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ممخص الدراسة
تناولت الباحثة فػ ذػذا الد ار ػة وواػويا فػ غايػة اهذويػةي ثيوثػؿ ال طػر اهابػر الػذد ثياػدد بوػاا الػدوؿ ال ربيػة
وا تو ارريتااي اوا ثي يؽ وف يولية تودواا وناواااي اصة ف ال نوات اه يرة الت اندلع فياا وا ي وى بثورات
الربيع ال رب ي والت حولت و اا الاثير وف التحديات الت تادد اال تورار ال يا
أجؿ ذلؾ انطلوت الباحثة وف ينواف رئي
اال تورار ال يا

للدولة ال ربية الحديثةي ووػف

حاولت أف تث لط وف الله الاوا يلى أزوة الاوية وتدايياتاا يلى

ف الوطف ال رب ي ود ار ة الحالة الليبية ف ال نوات وف ( ) 2015-2010انووذج للد ار ة.

حػ تػددت الباحثػػة و ػػالة الد ار ػػة بال ػؤاؿ الرئي ػ  :وػػا ذ ػ أزوػػة الاويػػة وتػػدايياتاا يلػػى اال ػػتورار ال يا ػ ف ػ
الػوطف ال ربػ

ي ووػػف ذػذا الت ػػاؤؿ تتريػت ت ػاؤالت فرييػػة أ ػرق ي لتاػػـ حويوػة أزوػة الاويػػة وجػذورذا ال يا ػػةي

وأ بابااي ود ار ة ذذا اهزوة ف ليبيا.
ذدفت الد ار ة إلى أذداؼ يدة أبرزذا :و رفة ال ياؽ ال يا

لن أة الدولة ال ربيةي و واتااي والت رؼ يلى أزوة

الاوية وو اطرذاي باإلاافة إلى د ار ة اهزوة الليبية وو رفة جذورذا وتدايياتاا.
وقػػد ايتوػػدت الد ار ػػة لتحويػػؽ أذػػدافاا يلػػى يػػدة ونػػاذه بحثيػػة اػػاف أبرزذػػا :الوػػناه الوصػػت التحليل ػ لوصػػؼ
وتحليؿ ال القة بيف أزوة الاويةي وبيف اه وااع ال يا ية ف ذذا الدوؿي والوػناه التػاري

لد ار ػة ظػروؼ ن ػأة

الدولة الوطنية الحديثةي وا ت راض الجذور التاري ية لألزوات الت ت ان وناا الدولة الوطنية ف الوطف ال رب ي
وتتبع جذور اهزوة الليبية.
و رجػػت الد ار ػػة ب ػػدة نتػػائه اػػاف أذواػػا أف الدولػػة الوطنيػػة الحديثػػة ف ػ ال ػػالـ ال رب ػ لػػـ تن ػػأ اتطػػور تػػاري
طبي

للحراؾ ال رب ي وانوا ن أت بت ؿ يواوؿ تاري ية اذـ اال ت وار فػ ت ػايلااي وبػالرغـ وػف ذلػؾ حاولػت

الن ب الت حاوت ذذا الدولة ال روج وف التب ية لال ت وار لتحويؽ تطل ات

وبااي لاناا اصطدوت بتحديات
د

ابرق أياقت الاثير وف يوليات التنوية والناوضي اوا توصلت الد ار ة إلى أف أزوة الاوية ف ال الـ ال ربػ لػـ
تاف صدفةي وانوا اانت نتاجا ل ولية ن أة الدولػة ذاتاػا ووػا رافواػا وػف تحػدياتي واػذلؾ توصػلت الد ار ػة إلػى أف
ال وؿ ال رب لـ ي تويب ب بب اإلرث التاري

الطويؿ االندواج تحت ذوية جاو ة توحد الجاودي وانوػا توزيػت

الوالاات بيف ذويات فريية نازيت الاوية الرئي يةي وأياقػت ظاورذػا و ػيادتاا يلػى غيرذػا وػف الاويػاتي وذػو وػا
تناولته الد ار ػة وواػحته فػ اهزوػة الليبيػة التػ اانػت أ ػباباا ااونػة فػ الوجتوػع الليبػ حتػى قبػؿ ن ػأة الدولػة
الحديثة ب د اال توالؿي وذو ا هور الذد تجلى بواوح ف اهزوة الليبية اه يرة الت اانت أحد و رجات "الربيع
ال رب " الذد تصايد وع الثورة الليبية اد نظاـ الوذاف ي وتتاقـ ب د ووطه .
وأوصػػت الد ار ػػة باػػرورة ال وػػؿ يلػػى أاثػػر وػػف اتجػػااي فوػػف ناحيػػة يجػػب يلػػى الجويػػع الوقػػوؼ ينػػد و ػػؤولياتاـ
التاري يػػةي ػوا ا يلػػى الو ػػتوق الر ػػو أو غيػػر الر ػػو ببحػػث أ ػػباب اهزوػػة وطػػرؽ يالجاػػاي وقيػػاـ اهط ػراؼ
الليبية باالبت اد يف لغة ال الح واللجوا للحػوار وتغليػب الوصػلحة ال ليػا للدولػة الليبيػة يلػى غيرذػا وػف الوصػال
الجزئية لل روج وف اهزوة الحاليةي ووف ناحية ثانية يجب تاثيؼ الجاد نحو وزيد وف اهبحاث والد ار ات لد ار ة
أزوة الاويةي وأ باباا الحويويةي اوودوة لواع التصورات نحو يالج ذذا اهزوة بوا ياوف اندواج الجويع تحت
ذوية ورازية ت وؿ يلى تلبية تطل ات الجويع ودوف انتواص لحووؽ طرؼ يلى آ ر.

