابضاالثاالتالالثت اـاللسالح،ا
وااألثدثا ذاسورألااوالبراؽاوالألوفاولألاألا،او واوااستبوؿاالدراسف ا لىاوناقشته،ا اراتسلألطاالوو ا
لىادوراالص ار اتاالداطلألفا ذاظ وراأزوفاال وألفا ذاتلؾاالدوؿ.
 -4لـ اتتناوؿ االدراسات االسااقف اتأةألر االتدطالت االدولألف ،اواالطتراؽ االبالوذ اللونطقف االبراألف ،اوتأةألر اذلؾا
لى ااالستقرار االسألاسذ اللوطف االبراذ ،ا قد اتجا لت االدراسات االسااقف اتسا ؿ االبواوؿ االطارجألف اوعا
البواوؿ االداطلألف ا ذ اتصا د ،اوتساقـ اا زوات االبدألدة االتذ اتواج ا االدولف االوطنألف ،او و اوا استبوؿاا
الدراسفاالثالألفا ذاالتطرؽاإلألهااالدراسفاوالتثلألؿاقدرااإلو اف.
 -5تتسؽاالدراساتاالسااقفاوعاالدراسفاالثالألفاثوؿاوجوداأزوفا وألفاواوثفا ذاالبالـاالبراذ،اتبانذاون اا
الدولف االوطنألف ،ال ف االدراسف االثالألف اتطتلؼ ا ف ا ذ االدراسات ا ذ اأف االدراسات االسااقف الـ اتناقشا
اش ؿ اوااشر اتأةألر ا ذ اا زوف ا لى ااالستقرار االسألاسذ االبراذ ،او و اوا استثاوؿ االدراسف االثالألفا
تدار هااوناقشت اال ذ اا زوات،اوتدا ألات اا لىااالستقراراالسألاسذا ذاالوطفاالبراذ.اا
 -6تتسؽاالدراسفاالثالألفا ذلؾاوعاالدراساتاالسااقفا ذاأفاالدولفاالوطنألفاالألوـاو ددة ،اوأفاا زواتاالتذا
تبانذ اون ا االدولف االوطنألف اتنب س ااش ؿ اوااشر اوسلاذ ا لى ااالستقرار االسألاسذ ا ذ االوطف االبراذا
وووا،اولألاألااطصوصاا ون اانووذجاالدراسف.
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اااو ذاالن األفاألو فاالقوؿاأفاالدراسفاالثالألفااستسادتاوفاا ذ االدراسات،اثألثا انتاورجبػااأساسػألاا
وو وااللدراسف،ااستقتاون ااالبدألداوفاالوبلووات،اوأوا تاقدراا األرااوفاالوبر فاثوؿاأزوفاال وألفاالتذا
تبانذاون ااالدولفاالوطنألف،اوتأةألرا ذ اا زوفا لىااالستقراراالسألاسذاللوطفاالبراذ،الذلؾاسوؼاتتناوؿا
الد ارسػػفاالثالألػػفادوراالبواوػػؿاالتارألطألػػفاالتػػذاسػػا وتا ػػذانشػػأةاالدولػػفاالوطنألػػف،اوتػػأةألرا ػػذ االبواوػػؿا ػػذا
ظ ػػوراالطصػػائصاالووأل ػزةاللدولػػفاالوطنألػػفاالثدألةػػف،اودور ػػاا ػػذاظ ػػوراأزوػػفاال وألػػفا لػػىاوسػػتو االدولػػفا
الوطنأل ػػف،اة ػػـاتتط ػػرؽاالد ارس ػػفاإل ػػىاأزو ػػفاال وأل ػػفا ػػذالألاأل ػػاااا تاار ػػااالدول ػػفاالنو ػػوذج،اوت ػػأةألراذل ػػؾا ل ػػىا
االستقراراالسألاسذاللدولفااللألاألفا .ا
ا
ا
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الفصل الثاني
نشأة الدولة العربية الحديثة
 1.2مقدمة
وفاالوروردا اووفاأجؿاالوصوؿاإلىاتوصألؼاشاوؿالنشأةاالدولفاالبراألفاالثدألةف ،االوقوؼا نداالطلسألفا
الس رألفالظ وراالدولفاالوطنألفا ذاالبالـ ،او ذلؾاالطلسألفاالتارألطألف ،اواالجتوا ألفاللونطقفاالبراألف ،اوذلؾالس ـا ذ ا
النشأة ا ذ اسألاؽ االتطورات االتذ ا روت ا اا ثداث االتارألطألف االتذ اورت اا ا االونطقف االبراألف ،ادوف االقسز ا فا
التطوراتاالوثألطفا ذاالجواراالجغ ار ذاللاالداالبراألف ،اوالتذاتوةلت ااالتثوالتاال ار ا ذاالقارةاا ورواألف ،اوالتذا
افال ااآةارا وألقفا لىاالونطقفاالبراألف،اوسا وتا ذاالانا االسألاسذاللدولفاالبراألفاالثدألةف .ا
وشجبتاالتألاراتا
لقداسا وتاوجوو فاوفاالبواوؿاالداطلألفاوالطارجألفا ذاانا االدولفاالبراألفاالثدألةف ،ا ّ
السألاسألفاواالجتوا ألفاوالس رألفاالبراألفا لىاوثاولفااستنساخاالنووذجاالغراذاللدولفاالوطنألف اوتقلألد  ،اةـات ألألؼا
ذا االنووذج ا ذ اوراثؿ االثقف اوع اواقع االاالد االبراألف ،الألناسب اظرو ا االس رألف ،اوا ألدألولوجألف ،اوالسألاسألف،ا
والتارألطألف،اواالجتوا ألف .ا
وعاتبرضاالونطقفاالبراألفالووجفااالستبواراالغراذ ،او لىاالر ـاوفادورااالستبوارا ذات رألساالدولفا
الوطنألفاالبراألفاوفاطالؿاتقسألـاساأل سااأل وا،اإالاأف االاالداالبراألفاادأتاتبوؿا لىاالتطلصاوفااالستبوار،ا
ولـ األ ف االادألؿ االوتاح ا ف ااالستبوار اسو اإقاوف االدولف االوطنألف ا لى اأسس اوطنألف ،اوالتطلص اوف ارواسبا
االستبوار ،او و اوااسأل وف اطوؽ االنجاةاأواـ ا ذ االالدافاللتطلصاوف االتابألف ،اوالسقر ،اوالتطلؼ ،او ذا اادأتا
تتالوراقنا فالد اثر اتاالتثرراالبراألف ،ااأفاالدولفاالوطنألفا ألراالتاابفاللقو ااالستبوارألفا ذاالطرألؽاالوثألدا
أواو االلثاؽ ااالثوارةاالغراألف اابد اقروف اوف االتابألف ،اووا اأف اثققتاوبظـاالالدافاالبراألفااستقالل ا ،اوأقاوتا
دول ااالوطنألفاثتىاتثولتاج ود اانثواانا ادولفاوطنألفاثدألةفاتستطألعاوواج فاالتثدألاتاال ار االتذاوجدتا
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نسس اا ذاوواج ت ااابدااالستقالؿ ،ا التنوألف ،اوالتطلصاوفااقاألاااالستبوار ،اوالدألوقراطألف ،اوانا ادولفاالوواطنفااا

(ا لذ،ا،2013اصا65-64ا) .ا
تقوـ االدراسف ا ذ ا ذااالسصؿ ااتناوؿ االجذور االتارألطألفالنشأة االدولفاالوطنألفاالبراألف االثدألةف ،اوفاطالؿا
استبراضاالبواوؿاالتذاسا وتا ذانشأةاالدولفاالبراألفاالثدألةف،اةـاتتطرؽاإلىاالطصائص،اوالسواتاالتذاتوألزا
الدولفاالوطنألفا ذاالبالـاالبراذا فا ألر ااوفادوؿاالبالـ.ا ا
 2.2نشأة الدولة العربية الحديثة
ذ ب ا" اتشارلز ا األتاروث ا" او و اأثد اال تاب االغراألألف ا ذ اوقالف اله اابنواف ا" االدولف اوالسلطف ا ذ االس راا
السألاسذاالبراذا"اإلىاتأ ألداطلواالتراثاالس رداالبراذااإلسالوذاوفاالوس وـاالغراذاللدولف،اثألثاألقوؿا:ا" من
ا
الواضح أنو ليس ىناك مفيوم لمقومية ،أو الدولة ،في الفكر السياسي اإلسالمي في العصور الوسطى ،ومن
المنطقي والحال كذلك ،أن المصطمحات الحديثة المستخدمة اآلن من قبيل وطن  /دولة ،ىي ابتداعات حديثة "ا
(األتاروث،ا،1989اصا104ا) .ا
او نا األظ ر اتساؤؿ ا ذ ا األف اا وألف ،او و ا :اطالما أن الفكر السياسي العربي واإلسالمي يخمو من
الدولة بمفيوميا الحديث ،فكيف إذا ظيرت ونشأت الدولة الوطنية الحديثة في العالم العربي ؟ .ا
و ذااالتساؤؿا واوااسوؼاتُجألبا نهاالرسالفا ذاالواثثاا تذا .ا
 1.2.2نشأة الدولة الوطنية في أوروبا
الدولفاالوطنألف اوفاثألثاالش ؿا ذاالدولف االسائدةاثالألاا ا ذاالبالـ ،اوتبودااوجود ااتارألطألاا االىاالقرفا
الرااعا شر ،اابداأفاتو فاولوؾااساانألااو رنسااوفااطواعاال نألسف ،اوأسألادااالقطاعاإلىاسألطرت ـ ،اواظ ورا
الدولفاالقووألفاظ رتا رةاالوواطنفااوبنا ااالثدألثا(االشقااود،ا2008ا)،ا لواااأنهاتـااترسألعاوجوداالدولفاالقووألفا
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وسألادت ااالوطنألفا ذااورواااابداوبا دةا( اوألستسالألاا1648ـ)،االتذاا تر تااثدوداالدوؿاالوطنألف،ااوأقرتااالثتراـا
الوتاادؿالسألادةا ذ االدوؿا لىاأراوأل ااووواطنأل ا ،او ذاانشأتاالدولفاالقووألفا ذاأواراواا،اوا تودتا ذاوجود اا
لىانظاـاول ذاوطلؽ،اوجألشاوطنذ،اونظاـاورألاذاووثدا(االشقااود،ا2008ا) .ا
تتسؽاوبظـاا ار ا لىاأفاأوؿاا تراؼارسوذااالدولفاالثدألةفا افاقداتثقؽاوفاطالؿاوبا دةا( اوألستسالألاا
قننتاأسساالتباوؿااألفا
1648ـ) ،االتذاأن تاالثروباالدألنألفاالطاثنفا ذاأوروااا( –30ا 100ا اـ) ،ا وااأن اا ّا
الدوؿاا ورواألفاالتذا انتاتت وفاون اااإلواراطورألفاالرووانألفاالوقدسف،ا والا فا ون ااأرستاوبالـانظاـادولذا
جدألد اقواوه االدولف االوطنألف ،او ذا اظ رت االدولف االوطنألف ا ذ اابض ادوؿ اأورواا ا وثصلف الوسألرة االتطورا
االجتوا ذ ،واالقتصادداثاوا ثداثاالسألاسألف ،اووفاةـاانتشرا ذااالنوطاوفاأنواطاالتنظألـاالسألاسذاإلىااقألفا
أرجا االقارة ،قدا افاإذا اظ وراالدولفاالوطنألف اوصاثاا البولألفاتثوالتا وألقف ،ا ُاّادتااوةاافاانتقاؿاوفا صراا
إلىاآطر،اوفاالوجتوعاالز ار ذاالتقلألدد،اإلىاالوجتوعاالصنا ذاالثدألث،او واوجتوعاأطلؽاتثوالتااجتوا ألف،ا
اواقتصادألف ،اوةقا ألفا ار  ،اثألثانجثت اا وـاوالشبوباالتذاتطورا أل ااأسلوبااإلنتاجاالرأسوالذا ذاأورواااأفا
تساؽا ألر ااوفاالشبوباوا وـا ذاانا ادولت ااالثدألةف ،اابداأفااست ولتاوثدت ااالقووألف ،اواقاوفاالوؤسساتا
التوةأللألف،اوالتنسألذألف،اوالاألروقراطألفاالتذاش لتاد ائـا ذ االدولفاوأسس ا،اووفاةـا إفاثألات ااالسألاسألفاقداتطورتا
االتوازداوعااتساعاالدائرةاالودنألف ،اوانسصؿالدأل ااواا واسألاسذا فاواا وادألنذ ،اوفاطالؿاإوباؼاالسطوةا
الشوولألفالل نألسف،اوتثقألؽانوعاوفااالستقالؿاالنساذاللسلطاتاالثا وفا ذا ذ االدوؿ،ا ذاثألفاا ترؼاالوجتوعا
الودنذ االذد اتش ّ ؿ ا نقألض اللدولف ااإلقطا ألف ،او لى اأنقاو ا اا ذا اال ألاف اوطوع اله ،ا لى اأنه انتاج اطاألبذا
وووةؿا وودا دا ه ،اوا ذااالوبنى ،ا إفاالدولف اا ورواألف االثدألةفااناةقتاوفاصوألـاإرادةاالجوا ألر ،اوطرجتا
تاوتسقفاوعاةقا فاتلؾاالوجتوبات ،اووستو ا
وفاصلباالوجتوباتاالتذاتش لتا أل ا ،اووفاةـا إفاوالدت ااجا
ّ
تطور ااالسألاسذ،اولـات فاوسرووفا لأل ااوفاالطارجا(االسلطانذ،ا2013ا) .ا
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لقداأسستاوبا دةا( اوألستسالألاا1648ـ)،ا،اابداإن ا اسنواتاوفااالقتتاؿاالدألنذا ذاأورواا،الظ وراالدولفا
الوطنألفاالثدألةفا ذاأورواااوانتشار ا،او افاذلؾالتناوذاالباوؿاالقووذ،اونزوعا ؿاجوا فاسألاسألفا ذاأورواااإلىا
ت وألفادولت اا لىاذاتاا ساساالتارألطذاالذداألسبىاإلىاتوجألداقوةاا وفا ارا ألافاجدألداألتوةؿا ذاالدولفا
الوطنألف ،اوتبظألـاالشبوراااالنتوا ااالجتوا ذاالتارألطذالد اا راداوالجوا اتا(ا لذ ،ا ،2013اصا 54ا) ،اثألثا
ادأاألترسعا ذاالقارةاا ورواألفاوادأ اسألادةاالووالؾ ،اواإلواراطورألات ،اوال ألاناتاالسألاسألفاالقائوف ،اوأفاأألًّاا اون االفا
تتدطؿا ذاالشئوفاالداطلألفالألطر  ،او انتا ذ اططوة ااات َجا اإقاوفاالدوؿاالثدألةف ،ا فاأوروااا ذا ذااالوقتا
انتا لىاوشارؼ اانطالؽاالةورةاالصنا ألف ،او واواا رضا لىاأورواااإألجاداث وواتاوفانوعاوطتلؼاتواواا،ا
سذ ا اوذ ا٦٧٧١ـ او٦٧٧١ـ ،اأدت االةورات االتذ ااندلبت ا ذ االوالألات االوتثدة او رنسا اإلى اقألاـ اأولى االدوؿا
القووألف،االتذاتُبرؼااال وألفاالقووألفالوواطنأل ااادالاوفاسالالتاث او ـ،ا و قاااإلثد االرواألاتاالتارألطألفاالو وفا
بدانسسها رنسألًّاا ذا اـا٦٧١١ـ،ااألنواااثلوؿا اـا٦١١١ـا
ناؾاأداشطصا ذا رنسااُأل ّا
فاتلؾاالسترة،الـاأل فا
ُّ
بدوف اأنسس ـ ا رنسألألف ،اواوجذ ا اـ ا٦١٦٧ـ ،اووع ان األف االثرب االبالوألف اا ولى ،اتس ت اآطرا
األ ُّا
انوا اجوألبا ُا
اإلواراطورألات اا ورواألف اوتبددة االجنسألات ،اوالتذ اتوـ اأ راؽ ،اوأجناس اوطتلسف ،ااوأُ ألد ارسـ االثدود االدولألفا
ا ورواألف اوف اجدألد او قا البواوؿ اةقا ألف ،اولغوألف اإلى اثدا ا األرا ،او ذا اتش لت االدولف االقووألف االوطنألف ا(وا نزد،ا

2015ا) .ا
إذاا ،األو فاالقوؿاأفاالدوؿاا ورواألفااش ؿا اـا ذاولألدةاثربااستورتاةالةألفا اواا ،اوانت تااوبا دةا
تطورت االدولفا ذا
( اوألستسالألاا1648ـ) ،االتذارسوت االثدودااألفاالدوؿاا ورواألف (األا ذ ،ا 2015/11/13ا) ،اثألثا ا
أورواا،اوفادولفاالولؾ،اأواا وألر،اإلىاالدولفاالثدألةف،ادولفاالقانوفاوالوؤسسات،االدولفاالتذاتستوداالشر ألفاوفا
الوبارا ن اااواسطفاانتطاااتاثرةاونزأل ف،او واوااجبؿاالدوؿاا ورواألفاالثدألةفاولألدةا
ون ااتوةؿاإرادةاالشبب،ا َا
اوتداداوؤسساتذاتارألطذ،ال اا وق ااوجذور اا ذاالتارألع،اوتطورتاتطورااوووو ألااوثقألقألاا(االشقااود،ا2008ا) .ا
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 2.2.2غياب الدولة الوطنية في العالم العربي
االر ـاوفاظ وراالبرباونذاآالؼاالسنألفا ذاجنوباالاثراا األضاالوتوسط ،اإالاأنهالـاأل فال ـانظاـا
سألاسذا راذاووثدااالوس وـاالبصرد ،األجوب ـاوألوثد ـاتثتاراألفادولفاواثدة ،ااؿاإفاوااوثدا ـا واالنظاـا
االسالوذ االسألاسذ ،ا نظاـ ادولف اادأ اتأسألسه ا ذ او ف ،اواوتد اابد ا ا ذ ااقاع اا رض ،اووـ اأوـ ا راألف او ألرا
راألفا(اأاواا ر،ا2014ا) .ا
لـاألبرؼاالبرباإذاا،االدولفاالقووألفاوالاالدولفاالوطنألف،ا ونذاسقوطاالدولفاالبااسألفاابداالطلألسفاالوستنصرا
ااهلل اسنف ا1258ـ ،اوالدولف اا ووألف ا ذ اا ندلس اسنف ا1031ـ ،اتناوات ا لى اث و ـ ادوألالت اإقطا ألف اساللألفا
راألفاأواإسالوألف ،اأواطلألطاون وا ،اوآطر ااالدولفاالبةوانألف ،االتذاان ارتاوعان األفاالثرباالبالوألفاا ولىا ذا
اـا،1919التتقاسو ااالدوؿااالستبوارألفاالغراألفا(االب رد،ا2012ا) .ا
ُألجادؿاالابضااأفاوس وـاالدولفا افاووجوداا ا ذاالونطقفاالبراألف ،اوألستدلوفا لىاأفاوصراواثدةاوفا
ندوااوثداوألنااالقُطرألف،ال فاألو فاالردا لىا
أقدـاالدوؿا ذاالبالـ،اثألثاتبودااتارألط ااإلىاطوسفاآالؼاسنف،ا
ّ
ذاااالد ا  ،ااأنهاراوااأل وفاذلؾاصثألثاا ااالوس وـاالتقلألدداللدولف ،االذدا افاسائداا ا ذاالبالـا ذا ترةاالبصورا
الوسطىاووااقال ا،ال نهااالوس وـاالقانونذاالغراذاالثدألثالوبنىاالدولف،اوالذداواازاؿاسائدااثتىاا ف،ااا تاارا
نستطألعاالقوؿااأفاوااوجدا ذاوصرالألسادولفاو قاال ذااالوس وـ،ا
أفاالدولفا ألافاقانونذاقائـا لىا رةاالسألادة،ا
ُ
لـاتترسعا رةاالسألادةا أل ا،ااوااألتطلاهاذلؾاوفاوؤسساتا(ا ألواذ،ا،2010اصا217-216ا) .ا
اشاالبالـاالبراذاونذاالست ااإلسالوذا ذاإطاراإواراطورألف،اأواسلطنفا ار اتوـاشبوااااوتبددة،األراطا
األن ا االوال الإلسالـاأ ةر اوف االوال اللدولف ،اواالتالذا انت اا وف ا ذاوثور االتارألعاالبراذ ،اولألس االدولف ،ا لـا
ألبرؼاالبرباالدولفااا تاار اا ألاناا اسألاسألاا اوطلقاا اوشاوالا ،اووثداا اوةااتاا اودائواا ا،اوانواا افاتر ألزااإلسالـا لىا
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الدألف األقوـ ا لى اأوف اتؤوف ااه اوتلتزـ ااتبالألوه اوتشرألباتهااااااااا
ا وف ا ،ااا تاار اأف االدألف ا و االرااطف االبظوى ا ،او ّا
(اا نصارد،ا،1999اصا46-44ا) .ا
وف اطالؿ اوا اساؽ األتو النا اأف االونطقف االبراألف اثتى ااداألف االقرف االتاسع ا شر اش دت ا ألاب االدولفا
الثدألةف،الصال ادولفاالطال فاالتذا انتاتقوـا لىاالشر ألفاالدألنألف،اولـاتادأاإر اصاتاالدولفاالبراألفاالثدألةفا ذا
الظ وراإالاوعان األفاالث ـاالبةوانذاللاالداالبراألف .ا
 3.2.2دور الدولة العثمانية السمبي في نشأة الدولة الوطنية العربية
ندوا اسألطر االبةوانألوف ا لى االبالـ االبراذ او رووا اسلطان ـ ا لأله ،الـ األبولوا ا لى ا رض االقوانألفا
وا نظوفاالبةوانألفا لىاالاالداالبراألفاإالا ألوااألطصاإث اـاالسألطرةاالسألاسألفاوالبس رألف ،ا تر واا ؿاالداألسألرا
قداقسـاالبةوانألوفااالداالشاـا ذا
وقؼاطصوصألتهااالجتوا ألفاوالقالألفاوالطائسألفا(األا ذ،ا ،1997اصا 84-83ا) ،ا
ّ
الاداألفاإلىاةالثاوالألات ،او ذااوالألفاالشاـ ،اوطراالس ،اوثلب ،او ذاالقرفاالسااعا شراأ ادوااالتقسألـاإلىاأراعا
والألات ،اوثولألف اصألدا اإلى اوالألف ،اواقذ األطوع الترتألب اطاص ا ذ االث ـ ،اثألث اتث وه اأسر اإقطا ألف األتوارثا
أاناؤ ااالث ـا ذاوناطؽاوبألنفاوفالانافا(اثراز،ا،1980اصا95ا) .ا
ا
اؽاقسـاالبةوانألوفاالاالداإلىاأراعاوالألات ،او ذاوالألفااغداد ،اوالاصرة ،اوالووصؿ ،اوش رازور،ا
و ذاالبر ّ
واستورا ذااالنظاـاثتىا اـا1839ـا(االب ازود،ا،1951اصا70-50ا)،ااألنواا ذاوصرا ّألفاالبةوانألوفاوالةاأتراؾا
لث ـاوصر ،األباون ـاشألعاالالداالذداجر االبرؼا لىااطتألار اوفاالووالألؾ ،االذألفاتباظـانسوذ ـاشألئاا ا شألئاا،ا
ثتىااستطا وااأفاألوةلوااقوةاالاألست افاا اا ذاث ـاوصر،اتجاوزتاسلطفاالوالذاالبةوانذ،اواستوراالثاؿا ذلؾا
ثتىاالثولفاالسرنسألفا لىاوصرا اـا1798ـا(ا ار ؽ،ا،1968ا175-168ا)،اأواا ذاالألوفا لـاتستقراا وورا ةأل اارا
للبةوانألألف ،اثألثانشأاصراعاطوألؿااألن ـ ،اواألفاا ئوفاالزألدألألفا( اسالـ ،ا ،1969اص ا 296-293ا) ،او ذاالثجازا
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افاأشراؼاو فاألوتل وفانسوذاا ا األ ااراالاألستطألعاالبةوانألوفاتجاوز ا(اارواوآطروف ،ا،1976اصا 21ا)،او ذاالوغربا
البراذ ،اوشواؿاأ رألقألاا افاالثاؿاأألواا اوطتلساا ،اثألثاا توداالس افا ذا ذ االاالدا لىاالنشاطاالاثرد ،اوتزاألدا
نسوذارؤسا االاثارة ،اوقادةاالجألش ،االذألفاقاوواا ألوااابدااإقاوفاإواراتاطاصفاا ـالألس اللبةوانألألفا لأل ااسو ا
السلطفااالسوألفا(ا ار ؽ،ا،1974اصا115ا) .ا
وفاطالؿاوااساؽاألتو النااأنهاواالر ـاوفاسألطرةاالبةوانألألفا لىاأ لباالاالداالبراألف ،اإالاأفا ذ ا
السألطرةا انتا ذا ةألراوفاالثاالتاوجرداسألطرةااسوألف،اوقداسا داوبؼاقاوفاالبةوانألألفا لىااالاالداالبراألفا
إلىاقألاـاال ةألراوفاالثر اتااالستقاللألفا،االتذاسا وتا ألوااابدا ذانشأةاالدولفاالوطنألفاالبراألف .ا
 4.2.2الحركات االستقاللية في العالم العربي
أد اوبؼاالدولفاالبةوانألفاواوطراباأثوال ااالسألاسألف ،اوالبس رألف ،اواالقتصادألف ،اإلىاتناوذاالنز اتا
االستقاللألفا ذاالاالداالبراألف ،اثألثاادأتاصثوةا األرةا ذاالبالـاالبراذات دؼاإلىاالتثرراوفاالث ـاالبةوانذ،ا
ووثاولف االلثاؽ ااالثوارة اا ورواألف االتذ ا انت اوثط اأنظار االبرب ا( ا اد االرثوف ،ا ،1984اص ا 35ا) ،اونجثتا
ـاوستقؿانو ااوا،او ألراطاوعاللبةوانألألفاإالااسوألاا،او قطا فاالدولفاالبةوانألفا
ا
ابضاالاالداالبراألفا ذاإقاوفاث
انت اتوةؿ ادولف االطال ف ،ا قد انج االووالألؾاااالستقالؿ ااث ـاالبراؽ ،اوآؿاالبظـا ذاث ـاسورألا ،اوالوبنألوف،ا
والش ااألوفا ذاث ـالاناف ،اووثودا لذا ذاث ـاوصر ،اوظا راالبورا ذاث ـا لسطألف ،اوالثسألنألوفا ذاث ـا
تونس،اوأثوداالجزارا ذاث ـا ا،او لذااؾاال األرا ذاث ـاوصر،انا ألؾا فااإلواراتاال ةألرةاالتذانشأتا ذا
الطلأل االبراذا(ا اداالبزألز،ا،1973اص126-124ا)،ال فاأارزاالتثدألاتاالتذاواج ااالبةوانألوفا ذاالاالداالبراألفا
توةلتااةالثات دألداتاثقألقألف،اسا وتاإلىاثدا األرا ذاتالورا رةاالدولفاالبراألفاالثدألةفا :ا

27

التيديد األول  :االثر فاالو ااألفا ذاالجزألرةاالبراألف ،ا قدا انتاالثر فاالو ااألفاالتذاتانا ااآؿاسبود ،اوفاأارزا
ثر ات االتثدد اللدولف االبةوانألف ،اواالر ـ اوف اأف ا ذ االثر ف ااتطذت اطاابا ادألنألا ،اإال اأن ا ا انت اذات اأابادا
سألاسألف ،اطاصفاوقداتثالؼاالو ااألوفاوعاآؿاسبود ،اوادأاآؿاسبوداألوظسوفاالد وةاالو ااألفالانا ادولفاطاصفا
ا ـ،اابداأفاثدثاوااألشاهااالتساؽا لىاأفات وفاالز اوفاالسألاسألفا ؿاسبود،اوالز اوفاالدألنألفاللشألوخاالو ااألوفاا
(األا ذ،ا،1997اصا169-168ا) .ا
ووع ااروز ا ذا االت دألد اادأ االبةوانألوف ااثشد اجوألع ااإلو انألات اللقوا ا لى ا ذ االثر ف االتذ اثولتا
ووجهاالسلطافاالبةوانذاأواور الوالذاوصراآنذاؾاوثودا لذااتثرألؾاقواتهانثواالجزألرةا
أططراثر فاانسصالألف ،ا ّ
ووجهاثولفااقألادةااانها
البراألفاللقوا ا لىا ذ االثر ف،اوادورااستجاباوثودا لذالتبلألواتاالسلطافاالبةوانذ،ا ّ
ر ألـ ا ذ ا اـ ا ،1811انجثت اابد اساع اسنوات اوف االقتاؿ ا ذ ا اـ ا 1818ااالقوا ا لى ا ذا االت دألدااااااااااااا
إا ا

(اأنطونألوس،ا،1996اصا83-82ا) .ا
التيديد الثاني  :اتوةؿ ااصبود انجـ اوثود ا لذ انسسه ا ذ اوصر ،ا ابد اأف ا اف األث ـ اوصر اااسـ االسلطافا
البةوانذ،اادأاألبوؿا لىااالستقالؿا فاالدولفاالبةوانألف ،اطاصفاابداأفاسا تا القتهاوعاالبةوانألألفاابدار ضا
وثودا لذاوسا دةاالبةوانألألفا ذاثرا ـاوداروسألا ،ا نشباصراعاوسل ااألفاالطر ألف ،ا انتا ألهاالغلافالقواتا
وثودا لذ ،اولوالاأفاالدوؿاا ورواألفاتدطلتالونعاان ألاراالدولفاالبةوانألفال ُ تباالنجاحالوثودا لذا ذاإقاوفا
اتدطؿاا ورواألوفاأثاطاوثاولفاوثودا لذااستقاللهااوصراواقاوفادولفاثدألةف ا ذاوصرا
دولفاثدألةف ،اثألثاإ ّف ُ
واالداالشاـ ،اواالر ـاوفاذلؾا قداووبتا ذ االتجرافاا ساسالنوواوتصا داالتس ألرا ذاإقاوفاالدولفاالبراألفا
الثدألةفا(اال ألالذاوآطروف،ا،1979اجا،6اصا93-92ا).ا ا
افاوثودا لذاألسبىالانا ادولفا صرألفاثدألةفاو ؽاالنووذجاالغراذ ،ال فاالدوؿااالستبوارألفاال ار ا
اروتاانا ا ذ االدولف،الذلؾا ولتا لىاوربا ذ االتجراف،ا قاوتااالتثالؼاود ،اودورتاجألشهاوأسطوله،ا
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و روتا لألهاوبا دةالندفا1840ـ ،ا فاأوروااالـات فالتقاؿااقألاـادولفا راألفاثدألةفات دداوصالث ااال ةألرةا ذا
الونطقفاالبراألفا(ا أل ؿ،ا،2002اصا11ا) .ا
التيديد الثالث  :ااالستبوار اا ورواذ االذد اادأ اصوب االاالد االبراألف ،او اف األ دؼ اللسألطرة ا لأل ا اواستغالؿا
ووارد ااواو انألات ا.ا ا
وف ا طالؿاوااساؽاألو فاالقوؿاأفاسلطفاالدولفاالبةوانألفا لىاالاالداالبراألفا ذا تراتاطوأللفاوفاتارألعا
نسوذ ا ا لى االاالد االبراألف ا انت اسلطف ااسوألف ،اتستود اشر ألت ا اوف ا ون ا اثاونف االطال ف ،ال ن ا ا ولألاا ،او ذا
ثاالتا ةألرةالـات فاذاتاسألادةاثقألقألفا لىاالبالـاالبراذ،او واواا ت االاابا ألوااابدالووجفااالستبواراالغراذ،ا
والتدطؿاالطارجذا ذاالشؤوفاالبراألفا(االثود،ا،1992اصا154ا) .ا
 5.2.2دور االستعمار في نشأة الدولة الوطنية
لبات االدوؿ اا وراألف ادو اار ا اواا ا ذ اإوباؼ االدولف االبةوانألف ،او ت االااب اأواـ االد وات اإلقاوف االدولفا
الوطنألفاالبراألف،اثألثاطاوتاالدولفاالبةوانألفاص ار اتاداوألف،اوشرسف،اسا وتا ذاإوبا ااإلىاثداا األر،ا قدا
نشباصراعا نألؼااألفاالدولفاالبةوانألف،اوروسألااالقألصرألفا لىاالسألادةا لىاالاثراا سود،اواستورا ذااالصراعا
طوألالا ،اوقاوت اروسألا اطالله ااوثاولف اإةارة االنز ات ااالنسصالألف ،اواالستقاللألف ا ذ االاالد االبراألف ،اوانت ى ا اـا
1774ـ ااتوقألع اوبا دة ا( وجؾ اقألنارجذ) ،االتذ اثصلت ا أل ا اروسألا ا لى االبدألد اوف ااالوتألازات االتجارألف ا ذا
الووتل اتاالبةوانألفا(ثراز ،ا ،1980اصا 91-90ا)،اوسا ـااالستبواراا ورواذا ذانشأةاالدولفاالوطنألفاوفاطالؿا
صلهاالنواؿاالوطنذا ذاالاالداالبراألفا فاابوهاالابض،الألجبؿال ؿاالداطصوصألفا ذانوالهاالتثررد،اةـا
جا ت اسألاساته ا ذ ارسـ االثدود االسألاسألف اللاالد االبراألف التُ ّرس اوس وـ االدولف االوطنألف الد االشبوب االبراألفاااااااا

(االجاارد،ا،1990اصا92ا) .ا
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لقدالببااالستبوارادو اارااالغاا ا ذانشأةاالدولفاالوطنألفا ذاالبدألداوفاالثاالتا ذاالتارألعاالبراذ ،اثألثا
قاـااالستبواراابولألفاتستألتاوتجزئف،اوأنشأادوالا اأ طا ااشر ألفاالوجودااإوسا اوس وـاالدولفا لأل ا ،او قا اللوس وـا
القانونذاالدستورداالثدألثاللدولف ،اوو قا ال ذااالنووذجانشأتاالدولفاالوطنألفا ذا ؿاوفاسورألا ،اولاناف ،اوا ردف،ا
والبراؽا(االثود،ا،1992اصا153ا) .ا
ادأااالستبوارااالثولفاالسرنسألفا لىاوصرا(ا1801-1798ـ) ،اوش ّ لتا ذ االثولفاانطالقفالووجاتا
االستبوار االتذ اتبروت ال ا االونطقف االبراألف ا ألوا اابد ،اثألث ا تثت اأنظار االدوؿ اا ورواألف ا لى اا وألفا
السألاسألف ،اواالستراتألجألف ،اواالقتصادألف اللاالد االبراألف ،ا قد اطوبت اأ لب االاالد االبراألف الالستبوار اا ورواذ،ا
الجزائر ،اوتونس ،اووصر ،اولألاألا ،اوالسوداف ،اواالد االشاـ ،اولبات اال ألونف ااالستبوارألف ا لى االاالد االبراألف ادو اارا
األ اارا ذانشأةاالدولفاالوطنألفاالثدألةفا ذ اا قطاراالبراألف ،او انتااللثظفاالتذالببااالستبوارا أل اا ذااالدورا
وا ذاالسنواتاا ولىاوفاالقرفاالبشرألف ،ا وعااداألاتاالقرفاالبشرألفاالتذاوصلتا أل ااالدولفاالبةوانألفالورثلفا
ططألرةاوفاالوبؼاواالووثالؿ ،ا وثدوثات ار واتا ةألرةااألفادوؿاأورواااأدتا ذاالن األفاإلىااندالعاالثربا
البالوألفاا ولى،او ذاالوقتاالذدا انتا ألهاالثربا لىاأوج ااو ذاسألاؽاالترتألااتااألفاالدوؿاال ار ا(اارألطانألاا
 ،ا رنسا ،اروسألاا) االتذ ا انت اتش ؿ اجا ف اواثدة ا ذاوواج ف االدولف االبةوانألفاوثلسائ ااا لواف ،اجا تااتساقألفا
(ساأل سااأل و) ا اـا1916ـالتقسألـاوتقاسـاالونطقفاالبراألف ا(اأنطونألوس ،ا ،1987ا 354-353ا) ،اوالتذ اادأتاوب اا
والو االدولفاالقطرألفاتتش ؿاوتتو  ،ا قدا وؿااالستبوارا لىااستغالؿااإلرثاالتارألطذالتستألتاالاالداالبراألفا
وا ااألف اأسراوسالالت اثا وف ،التثوألله اإلىاتجزئف اذات اشر ألف ادستورألف اداطلألاا ااترسألع اوس وـ االدولف ،اوطارجألااا
اإ طائهاالشر ألف االدولألفا وثدةاوف اوثدات االنظاـ االدولذ ،او انت االدولف االوطنألف ا ذ االصألغف االتذ اتوت اا اا
ولألفاالتجزئفا(االثود،ا،1992اصا154-153ا) .ا
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وأدتا ولألفاالتجزئفاتلؾ الوااألشاهاترسألـاالثدوداالتذاأصاثتا ذاالوبتودةالسنواتاطوأللفا ذاابضا
الد اوؿ،اوترسألو اان ائألااا ذادوؿاأطر ،ال ن اا ذانسساالوقتاووبتاالاذوراا ولىا

لباا زواتاالتذاتبانذا

ون ا االدولف االوطنألف ا ذ االبالـ االبراذ ،ااوبنى اأف اتقسألـ اساأل س -ااأل و ا و االذد اجبؿ اوف االبلوألألف اأقلألف ا ذا
أسس اللنظاـ االطائسذ ا ذ الاناف ،اوووعا
ووزع اا راد ا لى اأراع ادوؿ ،او ّا
سورألف ،اووف االسنف اأقلألف ا ذ االبراؽ ،ا اّ
الوالو االرئألسفاإلقاوفادولفاإسرائألؿا ذا لسطألفا(األا ذ،ا،2015/11/13اصا13ا) .ا
اووع ان األف االثرب االبالوألف اا ولى اأصا االوطف االبراذ ا له اتقرألااا األطوع اللدوؿ ااالستبوارألف ،اسوا ا
استبوا ار اوااش اار ،اأو ا ذ اصورة اثواألف ،اأو اانتداب ،اووا ااقذ اوف االاالد االبراألف اطالألاا اوف االسألطرة ااالستبوارألفا
الجزألرةاالبراألف ،ا افاوطوقاااالنسوذااالستبوارد ،او ذااتبددتاأش اؿاال ألونفااالستبوارألفا لىاالاالداالبراألف،ا
وتبددتا ذلؾ االدوؿ ااالستبوارألف االتذ ات ألوفا لىاالاالداالبراألف ،اثألث اتقاسوت ا رنسا اوارألطانألااواألطالألا اتلؾا
ال ألونفا لىاالاالداالبراألف،او واوااأد اإلىاارتااطا ؿاالدا راذااالدولفاالتذاتستبور ،ااو نااأصاثتاا ولوألفا
أواـاالالدافاالبراألفا ذالالستقالؿاالوطنذ ،اوأصا االنواؿاالوطنذاو رساانثواإقاوفاالدولفاالوطنألفاالقطرألف،ا
و و اوا اأد الغألاب اشبارات االوثدة االبراألف اوف ا ولألات االنواؿ االوطنذ ،الثساب االنواؿ اوف اأجؿ ااسترجاعا
الدولفاالوطنألفاأوالاوانا ا(االجاارد،ا،1990اصا92-90ا) .ا
صثأل اأفاابضاالالدافاالبراألفا انتال ااطصوصألفا فا ألر ا ،اثألثالـاأللببااالستبوارادو اار ا ذا
نشأةاالدولفا أل ا ،اوانواا انتاظرو ااالتارألطألف ،اوالتطوراتاالسألاسألف ،اواالجتوا ألفاالتذاورتاا اا اراتارألط اا
ذاا ساسا ذاتش ألؿاوانا االدولفا أل ا،اوةؿاوصراوالألوفاوالسبودألف،اثألثاتطورتا ذ االالدافاذاتألاانثواانا ا
ولألاتاتوثألداداطلألفاتطورتاثتىاوصلتاإلىادولفاتـاانا اا اراتوثألداالالد ،اأوا توثاتاقاد اا
ا
الدولفاوفا
طرؼ اوا ،اوتبار ا ف ا ذا االنووذج انشأةاالسبودألف ،اولألاألا ،اوالسوداف ،ا قد انشأت ا ذ االدوؿاوف اطالؿاثر اتا
توثألد اوطنألف اداطلألف ،اوال اشؾ اأف ااالستبوار البب ادو ار ا ذ اانا ا ذ االدولف ،ال نه ادور اةاناود ،اثألث ا وؿا
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االستبوارا لىات رألساالتطوراتاالداطلألفانثواانا االدولفا اراإوسا االطااعاالقانونذ ،اوالدستوردا لىا ولألفا
ر ا ذاتثجألـ ،اوتقزألـا ذ االثر اتاالتوثألدألفا(االثود ،ا ،1992اصا-153
النشأة ،اةـا ألوااابد الببااالستبوارادو اا

 .)154ا
وطالصػػفاالقػػوؿا إنػػهااانت ػػا االثػػرباالبالوألػػفاا ولػػى،اوان ألػػاراالدولػػفاالبةوانألػػفاابػػد ا،اوالغػػا االطال ػػفا
البةوانألػػف،اسػػقطتا بلألػػاا ػػؿاالبقاػػاتاأوػػاـاظ ػػوراالػػدوؿاالوطنألػػف،اواػػدأتاابػػد ااالتسػػا التا ػػذا ػػؿاإقلػػألـا راػػذا
ا دؼاالوصوؿالالستقالؿاالن ائذا فااالستبواراالذدات ّارسا بلألاااوفاطالؿااتساقألفاساأل سااأل و .ا
ا  6.2.2العالم العربي ومعارك االستقالل ونشأة الدولة الوطنية
و ػػفاط ػػالؿاو ػػااس ػػاؽانالث ػػظاأفاالدول ػػفاالثدألة ػػفا ػػذاأوروا ػػاا ان ػػتانت ػػاجاتط ػػوراطاألب ػػذ،ااوولأل ػػدةااوت ػػدادا
وؤسساتذاتػارألطذ،ال ػاا وق ػا،اوجػذور اا ػذاالتػارألع،ا ػذااااإلوػا فاإلػىاأن ػااجػا تاابػداثػروبااطاثنػفاشػ دت اا
القارةاا ورواألف،اولذلؾانشأتاالدولفاالثدألةفا ذاأورواا،اوتطورتاتطو ااراوووو ألاا،اوثقألقألااا(االشقااود،ا2008ا) .ا
ل فاالووعا افاوطتلسااااالنسافالنشأةاالدولفاالوطنألفاالثدألةفا ذاالبالـاالبراذ،اثألثالـات فاولألدةاتطورا
طاألب ػػذا ػػذا ػػذ اال ػػدوؿا(األ ػػا ذ،ا،2015/11/6اصا13ا)،اوانو ػػاانش ػػأتاال ػػدوؿاالبراأل ػػفا ػػذاظ ػػؿاظ ػػروؼااوطتلس ػػف،ا
وصألرورةاتارألطألفاوطتلسف،اوتر ألااتااشرألفاوتااألنف،اوا ططرا ذاظؿاص ار اتا راألفا-ا راألف،اوطوػوعاال ةألػرا
ػروعا
ون اال ألونفااالستبواراالجدألد،اوزرعاال ألافاالصػ ألونذا ػذاقلا ػاا لػىاأنقػاضا لسػطألف،او ػذاظػؿا ألػاباوش ا
وطن ػػذاأواق ػػووذاإلقاو ػػفاالدول ػػفاالثدألة ػػف،االت ػػذاتنتق ػػؿاا ػػالوجتوعاو ػػفاالتطل ػػؼاإل ػػىاالثداة ػػف،اوو ػػفااالس ػػتاداداإل ػػىا
الدألوقراطألفا(الب رد،ا2012ا) .ا
ػفاو ِج َػدتا
او ّا
ةوفاتسسألرافاثوؿانشأةاالدولفاالثدألةفا ذاالبالـاالبراػذ،اا وؿا:األػر اأفاالدولػفاالبراألػفاالثدألة ُ
اسبؿاالقػو ااالسػتبوارألف،االتػذاقاوػتاارسػـاالثػدود،اوصػنا فاوؤسسػاتاالدولػفاابػداتجزئت ػا،ااوػااألطػدـاوصػالث اا
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ػألراألقااػػؿااػػالر ضاووػػفاألػػر اأفاجػػذوراالدولػػفاالثدألةػػفا
ػػذاالونطقػػفاابػػداالثػػرباالبالوألػػفاا ولػػى،اإالاأفا ػػذااالتسسػ ُ
انتاقاؿاورثلفااالستبواراا ورواذا ذاالونطقف،ا ناؾاوااألقارباطوػسا شػرةادولػفا ُ ِار ػتاااسػتقاللألت ااوةػؿا:ا
وصػػر،اوتػػونس،اوالج ازئػػر،ااوالوغػػرب،او ػػذاا ػػواالتسسػػألراالةػػانذ،اوافا ػػافا ػػذااالتسسػػألراونطقأل ػا،اإالاأنػػهاالاألو ػػفا
او ِ
ؿاون و ػػااا ط ػػر،ا
ألفاأل و ػػؿا ػ ػ وا
بارو ػػاااللتسس ػػألراا وؿ،او ػػواو ػػااجب ػػؿااب ػػضاالوس ػ ػرألفاأل ػػروفاأفاالتسس ػػألر ُا
ا تا ػػار ُا
استقالؿاالدولفالألساالوبألاراالوثألدالش ؿاالدولفاالثدألةف،ا ؿاوفاالدوؿاالتذا ُ ِر ػتاااسػتقالل ااقاػؿااالسػتبوار،ا
ردف،اقداتبروتالالستبوارااش ؿااأوااآطر،او وا
أواو ِجدتاابدااالستبواراوةؿا:اسورألا،اوالبراؽ،او لسطألف،اوا
ّ
ُ
وااأاةّرااالوػرورةا لػىاشػ ؿاالدولػف،انتألجػفاالطوػوعالالسػتبوار،اوسػبألهاالػدائـالتثقألػؽاوصػالثهااالسػتبوارألفا ػذا
الونطقفاثتىاابدااالستقالؿ،ا ثتىاابدااستقالؿاابضاالدوؿاالبراألػفاوةػؿ:االبػراؽاووصػر،اأواالػدوؿاالتػذا انػتا
وسػػتقلّفاأصػػالاوةػػؿاالػػألوف،اوالسػػبودألف،اظػػؿاانوػػوذجاالدولػػفاالبراألػػفاالثدألةػػفانووذج ػااوشػػو ا،االاألسػػتطألعاوثا ػػاةا
النوػػوذجاالغراػػذاللدولػػفاالثدألةػػف،ا الػػدوؿاالبراألػػفا انػػتاولػػـاتػػزؿادوالا ألػػرادألوقراطألػػف،اوالاتسػػتطألعاتوةألػػؿاشػػبا اا
توةألالاثقألقألا،اواالر ـاوفاذلػؾاوجػدانوػوذجاالدولػفاقاػوالااشػباألاااثتػىاوقػتاقرألػب،ا سػذانظػراالػابضا انػتاالدولػفا
رضاشػػبا اااالثػػدا
توةػػؿااالسػػتقالؿاوالونا وػػفاوػػداالسػػألطرةاا جناألػػف،اوتثػػا ظا لػػىاالػػدألفاوالقػػألـ،اثتػػىاوافالػػـاتُػ ِا
ا دنىاالونتظر،ا انتااالنسافال ـاصورةاالطالصاوفااالستبواراوونا وتها ػذاالوقػتانسسػها(اجػالؿ،ا2016ا)،ا
ونشأتاالدولفاالوطنألفاالبراألفا تتوأل الثر اتاالتثرألراودااالستبوارا(اا ثور،ا2011ا) .ا
تطورتاالدولفاالوطنألػفا لػىاالوسػتو االبػالوذ،اواثتلػتاالووقػعا
اووعاتأسألساا وـاالوتثدةا اـا1945ـ،ا ا
ا ساسػػذا ػػذاالنظػػاـاالبػػالوذ،اثألػػثا ػ ّػززاوألةػػاؽاا وػػـاالوتثػػدةاوػػفا ألػػافاالدولػػف،اوأصػػاثتاالدولػػفا ػػذاالش ػ ؿا
السائد،اوالقانونذ،اوالوبترؼااها ذاالنظاـاالسألاسذاالبالوذا(االجورد2007،ا).
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ةػػـاجػػا اقألػػاـاجاوبػػفاالػػدوؿاالبراألػػفا ػػاـا1945ـ،ات رألسػػاااللدولػػفاالوطنألػػفا ػػذاالبػػالـاالبراػػذ،اثألػػثاتػػـاا
اال تراؼااتثوألؿاوااتاقػىاوػفاتر ػفاالدولػفاالبةوانألػفاالػىاأقطػار،اودوؿا راألػفاوسػتقلف،اا تسػاتاشػر ألفاالوجػودا(ا