ه

Abstract

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
لػـ ي ػرؼ ال ػالـ ال ربػ الدولػة الوطنيػة ػالؿ قػػروف طويلػةي فوػد ازلػت والوػ الدولػة الوطنيػة لصػال دولػػة
أاثر ات ايا وف الب ػد الوطػردي فيوػا يػرؼ يبػر التػاريع ال ربػ بدولػة ال الفػةي ورغػـ حػدوث وحػاوالت يبػر ذػذا
التاريعي لال ػتوالؿ واقاوػة الدولػة الوطنيػة الحديثػةي إال أف ذػذا الوحػاوالت بػاات جوي ػا بالت ػؿ اليتبػارات اثيػرةي
ي ود ب ااا ل دـ جاذزية ال وؿ ال رب لاذا النوط وف الدوؿ.
ووع الحولة الترن ية ( 1801 – 1798ـ ) والت اانت لاا آثار يا ػيةي واقتصػاديةي وفاريػة بالغػة يلػى
ال الـ ال رب ي اوا أناا اانت أوؿ وحاولة لالتصاؿ الحويو بيف ال ػالـ ال ربػ ي وأوروبػا التػ اانػت قػد ا ػتاولت
ورحلة الوصوؿ للدولة الوطنية الووحدةي فود فتحت ذذا الحولة أنظػار الغػرب يلػى اهذويػة اال ػتراتيجية للونطوػة
ال ربيةي لتصب الونطوة الؿ الورنيف الذيف تليا ذلؾ بؤرة اال توطاب بيف الووق الابرق لل يطرة واوتالؾ النتػوذ
ف

الونطوة ( الايال وآ روفي 1979ي ج2ي .) 583

ووع بدايات الورف ال ريف الت وصلت فياا الدولة ال ثوانية لورحلة وف الا ؼ واالاوحالؿي وحدوث
ترااوات اثيرة بيف دوؿ أوروبػا أدت فػ الناايػة إلػى انػدالع الحػرب ال الويػة اهولػىي وفػ الوقػت الػذد اانػت فيػه
الحرب يلى أوجاا وف

ياؽ الترتيبات بيف الدوؿ الابرق ( بريطانيا – فرن ا – رو يا ) الت اانت ت اؿ جباة

واحػػدة ف ػ وواجاػػة الدولػػة ال ثوانيػػة وحلتائاػػا اهلوػػافي جػػاات اتتاقيػػة ػػاياس بياػػو يػػاـ 1916ـ لتو ػػيـ وتوا ػػـ
الونطوة ال ربية ( أنطونيوسي 1987ي ) 354-353ي والت بدأت و اا والوػ الدولػة الوطريػة تت ػاؿ وتتاػ ي حيػث
أدت لوا ي به تر يـ الحدودي الت أصبحت الو تودة ل نوات طويلة ف دوؿي وتر يواا ناائيا ف دوؿ أ رق.

2

ووػع انتاػاا الحػػرب ال الويػة اهولػى وانايػػار الدولػة ال ثوانيػة ب ػػدذاي والغػاا ال الفػة ػػوطت اػؿ ال وبػػات
أو ػػاـ ظا ػػور ال ػػدوؿ الوطني ػػةي وب ػػدأت التت ػػايالت فػ ػ ا ػػؿ إقل ػػيـ يربػ ػ با ػػدؼ الوص ػػوؿ لال ػػتوالؿ النا ػػائ ي ػػف
اال ت وار الذد تارس ف ليا وف الؿ اتتاقية اياس بياو.
ب ػػد ذلػػؾ بػػدأت الدولػػة الوطنيػػة ف ػ ال ػػالـ ال رب ػ ت ػػتاوؿ والوحاػػا واف اػػاف ذلػػؾ ب طػػى بطيئػػةي وبػػدأ
الح ػػديث ي ػػف ايتي ػػة بن ػػاا الدول ػػة الحديث ػػةي ووواجا ػػة الو ا ػػالت التػ ػ ترااو ػػت يل ػػى و ػػدار يو ػػود و ػػف التب ي ػػة
واال ت واري واحتلت و ألة بناا الدولة الحديثة حي از وا ػ ا فػ التاػر والووار ػةي فػ الاتػاح وػف أجػؿ اال ػتوالؿ
الوطن ي وتورير الوصيري والبحث يف الاويةي والظاور يلى الو رح ال الو ي وتأديػة الػدور الحاػاردي والثوػاف
لاؿ أوة و

ب ( طالبي 1999ي ص .) 9

لود يولت اؿ دولة يربية يلى الحتاظ يلى ذويتاا و يادتاا وا تواللااي لاناا يانت الؿ تاري اػا وػف
تتايالت وارذاصات ان ا ت ػلبا يلػى الاويػة الوطنيػة للدولػةي فوػع حجػـ التحػديات الابيػرة التػ واجاتاػا الػدوؿ
ال ربيػةي بػدأت اػؿ وناػا تبحػػث لنت ػاا يػف ذويػة تواػػد لاػا الطريػؽ للتغلػب يلػػى الصػ اب الابيػرة التػ تواجااػػاي
و اصة وأنه لا يتـ بناا دولة وطنية حديثػة ويصػريةي يجػب تحويػؽ االن ػجاـ ال يا ػ ي واالجتوػاي ي والثوػاف
للوجتوعي وذو أور لف ثياتب له النجاح إال إذا نجحػت الدولػة فػ اات ػاؼ ذويتاػاي ووػف ثػـ ال وػؿ يلػى ت زيزذػاي
ااوية جاو ة ووحيدة لجويع أفراد الوجتوعي لتاريس الجاود نحو بنائاػاي لاػف وػا حػدث اػاف و تلتػا بالااوػؿي فوػد
وق ػػت الػػدوؿ ال ربيػػة ب ػػد نيػػؿ ا ػػتواللاا ف ػ حي ػرة وػػف أورذػػاي وت ػػتتت جاودذػػاي واػػايت إوااناتاػػا ووواردذػػاي
وتنازيتاػػا تيػػارات اػػؿ وناػػا باويػػة وتباينػػة يػػف ا

ػػري وترت ػب يلػػى ذلػػؾ ص ػرايات ثوػػدورةي ا ػػتنزفت الطاقػػاتي

واإلواانػػاتي والو ػواردي اػػايت الجاػػودي وتب ثػػرت الوػواردي ون ػػبت حػػروب وص ػرايات أياقػػت يوليػػة بنػػاا الدولػػة
الوطنية ال ربية الحديثة.
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وف ذذا ال ياؽ تتناوؿ الد ار ة وواويا ف غاية اهذويةي ويوس و ظـ الدوؿ ال ربية – إف لـ ياف الاا
-

اصة فػ ال ػنوات اه يػرة التػ انػدل ت فياػا الثػورات ال ربيػةي وحولػت و اػا اثيػ ار وػف التحػديات التػ تاػدد

اال تورار ال يا

لتلؾ الدوؿي وف أجؿ ذلؾ تنطلؽ الد ار ة وف ينواف رئيس ت لط فيه الاوا يلى أزوة الاوية

ف الدولة الوطنيةي وتدايياتاا يلى اال تورار ال يا

ف الوطف ال رب  :ليبيا نووذجاي ووػف ػالؿ ذػذا ال نػواف

تتطرؽ الد ار ة إلى الجذور التاري ية لن أة الدولػة الوطنيػةي وأزوػة الاويػة التػ ت ػان وناػا و ظػـ الػدوؿ ال ربيػةي
وتدايياتااي وآثارذا يلى اال تورار ال يا

ف الوطف ال رب ي وتطبيؽ ذلؾ يلى ليبيا اأنووذج لدولة يانػت وػف

أزوة ذوية أياقت توػدواا ونووذػاي ووػا ازلػت تاػدد اياناػاي وذلػؾ اوودوػة للوقػوؼ يلػى أ ػباب ن ػوا ذػذا اهزوػة
الت تادد جويع اهقطار ال ربية ف يالـ وت ارع ووتغير.
 2.1مشكمة الدراسة
أدت تداييات اتتاقية ػاياس بياػو يػاـ  1916ـ يلػى الونطوػة ال ربيػة إلػى ر ػـ ريطػة جديػدة للونطوػة
ال ربي ػة أدت إلػػى ديػػـ قيػػاـ دولػػة إ ػرائيؿ ف ػ فل ػػطيف ف ػ قلػػب ال ػػالـ ال رب ػ ي الت ػ أ ػػذت توػػارس دو ار وظيتيػػا
ا ت واريا ف قطع االتصاؿ بػيف اهقطػار ال ربيػة ال ػرقية والغربيػةي وت ويػؽ التجزئػة بػيف لل ػالـ ال ربػ ي واػرب
أي ة وحاوالت نااوية يربيػة فثوافػة التجزئػة دبػر لاػا الغػربي وطبواػا ال ػربي وذػو وػا اػاف النبتػة اهولػى لظاػور
أ طر أزوة يانى وناا ال ربي وذ أزوة الاوية.
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 :
 -1ايؼ ن أت الدولة الوطنية ال ربية الحديثة ووا ذ
 -2وا أزوة الاوية وايؼ ن أت ف ال الـ ال رب

صائصاا و واتاا

.

وايؼ أثترت يلى اال تورار ال يا

فيه .

 -3وا جذور أزوة الاوية ف الدولة الليبية وا ذ تداييات أزوة الاوية يلى الدولة الوطنية فياا .
 -4واذ ال يناريوذات الو توبلية للدولة الليبية ف ظؿ وا ت انيه وف أزوة ذوية .
 3.1أىمية الدراسة
تناولت الد ار ة ذذا الوواوع بالد ار ة والتحليؿ لوا يوثله وف أذوية بالغة يلى و توبؿ الدولة الوطنية
وا تورارذا ف الوطف ال رب ي وتنبع أذوية ذذا الوواوع وف النواط ا تية :
 -1ت تد ذذا الد ار ػة وػف الد ار ػات الحديثػة التػ تتنػاوؿ ن ػأة الدولػة الوطنيػة ب ػاؿ يلوػ ووواػوي ي دوف
التأثر بالتت يرات اهيديولوجية الو يارية.
 -2تنبع أذوية الد ار ة وف اوناا تتحدث يف ال صائص وال وات الوويزة للدولة الوطنية فػ الػوطف ال ربػ
يف غيرذا وف الدوؿ ف ال الـ اليتبارات تاري ية ووواويية.
 -3تبرز أذوية الد ار ة بأناا تلو

الاوا يلى أزوة الاوية الت

اهزواتي وتدايياتاا يلى اال تورار ال يا

ت ان

وناا الدولة الوطنيةي وتأثير ذذا

ف الوطف ال رب .