الجاارد،ا،1990اصا92ا) .ا
ابداذلؾاادأتاالدولفاالوطنألفا ػذاالبػالـاالبراػذاتسػت وؿاوالوث ػا،اوافااططػىاااطألئػف،اواػدأاالثػدألثاابػدا
ذلؾا فا ألسألفاانا االدولفاالثدألةف،اووواج فاالوبوػالتاالتػذات ار وػتا لػىاوػدارا قػوداوػفاالتابألػفاواالسػتبوار،ا
اواثتلػػتاوسػػألفاانػػا االدولػػفاالثدألةػػفاثأل ػ اازاواسػػبااا ػػذاالس ػػراوالووارسػػف،ا ػػذاال سػػاحاوػػفاأجػػؿااالسػػتقالؿاالػػوطنذ،ا
وتقرألراالوصألر،اوالاثثا فاال وألف،اوالظ ػورا لػىاالوسػرحاالبػالوذ،اوتأدألػفاالػدوراالثوػارد،اوالةقػا ذاالوتطألػؿا
ل ؿاأوفاوشببا(اطالب،ا،1999اصا9ا).ااا ا
لقداش دتاالستألناتاوفاالقرفاالبشرألفااداألػفات ػرألساالدولػفاالوطنألػفااشػ ؿا بلػذ،اثألػثاشػ دتااسػتقالؿا
البدألػػداوػػفاالػػاالداالبراألػػف،اوأصػػا انوػػاؿا ػػذ االػػاالداوصػػوااانثػػواالػػد اعا ػػفا ػػذ االدولػػف،اوانائ ػػا،اةػػـاجػػا ا شػػؿا
الوثدةااألفاوصراوسورألاا اـا1961ـا اوالااآطراوػفا واوػؿات ػرألساالدولػفاالوطنألػفا ػذاالسػاثفاالبراألػف،اوجػا ا
ػػذاالن األػػفااثػػتالؿاإسػرائألؿا جػ از اواسػػبفاوػػفاالػػاالداالبراألػػفا ػػاـا1967ـ،ااوةااػػفان سػػفالوس ػػوـاالوثػػدةاالبراألػػف،ا
ولوألفا ذاالاالداالبراألفا(االجاارد،ا،1990اصا94-93ا) .ا
وادأتاالقطرألفاتثتؿاا ّا
اووػػفاطػػالؿاوػػااسػػاؽاألتو ػ النػػااأفاوجوو ػػفاوػػفاالبواوػػؿاسػػا وتا ػػذانشػػأةاالدولػػفاالوطنألػػفاالثدألةػػفا ػػذا
البالـاالبراػذ،ا قػداسػا ـاالنوػوذجاالغراػذاللدولػف،اوا

ػاراوالنظرألػاتاالسألاسػألفاالتػذاانتشػرتا ػذاالبػالـا ػذاالػورةا

الس راالبراذانثواإنشا االدولػفاالثدألةػف،ا وػااسػا ـااالسػتبواراالغراػذا ػذاوسػا دةاا قطػاراالبراألػفا لػىااالتجػا ا
نث ػػوا ػػذااالشػػ ؿ،اطاص ػػفاوق ػػدات ار ػػؽاذل ػػؾاو ػػعاثال ػػفاالو ػػبؼاالش ػػدألدةاالت ػػذا ان ػػتاون ػػااالدول ػػفاالبةوانأل ػػف،ا ػػذاا
ااإلوا فاإلىااندالعاثر اتاالتثرراالبراذاوفااالستبواراواقاألا  .ا
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ل فاألجبااإلقرارااأفاالدولفاالبراألفاالثدألةفالـاتظ راإلىاالوجودا قطا نتاجاللدورااالستبوارد،ااؿالببا
الواقعاالتارألطذاالبراذادو اارا اوااا ذانشأةا ذ االدوؿ،اوا تسػاا ااشػر ألفا األػرةا ػذاالثألػاةاالسألاسػألفاالبراألػف،او لػىا
الوستو االبالوذا(االثود،ا،1992اصا152ا) .ا
طالصفاالقوؿاإفاالدولفاالثدألةػفا ػذاالبػالـاالبراػذالألسػتاااتػدا اا راألػااطالصػاا،اوانوػاا ػذاوػزأل اوطػتلطا
وػػفا ػػدةا واوػػؿاتارألطألػػف،اوسألاسػػألفاذاتألػػف،اووووػػو ألف،اسػػا وتااتسا ل ػػاا ألوػػاااألن ػػاا لػػىانشػػأةاالدولػػفاالبراألػػفا
الثدألةػػف،ا ػػالاألص ػ االقػػوؿاأفا ػػاوالاواثػػدااسػػا ـااوسػػرد ا ػػذانشػػأةاالدولػػفاالوطنألػػفاالثدألةػػفا ػػذاالبػػالـاالبراػػذ،ا
االسػػتبوار،اوالبواوػػؿاالتارألطألػػف،اوالواقػػعااالجتوػػا ذ،اوالوػػوروثاالس ػػرداوالةقػػا ذ،اجوألب ػػاا واوػػؿااشػػتر تا ػػذا
التأةألرا لىاالواقعاالسألاسذاالبراذاالثدألث .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 3.2خصائص الدولة العربية الحديثة وسماتيا
إفاالدولفاالبراألفاالثدألةفانشأتااسبؿا واوؿاوتداطلػفا وػااالثظنػااسػااقا،اابوػ ااألبػودالػدوراالػدوؿاالتػذا
ث وػػتاالػػاالداالبراألػػف،اوابوػ ااا طػػراألرجػػعاإلػػىاالػػدوراالػػذدالباػػهااالسػػتبوارا ػػذانشػػأةاالدولػػفاالبراألػػفاالثدألةػػف،ا
األنوااتبػودا ػذاابوػ ااا طػرالبواوػؿ،اوظػروؼاتارألطألػف،اواجتوا ألػف،اوسألاسػألفاداطلألػفا ػذاابػضاالالػدافاالبراألػفا
واوااوألزاالدولفاالبراألفاالثدألةفااوجوو فاوفاالطصائصاجبل ااتطتلػؼا ػفا
ّا
سا وتا ذانشأةاالدولفاالثدألةف،او
الدوؿا ذااقألفاأنثا االبالـ،اوأ ـا ذ االطصائص :ا
 1.3.2غياب الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية :
أل ػػر اوثوػػػدا ااػػػداالجػػػاارداأفاالدألوقراطألػػػفااوةااػػػفانظ ػػاـاسألاسػػػذ،ااقتصػ ػػادد،ااجتوػ ػػا ذ،اقواوػ ػػهاةالة ػ ػػف
أر ػ ػ ػػافا:او ػ ػ ػػوافاث ػ ػ ػػؽااإلنس ػ ػ ػػافا ػ ػ ػػذاالثرأل ػ ػ ػػفاوالوس ػ ػ ػػاواة،اوأسس ػ ػ ػػفاالدول ػ ػ ػػفاو ػ ػ ػػفاط ػ ػ ػػالؿاوؤسسػ ػ ػ ػػاتاسألاسػ ػ ػ ػػألف
وودنألػف،اةػػـاالتػػداوؿاالسػػلوذاللسػػلطفا لػػىاأسػاساث ػػـاا

لاألػػفادوفاالتسػرألطااثقػػوؽااالقلألػػفا(االجػػاارد،ا،1994اصا

86ا)،او ػػذ اا ر ػػافال ػػـاتتػ ػوا راأا ػػداا ػػذاالدول ػػفاالبراأل ػػفاالثدألة ػػف،اثأل ػػثاتوأل ػػزتاالدول ػػفاالبراأل ػػفاالثدألة ػػفااغأل ػػابا
الدألوقراطألفا ذاالث ـا(ا لػذ،ا،2013اصا7ا)،ا قداقاوتا ذاالدوؿاالبراألفاأنظوفاسألاسألفاإقصائألفاوستادة،الألسػتا
ولتزوفااآلألاتاالث ـاالرشألدا ذاالوسا لف،اوتجدألداالنطباالثا وفا ارااالنتطاب،اواالطتألاراالثػراللوػواطنألف،ااػؿا
ثتىاالدوؿاالجو ورألفاادأتاتبوؿا لىااات اراآلألاتاللتورألثا انا االرؤسا ا وسأللفاالنتقاؿاالسلطف،اوةؿاسورألا،ا
ولألاألا،اوالألوف،اوواا افاوطططاالهاالثدوثا ذاوصرا(اثواد،ا،2015اصا55ا) .ا
ولػ ػػتاا نظوػ ػػفاالسألاسػ ػػألفاالبراألػ ػػف،اوونػ ػػذاو ارثػ ػػؿااسػ ػػتقالل اا لػ ػػىاالثػ ػػداوػ ػػفاالوشػ ػػار فاالسألاس ػ ػػألفا ػ ػػف
طرألػ ػ ػ ػػؽاونػ ػ ػ ػػعااالنتطااػ ػ ػ ػػاتاالث ػ ػ ػ ػرة،او ػ ػ ػ ػػرضاالقألػ ػ ػ ػػودا لػ ػ ػ ػػىاا ث ػ ػ ػ ػزاباالوباروػ ػ ػ ػػف،اوأثألان ػ ػ ػػااونب ػ ػ ػ ػػاااال او ػ ػ ػ ػػؿ،
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ػار فاسألاس ػ ػ ػػألفاتنس ػ ػ ػػجـ،او لس ػ ػ ػػست ا،اوش ػ ػ ػػار فاأساسػ ػ ػ ػ ااالتبائ ػ ػ ػػفاالجوا ألرألػ ػ ػ ػػفالػ ػ ػ ػػد ـ
وس ػ ػ ػػتادلفا ػ ػ ػػؿاذل ػ ػ ػػؾااوش ػ ػ ػ ا
النظاـاالثا ـ،اواستوراراونثهاالشر ألفاالالزوفاالستورار ا(االوصرد،ا،2005اصا75-74ا) .ا
اوشألفاتوةلتااووارسفاالوواطفاثؽااالطتألػارا
ّا
لقداتـااقتصاراالدألوقراطألفا ذاالاالداالبراألفا لىاوظا را
ػػذااالنتطااػػاتاالتش ػرألبألف،اأواالتنسألذألػػف،اول ػػفا ػػذاالوقااػػؿاتػػـااسػػتاباداقطا ػػاتاشػػباألفاواسػػبفاوػػفا ولألػػفاصػػنعا
الق ػرار،اورسػػـاالسألاسػػاتاالباوػػف،اثألػػثاترسػػطتاالدألوقراطألػػفا ػػذاأن ػػااوجػػرداالوشػػار فا ػػذااالنتطااػػاتا(ثو ػزاود،ا

،2015اصا70-69ا) .ا
ػارس
ػػذااالتغألأل ػػباالوتبو ػػداو ػػفاقا ػػؿاالنظ ػػاـاالسألاس ػػذاللوا ػػادئاالدألوقراطأل ػػف،اولدول ػػفاالوؤسس ػػاتاالت ػػذاتو ػ ِا
وظائس ػ ػ ػػاااالش ػ ػ ػ ؿاالسػ ػ ػػلألـ،اأس ػ ػ ػ ـا ػ ػ ػػذاإلغػ ػ ػػا اأدنػ ػ ػػىاوشػ ػ ػػار فا بلألػ ػ ػػفاللو ػ ػ ػواطفاالبراػ ػ ػػذا ػ ػ ػػذاالتػ ػ ػػأةألراا ػ ػ ػػالقرار
الػػذداألوسػػهاوااش ػرة،اابػػدات وػػألشادور ا ػػذاالوشػػار فاالسألاسػػألف،اولػػـاألب ػػداأل ػػؤةرا ػػذاالقػ ػراراالسألاسػػذ،اثألػػثاتوػػتا
ولألػفاالتغألألػب،اوالت وػألشاللوػواطفاااسػـاالوثػدةاالوطنألػف،اواواػرراتاثواألػفاا وػفاالقػووذ،اووواج ػهااالسػػتبوار،ا
تـاإقصػػا اأس ػساالدألوقراطألػػفاالقائوػػفا لػػىاالتبددألػػفاالسألاس ػػألف،اوثواأل ػػفاالثرأل ػػات،اوالثق ػػوؽاا ساس ػػألف،اودول ػػف
ػ ّا
الوؤسساتا(االوصرد،ا،2005اصا76-75ا) .ا
ولذلؾ،الـاتستطعاالدولفاالبراألػفاالثدألةػفاأفاتثقػؽاالثػداا دنػىالوقاصػداالوػواطنألفا ػذاالثرألػف،اوالبدالػف،ا
والوشار ف،اوتثقألؽااالستقرار،اوا وف،الذلؾا إفاةوراتاالراألعاالبراذاالتذااندلبتا ذاوبظـاالػدوؿاالبراألػفاتانػتا
تلؾاالوطالباا ساسألفاللوواطفاالبراذ،اووفاأ و ااالوشار فاالسألاسألفاالسا لفا(اجالؿ،ا2016ا).

 2.3.2انتشار الفساد السياسي واإلداري واالقتصادي :
لػػىاالػػر ـاوػػفاأفاالسسػػاداالسألاسػػذ،اواإلدارداظػػا رةا الوألػػف،اإالاأفاطا ػرةاالػػدوؿااػػهاتطتلػػؼاتابػػاالثجػػـا
وطاألبفا ذ االظا رة،اوالشذ انسسهاألو فاقولها فاا سالألباالوتابفاللتباوػؿاوب ػا،اإالاأفاوػااألوألػزا ػذ االظػا رةا
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ػذاأن ػػااأصػػاثتا ػػذاثػػاالتا دألػػدة،اجػػز ااوػػفاانألػػفاالنظػػاـاالسألاسػػذانسسػػه،ااباػػارةا
ػػذاالدولػػفاالبراألػػفاالثدألةػػف،ا ػ ّ
أطر ،اإفااستشػ ار االسسػادااإلدارد،اوالسألاسػذااػدأاألتػأطرا ألوػااألو ػفاد وتػهااآلألػفاطاصػفااػه،اترتقػذاإلػىاوصػاؼا
''الوؤسسف''االقائوفااذات ا،او واا وراالذدانبةػرا لألػها ػذاتثول ػااإلػىاقػوةاسألاسػألف،اواجتوا ألػف،اوأطالقألػفا ا لػف،ا
توارساوغوط ااالوااشرةاو ألراالوااشرةا لىاالدولفاووؤسسات ااوالوجتوػعاوقػوا االسألاسػألفاواإل ػراد،او ػذاوػغوطا
ونظوفاتشوؿا ا فاوألادألفاالدولفاوالوجتوع،او لىا ا فاالوستوألاتاواا طصاالبلألااون اا(اإا ار ألـا،1985ص67ا) .ا
إفاتثػػوؿاالسسػػاداإلػػىاووارسػػفاشػػائبفااالنتشػػار،ا ػػواوؤشػػراواو ػ ا ػػذادالالتػػها لػػىاطاألبػػف،اووسػػتو ا
الوظا راالباوفا زوفاالدولف،اونظاو ااالسألاسذ،او ذاوقدوفا ذ االوظا راوبؼ،اأواثتىا ألاباأج زةاالرقااف،ا
والوس ػػا لف،اوالوثاس ػػافاالرس ػػوألف،اوالش ػػباألف،اوانب ػػداـاالش ػػسا ألفا ػػذاووارس ػػاتاالدول ػػف،اوا ػػا طصاو ػػااألتبل ػػؽاون ػػها
اسألاست اااالقتصادألفاواالجتوا ألف،اوأطألػ اراسػألادةاالبالقػاتا ألػراالصػثألثفااػألفاالسػلطف،اوالوػاؿا ػذا الاألػفاالػدوؿا
البراألف،او واطلؿاألظ را ذاإ سػادارأساالوػاؿا ج ػزةاالدولػف،اووؤسسػات ا،او ػذلؾا ػذااسػتغالؿاالوواقػعااإلدارألػف،ا
والسألاسألفاللثصوؿا لىاو اسباشطصألفاأوا ائلألفا(ا لذ،ا1999ا) .ا
طػالؿا وػراالدولػػفاالبراألػفاالثدألةػػفاانتشػراالسسػػاد،اوسػو اتطصػػألصاالوػواردااالقتصػػادألفاالقووألػف،او داثػػفا
التووأل ػػؿاواإلنس ػػاؽا ل ػػىاا و ػػفاوالج ػػألش،او أل ػػاباالوس ػػا لفاوالش ػػسا ألف،اوانتش ػػاراالرش ػػوة،اوس ػػو ااس ػػتطداـاالس ػػلطف،ا
واستغالؿاالونصباالباـالتثقألؽاونا عاشطصألفا(اثواد،ا،2015اصا55ا) .ا
 3.3.2التبعية لمخارج :
إفاالدولفاالبراألفاالثدألةفانشػأتاو ػذاالاتبػرؼاوػفااالسػتقالؿاإالااإل ػالفاالشػ لذ،اوةػؿاالنشػألداالرسػوذا
ِ
أواالوستبورة،ااثألثاأفااإل الفا فا ذاااالستقالؿاتػـا
اوالبلـ،ا اوووةؿا ذاا وـاالوتثدة،اوووا قفاالدولفاالثاوألف،ا
ابػػداتوقألػػعاالبدألػػداوػػفاالوبا ػػداتاالتػػذات سػػؿاوصػػال االغػػرب،او ػرةاالتوػػاوفاداطػػؿاالجاوبػػفاالبراألػػفاتػػأتذااوػػااالا
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ألتبارضاوعااالرتااطاتاالطارجألف،اوقداطرثتاالوش لفااثدةا ذاسنفا1955ـ،ا ندواار ضا اداالناصراسألاسفا
ا ثػػالؼ،اوالوػػااثػػاوؿااالسػػتقالؿاالسبلػػذااصػػطدـااثقألقػػفااالسػػتقالؿاالوبلػػفا ػػذاوصػػر،اودطلػػتاوصػػر،او اػػدا
الناصػرا ػذاصػراعاوػعاقػػو اال ألونػف،ا او ػافاوػفاالطاألبػػذاأفاألشػوؿاالصػراعا ػؿاسػػاثفاالػوطفاالبراػذاثألػثا ػػافا
التثرراوفااالستبوار،اوالتابألفاللغربا واأثداأ ـاا داؼاللدولفاالبراألفاالثدألةفا(اسألؼاالدولف،ا2013ا) .ا
اول ػػفاوػػااثػػدثا ػػواأفاالتابألػػفا ػػذاالبػػالـاالبراػػذاالغػػتاثػػدااا األػ اار،اأوػػبؼاوػػفااالسػػتقالؿاالػػذاتذاللدولػػفا
البراألػػفاالثدألةػػف ،و ػػواواقػػعالػػهاوظػػا ر ،اوأابػػاد ،اوأسػػاااه،اتتجسػػداوظػػا ر ااأش ػ اؿاوتبػػددةاسألاسػػألف،او س ػ رألف،ا
واقتصادألف،اوأونألف،اووالألف،اوةقا ألف،اوت نولوجألفا(اصاألغ،ا،1992اصا60-55ا) .ا
أوااأسااباالتابألفا الاتقتصرا لىاالوغوط،اوالبواوػؿاالطارجألػفا ثسػب،ااػؿاوتشػترؾاوب ػااجولػفاأطػر ا
وفاالبواوؿاالداطلألف،اووفااألفاأ ـا ذ االبواوؿاتجدرااإلشارةاإلىا ؿاوفاارتااطاوصال اابضاالقو االسألاسػألف،ا
واالقتصػػادألفاالوثلألػػفاااسػػتورارا القػػفاالتابألػػفا وػػاا ػػذاللطػػارج،اووػػبؼاالنظػػاـااإلقلألوػػذاالبراػػذ،اوأزوػػفاشػػر ألفا
النظـاالسألاسألف،اوتبدداوصادراالن از اتاالبراألفا–االبراألف،اإوا فاإلىاوبؼاج وداالت اوؿاوالتباوفااألفاالػدوؿا
البراألف،اواػا طصا ػذاالوجػالألفااالقتصػادد،اوالبسػ رد،اووػفاثصػأللفا بػؿا ػذ االبواوػؿاتتشػ ؿاأروػألفاونسسػألفا
الطووعاللقو االطارجألف،اواالن واؾاالسألاسذا ذاتوتألفاروااطاالتابألفال اا(ا ااس،ا2016ا) .ا
إالاأن ػااتشػترؾاجوألب ػاا ػذا
و لىاالر ـاوفااطتالؼاالدوؿاالبراألفا ذاأش اؿاالتابألػفاللطػارج،اودرجات ػا،ا ّ
وثاراػػف،اأواإوػػباؼاالثرألػػفاالسألاسػػألف،اواالجتوا ألػػفاالداطلألػػف،او ػػواواقػػعاألشػػألراإلػػىاالت ػرااطاالبوػػودااػػألفا قػػدافا
ػاثةألفاألقػروف،ااػأفا الاألػفاالنطػباالبراألػفا
ُا
الثرألفاالسألاسألف،اوالطووعاللقو اا جناألف،اا وػراالػذداجبػؿاابػضاالا
الثا وػػفاتبوػػؿا لػػىات ػرألسا القػػفاالتابألػػفاللطػػارج،اواسػػتوراار ا،اثتػػىاولػػوااوػػطرتاأثألانػػااإلػػىااسػػتطداـاالقػػوةا
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ػؿاإن ػااتبوػؿا ػذا ػذاااالتجػا ا
لوواج فاالثر اتاوالتألاراتاالوثلألفاال ار وفال ذااالنوطاوػفاالبالقػاتاوػعاالطػارج،اا ّ
للدرجفاالتذاتُغسؿا أل ااأثألانااثتىاالتدا ألاتاالناجوفا ن اا(اال زأللذ،ا2006ا) .ا
ا
ونذااداألفااالنسراداا ورأل ذااالبالـاالبراػذاابػداثػربا1973ـ،اتبتوػداالػدوؿاالبراألػفااصػورةاأساسػألفا لػىا
روا االبػالـاالطػارجذا وصػدراأساسػذ،اوأثألانػاااوثألػداللشػر ألف،ا روػا االقػو اال اػر ،اووسػاندت ا،اوتأألألػد اا ػذا
الوػػوافاالوثألػػدالاقػػا االنظػػاـاالسألاسػػذاوأثألانػػاااقػػا االدولػػفاذات ػػا،الػػذلؾاتجا لػػتاوبظػػـاالػػنظـاالسألاسػػألفا ػػذاالبػػالـا
البراذاوطالباشبوا ا،اواثتألاجات ا،اوأثألانااالـاتُلؽاااالاالوآسأل ا،او وارة اا(ا ارؼ،ا،2011اصا63ا) .ا
وُألشػ ؿاالتطػػوؼاالػػدائـاالػػذداتبألشػػهاالالػػدافاالصػػغألرةاوالوػػبألسفاأثػػداأاػػرزاأسػػااباالتابألػػف،اإذاتثػػاوؿا ػػذ ا
الػدوؿاالوثا ظػف لىااقائ ااوفاطالؿااال توادا لىاالقو اا جناألف،ا اوتلجأاإلىاووارسفااالنغالؽ،اوالتسػتر داطؿا
وجتوبات ػ ػ ػ ػ ػ ػػا،اا و ػ ػ ػ ػ ػ ػػراال ػ ػ ػ ػ ػ ػػذداأل ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدداإل ػ ػ ػ ػ ػ ػػىازأل ػ ػ ػ ػ ػ ػػادةاتابألت ػ ػ ػ ػ ػ ػػااللط ػ ػ ػ ػ ػ ػػارج،اواالت ػ ػ ػ ػ ػ ػػالذات ارج ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػألادت ا،
ووػ ػػااألس ػ ػ ـا ػ ػػذاتنسألػ ػػذاطلاػ ػػاتاالدولػ ػػفاالثاوألػ ػػف،ا تبتوػ ػػداسألاسػ ػػاتا ػ ػػذااالالػ ػػداالثػ ػػاوذادوفاأدنػ ػػىاا تاػ ػػارالل ػ ػرأدا
البػ ػ ػ ػػاـاالوثلػ ػ ػ ػػذ،اا ػ ػ ػ ػػدؼاتػ ػ ػ ػػأوألفاشػ ػ ػ ػػر ألت ااوتجػ ػ ػ ػػاوز االشػ ػ ػ ػػر ألفاالتػ ػ ػ ػػذاتباػ ػ ػ ػػرا ن ػ ػ ػ ػػااالدألوقراطألػ ػ ػ ػػف،اووتج ػ ػ ػ ػػه
نثواشر ألفاالروااالطارجذا(االوصرد،ا،2005اصا76ا) .ا
 4.3.2ضعف الدولة وانعدام االستقرار السياسي :
ج اػزتاالدولػفا ػفاإرسػا اأسػساالبالقػفاالطاألبألػػفاوػعاالوجتوػعا لػىاأروػألفاالشػر ألف،اوالقػانوف،اواالتػػالذا
جز ػػاا ػػفاإدارة،اوتبائػػفاووارد ػػاااسا لألػػف،اوقػػداترتػػبا لػػىاذلػػؾااسػػتسثاؿا جز ػػاا ػػفااتطػػاذ،اوتنسألػػذاالسألاسػػاتا
السلألوفالوواج فاالوش التاالداطلألف،اوالتثدألاتاالطارجألػف،اأوػااالنتألجػفا ػذاوػبؼ،اأوا ػدـاقػدرت اا لػىاتثقألػؽا
االسػتقالؿاالػوطنذاالسبلػػذ،اوالػد اعا نػػه،اووػفاةػػـاالثػداوػػفاتابألت ػااللبػػالـاالطػارجذ،اواوػػا فاإلػىاذلػػؾا شػل اا ػػذا
تثقألؽاإجواعاوطنذ،اواجتوا ذ،اوسألاسذا لىاالقواألااالباوف،اوال اػر ،ا اواباػارةاأطػر اإفاالوسارقػفاال األػرةاالتػذا
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تظ رااألفاتوطـاأج زةاالدولفاالبراألفاالثدألةف،اوتطاوؿادور اا ذااالقتصاد،اوالوجتوعاوفاج ػف،اووػبؼاأدائ ػاا
ػػذاوطتلػػؼاوألػػادألفاالثألػػاةاالباوػػفاوػػفاج ػػفاأطػػر ،اتب ػػساثالػػفااال تػراباالسبلػػذااػػألفاشػ ؿاالدولػػف،اوووػػوون ا،ا
و ػػواا تػ ػرابانبة ػػرا لأل ػػها ػػذات ػػدنذاإنجازات ػػا،اوو ػػبس ا،اوا ػػا طصا ألو ػػااألتبل ػػؽااقو ػػاألااالبدال ػػفااالجتوا أل ػػف،ا
والدألوقراطألفاالسألاسػألف،اوالتنوألػفااالقتصػادألف،اوالتقػدـاالبلوػذ،اواالسػتقالؿاالػوطنذ،او ػذاالنتألجػفاالتػذانبةػرا لأل ػاا
ذاوبؼاشر ألت ااأواـاوجتوب ااالوثلذاوالدولذا( Ayubi , 1995 , p.p 105ا) .ا
ػػذااااإلو ػػا فاإل ػػىا ػػدـاتوةأل ػػؿاالدول ػػفااوطتل ػػؼاأج زت ػػا،اوووارس ػػات ا،اوسألاس ػػات االوص ػػال ،اوأ ػػداؼ،ا
وطووثاتاوطتلؼاالقو ااالجتوا ألفاالو ونفال ا،ا الدولفاالبراألفاالثدألةفالجأتاإلىاالتباوؿاوػعاالوجتوػعااالشػ ؿا
الذداألتناسباوعاسألاسات ا،اوتوج ات اااإلألدألولوجألف،ا ذااا وراألتوةؿ،اوألظ رااش ؿاواو ا ذا ػدـاالسػواحا ػذا
أ لباا ثألافااقألاـاقو اسألاسألف،اوتنظألواتااجتوا ألفاقادرةا لىاونا ست اا ذاإدارةاشؤوفاالدولف،اوالوجتوع،اوفا
نػػااتظ ػػراالسألاسػػفاالونظوػػفالتػػدوألراأ لػػبا ناصػػراالوجتوػػعاالوػػدنذ،اأواتغألألا ػػا،اوالثػػداوػػفااسػػتقاللألت ااالثقألقألػػفا
اػراالػػتث ـاالوااشػػراو ألػػراالوااشػػراا ػػااوػػفاجانػػباأج ػزةاالدولػػف،اووؤسسػػات ا،او ػػذاسألاسػفاوا ازلػػتاوتث وػػفا ػػذا
نسسألفاوذ نألفاالدولفاالبراألفاالثدألةف،ااوبنىاإصرار ااالبلنذاوالواطفا لىاإلغا ،اأواتثألألد،اأواإوػباؼاالوجتوػعا
الودنذ،اوقوا االثألف،اواا طصا ذا ؿاوػاالػها القػفااالثألػاةاالسألاسػألفااشػ ؿا ػاـ،اوسألاسػفاالدولػفاتجػا االوجتوػعا
اش ؿاطاص،ا بدـاوجودا القفاسلألوف،اوصػثألثفاتػراطاالدولػفااػالوجتوع،اأد اإلػىا لاػفاالطػااعاالور ػزداللدولػفا
ػػذاالوجػػاؿاالسألاسػػذ،اواالتػػالذاتػػدنذاإفالػػـانقػػؿا ألػػاباالوشػػار فاالسألاسػػألفاللوجتوػػعاا ػػذااالصػػدد،او ػػواوػػااد ػػعا
االبدألػػداوػػفاالتألػػاراتاالسألاسػػألف،اواالجتوا ألػػفاإلػػىااللجػػو اإلػػىااالثتجػػاجاوالبنػػؼاالسألاسػػذا وسػػأللفاللتباألػػرا ػػفا
وطالا ػػا،او ػػذاوس ػػائؿاوأس ػػالألباوردودا ب ػػؿاتب ػػساالوج ػػهاا ط ػػرالسألاس ػػألفاالدول ػػفاتج ػػا االوجتو ػػع،اإذاأفاأ ل ػػبا
ووارسػػاتاالبنػػؼ،اواسػػتبواؿاالسػػالحاوػػفاجانػػباالقػػو االونا وػػفاللسػػلطف،اجػػا تا ػػردا بػػؿاللووارس ػاتاالقوبألػػفا
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وال اػػتاالػػذداتوارسػػهاالدولػػفاوػػداالوجتوػػع،اوقػوا االسألاسػػألف،اوالودنألػػف،او ػػواا وػػراالػػذداانب ػػساالثقػػاا ػذا جػػزا
الدولفااالوثا ظفا لىاوثدةاوجتوب ااوتواس ها(از راف،ا،2001اصا339-334ا) .ا
إفاابضاالدوؿاالبراألفاألغلبا لأل ااانتوػا اتاتتجػاوزااالنتوػا اللدولػف،اوتتبػارضاوب ػا،اوةػؿااالنتوػا اتا
القالألػػف،اوالطائسألػػف،اوالدألنألػػف،ا وػػااألثػػدثا ػػذاالػػألوف،اوالب ػراؽ،اولانػػاف،اولألاألػػا،اوسػػورألا،اووػػااأد الظ ػػوراابػػضا
الوشػ التاالتػػذا انػػت،اووػػاا ازلػػتاتبػػانذاون ػػااالدولػػفاالبراألػػفاالثدألةػػف،اوةػػؿاوشػ لفااالنػػدواجاالػػوطنذ،اواإلقلألوػػذ،ا
واالجتوا ذاداطؿاالدولفاالواثػدة،ا وػالا ػفاوشػ التاالثػدودااػألفاالػدوؿ،اوابوػ ا،اوتػدطؿاالػدوؿا ػذاسألاسػاتا
الػدوؿاا طػر انظػرااللػروااطاالطائسألػػف،اأواالدألنألػفالػابضاشػبا ا،اوةػؿاوشػ لفاا ػرادا ػذاسػورألا،اوالبػراؽ،اواألػراف،ا
والتػػدطؿااإلأل ارنػػذا ػػذاالػػدوؿاذاتاالوجػػوداالشػػألبذ،او ػػذادوؿاوةػػؿاسػػورألا،اوالبػراؽا انػػتاالطائسألػػفا ػػذاالثا وػػفاالا
الدولفاالثدألةفا(اجالؿ،ا2016ا) .ا
 5.3.2ضعف البناء المؤسسي لمدولة :
ألسألطرا لىاالدولفاالبراألفاالثدألةفاوبؼاالانا االوؤسسذ،اووفا نااألنطلؽاألثألىاالألثألاودا ذاوقالفالها
ابنػوافا"االدولػػفاالوطنألػػفاالوثتلػػفا"ا:ا" لــم تســتطع الدولــة الوطنيــة تشــييد دولــة تتجــاوز القبيمــة ،أو تســمو عمــى
الطائفة ،أو تعمو عمى العشيرة ،أو ترتفع عمى مستوى االنتماء العرقي البدائي ،أو تتنكر لالرتباط المذىبي ،أو
تتعـــالى عمـــى المـــون أو المغـــة أو الجـــنس "ا(االألثألػػاودا،ا2014ا)ا،ا لػػـاتسػػتطعاالدولػػفاالبراألػػفاالثدألةػػفااسػػت واؿا
وقووات اااالوبنىاالثدألث،اسوا ا ألوااألتبلؽااانائ ااالوؤسسذ،اأواااستقالل ااالذاتذا فاشطصاالثا ـ،ا ّأألاا انػتا
صستهاوطرألقفاوصولهاإلىاالسلطف،او واا وراالذدالببادو ارا اواا ذا رقلفااستقراراوس وو اا دولػفا ػذاالػو ذا
االجتوا ذ،اوةااتها ذاالو ذاالسألاسذ،اوقانونألتها ذاالو ذاالثقػوقذ،اثألػثاأد ا ػدـااسػت واؿاالانػا االوؤسسػذا
للدولػفاالبراألػفاالثدألةػػف،اإلػىاظ ػوراوشػػا ؿاواشػ الألاتا ػدةا لػػىاوطتلػؼاا صػبدة،او ػػذاوطتلػؼاالوألػادألف،األػػأتذا
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ذاوقدوت ااتثػوؿاالدولػفاإلػىاوسػأللف،اوأداةالوػوافااسػتوراراا نظوػفاالثالألػفادوفاتغألػر،اوالاتاػدؿ،ااوبنػىاانبػداـا
إو انألفاالتداوؿاالثر،اوالدألوقراطذ،اواالجتوا ذاللسلطف،اووااأد اإلىاتجذراأنوػاطاتقلألدألػف،اوةػؿاالث ػـاالبػائلذ،ا
والقال ػػذ،اوال ػػدألنذثاأواال ػػدألوقراطذاالشػ ػ لذ،اول ػػألساوص ػػاد فاأفاألتث ػػوؿاالقو ػػعاالس ػػا ر،اوالو ػػاطف،اوانب ػػداـاأاس ػػطا
وقووػػاتاالثرألػػفاالسألاسػػألف،اواالجتوا ألػػف،اإلػػىاا سػػلوباالوثألػػد،اوالسبػػاؿا ػػذاوػػوافااسػػتورار،اواسػػتقراراا نظوػػفا
الثا وفا(ا ااس،ا2016ا)،او واوااذ باإلألهاوثوداجااراا نصارداثألفاتوصؿاإلىاأفاثالػفاالتشػو االتػذاشػااتا
نوواالدولفاالبراألفاالثدألةف،ا ّإنوااتبوداإلىا دـاوبر ت ااالسصؿااألفاالسلطفاوالدولػفاطػالؿاصػألرورةات ون ػااونوو ػاا
التارألطذ،ااؿاذ باإلىاأفاالدولفاالبراألفالـاتقـاادوراالثاونفاللسلطفا وااألناغذ،ااؿاالسػلطفا ػذاالتػذاوارسػتا
دوراالثاونفاللدولف،او واوااألبنذاأفاالقوػا ا لػىا ػذ االثاوػنف،األتوػوفااداطلػهات دألػداولألػد اااػالططراوراوػاا
االووتاا(اا نصارد،ا،1994اصا190-189ا) .ا
وػػفا نػػااتوألػػزتاالدولػػفاالبراألػػفاالثدألةػػفااغألػػاباانػػا اوؤسسػػذاوسػػتقرالتػػداوؿاالسػػلطفاالسألاسػػألف،ا ا نظوػػفا
البراألػػفاواشػ ؿا ػػاـا ػػذاأنظوػػف ردألػػفا لػػىاأرضاالواقػػع،اثألػػثاألظػػؿاالػرئألساجػػادااا ػػذاوثاوالتػػهااالسػػتورارا ػػذا
الث ػػـاط ػواؿاالثألػػاة،اا ػػؿاألطتػػاراطلألستػػهاانػػا ا لػػىاا تاػػاراتاشطصػػألف،ادوفاأدادورا أل ػفاوؤسسػػاتااسألاسػػألف،اأوا
دستورألفا(االوصرد،ا،2005اصا73ا)،ا ا صؿاأفاالووعاالطاألبذاالذداألأتذا ألهارئألساالدولػفا ػوااالنتطػاباوػفا
قاػؿ الشػببااالطرألقػفاالتػذاألػنصا لأل ػااالدسػتور،اسػوا ااطرألقػفاوااشػرةاوػفاقاػؿاالشػبب،اأوا ػفاطرألػؽاالوجلػسا
النألااذ،اأواوزألجااوفاالووبألف،ا إفاث اـااالنظوفاالبراألفاالاألتر وفاوقا ػداالث ـاإالااالو اةا واا ذاوصرا ػذا
داجوػاؿاالناصػراسػنفا،1970اأوااالنقػالبا وػاا ػذاالبػراؽاوسػورألااأ ةػراوػفاوػرةا،اأواالوػرضا وػااثػدثاوػعا
رئألساالبراؽاأثوداثسفاالا راسنفا،1979اأوااال تألاؿا واا ذاثدثاوعاالرئألساالساداتاسنفا،1981اوتبتارا
لانافاووباااستةنائألاا ػذا ػذا الوجاؿا(اإا ار ألـ،ا،1987اصا262-260ا) .ا
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لقداتوألزتاالدولفاالبراألفاالثدألةفاإذاا،ااوػبؼاالانػا االوؤسسػذال ػا،اووػبؼاقػدرةااسػتقالل اا ػفاالث ػاـ،ا
ص ػػارتاالدول ػػفاالبراأل ػػفاالثدألة ػػفاوس ػػأللفالطدو ػػفاوص ػػال اا نظو ػػفاالثا و ػػف،ا ل ػػـاتشػ ػ دات ػػداوالاث ػػراادألوقراطأل ػػا،اأوا
اجتوا ألػػااللسػػلطف،اووػػاا ّأد اإلػػىااسػػتاداداالسػػلطاتاالثا وػػفااػػالث ـا ػػذاالبػػالـاالبراػػذ،اوصػػبوافااسػػتقالل اا ػػفا
الث ػ ػػاـ،اوسػ ػػألطرةاالث ػ ػػاـا لػ ػػىاوؤسسػ ػػاتاالدولػ ػػف،ااػ ػػد ااوػ ػػفاالوؤسسػ ػػاتاالسػ ػػألادألفا ػ ػػالجألش،اوا وػ ػػف،اوالتوةألػ ػػؿا
الدالوواسػ ػػذ،اأواالوؤسسػ ػػاتااإلنتاجألػ ػػفا شػ ػػر اتاالقطػ ػػاعاالبػ ػػاـ،اوالوشػ ػػارألعااالقتصػ ػػادألف،اوالوؤسسػ ػػاتاالطدوألػ ػػفا
التبلألـ،اوالصثف،اواإلسػ اف،اواإلدا ارتاالوثلألػف،ا ػذاا وػالا ػفاأزوػفاالبالقػفااالبػالـاالطػارجذ،اووػبؼاقػدرت اا
لىاتثقألؽااالندواجاالسألاسذ،اواالجتوا ذ،اوالتنوألفااالقتصادألفا(اجالؿ،ا2016ا) .ا
 6.3.2ضعف الشرعية :
ذ ػبا"وػػا سا ألاػػر"اإلػػىا:ا" أن النظــام الشــرعي ىــو الــذي يشــعر معــو مواطنــوه أن ذلــك النظــام صـــالح،
ويستحق التأييد والطاعة " (اإا ار ألـ،ا،1994اصا209ا)،اأوػااار ػافا لألػوفا ػذ باإلػىاأابػداوػفاذلػؾ،ا قػدا أر اأفا
شػر ألفاالنظػاـاتتجػاوزاقاػوؿاا

لاألفاوفاالوث ووألفالثؽاالثا ـا ذاالث ػـ،اوتشػوؿاإقػ اررا ػؤال ااووا قػفاالسػلطفا

ذاصػورت ااالقائوػف،اوأسػلوباتػداول ااوطرألقػفاووارسػت ا،اوالروػاااالطوػوعاالطػو ذالسػلطان اا(االوصػرد،ا،2005ا