 -4ت تد ذذا الد ار ة ذ الوحيدة الت تتناوؿ أزوة الاوية ف ليبياي فلـ ت ثر الباحثة يلى د ار ات انتردت
بد ار ة أزوة الاوية ف ليبيا.
 -5إف وا ي ط الد ار ة أذوية ابيرة ذو أناا تحاوؿ أف ت ت رؼ الو توبؿي وف طرح يناريوذات تأثير ذذا
اهزوة يلى و توبؿ الدولة الوطنية ف ظؿ وا ت انيه وف أزوات.
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 4.1أىداف الدراسة
تادؼ ذذا الد ار ة إلى تحويؽ اهذداؼ ا تية :
 -1الت رؼ يلى ال ياؽ التاري

ي وال يا

الوطف ال رب ي ود ار ة

لن وا الدولة الوطنية ف

واتاا

و صائصاا.
 -2إلواا الاوا يلى أزوة الاوية الت

ت ان

وناا الدولة الوطنية ف

الوطف ال رب ي وف الؿ وناق ة

أ باب ظاور ذذا اهزوة وتحليلاا.
 -3ت ليط الاوا يلى و اطر تداييات أزوة ذوية الدولة الوطنية يلى اال تورار ال يا

ي ووحدة الدوؿ

ال ربيةي و الوتاا اإلقليوية.
 -4و رفة حويوة أزوة الاوية ف

ليبياي ودور ذذا اهزوة ف

تتاياااي وتحطيـ الن يه الوطن

ي

ال يا

واالجتواي ي والثواف للوجتوع الليب .
 -5ا ت راؼ الو توبؿ وف الؿ ر ـ يناريوذات لو توبؿ الدولة الوطنية ف الوطف ال رب .
1.1

منيجية الدراسة

وف أجؿ تت ير ال القات بيف الوتغيرات وطبي ة ذذا الوتغيرات نت اا
بحث يلوية

ا ت دوت الد ار ة يدة وناذه

وذذا الوناذه حددت أدوات ويولية جوع البيانات وف الوصادر الو تلتةي حيث ايتودت ذذا

الد ار ة يلى التااوؿ الوناج وف الؿ توظيؼ ذذا الوناذه للو ايدة ف تحليؿ الظاذرة وواع البحث وثؿ :
 -1المنيج التاريخي  :الوناه التاري

ذو ت جيؿ ووصؼ لألحداث والوقائع ال ابوةي وتحليلاا وتت يرذا يلى

أ س وناجية يلوية دقيوةي لتاـ الحاار والو توبؿ ( ال زاودي 2008ي ص ) 79ي فالوناه التاري
يند وجرد الرصد والت جيؿي أو الت وب التاري

ال يتوقؼ

لظاذرة واي وانوا يت دق ذلؾ إلى وحاولة تت ير الظاذرة
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وواوع الد ار ةي وف الؿ ال القات الت تحاوت ف أحداثااي والربط بيناا لتت ير و ااؿ الحااري ووا
ي ايد يلى التنبؤ بالو توبؿ وو رفة آثار وت داييات الظاذرةي لت ظيـ أو توليؿ أو تالف

ذذا ا ثار (

ودد

وال ايردي 1992ي ص .) 46

وقد قاوت الد ار ة با ت داـ ذذا الوناه للحديث يف ن أة الدولة الوطنية الحديثةي وال واوؿ الت

ايدت

يلى ن أتااي ودور الوتغيرات التاري ية ف التحوالت ال يا ية الت ورت باا الدولة الحديثةي اوا توظؼ
الد ار ة ذذا الوناه ال ت راض الجذور التاري ية لألزوات الت ت ان وناا الدولة الوطنية ف الوطف ال رب .
 -2المنيج الوصفي التحميمي  :الوناه الوصت ذو ا توصاا ينصب يلى ظاذرة وف الظواذر اوا ذ قائوة
ف

الحااري بوصد ت

يصااي وا ؼ جوانبااي وتحديد ال القات بيف يناصرذاي أو بيناا وبيف ظواذر

أ رق ( ال زاودي 2008ي ص ) 97ي بينوا الوناه التحليل فاو يبارة يف و رفة واونات ظاذرة واي وتحليؿ
ر ة ( ال طيبي 1985ي ص .) 62
أ باب حدوثااي وتت يرذاي والوياـ بتنبؤات و ينة لتاـ الظاذرة وواع الد ا

أوا الوناه الوصت التحليل فاو ي تود يلى تت ير الواع الوائـي وتحديد الظروؼ وال القات الووجودة
بيف الوتغيراتي وذذا الوناه يت دق وجرد جوع بيانات وصتية حوؿ الظاذرة إلى الربط والتحليؿ والتت ير لاذا
البياناتي وف أجؿ الوصوؿ إلى نتائه وت ويوات ت ايد ف

فاـ الواقع وتحليله ( وحاربي 2012ي ص) 5ي

فالوناه الوصت التحليل إذا يووـ يلى جوع الو لووات والبياناتي وتصنيتااي وتبويبااي وتحليلااي وف أجؿ
و رفة تأثير ال واوؿ الوتتراة يلى أحداث الظاذرة وحؿ الد ار ةي بادؼ ا ت الص النتائهي والتنبؤ ب لوؾ
الظاذرة وحؿ الد ار ة ف

الو توبؿ (

ودد وال ايردي 1992ي ص.) 51

وقد ا ت دوت الد ار ة ذذا الوناه وف الؿ وصؼ ال القة وتحليلاا بيف أزوة الاويةي وبيف اهوااع
ال يا ية ف ذذا الدوؿي وتأثير ذذا اهزوة يلى اال تورار ال يا

للدولة الوطنية وقدرتاا يلى يبور ذذا

اهزوات.
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 6.1مصطمحات الدراسة
 -1الوطن العربي  :ي بر ذذا الوصطل يف الرق ة الجغرافية الت

توطناا ال وب الت

تتالـ ال ربيةي ويوع

الوطف ال رب يلى اوتداد قارتيفي حيث ي وؿ جنوب غرب آ يا و واؿ أفريوياي بو احة تزيد يف ()14
وليوف ايلو وتر وربعي ويتاوف ذذا الوصطل

الوحدة الوووية بيف اهقطار ال ربيةي الت

تجوع بيناا

صائص و تراة قائوة يلى وحدة اللغة وال ويدة والتاريع ( الايال ي 1979ي ج3ي ص .) 803

 -2الوطنية  :وصطل ي ن حب ال
والتواليدي والت ر بالتاريعي والتتان ف

ص لوطنه وا الصهي وي وؿ ذلؾ االنتواا إلى اهرض والناسي وال ادات
دوة الوطف ( الوو وية ال ربية ال الويةي ج27ي ص .) 113

 -3القطرية  :والووصود باا نزية االنتواا ال وردي والال ورد يلى حد وااي إلى قطر ب ينه وف اهقطار
ال ربيةي بالت ارض وع النزية الوووية الت
للتجزئة ال يا ية الوائوة ف

تتترض االنتواا إلى الوطف ال رب

الوطف ال رب ي وتاريس لاا ف

بجولة أقطاراي وذ

آف واحدي وتتجلى ف

إقرار

الوظاذر ال ارية

والروزيةي حيث اؿ دولة يربية لاا ن يدذا ال اصي ويلواا الو تلؼ يف غيرذا وف الدوؿي وونظووة ااولة
ت تلؼ ف ال والت والرووزي وأ واا الوؤ

ات وال راات.

وت تلؼ الوطرية يف اإلقليوية ف أناا تدؿ يلى االنتواا إلى قطر يا

ب ينهي بينوا اإلقليوية تدؿ

يلى االنتواا إلى إقليـ و يفي والذد قد ياـ قط ار واحدا أو يدة أقطار تجو اـ روابط جغرافيةي أو يا يةي
أو اقتصادية و ينةي فاإلقليوية أاثر ات اياي و ووال وف الوطرية.
ت تلؼ الوطرية يف الوووية وف حيث ت ارااواي فالوطرية وتاوـ ايؽ يرتبط برق ة جغرافية وحددةي
بينوا الوووية أاثر

ووالي هناا تظار لوجووية وف ال واوؿي اوحدة اللغة أو الديفي أو التاريع ( الايال ي

1979ي ج4ي ص .) 797
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 -3اليوية  :ذ

صوصية ثوافية تويز أوة يف أ رقي فا

وحدة الو اير الدا لية الت

تتوثؿ ف

وحدة

ال ناصر الواديةي والتوايزي والديوووةي والجاد الورازدي وذذا ي ن أف الاوية ذ وحدة وف ال ناصر الوادية
والنت ية الوتااولةي الت تج ؿ ال

ص يوتاز يوف وااي وي

ر بوحدته الذاتية ( أبو ينزةي 2011ي ص .) 8

 -4القومية  :ويرتبط ذذا الوتاوـ بوتاوـ اهوةي وف حيث االنتواا إلى أوة وحددةي واهوة ذ ال ب ذو الاوية
ال يا ية ال اصة الت تجوع بيف أفرادا روابط وواويية و ورية وروحية وت ددة ت تلؼ وف

ب

ري

وثؿ اللغة وال ويدة والوصلحة والتاريع والحاارة ي والوووية ال ربية تادؼ إلى تحويؽ ا توالؿ ال ب ال رب
ا توالال تاواي وب ث الحاارة ال ربيةي وتحويؽ الوحدة بيف ال وب ال ربيةي لت اؿ اهوة ال ربية دولة واحدةي
والوووية ذ نويض الوطريةي ف أناا تديو إلى إزالة الحدود الوصطن ة لتندوه جويع اهقطار ال ربية و ا
ف اياف يا

واحد ( الايال ي 1979ي ج4ي ص .) 832-831

 -5الصراع  :وي ير ذذا إلى الووقؼ الذد تاوف فيه اهطراؼ يلى وي

بإواانية يدـ التوافؽ بيف وواقتااي

حيث يرغب اؿ طرؼ ف احتالؿ وواع ال يتتؽ وع وواقؼ ورغبات اهطراؼ اه رقي وقد ياوف ينيتاي أو
غير ينيؼي اوا قد ياوف