صا79ا) .ا
أوػػااالوقػػائعا إن ػػااتُػػدلؿا لػػىاأفاالطرألقػػفاالتػػذاتش ػ لتاا ػػااا نظوػػفاالسألاسػػألفاالبراألػػف،اأ ق ػػدت ااش ػػر ألت ا،
التػ ػ ػػذاتثػ ػ ػػاوؿاو ػ ػ ػ اررااالثص ػ ػ ػػوؿا لأل ػ ػ ػػا،اولػ ػ ػػواا ػ ػ ػػالقوة،ا ػ ػ ػػذانطػ ػ ػػباسألاسػ ػ ػػألفا س ػ ػ ػ رألف،اأوانظػ ػ ػػـاتق ػ ػ ػػوـا لػػ ػ ػػى
البشائرألف،اوالقالألفاالبصاوألف،اأواأنظوفاةألوقراطألف،او ذاوجوؿاوااساؽا ػػذاأنظوػػفاالشػػألوخ،اأواالبسػ رألألف،اولػـا
تثق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽاوطال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباوجتوبات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاالدألوقراطأل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف،اوالتنوأل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف،اوالتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ،اوو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفاأج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿاالثصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ
ل ػ ػ ػ ػػىاش ػ ػ ػ ػػر ألت ا،اأواج ػ ػ ػ ػػز او ػ ػ ػ ػػفا ػ ػ ػ ػػذ االش ػ ػ ػ ػػر ألفاا تو ػ ػ ػ ػػدتاأدواتاالقو ػ ػ ػ ػػعاوالق ػ ػ ػ ػ اػوة،اووػ ػ ػ ػ ػػفا ػ ػ ػ ػ ػػذ االشػ ػ ػ ػ ػػر ألات
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ش ػ ػػر ألفاالق ػ ػػوةاوالتس ػ ػػلط،اوالت ػ ػػذالطالو ػ ػػاا لس ػ ػػتاالش ػ ػػبوباالبراأل ػ ػػفا ةألػ ػ ػ ااراوالت ػ ػػذاألس ػ ػػوأل اا(ا ا ػ ػػدااإلل ػ ػػهاالقزأل ػ ػػزا)ا
فاقألدتاالثرألػات،او وػوتا
"ااانسداداا نظوفاالسألاسألفا"،اإلىاجانباإقساؿاالوجاؿاالسألاسذاأواـاشبوا ا،اابداأ ّا
الثقػوؽ،ا شػر ألفاالقػو اوالتسػلطاطغػتا لػىاشػر ألفااالنتطػاباالػدألوقراطذ،اا وػراالػػذد أد اإلػىاوصػادرةاالتػداوؿا
السلوذاللسلطفا(االوصرد،ا،2005اصا .)80-79ا
ألو فاالقوؿاأفاوبؼاالشر ألفاورتاطاأساساااظروؼانشأةاالدولفاالبراألفاالثدألةفاذات ا،ا وااألو فاالقػوؿا
أألوااأفاوبؼاالشر ألفاألبودا ذاجانباونهاإلىا جزاالدولفاالبراألفاالثدألةفا فاأفات وفاو ا االسألاسفاتب ػسا
الوصػػال االوطنألػػفاالباوػػف،او ػػذلؾا جز ػػاا ػػفاإشػػا فاوس ػػوـاالدولػػفاالدألوقراطألػػف،اوالقانونألػػف،ا إطػػارالتنوألػػفاوس ػػوـا
الوواطنػػف،اوتجػػاوزاوطتلػػؼاأصػػناؼاالػوال االجزئػػذ،اوالتقلألػػدد،اإلػػىاوصػػاؼاالػوال اللدولػػفاوالقػػانوف،اوالسػػاباألبػػودا
اػػذلؾاإلػػىاإطساق ػػاا ػػذاتثقألػػؽااالنػػدواجاالسألاسػػذ،اواالجتوػػا ذ،اوالتنوألػػفااالقتصػػادألف،اوالبدالػػفا ػػذاتوزألػػعاالةػػروةا
والسلطفا(ا لألوف،ا1997ا) .ا
وتوتػػازاا نظوػػفاالثا وػػفا ػػذاالػػدوؿاالبراألػػفاا ػػذاا تواد ػػاا لػػىاشػػر ألف،اوصػػدر اادألنػػذ،اأواطػػائسذ،اأوا
أألػػدألولوجذ،اأواةػػورد،اوبتوػػدةا لػػىاشػػباراتاأ لن ػػااالنظػػاـا الثرألػػف،اأوااالشػػت ار ألف،اأواتصػػسألفااالسػػتبوار،اأوا
تثقألؽاالتنوألفا(الوصرد،ا،2005اصاا73ا) .ا
 7.3.2التخمف االقتصادي واالجتماعي :
ألبػػألشاالبػػرباثالػػفاواوػػثفاوػػفاالتطلػػؼااالقتصػػادد،اوالسألاسػػذ،اواالجتوػػا ذ،ا ونػػذانشػػأةاالدولػػفاالبراألػػفا
الثدألةف،ااوالثدألثالـاألنقطعا فااصالحاونػا االتبلػألـ،اوتطػوألراا رألػاؼ،اوتثسػألفاالطػدواتاالصػثألفاوالالدألػف،ا
والقوػػا ا لػػىاالسسػػاداالسألاسػػذ،اواالدارد،اوالوػػالذ،اوالبسػ رد،اوالقوػػائذ،ا اوتطػوألراووػػعاالوػرأةاالبراألػػف،ا اوتقوألػػفا
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التوػاوف،اوالتبػاوفااالقتصػادد،اوالسألاسػذ،اوالبسػ رد،اواالونػػذ،اواال الوػذ،ال ػفاالدولػفاالبراألػفاالثدألةػفا شػػلتاا
ذاذلؾا(االرواؼ،ا2003ا) .ا
ظلػػتاالػػدوؿاالبراألػػفاأسػػألرةاا ووػػاعاوػػااابػػدااالسػػتبوار،ا ػالاأل ػزاؿاالبػػالـاالبراػػذا ػػذاووػػعاوتطلػػؼ،اولػػـا
ألدطؿا صراالصنا فاابػد،اوثتػىاالالػدافاالتػذاولجػتاالاػاب،اظلػتاصػنا ت ااوػبألسف،او ألػراونا سػف،اثتػىا ػذا
أس ػواق ااالوثلألػػف،او شػػلتاالػػدافاالبػػالـاالبراػػذا شػػالاذرألبػػاا ػػذاتثقألػػؽاتنوألػػفااثقألقألػػفااووسػػتداوفا(ا وػػر،ا2015ا)،ا
الػػدوؿاالبراألػػفاتبػػانذاوػػفاطلػػؿاا أل لػػذاا األػػر،اتوةػػؿاذلػػؾا ػػذاتر ػػزا ولألػػاتاالتنوألػػفا ػػذاونػػاطؽاوأقػػالألـاوبألنػػف،ا
تتوثػػوراثػػوؿاالباصػػوفا اػػؤرةاتر ػػزاسألاسػػذ،اواقتصػػادد،اأواابػػضاالوػػدفاوا قػػالألـاالجاذاػػفالقطا ػػاتااقتصػػادألفا
ػااتُر ػػتاتبػػانذاوػػفاالسقػػر،اوالج ػػؿ،اوالت وػػألش،ا
وبألنػػفا السػػألاثف،اأواالتجػػارةاالطارجألػػف،اأوػػاااػػاقذاأقػػالألـاالدولػػفا إن ػ ا
وألجباأفانالثظاأنهالـاتنج ادولفا راألفا ذااالرتقا اإلىاوصاؼاالدوؿاالوتقدوف،ا جوألعاالدوؿاالبراألفا ذادوؿا
ناوألػػف،ااػػؿاإفاالػػدوؿاالبراألػػفاوػػاا ازلػػتاتبتوػػدا لػػىاالطػػارجا ػػذاقوػػاألا،اسػوا ا لػػىاالصػػبألداالقطػػرد،اأوااإلقلألوػػذ،ا
الغذا ،اوالدوا ،اوالسالح،األأتذاللدوؿاالبراألفاوفاالطارجا(ا ارؼ،ا،2011اصا64ا) .ا
 8.3.2حداثة تشكل نموذج الدولة الوطنية في المنطقة العربية :
تنسرداالدولػفا ػذاالبػالـاالبراػذاأألوػاااطصوصػألفاوتسػردة،او ػذاظ ور ػااللوجػودااطرألقػفاوصػطنبف،او ألػرا
طاألبأل ػػف،اورس ػػوتاث ػػدود ااالق ػػو ااالس ػػتبوارألفااص ػػورةاالات ار ػػذااإلنس ػػاف،اأواالوجتو ػػع،اوالاتثت ػػرـاطصوص ػػألفا
الجوا ػاتاالاشػرألف،اوةقا ت ػا،اوثػدوداوجود ػا،اوأنوػاطاوبألشػت ا،ااػؿا لػىاالب ػساوػفاذلػؾ،اتػـاتوزألػؽاالبدألػداوػػفا
الجوا اتاالاشرألفااألفاأ ةراوفادولف،اوةؿاثالفاا رادا ذاالبراؽ،اوسورألا،اواألراف،اوتر ألا،اوالنواألألفااػألفاوصػرا
والسوداف،انا ألؾا فاالقاائؿاالبراألفاالواثدةاالتذاتوز تااألفاأ ةراوفادولفا(ا ارؼ،ا،2011اصا64ا) .ا
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جػا تانشػأةاالدولػػفاالبراألػفاالثدألةػػفانتألجػفااللتطػػوراتاالدولألػف،اطاصػفاابػػداالثػرباالبالوألػػفاالةانألػف،اإوػػا فا
إل ػػىاتن ػػاوذا بالأل ػػفاال ػػو ذ،اوال س ػػاحاال ػػوطنألألف،اوأد اذل ػػؾاإل ػػىاتسػ ػرألعااالنتق ػػاؿاو ػػفاص ػػألغفااالنت ػػداباإل ػػىاو ػػن ا
االسػػتقالؿاالػػوطنذااتػػدرج،اا وػػراالػػذداأد اإلػػىانشػػو اشػ ؿاوػػفاأشػ اؿااالسػػتقالؿاالػػوطنذ،االوػرتاطااوبا ػػدات،ا
واتساقأل ػػاتاةنائأل ػػف،اواالت ػػالذا بو ػػراالدول ػػفاالبراأل ػػفاالثدألة ػػفاقص ػػألرانس ػػاألا،اا تق ػػرتاالدول ػػفاالبراألػ ػفاطالل ػػهاللطاػ ػراتا
الت ار وألػػفاالتارألطألػػف،او ػػواوػػااجبل ػػااتتطػػاطاوػػاااػػألفاالتابألػػفاللطػػارج،اووثاولػػفااستنسػػاخاالنوػػاذجاالغراألػػفا ػػذاانػػا ا
الدولف،اوواااألفااالرتجاؿاوالانا االبشوائذا(اتر وانذ،ا2009ا) .ا
 9.3.2خالصة :
إفاإقاوػػفاالدولػػفاالبراألػػفاالثدألةػػف،اورسػػـاثػػدود ااالجغ ار ألػػفا انػػتا ػػذاا

لػػبانتاجػػااللسألاسػػفااالسػػتبوارألفا

للدوؿاا ورواألف،اواالتالذالػـاتتسػؽاوػعاوبطألػاتاالتػارألع،اوالجغ ار ألػا،اوالةقا ػف،اواالجتوػاع،او ػذا ػذاات وػفاال ةألػرا
وفاا سااب،اوالوقدواتاالتذاجبلتاون ااانا األثتودا ذاذاته،ار ـاظ ور ااالوستقؿ،ا لىاالبدألداوفاالوش التا
الداطلألف،اواإلقلألوألف،اووفااألفاأ ـا ذ االوش التاوش لفااالنػدواجاالػوطنذ،اواإلقلألوػذ،اواالجتوػا ذاداطػؿاالدولػفا
الواثػػدة،اإوػػا فاإلػػىاوش ػ التانقػػصاالو ػوارداالطاألبألػػف،اوالاش ػرألف،اوأطأل ػ اراالوش ػ التاالوستبلػػفاللثػػدوداالبراألػػفا–ا
البراألف،اوالبراألفا–ا ألراالبراألفا(اسبداالدألف،ا،1988اصا174-170ا) .ا
وفاطالؿاوااسػاؽاألتوػ النػااأفاالدولػفاالبراألػفاالثدألةػفاتوألػزتااوجوو ػفاوػفاالطصػائص،ا انػتاأ لا ػاا
اسػػاباأفاالدولػػفا ػػذاالبػػالـاالبراػػذالػػـات ػػفانتاجػػاالبولألػػفاتطػػوراتػػارألطذاتػػدرألجذ،ا قػػدالباػػتاالبواوػػؿاالدولألػػف،ا
والداطلألفادوراا ذاتش ألؿا ذ االطصائص،او ػذاطصػائصاسػا وتا ػذاظ ػوراأ لػباالوشػ الت،اوا زوػاتاالتػذا
تبانذاون ااالدولفاالوطنألفا ذاالبالـاالبراذ،اثألثاش لتا ذ االطصائصاا روألفاالتارألطألفالاروزاا زواتاالتذا
ت ػػددااقػػا االدولػػفاالوطنألػػف،اواسػػتو اررألت ا،اسػػألوااوأفاالدولػػفاالوطنألػػفاالثدألةػػفا ػػذاالبػػالـاالبراػػذا شػػلتا ػػذاترتألػػبا
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أولوألات ااابػدااالسػتقالؿ،ا قػدااسػتُنز تاووارد ػا،اوطاقات ػا،ا ػذاوشػارألع،اوططػط،اواػراو ،الػـات ػفاولثػف،اأواذاتا
أولوألف،اوطاوتاالدولفاالبراألفاالثدألةفاوبػارؾاوصػ ار اتاوػعااالسػتبوار،االسػت واؿا ولألػاتاالتثػرر،اوالػتطلصا
وفاالتابألف،ا وااوا تاال ةألراوفااالو اناتا ذا ولألاتاانػا اوؤسسػاتاالدولػف،اونشػاتاال ةألػراوػفااالثتقانػاتا
الداطلألفااساباتبةراوسألرةاالدألووقراطألف،اوتوزألعاالووارد،اوالةروات،اوتثقألؽاالبدالفاوالوساواة .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 1.3مقدمة
تثتؿ اوسألف اال وألف االألوـ اثأل ااز ا اواا ا ذ االنقاشات الد اجوألع االنطب االبراألف ،االسألاسألف ،اواالجتوا ألف،ا
والس رألف ،اواإل الوألف ،اوا ادألوألف ،ا ذ اقوألف االبصر ،اوووووع االلثظف ،اوتأطذ ا ذ االقوألف اأابادا اشتى ا ذا
ا ف اأنثا االبالـ ،ال ن ا ا ذ االبالـ االبراذ اتثتؿ او انفا ااارزة ،ا قد اتزاألد ااال تواـ ااووووع اال وألف ا ذ االنصؼا
الةانذاوفاالقرفاالبشرألف ،اوسا ـاصبوداالو ذاالقووذ ،اوالةورد ،اوثر اتاالتثرراالوطنذ ،اووواج فاالتابألف،ا
ووتطلااتاتصسألفااالستبوار،اوانتشاراالثر اتااإلسالوألف،ا ذاتزاألدااال تواـاا ذ االقوألف،اوادأاظ وراوااألبرؼا
اططاباال وألف،االذداألش ؿاتصورااطاصااوفا ا فاالتش ألالتاداطؿاالوجتوباتاالبراألفالل وألفاالوطنألفاالجاوبف،ا
التذاألنووداالجوألعاتثتالوائ ا ،اوالتذاتبطذاالشر ألفاللنواؿاالسألاسذ ،اواالجتوا ذا ذاالوجتوباتاالبراألف،ا
ذاوبار االانا االدولفاالثدألةف،اوتثقألؽاالتنوألفاوالثداةفا .ا
ذا ذااالسصؿاسوؼاتثاوؿاالدراسفااإلجاافا فاالتساؤالتاا تألفا:اوااأزوفاال وألفا ،او ألؼانشأتا ذا
البالـاالبراذا ،اووااآةار ا،اوتدا ألات اا لىااالستقراراالسألاسذاللوطفاالبراذا  .ا
 2.3التأصيل المفاىيمي والنظري ألزمة اليوية
ا

اااو ذ االدراسفاسوؼاتقوـا ذا ذااالواثثااإلقا االوو ا لىاوس وـاال وألف ،او لىاوااتناولتهاالدراساتا

السألاسألف اواالجتوا ألف ا ألوا األتبلؽ اا ذا االجانب ،الإلثاطف ااجوانب االووووع ،ا وقدوف اللثدألث ا ف اا زوف االتذا
ألبانذاون ااالبالـاالبراذا ألوااألتبلؽااال وألف .ا
ا
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 1.2.3مفيوم اليوية
ال اشؾ اأف اوس وـ اال وألف ا و اوف اأ ةر االوسا ألـ االطال ألف ااألف االااثةألف ،ا و اأثد اأ ـ ااإلش االت االتذا
واج ااالس راالوباصر ،ااساباالصبوااتاالتذاألةألر اا ذااالوس وـ ،او ةرةااال تااراتاالتذاألجباو ار ات اا ندا
التطرؽال ذااا ور ،اواطتالؼاورجبألفاوفاألتناوؿ ا ذااالووووع ،اسوا اوفاالناثألفاالسألاسألف ،اأوااالجتوا ألف ،اأوا
الطائسألف ،اأواالنسسألف ،اأواالسلسسألف ،اوراواااطتالؼاالظروؼاالسألاسألف ،اواالجتوا ألفاوفاورثلفاتارألطألفاإلىاأطر اا
(ا ارس،ا،2013اصا17ا) .ا
 1.1.2.3التحديد المغوي لميوية
تشألرا لوف اال وألف ا ذااللغفاالبراألف النسس اوااتشألراإلألها لوف ا()indentityا ذااللغفااإلنجلألزألف ،او ذا
وستودة اوف اا صؿ االالتألنذ ا( ،)indentitasاوالتذ اتبنذ ا :ا" انسسه اأو ا ألنه ا" ،او و اوبنى األؤ د ا لى ادرجفا
االشتراؾا ذاالتشااهاالتاـ،اأواالتسردا فاا طرألفا ذانطاؽاطاصاأوا رضاوثددا(ا Rummens , 2001 , P.

 13ا)،اأواا ذااللغفاالبراألف ،ا ال وألفا ذاوصدراصنا ذاور باوفا"ا وا"اووألراالوسرداالغائباالوبرؼااأداةا
التبرألؼا"ااؿا" ،اووفاالالثقفاالوتوةلفا ذاالألا االوشددة ،او الوفاالتأنألثا"اةا" ا(االاونذ ،ا ،1983اصا 5ا)،او ذا
لسافاالبرباالافاونظور،ا إفاال وألفاوفا و األ ودا وة،اوال وألفاتصغألر اال وة،اوقألؿاال وألفاائراابألدةاال واةا(ا

اافاونظور،اج،6اصا4929ا) .ا
واستنادا الوااساؽا إفا لوفاال وألفا ذاالبصورااإلسالوألفاتشألراإلىاثقألقفاالشذ  ،اأواالشطصاالذدا
ألوألز ا ف ا ألر ا( ا ارس ،ا ،2013اص 18ا) ،اوا تار االسارااذ اأف ا وألف االشذ ا ذ ا :ا" عينيتو ،وتشخصو،
وخصوصيتو ،ووجوده المتفرد ،الذي ال يقع فيو إشراك " ا(االاونذ ،ا ،1983اصا 5ا) ،اوأشاراالجرجانذاإلىاال وألفا
اا تاار اااوتألازاالشطصا فا ألر ااقولها " :إن األمر المتعمق من حيث امتيازه عن األغيار يسمى ىوية "
(الاألض،ا،2009اصا32ا) .ا
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وفاطالؿاوااساؽاألو فااالستنتاجاأفاال وألفا ذااللغفاتبنذاالتسرد،او دـااالشتراؾااأداطاصألفالشطصا
أوالشذ  ،اوعاشطص ،اأواشذ اآطر ،او ذااالتسرداوالتوألز ،ا واالذداألجبؿاوفاصاثاهاوتوأل اازا فا ألر ااوألزاتا
طاصفااه.ا ا
 2.1.2.3المعنى االصطالحي لميوية
ذ رناا ألوااساؽاأفاوس وـاال وألفا واوسألفاطال ألفااألفاالااثةألف ،ا قداتناولهاالبدألداوفاااثةذاالبلوـا
اإلنسانألف ،ا وؿ ااوااألطدـاتوج اته ،ا بلـاالنسسااطتلؼا ذارؤألتهالل وألفا فا لـااالجتواع ،او لـاالسألاسفانظرا
لل وألفاوفاجوانباوطتلسف ،او ذاااطتلستا روعاالبلوـااإلنسانألفا ذانظرت االوس وـاال وألفا( ا ارس ،ا ،2013اصا

21-20ا) .ا
أوااالوس وـااالصطالثذالل وألفا إنهاألشألراإلىا " :تعارف جماعة معينة عمى أنيا مجموعة متجانسة،
إثنياً ،أو محمياً ،أو مينياً ،أو دينياً ،أو قومياً ،وىي الوعي بالذات ،والمصير التاريخي الواحد ،من موقع الحيز
المادي والروحي ،والتي تحدد توجيات الناس ،وأىدافيم ،وتدفعيم إلى العمل معاً في تثبيت وجودىم،
والمحافظة عمى منجزاتيم " ا(لاألض ،ا ،2009اص ا 32ا) ،اواووجباالتبرألؼاالسااؽالل وألف ،ا إنهاالاألو فاتصورا
وجوداجوا فااشرألف،ادوفاأفات وفال اا لسست ااالطاصف،اوقوا د ا،اووباألألر ا،اأواقألو ا،او ادات ا .ا
ال وألفااش ؿا اـاتتبلؽااس ـاالناساوتصور ـا نسس ـ ،اولوااألبتقدوفاأنهاو ـا ذاثألات ـ ،اوألتش ؿا ذاا
الس ـاانطالقاا اوفاطصائصاوثددة ،اتتطذاورتافاا ولوألفا لىا ألر ا ،اوةؿاالجنس ،االطاقف ،اأوااالةنألفا ا(ا ارس،ا

،2013اصا20ا) .ا
فاوفاالطصائصاألسترضاأن ااأساسألفاووستورةا ندا رداوفاا راد ،ار ـا
ألدؿاوس وـاال وألفا لىاوجوو
ُ
التغألراتاالتذاألو فاأفاتطرأا لأله ،او ذ االطصائصا ذاالتذاتجبؿا ردا اوااألظؿا وا ُ َاو ،اوتواةالا اوعاذاته،ا
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اثألث األو ف االتبرؼ ا لأله اوف اطالل ا ،اوتوألز ا ف ا ألر  ،اواوبنى اآطر ،ا ا ال وألف ا ذ اانتوا اشطص اوا اإلىا
جوا ف ااشرألف اوبألنف ،اتبألش ا ذ ا وا اجغ ار ذ اوثدد ،اول ا اتراث اةقا ذ اوتوألز ،األشوؿ اتارألطاا اوشتر ا ،اولغف،ا
و ادات،اوتقالألد،اوتطلباتاوستقالألفاوشتر ف،ا ال وألفا ذاصورةاوةالألف،ات ون ااجوا فااشرألفاوبألنفا فانسس ا،ا
وقارنفا ااجوا اتاأطر  ،او ذ االصورةا ذاالساألؿاإلىاتبرألؼاالذاتاوفاطالؿاتأ ألداوااألوألز اا فاذواتاأطر اا
(االدواد ،ا ،2013اصا 154ا) ،او ذانتاجاتسا ؿااألفاوجوو فاوفاالاشر ،اوور باوفاالظروؼاالتارألطألف ،اوالاألئألفا
الةااتفا لىاود ازونذاوبقوؿا(االوسألرد،ا،2002اصا10ا) .ا
 3.1.2.3مفيوم اليوية في الفكر العربي
دطؿاوس وـاال وألفاإلىاالس راالبراذا ذان األفاالقرفاالتاسعا شر،اثألثاادأاالبرباألاثةوفا فا وألت ـ،ا
للتطلص اوف اال ألونف االغراألف ،االتذ ا ُروت ا لى االدان ـ اوف اطالؿ ااالستبوار ،اوللتثرر ا ذلؾ اوف اوظا را
االستغالؿاالطاقذ ،اواالستاداد ،اواالوط اداالداطلذا(اأاوا نزة ،ا ،2011اصا 36ا)،اوادأاوس وـاال وألفاألنابثاوفا
جدألداطالؿاالنصؼاالةانذاوفاالقرف االبشرألف ،اواصسفاطاصفاطالؿا تراتاانتشاراثر اتاالتثرراالوطنذا ذا
البالـ ،اواداألف ااالن ألار االتدرألجذ الالستبوار ا ذ اش له االقدألـ ،او ذلؾ اوع اسقوط اا نظوف االشوولألف ا ذ اورثلفا
الثقف،اةـاتقاطعاوس وـاال وألفاوعاوسا ألـا ةألرة،ا الدألوقراطألف،اوثقوؽااالنساف،ا ؿاذلؾاأد اإلىاظ وراثر اتا
ةألرة ،اتبوؿ ا لى اإثألا اال وألف ا وؿ اثسب اوا األرتوذ ،اإلوسا اطااع االوشرو ألف ا لى انواالت ا االسألاسألف،ا
واالجتوا ألفا(االدواد،ا،2013اصا155ا) .ا
إفا وألفااإلنسافا ذاالوطفاالبراذاتتثددااةالةفاأابادارئألسألف،اوتداطلفاووت اولف،ا ذاالوال ،اواالنتوا ،ا
واال تزازااا وف ،ادألنألاا ،او رألاا ،اوتراةاا ،اوثوارة ،اووفاةـاتتطورا ذ اا اباداالةالةف ،اوفاوال  ،اوانتوا  ،اوا تزازا
اا وفاالبراألف ،اإلىاوال  ،اوانتوا  ،اوا تزازااالوطفاالبراذ ،اأرواا ،اوشبااا ،اونظاواا ا(اأاوا نزة ،ا ،2011اصا 63ا)،ا
وقد انظر اال ةألر اوف االوس رألف اإلى اا وف االبراألف ا لى اأن ا اأوف اوتجانسف ،او ونف اوف اأصؿ اواثد ،اووف اةقا فا
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وشتر فاواثدة ،اور ـاا تراؼا ؤال ااوجوداالبدألداوفاالسوارؽ ،اإالاأن ـاألنظروفاإلأل اا لىاأن اا وارؽا روألفا
زائلف ،الفاتستطألعاالصووداإذااواااستألقظاالوجدافاالبراذ ،ال فاالططأاالذداوقعا ألها ؤال  ،ا واإن ار ـا وألفا
التواألزالل اوألفاالبراألفاا ـا فاال وألاتاالسر ألفاللجوا اتاالبراألفاالبدألدة ،او واوااأد ا ألوااابداإلىاأفاأصا ا
التن رالطصوصألفا ذ االجوا ات،ا واأساساالووارسفاالسألاسألفا ذاالبالـاالبراذ،االتذاأ رزتا لىاودارا قودا
وفاالزوفانوطااسألاسألاا ذاالث ـ ،اقائـا لىااإلقصا  ،اوالت وألش ،اوو ار اةاوصال اطرؼا لىاثساباأطراؼا
أطر ا دألدة ،ا قد اتجا لت ا ذ اا طروثات اواقع االتبدد اواالطتالؼ ا ذ االوجتوع االبراذ ،االذد ا و ا ذ اثقألقفا
ا ور األنقسـ اإلى اقاائؿ ،او شائر ،اوجوا ات اإةنألف ،اوأدألاف ،اووذا ب ،اوطوائؼ ،اوطاقات ااجتوا ألف اوتااألنف،ا
واالتالذا ادال اوفاتجا ؿا ذااالتواألزالصال ا وألفاتلغذاواا دا ااوفا وألاتا ر ألف ،ا افاوفاالوسترضاأفاألتـا
الاثثا ذا ولألفات تجاوزا ذاااالطتالؼاوالتنوعا ذاإطاراوفاالوثدةاالتذاتقاؿاالتنوعاداطل اا(اأاوا نزة ،ا،2011ا

صا63-32ا) .ا
 2.2.3اليوية الشخصية واليوية الجماعية ( االجتماعية )
اإلنسافا ائفااجتوا ذااطابه،ا واألوألؿااالسطرةاإلىاالتباألشاوعاا طرألف،التثقألؽاالبدألداوفاا داؼ،ا
واشااع ار ااته ،اواالتالذ ،ا اإلنساف الدأله اوألؿ اشبورد ،اأو ا ألر اشبورد انثو االبالقات ااالجتوا ألف ،او ذ ا ذاا
السألاؽاألو فاالتوألألزااألفانو ألفالل وألفا :ا
 1.2.2.3اليوية الشخصية أو الفردية
ال وألفاالسردألفا ذاال وألفاالتذاتوألزاالسردا فا ألر اوفاأ راداالوجتوع ،او ذا وألفاألبارا ن اا ذاالبدألدا
وفاالدوؿاوفاطالؿااطاقفاال وألفاالرسوألفاالتذاتتووفاالوبلوواتاالشطصألفاوا ساسألفاللسردا(اأاوا نزة ،ا،2011ا

ص ا 39ا) ،اوألو فاتبرألؼاال وألف االسردألف ااأن اا :ا" مجموع العالمات ،أو السمات النفسية ،والجسدية الخاصة
بشخص معين ،تميزه عن غيره من أبناء جنسو " ،ا ال وألف االشطصألف اتشترط ا ذ االسرد اأف األثقؽ اذاته ااألفا
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ا طرألف ،اوأفاألسصؿانسسها ن ـ ،ا ذاالو ا االوتووفالنسؽاالوبانذا ذالثظفاوبألنفاوفاتسا التاالسرداالتذا
تو نه اوف اواط ا القاته ااذاته ،اواالوووو ات االطارجألف ،اسوا ا انت ااجتوا ألف ،اأـ ا ألر ااجتوا ألف ،ا ذ اإذاا
برؼاا طرألفااه ،اوتثددااتجا ه ،اووسارا ر  ،او قألدته ،اوانتوا اته،ا
وألفاتوألزاالسردا فا ألر اوفاا راد ،اوتُ ّ
و ذ اال وألف االتذ اتجوبه ااغألر اوف االذألف األشتر وفاوبها ذ ااالتجا  ،اوالس ر ،اوالبقألدة ،اواالنتوا ات ،اوتوألز ا ذا
الوقتانسسهااتلؾاالسروؽاالتذاالاألشترؾاوبها أل اا ألرا(ا ارس،ا،2013اصا23-22ا) .ا
 2.2.2.3اليوية الجماعية
ال وألفاالجوا ألفاأواال وألفااالجتوا ألفا ذاال وألفاالتذاتبرؼاالألوـااالوواطنف ،اأداأفاال وألفاالجوا ألفا
ذاورادؼالل وألفاالوطنألفا( ا اظـ ،ا ،2009اص ا 267ا) ،ا ذا وألفاجوا فاوا ،اأداوجوو فاالقألـ ،اوااللتزاوات،ا
وطرؽ االثدألث ،اوالسلوؾ االتذ اتشترؾ ا أل ا اجوا ف اواثدة ا( ا دلذ ،ا ،2007اص ا 87ا) ،اوألو ف االقوؿ اأف اأ لبا
الدراساتاالتذ اتتناوؿاووووعاال وألفاوفاناثألفاسألاسألف ،اأوا رألفاتر زا لىاوصؼاتصر اتاا راداالجوا ألفا
أ ةراوفاالسردألف،ا فاال وألفاالجوا ألفال ااسوات ااالتذاتطتلؼا فاال وألفاالسردألف،ا وااالاألو فا ـاالسرداإالاوفا
طالؿا ـاالجوا فاالتذاألنتوذاإلأل ا ،اوال وألفاالجوا ألفاتتش ؿاوفاا راداالذألفاألصنبوف ،اوألثققوفاوفاطالؿا
أ وال ـاوتصر ات ـاالوظ راالباـا نسس ـاولآلطرألفا(ا ارس،ا،2013اصا23ا) .ا
 3.2.2.3العالقة بين اليوية الجماعية واليوية الفردية
الاألو فا ـاال وألفاالجوا ألف ،اأواالسردألفا الا لىاثدة ،اإالاوفاطالؿا ـاالبالقفاال اونفااألن وا ،ا الا
ألو فال وألفا ردألفاأفاتتش ؿ ،اوتنووااوبزؿا فاا طرألفا ذاالوجتوع،او ذاالوقااؿاالاألو فال وألفااجتوا ألفاأفا
تتش ؿ ،اوفادوفاوجودا وا ؿاألش لون ا ،او ذ االسوا ؿاوفادوفاشؾ ،ا ـاا راداأصثاباال وألاتاالسردألف،اثألثا
توجد ا القف اتسا لألف ااألف االسرد ،اوالوجتوع ،اأو ااألف االسرد ،او وألته ااالجتوا ألف ،اإذ األؤةر ا ؿ اطرؼ ا ذ اا طر،ا
وتتوقؼا ذ االبالقفا لىادوراالسردا ذاالجوا ف ،ا الذاتاالسردألفا ذاانب اساللوجتوع ،اوالوجتوعاادور األثددا
السلوؾ ااالجتوا ذ الأل راد ،ا ذ اإذا اثالف انسسألف ا لى اوستو االسرد ،اوثالف ااجتوا ألف ا لى اوستو االجوا فااااااا
(االقصاذ،ا،2006اصا309ا) .ا
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وفا نااألتو النااأفاالبالقفاوتالزوف،اوتسا لألفااألفاال وألتألفاالسردألف،اوالجوا ألف،ا ال وألفاالسردألفاووجودةا
االسطرة اداطؿ ااإلنساف ،اوال وألف االجوا ألف اأألوا اووجودة ااالسطرة ،ا لى اا تاار اأف ااالنساف ااجتوا ذ ااطابه،ا
والتسا ؿ ااألف اال وألتألف ،ا و االذد األؤدد اإلى اتش ألؿ ا وألف االوجتوع ا ؿ ،او ذ اال وألف االوطنألف ،اأو االقووألفااااااااا
(االجاارد،ا2007ا) .ا
 4.2.2.3اليوية الوطنية
ال وألفاالوطنألفا ذاوجوو فاوفاالقواسـاالوبنوألفاوالثسألفاالوشتر فااألفاوواطنذادولفاوبألنف،اتنتقؿاإلأل ـا
اراوؤسساتاالدولفاوالوجتوع ،اوالوتوةلفااالنظاـاالسألاسذ ،اوا ثزاب ،اوالجوا ات ،اوا سرةاو ألر اا( ااف اجدألد،ا

 ،2013اص ا 58ا) ،او ذ االقواسـ اوالسوات اتت وفا اراالزوف ،ا اوتش ؿ االنسأل االذد األراط اال وألف االسردألف ااال وألفا
الجوا ألف،او ذلؾااال وألفاالوطنألفا(ا دلذ،ا،2007اصا89ا) .ا
ال وألف االوطنألف ا ذ انتاج ااجتوا ذ اةقا ذ اتارألطذ ا اـ اوتوةؿ ا القف اوت اولف ،اوتغطذ اود ا اواسبااا
للتصنألؼاوالتنظألر،اوتبطذاالوواطنألفاشبوراااأن ـاورتاطوفااابو ـاارااطاوثدداوتتجاوزاأثألاناا ؿاالوال اتا
الطاقألفاوالتثتألفا(االونألاود،ا2014ا) .ا
وال وألفاالوطنألف ا ذلؾ االات تسباوقدرت اا لىاالاقا  ،ا والا فاوصداقألت ا ،اإالااوقدرت اا لىاالتطورا
والتسا ؿ اوع االوبطألات ااالجتوا ألف اوالسألاسألف اوالةقا ألف اوالتارألطألف ،اواو أل ا ال ذ االطصوصألف االورنف ،اواالنستاحا
لىاالو وناتاالسر ألفال اا(اطراط ،ا ،2004اصا 28ا) ،اووفا نااتتالوراال وألفاالوطنألفاانطالقااوفاشبوراوواقعا
انتوا اجوا فااشرألف ،األشترؾاأ راد اا ذ االةقا ف ،اوالتارألع ،اوالوصألر االوشترؾ ،اإلى ا وا اجألو-اولألتأل ذاواثدا
ُألبرؼااالدولف،ا ألتغذ ا ذاااالنتوا ااروزألفاالدولف،او واوااألبرؼااالوواطنفاالقووألف،او ذاالوواطنفاالتذاترسطتا
وس وـاوووارسفااساباالةورتألفاالصنا ألفاوالسرنسألفا(اافاجدألد،ا،2013اصا58ا) .ا
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 3.2.3اليوية واالنتماء
 1.3.2.3االنتماء والوالء
ألناع اانتوا ا رد اواالدولته اأواوجتوبهاوف اوس وـ االوواطنف ،اثألث اأف اوس وـ االوواطنفاوالذد األشألر اإلىا
االنتساباالجغ ار ذا راداالوجتوعاوفاطالؿااالرتااطاااقبفاجغ ار ألفاوثددةاتتوةؿااالودألنفاوالدولفاواالوطفاالواثدا
(ا اظـ،ا،2009اصا266ا)،ا فاالوواطنألفاوثتىات توؿاوواطنت ـاالادال ـاوفانظاـاسألاسذ،او القاتااقتصادألفا
واجتوا ألف،ا اوقوانألفاتواطا ذ االبالقات،او ؿا ذااإنواا ُألانىا لىاوبتقداتاوقألـاووباألألراأدا لىا وألفاوبألنف،ا
ل ف االبالقف ااألف االوواطنف اار نأل ا ااالنتوا اوالوال  ،اواألف اال وألف األو ف اأف اتتبرض االنت اسف ،ا ندوا األنقسـا
الوواطنوفا ذاالداواثدا لىاةقا اتاو وألاتاوطتلسف،ا نااألصا الدألنااإش الألفا ذاانتوا االوواطفاووالؤ الدولفاوااا
(ا ألد،ا،1996اصا23-17ا) .ا
ال اشؾاأف اتبدد االوال ات اواالنتوا اتالألس اوش لف ا ذ اثد اذاته ،ال ف اذلؾ األبتار اوش لف ا ندوا األتبذرا
ترتألباأولوألاتااالنتوا ا ذاالو ذاالجوا ذا داشبباأواأوف ،اأواثألفاألصبباترسألعاالوال انسسها ذاالةقا فا
السألاسألفاالناظوفالسلوؾاا راداوالجوا اتا ذاالوجتوع،ا نااتظ راإش الألفاتبدداوتوزعااالنتوا اوالوال ،او واواا
ألؤدداادوراإلىاأزوفا وألفا(اوال ذ،ا،2006اصا52-51ا) .ا
ألو فاأفاتتداطؿاالوال اتاالتثتألفاوالسر ألفاوعاالوال اوال وألفاالقووألفاللوطف ،اإالاأفاا وراال اـا واترتألبا ذ ا
ؿاألبلذاوفاقألوفاال وألفاالوطنألف ،او ذانسساالوقتاألثترـاوالاألتجا ؿاال وألاتاالسر ألف ،اوال وألفاالا
ا ولوألاتااش ُا
ت توؿ اإال ااوجود اا طر ،اأوا االوواطنفا ا ذ اثالف ااالنتوا اإلى اوجتوع اواثد األشترؾ ااوجوو ف اوف االروااطا
االجتوا ألفاوالةقا ألفاوالسألاسألفا لىارقبفاجغ ار ألفاواثدةا ذاوااألبرؼااالدولف.ااا(االونألاود،ا2014ا) .ا
 2.3.2.3أزمة اليوية واالنتماء
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أزوفاال وألفاورتاطفااسقدافاالورجبألات ،اووطتلؼااالنتوا اتا(االبائلف ،االطاقف ،اا وف ،االجوا فا) ،االتذا انتا
تسو الأل رادااتسبألؿا وألات ـاداطؿاالوجتوع،الـاتبداثاسوفاوتراجعادور اااش ؿا األر،او ذااأصا االبالـاألبألشا
الألوـا ذا صراالتثوالتاال ار اوالجذرألفاالتذاولًّدتالد ااإلنسافاشبورااااالوطراباوالقلؽاوالتطوؼاوفا قدافا
ال وألف ،ال فا الاألفاالوجتوباتاوا راداتر ضاالشبورااأفا وألات اا ذاأزوف ،اوالجوا اتاالاشرألفاأصاثتاتنزعا
إلىاالبودةاإلىا وألاتااسألطف ،األو فاتبرؼا ناصر اااس ولف ،اوا تناق اااوةوقألفا ألراقاالفاللنقاش ،،او ذااواا
ألسوىا(االشبوراالو وذاااوتال اال وألفا)،اوقدا ّوقتاالبولوفاوفاأزوفاال وألف ،ا ا راداوالجوا اتا قدوااالثدودا
الواوثفال وألات ـ،اوادأتا ولألفاانتقاؿاوفااالنتوا اتاا ولألفاالووألزةاللجوا اتاالاشرألفا لىاأساساروااطاالدـا
والدألف اوالةقا ف اواللغف اوالتقالألد اإلى اانتوا ات اثرة اورطوة اتنبدـ ا أل ا االثدود اوالةواات اوترتاط ااطألارات اا رادا
وقنا ات ـ االشطصألف ،ا اوأصا اوف االصبب اتبرألؼ اذاتنا او وألتنا ،اوتثدألد اذوات او وألات االغألر االوطتلؼ ا نا،ا
وثتى اوقت اقرألب ا اف اوف االوشروع االتساؤؿ ا وا األوألزنا اوألثددنا ا ف اا طر اسوا ا لى االوستو االسردد اأوا
الجوا ذاأواالقووذ ،اأوا االألوـا قداتبددتاانتوا اتاا راداوورجبألات ـااش ؿاألصا اوبهاتأ ألداورجبألفا وألاتألفا
واثدةاواسألطفاأورااالاألتطااؽاوعاالواقعاالتبددداوالور بالوطتلؼاال وألات،اوألو فاالقوؿاأفاتأزـا القفاا رادا
والجوا ات اا وألات ـ اجا انتألجف الةالةف ا واوؿ ا :اتثرر اا راد اوف االروااط ااالجتوا ألف اوالةقا ألف ،اوالتثدألثا
االقتصادد،اوالبقلألفاالوؤسساتألفاا(اسبدد،ا،2010اص82ا) .ا
لقدات ونتا ذاالبالـاالبراذاأنواطاوفاالوال ات ،ا دااالسردااساا ااووز اااألفاانتسااهاإلىاإطار اا ولذ،ا
أداالقاأللفاأواالبشألرة ،اةـاوطنهااثدود االجغ ار ألفاوالسألاسألف ،ا الوةا لىاانتواؤ االقووذ ،االذداتنظوهاوقوواتا
الدألفاواللغفاوالتارألعاالوشترؾا(اوال ذ،ا،2006اصا52ا) .ا
ا
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 4.2.3مكونات اليوية وأىميتيا
 1.4.2.3مكونات اليوية
ألر اال اتباا ورأل ذاصاووألؿا نتغتوفااأفاوصادراال وألفاتتلطصا ألوااأللذا:ا(ا نتغتوف،ا،2005اصا43ا) .ا
 -1السمات الشخصية  :اوتشوؿا :االبور ،االساللف ،االجنس ،االقراافا(اقراافاالدـا) ،االقراافااالةنألفا اا( االقراافا
الابألدةا)،االبرؽ.
 -2السمات الثقافية :اوتشوؿا:االبشألرة،االقاأللف،االلغف،االقووألف،االدألف،االثوارة.
 -3السمات اإلقميمية  :اوتشوؿا :االجوار ،االقرألف ،االالدة ،االودألنف ،ااإلقلألـ ،االوالألف ،االونطقف ،االالد ،االونطقفا
الجغ ار ألف،االقارة،انصؼاال رةاا روألف.
 -4السمات السياسية  :اوتشوؿا :ااالنشقاؽاووفاالجوا ف ،االزورة ،االقائد ،اجوا اتاالوصال االوشتر ف،ا
الثر ف،االقوألف،االثزب،اا ألدألولوجألا،االدولف.
 -5السمات االقتصادية  :اوتشوؿ ا :االوظألسف ،االو نف ،اوجوو ف االبوؿ ،االوستةور ،االصنا ف ،االقطاعا
االقتصادد،ااالتثاداالبوالذ،االطاقف .ا
 -6السمات االجتماعية  :اوتشوؿ ا :اا صدقا  ،االنادد ،االسرألؽ ،االزوال  ،اوجوو ف اوقت االسراغ ،االو انفا
االجتوا ألف .ا
تر االدراسفاأنهااوفاالوثتوؿاأفاأل وفاالسرداورتاطاا ذا ةألراوفا ذ االوجوو ات،اووعاذلؾ،ا الاألبنذاذلؾا
أن ا ااالورورة اتش ؿ اوصادر ا وألته ،ا راوا األ وف االسرد اونتوألا الوجوو ف اوا ال نه األر و ا ،اوألشبر ااال ار ألفا
تجا ا ،او ناؾ اابض اال وألات األو ف اقاوؿ االتنوع ا أل ا ،ااألنوا األستثألؿ اذلؾ ا ذ ا وألات اأطر  ،ا وةال اقد انجدا
أورأل ذاوفاأصؿالانانذ ،او واألبتارانسسهاأورأل ألااولانانألاا ذانسساالوقت ،ال فاوفاالوستثألؿاأفاأل وفاوسلواا
ووسألثألاا ذاآفاواثد .ا
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إف ا وألف اأألف اأوف ا ذ اصسات ا االتذ اتوألز ا ا ف اااقذ اا وـ ،التبار ا ف اشطصألت ا االثوارألف ،اوال وألف ا ذا
وجووعاةالةفا ناصرا:االبقألدةاالتذاتو رارؤألفاللوجود ،اواللسافاالذداألجرداالتباألرااه ،اوالتراثاالةقا ذاالطوألؿا
الود  ،ا الدألفا واأ ـا نصراوفا ناصراال وألف ،اإذاتذوبا ذاالثروباال وألاتاالوتبددةاالبناصر ،اوتصا ا
ال وألفاا ةراوبنىااالنسافاللصراعا ذاالسائدة ،او الاااوااتتثددا ذ اال وألفادائواااالدألف ،اةـاألأتذا ذاالورتافا
الةانألفاابداالدألفااللغف ،ا ذا اوؿاووألزالشببا فاشبب ،اةـاالتارألعاوالةقا فاو واا نصرألفا ذا األفاا وألفا
ذاتش ألؿاال وألفالشبباواا(ا اظـ،ا،2009اصا259ا) .ا
ا 2.4.2.3أىمية اليوية
ال اشؾ اأف ااال تواـ ااال وألف اواش الألات ا األتباظـ اااستورار ،او ذ اشتى اأنثا االبالـ ،ا سذ اظؿ اانتشارا
أألدألولوجألات اسألاسألف او رألف ،اوالتقدـ اال األر االذد اقطبته االثوارة ااإلنسانألف ،اد ع اجوألع االشبوب اوالجوا اتا
الاشرألفاإلىاالتوسؾااال وألف ،الوواج فاتبدداال وألاتاالذداااتاأل دداال وألفاا صأللفالوجتوعاواا(االدواد ،ا،2013ا

صا154ا) .ا
وفاالوظائؼاا ساسألفالل وألفا ذاأن ااتون االوواطنألفاوشا راا وفاواالستقراراوالطوأنألنف،او لىاالر ـا
وفااثتوا ا ذ اال وألفا لىاوبانذاروزألفاوروثألفاوثوارألفاتراطاالوواطنألفاوبا،ا إفا ذاا ألرا اؼ،ااؿاونجاثها
ور وفااسبالألفاالدولفاالتذاتثوؿا ذ اال وألفا ذاالد اعا فاأرو ااووجتوب ا،او ذاتنوألفااقتصاد ا،او ذاإشااعا
الثاجاتاا ساسألف الوواطنأل ا ،او ذاإقراراثداأدنىاوفاالبدالفاالتوزألبألفااألفاطاقات اا(االبلذ ،ا ،2002اصا 65ا)،ا
ال وألفاتوثداالوجتوعاثوؿا ـاذاتذاوشترؾ ،اوتر ز ا لىاإ ادةاإنتاجاالجوا فاوتواصؿاا جألاؿ ،اوفاطالؿا
توثألداآواؿاوتطلباتاوطووثاتاالوجتوع،اوتر ألزاجوألعاالج ودالتثقألؽاوصال اوشتر ف،اتووفاإنجازا ولألاتا
التنوألفاوالتطورا( Parekh , 2000 , p.6ا) .ا
ا
61

ألو ف االقوؿ اأف اال وألف االوطنألف اذات اأ وألف اثألوألف الل ألسألف االتذ اوف اطالل ا األنتظـ االبوؿ االسألاسذا
واالجتوا ذ ،ا ذاتؤةرا لىاالقواألااالرئألسألفاالتذات ـاالوجتوبات ،اطاصفا ألوااألتبلؽاااالندواجااالجتوا ذاأوا
البزؿ ااالجتوا ذ ،ا لذا ا اف ااإلج ار ات اا ساسألف الانا اال وألف االوطنألف اتتوةؿ ا ذ اد ـ اال وألف االوطنألف االوثددة،ا
وتنطود ا ذلؾ ا لى اوباف اودالالت اروزألف اوةقا ألف اوجوا ألف اتبطذ االسرد اإثساسا اااالنتوا اإلى االجسـ اا ار،ا
وتطلؽ الدأله ااال تزاز اا ذا االجسـ اال األر ،او ذ اوظألسف او وف الل وألف االوطنألف اااإلوا ف اإلى ا بالألف االدولف االتذا
تثتوف اال وألف ،اوتو ر ا اللد اع ا ف اأرو ا اووجتوب ا اأو ا ذ اتنوألت ا االشاولف ،اواشااع االثاجات اا ساسألفا
لوواطنأل ا ،اواقراراوادأاالبدالفاللوواطف ،او ذااالوس وـاألشألراإلىاوجوداابداذاتذاوابداجوبذالل وألف ،اوابداآطرا
ورتاط ااالدولف اوالس اف ا لى اثد اسوا  ،ا ال وألف االوطنألف ا ذ انتاج ااجتوا ذ اةقا ذ اتارألطذ ا اـ اوتوةؿ ا القفا
ا
وت اولف ،ا وتغطذاود اواسبااللتصنألؼاوالتنظألر،اوتبطذاالوواطنألفاشبوراااأن ـاورتاطوفااابو ـاارااطاوثددا
وتتجاوزاأثألاناا ؿاالوال اتاالطاقألفاوالتثتألفا(الونألاود،ا2014ا) .ا
تأتذ اأ وألف اال وألف االوطنألف ا ذ اأن ا اتقود االشبور االوطنذ الد اأ راد االوطف االواثد ،ااالوثدة اوالتشااها
والوصألراالوشترؾ،اطاصفا ذاا وقاتاالثرجفاالتذات وفا أل ااالدولفاو ددة،اووفاةـات وفاال وألفاالوطنألفاوابةاا
افاألبارا فا ذااالشبورااال وألفا
ل ذااالشبورالتواوفاوطنذ ،األقو ااقوةا ذااالشبور ،اوألوبؼااوبسه ،اوقدا
ُ
الوطنألفا ذاالقرفاالتاسعا شرااوصطل ا(االو ذاالوطنذا) ،اووفا نااألو فاالقوؿاأفاالدولفا ذاوطفا ندواا
ألثصؿا ذانسسألفاوشبوراالوواطفاا تراؼااذلؾ ،او ذااالاألثصؿاإالا ندوااتقوـاالدولفااواجاات ااتجا االوواطف،ا
وألقوـاالوواطفااواجااته اتجا االدولف ،او ندوااتتوثداأ داؼاالوجتوعاالودنذاوالوجتوعاالسألاسذاللدولف ،اوألثصؿا
اتساؽااألن واا لىاآلألاتاوسألاساتاتثقألؽا ذ اا داؼا(اأاواثجلف،ا،1997اصا31ا) .ا
إفاوسألفاال وألفاتنطودا ذاا ساسا لىاوبافاروزألفاوروثألفاوثوارألفاجوا ألف ،اتبطذاالسرداإثساساا
ااالنتوا اإلىاجسـاأ ار ،اوتطلؽالدألهاالوال اواال تزازاا ذااالجسـاا ار ا(اوطسف ،ا ،2002اصا 112-96ا) ،ا ال وألفاإذاا
61