اوالي وغير اوؿ ( يبد الااف ي بدوف نة ن ري ص .) 26-25

وي رؼ الداتور إ واييؿ صبرد وولد الصراع بأنه  ":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 "
( وولدي 1991ي ص .) 223

وتنترد ظاذرة الصراع الدول يف غيرذا وف ظواذر ال القات الدوليةي بأناا ظاذرة ديناوياية وتناذية
الت ويدي ويرجع ذلؾ إلى ت دد أب ادذاي والصراع ذو تنازع االرادات الوطنيةي وذو التنازع الناته يف اال تالؼ
ف دوافع الدوؿ وثوراتاا وأذدافاا ووواردذا.. .الع.
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والصراع ذو يولية يا ية ت تلزـ وجود أاثر وف طرؼ تت ارض اهن طة الت يوار وناا وع ب ااا
الب ضي وقد ياوف الصراع و لحا أو غير و ل ( ر الفي 1986ي ص .) 175

ثي اؿ الصراع ورحلة وتودوة يف التنافسي لانه ورحلة دوف الحربي وتت دد ويادينهي فود ياوف يا ياي
أو اقتصادياي أو أيديولوجياي أو إيالوياي أو حاارياي وقد ياوف الصراع اذلؾ ف

أاثر وف ويداف ( ال زرج ي

2005ي ص .) 239
وي تلؼ الصراع يف النزاعي فالنزاع ي ير إلى درجة أقؿ حدةي وأقؿ ووال وف الصراعي وأنه قد يواف
طير
ا
احتواؤا وال يطرة يليهي أوا الصراع فاو أاثر ووالي وأ تد حدة ( بدودي ) 2014ي فالنزاع يوثؿ وا ا
ين أ ب بب اصطداـ وجاات النظر هاثر وف طرؼ تت ارض وصالحاـي ب اؿ يت ذر و ه ا ت داـ الطرؽ
الدبلووا يةي ووا يادد باللجوا إلى ال نؼ لتحويؽ وطالباوا فإذا تـ ا ت داـ ال نؼ تحوؿ النزاع إلى صراع
و ل ي فالنزاع ذو ورحلة وف وراحؿ الصراعي وقد ال يتـ فيه ا ت داـ الووةي فود ياوف يا ياي أو دبلووا ياي
أو قاائياي أو حتى ي اريا ( يبد الااف ي بدوف تاريع ن ري ص .) 19- 18
وي تلؼ الصراع يف اهزوة ف اهزوة ذ

ا تالؼ بيف فارتيف ب اؿ ال تووـ فيه التارة بإلغاا التارة

الثانيةي بؿ تت ارض و اا ف يدة نواح ي أوا الصراع فاو التصادـ بيف التارتيفي واالقتتاؿ بيناـ لدرجة أف
اؿ فارة تحاوؿ الوااا يلى الثانية ب اؿ ال ي لذلؾ فالصراع أيـ وأ وؿي واهزوة إذا لـ تتـ ت ويتاا ب اؿ
ووبوؿ تتحوؿ إلى صراع ( بدودي .) 2014
 -6األزمة  :ي رفاا أوراف يونؾ (  ) Oran Youngبأناا  ":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 " ( ال زرج ي 2005ي ص.) 357
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ويرق يباس ر دد أف اهزوة  ":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 " (الحواودةي 2003ي ص .) 169

واهزوة قد تتصايد حدتاا فتؤدد إلى اندالع الحربي أو يتـ الت اوؿ و اا بطريوة تب د ب الحربي
وت يد ت وية الواع إلى وا ااف يليهي لذلؾ فاهزوة ذ ارورية بيف ال لـ والحربي وليس وف الارورد
أف تؤدد إلى حرب (غريتيش و وأوااالذافي 2008ي ص .) 48-47

وت تلؼ اهزوة يف النزاع ف أف اهزوة تاديد ابيري ووتاجئ ف وقت قصيري فا بذلؾ تتويز باثرة
اهحداث فيااي وقصر ودتااي فإف لـ تتـ إدارتاا ب اؿ ووبوؿ قد تؤدد إلى حربي أوا النزاع فيواف أف
يطوؿي وي تور ل نوات طويلةي لذلؾ فالنزاع أ وؿ وف اهزوة ( حت ي 1985ي ص .) 50

 -7الربيع العربي :
وصػػطل رغػػـ حيػػادا الظػػاذر ف ػ وصػػؼ التطػػورات يلػػى ال ػػاحة ال ربيػػةي إال أنػػه ينطػػود يلػػى و ػػاف
ودالالت يت يف اإل ارة إليااي فأوال يحوؿ الربيع ف ثناياا و نى ال ػبابي والتجػددي وذػو ف ػال وػا ينطبػؽ يلػى
الثػورات ال ربيػة التػ

ػاذوت فػ تحريااػػا ػريحة ال ػباب أاثػػر وػف غيرذػاي ذػػذا باإلاػافة إلػى وػػا يروػز لػػه

الربيع يادة وف تتاؤؿي وأوؿ لينطبؽ أياا يلى الثورات ال ربية وانتظارذاي بحيث تطو ال وب ال ربية إلى
فت صتحة جديدة ف تاري اا ال يا ػ ي تبت ػد فياػا يػف اهنظوػة الداتاتوريػة التػ ف ػلت فػ تحويػؽ التنويػة
( الصتت ي .) 2111
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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
أبرز الباحث ف

د ار ته التحدياتي والو يوات الت

ت ترض يولية بناا دولة الوؤ اتي وتطبيؽ

الديووراطيةي وف أجؿ ر ـ الو اد الو توبل للدولة الوطنية.
وأ ار ف د ار ته أف التحدد اهابر الذد تواجاه ال وب ال ربية ب د ثورات الربيع ال رب ي ذو إواانية
قياـ أنظوة يا ية و تورةي ت يد للوواطف الاراوةي وال زة الت

لبتاا ونه اهنظوة الدياتاتورية.