رااطفاروثألفاووألرألفااألفاالسرداوأوته،ااوقتوا ااألسبىاإلىاإ ال اشأفا ذ اا وفاور عاو انت اااألفاا وـ،ا واا
تثتـا ذ االرااطفا لىاالسرداأفاألبألشاودر االوقوواتاذاتألفاأوته ،االتذا ذا ذاذاتاالوقتا واوؿاتواألز ااإ از ا
ألر ااوفاا وـ ،ا وأفاألسبىاإلىاالثساظا لىاتلؾاالوقوواتا ذاوواج فاأسااباالتثلؿاواالن ألار(او ااف ،ا،2010ا

صا،)5اواذااأصا االسرداالاألشبراا وألته،األتولدالدألهاوااألو فاأفانسوألهاأزوفاال وألف،او ذاا زوفاالتذاأل وفاوفا
نتائج ااأزوفاو ذ ،اتؤدداإلىاوألاعاال وألفان ائألا ،ا ألنت ذااذلؾاوجود ا(االاألطار ،ا ،1982اصا 11ا) ،ا فا ألابا
وألفاوطنألفاجاوبف،اأواوبس ااألؤدداإلىاالشبورااالوألاع،او واوااألؤدداثتوااإلىاالتابألفال وألفاةانألفاو ألونف،ا
و و اوا األش ؿ االاذرة اا ولى االنقساـ اثاد او األر ا ذ االوجتوع ،ااألف اتألارات اتر االتابألف الل وألف االو ألونف اطرألقاا
للطالص ،اوالتنوألف اوالثداةف ،ا واألف اتألاراتاوثا ظف اتر اططرااندةار اال وألفاالوطنألفالصال ا وألاتاوا دة ات ددا
القألـاوالوسا ألـاا ساسألفاللوجتوع،او ذاالوقااؿاألؤدداذلؾاإلىاتشتتاالج ودا ذاصراعاآطراوعاال وألفاالو ألونف،ا
ر ألهاأواـاالتدطؿاالطارجذ ،اوالذداألأطذا ذاثاالتا ةألراطااعاالبنؼاواإلجاارااالقوةا(ا
وألست االاابا لىاوص ا

الدواد،ا،2013اصا157-156ا) .ا
 5.2.3أسباب أزمة اليوية عمى مستوى العالم
ألو فاالقوؿاأفاأسااباأزوفاال وألفا ذاالبالـاالألوـا ذا:ا(اسبدد،ا،2010اصا84-83ا)ا ا
 -1تزاألداقوةاالتألاراتاالتس أل ألفا( االابدااإلةنذ ،االقووذ ،االةقا ذ ،االدألنذ..ا) ،ا ذاتثرألؾاالتوتراتااالجتوا ألفا
والسألاسألفا ذاوناطؽا دةاوفاالبالـ.
 -2البودة االقوألف اللر انات االورتاطف ااالوطالب االةقا ألف الد اجوا ات اإنسانألف ا دة ،اوا األجبؿ اوف االسا ؿا
ال وألاتذاوالتبددألفاالةقا ألفاأثداالبناصراا ساسألفاالوتث وفا ذاالدألناوألاتاالدولألفاالجدألدة.
 -3التصا داالوتزاألداللنز اتااالنشطارألفاواالنسصالألفاداطؿاوناطؽا دةاتستقدااالنسجاوألفاالةقا ذاواإلةنذ،ا
وقدااتطذتا ذ االنز اتا ذاابضاالدوؿاأاباداا نألسفالـاتنسعاوب ااأداتسوألاتاسألاسألف.
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 -4تصدراال وألاتاالدألنألفاوالطائسألفاوالقووألفاأوااإلةنألفاجداوؿاالتوتراتاواالوطراااتاداطؿاالدوؿاو ذاواا
األن ا.
 -5ت اةؼاتد قاتاال جرةاالبالوألفاأةرااش ؿا األرا ذاتثدألداالتسا التااالجتوا ألفاوالةقا ألفا لىاالوستوألألفا
الوطنذ اوالدولذ ،اووا اطلؽ اوجوو ف اوف االتثدألات ااالجتوا ألف اوالةقا ألف اوا ونألف اللوجتوبات االوستقالفا
للو اجرألف.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 3.3توصيف أزمة اليوية في الوطن العربي
ال اشؾ اأف اأزوف اال وألف الألست اوش لف اوجتوع ااذاته ،ااؿ ا ذ اوش لف اوجتوبات ا دة ،ا سذ االألاااف اوةالا
ناؾ انقاش اثاد اثوؿ اال وألف االألااانألف ،ا ؿ ا ذ اآسألوألف ااث ـ االووقع اوالتارألع ا ! ،اأـ ا ذ ا راألف ااث ـ االتقدـا
والثداةفا ! ،او ذاإألرافاأألوا ،اتوصؼاإألرافااأن ااأوفاتاثثا فا وألف ،اوجنوباأ رألقألااونشغلفا ذاالاثثا فا
وألف ،اوالصألفاوالا ارزألؿا ال وااألبانذاوفاأزوفا وألف ،اوالوالألاتاالوتثدةانسساا ورالدأل ااأزوفا وألف،او ذا نداا
توجداأزوفا وألفاوستورة ،او ذاالدانوارؾاأزوفا وألفاثادة ،او ذاتر ألااوروسألااوالو سألؾ ،او ذاال ةألراوفادوؿا
البالـ،اووااألد بنااللقوؿااأفاأزوفاال وألفا ذاظا رةا الوألفا(ا نتغتوف،ا،2005اصا28ا) .ا
وفاطالؿاوااتقدـاألتو النااأفاالبالـااأجوبهاتقرألاااوأزوـااقوألفااسو ااال وألف ،ال فاألجبااال تراؼا
اأنهاالاألوجداأوفا ذاالبالـاتواجهاأزوفا وألفاشاأل فااأزوفاال وألفاالتذاتبانذاون ااال وألفاالبراألف ،ا أزوفاال وألفا
البراألفاوتشاا فاالجوانباوا اباد ،ا سذاأدادولفا راألفاألةاراالسؤاؿاالتقلألدداالذداألبارا فاطاألبفاا زوفا:اواا
ذا وألتناا ،اوادور األست ا ذااالسؤاؿاالوجاؿاواسبااإلجاااتاوتنو ف،األدؿاتبدد ا،اواالطتالؼاثول اا لىا وؽا
ا زوف ،ا القوؿاأفا وألتناا ذا راألف ،األطتلؼاتواواا فاالقوؿاأن ااوثلألفاوطنألف ،اوألطتلؼا ذلؾا فاالقوؿاأفا
وألتنااذاتاطااعادألنذاأواطائسذاأواوذ اذ،اووفاالطاألبذاأفاألنب سااالطتالؼا ذااإلجااف،ا لىا ا فاجوانبا
الثألاة،اسألاسألااواقتصادألااوأونألااو س رألا،او رألااوةقا ألااا(اأاوا نزة،ا،2011اصا83-82ا) .ا
و ذا ذااالواثثاسوؼاتثاوؿاالدراسف ااإلجاافا فاتساؤؿاو ـ ا:اواا ذاأاباداأزوفاال وألفا ذاالبالـا
البراذا او ألؼانشأتا ذ اا زوفا  .ا
ا
ا
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 1.3.3ىوية الدولة الوطنية بعد االستقالل
ألبألش االبالـ االبراذ ا ذ االورثلف االثالألف اأنواع اوتبددة اوف اال وألات اواالنتوا ات االس رألف اوالسألاسألفا
وا ألدألولوجألفاواالجتوا ألفاوالطائسألف ،اتش ؿااوجول ااساثفاصراعاوصداـااألفا ذ االتألارات ،او واوااأل دداالجسـا
البراذ،اوألجبؿا ولألفاالتناؤااوستقالهاقوألفا األفا ذاالصبواف،اوأو ااراوثسو ااا ةألراوفاالوطاطر .ا
ندوااولدت االدولفاالوطنألفاالبراألف ،اتناز ت اا لىاا قؿاةالثا وألاتاوتنا سف ،اووتناقوف ،او ذاال وألفا
الوطنألف ،اوال وألفاالقووألف ،اوال وألفاالدألنألف ،اواطتألاراالدولفال وألفاوااصراثفا اأوووناا ،اترتبا لألهاتبرضاالدولفا
لوش الت اداطلألف اواقلألوألف ا دألدة ،اوولّد اادور اأزوات ا دألدة ،ا الدولف االتذ ااطتارت اال وألف االوطنألف اوةؿ اتونسا
والجزائراولانافاووصر،اوجدتانسس اا ذاصداـاوعاقطا اتاواسبفاوفاالوجتوع ،اتر ا ذاال وألفاالوطنألفاردةا
فااالنتوا االثوارداوالتارألطذال وألفاأ ةرااتسا ااوشووال ،ا ال وألفاالبراألفاالقووألف ،اأواال وألفااإلسالوألف ،ا واا
وجدتاالدول فانسس اا اجزةا فاالووذاقدواا ذاوشارألعاالتنوألفاوالتثدألثااساباوبؼاالووارداالوطنألف ،او ذا
الوقااؿا إفاالدوؿاالتذااطتارتاال وألفاالقووألفا البراؽاوسورألا،اوجدتانسس اا ذاصداـاوعاا قلألاتااإلةنألفا ألرا
البراألف اداطؿ انسألج ا االوجتوبذ ،اوةؿ اا راد ا ذ االبراؽ ،ا وا اوجدت انسس ا ا ذ اصراع اوع ا ألر ا اوف االدوؿا
الوطنألف ،اصراعااألفاواا واقووذاوواا واوطنذاوةؿاسورألااوقااؿالاناف ،اةـاصراعاوعاالقو االبالوألفاالوناوئفا
ل ذ االنز ف ،ا ووفاناثألفاةالةفا إفاالدوؿاالتذااطتارتاال وألفاالدألنألفاوتثدألدااال وألفااإلسالوألف ،اوةؿاالسوداف،ا
وجدتانسس اا ذاا طر ا ذاثالفاصداـاوصراعاوعاا قلألاتاالدألنألفا ألراالوسلوفا(اشألثف ،ا ،2006اصا 318ا)،ا

ل فاوار ـاوجودا ذ اال وألاتاالةالث،ا إفاالووارسفاالقطرألفا انتا ذاالسائدةا ذاجوألعاالدوؿاالبراألف،اولـاتقـا
دولف ا راألف ،اأألا ا انت اال وألف االتذ اتانت ا ،ااوا األسا د ا لى اصألا ف ا وألف اجاوبف الجوألع او ونات االوجتوع،ا
الووارسفا لىاا رضا انتاتنذرااأزوفا وألفاالاوثالفا(االجاارد،ا،1995اصا7ا) .ا
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لقد اأصاثت اأولوألات االدولف االوطنألف االبراألف ا ذ اتصسألف ااالستبوار ،اولذلؾ اظ رت اثر ات االتثررا
الوطنذا ذاالبدألداوفاالدوؿاالبراألف،اوابدانألؿااالستقالؿاواغضاالنظرا فاا توالهاأوانقصانه،اأصاثتاالو وفا
ا ساسألفالث وواتااالستقالؿا ذاالدولفاالوطنألفا ذاانا اا وفاوالدولفاوبا ،اولذلؾا انتاجوألعاالج وداووج فا
نثوا ذااال دؼاالذداااتاواوثااأنهاألجباأفاأل وفاو ؽاوس وـاالدولفا وااظ راابداصل اوستسالألاا ذاأوروااا
اـ ا ،1648او و اأف االدولف اتوـ اوتث ـ اشباا اواثدا ،اداطؿ اإقلألـ اوثدد ،اأد اأنه األجب ااالنووا اتثت ا وألفا
وطنألفاتجوعاجوألعاا طألاؼاداطؿاالوجتوعاتثتالوا اا(اثواد،ا،2015اصا54ا) .ا
 2.3.3الجذور التاريخية لنشأة أزمة اليوية في العالم العربي
ورتاالدولفاالوطنألفاالبراألفاابدااالستقالؿاابولألفاانا االدولف،اوشأفاأدادولفاجدألدة،ا انتاالدوؿاالبراألفا
ار افا ذاالنجاحا ذاتوطألداذات اا دولفاوطنألف،اولذلؾاثاولتاأفات تسبا ؿاالسواتاالتذاتجبل اادوالاثقألقألف،ا
شر ألفاوذاتاسألادة،او لىاالر ـاوفاا تقار ااإلىا ةألراوفاالوؤسساتاالثقألقألفالانا ادولفاثدألةف،اإالاأن ااسل تا
طرألقاا واالواأن ااتولؾا ذ االوؤسسات ،ا ادأتا ذااراو الانا ا ألا ؿاسألاسألف ،اوشر تا ذاطلؽا وألفاوطنألف،ا
وثلألفاجاوبف،األنووداتثتالوا ااجوألعاأ راداالوجتوع،الترسألعاوجود اا دولفا(اأاوا نزة،ا،2011اصا86ا) .ا
ل ف اوا اثدث ا بلألا ا و اأف االدولف االوطنألف ا شلت ،او انت اأسااب االسشؿ ا ذ اصألا ف ا وألف اجاوبف ا وا
طاألبف انشأة االدولف ،اوطاألبف اتطور ا االسألاسذ ا ألوا اابد ،ا قد انشأت االدولف االبراألف االثدألةف اابد االثرب االبالوألفا
الةانألفا ذاإطارا ولتا ألهاالنطباالسألاسألفا لىاتد ألـا ألونت اا لىاالوجتوع ،اولألسا لىاتةاألتاد ائـاوأسسا
للث ـاالرشألد ،ا ادالاوفاأفاتقوـا ذ االنطبااا تااراالدولفاأداةالتثقألؽاوطالباوتطلباتاالوجتوع ،ا ولتا لىا
تسطألر االوجتوع اا اوله الطدوف االدولف ،ا و نا ا انت االاذرة اا ولى البدـ ااالستقرار ا ذ االدولف االوطنألف االثدألةف ا ذا
البالـاالبراذ،ا لـاتقـاالدولفااوثاولفاإدواجاالوجتوعاات وألناتهاالوطتلسفا ذاالدولف،ا لىاأساساوفاالوواطنفاالتذا
ألصا اللجوألعا أل ااثقوؽاوتساوألف ،ااؿاقاوتاابولألفاتقاسـالوقوواتاالقوة ،اوفاقاؿاجوا فاوبألنفا لىاثسابا
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ا طرألف ،او واا وراالذداأوبؼاوفااالنتوا ال وألفاجاوبف ،اووااأد التناوذا وألاتا ر ألفاجزئألفا القاأللفاأوا
الطائسفاأواالجوا ف،اتناوتالتصا اادألالالل وألفاا ـا(االنجار،ا،2014اصا52-51ا) .ا
وااسا ـاانشغاؿاالجوألعا قبانشأةاالدولفاالوطنألفاا وألاتا وؽاوطنألف،ا قداانقسـاالبالـاالبراذااألفاوفا
ألد وف اللقووألف االبراألف ،اواألف اوف األد وف ال وألف ااسالوألف ،اواذلؾ ا لـ اتترسع االدولف االوطنألف ا ذ االو ذ االبراذااااااا

(اا ألواذ ،ا ،2010اصا 38ا)،او ألو فاالقوؿاأفاأزوفاال وألفا ذاالبالـاالبراذاتبودا ذاجذور ااإلىاطاألبفاالدولفا
التذاألنظراإلأل اا لىاأن اادولفاسلطانألف،اأداأن اا وااألقوؿااافاطلدوفا:ا" الرئاسة ال تكون إال بالغمب،
البراألف،ا
ُ
والغمب إنما يكون بالعصبية ،فالبد في الرئاسة عمى القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتيم " ،اولذا،ا
الدولفاالبراألفاواساباجذور ااالتارألطألفاتوةؿا نألوفالوفاألصؿاإلأل ااوأل ألوفا لأل ا ،األقوـاااثت اراونا ب اا لألها
و لى اجوا ته ادوف اا طرألف ،اووف ا نا ا الةقا ف االسألاسألف اللدولف االبراألف ااسبؿ ا واوؿ اتارألطألف ا ةألرة ،ا ذ اةقا فا
قائوفا لىااثت اراالونا عاوالوزاألا ،اووفاةـا ذادولفاإقصائألف ،اولذلؾا وفاالطاألبذاأفاالاتنج االدوؿاالبراألفا
ذ اصألا ف ا وألف اجاوبف الجوألع االو ونات اداطؿ االوجتوع ،ا ف االاألنف اا ساسألف اللدولف اتقوـ ا لى ا وألف ا الاف،ا
ألبوؿاأتاا اا لىاإوباؼاال وألاتاا طر  ،او واوااشا دنا ا ذاالدوؿاالتذاثؿا أل ااالراألعاالبراذ ،ا وصرا
وتونس اولألاألا اوالألوف اوسورألا ،اثألث اتثولت االدولف اووؤسسات ا ،اإلى ا نز اونا ع األغرؼ اونه اا راد اوالجوا اتا
الووس فاازواـاالدولف ،ااسبؿا القاتاالدـاوالوصا رةاوالدألفاوا ألدألولوجألااالسألاسألف ،ا تبززتاو قاالذلؾاانتوا اتا
السردااإلةنألفاوالقالألفاوالثزاألفا لىاثساباانتواؤ االوطنذاووااأد اإلىاظ وراأزوفا وألفالد االوواطفاالبراذااااا

(االنجار،ا،2014اصا62-59ا) .ا
 3.3.3آثار انييار االتحاد السوفياتي وتغير النظام العالمي عمى اليوية العربية
انت ان األف االثرب االااردة ااوةااف انقطف اتثوؿ ا ذ اوستقاؿ االدولف االوطنألف االبراألف ،ا وع اان ألار ااالتثادا
السو ألاتذ ،اانت ت االتوازنات اوالتثالسات االتذ ا انت اسائدة اطالؿ االثرب االااردة ،اوالتذ اانطرطت ا أل ا االدولفا
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الوطنألفاالبراألف ،ا قدا انتاالدولفاالوطنألفاور ـاوجودانواقصا ةألرةا ذاانألت ااقادرةاقاؿاان ألارااالتثاداالسو ألاتذا
لىااثتوا اأواتثجألـاالبدألداوفاالتثدألاتاوةؿاالتطرؼاوالتوزؽاالطائسذ ،ال ن ااابداذلؾاووعاانتشاراالبولوفا
والتطوراال ائؿا ذااالتصاالتاوالت نولوجألا،اادأتاقدرةاالدولفاالوطنألفاتتراجع،اوأصاثتاالتثدألاتاتتوالىا لأل ا،ا
طاصفاالتثدألاتا ذاوسألفاال وألف ،اثألثاادأتاتظ راإلىاالسط ا وألاتا ر ألفاوانسصالألفا فاال وألفاالبراألف،ا
وااظ را ذاجنوباالسوداف ،او قدتاالدولفاالوطنألفاصست اا سا ؿاووؤةراوثألد ،الثسابا ا لألفاجدداوفا ألرا
الدوؿ،اوةؿاالتنظألواتاوالوأللألشألاتاوالثر اتاالسألاسألف،اوتألاراتااإلسالـاالسألاسذ،اوالشر اتاوتبددةاالجنسألات،ا
والونظواتاالدولألف ،او واوااجبؿاا وواعا ذاالبالـاالبراذا ائوفا لىااثراوفاالتثدألاتا(اسالـ ،ا ،2015اصا

87ا) .ا
 4.3.3أسباب أزمة اليوية في العالم العربي
 1.4.3.3الدور االستعماري والتدخل الخارجي
أس ـاالتدطؿاالطارجذاالوتصا دالقو ااقلألوألفاوطارجألفا ذاالشؤوفاالداطلألف اللونطقفاالبراألفا ذاتبوألؽا
ثالفاالوبؼاواالنقساـاالتذاتش د اادوؿاالونطقفا( اشثاتف اووثألد ،ا ،2011اص ا 11ا) ،ا قدا افاالتآوراالطارجذا
لى اا وف االبراألف األست دؼ ا األتألف ارئألسألتألف ،اأوال وا ا :اتستألت اانألف االوطف االبراذ ،اوالةانألف ا :ا ذ اإثااط اأدا
ج ودالتوثداا وفاالبراألفا(اوصطسى،ا،2013اصا26ا) .ا
 1.1.4.3.3تفتيت بنية الوطن العربي
انتاالدوؿااالستبوارألفاتر ااأنهاوفاالورورداأفاتتستتاالونطقفاالبراألفااألفاأ ةراوفادولف،الدرجفاأفا
الرائداا وألراش ألباأرسالف ،او واأثداالوس رألفاالوثدوألألفاالبرب ،اأثصىاقاؿاأ ةراوفا 90اسنفاوااألزألدا فا
وائف اوشروع ااستبوارد التقسألـ االونطقف االبراألف ا( اشلاذ ،ا ،1987اص ا 239-136ا) ،اواالتالذ ا قد اناصات االدوؿا
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االستبوارألفاالثر فاالقووألفا ذاالوطفاالبراذاالبدا ،اوسبتالتصسألت ا،اواثالؿاالثر اتاذاتاالنز اتاالتجزألئألفا
وثل اا(اوصطسى،ا،2013اصا36ا) .ا
لـ اتتوقؼ ا ذ االوثاوالت ااالستبوارألف ا لى اودار االبقود االسااقف ،اووع ااثتالؿ اأورأل ا اللبراؽ ،اادأتا
الوالألاتاالوتثدةا ذاالبوؿا لىااستد ا االت ار ألبااإلةنألفاواللغوألفاوالثوارألف ،التستألتاالونطقفاالبراألفاإلىادوؿا
ودوألالت ،ات وفا ذاثاجفاوستورةاإلىاالوالألاتاالوتثدةاوالغرب ،اولت وألفاشتاتاوبألؼاوفاالدوؿا ألراالقادرةا
لى ات دألد االوصال اا ورأل ألف ،او و اوا األبتار اإ ادة اإنتاج اللططف االارألطانألف ا– االسرنسألف ،االوبرو ف ا(اساأل سا
األ و)ا(ارألاض،ا،2008اصا47-40ا) .ا
لـ األتوقؼ االثاؿا لىاالغربا ذ اوثاوالته االتقسألوألفاوالتجزألئألفاللبالـاالبراذ ،ااؿاقاوت اإسرائألؿا ذلؾا
االبوؿ ا لى اذلؾ ،اثألث اتتطلع اإسرائألؿ اإلى ااالندواج ا ذ االونطقف االبراألف ،ا قوة او ألونف ،اوف اطالؿ اوا األبرؼا
االشرؽاا وسطاالجدألد ،اوقداثاولتاإسرائألؿاالتسوألؽال ذااالوس وـا لىالسافاشألووفااألرألز ،اوعاانطالؽا ولألفا
التسوألفاالسألاسألفاوعاالبرب ،ااؿاإفاأثداأ اراال تاباالص األنف ،او وا(ادألسألدا اواا) ،األتثدثا فاا وـاالتذا
ألجباإألقاظ ا ،اوطالباإسرائألؿااوداألداالبوفال ا ،اواألجادالغفاوشتر فاوب ـ ،ا ا راداوالدروزاوالزنوجاوالووارنفا
وا قااطاو ألر ـ،ادا ألاتاإألا ـاإلىاالبوؿاوفاأجؿاالتثرراواالستقالؿا(اق وجذ،ا،1982اصا127ا) .ا
وا اظ رت اوثاوالت االات ار ا وألف اوتوسطألف ات وف اادألال ا ف اال وألف االبراألف ،اثألث اطرح ااالتثادا
ا ورواذا اـا ،1999اوااألبرؼا(اابولألفاارشلونفا)او ذااالتثاد اوفاأجؿاالوتوسط ،اوتطورتاالثقاا ذاواادرةا
الرئألساالسرنسذاسار وزدا اـا ،2008اوفاأجؿاتثقألؽاالتباوفااألفاأورواااوالدوؿاالوتوسطألفا(اوطألور ،ا،2010ا

صا124-89ا) .ا
ا
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 2.1.4.3.3إحباط محاوالت الوحدة في العالم العربي
انتاتجرافاوثودا لذا ذاوصرا ذاأوؿاوثاولفا ذاالبصراالثدألثاإلقاوفادولفا راألف ،اوقداوقستا
ارألطانألااودا ذ االوثاولف ،او ولتا لىاإج او ا ،اوأجارتاالقواتاالوصرألفا لىاالتراجعاواالنسثاباوفااالدا
الشاـا(اوصطسى ،ا ،2015اصا 27ا) ،ا و ألوااابدانظرتاالوالألاتاالوتثدةااثذرااالغالقألاـاالوثدةااألفاوصراوسورألاا
اـا،1958ا ثألثاا تارتا ذ االوثدةاانقالاااططألرااأل دداوصال االغربا ذاالشرؽاا وسطا(ا الؿ،ا،1989اصا

،)158ا ولذلؾاادأاالغرباألبوؿا لىاونعاانوواـاأدادولفا راألفاإلىادولفاالوثدة،اوقدوتاد وااوالألاا األرااللدوؿا
الوجاورة الوصر اوسورألا ،اوقاوت ااإةارة االش وؾ اوالطال ات ااألف ادولف االوثدة او ألر ا اوف االدوؿ االبراألف ،التأزألـا
البالقاتاالبراألفا(اوصطسى ،ا ،2013اصا 28ا) ،الذلؾا لألساوفاالغرألب اأفاالغرباألبتاراثر اتاالتثرراالبراذا
طصوهاالرئألسذا ذاالونطقفاالبراألفا(االوسسر،ا،2007اصا58-31ا) .ا
لقداتبروتاالونطقفاالبراألفاوالازالتاللبدألداوفاالوثاوالتاوالوشارألعاالتذات دؼالصألا فا وألفاوثددةا
ذاالونطقف،ا ناؾاالوثاوالتالصألا فا وألفاشرؽاأوسطألف،ا داؼاوتااألنف،ا الوالألاتاالوتثدةاتنظراإلىاال وألفا
الشرؽاأوسطألفا ودطؿاأساسذالدو اإسرائألؿا ذاالونطقفا سا ؿاأساسذاووقاوؿ،اوتر ألااتتطلعال ذ اال وألفاذاتا
الطااعااإلسالوذا وستاحاللبودةا ال بارئألسذا ذاوستقاؿاالبرب ،او ذااستبادةاالوجداالبةوانذ ،ااألنوااتنظرا
ذاصلباالتسا التاالبراألف،ا
إألرافالل وألفاالشرؽاأوسطألفاو ذاذاتاطااعاإسالوذاأألوا،ااا تاار اااواافاالدطوؿا
ُ
وف اطالؿ االتودد االشألبذ اوالثر ات االوسلثف ،اووساندة اا طراؼ االوارقف اوالوناوئف اللوالألات االوتثدة ،اواستبادةا
ا وجاد االسارسألف ،ا وا اأف ا ناؾ االوشروع ااإلسالوذ ،االذد اتتبدد اأط ار ه اوتتااألف ا ةأل ار ،ااألف اوا ا و اوبتدؿ اأوا
وتشدد،اأوااألفاواا واسلسذاأواإطوانذ،اةـا ناؾاالوشروعاالقووذاالذداألطسواأثألاناا لىاالسط ،اوألغرؽاأثألاناا
أطر ا(اسالـ،ا،2015اصا89ا) .ا
ا
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 2.4.3.3غياب الديمقراطية والمشاركة السياسية
ناؾ اارتااط ا األر ااألف ا ألاب االدألوقراطألف اوالوشار ف االسألاسألف الو ونات اأد اوجتوع ،اواألف اظ ور اأزوفا
وألف ا ذ ا ذا االوجتوع ،ا بدـ اوجود انظاـ اسألاسذ األسو ااالتبددألف اوالش ار ف ،اوصألانف االثرألات اا ساسألف ا رادا
الشبب ،ا ثرألف االوبتقد اوالدألف ،اوثرألف االتباألر ا ف االرأد ،او دـ اوجود اآلألات ادألوقراطألف الثواألف االثرألاتا
الشطصألف ،ا ؿ ا ذ اأوور اإذا اا تُقدت ا ذ اوجتوع اوا ،ا إف اذلؾ األؤدد اال اوثالف اإلى اأزوف ا وألف ،ا ف اوجودا
الدألوقراطألف اوالوشار ف االسألاسألف اوف اقاؿ اجوألع اأ راد االوجتوع األبوؿ ا لى اتنوأل االو ذ االوطنذ ،اووأسسف اقألـا
الوجتوعاالثراوالدألوقراطذ ،االذداألثترـاثقوؽااإلنساف ،او ذاوسا ألـاتبززاوفاارتااطاالوواطفااوطنهاوتقالألد ،ا
والد اعا نه ،اوتنوذالد االوواطفاارتااطهاالروثذاوالواددااوطنه ،او واوااألبنذاأنهاسألشبرااوواطنتهاالثقألقألفا
داطؿ االدولف ،اواالتالذ ا ذ االوواطنف ا ذ االتذ استوةؿ ااال اشؾ ا وألته االوطنألف ،او ألنونته االتذ األتثرؾ ااووجا اا
داطؿاوطارجاالد ،اودور ا وواطفا ا ؿا ذاوطنهااا(االثرألرد،ا،2008اصا197ا)،ال فاالدولفاالوطنألفاالثدألةفا ذا
البالـاالبراذاتوألزتااأن اادولفااولألسألف،اقائوفا لىانظرألفاالقوة،اولألستا لىاوؤسساتادألوقراطألفاتووفاتثقألؽا
البدالف الجوألع او ونات االوجتوع ا( اا ألواذ ،ا ،2010اص ا 44ا) ،ا لـ اتقـ االدولف ااوثاولف اإدواج االوجتوع اات وألناتها
الوطتلسفا ذاالدولف ،ا لىاأساساوفاالوواطنفاالتذاألصا اللجوألعا أل ااثقوؽاوتساوألف ،ااؿاقاوتاابولألفاتقاسـا
لوقوواتاالقوة،اوفاقاؿاجوا فاوبألنفا لىاثساباا طرألف،او واا وراالذداأوبؼاوفااالنتوا ال وألفاجاوبف،ا
ووااأد التناوذا وألاتا ر ألفاجزئألفا القاأللفاأواالطائسفاأواالجوا ف ،اتناوتالتصا اادألالالل وألفاا ـا(االنجار،ا

،2014اصا52-51ا) .ا
 3.4.3.3انتشار الطائفية والمذىبية
لقداأصاثتاالدولفاالثدألةفا ذاالبالـاالبراذاسلطفاووا فاإلىاا وف،االادولفاا وفاا ؿاو ونات ا،او وا
وا اجبل ا اوثشا األسترس االثرألات االس رألف اوالسألاسألف اوالدألنألف ،اولـ اتنج االدولف ا ذ اأف اتجبؿ اوف انسس ا اإطاراا
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جوا ألا او رألا اوسألاسألا اوادارألا األوثد االجوا ف اوألانذ اإجوا ا اقووألا ،او ولت االدولف ا لى اثؿ اجوألع االوش التا
وا زواتالألساوفاونظوراوطنذ،اوانوااوفاونظوراقالذاأواطائسذا(ا لألوف،ا،2012اصا112ا) .ا
إفاوبظـاالوش التاالتذاتبانذاون ااالدوؿاالبراألفاتبودا ذاجذور ااإلىاانتشاراالطائسألفاوالوذ األف،اوةؿا
وااألثدثا ذاسورألااوالألوفاوالبراؽاولانافا،ا واا ت ا ذاااالنتشاراالااباأوااتدطؿا ألرا راذا ذاشؤوفاالبرب،ا
وةؿاالتدطؿاالتر ذاواإلألرانذاواإلسرائأللذاوا ورأل ذ،اوت وفاططورةاالصراعاالطائسذا ذاأنهاأل ددااتغألألراطرألطفا
الوطفاالبراذ ،اوانسراطا قداالدولفاالوطنألفااإ ادةاتقسألو اا لىاأسساطائسألفاووذ األف ،اوفاطالؿانشو ا ألاناتا
جدألدة ،او واوااألبنذاتستألتاللدولف ،اوةؿاوااثدثا ذاالسوداف ،اثألثااقتُطبتاوساثاتا األرةاوفاالدولفالصال ا
ألاف اجدألد ،اواذلؾ ا إف االبرب ا ـ االوسؤولوف ا وا اوصلت اإلأله ااالد ـ اوفاصراع اطائسذ ،ا إطساؽ االدولف ا فا
القألاـااواجاات ا ،او شل اا ذاتثقألؽاالوصال االوطنألفاالوتوةلفا ذ اا وفاوالدألوقراطألفاوالبدالفاوالتنوألف ،ا واالذدا
أ طى االسرصف الد اة االطائسألف اوالوذ األف ،اللتشدؽ ااد وات ـ االتذ اال ات دؼ اإال اإلى اتوزألؽ االوطف اوتقسألوه،ا
واالستألال ا لألها(االدسوقذ،ا،2015اصا81-80ا) .ا
 4.4.3.3الفشل في تحقيق االندماج االجتماعي والسياسي
إف اأزوف اال وألف ا ذ االبالـ االبراذ اورتاطف اارتااطا اوةألقا ااوش لف ا دـ اتثقألؽ ااالندواج االسألاسذا
واالجتوا ذ ااألف او ونات االوجتوع ،اثألث اأف ااطتألار االدولف ال وألف األتابه اوثاولف ااالقصا الل وألات االسر ألف،ا
واستاباد ااوفاوجر االثألاةاالسألاسألفاالباوف ،او واوااألد عااأتااعا ذ اال وألاتاإلىااالنسثاباوالتقوقع ،اأواإلىا
التورد اوالبصألاف ،اووف اةـ ا ال األشبروف ااأد اانتوا اأو اوال ال ذ االدولف اأو ا وألت ا ،اوةؿ اا راد ا ذ االبراؽ،ا
والوسألثألألفا ذاجنوباالسودافا(اشألثف،ا،2006اصا322-321ا) .ا
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لقد ا شلت اوبظـ االدوؿ االبراألف ا ذ اتثقألؽ ااالندواج االوطنذ ااألف االجوا ات االدألنألف اوالبرقألف اواالةنألفا
الوطتلسف،اوتبروتاوبظـااالقلألاتا ذاالبالـاالبراذالوظا رااالقصا اوالتوألألزاالدألنذاوالةقا ذاواالجتوا ذ،او وا
وااد عا ذ اا قلألاتااالتثرؾاللوطالافااثقوق ااالسألاسألفاوالةقا ألف ،اأواالوطالافاااالنسصاؿااش ؿاجزئذااوا اوؿا
فاالدولفاا ـا(اشثاتفاووثألد،ا،2011اصا11ا) .ا
 5.4.3.3الشعور بالتغريب والتخمف االقتصادي
إفاأثداأ ـاأسااباظ وراأزوفاال وألفاالبراألف ،ا ذا ولألفاالتغرألباالتذاادأاالبقؿاالبراذاألثألا ااقاؿا
وابدااالستقالؿ،ا اساباتطلؼاالبالـاالبراذاوتراجبها ذاشتىاالوجاالت،اادأتاابضاا صواتاتطالبااورورةا
االغراألف ،او نا اظ ر اصراع اوا ااألف اد اة اا صالف اود اة االثداةف ،اوثاولت اال ةألر اوفا
اللثاؽ اار ب االثوارة ا
النطباالثا وفاالتارؤاوفاالتراثاالتارألطذاوالةقا ذاالبراذ ،ااا تاار اأثداأ ـاأسااباالتطلؼاوالتراجع ،ااثةاا فا
وألفاتتسـااالثداةفاوالتقدـ ،او واوااأد اإلىاأزوفا وألفاثقألقألف ،اثألثانسذا ؤال اأفاالتراثاالةقا ذاالتارألطذا
لشبب اوا ،ا و االوسأللفاإلدراؾ االذات ،اوال األو فاإلدراؾ االذاتاأف األناةؽاإال اوفاالواوذ ،اوال اشؾاأف االثداةفا
وطلواف ،ا ل فاالثساظا لىاالتراثاوالوطزوفاالس رداوالةقا ذا واصواـاا وافا داوجتوعا(ااالألواذ ،ا ،2010اصا

65ا) .ا
 6.4.3.3العمل عمى فرض ىوية أحادية بالقوة
إفاوثاولفاالدولفا ذاالبالـاالبراذا ذاأ ةراوفاثالفاصألا فا وألفاأثادألف ،اتبوؿا لىاص راوتذوألبا
ال وألاتاالسر ألفاداطؿاالوجتوع ،ا فاطرألؽاالقسراواإل ار اوالتوألألزاواإلذالؿ ،اادألالا فا وألفاتثترـاالطصائصا
والووألزات االطاصف اا ؿ ا وألف ا ر ألف ا انت اله اآةا ار اودورة ا لى ااالستقرار ،اوادالاوف اأف اتؤدد ا ذ االوثاوالتا
لصألا ف ا وألف اواثدة ،اأدت اإلى اأزوف ا وألف ،اثألث اأد اذلؾ اإلى اشبور اأصثاب اال وألات االسر ألف ااالظلـا
واالوط اداووثاوالتااالستئصاؿ،اووااد ب ـاللتوسؾاأ ةراا وألت ـ،اوالثساظا لأل ا،اا ؿاالطرؽاوالوسائؿ،اثتىا
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لواوصؿاا وراالستطداـاالبنؼا( االجاا ذ ،ا ،2014اص ا 145ا) ،اأداأفاذلؾاألؤددا ذاالن األفاإلىاصراعااألفا
ال وألات ،ا ثألثاألشبراأصثاباال وألفاالغالافااأن ـاو ددوفااطسارةاالو تسااتاالتذاثققو ااوفاطالؿاال ألونفا
لىاوصادراالقوة،اواوجوداونا سفال ـ،او ذاالوقااؿاألشبراأصثاباال وألفاالوستابدةااأن ـاو ددوفااالذواافا ذا
ونظووفاالات ار ذاطصوصألت ـاوتوألز ـ،اووااألطلؽاأزوفا ذاالةقف،اوتدطؿاالبالقاتااألفاالجاناألفا ذادائرةاالسبؿا
ورداالسبؿا(ا لألوف،ا،2012اصا32-29ا) .ا
اساب ا دـ اوجود اوؤسسات ادألوقراطألف اللث ـاالرشألد ،اواساباأف االدولفاالوطنألف ا ذ االبالـ االبراذ ا ذا
دولف اسلطانألف ،األ ألوف ا لأل ا اطرؼ ا لى اثساب اا طراؼ اا طر  ،ا قد اقاوت االنطب االسألاسألف االثا وف ا ذا
الونطقف االبراألف ااتانذ اوواقؼ اوسألاسات اإقصائألف اللوطتلؼ اوب ا ،او و اوا اأد اإلى اتناوذ اوا األسوى ااالشبورا
الجوبذاااالوط اداوالظلـ،ا سألاسفااإلقصا اواالستاباداوالظلـاإذااوقبتا لىاوجوو فاوثددة،ا رقألفا انتاأوا
دألنألفاأواقالألف،ا إن ااتؤدداتلقائألاالوااألسوىااالتواونألفاال وألاتألف،اأداالتباودا ألواااألفاأصثاباال وألفاالواثدة،ا
ذاوواج فاأصثاباال وألاتاا طر  ،اوألؤددا ذااوعاالت ار ـاإلىاتثوؿاوطالباتلؾاالجوا اتاالتذاتبروتا
لالستاباداواالقصا اوفاوطالب اذاتاطااعااجتوا ذ ،ااالبدالفاوالوساواة ،اإلىاوطالباسألاسألفااتتجاوزاتثقألؽا
البدالفاوالوساواةاإلىااالستقالؿاواالنسصاؿ ،ا واا ذاالثالفاال ردألفاالبراقألف ،اوالوسألثألفاالسودانألف ،اوأ راداسورألا،ا
و نا اتصا اأزوف اال وألف اأو ار اواوثا اال اشؾ ا أله ا( االنجار ،ا ،2014اص ا 69-68ا) ،ا نه اإذا اتطلبت االجوا اتا
الدألنألفاوالوذ األفاإلىاووارسفادوراسألاسذ ،ا إفاذلؾاألثوؿا ذاطألاتهاوش لفا ار  ،اثألثاأفا ذ االووارسفالفا
ت وفاسو اووارسفا جفاو وجألفاللبصاألف،اواستةواراالوصادراالقوة،األو فاأفاألتطوراإلىاوش لفاطائسألفاأواإةنألفا
ؿاودطالاو وااإلةارةاأزوفا وألفاتبصؼااالوجتوعاوت ددااقا اواستقرار ا(االجاا ذ،ا،2014ا
أوا رقألف،او
ُ
واوااألش ُ

صا144ا) .ا
ا
74

 5.3.3آثار وتداعيات أزمة اليوية عمى االستقرار السياسي لموطن العربي
ش دتاالدوؿاالبراألفا ذاالسنواتاا طألرةاتصا داال وألاتاالسر ألفا لىاثساباال وألفاالوطنألف ،اطاصفا
ذاتلؾاالدوؿاالتذاتتوتعااقدرا اؿاوفاالتنوعاالبرقذاوالدألنذاواإلةنذ ،اوقدانتجتا فا ذ االظا رةا فا دةا
واوؿ اوطتلسف ،ا ذ اوقدوت ا اقألاـ االنظـ االسلطوألف البقود اطوأللف ااثجب االثرألات االدألنألف اوالةقا ألف ،ا اواثروافا
جوا اتاوطتلسفاوفاثؽاالتباألرااثرألفا فا وألت ا ،او فاةقا ت ا ،او فا قألدت ا ،ا وااثدثا ذاثالفااالوازأل ا
ذ اشواؿ اا رألقألا ،اأو ا ذ اثالف ااال راد اوالشألبف ا ذ االبراؽ ،ا وا اثاولت االنطب االثا وف ا ذ االبالـ االبراذ اافا
تسرضاال وألفاالةقا ألفاالبراذاالسنألفا لىاالجوا اتااالطر اوفاطالؿاالونظووفاالتبلألوألفاواال الوألفاالو ألونف،ا
و ةألرااوااتبروتااالقلألاتاالبرقألفاوالدألنألفاواالةنألفا ذاالبالـاالبراذاإلىاووارساتاتوألألزألفاأاةّرتالألسا قطا ذا
ووب ااالةقا ذ ،اول فاأألواا ذ اووب ا االسألاسذاواالقتصادد ،ا وا اثدثا ذ اثالفاوسألثذ اجنوب االسوداف،ا
والشألبفا ذاالبراؽاوالطلأل اولاناف،اوأطألراا إفاانسداداقنواتاالوشار فاالسألاسألفاوتقألألداالثرألاتاالسألاسألفاوالودنألفا
ونباا ذ االجوا اتاوفاالتباألرا فاوطالا اااش ؿاشر ذاوقانونذ،اوقداد بتاوظا راالتوألألزاالةقا ذاوالسألاسذا
واالقتصادد اابدد اوف االجوا ات االسر ألف ا ذ االبدألد اوف االدوؿ االبراألف اإلى ااالنسالخ ا ف االجوا ف االوطنألف،ا
وااللتساؼاثوؿا وألات ااالسر ألف،اواتجا ااإلىااالنسصاؿا فاالدولفاالور زألف،اوت وألفادوؿاجدألدة،ا وااثدثا ذا
ثالف االسوداف ،اأوا ذ اوناطؽاث ـ اذاتذ ا واانش داا فا ذاالبراؽ ،اووفاالورج اأف اتنتشر ا ذ االظا رة ا ذا
الونطقفاالبراألفااش ؿاأ اوسعا ذاالسنواتاالقادوف،اوقداتش داالونطقفاتس ؾا دداوفاالدوؿاالقائوف،اوقألاـادوألالتا
جدألدةاتبارا فاتطلباتاالسئاتاوالجوا اتاالتذا انتاالت وألشاواالقصا البقوداطوأللفا(اشثاتفاووثألد ،ا،2011ا

صا13-12ا) .ا
انتااداألفا شؿاالدولفاالوطنألفا ذاالبالـاالبراذا ذاالثرباا لألفا ذالانافاوالتذااستورتاوفا1975ا
وثتى ا اـ ا ،1989اثألث اظ ر ا جز االدولف ا ف ااالثتساظ ااسألادت ا اال اولف ا لى اقرار ا ،اأو اتراا ا االوطنذ،ا
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وأصاثت اسألادة االدولف اونقوصف الثساب اأطراؼ اطارجألف ا ةألرة ،ا سورألا اواسرائألؿ اوالوالألات االوتثدة او رنساا
والسبودألفاواألراف،اةـاجا االصوواؿا نووذجاةانذا ذاالبالـاالبراذا لىا شؿاالدولفاالوطنألفاالبراألفا ذاالتباوؿا
وعاالتثدألاتاال ار  ،اثألثاان ارتاسلطفاالدولفاونذاةوانألناتاالقرفاالبشرألفالصال اأو ار االثرب ،اةـاانتقلتا
دو االسشؿ اوالبجز اللجزائر االذد ااندلبت ا أله اثرب اأ لألف ا لى اودار ا قد االتسبألنات اوف االقرف االبشرألف،ا
أوبستاوف اسألادة االدولف ،اوجا االغزواا ورأل ذاللبراؽ ا اـا 2003الألدور االدولف االوطنألفاالبراقألف ،اوتواصلتا
وسألرةاالسشؿالوس وـاالدولفاالوطنألفاالبراألفاوعااندالعاالراألعاالبراذاأواطرا،2010اوانووتاسورألااولألاألااوالألوفا
للقائوف ،ااؿ اوثتى ا ذ ا لسطألف ،اوأصاثت اال وألات ا ةألرة ،اسنف اوشألبف ،اواسالوألألف اولألارالألألف ،اواسالـ اسألاسذا
واسالـاسلسذ ،االغتاأوج ا ا ذاالبقداا طألراوتصا دتاأ ةراوعاالراألع االبراذ ،اوواازالتاوستورةاثتىاتارألعا
ا فا(اثواد،ا،2015اصا54-53ا) .ا
إف اأططر اوا األواجه االدوؿ االبراألف ا و اثاالت االتس ؾ االجغ ار ذ ا ذ اابض االدوؿ ،اوتناوذ االنز اتا
االنسصالألفالد اا قلألاتاالدألنألف اأواالبرقألفاأوااالةنألفا( ا اد االرثوف ،ا ،2011اص ا 28ا) ،ا سذ االدوؿ االتذ اتبانذا
وظا رااالنقساـاالقالذاوالطائسذا افاللقو اذاتااالروألفاالطائسألفاأواالقالألفاأواالوناطقألفادوراو ـا ذاالةورةا
لىااالنظوفاالثا وف ،ا سذاالألوفا افاللثراؾاالجنواذاوالتورداالثوةذادورا األرا ذاإوباؼاالدولف اوتثجألـا
شر ألت ا اووا ا ت االوجاؿ اأواـ اقو اأطر اوةؿ االشااب االجاوبذ اوأثزاب االتثالؼ االوشترؾ الالنوواـ اللقو ا
الوطالافااإسقاطاالنظاـ ،ا واا انتاالوناطؽاالشرقألف االتذاتبانذاالت وألشاواالستاباداأوؿاوفاتثرؾاودانظاـا
القذا ذ ،او ذ االاثرألف ااتطذت االةورة االشباألف اصاغف اطائسألف ،اثألث اوةلت االطائسف االشألبألف االتذ اتبانذ ااإلقصا ا
السألاسذاواالقتصادداوالتوألألز االةقا ذ ،ار ـاأن ا اتوةؿا الاألفاالس اف ،اوةلت االوقوداالوثرؾ الالثتجاجات اودا
النظاـاالثا ـا(اشثاتفاووثألد،ا،2011اصا14-13ا) .ا
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أد ا شؿ االدوؿ االبراألف ا ذ اتثقألؽ االوطلوب اون ا ا ذ اتثرألر االسرد اوالوجتوع ا لى االصبد االسألاسألفا
واالقتصادألفاواالجتوا ألفاوالةقا ألف ،ا إلىانوواوترسعاشبوراجوا ذالد االوواطنألفا ذاالدوؿاالبراألفااوساد اأفا
الدولفالألستادولت ـ،اوانواا ذادولفاقلفاون ـ،اوأفاوااألثدثاداطؿاالدولفاالاألبنأل ـااقدراوااألبنذا ئاتاوثدودةا
ون ـ،ااسابا ألاباالبدالفااالجتوا ألفاالناجوفا فاسو اتوزألعاالسلطفاوالةروةا(اوال ذ،ا،2006اصا54ا) .ا
 6.3.3خالصة
ناؾاإش الألفاورتاطفااوس وـاال وألف،اثألثاألنظراال ةألروفالل وألفا لىاأن ااوجرداووروةاتاوفاالواوذا
تورثاوفاجألؿاإلىاآطر ،ال فا ؤال األتناسوفاأفاال وألفا ذاجز اون اا ذاوشروعاوستقالذ ،اونست ادائواا لىا
القاالألفاللتجدداوا ادةاالتش ؿاوا تساباسواتاجدألدةا(االدواد ،ا ،2013اصا 158ا)،ا الططراالذداألو فاأفاألترتبا
لىاوجوداأزوفا وألفا لىاالود االابألد ،ا واأفاوجودا ذ اا زوفاسوؼاألؤدداوعاالت ار ـاالتارألطذال ذ اا زوفا
إلىاالثرباا لألفاالتذات ددااتستألتاالسألادةاوتوزألؽاالوثدةاالوطنألفاداطؿاالدولف ،ا وااسألست االااباأواـاالتدطؿا
الطارجذ ،اووااسألؤدداإلىاانتزاعاالسألادةاونقل ااإلىا ألاناتادولألفاواقلألوألفاأ ارا النظاـاالشرؽاأوسطذاالجدألداااا
(اوثود،ا ددا،429اصا13ا) .ا

وانا ا لى اوا اساؽ اتر االدراسف اأف االبالـ االبراذ األبألش ا ذ ا ذ االلثظات اأزوف ا وألف اطاثنف ،ات ددا
اوألاعاجوألعاالو تسااتاالوطنألفاالتذاثقق ااالبربا لىاوداراتارألط ـ ،اثتىاوافا انتاقلأللف ،ا الططراالذدا
أل دد ـا وازواؿاالدولفاالوطنألفاالثدألةف،اوتس

االصال اأجنداتا ألراوطنألفاو ألراقووألف،اوألو فاالقوؿاا ؿاةقفا

اأفاالبرباد بوااأةواناااا ظفااساباتشتت ـاالةنألفاو شرألفادولف ،اثألثاتسرقتاج ود ـ ،اوأصاثواا اجزألفا فا
وواج فاالتثدألاتاوالوبوالتاال ار ،ا ألؼاسأل وفاالثاؿ،اإذااتزاألداالتشتت،او ةراالبدداوفاالدوألالتاالتذاالا
تولؾ اوف اوقووات االقوة اإال االألسألر ،ا ذ ا الـ اال األبترؼ اإال ااا قوألا  ،او ذ ازوف اتتثطـ ا أله االثدود اوتزوؿا
الوسا ات،اوألصا ااالتالذاالثساظا لىاال وألفاوسألفاثألاةاأواووت .ا
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الفصل الرابع
تاريخ ليبيا حتى سقوط نظام القذافي
 1.4مقدمة
اورتالألاألاا اراتارألط ااالطوألؿااتثوالتا األرة،اوونبطساتا اوف،اأةرتا ذارسـاالتطوراتاالتذاش دت اا
لألاألاا ذاالبصراالثدألث ،او افاوصألر ااووستقال ااطالؿا تراتاطوأللف،اشدألدااالرتااطااوااألثدثا ذاوثألط اا
البراذاواإلسالوذ،ا ذا ذااالسصؿاسوؼاتتناوؿ االدراسف االوثطاتاالتارألطألفاال اوفا ذاالتارألعااللألاذ،اواإلجاافا
فاالتساؤؿاال اـا:اواا ذاجذوراأزوفاال وألفا ذاالدولفااللألاألفا ا .ا
 2.4أزمة اليوية في ليبيا قبل سقوط نظام القذافي
وعاوصوؿاوبوراالقذا ذاللث ـا ذالألاألااسنفا1969ـ،اادأاألبوؿا لىاتجسألداال وألفاالبراألفااللألاألف،ال نها
تذاذبا لىاوداراسنواتاث وهااألفا وألاتاوتبددة،ا تارةا وألفاأ رألقألف،اوتارةا وألفااشت ار ألفاوتارةا وألفاأووألفا
الوألف،او ذازثوفاال وألاتاانثسراالشببااللألاذا ذا وألاتا ر ألفااستندتاللونطقفاأواالقاأللف،او فاثاوراأدا
الدا وااوتدادالواوأله،ا إفاالدراسفاتلقذاالوو ا لىاتارألعالألاألااو،اودورا ذااالتارألعا ذاا زوفاالثالألفاالتذا
تبألش االألاألا .ا
 1.2.4نبذة عامة عن ليبيا
 1.1.2.4نبذة جغرافية عن ليبيا
تقع الألاألا ا ذ اشوالذ اأ رألقألا ،ااوساثف ا( ا 1.759.540ا أللو اوتر اوراع ا) ،األثد ا اوف االشواؿ االاثرا
ا األضاالوتوسط،اووفاالشواؿاالغراذاتونس،اووفاالغرباالجزائر،اووفاالجنوباالغراذاالنألجر،اووفاالجنوبا
التشاد،اووفاالجنوباالشرقذاالسوداف،اووفاالشرؽاوصرا(اال ألالذ،ا،1979اجا،5اصا548ا)،اوقداأةرا ذااالووقعا
لىاوداراالتارألعا ذاالتسا التاالسألاسألفااللألاألف،اثألثاأفااالوساثفاالشاسبف،اوالثدوداالوتنو فاوالطوأللفاوعا6ا
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دوؿ،ا افالهاأةرااالغا لىاجوألعانواثذاالثألاةا ذالألاألا،ا القسـاا اراوفالألاألاا وا اارةا فاصث ار اقاثلفا
جردا ،اوتنقسـالألاألااإلىاةالةفاأقساـ،اارقف،اوطراالس،اوالسزافا(االووسو فاالبراألفاالبالوألف ،ا ،1999االوجلدا ،21اصا

 251ا) ،ا اوتُش ؿ اارقف ا %40اوف اوساثف الألاألا ،ااألنوا اطراالس ا تش ؿ ا ،%14.2اوالسزاف اتش ؿ ا %45.8اوفا
وساثفالألاألاااإلجوالألفا(ازألادة،ا،1958اصا1ا) .ا
 2.1.2.4نبذة تاريخية عن ليبيا
استطدـ ااسـ ا" الألاألا ا" ا وؿ اورة اطالؿ االب د ااإل رألقذ اوالرووانذ ،اووع االث ـ ااإلسالوذ ااستطدـ ااسـا
طراالساالغربالوصؼالألاألا،اواستورا ذاااالسـاثتىااالستبوارااإلألطالذ،اثألثااستطدوتااإلدارةااالستبوارألفا
االألطالألفااسـ الألاألا،ا ططوة ا لىاطرألؽاإ ادة ااإلواراطورألف االرووانألف ا ذ االاثراالوتوسط ا( اروسذ ،ا ،1991اصا

الذداألبداأططراتثوؿاسألاسذا ذاتارألعا
،)24اإالاأفاشطصألفالألاألااادأتاتتش ؿا بلألااابداالست ااإلسالوذاللألاألا،ا
ُ
لألاألا،اإذ اثدد ا وصألر ااووستقال ا االسألاسذ اثألفاأصاثت ا ووا ا ذ االدولفاالبراألفااإلسالوألف اال ار ا( اثوداف،ا

،1996اصا29ا) .ا
ادأاالوسلووفاألس روفااست الألاألاالثواألفاوصراوفاالاألزنطألألف ،الذلؾاوجهاوالذاوصرا ورواافاالباصا
جألشاالست الألاألا،اتو فا ذاالن األفاوفا ت الألاألااسنفا643اـ،ا اوادأاالبرباأل اجروفاإلأل ااوألقألووفا أل ا،اووااسا دا
لىاتبرألباالوجتوعااللألاذ،اوانتشارااإلسالـ،اوطالؿاالسترةاالتذاورتااألفاالست ااإلسالوذاوقألاـاالدولفاالساطوألفا
افاوصألرالألاألااورتاطاااوصألراوصر،ا وااألصألباوصراألصألبالألاألا،ا(ازألادة،ا،1958اصا31-29ا) .ا
ووعاظ وراالدولفاالبةوانألفاش التالألاألااأ وألفااستراتألجألفااالغفااالنسافال ا،اثألثاأن اا انتااواافاأ رألقألا،ا
لذلؾاادأتاالدولفاالبةوانألفاتر زا لىاورورةاالسألطرةا لىالألاألاا(اأثوألدة ،ا ،1998اصا 75ا) ،اوقدانجثتاالدولفا
البةوانألفا ذا 1554اـا ذاالسألطرةا لىالألاألا،اوأصاثتاا قالألـاالرئألسألفاالةالثا(اارقف،او زاف،اوطراالسا)،ا
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والألفاواثدةاتطوعالوالذا ةوانذاألوارساسلطاتهاااسـاالسلطافاالبةوانذ،اواقألتالألاألااتثتاالث ـاالبةوانذاثتىا
االثتالؿااالألطالذاللألاألااسنفا 1911اـ،اولـاألستقراا وراللبةوانألألفاطالؿا ذ االسترةااال اوؿ،ا قداقاوتا دةا
ةورات اوانتساوات اشباألف ،ااو دة اوثاوالت الالستقالؿ ا ف االدولف االبةوانألف ،ا اف اأول ا اوا اقاـ ااه اأثود اااشاا
القروانلذ،االذدا ُ ألفاوالألاا لىالألاألااسنفا1711اـ،اةـاواالاثاأفااستقؿا فاالسلطفاالور زألفا ذااسطناوؿا اـا
 1714اـا(اال ألالذ ،ا ،1979اجا ،5اصا 553-552ا) ،اواستوراالث ـاوراةألاا ذا ائلتهاثتىاقاوتاالدولفاالبةوانألفا
ااستبادةالألاألااإلىاسألطرت اا ذا،1835اواقألتاونطقفاارقفاطارجاالنسوذاالبةوانذاثألثا انتاتقعاتثتاسألطرةا
السنوسألألفا(اروسذ،ا،1991اصا423-422ا) .ا
 3.1.2.4نبذة عن المجتمع الميبي
 1.3.1.2.4األصول التاريخية لممجتمع الميبي
ل ذانس ـاالتر ألبااالجتوا ذاللوجتوعااللألاذ ،األجباالبودةاإلىاا صوؿاالتارألطألفاللوجتوع ،ا قاؿاالست ا
اإلسالوذاللألاألاا افاس افالألاألااوفاالارار ،اةـاوعاالست ااإلسالوذاو جرةاالبرباإلىالألاألا ،اادأتا ولألفاتبرألبا
للس افاالارار،اوثدثاانص اراوتزاوجااألفاالساتثألفاالبرب،ااوالس افاالارار،اوتوثداالشباافاالبراذاوالاراردالغفا
ودألنااوثألاةاوتقالألدااوأووا اااجتوا ألفا(ااازاوف،ا،1975اصا93-82ا) .ا
قدر االتبداد االس انذ ا ذ الألاألا ا شألف ااالثتالؿ ااإلألطالذ ا اـ ا 1911ااثوالذ ا 600األؼ انسوف اتقرألاا،ا
و افاس افالألاألااألنقسووفاإلىا ئاتاوتنو ف ،اطاقاتاوقاائؿا:اتجاراو الثوف ،ا األداوت وألناتاقالألفاجوا ألف،ا
و ستا الاألفاالس افاوزألجااوفاالارار ،االبرب ،اا تراؾ ،االزنوج ،اأداأفالألاألاا افاتتوألزااوجوداتبددا رقذا
أل ا ،اإال اأف اانتوا اأ لاألف االس اف الإلسالـ االسنذ االوال ذ ،اطسؼ اوف اثدة ا ذا االتنوع االبرقذ ،او اف األوجدا
ااإلوا فالذلؾاأقلألفاتنتوذالإلسالـاا ااوذاالطارجذ ،اوأقلألفاأل ودألفاونغلقفا لىاذات ا ،ا واا افا ناؾاتقسألواا
آطراللقاائؿا ،اواااألفاقاائؿا راألفاترجعا ذاأصول االلساتثألفاالوسلوألفاا وائؿ ،اوأطر اةانوألف ،اةـا افا ناؾا
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تقسألوااواااألفاا شراؼاالذداألنتووفا سرةاالرسوؿا(ص) ،او ألراا شراؼ ،اووفاةـ ،األو فاالق اوؿاأفاالوجتوعا
اللألاذ ا ذ االقرف االتاسع ا شر ا اف اوجتوبا اتبددألا ا س اانتوا ات اطاقألف ،اقالألف ،اواقلألوألف ،اوقد ا اف ااالقتصادا
اللألاذ اقائوا ا لى االز ار ف اوالر ذ اوالتجارة ،اواساب االصراع ا لى اوصادر االوألا اوالو ار ذ انشأت االبدألد اوفا
الثروب ااألف االقاائؿ ا،اتوتبتاالقاائؿااللألاألف ا ذ االقرف االتاسعا شر اوالراعاا وؿاوف االقرف االبشرألف اااستقالؿا
سألاسذا فاالدولفاالور زألف ،او انتا ذ االقاائؿاتولؾاالسالحالثواألفاو ار أل ااوفاالقاائؿاا طر  ،اولـاتستطعا
السلطف االور زألف اوف ا رض اسألادت ا ا لى ادواطؿ االاالد ا ذ اارقف اوسرت اوالقالف اوالجاؿ االغراذ او زاف ،اأد اأفا
القاائؿ ا انت ااوةااف اشاه ادوؿ اتطوع ال ا اابألدا ا ف اسألطرة االدولف االور زألف ،اول ا اسلطان ا اوقانون ا االطاص،ا
واالر ـ اوف اأف ا ذ االقاائؿ اجوب ا اوع ااثتالؿ اإألطالذ اللألاألا ا دؼ اوشترؾ ا ذ االنواؿ اود اإألطالألا ،اإال اأفا
البصاألفاالقالألفا انتا ذاالغالافا لىاالوجتوعااللألاذ،ا ار ـاوجودا وألفاجاوبفاو ذااإلسالـ ،اإالاأفا ؿاقاأللفا
وطاقفا انتال اا وألت ااالطاصفا(اأثوألدة،ا،1998اصا83-76ا) .ا
ااطتصارا إفاالوجتوعااللألاذاألغلبا لألهاالطااعاالقالذ،اوالقاأللفا ذالألاألااالاتطتلؼا ذاانائ اااالجتوا ذا
فاالقاأللفاالبراألفاثألثا انت او ونفاوفا شائراواطوفاوأ طاذ ،او ؿا رعاون ااألوةؿا ذاانائهاالقاأللفانسس ا،ا
وللقاأللف اوطف ،اأد اأرض اتنتقؿ ا أل ا اوتول ا ،اوتثوأل ا ،او ذ انطاؽ ا ذا االوطف ات وف اأوطاف اأصغر اطاصفا
االبشائراوالاطوفاوا طاذ،اوأ راداالقاأللف،اأواأدا رعاوفا رو ا ،اوتواونوفاوت ا لوفا ألواا لأل ـاوفاواجاات،ا
وواال ـاوفاثقوؽا(ازألادة،ا،1958اصا14ا) .ا
ل فاألجباوالثظفاأنهاار ـا ذااالتنوعاالبرقذاإالاأنهاالاألو فاالقوؿااأداثاؿاوفاا ثواؿاأفا ناؾا
وش لفاأقلألاتا ذالألاألا ،اثألثاأفانسافاا قلألاتا ذاجولت ااواجوألعاأنوا ااو رو ااالاتزألداتقرألااا لىا(-5
 ،)%10اوفاوجووعاالشببااللألاذ ،انصس ااوفاالارار ،اوالنصؼاا طراوفاالبناصراالسودانألف ،ا التنوعاالبرقذا
وا ذاثدوداوألقف،اإالاأفاالتواألزا ذاالوجتوعااللألاذا ذاالغالبا واقالذاوطاقذا(اثوداف،ا،1996اصا195ا) .ا
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 2.3.1.2.4التركيبة الحالية لممجتمع الميبي
تاألفالنااووااساؽاأفاالوجتوعااللألاذا واوجتوعاقائـاأساساا لىاالقاأللف،االتذاتوةؿاثجراا ساسا ذا
الدولفااللألاألف،اوتشألراالتقدألراتاإلىاأفالألاألااتوـاثوالذا 140اقاأللفاو شألرةاابو ااألوتداوفاوصراإلىاتونس،ا
وااتشألراالتقدألراتاإلىاأفاثوالذا 30اقاأللفاتتوتعاانسوذا األرا( اتقرألر االشرؽ اا وسط ،ا ،2014اص ا 10ا) ،األش ؿا
البربا الاألفاس افالألاألااأللأل ـاا وازألغا ا ارقف،ا الطوارؽ ،اوتتوزعا ذ االوجوو اتا لىاقاائؿاتستوطفالألاألاا
ثألث اتنتشر االقاائؿ االبراألف اوف اثدود اوصر ا لى اطوؿ االساثؿ االلألاذ ،اوصوال اﺇلى اتونس اوتوتد ا ذ ا وؽا
الصث ار ،ا ألوااألوجداا وازألغا ذاجاؿانسوسه ،اوابضاالوناطؽاالوثاذألفاللثدوداوعاتونس،ا ألوااتستوطفاقاائؿا
التاواوناطؽاأوزااو داوساوالقطروفاجنوباالاالداوال سرةاجنوباشرؽ،ا ألوااألبألشاالطوارؽاداطؿاالصث ار ا ذا
الوناطؽاالوتاطوفاللثدوداوعاتشاداوالنألجراوالجزائراووالذ،اوتتوزعا ذ االقاائؿا ذالألاألا،اواااألفاقاأللفاسلألوافا ذا
الجنوب االلألاذ ،اوقاأللف االا ار صف اشرؽ االاالد ،اوقاأللف االقذاذ ف ا ذ اطارؽ ،اوانغازد ،اوسرت ،او زاف ،اوطراالس،ا
و رألاف ،اوال ازوألف االغراألف ،اوا وازألغ ا ذ اجااؿ ا رب االاالد ،ااوالطوارؽ ا ذ ادواطؿ االصث ار االوتاطوف اوع اثدودا
تشاد،االنألجر،االجزائر،اووالذا(االونألاود،)2014،او ذا ذااالصدداألو فاذ راأ ـاالقاائؿاالتذالباتادوراا اواا ذا
التسا التاالسألاسألفااللألاألف،او ذا(اثجاؿ،ا،2014اصا78ا)ا :ا
أوال  :القبائل المساندة لمقذافي :
 .1القذاذفة :اأ ةراالقاائؿانسوذااوتسلثاا ذا داالقذا ذانظرااالنتوا االقذا ذاإلأل ا.
 .2المقارحة :ا ذاةانذاأ اراقاأللفا ددااابداقاأللفاور لف،ا واا انتاوفاأ ةراالقاائؿانسوذا.
ا
ا
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ثانيا  :القبائل المعارضة لمقذافي :
 .1ورفمة  :او ذ اأ ار اقاأللف الألاألف ا ددا ،اإذ األالغ اتبداد ا اولألوف ا رد ،اوتبتار اوف اأ ةر االقاائؿ اتبرواا
للت وألش.
 .2الزنتان  :ل اانسوذااجتوا ذا األر،اووفاأ ةراالقاائؿاوباداةالنظاـاالقذا ذ.
 .3مصراتة  :أ اراالقاائؿا ذاشرؽالألاألا،اووفاأشد اا دا االلقذا ذ.
 2.2.4ليبيا تحت االستعمار اإليطالي
ظ رتاأطواعاإألطالألاا ذالألاألااوا راا ذاالقرفا ،19اول ن االـاتتالوراوتأطذاصورةاوثددة ،اأواوبلنفاإالا
ابداالوثدةااإلألطالألف،ا و نتألجفال ااادأتا ذ االوطاوعاتظ رااش ؿاجددا لىاسط االسألاسفااإلألطالألفا(اثوداف،ا

 ،1996اصا 43ا)،اثألثا افاالوشروعااالستبواردااإلألطالذاللألاألااود و ااابواوؿااقتصادألفاوأألدألولوجألفاوسألاسألف،ا
اقتصادألاا انت اا وواعااالقتصادألفاداطؿاإألطالألااإلىاثداواااثاجفاإلىا ولألفان وفالتلثؽاإألطالألاااأوروااا
الوتقدوف ،ا واا انتاإألطالألااتبانذاوفاوش لفاالسالثألفا ذاجنوباإألطالألااالذألفاتصا دتاوطالا ـاااإلصالح،ا
و افااثتالؿالألاألااألوةؿاثالاوفاطالؿا ت االااباأواـااستألطافاالسالثألفا ذالألاألا،اوسألاسألا،اا افا ناؾاتنا سا
ثاد ااألف االقو ااالستبوارألفا ذااثتالؿ اأراوذاالغألر ،اوألجبا لى اإألطالألاالتاقىاداطؿ االسااؽاأف اال اتنثصرا
داطؿاثدود اا(أثوألدة،ا،1998اصا148-147ا)اػااوأألدألولوجألا،ا افالد ااإلألطالألألفاإألوافااأن ـاورةفااإلواراطورألفا
الرووانألف،اواالتالذا افالدأل ـاثؽاتارألطذا ذاونطقفاالاثراالوتوسط،اولألاألااواساباقرا ااوفاإألطالألاا انتاجز ااا
وفا ذ ااإلواراطورألف،اوألجباأفاتبودا ذلؾ،الذااادأتاإألطالألااتتطلعاالثتالؿالألاألاا ذاأواطراالقرفاالتاسعا شر،ا
ر اتاتثقألؽا ذااال دؼ ،ا فاطرألؽا ت االودارس ،اوارساؿاالجوا اتاالتاشألرألفا( ازألادة،ا
وشر تا ذااتطاذاإج ا

 ،1958اصا 80ا) ،او ت ا روعاللانوؾااإلألطالألفاالتذاادأتاتقرضاالس اف،اتو ألدااال تصاباأراوذاالوواطنألفا
اللألاألألف،اثألثاتثجزا لىاأراوأل ـا ندا جز ـا فاالسدادا(االووسو فاالبراألفاالبالوألف،ا،1999اجا،21اصا262ا).ا ا
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انطالقااوفاالبواوؿاالسااقفاقاوتاإألطالألااااثتالؿالألاألااسنفا،1911اواذلؾاانت ىاالنسوذاالبةوانذا لىا
لألاألا ،اطاصف اابد اأف اتنازلت اتر ألا ا ف الألاألا الصال اإألطالألا ااووجب اوبا دة اأوشذ االتذ اوقبت ا االدولتاف ا ذا
 1912/10/18ا(او تافاالونارةاا ز رألف ،ا 2011ا)،اوطالؿاالسترةاالتذاث وتا أل ااإألطالألاالألاألا،ا قداوارستاسألاسفا
االستألطاف االتذ ات دؼ الجبؿ الألاألا اإألطالألف ا( اال ألالذ ،ا ،1979اج ،5اص ا 555-554ا) ،ال ف اا وواع الـ اتستقرا
دؼاالتطلصاوفااالستبوارااإلألطالذ،اوقدـاالشببا
إلألطالألاااال اوؿ،اثألثاقاوتاالبدألداوفاالةوراتاالشباألفاا
ّ
اللألاذاا الؼ اوفاالش دا ا( اثوداف ،ا ،1996ا 51-49ا) ،ا ندوااقاوت اإألطالألا اااثتالؿالألاألا ا اـ ا 1911اـا افا
الوجتوعااللألاذاألغلبا لألهاطااعاالتبدد،ا قدا افاو ونااوفاتثالساتاقالألفاقوألف،او افا ناؾاص ار اادائراااألفا
القاائؿ،اإالاأفا ؿاذلؾاتوقؼااطاألبفاالثاؿاوعااثتالؿاإألطالألااللألاألاا(اأثوألدة،ا،1998اصا،33اصا145ا) .ا
 3.2.4ليبيا تحت االستعمار البريطاني والفرنسي
ندوا ااندلبت االثرب االبالوألف االةانألف ا اـ ا ،1939اوقست اإألطالألا ااجانب األوانألا ا ذ اجا ف اواثدة اودا
ارألطانألااو رنسا،اووعاانتصاراالثلسا ا ذاوبر فاالبلوألفاالتذاجرتا ذالألاألا،ا رباودألنفااإلس ندرألفا ذاطرألؼا
 ،1942اواستسالـاإألطالألا،اوطروج اان ائألااوفالألاألاا(ازألادة ،ا ،1958اصا 121ا) ،اثألثادطلتاالقواتاالارألطانألفا
والسرنسألفالألاألاا ذا اـا،1943اوتقاسوتاالدولتافاالسألطرةا لىاا راوذااللألاألف،اثألثا انتاطراالساوارقفاوفا
تاالثرباالبالوألفاالةانألف،اووبتالألاألااتثتاسألطرةاا وـا
نصألباارألطانألا،او زافاوفانصألبا رنسا،او ندوااانت
ُ
الوتثدةاالتذاقررتا ذاواألوا 1949ا رضاالثواألفاالارألطانألفا لىاإقلألـاارقف،اواإلألطالألفا لىاإقلألـاطراالس،ا
والسرنسألف ا لى اإقلألـ ا زاف ،ال ف االشبب االلألاذ ار ض االثواألف ،اواندلبت االوظا رات اوالوواج ات اود االوجودا
الارألطانذاوالسرنسذا(اال ألالذ،ا،1979اج،5اصا،)557-556ا افا دؼاارألطانألااالوتواشذاوعاسألاست ااالوب ودةا(ا
رؽاتسد ا )،ا واالسصؿااألفاإقلألوذاارقفاوطراالساوون ا زافالسرنسا،او ذلؾاالبوؿا لىا رسااذوراالسرقفااألفا
أانا الألاألا ،اواألنواا أر االلألاألوفاأنهاا زألوفاإألطالألااسنفا1943ـاألجباأفات وفاالسألادةا لىالألاألاا ل ا،اإالاأفا
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اإلنجلألزاوالسرنسألألفار ووااذلؾاوصووواا لىاث ـالألاألااثتىاتتـاالتسوألفاوعاإألطالألاا(اثاألبا،ا1981ا،اصا11ا)،ا
ل ف اا وواع اتأزوت ا ذ الألاألا ااساب االر ض االشباذ اللسألاسات ااالستبوارألف ال ؿ اوف ا رنسا اوارألطانألا ،اثتىا
اوطرت اا وـ االوتثدة ا ذ ا 1949/11/21اون الألاألا االووثدة ااالستقالؿ اطالؿ ا اوألف ،اواووجب االترتألااتا
االستبوارألفاالتذاقاوتاا ااارألطانألاالووافا دـانشو ا ألافالألاذاقداأل دداالوصال االارألطانألف،ا ولتاارألطانألاا
لى اتس ألؿ اإقاوف االوول ف االلألاألف االوتثدة ا ذ ا ،1951/12/24اانظاـ ا ألدرالذ األوـ اةالث اوالألات ا( اطراالس،ا
ارقف،ا زافا)،اتثتاث ـاالولؾاوثوداإدرألساالسنوسذ،االذداأصا ااووجباالدستوراأ لىاسلطفاداطؿاالدولف،ا
اصالثألاتاواسبفاتتجاوزاثتىاوجلساالنوابا(االووسو فاالبراألفاالبالوألف،ا،1999اجا،21اصا268-267ا) .ا
 4.2.4ليبيا بعد االستقالل
تاألفالناا ألوااساؽاأفاالوول فااللألاألفاأقألوتاار األػفاارألطانألػا،او انػتاارألطانألػاا ػذلؾا ػذاصػاثافاالسوػؿا
ذاتنصألباوثوداالسنوسذاول اا لىالألاألا،او واوااجبؿاالسألاسفاالارألطانألفااالسػتبوارألفاتػتث ـا ػذاالسػلطفا ػذا
لألاألا،اسألوااوأفاالوول ػفااللألاألػفا انػتاوقسػوفاووػبألسفاتثػتاالنظػاـااالتثػادداالػذداأ لنػتا لػىاأساسػهاالوول ػف،ا
و واا وراالذدالـاأل فاألتناسباوعاثالفالألاألااأاداا،ا لألاألاادولفاوتجانسفاإلىاثدا األرا،اوقألاـانظاـااتثاددا أل اا
واأورالـاأل فا ذاصػال ان وػت ااواسػت واؿا ولألػفااسػتقالل اا،اوسػا وتا ػذ االططػوةا ػذاوػبؼاسػلطفاالولػؾا
والث ووػػفاالور زألػػفا(ثاألػػبا،ا1981ا،ا11ا)،اثألػػثاسػػألطرا لأل ػػااانطاػػفاوػػفاشػػألوخاالقاائػػؿاوا

ألػػافااونطػػؽاقألػػادةا

القاأللفاولألساالدولف،ا لـات فا ناؾاوؤسساتادولفاثقألقألف،ا وااأفا ػذ االنطػباصػا تاالدسػتور،اوسػألطرتا لػىا
الدولػػف،اوسػػتغلألفاو ػواقب ـاوسػػلطات ـالتثقألػػؽاوصػػال اطاصػػفاا ػػـ،اولػػذلؾا انػػتال ػػـاروااػػطا وألقػػفاوػػعاالغػػرب،ا
والػػدوائرااالسػػتبوارألفا(أثوألػػدة،ا،2012اصا2ا).او ػػواوػػااأد اإلػػىا شػػؿا ػػؿاوثػػاوالتاتط ػوألرا وألػػفالألاألػػفاجاوبػػفا،ا
ا وراالذداألبنذاأفاأزوفاال وألفاالوطنألفااللألاألفاارزتاونذاتأسألساالدولػفااللألاألػفاالثدألةػفا ػاـا1951ـ،ا لقػدا ػافا
وس ػػوـاال وألػػفاالوطنألػػفااللألاألػػفا ائوػػاا،او انػػتا نػػاؾاوػػرورةاولثػػفاابػػدااالسػػتقالؿالتشػ ألؿاوةػػؿا ػػذ اال وألػػفااصػػورةا
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تتجػػاوزاال وألػػاتاالوثلألػػفاوالوناطقألػػفاوالقالألػػفاالسػػائدةاآنػػذاؾ،اال ػػفاالنظػػاـاالول ػػذا ػػذالألاألػػاااسػػتنزؼاج ػػود ا ػػذا
الص ػراعاالسألاسػػذانثػػوا ػػرضاسػػألطرته،اولػػـاأل ػػفا نػػاؾاتر ألػػزا لػػىاال وألػػفاالوطنألػػفااللألاألػػفاإالا ػػذا ت ػرةاوتػػأطرة،اا
و ذا،اواساباالص ار اتاالقالألف،اوالج وألفات ونتاالوال ات،ااواالنتوا اتا لػىاأسػساوناطقألػف،اوج وألػف،اوقالألػفا
تثت-وطنألف،ااأواقووألفاواسالوألفا وؽ-وطنألف،اولـاأل فاذلؾاووفا وألفاوطنألػفالألاألػفاجاوبػف،ااػؿا لػىاثسػاا اا
وود اا ذا ةألراوفاا ثألاف(الوغألراذ،ا،1993اص .)52ا

واساب اارت ااط االولؾ اوالنطب االثا وف ااالغرب اوتشااؾ االوصال  ،ا قد اقاـ االولؾ االسنوسذ ااث ـ الألاألاا
اسألاسف االثدألد اوالنار ،اثألث اقاـ ااونع اا ثزاب ،اووالثقف االوطنألألف ،اوتوج اتابألته الارألطانألا ااتوقألبه اوبا دةا
الصداقفاوالتثالؼاوعاارألطانألاا ذا،1953/7/29او ذاالوبا دةاالتذاراطتالألاألاااارألطانألاالودةا 20اسنفاوفا
الناثألفااالقتصادألف اوالسألاسألف اوالةقا ألف ،اوأصاثتالألاألا انقطف اارت از الارألطانألاا ذ االونطقف،اوف اطالؿاانتشار اا
البس ردا ذالألاألا،اوقوا د ااالبس رألفاالةالثا ذاانغازداوطراالساوالبدـ،اةـاقاـاالولؾاالسنوسذا ذاساتوارا
ُجرتااووجا ااقا دةا والسالودةا 17اسنفاللوالألاتاالوتثدةاوقااؿا
 1954ااتوقألعاوبا دةاوعاالوالألاتاالوتثدةاأ ّ
والغاز ألد،او ذاالقا دةاالتذاأصاثتاأ اراقا دةاأورأل ألفا ذاالقارةااإل رألقألفا(اال ألالذ،ا،1979اج،5اصا557ا) .ا
ؿا ذ االتطوراتاالسألاسألفا انتاتثدثا ذالألاألااوسطا وباشباذا األر،اواستألا ااالغاوفااالنقساـا
السألاسذ اواالجتوا ذ اداطؿ الألاألا ،اولذلؾ ا اف االاد اوف اإج ار اتغألألرات ا لى االواقع االذد ا روته االسألاساتا
االستبوارألفا ذالألاألا،الذااقاـاالولؾاإدرألساالسنوسذاتثتاوغطاالووةلألفاالنألااألألفاالونتطاألفا ذا1963/4/26ا
اإصدار اورسوـ اول ذ األقوذ ااتبدألؿ االدستور ،اوالغا االنظاـ ااالتثادد اواقاوف االنظاـ االور زد ا ،ا ططوة انثوا
األؤد اإلى ات دئفا
تأسألس ادولف الألاألا االووثدة اتثت ااسـ االوول ف االلألاألف او اصوت ا اطراالس ،ال ف ا ذا االتبدألؿ الـ ِا
الغوباال اوفا ذاأ واؽاالشببااللألاذااسابااووارساتاالول ألفاالتذا انتاتستطدـاالبنؼاواالستادادا طرألقفا
للث ـ،او واوااو ّدالةورةاالسات اوفاأأللوؿا اـا1969ا(اثاألبا1981ا،ا20ا) .ا
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 5.2.4الثورة الميبية سنة  1969وسقوط الممكية
انتاالةورةااللألاألفاالتذاقاد ااالبقألداوبوراالقذا ذاوداالنظاـاالول ذالثظفا ارقفا ذاالتارألعاالسألاسذا
اللألاذ ،ا قداأطاثتاالةورةااالنظاـاالول ذ ،اواستادلتهاانظاـاجو ورد ،او ألرتاالةورةاوفاأ وألفالألاألاااالستراتألجألفا
االنسافاللبالـا له ،ا واا افال اادورا األرا لىاوداراأرابفا قود ،ا ذاجرالألاألا ا زوفاال وألفاالتذاتبصؼاا اا
ذاالوقتاال ار ف .ا
 1.5.2.4مقدمات الثورة
ادأتاثالفاوفاالنقوفاوالغوباتجتاحاالشببااللألاذا ذا داالول ألف،اطاصفاوعاتصا داالوداالقووذ ا
ا والوطنذا ذاالبالـاالبراذ،اوادأتاإر اصاتاالةورةا ذالألاألااتظ ر،اثألثاادأتاالوطالااتاالشباألفا ذاألناألرا
،1964ااورورةاجال االقواتاا جناألفاوتصسألفاقوا دااالستبوارا ذالألاألا،اووعاتصا داالغوباالشباذاقاوتا
ارألطانألاا ذا1965ا االجال ا فاطراالس،ااألنواااقألتاقوا د اا ذاارقف،اوقا دةا والساا ورأل ألفا واا ذ،اووعا
دواف اإسرائألؿ ا لى االبرب ا ذ ا ،1967اواثتالل ا الل ةألر اوف اا راوذ االبراألف اادأت االجوا ألر االلألاألف اتطالبا
االقوا د اا جناألف ،اوقاوت اارألطانألا التجاوز اثالف االغوب االشباذ اااالنسثاب اوف اقا دة اارقف ا ذا
اقوة ،ااتصسألف ا
،1968اواثتسظتااقا دةاالبدـاوالثاوألفاالبس رألفا ذاطُارؽااا(اال ألالذ،ا،1979اج،5اصا557ا) .ا
 2.5.2.4اندالع الثورة وسقوط الممكية وقيام الجميورية
أصا االشببااللألاذاوقتنبااأفاالولؾاالسنوسذاأصا ا ذا زلفاتاوفا فاشباه،اوآوالهاوآالوه،اوونذا
انتساوفا،1964اوقألاـاالولؾااقوب ااادأت اقطا اتاواسبفاوفاالشببااللألاذاتر اورورةاتغألألر اا وواعا ذا
لألاألا،اطاصفاوعاتصا داالوداالقووذاوالوطنذاالذدااجتاحاالبالـاالبراذ،اوادأتاال ةألراوفاالتنظألواتااللألاألفا
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تبوؿا لىاتنظألـانسس اااش ؿاسردالقألادةاالتغألألراالورتقبا ذالألاألا،اوقدا افاأارزا ذ االتنظألواتا واتنظألـااااا
"االوااطاالوثدوألألفاا ثرارا"االذداوـاالبدألداوفاالوااطااللألاألألفااقألادةاالبقألداوبوراالقذا ذ،االذداادأاتثر ها
ذا 1969/9/1الإلطاثفااالنظاـاالول ذ،اوقدانجثتاالةورةااالسبؿا ذاإجااراالولؾاالسنوسذا لىاالتنازؿا فا
البرش،اوأُ لفاقألاـاالجو ورألفاالبراألفااللألاألف،اوتـاتش ألؿاوجلساقألادةاالةورةا سلطفا لألااإلدارةاالاالد،اوأصا ا
البقألداوبوراالقذا ذارئألسااللوجلساورئألسااللوز ار ا(اال ألالذ،ا،1979اج،5اصا558ا) .ا
 6.2.4ليبيا في عيد القذافي
ادأ االقذا ذ ا ور اوصوله اللث ـ ا ذ الألاألا ااالبوؿ ا لىاتصسألف االنظاـ االقدألـ ،او انت اأوؿ اأ دا ه اتصسألفا
االستبوار اواقاألا  ،ا سذ ا صر االول ألف الـ اتتث ارر الألاألا ا بلألا ،اوانوا ا انت االول ألف اورثلف اانتقاؿ ااألف ااالستبوارا
السبلذ اواألف االتثرألر ،اثألث ا انت الألاألا اوستقلف ااسوألا ،ال ن ا ا بلألا ا انت او الف ااقألود ااالستبوار االسألاسألفا
والبس رألفاواالقتصادألف ،الذلؾاادأتاالةورةا ذالألاألااتبوؿا لىااست واؿا ولألفاتصسألفاالقوا داا جناألف ،اةـا أر ا
القذا ذاأفاالتثرألراالسبلذاألتوةؿااالسألطرةا لىاووارداالةروةااللألاألف،او ذااا ساساالاتروؿ،الذلؾاشرعا ذا ولألفا
تأوألـالووارداالاتروؿا(اثوداف ،ا ،1996اصا 84-83ا)،اووااأفاتوتا ولألفاترتألباا وواعاالداطلألفا ذالألاألااثتىا
تقدوتالألاألااوااشرةاإلىاالوثدةاالقووألفاداطؿاالاألتاالبراذاال األر ،ا دطلتالألاألاا ذا داالقذا ذاأوالاوعاسورألاا
ووصرا ذااتثاداالجو ورألاتاالبراألف ا ذاساتوارا،1971اةـاأ لنتاالوثدةااألفاوصراولألاألاا اـا،1972اةـا
األفالألاألااوسورألاا اـا،1980اةـااالتثاداالوغاراذاوعادوؿاالوغرباالبراذا اـا1989ا(االووسو فاالبراألفاالبالوألف،ا

،1999اج،18اصا96ا).ا ا
لقد اارتاط االنظاـ االسألاسذ االلألاذ ااشطصألف اوبور االقذا ذ ،االذد اجا اللث ـ اابد اةورة اقاـ اا ا ااد و ا
القوا ا لى ااالستاداد اووثاراف االظلـ اوتثقألؽ االبدالف اوالوساواة ،اوا تسب االقذا ذ اشر ألته اوف اأرابف ا ناصرا
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أساسألف ،االةورةاالقووألف ،االوساواةاوالبدالفااالجتوا ألف ،اشر ألفاال راوفاوال وألفاالوطنألف ،اوالقألوفاالروزألفالشطصألتها
وناوؿاودااإلوارألالألفا(اثجاؿ،ا،2014اصا69ا) .ا
ادأاالبقألداالقذا ذاألبوؿا لىاتر ألزاجوألعاالسلطاتاوالصالثألاتا ذاألد ،اولذلؾاقاـا ذاوارسا1979ا
اثؿ اوجلس اقألادة االةورة ،اونصب انسسه اقائدا اأ لى اللقوات االوسلثف االلألاألف ،اوووع النسسه اصالثألات اوطلقفا
اا تاار االز ألـاوقائداالةورةاوصاثباالثؽاالوطلؽا ذاالث ـا(ا لذ،ا2014ا) .ا
انتاالتر ألافاالنسسألفاللقذا ذاتبتودا لىانظرةاالقذا ذالذاتهااا تاار اأوألفاالوثدةاالبراألف،اوورألثاجواؿا
اداالناصر،او واواا افالهاانب اساتاوااشرةا لىاالتوج اتاالداطلألفاوالطارجألفاللسألاسفااللألاألف،االتذاانب ستا
ادور ااسلااا لىاالدولفانظرااالرت از اا لىاالبواوؿاالنسسألفاأ ةراون اا لىاالبواوؿاالوووو ألفا(اثجاؿ،ا،2014ا

ص ا 73-72ا) ،ا وترجع ا ذ االصسات اأساسا اإلى االاألئف االادوألف االتذ انشأ ا أل ا االقذا ذ ،ا قد اولد االقذا ذ ا ذ االدةا
سرت،او انتاأسرتهاتبوؿا ذاالز ار فاوتراألفاالوواشذ،ا تر رعا ذاظؿاظروؼاقاسألفاللغاألف،اوقداأةّرتا ألها ذ ا
النشأةاإلىاثدا األر،اثألثاد بتهاإلىاالسألطرةا لىا ؿاشذ ،او رضانسسهااأداوسأللفا لىاالثألاةاالسألاسألفا
اللألاألفا(االووسو فاالبراألفاالبالوألف،ا،1999اجا،18اصا96-95ا) .ا
ووعاالقذا ذاال تاباا طور،اوطرحاوااأطلؽا لألهاالنظرألفاالبالوألفاالةالةف،االتذاشرث اا ذا تااه،ا
وق اـااتجسألداأ ار ا لىاالنظاـاالسألاسذ،التصا ا ولألاتااتطاذاالقرارا ذاألداالوواطنألفاوفاطالؿاالدألوقراطألفا
اتوارسا فاطرألؽ االوؤتورات االشباألف ا( االقذا ذ ،ا ،1978اص ا 122ا) ،او ذا 1990/3/11اأصدرا
الوااشرة ،االتذ َ
القذا ذاوفاوؤتوراالشبباالباـاوةألقفاالشر ألفاالةورألف،اثألثاون انسسهااووجا ااالثؽا ذاووارسفاالتوجألهاالةوردا
للجافاوالوؤتوراتاالشباألفاوالوؤتوراالشباذاالباـا(اثوداف ،ا ،1996اصا 276ا) ،ا وااقاـااإوباؼاالجألش،اثألثا
أصاثتاالوناصباالبلألااداطؿاالجألشاتوزعا لىاأساساقالذ،اولألسا لىاأسساوطنألف،ااؿاأصاثتاالوؤسسفا
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البس رألفا اارةا فاوأللألشألاتاشباألفاو تائباتاابفالها فاطرألؽاقاأللتهاو ائلته،اوأصاثتالبائلفاالقذا ذاو انفا
ساوألفا وؽاالوثاسافاوالوسائلفا(االوناود،ا،2010اصا17ا) .ا
ووفاالطاألبذا ذاظؿا ذااووعاأفاتظ راوباروفالآللألاتاالتذاألث ـاا ااالقذا ذالألاألا،او ناالـاألتوافا
القذا ذااووارسفاالقوعاالشدألداودا ا فارووزاالوباروفاداثؿاوطارجاالاالد،اوالذداالغاأوجها ذاالتسبألناتاوفا
القرف االبشرألف ،اوستغال االثظر االوسروض ا لى الألاألا ا( اسوارد اوآطروف ،2011،اص ،)12انا ألؾ ا ف ادور اسألاسفا
القذا ذا ذاانقساـاالوجتوعااللألاذاإلىا دةاقاائؿاوتناثرةاوثاقدةا لىاابو ااالابض،اوفاطالؿاد وهالابضا
القاائؿ ا آلألف اللاقا ا ذ االث ـ ا طوؿ ا ترة اوو نف ،اوع اا تواد اأألوا ا لى االبوائد االنسطألف الش ار اوال ات اشألوخا
القاائؿا(اجار،ا،2012اصا105ا) .ا
ؿا ذ االسألاساتاوالططواتاجبلتالألاألااتبألشاتثتاسألطرةانظاـاسألاسذا س رد،األثت را ولألفاصنعا
القراراالتذاانثصرتا ذاشطصاالقذا ذا(ا األد،ا،2012اصا39ا) .ا
ا
 7.2.4دور سياسة القذافي في ظيور أزمة اليوية
الاشؾاإذاا اأفاسألاساتاالقذا ذا انتال ااآةاراوطألوفا لىااالستقراراواالنسجاـااالجتوا ذ،ا قداأدتا
َ
سألاسفااإلقصا اوالت وألشال ا فاو وناتاالوجتوعااللألاذاإلىاظ وراأزوفا اوألفاألقتااظالل اا لىاجوألعانواثذا
الثألاة،اوأدتاات ار وات اا لىاودارا قوداإلىاا زوفااللألاألفاالثالألف .ا
لقد انظر االقذا ذ ا ذ ااداألف ا د اإلى االقاأللف اابدوانألف ،اثألث اا تار االوال اللقاأللف اجرألوف ،اوسبى اإلىا
تقوألضاالنظاـاالقالذاالذداا تار اوتطلسااوورتاطاااالووارساتاالول ألفاالرجبألف،اوابدا ترةاقصألرةاوفاث وهااتطذا
سلسلفاوفااإلج ار اتالتبدألؿاالثد اودااإلدارألفاالتذا انتاتستنداإلىاالططوطاالساصلفااألفاالقاائؿ،ا وااقاـاابزؿا
لىاأساساقالذ،اولـاألوضاالوقتاطوألؿاثتىاادأاالقذا ذا ذااتااعاسألاسفا
ِا
جوألعاالوسؤولألفاالذألفا ألن ـاالولؾا
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الادونف،او ذاسألاسفاا تودتا لىااالرت ازا لىاالقاأللفا ورقفارااثفاللسألطرةا لىاالث ـاو لىاالدولف،اثألثاقاـا
القذا ذااتشجألعاالطقوساالادوألفاوالرألسألفاالورت زةاإلىاالقألـاالقالألفاالوتبلقفاااللااساوالووسألقىاوا

ألاد،او واواا

اف اواوثا اللجوألع ا ذ انوط االلااس االذد ا اف األرتدأله االقذا ذ ،اواستطداوه الروزألف االطألوف ،اولقا االبدألد اوفا
وألو ه ا ذ االصث ار اوداطؿ االطألاـ ا( اأثوألدة ،ا ،2012اص ا 20-19ا) ،اوسبى االقذا ذ اللبب ا لى االطال ات ااألفا
القاائؿ،اوش ار االوال االقالذ،اوادأااساباوبؼاقاأللتهاوفاثألثاالبددااانا االتثالساتاوعاالقاائؿاا طر ،ا قاأللفا
الوقارثف ،اوقاأللف االاور لف اقاؿ اوثاولف ااالنقالب ا اـ ا ،1993االتذ اقاـ اا ا اوااط األنتووف اللقاأللف ،اوابد ا شؿا
االنقالباقاـاالقذا ذاااالنتقاـااوثشألفاوفاقاأللفاالور لف،اثألثاقاـااإ داـاووباقافا ائالتاالوااطاالذألفاشار واا
ذااالنقالب،التصا اقاأللفاالور لفاابداذلؾاو وشفاإلىاأابداالثدودا(اثجاؿ،ا،2014اصا79-78ا).ا ا
أد اا تواد االقذا ذ ا لى اتسألألس االقاأللف ،اإلى ات وألش االسئات االوبألسف اوالوباروف اله ،اوطاصف ا ذا
ةاالتواألزاالوناطقذ،اثألثاثروتاودفاالشرؽاوفاأاسطاا شألا ا ذاظؿاالة ار االساثشالودفا
الشرؽ،اوادأتاظا ر
ُ
الغرباالتذا انتاالقاائؿاالوساندةاللقذا ذاتتور زا أل اا(اتقرألراالشرؽاا وسط ،ا ،2014اصا 10ا)،الذلؾالألسا رألااا
أفاالةورةااللألاألفا اـا2011اانطلقتاش اررت ااوفاالشرؽ .ا
ااطتصار األو ف االقوؿ اأف االقذا ذ اأقاـ ا ذ الألاألا ادولف اتسلطألف ،اشباوألف ،اقائوف ا لى االوصال االطاصفا
للنطباالثا وف،اولـاتقدـاثلوالا ارزاالوشا ؿاالسألاسألفا ذالألاألا،اوالوتوةلفا ذاالووروثاا لألـالسترةااالثتالؿا
اإلألطالذ ،اأو ااالستاداد اووبؼ االدولف ا ذ ا د االول ألف االسنوسألف ،اأو اال وألات االج وألف اوالقالألف االوترسطف ا ذا
الوجتوعااللألاذ،اوةقا فاالالدولفاالتذا ألونتا لىاالتسا التاالسألاسألفاواالجتوا ألفا ذالألاألا(أثوألدة،2012،صا2ا) .ا
ثألث اأف اسألاسات االقذا ذ ااإلقصائألف اوالت وألشألف الل ةألر اوف او ونات االوجتوع االلألاذ اأدت اإلى االتواألزا
الوناطقذ ،او ألاب االبدالف ،او و اوا ا اف ااوةااف االاذور االثقألقألف ا زوف اال وألف ا ذ الألاألا االتذ اتصا دت ا ذ اظؿا
سألاساتااإلقصا اوالظلـاوالت وألش .ا
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 1.5مقدمة
ت اد اجوألع االوشا ؿ االسألاسألف ا ذ االبالـ االبراذ اتنثصر ااوسألف اال وألف ،ا سذ االواقع االسألاسذ اال ار فا
أُنشئتاالدوؿاالبراألفااقراراوفاالوستبورثاواا دااوصراالتذاتوتداجذوراالدولفا أل اا وألقااا ذاالتارألعثاوالسبودألفا
التذاقاوتا لىا توثاتا اداالبزألزاآؿاسبودالوبظـاأج از اجزألرةاالبرباوتوثألد ا ،ا ذاالش ؿاأوجدتاالدوؿا
وألف اوطنألفارسوألف اتتجلىا ذ االوةائؽاالشطصألفث ااطاقف ا وألفث اجواز اسسر ،ال ف اال وألفاالوطنألف االثقألقألف االتذا
تبارا فاانتوا االسرداتبألشاأزوفاتطاط ،اووألاعاتبلواوقتااالزوات ،اوتنطسضا نداظ وراث ـاقود ا(ا رثات،ا

 2015ا) ،اإلى اجانب اال وألف االوطنألفث اظ رت ااش ؿ اوتساوت ا وألاتا ا ر ألف اتتقدـ اوع اتقدـ االسرع،اأو اتتراجع اوعا
برؼاالوواطفا فانسسهااونطقته ،اأوااةنألته،ا
تراجبه ،اثألثااطتلطت اال وألاتاالسر ألفااال وألفاالوطنألفاالرسوألفثا ُاأل ا
أوادألنه ،اأواوذ اه ،او ذاابضااالثألافاقاأللته ،اأواالج فاالقادـاون ااجنواذاأواشوالذ ،اشرقذاأوا راذ،او ذا
لألاألاا افاالثاؿا واا ذا ألر ااوفاالدوؿاالبراألف(ا لود،ا،2015اصا83ا).