وقد توصؿ الااتب ف د ار ته إلى أف النظـ ال يا ية ف الدولة الوطنية الت قاوت ف الوطف ال رب
يلى الداتاتوريةي والووعي واال تبدادي اناارت أواـ التحوالت االجتواييةي وال يا يةي واالقتصاديةي بوا ي رؼ
بثورات الربيع ال رب ي فانت ار الو ااؿ ال يا يةي واالجتواييةي واالقتصاديةي اارتتاع و دالت البطالةي
وزيادة و توق الت اد ف وؤ

ات الدولة اافةي أدق إلى انايار النظـ الحااوة ب بب يجزذا يف وواجاة

ذذا التحديات.
وأ ار الباحث إلى أنه يلى الرغـ وف انايار النظـ ال يا ية الحااوةي إال أف الدولة الوطنية وا زالت
ت ان وف يدـ اال توراري وقد ف لت ثورات الربيع ال رب ف إنتاج أنظوة ديووراطية حديثةي ووا أدق إلى
حدوث ا تالالت اقتصادية و يا يةي وتناو التباينات اإلثنية وال رقيةي الت تادد و توبؿ الدولة الوطنيةي
اصة وع انت ار ظاذرة ا ؼ يادة الدولةي وانت ار الويل يات الو لحة الوتصارية.
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وقد ا تنته الباحث أف التحديات الت واجاتاا الدولة الوطنية ب د الربيع ال رب تتنوع وا بيف ال يا
واالقتصاددي واالجتواي ي فوف ناحية ذناؾ تحدد الا ا ة ال يا يةي وا ؼ وؤ
يف وواجاة التحوالت الايالية ف

ات الدولةي ويجزذا

الوجتوعي ووف ناحية ثانية ذناؾ التحدد االقتصاددي حيث أف البنية

االقتصادية أصيبت بارتباؾي أدق إلى ا ؼ اهداا االقتصاددي وظاور و االت اقتصادية ينيتة أو
تتاقوااي االتا ـي وارتتاع و دالت البطالةي وا ؼ اإلنتاجي ووف ناحية ثالثة ذناؾ التحدد اهون ي حيث
انت رت ظاذرة االنتالت اهون ي وانت رت الويلي يات الو لحةي واندل ت صداوات و لحة ف

ال ديد وف

الدوؿ اليبياي واليوف و وريا.
وف

النااية

لص الباحث ف

د ار ته إلى أف و توبؿ الدولة الوطنية ورذوف بودق تبن

ال يار

الديووراط ي والحاـ الر يد الوائـ يلى ال رااة بيف الدولةي والوجتوع الودن ي والوطاع ال اص.
 -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
يرق الباحثاف أف ليبيا ب د ووط الوذاف تور بورحلة انتوالية ص بةي اصة ف ظؿ غياب وؤ ات
الدولةي الت وف الوتترض أف تدير ذذا الورحلةي وي تود الباحثاف أف أابر التحديات الت تواجااا ليبياي تتوثؿ
ف وجود الويلي يات الو لحةي وانت ار الجوايات االرذابيةي والنزايات الوبلية والوناطويةي وأزوة الاوية الت
ي ان
الوذاف

وناا الوجتوع الليب ي حيث تتوزع والااته يلى أ س قبلية ووناطوية جغرافيةي وذ
الؿ حاوه ف

ت ويوااي ويرد الباحثاف أنه بالرغـ وف حجـ التحديات الت

تحديات اذـ

تواجااا ليبيا إال أف
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ذناؾ فرصا حويويةي ربوا ي اـ اقتناصاا ف إيادة بناا الدولة الليبية يلى أ س حااريةي ويلى الرغـ وف
وجود صرايات يا يةي وقبليةي ووناطويةي وانت ار الويلي يات الو لحةي والجوايات اإلرذابيةي إال أف ذناؾ
إح ا ا ولو ائيال لدق الليبييف بوجود ذوية ليبية يربية .
 -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
يرق الباحث أف الدولة الوطنية وق ت أ يرة الصراع بيف تياريف رئي يفي ذوا التيار اإل الو ي والتيار
الووو ي ذذا الصراع الذد ا تنزؼ إواانيات الدولة الوطنية ف و ارؾ ب يدة تواوا يف الوصلحة الوطنية
لاؿ دولةي لذلؾ جاات ثورات الربيع ال رب

ات بير يف الرفض لوا وصلت إليه اهوااع ب بب ذذا

الصراع.
ي تود الباحث أنه بالرغـ وف أف الصراع بيف التياريف ذو فارد باه اسي لاف ذلؾ لـ يونع وف الو اس
بالواايا الوطنية لاؿ دولةي وبذلؾ أصبحت الدولة الوطنيةي والاوية ال ربية ذ