لقداورتالألاألاا اراتارألط ااالطوألؿااتثوالتا ار ،او افاوصألر ااووستقال ااطالؿا تراتاطوأللفاورتاطاا
اجوار ا ،اوابد ااالبراذ ،اواإلسالوذ ،اوا رألقذ ،او فاالوجتوباتاالبراألفا ذاالغالباوجتوباتاقالألف،او أل ااتنوعا
اةنذ،اأواطائسذ،ا قداأةرتاالتر ألافااالجتوا ألفا ذالألاألاا لىاوجوؿاالثألاةاالسألاسألفاللدولفااللألاألفاابدااالستقالؿ،ا
لـ اتنج االدولفا ذ اجوعاال ؿااللألاذ اتثتالوا ا وألف اواثدة ،ااساب االتااألناتاالقالألف ،اوالبصاألف ااألفاا قالألـ،ا
سألوااوأفاالدولفاالثدألةفاسارتا ذا ألراطرألؽاالدألوقراطألف ،اواستورتاالدولفا لىانسساالنوطا ألراالدألووقراطذا
ثتىاابداةورةاالسات اوفاساتواراوسقوطاالول ألفاالسنوسألف،اوتولذاالقذا ذاوقالألداالث ـا ذالألاألا،االذداسا وتا
سألاساتها ألر االدألووقراطألف،ا ذاظ ور اأزوف ا وألف،ا انت ا اونفا ذا د  ،ااساباسألاساتاالقوع،ال ن ا اطستا
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لى االسط اابد اسقوطه ،ا اوش لت ا اوؿ ا دـ اللدولف االلألاألف ،اوونجزات االشبب االلألاذ ،ا قد ا ّ ؾ االقذا ذ ا ؿا
الروااط االجاوبف اللوجتوع االلألاذ ،اوأساس اوسا ألـ اجدألدة اللث ـ ،اا تودت ا لى او وف ادوف اآطر ا ذ اإدارة االاالداااااا
(اأثوألدة،ا،2012اصا2ا) .ا
ووعااندالعاالةورةااللألاألفاوسقوطانظاـاالقذا ذا افا ناؾاأوؿا ذا داجدألداتتر زا ألهاج وداالجوألعا
نثواانا ادولف ا صرألفا لى اأسس ادألوقراطألف اتووفاوشار ف االجوألعا ذ اصنع االقرار،ال ف ا ذااا وؿاتاطر،ا
ثألثالـ اتستطع االونظووات االقائوفاأف اتسد االسجوة ،اوف اطالؿاووارسفاابضاوسؤولألات االدولف اووظائس ا ،ا قدا
طلؽاان ألارانظاـاالقذا ذا ار اا ذاالسلطفا ذا ؿاأنثا الألاألا،او واواا ت االااباأواـاجوألعاا طراؼاالستغالؿا
الووعالصالث ا .ا
ابد اان ألار االنظاـ ا ذ الألاألا اتأزوت اا وواع اا ونألف ،اوانتشرت االوأللألشألات االوسلثف ،اوتزاألدت اثدةا
االنقساوات اواالستقطااات االسألاسألف ااألف االسرقا االلألاألألف ،اوتغلات االوال ات االقالألف ،اوالج وألف ،اوالوناطقألف ا لىا
الوال االوطنذ ،اثألث ا ألونت االوال ات ااالجتوا ألف االوألقف ا لى او ونات االوجتوع االلألاذ ،اولـ اتبد ا ناؾ ا وألفا
جاوبف ،اتجوع اال ؿ االلألاذ اثوؿ اأ داؼ اوطنألف ا لألا اتتوةؿ ااانا االدولف االثدألةف االقائوف ا لى االبدالف اوالوساواةا
والدألوقراطألفا(االدسوقذا،ا2013ا،اص .)7ا
وقداانسرد ا ذااالسصؿاادراسفاا زوفااللألاألفاابداسقوطانظاـاالقذا ذ،اوالثدألثا فاالتسا التاالسألاسألفا
ودور ا ا ذ اظ ور اأزوف اال وألف ،االتذ اااتت اتبصؼ ااالوجتوع االلألاذ ،اوت دد ااقا االدولف اواستو اررألت ا ،اوسوؼا
تجألباالدراسفا فاالتساؤؿاال اـا:ا ألؼاسا وتاأزوفاال وألفا ذاتد وراا وواعاوتس ؾاالدولفا ذالألاألاا  .ا
ا
ا
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 2.5تداعيات الربيع العربي عمى أزمة اليوية في ليبيا
ػذاوطتلػؼا
ذاأواطرا اـا2010ـ،اووطلعا2011ـ،اانػدلبتاووجػفا اروػفاوػفاالةػورات،اواالثتجاجػاتا ُ
أنثا االوطفاالبراذ ،ادأتااوثوداالاو زألزداوالةورةاالتونسألف ،التذا انتاالشػ اررةالبػدداوػفاالةػوراتا ػذا ةألػراوػفا
ا قطاراالبراألف،او ر تاتلؾاالسترةااراألعاالةوراتاالبراذ،اثألثاانتشرتا ذ ااالثتجاجاتااسر فا األرةا ػذاأ لػبا
الوتظػػا رألف،اووصػػلتا ػػذاابػػضاا ثألػػافاإلػػىاوقػػوعا
الالػػدافاالبراألػػف،اوشػ دتانشػػوباوبػػارؾااػػألفاقػواتاا وػػف،او ُ
ػذاأصػا اشػ أل ارا ػذا ػؿاالػدوؿاالبراألػفا
قتلىاوفاالوواطنألفاورجػاؿاا وػف،اتوألػزتا ػذ االةػوراتااظ ػورا تػاؼا را ّ
و و  ":الشعب يريد إسقاط النظام".ا ا
 1.2.5مقدمة عن الربيع العربي بشكل عام
تبػػددتاالوس ػػوألاتاالتػػذااس ػاػتُطدوتالوصػػؼاا ث ػػداث،اوالتطػػوراتاالجارأل ػػفا ػػذاالب ػػالـاالبراػػذ،اا ػػألفاو ػػفا
وصس اااالةورات،اوالثر اتااالثتجاجألف،اوالوظا راتاالوطالافااالدألوقراطألف،اواألفاوفاأطلؽا لأل ااالراألعاالبراذ،ا
والتورد،اوثر فا25األناألرا واا ذاالثالفاالوصرألف،الذلؾا الادااداألػفاتثدألػداوا ألػفاالوس ػوـاقاػؿاالػدطوؿا ػذا وػؽا
ا ثداثا .ا
 1.1.2.5ماىية الربيع العربي
الةوراتاالبراألف،اأواوااألسوىااػا"ةػوراتاالراألػعاالبراػذ"ا ػذااإل ػالـ،ا ػذاثر ػفااثتجاجألػفاسػلوألفاوػطوفا
انطلقػػتا ػػذاابػػضاالالػػدافاالبراألػػفاأواطػػرا ػػاـا2010ـ،اووطلػػعا،2011ااػػدأتاالةػػوراتا ػػذاتػػونسا نػػدوااأوػػرـا
الشاباوثوداالاو زألزداالنارا ذانسسهااثتجاجاا لىاا وواعاالوبألشألف،اواالقتصادألفاالوتردألف،او دـاتو نػهاوػفا
تأوألفاقوتا ائلته،ا اندلبتااذلؾاالةورةاالتونسألف،اوانت تا ذا14األناألرا ندواا ادرازألفاالباادألفاافا لذاالاالدا
إلىاودألنفاجدةا ذاالسبودألف،اواستلـاوفاابػد االسػلطفاوثوػداالغنوشػذاالػوزألراا وؿاالسػااؽ،اوابػد اااتسػبفاأألػاـ،ا
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انػػدلبتاةػػورةا25األنػػاألراالوصػرألفاتلأل ػػاااأألػػاـاالةػػورةاالألونألػػف،او ػػذا11ا ا ارألػػراأ لػػفاالػرئألساالوصػػرداوثوػػداثسػػنذا
واػارؾاتنثألػها ػفاالسػلطف،اواةػرانجػاحاالةػػورتألفاالتونسػألف،اوالوصػرألفااإسػقاطانظػاوألفااػدأتااالثتجاجػاتاالسػػلوألفا
الوطالاػفااإن ػػا االسسػػاداوتثسػػألفاا ووػػاعاالوبألشػػألفا-ااػػؿاوأثألانػػااإسػػقاطاا نظوػػفا-اااالنتشػاراسػرألباا ػػذاأنثػػا ا
ُ
ال ػػوطفاالبرا ػػذ،ا الغ ػػتالألاأل ػػااوس ػػورألااا ردفاوالاثػ ػرألفاوالج ازئ ػػراوالس ػػبودألفاوالس ػػودافاوالبػ ػراؽاو ُ و ػػافاو لس ػػطألفا
وال وألتاولانافاووورألتانألاا(اوادد،ا2014ا) .ا
لقػػدااػػدااواوػػثاااوػػعاا ثػػداثاالوتسػػار فا ػػذا ػػدداوػػفاالػػدوؿاالبراألػػف،اوتصػػا دااالثتجاجػػاتاالشػػباألفاأفا
ا نظوفاالبراألفاقداأصاات ااثالفاوفااإلرااؾاوالتشن ،ا قداظ را جزاا نظوفاالبراألفاالتباوؿاوعاوةؿا ذااالنوعا
وػػفاا زوػػات،ا قػػداا تػػادتا ألوػػااسػػاؽا لػػىااسػػتطداـاأدواتاالقوػػع،ال ػػفا ػػذ اا دواتااػػدتا ػػاجزةاا ػػذ االوػرةا ػػفا
إطسػػا اشػػبلفا ػػذ ااالثتجاجػػات،ااػػؿا لػػىاالب ػػساأد ااسػػتطداـاالبنػػؼا ػػذاقوػػعا ػػذ ااالثتجاجػػاتاإلػػىاتصػػبألدا
وباالجوا ألراالبراألفا(اسالـ،ا،2011اص63ا) .ا
 2.1.2.5أسباب الربيع العربي
اتبتاراةوراتاالراألعاالبراذاثصأللفاالوجوو فاوفاالبواوػؿاالداطلألػفاالسألاسػألف،اواالقتصػادألف،اواالجتوا ألػف،ا
ون اا لىاساألؿاالوةػاؿا:االطسػرةاالشػاااألف،اوالت وػألشااالقتصػادد،اواالجتوػا ذالسئػاتا األػرةا ػذاالوجتوػع،او ألػابا
الثرألػػاتاالسألاسػػألف،ا ػػذااإلػػىاجانػػباالبواوػػؿاالطارجألػػفاالتػػذا ػػافال ػػاادوراوثػػدود،اواالتػػالذاش ػ لتا ػػذ االةػػوراتا
البراألػػفاالدا ألػػفاللتغألألػػراالسألاسػػذ،از ز ػػفالانألػػفاالدولػػفا ػػذاالبػػالـاالبراػػذاووػػااسػػا دا ػػذاسػػقوطاابػػضاا نظوػػفا
البراألػ ػػف،الػ ػػذلؾا ػ ػػافالةػ ػػوراتا"الراألػ ػػعاالبراػ ػػذ"ادورا ا ػ ػػؿا ػ ػػذاإثػ ػػداثاالتغألألػ ػػراالسألاسػ ػػذا ػ ػػذاالونطقػ ػػفاالبراألػ ػػفا
(وادد،)2014،اوقػػداسػػا ـاالتطػػوراالت نولػػوجذا ػػذاوسػػائؿااالتصػػاؿااالجتوػػا ذ،اوانتشػػاراالسوػػائألاتا ػػذاتبرألػػفا
ا نظوػػفاالبراألػػفاالقائوػػفا لػػىااالسػػتاداداوالقوػػعا(اوشػػف2011،ا)،اثألػػثاأصػػاثتااالطاثػػفااػػالنظـااالسػػتادادألفاا ا ػػفا
شطوصػ ا،اوطلاػػااشػػباألا،ااو ػذااألتطلػػباإثػػداثاقطألبػفا لألػػفاوػػعاالثقاػفاالواوػػألفاالولألئػػفاااالوآسػذاوالثػػزفاوا لػػـا
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والتطلػػؼاوالسسػػاد،اوػػفاطػػالؿاإقاوػػفانظػػـادألوقراطألػػفاثقألقألػػفاو ا لػػف،ااتُثقػػؽاوػػاا جػػزتا ػػفاتثقألقػػهاالػػنظـاالسػػااقف،ا
وتلاذاالثدااالدنىاوالوبقوؿاوفاتطلباتاالجوا ألراالتذاصنبتاالتغألألرا(االشألوخ،ا2013ا) .ا
 3.1.2.5تداعيات الربيع العربي عمى المنطقة العربية
لـات فاالنتائ االتذاترتاتا لىاالراألعاالبراذااتغألألراأنظوفاالث ـاةوراتااالوبنىاالسبلذالل لوف،ااقدراواا
انتا ولألفاإطاثفالألنظوفاالبراألفاالثا وف،ا لـاتثدثا ذادوؿاالراألعاالبراػذاتثػوالتاجذرألػفا ػذا ألا ػؿاالث ػـا
والسلطف،ا التذاثدةتاابػداورثلػفااالسػتقالؿاطػالؿاطوسػألناتاوسػتألناتاالقػرفاالبشػرألفا(ا ػونذ،ا،2012اصا4ا)،ا
ق ػػدانجث ػػتاالة ػػوراتاالبراأل ػػفا ػػذاإس ػػقاطاال ػػنظـاالوس ػػتادة،ال ن ػػاا لق ػػتا ػػذانس ػػؽاوظل ػػـاو ػػفااالط ػػتالؼاوالتن ػػازعا
السألاسذ،اودارتا ذاثلقفاوسر فاوفاالوبؼ،اوالبجزا فاالو ا ااالوتطلااتااالقتصادألفاالباجلػفاللشػبوب،ا وػاا
ترتبا لىاالةوراتاثالفاوفا دـااالستقراراالداطلذ،اأدتاإلىاتراجعاالسألاساتاالطارجألفاللدوؿاالبراألفا(االدسوقذ،ا

،2013اصا .)7ا
وفاأ ـاتدا ألاتاالراألعاالبراذاأنهاووعاالونطقفاالبراألفا لىاأاواباتغألألراجذردا ػذاالبالقػاتاالداطلألػفا
والطارجألػػفاللػػدوؿاالبراألػػف،ا السألاسػػفاالطارجألػػفا وػػاا ػػواوبػػروؼا ػػذاانب ػػاساللسألاسػػفاالداطلألػػف،الػػذلؾا ػػالتثوالتا
ساآةار اا لىا القاتاوتثالسػاتاوأولوألػاتاالػدوؿ،اووػااسػألسرزاطرألطػفاإقلألوألػفاجدألػدةاتطتلػؼا ػفا
ا
الداطلألفاستنب
الطرألطفاالقدألوفاوالوبتادةا(اراشد،ا،2011اصاا44ا) .ا
ووبتاالةوراتاالبراألفاالوثاوراالتذاساندتاالسألاسفاالبراألفا ذاططر،اثألثاانقسـاالبالـاالبراذاطالؿا
قػػودا-طاصػػفاابػػداوبا ػػدةا اوػػبادألسألػػدا-اإلػػىاوثػػورألفا ألونػػاااش ػ ؿاأساسػػذا لػػىاوجوػػؿاالتسػػا التاالبراألػػف،ا
وثػوراا تػػداؿ،اتقػػود اوصػػر،اووثػػوراووانبػف،اتقػػود اسػػورألا،اووػػعاانػػدالعاالةػورةاالوصػرألفااػػدااأفاوثػػورااال تػػداؿا
ألترن ،اوذاتاالشذ األثدثا ذاسورألا،اواذلؾات ػوفاالونطقػفاالبراألػفاوقالػفا لػىاتثػوالتااسػتراتألجألفا اػر ،اثألػثا
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أدتاةػػوراتا"الراػػعاالبراػػذ"اإلػػىاتس ػػؾاططألػػرا ػػذاالبدألػػداوػػفاالالػػدافاالبراألػػف،اوانػػدلبتاصػػداواتاوسػػلثفاوثػػروبا
أ لأل ػػفا ػػددتااس ػػتقراراوأو ػػفا ػػذ االال ػػداف،ا ػػذاس ػػورألااوال ػػألوفاولألاأل ػػا،ااوالا ازل ػػتاثال ػػفااالثتق ػػافاتس ػػودا ػػذاوصػ ػرااااااااا
(االثروب،ا،2011اصا20-15ا) .ا
ػػافاالتقس ػػألـاالتقلأل ػػدداللطارط ػػفاالبراأل ػػفاقا ػػؿاالراأل ػػعاالبرا ػػذاأل ػػتـاو ػػؽاةنائأل ػػاتاتػ ػرتاطااالصػ ػراعاالبرا ػػذا
اإلسرائأللذا(اووانبفا–اا تداؿا)،اأوا(اتسوألفا–اوقاووفا)،ال فا ذااالنوطاسقطاوعاالراألػعاالبراػذ،اواػدأتاأنوػاطا
جدألدةاتتش ؿاو ؽاةنائألاتاجدألدةاوطتلسفاتواواا(اتغألألرا–ااستقرارا)،اأوا(اقطرألفا–اقووألفا)،اوراواا(اإسػالوألفا–ا
راألفا)،اأوا(اسنذا–اشألبذا)ا(اراشد،ا،2011اصا53ا) .ا
وػاا ػافاالوػأووؿاوػفانظػـاالث ػـاالجدألػدةاالتػذاث وػتاابػداالةػوراتاالبراألػفاأفاتسػبىاسػرألباانثػواإ ػػادةا
انػػا االػػنظـاوالوؤسسػػات،اوادارةا ولألػػفاالتثػػوؿاالػػدألوقراطذا جػػز اوػػفا ولألػػفاإ ػػادةاانػػا االدولػػف،ا ػػذاإطػػاراالتوثػػدا
ال ػػوطنذاوالروػ ػػااالشػ ػػباذاالوسػػػتنداإلػ ػػىاث ػ ػػـاالقػ ػػانوف،اأداانػ ػػا االدولػ ػػفاالدألوقراطأل ػػفاالثدألةػ ػػف،اوتثقألػ ػػؽاالن وػ ػػفا
االقتصػػادألفاالػػذداألػػؤدداإلػػىاتثسػػألفاا ث ػواؿاالوبألشػػألفاللشػػبوباالبراألػػف،اوتطسألػػؼاوطػػأةاالسقػػر،اوتثقألػػؽاالبدالػػفا
االجتوا ألف،ال فاالتطوراتاصارتا لىاأرضاالواقعا لىانثواألطػالؼاالوػأووؿ،ا قػداطغػااالصػراعاالػداطلذا لػىا
الوش داالسألاسذاالباـالدوؿاالراألعاالبراذ،اوسادتاثالفاوفاالبجزا ذاإدارةا ولألفاالتثوؿاالدألوقراطذا(االدسوقذ،ا

،2013اصا7-6ا) .ا
 2.2.5الثورة الميبية
قلنػػاا ألوػػااسػػاؽاأفاوصػػألرالألاألػػااووصػػراارتاطػػاا اػػراالتػػارألعاوبػػا،اوأفاوػػااألثػػدثا ػػذاوصػػراألػػنب سا لػػىا
ا وواعااللألاألف،الذلؾا افانجاحاالةورةاالوصرألفا ذاإجااراالرئألساالوصرداواارؾا لىاالتنثذ،اووفاقالهانجاحا
الةورةاالتونسألفا ذاإسقاطاافا لذ،اثا زااولو وػاالللألاألػألفا لػىاالتثػرؾ،او سػراثػاجزاالطػوؼاالػذدا ػألوفا لػأل ـا
لىاود ا قود،اوطالاألفااالتغألألراواإلصالح،ا قداثدثااالسبؿاوابداأرابفاأألاـا قطاوفاتنثذاالرئألساالوصػرد،ا
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أفاطالاتاوجوو فاوفاالشطصألاتاوالسصائؿاوالقو االسألاسألفاوالتنظألواتاوال ألئاتاالثقوقألفااللألاألفا ػذاالطػاوسا
شػػراوػػفا ا ارألػػرا،2011ااتنثػػذاالػػز ألـااللألاػػذاوبوػػراالقػػذا ذ،التاػػدأاا ثػػداثا ػػذالألاألػػااتتجػػهانثػػواةػػورةاشػػاولفا
تثولتاإلىاصراعاوسل ،اةـاأزوفاثقألقألفاواازالتالألاألااتبانذاون اار ـاسقوطاالقذا ذ .ا
 1.2.2.5أسباب الثورة الميبية
تتمثل أسباب الثورة الميبية فيما يمي (اووسى،ا2016ا) :
 .1الضعف الييكمي في النظام السياسي ،:اإذاأفاالوؤتوراتاواللجافاالشباألفالػـاتبوػؽاالوشػار فاالوجتوبألػفا
ذاالسألاسفا واا انتاتاتغذاثااؿاظلػتاشػرائ اواسػبفا ػذاالوجتوػعااللألاػذا ائاػفا ػفاالوشػ داالسألاسػذ،ا
وااسا وتاسألاساتاالقذا ذااإلقصائألفا ذاتأزألـاا وواع.
 .2توريث السياسة واألمن :اإذاأفاالز ألـااللألاذاأطلؽاالبنافا انائها ذاأفاألثلػوااوثػؿاوجلػساقألػادةاالةػورةا
ثا اػػراسػػألطرت ـا لػػىاالولسػػاتاالرئألسػػألفا ػػذاالالػػد،اوتث ػػـاأانػػا االقػػذا ذاوأ ػرادا ائلتػػه،اوقاأللتػػه،اوالوقػراألفا
ونهااوقالألداالث ـ.
 .3استثمار القبمية في إضعاف الدولة :اإذااستطاعاالقذا ذااافاقاأللفاالقذاذ ػفا ػذاسػرتااسػتةواراالتثالسػاتا
القالألفا ذاد ـانظاوهاواوباؼاالدولف،اوتثألألداالثر فاالسألاسألفاداطؿاالوجتوع.
 .4الفشـــل االقتصـــادي :ا ػػر ـاأفالألاأل ػػاادولػػفانسطألػػفا ل ػػىا ػرارادوؿاالطل ػػأل اإالاأفاةوػػفا ارق ػػااشاس ػباا ػػذا
وؤشراتاالتنوألفااالقتصادألفاوالاشرألفاثا األنوااألصػؿاوتوسػطادطػؿاالسػردا ػذاقطػراإلػىاػ73األػؼادوالر،االا
ألزألػػدا ػػذالألاألػػاا ػػفا14األػػؼادوالر،او ػػوارقػػـاال ػػتاقألاسػػاااةػػرواتاالػػاالداووثدودألػػفاالسػ افاإذاالاألزألػػدوفا
فا6.5اولألوفانسوف،ا وػااتبػانذالألاألػااوػفانسػافااطالػفاتصػؿال ػ%30ا ػذاوجتوػعا الاألتػهاوػفاالشػااب،ا
واجانبا ذ االوؤشراتا ةوفا وارؽاجوفااألفاالانىاالتثتألفا ذالألاألااودوؿاالطلأل اثار ـاالثجـاال ائؿاوػفا
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البوائداالنسطألفا–اتجاوزتاالػ66اولألػارادوالرا ػذاتقرألػراللانػؾاالػدولذا ػذاالبػاـا2010ا–اوالتػذا الاػااوػاا
توزعا لىاأجنثفاالنظاـاوالقاائؿاالوؤألدةاللقذا ذ.
 .5إضعاف المؤسسة العسكرية :اإذا وداالقذا ذا لىاودارا قوداث وها لىاإوباؼاالوؤسسفاالبس رألف،ا
طو ااوفاأفات وفاأداةاالتغألألراالسألاسذا ذاالوجتوعاابدا ألونتها لىاالقو االقالألفاوالودنألف.
 .6تركــز جميــع الســمطات فــي يــد فــرد واحــد :اوونػػعااشػ ؿا بػػاؿاأداتطػػورا ألػػفاوؤسسػػاتاسألاسػػألفاأواثتػػىا
أج زةاالدولف،او انتا ناؾااألروقراطألفاصغألرةاجدااوجألشاوػبألؼاوونقسػـ،اتو ػفاالقػذا ذاوػفاالاقػا ا ػذا
السلطفاوفاطالؿانظاـاوبقداوفاالتثالساتاوعاز وا االقاائؿاوشا فاوفاالبالقاتا ألراالرسوألف.
 2.2.2.5أحداث الثورة الميبية
ّااألناا ألوااساؽاا سااباالثقألقألفاللةورةااللألاألف،اإالاأنهاألجباوالثظفاأفاتلؾاا ساابا ذاأسػااباانألوألػف،ا
ت ار وػتا لػىاوػد ا قػودالتُشػ ؿاثالػفاوػفاالغوػباوالػر ضاوالر اػفا ػذاالتغألألػرالػد االشػببااللألاػذ،اإالاأفا ػذ ا
ا ساابالـات فا ا ألفااذات االتثرألؾاالجوا ألر،اواالتالذا ػافاالاػداوػفاشػ اررةالػد عااللألاألػألفانثػواالتثػرؾ،اوجػا تا
ػررةاالتػػذاأشػػبلتاالغوػػباال ػػاوفا ػػذانسػػوساالشػػببااللألاػػذاوثولتػػهاإلػػىاطاقػػفاثر ألػػفانثػػواالةػػورةا ػػذاا تقػػاؿا
الشػاا
الوثاوذا تثذاتراؿا ذا اراألرا2011االذدا افاألوةؿا ائالتاالسجنا االذألفاقتلواا اـا1996ا ذاإطػالؽاالنػارا
لأل ـاداطؿاسجفاأاواسلألـا ذاطراالس،او واوااد عاأ الذاالسجنا اإلىاالطػروجا ػذاانغػازداألػوـاالطػاوسا شػرا
وػفا ا ارألػراللوطالاػػفااػإطالؽاسػراثهاو سػراثػػاجزاالطػوؼ،اوالػػد وةاإلػىاألػػوـا وػبا ػػذاالسػااعا شػػراوػفا ا ارألػػرا
اػػراالسػػألسااػػوؾاثا لػػىا ػراراوػػااثػػدثا ػػذاوصػػراوتػػونساوالػػألوفاو ألر ػػااثاثألػػثانػػزؿاآالؼاالوتظػػا رألفاإلػػىا
الشوارع،اور ـات دألداتاسألؼااإلسالـا ذاوداطلتها لىاالتلسزألوفاألوـاا ثػدا20ا ا ارألػراانشػوباثػرباأ لألػفاثاإالا
أفااالثتجاجاتااسػتورتاثاووػااأد اإلػىاقوػعاأونػذا نألػؼاوسػقوطاقتلػى،او نػها لوػاازاداوسػتو االبنػؼاأد اإلػىا
التس ػػؾاثا قػػداوقبػػتاانشػػقاقاتا ػػذاصػػسوؼاالق ػواتاالوسػػلثفاالتػػذار وػ ػػتاقتػػؿاالوتظػػا رألفاثاو ػػواوػػااأد اإلػػىا
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سػ رةاالة ػػورةااللألاألػػفا(اووسػػى،ا2016ا)،او ػػذاا انػػتاشػ اررةاالةػػورةا ػػذاانغػػازدال ن ػػااسػػر افاوػػااانتشػػرتا ػػذا ا ػػفا
أنثػػا الألاألػػا،اوقػػدانجػ االوثتجػػوفا ػػذاالسػػألطرةا لػػىاالبدألػػداوػػفاالوػػدفاالسػػاثلألف،او ػػذاالشػػرؽ،اوالجنػػوباالشػرقذ،اا
وابضاالودفا ذا رباالاالد،اوالتذار بتاالبلـااللألاذاالذدا افاووجوداا قػبااسػتقالؿالألاألػاا ػذا1951اوالػذدا
ألغ ػػا االق ػػذا ذا ػػذا،1969اواقأل ػػتااب ػػضاالون ػػاطؽاتطو ػػعالث ػػـاالق ػػذا ذ،اوة ػػؿااب ػػضاا جػ ػ از او ػػفاطػ ػراالسا
الباصوف،اوودألنفاسا ااجنوبا رباالاالد،او ذلؾاودألنفاسرتا ذاوسطاالساثؿااللألاذاو ذاوسقطارأساالقذا ذا
وقاأللتػه،او ػذا27ا ا ارألػراتػـاتأسػألسا ألئػفاتبػرؼاااسػـاالوجلػساالػوطنذااللألاػذاتػـاتشػ ألل االت ػوفاالوجػهاالسألاسػػذا
للةػػورة،اواػػاتاواوػػثااأفاالةػػورةااللألاألػػفالػػفات ػػوفانتألجت ػػااوشػػاا فالوػػااثػػدثا ػػذاتػػونساووصػػر،اوانوػػااأصػػاثتا
ا وواعاتنذرااثربااألفاالقذا ذاوالةوارا(او تافاالونارةاا ز رألف،ا2011ا) .ا
 3.2.2.5الحرب في ليبيا
ادأتاالةورةااللألاألفا لىاشػ ؿاوظػا راتاسػلوألف،ال ػفاقػواتاالقػذا ذاتباولػتاابنػؼاشػدألداوػداالوثتجػألف،اا
واسػػتطدوتا ا ػػفاأن ػواعاا سػػلثفالقوػػعاالةػػورة،او ػػواوػػااأد اإلػػىاتثػػوؿاالةػػورةاوػػفاةػػورةاسػػلوألفاإلػػىاةػػورةاوسػػلثف،ا
طاصفاابداانوواـاأ دادا األرةاوفاأ راداالشرطفاوالجألشااللألاألألفاإلىاالةورةاالشباألف،اواستألال االةوارا لىاال ةألرا
وػػفاا سػػلثفاوػػفاوبس ػ راتاالجػػألشاوأقسػػاـاالشػػرطف،او انػػتاوػػدفاالشػػرؽا ػػذاأوؿاوػػدفاتتثػػررااال اوػػؿالتصػػا ا
تثتاسألطرةاالةوار،اواستوراالقذا ذا ذاثرباشرسػفاوػداالشػبباالػذداةػارا ػذا ػؿاأنثػا الألاألػا،ااواسػتورتاالةػورةا
الشباألفاوتثولتاإلىا ساحاوسل ،اوانووتاابضا رؽاالجألشاوفاالوػااطاوالجنػوداإلػىاالشػبب،اوسػألطراالةػوارا
لىاانغازداوش لوااث ووفاوؤقتهاارئاسفاوزألراالبدؿاالوستقألؿا(وصطسىاأثوػدا اػدالجلألؿ)،اواسػتوراتقػدـاالةػوارا
وسقوطاالودفااللألاألفاالشوالألفاواثدةاتلػواا طػردا ػذاأألػدأل ـ،اوسػألطرتاالقاائػؿا لػىاالجنػوب،اوأ لنػتاالبدألػداوػفا
القاائػػؿااللألاألػػفااصػػطسا ااوػػعاالشػػببا ػػذاةورتػػها لػػىاالقػػذا ذثاوةػػؿاقاأللػػفاور لػػفاوالزوألػػفاوالتاػػواوتر ونػػف،اواسػػتورا
تراجعاالقذا ذا اولـاألاؽالهاإالاطراالساوالتذاسقطاجز ا األراون اا ذاأألدداالةوار ،ل فاالوش دالـاأل فاوطوئناا ذا
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لألاألػػا،اطاصػػفاوقػػداقػػاـاالقػػذا ذااالت دألػػدااثػػرؽالألاألػػاا ػػذاططػػابالػػهاأوػػاـاأنصػػار األػػوـا،2011/3/26اثألػػثاقػػاؿا":
ســأجعل ليبيــا نــار حم ـراء ،جمــرة تحتــرق " ،و ػػددااسػػت اوطػػازفاالسػػالحاوتسػػلأل االقاائػػؿ (او تاػػفاالونػػارةاا ز رألػػف،ا

 .)2011ا
 4.2.2.5الموقف العربي والدولي من الثورة الميبية
 1.4.2.2.5الموقف العربي من الثورة الميبية
ذاالاداألفا انتاالردوداالبراألفا لىاوااألجردا ذالألاألااطجولفاووترددةاإلىاثدا األر،اوذلؾا لىاا رجػ ا
طو ااوفاتأزـاالبالقفاوعاالنظاـااللألاذاإفااستطاعاإ ادةاالسألطرةا لػىاالووػع.ال ػفاا زوػفا ر ػتااتسػا اا األػراا
لػػىاالوسػػتو االػػداطلذاوشػػولتاجوألػػعاالوػػدفااللألاألػػف،اووػػااجبػػؿاالوشػػا ؿاتتسػػاقـاوأصػػا االثػػؿاالػػداطلذالألزوػػفا
وسػػتثألال،اطصوصػػااوابػػداالػػوغاصػػدا ااإلػػىااػػاقذاالػػدوؿاالبراألػػف،ا وش ػ لفاالالجئػػألفاالسػػارألفاإلػػىاوطتلػػؼاالػػدوؿا
ػدوؿاالبراألػػفاالتس ألػػرا ػػذا
ا
الوثألطػػفاالألاألػػااوػػفاجػ ار االقصػػؼاالبشػوائذاالػػذداتشػ د االػػاالد،الػػذلؾا ػػافال ازوػػاا لػػىاالػ
التػػدطؿاإلن ػػا ا ػػذااالص ػراعا(اأو لػػذ،ا2012ا)،اووػػعااشػػتداداثجػػـاالقوػػعاوالقتػػؿاالػػذداتوارسػػهاق ػواتاالقػػذا ذااثػػؽا
الو ػػدنألألفاق ػػرراوجل ػػساجاوب ػػفاال ػػدوؿاالبراأل ػػفا ػػذا2011/2/23اتبلأل ػػؽا وػ ػوألفالألاأل ػػاا ػػذاالجاوب ػػفالث ػػألفاقأل ػػاـا
السلطاتااللألاألفااتثقألؽاأوفاالشببااللألاذ،او ذا2011/3/2اأصدرتاالجاوبفاالبراألفاالقرارارقـا()7298االذدا
ػصا لػػىاالتندألػػدااػػالجرائـاالورت اػػفاوػػداالتظػػا راتاالشػػباألفاالسػػلوألف،اور ػػضا ا ػػفاأش ػ اؿاالتػػدطؿاا جناػػذا ػػذا
نػ ّ
لألاألا،اوالتأ ألدا لىاوثدةالألاألاا(اثجاؿ،ا،2014ا83ا)،ال فا ذااالقراراال ار ضاللتدطؿاا جناذا ذالألاألػااوػاالاػثاأفا
تغألرااسبػؿاتصػا دا ولألػاتاالقوػعاوالقصػؼاوػداالوػدنألألف،ا قاوػتاالجاوبػفاالبراألػفااإصػداراالقػرارارقػـا()7360ا
اوناشدةاوجلساا وفااسرضاثظراجودا لىالألاألا،اوقررتاالجاوبفا ذا ذااالقراراالتباوفاوعاالوجلسااالنتقالذا
ذاططوةالونثهاالشر ألف،او واادور اطالبااالتدطؿاالبس رداالػدولذ،او ػافا ػذااالقػرارااالتأ ألػدا ػواالػذداأ طػىا
الشر ألفاالبراألفاللتدطؿاا جناذا ذالألاألاا(ا قؿ،ا،2011ا45ا) .ا
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 2.4.2.2.5الموقف الدولي والتدخل العسكري
تثولػػتااالثتجاجػػاتاالتػػذاشػ دت االألاألػػاا ػػذا2011/2/17اإلػػىاوواج ػػفاوسػػلثفااػػألفاالنظػػاـاوالوثتجػػألف،ا
أدتاإلػىاسػقوطاالبدألػػداوػفاالقتلػى،او ػػواوػااجبػؿالألاألػػااأوػاـاأزوػفاثقألقألػػفانػت ا ن ػااتػػدطؿا سػ ردااذرألبػفاثقػػوؽا
اإلنسػػافاوػػفاقاػػؿاثلػػؼاا طلسػػذا ػػذا،2011/3/17او ػػواالتػػدطؿاالػػذدا ػػافاواػػرراالبػػدةاا تاػػارات،اون ػػااطاألبػػفا
تباوػػؿاالنظػػاـاوػػعاالوظػػا رات،اوالووقػػؼااإلقلألوػػذاوالػػدولذااللػػذألفاااتػػاا ألػػرا اروػػألألفا ػػفانظػػاـاالقػػذا ذ،اوالسػػندا
القانونذاللتدطؿاو واثواألفاالودنألألفاوفاقوعاالقذا ذ(اثجاؿ،ا،2014ا81ا)،اولذلؾا ابداأقؿاوفاأساوعاوػفاانػدالعا
الةورةاأ لنتاالوسووألفاالساوألفالثقوؽااالنسافا ذا2011/2/22ااأفا ":اليجمات ضـد الشـعب الميبـي تمـارس
عمـــى نطـــاق واســـع ومنيجـــي مـــن قبـــل قـــوات النظـــام ،وقـــد ترقـــى إلـــى مســـتوى جـــرائم ضـــد اإلنســـانية "،او ػػذا
2011/2/25اقػػاـاوجلػػساثقػػوؽااإلنسػػافاااتطػػاذاق ػرارااإألسػػادالجنػػفادولألػػفاوسػػتقلفاللتثقألػػؽا ػػذاجوألػػعااالنت ا ػػاتا
لثقوؽااإلنسافا ذالألاألاا(اوجلساثقوؽااإلنساف،ا2011ا) .ا
و دتاالتقارألراالواردةا فاانت اؾاثقوؽااالنسافاالطرألؽاأواـاالوجتوعاالدولذاللتدطؿا ػذاا زوػفااللألاألػف،ا
ثألػػثاقػػاـاوجلػػساا وػػفاالػػدولذا ػػذا2011/2/26ااإصػػداراالقػرارارقػػـا(،)1970اوألػػنصا لػػىاثصػػراا سػػلثف،ا
وتجوألػػداأصػػوؿا ائلػػفاالقػػذا ذ،اوثظػػراالسػػسرا لػػىا ائلػػفاالقػػذا ذ،اااإلوػػا فاإلػػىاإثالػػفاالوووػػوعاإلػػىاالوث وػػفا
الجنائألفاالدولألفاات وفاارت اباجرائـاودااالنسانألفا(وجلساا وفاالدولذ،ا2011ا) .ا
وعااشتداداقصؼاقواتاالقذا ذاللوناطؽاالوأ ولفااالس افا ذااداألفاوارساقاـاالوجلسااالنتقػالذااالطلػبا
رسػػوألاااالتػػدطؿاالػػدولذاو ػػواوػػااجبػػؿاالتػػدطؿاالػػدولذاوشػػرو ااوواػػررا،اواػػدأاالقصػػؼاابػػداقػراراوجلػػساا وػػفارقػػـا
()1973االػػذداصػػدرا ػػذا،2011/3/17او ألػػهاتػػـا ػػرضاونطقػػفاثظػػراجػػوداشػػاولفا ػػوؽاأ اروػػذالألاألػػا،اووطالاػػفا
القػػذا ذااوقػػؼااطػػالؽاالنػػار،اواالاألثػػؽالػػدوؿاا وػػـاالوتثػػدةا ػػذاثػػاؿار وػػهاتنظػػألـا ولألػػاتاقصػػؼالتػػدوألراقواتػػها
وثواألفاالس افاون ا،او واا وراالذدا ت االاابالاد االتدطؿاالدولذا س رألاا ذالألاألاا(اووسى،ا2016ا) .ا
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 5.2.2.5سقوط القذافي
ش ؿاقراراوجلساا وفارقـا()1973اا ساساالقانونذاللتدطؿاالبس ردا ذالألاألا،ا اوشرعاثلؼاالناتوا ذا
2011/3/19ااتطاألؽاقرارا رضاالثظراالجودا ذا ولألفا س رألفاسوألتا(ا جراا ودألساا)اوػفاطػالؿاالغػاراتا
التػػذاشػػن اا لػػىاالقوا ػػداالجوألػػفاوالونشػػآتاالثألوألػػف،اووػػااأد اإلػػىارجثػػافا سػػفاق ػواتاالوباروػػفاالتػػذااسػػتطا تا
التقػػدـا راػػااثتػػىانجثػػتا ػػذاالسػػألطرةا لػػىاطػراالسااال اوػػؿا ػػذا،2011/8/22اوانبػػدوتاسػػألطرةاالقػػذا ذاتواوػػاا
لػػىاالتػرابااللألاػػذ،اثتػػىاقػػاـااػػال روب،الألقػػعا ػػذاقاوػػفاالةػواراوُألقتػػؿا ػػذا،2011/10/20او ػػذااانت ػػتا ولألػػفا
جػػراا ودألسػػاا ػػذا،2011/10/31اوسػػقطانظػػاـاالقػػذا ذ،االػػذدا ػػافاالوسػػؤوؿاا وؿا ػػفاإوػػسا االشػػر ألفا لػػىا
التدطؿاا جناذ،اوانت تااسقوطهاثقافاسودا ا ذاثألاةاالشببااللألاذا(اثجاؿ،ا،2014ا88-87ا)ا .ا
 3.2.5الحالة الميبية بعد سقوط القذافي
لقدااألنااأفاالقذا ذاقاـااتوظألؼاالقاأللفاسألاسألا،او واوااجبلهاألر ضاالتبددألفاالسألاسألف،اووجوداا ثػزاب،ا
و نػػدوااقاوػػتاالةػػورةا ػػاـا،2011اوسػػقطانظػػاـاالقػػذا ذ،اوقبػػتاالةػػورةاأسػػألرةالقاوػػفاالقاأللػػف،االتػػذاأث وػػتاطناق ػػاا
لىاالبوؿاالسألاسذاوالارلوانذاوالجوبألاتذ،او واواا ت االااباأوػاـاصػراعااػألفاجوألػعاو ونػاتاالوجتوػعاالللألاػذ،ا
و انتاالنتألجفاأفاالةورةاادؿاأفاتسا ـا ذاإسقاطاالسلطف،ا انتاأداةا دـاللدولػفاوتس أل ػاا(اقػود،ا،2014اصا-2

3ا)ا،ا قدا اقألتالألاألااابداسقوطاالقذا ذا اجزةا فاتثقألؽااالستقراراا ونذاوالتوا ؽاالسألاسذا،االذداألسو ااباػورا
الورثلػػفااالنتقالألػػفاإلػػىالألاألػػااالدألوقراطألػػفا،اواقألػػتاالػػاالداتنتقػػؿاوػػفاأزوػػفاإلػػىاأزوػػفا،اوانػػدلبتاالصػ ار اتاالداطلألػػفا
والصداواتاالوسلثفاوأصاثتاالدولفاو ددةاوجودألاا(اتقدألراووقؼا،ا2014ا،اصا1ا)ا .ا
ػػذا لػػـاالسألاسػػفاو نػػداالثػػدألثا ػػفاالت دألػػداتاالتػػذاألو ػػفاأفاتواج ػػااأدادولػػف،األو ػػفاالثػػدألثا ػػفانػػو ألفاوػػفا
الت دأل ػػدات،اأث ػػد وااداطل ػػذاوا ط ػػراط ػػارجذ،اوقلو ػػااتوج ػػدادول ػػفاتتب ػػرضاو ػػذانس ػػساالوق ػػتال ػػذألفاالن ػػو ألفاو ػػفا
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الت دألدات،ال فا ذ االثالفاالنادرةاتثققتا ذاالنووذجااللألاػذ،اثألػثاتتبػرضالألاألػااللبدألػداوػفاالت دألػداتاالطارجألػفا
والت دألداتاالداطلألفا(ا لود،ا،2015اصا84ا).

 1.3.2.5التحديات الداخمية بعد سقوط القذافي وأزمة اليوية
انتاالدولفااللألاألفاتوصؼا ذا داالقذا ذااأن اادولػفا اشػلف،ال ن ػااابػداالقػذا ذاأصػاثتاون ػارةاتواوػا،ا
أواألو ػػفاالقػػوؿاأنػػهاالاتوجػػدادولػػفا ػػذاثقألقػػفاا وػػر،ا قػػداانتشػػرتاا سػػلثف،اوانػػدلبتاالصػ ار اتاالقالألػػف،اوظ ػػرتا
وأللألشػػألاتاووازألػػفاللسػػلطفاالور زألػػف،اوانبػػدـاا وػػفا ػػذاأاسػػطاوبانألػػه،او ػػألوفا لػػىاالسػػاثفاص ػراعا نألػػؼا لػػىا
السلطفاوالةروة،اوأصا االوجلساالػوطنذااالنتقػالذاو ػواالسػلطفاالشػر ألفا ػذاالػاالداوالوبتػرؼا أل ػاادولألػا،اورتاطػاا
ثسباتوج اتاأ واؤ ااالوأللألشألاتاالوسلثف،اووااجبلهار ألنفا جنداتا ألراوطنألف،او روفاالنقساواتاوتتالألفا
اسبػػؿااالسػػتقطاااتااػػألفاالقاائػػؿاابو ػ ااوػػعاابػػضاواػػألفاالقػػو االسألاسػػألف،اأوااػػألفاالقاائػػؿاوالقػػو االسألاسػػألف،ا ػػذاا
ااإلوا فاإلىاالتثدألاتااالقتصادألف،اثألثاتوقستاصادراتاالغازا(اثجاؿ،ا،2014اصا94ا) .ا
ألو فاالقوؿاإذااأنهااوجرداانت ا االبس رألفاالدولألفاودانظػاـاالقػذا ذاوسػقوطه،ا ُتثػتاصػسثفاجدألػدةا ػذا
الواقعااللألاذ،ا ابداسقوطاالنظاـا ذالألاألااتس تاالدولفااللألاألف،اووبستاسألطرت اا لىاإقلألو ا،اثألثاأد ا ألػابا
الدولػػفااللألاألػػفاإلػػىاظ ػػوراجوا ػػاتاار ااألػػف،ااسػػتودتاقوت ػػااوػػفاطاألبػػفاالوجتوػػعااللألاػػذ،اوانتشػػرتااش ػ ؿا األػػرا
وستغلفاإلىاثداابألداوبؼاو ألاباالدولفااللألاألف،اوأصاثتال ػذ االجوا ػاتااإلر ااألػفا القػاتا وػؿاوػعاأطػراؼا
دولألفاواقلألوألفا دألدة،اوادأتاال وألاتاالسر ألفاللوجتوعااللألاذاتطسواإلىاالسػط ،اوانػدلعاصػراعااألن ػا،ا ػذاوثاولػفا
وفاأصثابا ؿا وألفااالنتصارال وألت ـا لىاثساباال وألفاالجاوبفاللوجتوعااللألاذا(ا لود،ا،2015اصا84ا) .ا
ا
ا
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 2.3.2.5التحديات الخارجية بعد سقوط القذافي
أل و ػػفاالتث ػػدداا ا ػػراال ػػذداتواج ػػهالألاأل ػػاا ػػذات ازأل ػػداالت ػػدطؿاالط ػػارجذا ػػذاالتس ػػا التاالسألاس ػػألف،ااو ػػااالا
ألتناسباوعاوصلثفاالدولفااللألاألف،ا فاالدوؿاالغراألفا ندوااتدطلتا سػ رألاا ػذالألاألػاالػـاأل ػفا و ػاااا سػاسا ػوا
إسقاطانظاـاالقػذا ذ،اأواثواألػفاالشػببااللألاػذ،ااػدلألؿ،اوانوػاا ػافا ططػوةانثػواإ ػادةاترتألػباالونطقػفااوػااألتناسػبا
وعاوصالثاااالستراتألجألفا(اثجاؿ،ا،2014اصا95ا) .ا
انػػتاأثػػداأ ػػـاأسػػاابانجػػاحاالتػػدطؿاالػػدولذاالبس ػ ردا ػػذاإسػػقاطانظػػاـاالقػػذا ذاطاألبػػفالألاألػػااالسألاسػػألفا
والبس ػ رألفاوالجغ ار ألػػف،ا قػػدا انػػتالألاألػػااطالألػػفاوػػفاالق ػوةاالسألاسػػألفاوالبس ػ رألفاواالجتوا ألػػفاالتػػذا ػػافااإو ان ػػاالػػوا
تو رتاأفاتثوؿادوفاالقراراالػدولذاااسػتطداـاالقػوةاإلسػقاطاالنظػاـ،ا وػااأفاالووػعاالجألواسػتراتألجذاللدولػفااللألاألػفا
افااونت ىاالوبؼ،ا ذاتقعا لىاوساثفاجغ ار ألفاواسبفا-اثػوالذاولألػونذا أللػواوتػراوراػعا-ااوتبػداداسػ انذا
قلألػػؿا–اث ػوالذا6اولألػػوفانسػػوفا-اوقارنػػفااالوسػػاثفاال األ ػرة،انا ألػػؾا ػػفا لاػػفاالطػػااعاالصػػثراودا لػػىاا رضا
اللألاألػػف،اأوػػؼاإلػػىاذلػػؾاالووػػعاالػػدألوو ار ذااللألاػػذ،ااثألػػثاألغلػػبا لػػىاالوجتوػػعااللألاػػذاالطػػااعاالقالػػذ،ا ػػؿا ػػذ ا
واوؿاسا وتا ذانجاحاالتدطؿاالدولذا ذاإسقاطانظاـاالقذا ذاواسػ ولف،اوػفاطػالؿاالبولألػاتاالبسػ رألفاالجوألػفا
والاثرألفادوفاالثاجفاللتدطؿاالارد،ال ن اا ذانسساالوقتا ززتاوفاأزوفاال وألفاوانقساـاالوجتوعااللألاذا(ا لود،ا
،2015اصا84ا) .ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 3.5أزمة اليوية وتداعياتيا عمى االستقرار السياسي في ليبيا ا

واج ػػتاالدولػػفااللألاألػػفاابػػداسػػقوطانظػػاـاالقػػذا ذاالبدألػػداوػػفاا زوػػات،االتػػذا ػػددتااالسػػتقراراالسألاسػػذا،ا
واالجتوػػا ذا ػػذالألاألػػاا،اثألػػثاأصػػا ا نػػاؾا ألػػابا اوػػؿالوؤسسػػاتاالدولػػفا،اوأصػػا اا وػػفاو ػػدداااسػػاباانتشػػارا
الوأللألشػألاتاالوسػػلثف،االتػػذا ػػدتاالسػلـاالوجتوبػػذ،اوا وػػافاا لػػذ،اواػػرزتااسبػؿاوػػغطاا زوػػاتاالوتالثقػػفا ػػذا
لألاألا،االبدألداوفاالتساؤالتاثوؿاال وألف،اوالشر ألف،اوآلألاتاإ ادةاانا االدولفااللألاألفاالثدألةفا .ا
 1.3.5مالمح األزمة الميبية الحالية
ػـاألنظػػراإلػػىالألاألػػااقػطّاوػػفاالناثألػػفاالتارألطألػػفا لػػىاأن ػػاا ألػػافاووثػػد،ااػػؿااا تاار ػػااةػػالثاونػػاطؽاإقلألوألػػفا
لػ ُ
األرة:اطراالساو زافاوارقفا،او ذااالتقسألـاانب ساأألوااوػفاجدألػدا ػذاالووػعاالػ ار ف،اوذلػؾا فا ػؿاونطقػفاوػفا
ػػذ االونػػاطؽاطػػورتا ألا ل ػػااوةقا ات ػػااالطاصػػف،اوااإلوػػا فاإلػػىاذلػػؾا قػػدا انػػتالألاألػػااثتػػىااسػػتقالل اا ػػذا ػػاـا
1951ـ،االاتػزاؿاجػػز ااوػػفاإواراطورألػػفاأطػػر ،ااولػػذلؾاألو ػػفاالقػػوؿاإفاالوجتوػػعااللألاػػذاألبتاػػراإذاانظرنػػااإلألػػهاوػػفا
الناثألفاالتارألطألفاوجتوبػاالػألسالػهاانتوػا اإلػىادولػف،او ػذاظػؿا ػذ االثقألقػفا ػإفااللألاألػألفاألبولػوفادائوػاا ألوػااألتبلػؽا
االوسائؿاالقانونألفاواالجتوا ألفاوالةقا ألفا لىاالوؤسسفاالوثألدةاالوستقرةالدأل ـاالتذا انػتاونػذاالقػدـاوألو ػفالػدأل ـ،ا
و ذاال ألاناتاالقالألفا(أو رواألر،ا2015ا)ا .ا
انػػتاةػػورةاالسػػااعا شػػراوػػفا ا ارألػػرا لػػىانظػػاـاالقػػذا ذا ػػذالألاألػػا،ااطتاػػا اار،اوتثػػدألاا،اأوػػاـاشػػا فاال ػوال اتا
اراووباروػػواالقػػذا ذاالر اػػفا ػػذاإن ػػا ا قػػوداوػػفا
ا
واالنتوػػا اتاالتثتألػػفا ػػذاالوجتوػػعااللألاػػذ،ا األنوػػاا ػػافالػػد االة ػو
الدأل تاتورألفاوانا االدولفاالجدألدة،ا انتاابضادوا عاوباروألفاآطرألفاللقذا ذ،اتتوةؿا ذاإن ا انظاـاالقذا ذادوفا
وجودارؤألفالوااسأل وفا لألهاش ؿاالدولفاالوستقالألف،اوادوفاوجوداتوج اتاثقألقفاثوؿاالنظاـاالجدألػداإوػا فاإلػىا
اشػػتراؾاونتو ػػألفالقاائ ػػؿاوجوا ػ ػاتا ل ػػىا أل ػػراو ػػاؽاو ػػعانظ ػػاـاالق ػػذا ذ،اواالت ػػالذا ق ػػداظ ػ ػارتاالتناقو ػػاتاالقالأل ػػفا

118

والج وألػػف،اووظػػا راالص ػراعاالسألاسػػذااوطتلػػؼاأش ػ الها،اواػػرزتاإلػػىاالسػػط اابػػداثسػػـاالص ػراعاوػػعاالقػػذا ذ،ا
لتب ساواقعاالوجتوعااللألاذاابداإسقاطاالنظاـاالذداقوعا ؿاأش اؿاالتنوعاالقالذ،اوالةقا ذ،اوا ألدألولوجذ،اوثجػز ا
طلؼاططااهاالسألاسذاالو ألوف،ا نظاـاالقذا ذالـاأل فاابألداا وااثدثاوفااستقطاباقالذ،ااؿالبػباأةنػا االةػورة،ا
وطأللفا ترةاث وها لىا ذااالوتراالثساس،ا انذاتثالساتاقالألف،اووطػداث وػهاااال توػادا لػىاالتصػنألؼاالقاػائلذ،ا
وابػػداان ألػػاراالقػػذا ذاألاػػدواأفاالوشػ دااللألاػػذاالاألػزاؿا ارقػػاا ػػذاوطلسػػاتانظاوػػه،او ػػذاالصػراعاالوثتػػدـاا فا لػػىا
السػلطفاتثتػػؿاالن از ػاتاالقالألػػفاورتاػها اوػػفا ألػهاطاصػػفا ػػذا ػربالألاألػػا،اووسػط ا،اوجنوا ػػا،اطاصػفاوسػػطاانتشػػارا
السػػالح،اوال تائػػباالوسػػلثفاالغألػػراوسػػألطرا لأل ػػااوػػفاقاػػؿاأج ػزةاالدولػف،اأواوؤسسػػات ا،او ػػواوػػااقػػداألزألػػداوػػفادورا
الباوػػؿاالقالػػذ،اإذاأفا ةألػػراوػػفا ػػذ االتنظألوػػاتاالثاولػػفاللسػػالحاتنتوػػذا الاألػػفاأ وػػائ االقاأللػػفاوبألنػػفاقػػداتنطػػرطا
اش ػ ؿاأوااػػأطرا ػػذاوش ػ التاسألاسػػألف،اأواثتػػىا ائلألػػفات ػػوفا أل ػػاا ػػذ اال تائػػباسػػالثااألصػػبباالسػػألطرةا لألػػها
(الونألاود،ا)2014ا .ا
 2.3.5توصيف أزمة اليوية في ليبيا
ا سرةاوالبشألرةاوالقاأللفا ذاالوثداتاالتقلألدألفاللوجتوعااللألاذ.اوالاألو فاثؿاأزوفالألاألػاااػا تراؼاالوجتوػعا
الػػدولذااث ووػػفا نػػا،اأواث ووػػفا نػػاؾا ػػذاالػػداطؿااللألاػػذ،ااػػؿااتش ػ ألؿاث ووػػفاوبتػػرؼاا ػػااوػػفاجوألػػعاا ط ػراؼا
اللألاألف،او واواا شلتاالتسا التاالسألاسألفااللألاألفا ذاالوصوؿاإلألهاثتىاا ف،او واواا اقـاادور اوػفاأزوػفاال وألػفا
التذاتبصؼااالوجتوعااللألاذا،اوالتذاوصلتااهاإلىاالثرباا لألف،اواالقتتاؿا .ا
ا
ا
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 1.2.3.5تشكيل اليوية الوطنية
ال وألػػفاالوطنألػػفا ػػذاتباألػػرا ػػفاالو ونػػاتاالتارألطألػػفاواالجتوا ألػػفالػػد اأداوجتوػػع،او ػػذاتتطػػوراوػػوفا
السػػألاؽاالتػػارألطذاوالانػػىااالقتصػػادألف،اواالجتوا ألػػف،اوالسألاسػػألف،ا اػػراو ارثػػؿاالاػػداوةاوالص ػراعاووػػفاةػػـااالسػػتقرارا
والانا ،ااوألو فاالقوؿاأنهاألوجدانوطألفالطرؽاتش ؿاال وألفاالوطنألفا داوجتوعا(اشر)2012،ا :ا
النمط األول  :اليوية في المجتمعات التقميدية :
او ذاوجتوباتاوانألفا لىاالصراع،اواقتصاداالغنألوف،اوتتوألزااالطصائصاا تألفا :ا
اقتص ػػادااس ػػت ال ذا أل ػػراوتط ػػور،او ان ػػفااجتوا أل ػػفاوتوارة ػػف،اتق ػػدألساالب ػػاداتاوالتقالأل ػػد،اثرأل ػػاتا ردأل ػػفا
وثدودة،اتقدألساالبائلفاوالقاأللفاوالبشألرة،ااال توادا لىاالور زألفا ذااإلدارةاوالث ـا .ا
النمط الثاني  :اليوية في المجتمعات الحديثة :
و ذاوجتوباتاوانألفا لىاالتباوف،اوالت اتؼ،اوتتوألزااالطصائصاا تألفا :ا
اقتصػػاداانتػػاجذاوتطػػور،االو انػػفااالجتوا ألػػفاو تسػػاف،االاتوجػػداقداسػػفاللبػػاداتاوالتقالألػػد،اثرألػػاتا ردألػػفا
واسبف،االبالقاتاالبائلألفاةنائألف،ااال توادا لىاالالور زألفا ذااإلدارةاوالث ـا .ا
ذاالنوطاا وؿاتتش ؿاال وألفاانا ا لىاالوصال االوتااألنفال ؿا ئػفاوػفا ئػاتاالوجتوػعا،اثألػثاتتبػارضا
الوصػال ااػػألفاو ونػاتاالوجتوػػعا،او ػواوػػااألػد عالتبػػدداال وألػػاتااػدؿاأفاألنصػ راالجوألػعا ػػذا وألػفاواثػػدةاجاوبػػف،ا
األنوػاا ػػذاالػنوطاالةػػانذانجػداأفاالوجتوبػػاتاتنصػ را ػػذا وألػفاواثػػدةااسػاباتشػػااؾاالوصػال اوالو تسػػااتاالتػػذاالا
ألو فاأفاتتبارضالثداالقطألبفا .ا
و نػػداق ػ ار ةاالواقػػعااالجتوػػا ذ،اوالسألاسػػذااللألاػػذ،انػػر اأفالألاألػػااتنػػدرجاوػػوفاالػػنوطاا وؿاالػػذداتسػػود ا
وسا ألـاالصراعاوالصداـ،او واوااأد اإلىا دـاتطوألرا وألفاوطنألفالألاألفاجاوبفا .ا
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 2.2.3.5اليوية الوطنية في ليبيا
قلناا ذاساؽاأفاأزوفاال وألفاالوطنألفااللألاألفاارزتاونذااستقالؿالألاألػاا ػاـا1951ـ،اولػـاتنت ػذاأواتتوقػؼا
ثتػػىاوػػعاالةػػورةااللألاألػػفاوػػدانظػػاـاالقػػذا ذاالتػػذا ػػافاوػػؤوالاون ػػااأفاتسػ ـا ػػذاصػػألا فا وألػػفاوطنألػػفاجاوبػػف،ا قػػدا
نشػػاتاص ػ ار اتا نألسػػفاابػػداةػػورةا ا ارألػػرااػػألفاجوألػػعاالقػػو االسألاسػػألفااللألاألػػف،اأدتاإلػػىانشػػوباثػػرباأ لألػػفااػػألفا
و وناتاالوجتوعااللألاذ،اووزقتانسألجهااالجتوا ذ،اوالسألاسػذ،اوألتوػ اذلػؾا لػىاسػاألؿاالوةػاؿاوػفااالنقسػاواتا
الثالألػػفا ػػذاالوجتوػػعااللألاػػذااػػألفاجوا ػػات،اوونػػاطؽاتتوسػػؾاا وألات ػػااالوثلألػػفاوتجبػػؿال ػػااا ولوألػػفا لػػىاال وألػػفا
الوطنألػػفااللألاألػػف،اواػػألفاجوا ػػاتاالتطػػرؼااإلسػػالوذاالتػػذاتػػر ضااال ت ػراؼااال وألػػفاالوطنألػػف،اوالدولػػفااللألاألػػفاوػػفا
ا ساساوتد واإلىا وألفاإسالوألفا وؽ-وطنألفا(أاواش ألوة،ا،2016اص. )72
وثتىاتتو االصورةاأ ةراالاداأفانأطػذاابػألفااال تاػاراأنػهاابػداالسػااعا شػراوػفا ا ارألػر،2011اا ُتثػتا
ػػؿاا ا ػواب،او ُشػ ّػر تا ػػؿاالنوا ػػذاأوػػاـاالوشػػار فاالسألاسػػألف،اواالجتوا ألػػف،اوتش ػ لتاا ث ػزاباالسألاسػػألف،اوتناوػػتا
ونظوػػاتاالوجتوػػعاالوػػدنذ،اوأُجرألػػتااالنتطااػػاتاالوثلألػػف،اوالوطنألػػف،اوالتأسألسػػألف،اإالاأفات ار وػػاتاالبقػػوداالسػػااقفا
اقألتاو ألونف،ا بقوداالتصػثراالسألاسػذ،اوثظػراا ثػزاب،اوتقألألػداونظوػاتاالوجتوػعاالوػدنذ،او ألػابااالنتطااػات،ا
ل اا واوؿاألقتااظالل ػااالوبتوػفا لػىاالسػاثفاالسألاسػألفاوأنتجػتاأث ازاػاا شػف،اوونظوػاتاوجتوػعاوػدنذاقاصػرة،ا
ػرجـانتائج ػػااتطلبػػاتاالنػػاطاألفاوطووثػػات ـ،اوتصػػر اتاوسألاسػػاتاللنطػػباالثا وػػفالػػـاتػػرؽاإلػػىا
وانتطااػػاتالػػـاتتػ
ُ
وسػػتو اتوقبػػاتاالوػواطنألف،

قػػداتػػأةرتاا ثػزاباالناشػػئفااستػراتاالونػػع،اوالقوػػعاالواوػػألفا،او ػػوزاالطاػرةااالبوػػؿا

الثزاػػذ،اوالسألاسػػذاالبلنػػذ،ا ػػذاتبػػانذاوػػبسااتنظألوألػػاا ػػذاإدارت ػػا،اوتستقػػراإلػػىاوشػػروعاسألاسػػذاواوػ االوبػػالـ،ا
والىاقا دةااجتوا ألفاثقألقألف،او ػذالػذلؾا ػاجزةا ػفاتأدألػفادوراالسا ػؿاالسألاسػذاواالجتوػا ذاالقػادرا لػىاإنجػاحا
ولألػػفاالتثػػوؿاالػػدألوقراطذ،اوا ػػال االصػػال االبػػاـااػػالقطعاوػػعاالقاأللػػفاوالغنألوػػفاوالبقألػػدة،اأألوػػاا ػػإفاا ثػزاباالتػػذا
نشأتاثدألةاا ستادألناوألفاتصار ألف،ا قدتاالوش داالسألاسذ،اوجبلتاالوصوؿاإلىاتوا قاتاوتسوألاتا األفا ذا
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الصػػبوافا،اول ػػذلؾا ػػإفاالنط ػػباالثا و ػػفااب ػػدا ا ارأل ػػرا2011ااسػػتورتا ػػذااتا ػػاعانس ػػساسألاس ػػاتاالنظ ػػاـاالس ػػااؽ،ا
واس ػػتطدوتاالوػ ػوارداالنسطأل ػػفا ػػذاتشػ ػ ألؿاالتثالس ػػات،اوت ػ ػوألفاالوأللش ػػألات،اوأص ػػاثتا ػػذاواق ػػعاا و ػػرار ألن ػػفال ػػذ ا
الوأللشػألاتاالوسػلثف،اووصػؿاالسسػاداا ػػؿاأشػ الهاإلػىاوسػتوألاتا ألػراوسػػاوقف،اوأصػا االػوال اواالنتوػا اللقاأللػػف،اأوا
الثزب،اأواالونطقفا ؿاثسباوصالثه،او واواا اقـاوػفاأزوػفاال وألػف،اواالنقسػاـاداطػؿاالوجتوػعااللألاػذا(الوغألراػذا

والثصادد،ا2014ا،اص)39-36ا.
قػداتجلػتاأزوػػفاال وألػفاابػػداةػورةا 17ا ارألػػر،ا ػذا ػددا األػػراوػفاالوؤشػراتاالوقلقػف،اوالثػوادثاالتػذااػػالر ـا
وػػفاأن ػػااثػوادثا ردألػػفاإالاأن ػػااتباػػرا ػػفاارتسػػاعالػوال اتا ر ألػػفا لػػىاالػوال اا سػػوى،اوون ػػااواقبػػفاإ ػػالفاالث ػػـا
الذاتذاالوت ررةا ذاارقفاوفاقاؿاقألاداتاوثلألفااؿاوقألاداتانا ذة،اواالنتطاااتاالوثلألفا ذاودألنفاوصػراته،او ػذلؾا
ثالػفااالوػطراباو ػدـااالسػتقرارا ػذاونطقػفاانػذاولألػد،اوانػدالعااشػتاا اتااػألفاوأللألشػألاتاووالألػفاللسػلطف،اوأطػػر ا
وازالتا لىاوالئ االلقذا ذ،اواالشتاا اتاالتذاوقبتا ذاونطقفاال سرة،او ذاوناطؽاالثدودااللألاألف-االتشادألف،اوواا
لألطألػرةاوػػفاتػػارألعا(وشػ لفاإقلػألـاأوزواالػػذدااسػػتردتهاتشػػادا ػفاطرألػػؽاالتث ػػألـاوػػفاقاػؿاوث وػػفاالبػػدؿاالدولألػػفا ػػذا
اراألرا،)1994األد ـااثتواالتاسبأل االووارسػفاتػدطالتا ػذاالشػؤوفااللألاألػف،اللثأللولػفادوفاقألػاـادولػفالألاألػفاقوألػفا
لػػىاثػػدود ا،اإوػػا فااإلػػىاإشػ الألفاا وػػازألعا ػػذاالجاػػؿاالغراػػذ،او ألر ػػااوػػفااإلشػ الألات،اوالثػوادثاالتػػذاتتطلػػبا
تبػػاوالاجػػدألا،ا ػػوفاس ػؤاؿاال وألػػفاالاألتبلػػؽا قػػطااالتقػػدـاوانػػا اا نظوػػفاالدألوقراطألػػفااقػػدراوػػااتتبلػػؽااوثػػدةاو ألػػافا
الدولفاووسػتقال ا،اوػعاا طػذا ػذااال تاػاراوتغألػراانتشػاراالسػالحا ػذاأألػدداوأللألشػألاتاوتسرقػف،ا ػذ االوأللألشػألاتاقػدا
ألنتوذاابو االوال اتا ر ألفاوطتلسف،او ذاظؿااثتساظ ػاااقوت ػا،اوسػطوت ا،او لػواانتوائ ػااالسر ػذا لػىااالنتوػا ا
الجوبػػذ،االػػذداانت ػػذااالقوػػا ا لػػىاالقػػذا ذ،ا ػػإفاذلػػؾاألوةػػؿاططػراا لػػىاوثػػدةاالػػاالد،او ػػذلؾا ػػإفااػػروزاتألػػاراتا
إسالوألفا لىاالساثفاالسألاسألفا ذالألاألا،اتنظراإلىاال وألفااا تااراأفاالدألفاأولوألفا لألا،األلألػهاالػوطفا ػذاا
ا

لػبا

ػػـا ػػإفااثتو ػػاالتاتباو ػػدتا ػػذ االتأل ػػاراتاوػ ػعاوأللألشػ ػألاتاوس ػػلثفاوؤون ػػهاا ػػذاتااال ػػداؼ،اووبلأل ػػهاو ػػفاذاتا
112

ا ولوألػاتاوالػوال اتاألشػ راططػرااوتجػػدداا لػػىاالدولػػفااللألاألػػفاابػداالةػػورة،اطاصػػفاوسػػطازطػػـاالتػػدطؿاالطػػارجذا ػػذا
والذاوالذداا تارتها دداوفاالتألاراتاالج ادألفاثرااا لىااإلسالـاووااتاعا ذااالتدطؿاوفا روبالقألاداتاالثر فا
الج ادألفا ذاالصث ار ا لىاالثدوداواالقرباوفالألاألا(االونألاودا،ا2014ا) .ا
ا
ا
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الفصل السادس
مستقبل الدولة الوطنية الميبية
سيناريوىات استشرافية
 1.6واقع الدولة الوطنية الميبية الحالي
تبروتالألاألاا ال ةألراوفاالدوؿاالبراألفالووجفاالتغألألراالتذااندلبتاوعاالراألعاالبراذ ،او ذاوااأثدةتا
تغألأل ار ا األ ار ا ذ اتارألع الألاألا االسألاسذ ،اابد اأف اطوبت الث ـ االبقألد اوبور االقذا ذ الوا األقارب ا 42ا اوا ،اثألثا
ااتاواادئاالدألوقراطألف ،او ااتاالوساواةاوالبدالفاوواادئاثقوؽااإلنساف ،اوش دتاسألطرةاالقاأللفا لىاوساصؿا
وثروتاأ لبا ئاتاالوجتوعاوفاالوشار فا ذا ولألفاصنعاالقرار،او شلتاجوألعااراو االتنوألفاوالتثدألثا
الدولف،ا ُ
وانا ادولفاوطنألفاثدألةفااساباسألاساتااإلقصا اوالتوألألز .ا
ت ار وت انتائ االسشؿ ا ذ اانا االدولف االوطنألف االثدألةف ا لى اودار ا قود ،اوتسا لت اوع ا ةألر اوف االدوا عا
االجتوا ألف اواالقتصادألف اوالسألاسألف اداطؿ االوجتوع االلألاذ ،اثتى ااات ااالنسجار اثتوألاا اوال اوسر اونه ،اثألث اقاـا
الشبب اا سر اثاجز االطوؼ ،اوتشجبا ااالةورة االتونسألف اوالوصرألف ،اوقاوت االةورة االلألاألف ا وثاولف الر ض اون ا
القذا ذ ا ذ اإدارة االاالد اطالؿ االبقود االسااقف ،اور ض اال ات االسألاسذ االوسروض ااالقوة ا لى االشبب ،اور ضا
التواألزاالوناطقذاوالثروافااالقتصادد .ا
انطلقتاش اررةاالةورةا ذاالوناطؽاالشرقألفاللألاألا ،اوذلؾا فا ذ االوناطؽا ذاالتذاد بتا اتورةاالتوألألزا
واإلقصا  ،ال فاالةورةااللألاألفاأطدتاوسا اار ا ألراالوساراالذدا افاألطو اإلألهاالشبباالونتسض ،ا قداطاؿاود ا
ثر فااالثتجاجاتااللألاألف،اوتطورتاوعاالوقتالتصا ان از ااوسلثااااألفاالوباروفاوالنظاـ،اقاـا ألهاالنظاـااللألاذا
ااستطداـاجوألعاوسائطاالقوةاالتذات ار وتا ذاألد ا لىاودارا قودالسثؽاالةورةااللألاألف ،او واواا ت االااباأواـا
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الوجتوع االدولذ اللتدطؿ اوف اطالؿ اقوات اثلؼ االناتو االتذ ارّج اتدطل ا ا سف االوباروف انثو اثسـ االصراعا
لصالث ااواسقاطانظاـاالقذا ذا(اقدأل ،ا،2013اصا128ا) .ا
ابد اسقوطانظاـاالقذا ذاادأتاوبالـاالنظاـاالسألاسذاالجدألدا ذالألاألااتتالوراوعاإ الفاتأسألساالوجلسا
الوطنذااالنتقالذاثألفاطرحارؤألتهاالسألاسألفالوبالـالألاألااوااابداالقذا ذ ،او ذاالرؤألفاالتذااتسوتااروحااللألارالألفا
ووزوجفااقألـاالبدالفااالجتوا ألفا ذاطرحاألقتربا ةأل اراوفا رةادولفاالر ا ااالجتوا ذ،اثألثاتوونتا ذ االرؤألفا
فادستوراألثددااطتصاصاتاوؤسساتاالدولفاالوطتلسف اوألسصؿااألفاسلطات ااالةالث ،ا واا
ُا
ا ولألفاورورةاصألا
تانتاواادئااالنتطاباالثراوالوااشر ،اوثرألفاالرأداوالتباألر،اوثؽات وألفاالتنظألواتاالسألاسألف ،اوورورةاودنألفا
الدولف ،ا ل ف اوا اثدث ا لى اأرض االواقع اأف ا ذ االرؤألف االسألاسألف اإلقاوف االدولف االلألاألف االثدألةف ااصطدوتا
اوبولتألف ا ذ ا األف االططورة ،اتوةلت االوبولف اا ولى ا ذ اأف ارؤألف االوجلس االوطنذ ااالنتقالذ االسألاسألف ا انتا
تستقرالل أل لفاالسألاسألفاوا لألاتاالتنسألذألف ،اطاصفاوأفا ذ االرؤألفاطُرثتاابداأألاـاقلأللفاوفاإنشا االوجلس ،اوواا
أد اإلىاالبجلفا ذاطرحاواادئا اوفادوفاتساصألؿ ،اوواا ت االااباواسباالتنوعاا ار اواالجت اداتا ألوااابد،ا
و واوااأد الاروزاطال اتاثادةاأةرتا لىا وؿاالوجلس ،ااألنوااالوبولفاالةانألفاتوةلتا ا ذاالواقعاالوجتوبذا
اللألاذاالقائـا لىاالقالألف،او واوااأل دداالدولفااللألاألفاطاصفاوعاتصا داالنز اتاالقالألفا(اووسى،ا2011ا) .ا
و ذاالـاألتو فاالوجلساوفاجوعاالشببااللألاذاتثتاراألفاسلطفاور زألفاواثدةا ذاالوستقاؿ،ااثألثاأفا
ذااالوجلسا شؿا ذاتثقألؽاتواسؾاوتالثـاوطتلؼاالقاائؿاوالبشائرااللألاألف ،اوالتألاراتاالدألنألف ،او ذلؾاا قلألاتا
اإلةنألف،او واا وراالذدا رقؿانجاحاالوجلسا ذاالتأسألسالانا االدولفااللألاألفاالثدألةفاا(اأو لذ،ا2012ا) .ا
ال اشؾ اأف ا شؿ االوثاوالت اإل ادة اانا االدولف االلألاألف ا لى اأسس اثدألةف اترجع ا ذ اجذور ا ،السألاساتا
القذا ذااتس ألؾاوؤسساتاالدولف ،اثألثاأسسالنسسهاشا فاصغألرةاوفاالونظواتاالتذاأطوبتااال اوؿالتثقألؽا
نوعاوفاتوزألعاالسلطفااألفاأانا ا"القائد" ،او واواااستوجباالبوؿا لىاانا ا ألا ؿاجدألدةاابدااإلطاثفااث وه،ا
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ل ف اورثلف اإ ادة االتأسألس ،االتذ اانطلقت اوااشرة اابد اان ألار االنظاـ االسااؽ ،الـ اتستور اطوألالا ،ا لىاالر ـ اوفا
الثواسف اال األرة االتذ اصاثات اانتطاب االوؤتور االباـ ،اإذ اسر اف اوا اساد ااالنقساـ و ألوف االصراع االوستوح ااألفا
القو االسألاسألفاالجدألدةاقاؿاأفاتثاؿاال لوفاإلىالغفاالسالحاوالقوة ،او ذااادؿاأفاتتو راالسرصفالوالدةاطاألبألفا
جدألدةا ألراوشو فاللدولفااللألاألف،اإذاا ااتجدانسس اا ذاسألاؽاصراعادووداوستوح،او ذاظؿاأوواعا ألراوستقرةا
(االجورشذ،ا2016ا) .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 2.6التحديات التي تواجو الدولة الوطنية الميبية
تعيش ليبيا حاليا جممة من التحديات الكبرى التي تيدد بقاء الدولة واستقرارىا (اأاواا ر،ا2016ا) :
 -1تأزم الوضع األمنـي :اوالػذداألتسػاقـاتبقػد انظػ اراالنتشػاراالوأللألشػألاتاو ػذاظػؿا ووػىاالسػالح،اااإلوػا فا
الػػىاططػػراالجوا ػػاتاالوتطر ػػف،ا ػػذاظػػؿا ألػػاباسػػلطفاور زألػػفاقوألػػفاتسػػرضا ألونت ػػاا لػػىا اوػػؿاالت ػرابا
اللألاذ.
 -2تزايد حدة االنقسامات واالستقطابات السياسية :او واوااألتبارضاوعاالدألوق ارطألف،اوالتذاتنتسذا ذاتنازعا
السلطاتاو ذاأ ـاالشروطاالالزوفاإلثداثاوجتوعاودنذاقوداو باؿ.
 -3غمبــة ال ـوالءات القبميــة والجيويــة والمناطقيــة :اوالتػػذاتتنػػاقضاوػػعاو ونػػاتاووظػػائؼاالوجتوػػعاالوػػدنذا
وأ دا ه،ا اوتصا دانسػوذاالقاائػؿا لػىاثسػاباالسػلطفاالسألاسػألف،او ػواوػااأسػسالدولػفاداطػؿاالدولػف،او لّػبا
الوصال االوألقفاللقاائؿا لىاالوصلثفاالوطنألفاالبلألا.
 -4غيــاب ثقافــة المجتمــع المــدني :اوالتػػذاتػرتاطاا ألونػػفاالػوال اتااالجتوا ألػػفاالوػػألقف،اوتػرتاطاأألوػػااااطاػرةا
دـاوجوداالوجتوعاالودنذا ذاالسااؽ.ا
 -5التدخل الغربي في الشأن الـوطني الميبـي :او ػواا وػراالػذداأل ػدداالسػألادةاالداطلألػفاللدولػفااللألاألػف،اوألسػت ا
الاػػاباأوػػاـان ػػباالو ػواردااللألاألػػفاواسػػتغالؿاالتناقوػػاتااللألاألػػفالتػػأزألـاا ووػػاعااللألاألػػفااوػػااألوػػوفاوػػبؼا
الدولفاالستورارا ولألفاالن با(اووسى،ا2011ا) .ا
 -6غيــاب مؤسســات الدولــة الحقيقيــة :االتػػذاتصػػد تاوتالشػػتا بلألػػااوػػفاالوش ػ داالسألاسػػذااللألاػػذالصػػال ا
ر اتاالطاقألفاوالقالألف،اوالوأللألشألاتاالوسلثفا(اأو لذ،ا2012ا).
الص ا

 -7تحـــدي انـــدالع الحـــرب األىميـــة :اتسػػاباالس ػراغا ػػذاالسػػلطفاالػػذدانجػػـا ػػفا ألػػاباالقػػذا ذا ػػذانشػػوبا
صػ ار اتاوثلألػػفاللسػألطرةا لػػىاالو ار ػزاالثدودألػػفاوالتجػػارةا اػراالثػػدودااػألفاالقاائػػؿاالوتنا سػفاوأألوػػاااػػألفا
الث ووفاالور زألفاوالبدألداوفاال تائب،ااو واوااأل دداانشوباثرباأ لألفاا(ا وؿ،ا2012ا).

ا
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 3.6السيناريوىات المستقبمية لمدولة الوطنية الميبية
 1.3.6مقدمة
إفاالاثثا ذاأزوفاال وألفا ذاالبالـاالبراذ ،اوتطاألؽاذلؾا لىاالثالفااللألاألفا واوثاولفاالستشراؼ
االستراتألجألاتاالوثتولف ،االتذاوفاالوو فاأفاألتطذ ا اوساراتطور ا ،اطاصف وعاالتثوالتاالسألاسألفاال ار ا ذا
البالـاالبراذ،اوالتذاأةرت تأةأل ارا األ ارا لىاوستقاؿاالدولفاالوطنألفا ذاالبالـاالبراذ،او ألرتاش ؿا ذ االدولفا ذا
ةألرااوفاالالدافاطاصفاابدااندالعاالراألعاالبراذ،اونشوباطال اتاوص ار اتاأ لألفاداطؿاالالداالواثد .ا
إفااستشراؼاوستقاؿاالدولفاالوطنألفااللألاألف ا وااتر االدراسف،األسألراو قا الةالةفاسألنارألو اتاوثتولف،اوواا
تسسرا نهاوفاوساراتاوثتولف،اوعاترجأل اأداون ا،اوأأل ااأ ةراواقبألفاوقاالألفاللثدوث،ااوااألتال ـاوعاالوبطألاتا
لىاأرضاالواقع .ا
 2.3.6السيناريو األول  :سيناريو االنفراج والتسوية
ألتوةػػؿا ػػذااالسػػألنارألوا ػػذاأفاا ووػػاعاالسألاسػػألفاوا ونألػػفا ػػذالألاألػػااستش ػ داتثسػػنااولثوظػػا،اوذلػػؾا لػػىا
الػػر ـاوػػفاالطال ػػاتاال األػرةاالووجػػودةااػػألفاالسرقػػا االلألاألػػألف،اثألػػثاستشػ داالستػرةاالقادوػػفاتثسػػناا ػػذاالبالقػػاتااػػألفا
الال األفاا ساسألألفا ذالألاألا،اوسوؼاتقوـاا طراؼااللألاألفاات دئفاا وورا ألواااألن اااش ؿاوااشراأوا ألراوااشر،ا
ػااألسوػذاإلػىاإن ػا اثالػفااالسػتقطاباوالتػوتر،االتػذاد بػتاجوألػعاا طػراؼاةونػااا
ووثاولفاثؿاالطال ػاتاالقائوػفااو ُ
اا ظاااالستورار ا،اوشبور اااورورةا ودةااالستقراراللألاألااوان ا االطال اتاالبالقفا وقدوفانثواانا االدولفااللألاألفا
الثدألةفااوااألووفاالوشار فاالسألاسألفاوفاجوألعاا طراؼ،ا لىاأسساالبدالفاوالوساواةاوالدألوقراطألف .ا
ااطتصاراألبارا ذااالسػألنارألوا ػفاا وػؿا ػذاانت ػا اثالػفاالتػوتراواالسػتقطابااػألفاا طػراؼااللألاألػف،او ػوا
ُ
ذلؾاالسألنارألواالور وبا أله،اوالوسوؿ .ا
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نتائج ىذا السيناريو :
انا اا لىاالتوصألؼاالسااؽال ذااالسألنارألو،ا ُألتوقعاثسػبا ػذااالسػألنارألواأفاألػؤدداذلػؾاإلػىاثػدوثاانسػراجا
ذاالبالقاتااألفاا طراؼااللألاألألف،اووااألؤدداادور اإلىاتسوألفات وفاوقاولػفاوػفاالجوألػع،ا فاالجوألػعاااتػتالدألػها
وصلثفاثقألقألفا ذاالتقدـانثوا الجاأوجهاالتوتراواالثتقاف،اوان ا اا زوف،ا ثساااتاا طػراؼاالوبنألػفاأصػاثتا
تصباابداسنواتاوفااالستقطابا ذاوصلثفاتروألـا ذ االبالقات،ا و قاال ذااالسألنارألو،اتزدادااالثتواالتاا تألفا
تثققاا :ا
 -1الوصالثفاالوطنألفاالشاولفااألفا ؿاا طراؼ.
 -2التأ ألػدا لػػىاوجػوداتبددألػػفاسألاسػػألفاثقألقألػفاوػػفاطػػالؿات ألئػفاثألػػاةاثزاألػفاسػػلألوف،اوتبػػد االس ػراالقالػذا ػػذا
السألاسف .ا
 -3جوعاالسالحاوفا ا فاالجوا اتاوتوثألداالوأللألشألاتا ذاجألشالألاذاواثدادوفاتسرقفااألفاجوا فاوأطر .
 -4إ ادةااال تاارالوس وـاالسلطفاالشر ألفاالواثدة.
 -5اد ا ولألفاانا اوؤسساتاالدولفاالثدألةفااوشار فاوواار فاجوألعاا طراؼ .ا
 3.3.6السيناريو الثاني  :بقاء الوضع عمى ما ىو عميو
ألتوةؿا ذااالسألنارألوا ذاأفاا وواعا ذالألاألااستاقىا واا ذ،اولفاتش داتثسنا،ا وااأن اا ذاالوقااؿالفا
تتجػػهانثػػواوزألػػدااوػػفاالتػػوتر،اوألسػػتندا ػػذاااال ت ػراضاإلػػىاأفاا ط ػراؼا ػػذالألاألػػاالػػفاتتجػػهانثػػواالتصػػبألد،اوسػػتاقىا
ا ووراال تااراتا ةألرةا ذاثالفاوفاالجوود،اثألثاأنهاالاألولؾاطرؼاثسـاا ووراو قاالرؤألته،اوذلؾااسابا دـا
اوتال هاالوقوواتاالوطلوافالوةؿا ذ االو وف،اووااألبنذا دـااتجا اا وواعانثواوزألداوفاالتد ور،او ذاالوقااؿا
الاألتوقعاأفاتُقدـاا طراؼااللألاألفاأألفاتنازالتالثؿاا زوف .ا
ُ
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ويفترض ىذا السيناريو ما يمي :
 -1وجوداث ووفالألاألفاتثظىااا تراؼادولذاو راذ،اووااألبطأل ػااشػر ألفاالتططػألطالوسػتقاؿالألاألػا،ال ن ػاا ػذا
الوق ػػتاذات ػػهاالاتول ػػؾاوقوو ػػاتاالتنسأل ػػذا ل ػػىاأرضاالواق ػػعااس ػػابااإلرثاالطوأل ػػؿاو ػػفاالصػ ػ ار اتاالقالأل ػػف،ا
وانتشاراالوأللألشألاتاالوسلثف.
 -2وجػػوداطال ػػاتاوتااألنػػاتا رألػػفاوسألاسػػألفاوأألدألولوجألػػفاوقالألػػف،األونػػعاوػػفاالتوصػػؿاإلػػىانقػػاطاوشػػتر فاتػػد عا
ااتجا اثؿاا زوفااللألاألف،ا ا طراؼااال اوؿاتتصلباطلؼاوواقس ا.
 -3ارتاػػاطاابػػضاأط ػراؼاا زوػػفااأجنػػداتاطارجألػػفاألثػػرـاا ط ػراؼاالداطلألػػفاوػػفااوػػتالؾاالواػػادرةانثػػواثػػؿا
ا زوف،اأواالتصبألد،اإالااوااألتوا ؽاوعاوصال اا طراؼاالطارجألف.
نتائج ىذا السيناريو :
استوراراا زوفااللألاألف،اواستوراراثالػفا ألػاباالدولػف،اوانتشػاراالوأللألشػألاتاالوسػلثف،ااو ػذااالسػألنارألواوانػذا
لىاأساساأفاالظ اراوؼا ذالألاألاالألستاوواتألفالست اصسثفاجدألدةا ذاالبالقاتااػألفاا طػراؼااللألاألػألف،ا الث ووػفا
اللألاألػػفاوػػاا ازلػػتاتتصػػرؼااونطػػؽاأن ػػااالطػػرؼاالشػػر ذاالوثألػػدا لػػىاالسػػاثفااللألاألػػف،ااألنوػػااترسػػطتا لػػىاا رضا
سلطاتا ر ألفاتنا ساالث ووف،ا سػلطفاالقاائػؿ،اوسػلطفاالوأللألشػألاتاوالجوا ػاتاالوسػلثف،اواالتػالذا ػالاتوجػداةقػفا
األفاا طراؼاتو دالتسوألفاناجثفاووقاولف،او ذاالوقااؿاالاتوجداوبطألاتاتشألراإلىاقدرةاأداطرؼا لىاالثسـ .ا
ػارداالتسػوألفاأوا
ااطتصاراألشألرا ذااالسألنارألواإلىاثالفاوفاالواااألفاثوؿاوستقاؿاالدولفااللألاألف،ا فاطأل ا
التصػػبألدا ال وػػااوتػػاح،ال ػػفاا وػػورالألسػػتاواوػػثفاثػػوؿاأداالطألػػارألفاأقػػرباإلػػىاالواقػػع،ا سػػذاظػػؿاالوبطألػػاتا
الثالألػػفا نػػاؾاثالػػفاوػػفا ػػدـاالألقػػألفاتػػد عالال تقػػادااػػأفاا زوػػفااللألاألػػفاسػػتاقىا وػػاا ػػذ،اوقوػػألفاتطور ػػا،اأواثل ػػاا
ورتاطفااالتغألراتاالتذاألثول ااالوستقاؿ .ا
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 4.3.6السيناريو الثالث  :تصاعد األزمة
ألوةؿ ا ذااالسألنارألو االجانباالسلاذالوستقاؿ االدولفاالوطنألفااللألاألف ،اوألتوةؿا ذااالسألنارألوا ذاأفاا زوفالفا
تاقىا نداالوستو االثالذ،ااؿاستش داوزألدااوفاالتوتراوالتصبألد ،اوألنطلؽا ذااالسألنارألواوفااثتواالتاسوداوألفا
تستندا لىااال تراواتاا تألفا :ا
 -1وجوداث ووفاتثظىاااال تراؼا لىاالوستو االبراذاوالدولذ،األبطذا ذ االث ووفاشر ألفا ذاالتصرؼا
و قا ا جندت ا االوقاولف اطارجألا اإلى اثد اوا ،او و اوا اسألصطدـ ااواقع الألاذ اقائـ ا لى االقالألف اوالتشرذـا
وانتشارااإلر اب،اووااسألزألداوفاثدةااالستقطاباوالصراع.
 -2وجوداطال اتاثقألقألفاو وألقفاداطؿاالوجتوعااللألاذ،اطال اتاقالألفاوأطر ا لىاووارداالةروة،اوةالةفا لىا
وناطؽ االسألطرة اوالنسوذ ،اأدت اإلى اثالف اوف ااالستقطاب االثاد ،او وقت اوف االسجوة اداطؿ االتألاراتا
السألاسألف،او واوااألجبؿاالصداـاوتصا د اأورااالاوسراونه.
 -3تزاألداالتدطؿاا جناذا ذاالشؤوفاالداطلألفااللألاألف ،اووثاولفاا طراؼاالدولألفاتأجأل االصراعاداطؿالألاألا،ا
وتوجألهاا ثداثاداطؿالألاألاااوااألتوا ؽاوعاسألاسات ااووصالث اا ذاالونطقف .ا
نتائج ىذا السيناريو :
ػػذااالسػػألنارألوار ػػـاسػػلاألتهاوسػػوداوألته،اإالاأفاا ط ػراؼا ػػذالألاألػػااراوػػااتػػر ا ألػػهاطألػػارااوسوػػال،اقػػداألػػد عا
ااتجا ػػها ػػذاظػػؿاالسشػػؿاالوتواصػػؿالتثقألػػؽاأداوػػفاالطط ػواتاوالوبػػادالتاالتػػذاألثػػاوؿا ػػؿاطػػرؼا رو ػ اا لػػىا
ا طرألف،اووجوداثالفاوفا دـاالةقفاوالبدا ،اووااألؤدداإلػىاسػبذا ػؿاطػرؼاإلػىاتوسػألعاسػألطرتهاوونػاطؽانسػوذ ا
اػػالقوةاالوسػػلثف،اواالتػػالذاسػػوؼاألتبػػاظـادوراالوأللألشػػألاتا لػػىاثسػػاباوثدانألػػفاالسػػلطف،اوا ططػػراأفاالتػػدطالتا
الطارجألػػفاسػػوؼاتػػزداداوألتبػػاظـاوب ػػاادوراالقػػو االطارجألػػفاالت ػذاترألػػداصػػألا فااإلقلػػألـااوػػااألتواشػػىاوػػعاوصػػالث اا
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الاألسػػتابداأفاتلبػػبا ػػذ االػػدوؿادو اراطسألػػاا
و ألونت ػػااوتس ػوألفاثسػػااات ا،ادوفاأداا تاػػارالوصػػال االشػػببااللألا ػذ،او ُا
ألؤد اإلىاتقسألـاالاالداابداتأجأل االصراعاالوسل اوالوصوؿااهاإلىاأقصىادرجاتاالبنؼ .ا
 5.3.6تعقيب عمى السيناريوىات :
ألو فاالقوؿاأفاا وواعاداطؿالألاألااوبروػفا ةػراوػفاسػألنارألو،اولتػرجأل اأداسػألنارألوا لػىاا طػر،اوتثدألػدا
أأل ااأ ةراقاالألفاللثدوث،األجباا طذاابألفااال تااراالبدألداوفاالوؤةراتاالتذاقداترج اسألنارألوا لىاآطرا :ا
 -1ود ااوتالؾاا طراؼاالسا لفاللرشداالسألاسذ،اوالو ذااوطاطرا ؿاسألنارألو.
 -2دوراالبواوؿاالطارجألفا ذاالتأةألرا لىاتوج اتاا طراؼاالوبنألف.
 -3ثساااتاالرا اوالطسارةالد ا ؿاطرؼ.
 -4دوراالرأداالباـاالوثلذاوا ثزاباوالقو اوالقاائؿا ذاالوغطاوالتأةألرا لىاصناعاالقرارالد ا ؿاطرؼ.
واستناداال ذ االوؤةرات،اوابدا ػرضاالسػألنارألو اتاالوثتولػفالألووػاعااللألاألػف،اتػر االد ارسػف،اأفا ػؿاسػألنارألوا
لهاوااألبزز ،اولهاوااألجبؿاونهاأورااوسػتابدا،ال ن ػااتبتقػداأفاالسػألنارألواا وؿا ػواا ةػراوجا ػفاووبقولألػف،اوذلػؾا
ال تااراتا ةألرة،اون اا:ا ا
 -1جوألعاا طراؼاأصاثتاوتوررةاوفااستوراراالووعاالثالذ،ا فااستوراراالووعاالثالذااوػاا ػوا لألػها
اػػاتاألش ػ ؿا ائػػاا لػػىاا ط ػراؼاالرئألسػػألف،اواالتأ ألػػدا التصػػبألداوالتوجػػهانثػػواالتػػأزألـاسػػت وفالػػهات ػػالألؼا
اا ظفاأ ةر.
 -2لألاألػػاااثاجػػفاواسػػفاإلػػىاترتألػػباأووػػا ااالداطلألػػفالوواج ػػفاا زوػػاتاال ةأل ػرةاالتػػذاتبػػانذاون ػػا،اوطاصػػفا
ا وواعاالوتػد ورةاأونألػااواقتصػادألا،او ػواا وػراالػذداسػألجبؿاوػفااقتػراباا طػراؼاوػفاابوػ ااالػابضا
ورورةاوفاوروراتاالاقا .
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 -3انتشػػارااإلر ػػاباأل ػػددالػػألسا قػػطاالدولػػفااللألاألػػف،اوانوػػااأل ػػدداأ ةػػراالنسػػأل االػػوطنذاواالجتوػػا ذاللوجتوػػعا
اللألاذ،او واوااسألد عاآجالاأوا اجالاالشببااللألاذاإلىاالت اةؼاوػفاأجػؿاوواج ػفاططػرااإلر ػاب،او ػوا
ا وراالذداألبنذاأفاجوألعاا طراؼا ذالألاألااألجباأفاتثسـاطال ت االوواجهاالططراا ار.
 -4استوراراا زوفااللألاألفاأل دداأألواااططراالتقسػألـاللألاألػا،او ػواوػااسػألواجهااػر ضاشػباذ،اراوػااأل ػوفاثالألػاا
ألراوؤةر،ال نهاسأل وفاثاسوااإذااوااشبراالشببااللألاذاأفاالتقسألـاأل دداأونهاواستقرار اور ا ألته.
وفاطالؿاوااساؽاتر االدراسفاأفاالسألنارألواا وؿا واا قرباللواقعااث ـاثقائؽاالجغ ار ألااوالتارألعاوالوصألرا
الوشترؾ ،اوأنهاراوااتطوؿا ترةاالتوتر ،ال ن اا ذاالن األفاستبوداإلىاوسار ااالطاألبذ ،ااأفاتنت ذاا زوفااللألاألف،ا
وتتوثداجوألعاالج ودانثواانا ادولفالألاألفاثدألةف .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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النتائج والتوصيات
 1.7النتائج
طلصتا ذ االدراسفاإلىاوجوو فاوفاالنتائ اثوؿاأزوفاال وألفا ذاالوطفاالبراذ،او ذاالدولفاالنووذجالألاألا،ا
وألو فااإلشارةاإلأل اا لىاالنثواالتالذا :ا
 -1انتاالدولفاالوطنألفااوس وو ااالسألاسذاالوباصرااد فا لىاالبالـاالبراذ،ا البربالـاأل فال ـا لىا
وداراتارألط ـادولػفاوطنألػفاثدألةػف،اوانوػاا انػتاالدولػفاالثدألةػفاالبراألػفاوثا ػاةاللنوػوذجاالػذدانشػأا ػذا
أوروااااسبؿات ار واتاتارألطألفاوار اصاتا ػذاالوجتوبػاتاا ورواألػفاأ ػرزتا ػذاالن األػفاالدولػفااشػ ل اا
الثدألثاو واالذداسارتا لىاططا االدولفاالبراألف.
 -2سػا وتاوجوو ػػفاوػفاالبواوػػؿا ػػذانشػأةاالدولػػفاالوطنألػػفاالبراألػف،ا ػػافاأارز ػػااوػبؼاالدولػػفاالبةوانألػػفا
ػ ػػذان األػ ػػاتا ػػػد ا،او ػ ػػذاالدولػ ػػفاالتػػػذا انػػػتاتُسػ ػػألطرا لػ ػػىاالبػػػالـاالبراػػػذ،اثأل ػػثاأد اوػ ػػبس ا،ا
واو ػػطراباأثوال ػػااالسألاس ػػألفاوالبسػ ػ رألفاواالقتص ػػادألف،اإل ػػىاتن ػػاوذاالنز ػػاتااالس ػػتقاللألفا ػػذاال ػػاالدا
البراأل ػػف،ا اػ ػدأتاص ػػثوةا األػ ػرةا ػػذاالب ػػالـاالبرا ػػذاللتث ػػرراو ػػفاالث ػػـاالبةو ػػانذ،ااواللث ػػاؽااالثو ػػارةا
ا ورواألفاالتذا انتاوثطاأنظاراالبػرب،اونجثػتاابػضاالػاالداالبراألػفا ػذاإقاوػفاث ػـاوسػتقؿانو ػاا
وا فاالث ـاالبةوانذا.
 -3تبروتاالونطقفاالبراألفا ذاالقرنألفاا طألرألفالووجفا نألسفاوػفااالسػتبواراالغراػذ،اسػا ـاوػفاطػالؿا
اتساقألفاساأل سااأل وا1916ـ،اا ذانشأةاالدولفاالوطنألػفاوػفاطػالؿا صػلهاالنوػاؿاالػوطنذا ػذاالػاالدا
البراألفا فاابوهاالابض،الألجبؿال ؿاالداطصوصػألفا ػذانوػالهاالتثػررد،اةػـاجػا تاسألاسػاتها ػذا
رسـاالثدوداالسألاسألفاللاالداالبراألفالتُ ّرساوس وـاالدولفاالوطنألفالد اشبوا ا.
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 -4انتاالدولفاالبراألفاابدااالستقالؿاوفاالبدألداوفاالوش التاوالتثدألاتاال ار ،اثألثاواج تاالدولػفا
الثدألةفاوش التاالتنوألفاوانا اوؤسساتاالدولف،اوتثقألؽاالبدالفاوالوساواة،اوتثقألؽااالنػدواجاالػوطنذا
اػػألفاجوألػػعا ئػػاتاالوجتوػػع،او ػػذاالوش ػ التاالتػػذا شػػلتاالدولػػفاالوطنألػػفا ػػذاالتباوػػؿاوب ػػا،اووػػااولّػػدا
البدألداوفاا زواتاالتذاااتتات ددا ألنونفاالدولفاواقا ا.
 -5انػػتاأ لػػباالػػدوؿاالبراألػػفاوػػفاأزوػػفاال وألػػفاوذلػػؾا فاالبقػػؿاالبراػػذالػػـاألسػػتو باأفاألوػػن اانتوػػا ا
ووال ال وأل ػػفاواث ػػدةاجاوب ػػف،اتج ػػباو ػػاا ػػدا ااو ػػفا وأل ػػاتا ر أل ػػف،ا تب ػػددتاالورجبأل ػػات،اوتنو ػػتا
ال ػوال اتاواالنتوػػا ات،اووػػااأد اإلػػىاأزوػػفا وألػػفاظلػػتا اونػػفاداطػػؿاالوجتوػػعاالبراػػذ،اواػػدأتاتظ ػػرا
وتتسػػاقـاوػػعاالراألػػعاالبراػػذ،اسػػألوااوقػػدااسػػتغلتاالقػػو االسا لػػفا ػػذاالػػوطفاالبراػػذا ػػذ اا زوػػفالسػػرضا
أجنداتاالاتوتااصلفاللوصلثفاالبراألفاالبلألا.
 -6انػػتالألاألػػااوػػفاأزوػػفا وألػػفاونػػذاورثلػػفاوػػااقاػػؿااالسػػتقالؿ،ال ن ػػااظلػػتا اونػػفااسػػاباوجػػوداوبوػػلفا
رئألسػػألفاجوبػػتاال ػػؿااللألاػػذاثول ػػااوجوػػدتاوطتلػػؼاالتناقوػػاتاا طػػر ،او ػػذاوبوػػلفااالسػػتبوار،ا
وتثقألؽااالستقالؿاالوطنذ،ال فاابدااالستقالؿاوسألطرةاالقذا ذا لىاالث ػـ،ااػدأتاأزوػفاال وألػفاتنوػوا
وتتص ػػا دا ػػذالألاأل ػػاااسب ػػؿاسألاس ػػاتاالق ػػذا ذااإلقص ػػائألف،اوو ػػعاالراأل ػػعاالبرا ػػذاوان ػػدالعاالة ػػورةاالبراأل ػػفا
انسجرتاأزوفاال وألفاا ؿات ار واتاالتارألعااللألاذالت ددااقا االدولفااللألاألفانسسه.
ا
ا
ا
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 2.7التوصيات
انت تاالدراسفاإلىاالتوصألاتاا تألفا :ا
 -1وػػرورةاالقألػػاـااد ارسػػاتاوأاثػػاثالد ارسػػفاو ونػػاتاالوجتوبػػاتاالبراألػػفاللاثػػثا ػػفاالقواسػػـاالوشػػتر فااػػألفا
و وناتاالوجتوع،التبزألزانقاطاااللتقا اوووعاالثلوؿال ا فا واوؿاالتسرقف.
 -2نػػهاالاإو انألػػفالانػػا ادولػػفاوطنألػػفاثدألةػػفا ػػذاالبػػالـاالبراػػذا ػػذاظػػؿاالسسػػاداو ألػػاباالدألوقراطألػػفاوالتبددألػػفا
السألاسػػألف،او ػػذااألتطلػػباوػػفاجوألػػعاالنطػػباالبراألػػفاالبوػػؿا لػػىات ألئػػفاالوجتوبػػاتاالبراألػػفاللدألوقراطألػػفاووػػاا
ألترتبا لأل ااوفاالتزاـااقاوؿاا طراوالتبددألفاوالوشار ف.
 -3دـاوجوداططاباتوثألدداألجوعاالشػتاتاداطػؿاالوجتوبػاتاالبراألػف،األػد عاإلػىاوػرورةاالبوػؿا لػىاالػورةا
ذااالططاب،اوشوولها لىاالسألاسفاوالتبلألـاواإل الـاوونظووفاالس راوالةقا فااروت ا.
 -4الاوسػػراوػػفاوػػرورةاتثػػدألثاالدولػػفاالبراألػػفا ػػذا ا ػػفاونػػاثذاالثألػػاة،اللثػػاؽاار ػػباالثوػػارةاوالتط ػػور،ا
و ولألفاالتثدألثاتلؾاتتطلباإنجازاتنوألفاثقألقألفاتقوذا لىاالسقر.
 -5وثاراػػفاسألاسػػفاالوثػػاوراالتػػذات ػػألوفا لػػىاالتثالسػػاتا ػػذاالونطقػػف،اووثاراػػفاال ػوال اتاواالنتوػػا اتا ألػػرا
البراألػػف،اوالابػػدا ػػفاالطائسألػػفاوالقالألػػف،او ػػذااألتطلػػباج ػػداا ألػػراا تألػػادداوػػفاالوؤسسػػاتاالرسػػوألفاو ألػػرا
الرسوألف،اوالوؤسساتاالدألنألف،ااورورةاتوجألها ا فاالطاقاتانثواانا االدولفا لىاأسسا صرألفاثدألةف.
 -6ورورةاقألاـاا طراؼااللألاألػفااتغلألػباالوصػلثفاالوطنألػفااللألاألػفا لػىاأألػفاا تاػاراتاثزاألػفاأواقالألػف،اوالاػد ا
اثػ ػوارا ػػادؼاللاث ػػثا ػػفاس ػػاؿاالط ػػروجاو ػػفاا زو ػػفاالثالأل ػػف،اوو ػػرورةاقأل ػػاـاا طػ ػراؼاالبراأل ػػفاالوبنأل ػػفا
االوغطانثواإن ا اا زوفااللألاألف،اور األفا ولألفاالوصالثفاالوطنألف.
ا
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والنشر،ااألروت،االطابفاا ولى ا
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 )39ثسألف،ا دنافاالسألد،ا،2011اأزوفاالدولفا ذاالوطفاالبراذ،اور زادراساتاالوثدةاالبراألف،ااألروت ا
 )40ثوداف ،اجواؿ ،ا،1996االجوا ألرألفاالبراألفااللألاألفاالشباألفااالشت ار ألفا:ادراسفا ذاالجغ ار ألااالسألاسألف،ا
و تافاوداولذ،االقا رة ا
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 )43رسالف ،اأثودا ؤاد ،ا،1986انظرألفاالصراعاالدولذا:ادراسفا ذاتطوراا سرةاالدولألفاالوباصرة ،اال ألئفا
الوصرألفاالباوفالل تاب،االقا رة ا
 )44ز راف،اجواؿا لذ،ا،2001اأزواتاالنظاـاالبراذاوآلألاتاالوواج ف،االقا رة،اداراالشروؽ ا
 )45زألادة،انقوال،ا،1958اوثاوراتا ذاتارألعالألاألااوفااالستبوارااإلألطالذاإلىااالستقالؿ،اوب داالدراساتا
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 )46سالـ،االسألداوصطسى،ا،1969االست االبةوانذاا وؿاللألوف،االقا رة ا
 )47سبداالدألف ،اإا ار ألـ ،ا،1988اوستقاؿاالوجتوعاوالدولفا ذاالوطفاالبراذ ،اونتد االس راالبراذ ،ا وافا
الطابفاالةانألف ا
 )48سبودد،اوثودا اداالغنذ،ا،1992ا اووثسفاأثوداالطوألرد،اا سساالبلوألفال تاافارسائؿاالواجستألرا
والد توراة،او تافاا نجلواالوصرألف،االقا رة ا
 )49ش ارة،انادألف،ا،1996ااتطاذاالقرارا ذاا زوفاالدولألف،اداراالنشراوالطاا ف،اجاوبفااغداد
 )50شلاذ،ا اداالودود،ا،1987ااإلسالـاوط ار فاالسألؼ،اداراالطلأل ،االقا رة ا
 )51صاألغ ،األوسؼ ،ا ،1992االتنوألف االبصألف اوف االتابألف اإلى ااال تواد ا لى االنسس ا ذ االوطف االبراذ،ا
األروت،اور زادراساتاالوثدةاالبراألف ا
 )52طالب،اوثوداسبألد،ا،1999االدولفاالثدألةفاوالاثثا فاال وألف،اداراالشروؽاللنشراوالتوزألع،ا واف ا
 )53اداالرثوف،ا اداالرثألـ،ا،1984اتارألعاالبرباالثدألثاوالوباصر،االقا رة ا
 )54اداال ا ذ،اإسوا ألؿا اداالستاح،اإدارةاالص ار اتاوا زواتاالدولألف،اادوفاتارألعانشرا ا
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 )55لوة،االسألد،ا،1988اآلألاتاالص ار اتاالدولألف،ادراسفاسألاساتاالتباوفاالدولذ،اال ألئفاالوصرألفاالباوفا
لل تاب
 )56ور ،ا اد االبزألز ا ور ،1973،ادراسات ا ذ اتارألع االبرب االثدألث اوالوباصر ،ادار االن وف االبراألفا
للطاا فاوالنشراوالتوزألع،ااألروت،االطابفاا ولى ا
 )57ألد ،ا اد االرزاؽ ،ا ،1996االةقا ف االوطنألف اوالثداةف اواش الألات اال وألف ،اسلسلف ادراسات ا رألف ،ادارا
الصدقف،اثلب
 )58لألوف،اار اف،ا،2012االوسألفاالطائسألفاووش لفاا قلألات،االور زاالبراذالألاثاثاودراسفاالسألاسات،ا
الدوثف،االطابفاالةالةف ا
 )59قندأللجذ ،ا اور اإا ار ألـ ،ا ،1993االاثث االبلوذ اواستطداـ اوصادر االوبلووات ،اوطابف ادار االشؤوفا
الةقا ألف،ااغداد ا
 )60ق وجذ ،اثاألب ،ا ،1982ااستراتألجألف االص ألونألف اواسرائألؿ اتجا االونطقف االبراألف اوالثزاـ االوثألط اا ا،ا
وؤسسفاا رضاللدراساتاالسلسطألنألف،ادوشؽ ا
 )61لاألض،اسالـ،ا،2009اال وألفا:ااإلسالـا–االبروافا–االتونسألف،اور زادراساتاالوثدةاالبراألف،ااألروت ا
 )62وقلد ،اإسوا ألؿاصارد ،ا ،1991االبالقاتاالسألاسألفاالدولألفا:ادراسفا ذاالنظرألاتاوا صوؿ ،االو تافا
ا ادألوألف،االقا رة،االطابفاالراابف ا
زادرساتاالوثدةاالبراألف،ا
 )63الؿ ،ا لذاالدألف ،ا،1989اأورأل ااوالوثدةاالبراألفا( ،)1982-1945اور اا
األروتا ا
 )64الؿ ،ا لذاالدألفا:اوسبد ،انألسألف،ا ،2010االنظـاالسألاسألفاالبراألفا:اقواألاااالستوراراوالتغألألر ،اور زا
دراساتاالوثدةاالبراألف،ااألروتا ا
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أوجداثسألف،اور زادراساتاالوثدةاالبراألف،ااألروت،االطابفاا ولى،ا 2010ا
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وصطسىارألاض،االوجلساا
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للنشراوالتوزألعاواإل الفاوالوطااعا،اطراالسا،االطابفاا ولىا،ا1981
 )71ثالؽ ،اوائؿ ،ا،2014االدولفاالوستثأللفا:ااإلسالـاوالسألاسفاووأزؽاالثداةف اا طالقذ ،اترجوفا:ا وروا
ةواف،االور زاالبراذاالألاثاثاودراسفاالسألاسات،االدوثف،االطابفاا ولى،ا 2014ا
 )72روسذ،اإتورد،ا،1991الألاألااونذاالست االبراذاثتىاسنفا،1911اترجوفا:اطلألسفاوثوداالتلألسذ،االدارا
البراألفالل تاب،ااإلس ندرألف،االطابفاالةانألف،ا 1991ا
 )73رألسألش ،اوارتف ،اوأو اال اف ،اتألرد ،ا،2008االوسا ألـاا ساسألفا ذاالبالقاتاالدولألف ،اوترجـاللبراألف،ا
ور زاالطلأل الألاثاث،اداذ،ا2008ا ا
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 )81الثروب ،اطالد ،االةوراتاالبراألفاوالنظاـاالبراذا:االتس ألؾاوا ادةاالتر ألب ،اشؤوفا راألف ،االبددا،146ا
صألؼا2011
 )82الثرألرد ،اجاسـاألونس ،اأةراالوشار فاالسألاسألفا ذاتنوألفاالوواطنفا:ادراسفاثالفادوؿاوجلساالتباوفا
الطلألجذ،اوجلفاشؤوفا راألف،االبددا(،)135اطرألؼا2008
 )83الثواودة ،انواؿ اصال  ،اإدارة اا زوف اوف اونظور اون

ادراسف االثالف ،اوجلف اجاوبف ادوشؽ ،ادوشؽ،ا

الوجلداالتاسعا شر،االبدداا وؿ،ا2003ا
 )84الدسوقذ ،اأاو اا ر ،االثصاد اال زألؿ اللةورات االبراألف ،اوجلف االسألاسف االدولألف ،االبدد ا( ،)192اأارألؿا
2013
 )85الدسوقذ ،اأاو اا ر ،االطائسألف ات دد االوستقاؿ االبراذ ا :ا ؿ اتستور االثروب االوذ األف ا قودا ا  ،اوجلفا
السألاسفاالدولألف،االبددا(،)201األولألوا2015
 )86البل ألـ ،اثسف اثوداف ،االتثدألات االتذ اتواجه االوطف االبراذ ا ذ االقرف االثادد اوالبشرألف ا :ادراسفا
استش ار ألف،االوجلفاالبراألفاللبلوـاالسألاسألف،االبددا،19اصألؼا2008
 )87الوسسر ،اوثود اصال  ،اوقاراف اأولألف الالتجا ات االوستقالألف ا ذ االبالقات االبراألف اا ورواألف ،االوجلفا
البراألفاللبلوـاالسألاسألف،ااألروت،االبددا(،)13األناألرا2007
 )88الوغألراذ ،اوثود ا از ذ ااشألر ،االتثدألث اوشر ألف االوؤسسات االسألاسألف :النظاـ االول ذ االلألاذ ا-1951
،1969اوجلفاالبلوـااالجتوا ألف،اجاوبفاال وألت،االوجلدا،21االبددا(،)4/3اطرألؼ/شتا ا1993
 )89أاو ارواف ،اوثود ،االصسقف االوزدوجف ا :االتغألألر ا ذ اا ردف ااألف ا" االةنائألف االدألووج ار ألف ا" اوالووانبفا
الرسوألف،اوجلفاالسألاسفاالدولألف،االبددا(،)184اأارألؿا2011
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راألعا2011
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أارألؿا2011
)115

لود ،اوصطسى ،او ددات اا وف االبراذ ا :اطرألطف اوبقدة ،اوجلف االسألاسف االدولألف ،االبدد ا(،)201ا

ألولألوا2015
)116

ونذ ،اوالؾ ،اا سئلف ااإلش الألف ا :اوثاولف اأولألف الالقتراب اوف اأاباد االصبود ااإلسالوذ اووآالته،ا

ولثؽاتثوالتااستراتألجألف،اوجلفاالسألاسفاالدولألف،االبددا(،)188اأارألؿا2012
)117

اظـ ،اةائر ارثألـ ،االبولوف اوالوواطنف اوال وألف ا :ااثث ا ذ اتأةألر االبولوف ا لى ااالنتوا االوطنذا

والوثلذا ذاالوجتوبات،اوجلفاالقادسألفا ذاا داباوالبلوـاالتراوألف،االبددا(،)1االوجلدا(،)8ا2009ا
)118

راوسف ،ا ورانذ ،اوستقاؿ االدولف االوطنألف ا ذ اظؿ اتثدألات االثراؾ اال ار ف ،اوجلف االوس ر ،اجاوبفا

وثوداطألور،االبددا،11اساتوارا2014
 )119وال ذ ،اوثود ،ا ؿاانثسرااالنتوا االوطنذاوالقووذالصال ااالنتوا االدألنذا ا:اتأوالتا ذاترتألبا
أولوألاتااالنتوا ،اوجلفاشؤوفا راألف،االبددا(،)128اشتا ا2006
139

 )120وثود ،ا ال ا اد االثسألظ ،اوستقاؿ االدولف االوطنألف االبراألف ا ذ اوو اإش الألف االبالقف ااألف االداطؿا
والطارج،اوجلفاالوستقاؿاالبراذ،االبددا(،)429انو وارا2014
 )121وطألور،اأساوفا اروؽ،اتوج اتاثلؼاالناتوانثواالونطقفاالبراألف،اوجلفاالاثوثاوالدراساتاالبراألف،ا
وب داالاثوثاوالدراساتاالبراألف،االقا رة،االبددا(،)53ادألسوارا2010
 )122وصطسى ،ا اد االتواب ،اإش الألات اوتثدألات اجدألدةا :اوستقاؿ االتباوفاالبراذاابد االةوراتاالبراألف،ا
وجلفاالسألاسفاالدولألف،االبددا(،)192اأارألؿا2013
 )123وطسف ،ا لذ ،اإش الألف اال وألف اواالنتوا ا ذ االوجتوبات االبراألف االوباصرة ،اوجلف االوستقاؿ االبراذ،ا
البددا(،)282اأ سطسا2002

سادسا  :الصحف والجرائد :
 )124الجورد،اونصور،اوااالدولفاالقووألفا ،اصثألسفاالوسط،االاثرألف،االبددا،1889ا2007/11/8ا
 )125السبد،انورةاطالد،االوواطنفاوال وألف،اجرألدةاالرألاض،االسبودألف،االبددارقـا(،)13583ا2005/12/1
 )126الب رد،ا اداالناذ،اانثطاطاالدولفاالبراألف،اصثألسفاالوسط،االاثرألف،االبددا(،)3436ا2012/2/3
 )127الووث ذ ،ا د ،اوس وـ االدولف اوالدولف االثدألةف ،اجرألدة اا ألاـ ،االاثرألف ،االبدد ارقـ ا(،)8811ا
2013/5/25
 )128اناف ،اطالؿاصال  ،ااالستقراراالسألاسذا:اوثدداتهاووتطلااته ،اجرألدةا اظ ،االسبودألف ،االبددارقـا(ا
4566ا)،ا2013/12/17
 )129لذ،اوثوداإسوا ألؿا:اطواطرا فاالسساد،اجرألدةاا راـ،االقا رة،ا ددا1999/5/8
 )130لألوف ،اار اف ،االوثنفاالبراألفا ذاالدولفاالثدألةفا:االقطرألفاواالقووألفاو ناصرانقد ا ،اجرألدةاالثألاة،ا
ددا/8/28ا1997
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 )131قدس ،اوثود ا لذ اقدس ،اوس وونا اللوطنألف اوالوواطنف ،اجرألدة االشرؽ ،االسبودألف ،االبدد ارقـ ا()429ا
اتارألعا2013/2/5ا
 )132ألا ذ،اوثود،االدولفا ذاالبالـاالبراذا(،)1اجرألدةاا ألاـ،ا لسطألف،االبددا(،)7118ا2015/11/6
 )133ألا ذ،اوثود،االدولفا ذاالبالـاالبراذا(،)2اجرألدةاا ألاـ،ا لسطألف،االبددا(،)7125ا2015/11/13

سابعا  :رسائل الماجستير والدكتوراة :
 )134الوصرد ،او ااساوذا ؤاد ،ادوراالنظاـاالسألاسذاالبراذا ذاإ اقفاانا اوجتوعاوبر فا راذ ،ارسالفا
واجستألر،اجاوبفاالنجاحاالوطنألف،اناالس،ا2005
 )135أاوا نزة،اوثودا وراأثود،اواقعاإش الألفاال وألفاالبراألفا:ااألفاا طروثاتاالقووألفاواإلسالوألف،ارسالفا
واجستألر،اجاوبفاالشرؽاا وسط،اا ردف،ا2011
 )136ثجاؿ ،اصادؽ ،االدولف االساشلف اواش الألف االتدطؿ ااإلنسانذ ا ذ االونطقف االبراألف ا :ادراسف اثالف الألاألاا
،2013-2011ارسالفاواجستألر،اجاوبفاالجزائر،االجزائر،ا2014
 )137دابى ،ارائد ،اأسالألباالتغألألراالسألاسذالد اثر اتااإلسالـاالسألاسذااألفاالس راوالووارسفا:ااإلطوافا
الوسلوألفا ذاوصرانووذجاا،ارسالفاواجستألر،اجاوبفاالنجاحاالوطنألف،اناالس،ا2012ا
 )138ادو،اثسفارزؽاسلواف،االنظاـاالبالوذاووستقاؿاسألادةاالدولفا ذاالشرؽاا وسط،ارسالفاواجستألر،ا
جاوبفاا ز ر،ا زة،ا لسطألف،ا2010
 )139لذ ،ادرألس ،اأةراانا االدولفا لىااالنتوا االدألنذاوالوواطنفا ذاالونطقفاالبراألف ،ارسالفاواجستألر،ا
جاوبفاالد توراالطا راووالد،االجزائر،ا2013
 )140ارس،الونألس،اسألاساتاال وألفالد اا ثزاباالسألاسألفا ذاالجزائرا،2012-1989ارسالفاواجستألر،ا
جاوبفاالد توراالطا راووالد،االجزائر،ا2013
141

 )141قدأل  ،اتألسألراإا ار ألـ ،االتدطؿاالدولذااإلنسانذا:ادراسفاثالفالألاألاا ،2011ارسالفاواجستألر ،اجاوبفا
ا ز ر،ا زة،ا2013
 )142لوصألؼ،االسبألد،ا واقعاووستقاؿاالدولفاالوطنألفاووفار اناتاوتثدألاتاورثلفاوااابداالثرباالااردة،ا
رسالفاواجستألر،اجاوبفاالثاجالطور،اااتنف،االجزائر،ا2010
 )143وثارب ،اأثود اوجدد اونصور ،االبالقات اا ردنألف ا– ااإلسرائأللألف اوأةر ا ا لى االقوألف االسلسطألنألف ا:ا
1999-1994ـ،ارسالفاواجستألر،اجاوبفاا ز ر،ا زة،ا2012

ثامنا  :التقارير :
 )144االثتجاجاتاالشباألفا ذاشواؿاإ رألقألااوالشرؽاا وسطا:ا ـاالصراعا ذالألاألا،اتقرألراالشرؽاا وسطا
رقـا(،)7ا2014
 )145تقدألراووقؼا،الألاألااووطاوؼااالنزالؽا ذاطرألؽااالقتتاؿاالداطلذاالشاوؿا،االور زاالبراذالألاثاثا
والسألاساتا،ا2014ا،االدوثفا ا
 )146سوارد ،اإسثاؽا ا وواا ،اوآطروف ،انظرةانقدألفا ذاةوراتا اـا 2011ا ذاشواؿاإ رألقألااوتدا ألات ا،ا
تقرألراصادرا فاوب داالدراساتاا ونألف،ا2011
 )147قود ،ااوثنألف ،االوجتوعاالودنذاالألاألااووورألتانألاا:اصراعاالقاأللفاوالدولف ،االجز االةالث ،اتقرألراصادرا
فاور زاالجزألرةاللدراسات،االدوثف،ا2014/4/23

تاسعا  :ندوات ومؤتمرات :
 )148ا ثور،االوولدد،اورقفاوقدوفا ذاندوةاابنوافا:اأزوفاالدولفا ذاالوطفاالبراذ،اور زادراساتاالوثدةا
البراألف،ااألروت،ا 2011/1/9ا
142

 )149الجاارد ،اوثود ا ااد ،االبولوف اوال وألف االةقا ألف ،ا شر اأطروثات ،اورقف اقدوت اإلى اندوة االبربا
والبولوف،اور زادراساتاالوثدةاالبراألف،ااألروت،ا20-18ادألسوارا1997
 )150الوغألراذ،ا از ذاوالثصادد،انجألبا،االتثوؿاالدألوقراطذا ذالألاألا  :تثدألاتاووآالتاو رص،ااثثا
وقدـا

واؿاندوةاثوؿااالنتقاؿاالدألوقراطذ،االور زاالبراذالألاثاثاودراسفاالسألاسات،اتونس،اوارسا

2014
 )151األتاروث ،اتشارلز ،االدولفاوالسلطفا ذاالس راالسألاسذاالبراذ ،اورقفاوقدوفاإلىاندوةاابنوافا:اا وفا
والدولف اواالندواج ا ذ االوطف االبراذ ،اتثرألر ا :ا ساف اسالوف اوآطروف ،اور ز ادراسات االوثدة االبراألف،ا
األروت،ا1989ا ا

عاش ار  :برامج تمفزيونية :
 )152أل ؿ،اوثوداثسنألف،اارناو اوعا أل ؿا:اتجرافاثألاة،اقناةاالجزألرة،ا 2008/1/3ا

حادي عشر  :المواقع اإللكترونية :
األبزز ااالنقساـ ،ا ،2016/5/24اووقعا
 )153الجورشذ ،اصالح االدألف ،االوجتوع االودنذ ا ذ الألاألا ...ا ألاب ّ
البراذاالجدألد،ا لىاالرااطا :ا
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%A7%D9%84%D9%5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8
%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%
D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D9%87%D8%A
7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-1

 )154الرواؼ،ا ةواف،االس راالبراذاووش لفاالتثلؼ،اووقعاالشرؽاا وسط،ا،2003/7/7ا لىاالرااطا :ا
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8987&article=180398#.VyZPJkdlGPc
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 )155السلطانذ ،ا قألؿ ،انشأةاالدولفاالقووألفاالثدألةفا ذااوراا ،اونشورا لىاالسألسااوؾ ،ا،2013/12/11ا
لىاالرااطا:ا ا
https://www.facebook.com/dr.aqeelalsultane/posts/218300918352369

 )156الشقااود،اصال ،االتطوراالتارألطذاللدولف،اووقعادنألااالوطف،ا،2008/10/21ا لىاالرااطا:ا ا
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/21/148579.html

 )157الشألوخ ،اوثود ،ا لسسف اةورات االراألع االبراذ اوأ دا ا ،اووقع اور ز اآ اؽ اللدراسات اوالاثوث،اا
،2013/1/2ا لىاالرااطا :ا
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1553

 )158الصستذ،ا ادؿ،االراألعاالبراذا:اواذااألبنذا ،اووقعاأطااراوصر،ا/5ا8ا/ا،2011ا لىاالرااطا :ا
http://www.masress.com/egynews/135075

 )159الباور ،ا ةواف ااف اصال  ،اوس وـ االوواطنف او القته اااالنتوا  ،اووقع اآ اؽ ،ا ،2011/06/30ا لىا
الرااطا :ا
http://aafaqcenter.com/post/743

 )160الونألاود ،اوثوود ،اأ رألقألا :الألاألا اسؤاؿ اال وألف اووطاطر االتقسألـ ،اووقع ا ر ،ا ،2014/8/19ا لىا
الرااطا :ا
http://fekronline.com/index.php/article/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A4
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%
A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85

 )161ال زأللذ ،اش رد ،اآ ف االورتزقف ا :ااالرتزاؽ ا ذ االبالـ االبراذ ،ا ،2006/5/8اووقع ادألار االنقب ،ا لىا
الرااطا :ا
www.deyaralnagab.com
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 )162الألثألاود،األثألى،االدولفاالوطنألفاالوثتلف،اووقعاالجزألرةانت،ا،2014/2/16ا لىاالرااطا :ا
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/2/16/%D8%A7%D9%84%D%AF%D9%88%D9%
84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9

 )163أاو اا ر ،ا ادد ،االنظاـ االسألاسذ االبراذ اوف االنشأة االى االتستت ،اووقع انقطف ،ا ،2014/1/30ا لىا
الرااطا :ا
http://www.noqta.info/page-65295-ar.html

 )164أاو اا ر ،اأاو اا ر اطلألسف ،االوجتوع االودنذ ا ذ الألاألا ...االر انات اوالتثدألات ،اووقع الألاألا االوستقاؿ،ا
،2016/8/7ا لىاالرااطا :ا
http://www.libyaalmostakbal.org/95/3840/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%8%D8%B
9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%
A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%
D%AA.html

 )165أو لذ ،انور ،اا زوف االلألاألف اوتدا ألات ا ا لى االصبألد االدولذ ،اووقع استار اتاألوز ،ا،2012/12/30ا
لىاالرااطا :ا
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818

 )166أو رواألر،االوراا،االثرباا

لألفا ذالألاألا،اترجوف:ارائداالااشا،اووقعاقنطرةا،ا 2015/2/9ا،ا لىا

الرااطا:
https://ar.qantara.de/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9145

%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86

 )167ادود ،اونألراوثوود ،اوس وـاالصراعا:ادراسفا ذاا صوؿاالنظرألفالألسااباوا نواع ،اووقعاالوبر فا
التااعالإل الـاالور زدالثر فا ت ،ا،2014/3/24ا لىاالرااطا :ا
http://alma3raka.net/spip.php?article102

 )168اشر،اشبااف،اأزوفاال وألفا ذالألاألااوططابااالنسصاؿا،اووقع االداالطألوب،ا 2012/3/13ا،ا لىا
الرااطا:
http://www.tieob.com/archives/3558

 )169اوشف،ااثسف،ا الـا ذاالراألعاالبراذا:اا سااباوالنتائ ،اووقعاتورس،ا،2011/10/3ا لىاالرااطا :ا
http://www.turess.com/alhiwar/22034

 )170تر وانذ،ا اداهلل،اأسساالثداةفاووبوقات اا ذاالبالـاالبراذاالوباصر،اووقعاوقاراات،ا،2009/9/8ا
لىاالرااطا :ا
http://www.mokarabat.com/s6919.htm

 )171جالؿ،اونفااهلل،االدوؿاالبراألفاالثدألةفااألفاالسشؿاوالسقوط،اووقعاو الفاوطفالألناا ،ا،2016/1/30ا
لىاالرااطا :ا
http://www.wattan.tv/news/162057.html

 )172سألؼاالدولف،ا صوت،االنظاـااإلقلألوذاالبراذا:انشأتهاووراثؿاتطور ،اووقعاالتقدوألف،ا،2013/6/9ا
لىاالرااطا :ا
http://www.taqadoumiya.net/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8A7%D8%AF%D9%82%D
9%88%D9%86/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-
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%D9%85%D8%B1%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84/

 )173صاألغ ،األزألد ،اأزوف االدولف االقطرألف االبراألف ،اور ز ا ارنألغذ اللشرؽ اا وسط ،ا ،2015/11/19ا لىا
الرااطا :ا
http://carnegie-mec.org/2015/11/19/ar-62020/im38

 )174ااس ،اأشواؽ ،اا زوفاالانألوألفاللدولفاالبراألفاالوباصرة ،اووقعاوجلفاالدألوقراطألف ،اتارألعااالقتااسا:ا
،2016/5/1ا لىاالرااطا :ا
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=269

 )175زت ،ا افارؤوؼ ،اوااابداالدولفاووااقاؿاالبصوراالوسطىا:ا فاالثداةفاوالنظاـاوالسووى ،اوجلفا
الدألوقراطألف،االبددا(،)58ا،2015/3/30اووقعاوجلفاالدألوقراطألف،ا لىاالرااطا :ا
http://democracy.ahram.org.eg/News/1523/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9
%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%88%D9%5%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D
9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89%D8%B9%
D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8
6%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D984%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89.aspx

 )176لذ ،اطالداثنسذ ،االقذا ذاوالةورةااللألاألفا:اطألاراتاالسقوطاوالصوود ،ااتارألعا ،2014/5/15اووقع،ا
لىاالرااطا :ا
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm

 )177ور،اأوألفاثسف،اأزوفاالتنوألفا ذاالبالـاالبراذا:اأألفاالططأا ،اووقعاالنأللألف،ا،2015/6/16ا لىا
الرااطا :ا
http://www.alnilin.com/12688394.htm

)178

اا

وذ،اأثود،اواا ذاالشر ألفا ،اووقعا ألفاالبقؿ،ا،2013/3/16ا لىاالرااطا :ا
ما-هي-الشرعية؟http://www.ainelaql.com/2013/03/16
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 )179وؿ ،ااألتر ،ا ووى اططوط االثدود ا :اتأوألف اثدود الألاألا ،اووقع اور ز ا ارنألغذ اللشرؽ اا وسط،ا
،2012/10/18ا لىاالرااطا:ا ا
http://carnegie-mec.org/2012/10/18/ar-pub-49726

 )180وا نزد ،ادألاو ار ،ان األف االدوؿ االقووألف :ا ؿ اةوف اادألؿ  ،اترجوف اسارة ا ادؿ ،اووقع ا نداود،ا
،2015/11/1ا لىاالرااطا :ا
http://www.hindawi.org/safahat/26135359/

 )181وجلساا وفاالدولذا،القرارارقـا(،)1970االثالفا ذالألاألاا،ا2011/2/26ا،ا لىاالرااطا :ا
https://daccess-ods.un.org/tmp/8939977.28824615.html

 )182وجلساثقوؽااإلنسافا،اانت ا اتاثقوؽااالنسافا ذالألاألاا،ااتارألعا2014/5/20ا،ا لىاالرااطا:
http://www.hrw.org/print/news/2011/02/24/civil-society-un-general-assemblyshould-suspend-libya-s-unhuman-rights-council-mem
 )183و تافاالونارةاا ز رألفا،اا ز راالشرألؼا،اتارألعالألاألاا،ا2011/8/13ا،ا لىاالرااطا :ا
http://tahasafeer.blogspot.com/2011/08/pdf_13.html

 )184ونصور،انو ار،االسرؽااألفاالوواطنفاوالقووألف،اووقعاتودف،ا،2014/3/23ا لىاالرااطا :ا
الفرق-بين-المواطنة-والقوميةhttp://www.tamddon.com//

 )185ووسى،اثسألفاطلؼ،االةورةااللألاألفاوسألنارألو اتاالوستقاؿ،اووقعاالور زاالدألوقراطذاالبراذاللدراساتا
االستراتألجألفاوالسألاسألفاواالقتصادألف،اتارألعااالقتااسا:ا،2016/10/25ا لىاالرااطا :ا
http://democraticac.de/?p=536

 )186ووسى ،ازألادا قؿ ،اوالو االنظاـاالسألاسذاالجدألدا ذالألاألا ،اووقعاوجلفاالاألاف ،ا ،2011/9/21ا لىا
الرااطا :ا
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http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=1410

 )187وادد ،ا اداالث ألـاسلألواف ،االراألعاالبراذاوانب اساتها لىاالدالوواسألفاالبراألفا:اا سااباوالواررات،ا
ووقعاأود،ا،2014/1/28ا لىاالرااطا:ا ا
http://www.amad.ps/ar/Details/13009
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