الاحية لاذا الصراعي

اصة أف التياريف الوتصارييف ف ال ف توديـ وواربات حويوية هزوات الدولة الوطنية ف اؿ قطر يرب .
وقد توصؿ الباحث ف النااية إلى نتيجةي وذ أف الدولة الوطنية بدأت ت ان ال ديد وف اهزوات ب د
حرب 1967ـي حيث أصيبت ال ديد وف الويـ بانتاا ة أدت إلى ظاور أزوات يديدة ا تنزفت إواانات
الدولة الوطنيةي وثؿ أزوة الاويةي وال دالة والو اواة.
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وأوصى الباحث ف

د ار ته بارورة يدـ إلحاؽ الواايا الوطنية بال الؼ التارد بيف التياريف الووو

واإل الو ي ويجب يلى الجويع البحث يف قوا ـ و تراة لوواجاة اهزوات الت

تواجااا الدولة الوطنيةي

وأف ال ت بوى و الجة ذذا اهزوات رذينة لل الؼ التارد بيناوا.
اوا أوصى الباحث اذلؾ بارورة اإل راع ف

تطبيؽ الديووراطية وف

الؿ وؤ

ات

يا يةي

ود تورية حديثةي ت تويب اال تالفات التارية بطرؽ ديووراطية تتا ف النااية إلى صياغة آليات وبراوه
لوواجاة اهزوات الت ت ان وناا الدولة الوطنية.
 -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
يرق الباحث ف

د ار ته أف ليبيا ف

ياد الوذاف

ت رات هب ع أنواع الظلـ واالاطاادي حيث قاـ

بتاويـ اهفوااي وارب الحريات الديووراطيةي وأ ار الباحث إلى أف الوذاف لـ ي وؿ الؿ حاوه يلى إقاوة
دولة وطنية يصريةي يلى أ س حاارية وودنية وديووراطيةي بؿ قاـ با تزاؿ الدولة الليبية ف

صهي

وحوؿ ليبيا إلى ولاية اصة به ذو ويائلته والووربيف ونه.
وأاد الباحث أف الدولة الليبية ف
حويويةي وانوا طغت

ياد الوذاف

ات وت بالبدائيةي حيث لـ تاف ذناؾ وؤ ات دولة

صيته يلى الدولة بااولااي وبالتال فلـ ياف ذناؾ دولة ليبية بالو نى الحديث للدولة

الوطنيةي وا تنته الباحث أف وا بؽ ذاراي باإلاافة لطبي ة إدارة الوذاف

للدولة الليبية  -والت وصتاا

الباحث بأناا طريوة قبلية  -اذوت ف إا اؼ الدولة الليبيةي حيث قاـ الوذاف با تثوار التحالتات الوبليةي
ويوؿ يلى تر ي اا اأ اس إلدارة الدولةي بديال يف الوؤ

ات الديووراطيةي وذ يواوؿ اذوت بدورذا
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ف تأجيه حالة الرفض للنظاـ الذد أقاوه الوذاف ي ووا أدق الندالع الثورة الليبيةي والت نجحت وبديـ دول
ف إ واط الوذاف ونظاوه.
لص الباحث ف د ار ته أنه وبالرغـ وف ووط الوذاف ي إال أف ليبيا تحتاج إلى جاود جبارة إليادة بناا
الدولة الليبيةي هف ترااوات التاريع حتى وف قبؿ الوذاف تجذرت ف الوجتوع الليب .
ا ت رض الباحث أذـ التحديات الت

تواجااا الدولة الليبيةي لاننا نذار ب اا وناا ووا له يالقة

بوواوع البحث :
فلوؿ نظاـ الوذاف ي والتيارات الت اانت و تتيدة وف النظاـ الليب ي باؿ قوتاا يلى يدـ

-1

حدوث تغييرات جذرية يلى بنية الدولة الليبية.
 -2تحويؽ االن جاـ دا ؿ الوجتوع الليب ي وحؿ ال الفات الوبليةي اوودوة لنزع الح الويلي يات
والوبائؿي لترض وحدانية ال لطةي و يادة الوانوف.
 -3ذناؾ أزوة ذوية وانتواا لدق الليبييفي حيث تتوزع الوالاات واالنتوااات بيف وا ذو قبل ي أو
يا

ي وذو وا يت تاقـ إف لـ يتـ احتواؤا وف تدذور الن يه االجتواي للوجتوع الليب .

 -4تحديات إقاوة الدولة الليبية يلى أ س ديووراطية وحااريةي وذ

تحديات توؼ يائوا أواـ

إنجاز ذذا الواوةي وثؿ انت ار ال الحي والجوايات اإلرذابية والصراع بيف التيارات ال يا ية
الو تلتة ف ليبيا.
توصؿ الباحث ف نااية الد ار ة إلى نتيجةي وذ أف إيادة بناا الدولة الليبية لف تثاتب لاا النجاح إال
يبر بناا اتتاؽ وطن ياـ يلى وف يحاوااي وف الؿ نظاـ يا

د تورد ياوف ال رااةي والت ددية

والحرياتي ويجتذب والا الوواطنيف وف و تلؼ الوناطؽ والوبائؿي تحت راية ذوية واحدة تجوع الاؿ الليب .
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 8.1تعقيبات عمى الدراسات السابقة :
ب د االطالع يلى الد ار ات ال ابوةي والت أفادت الد ار ة إلى حد ب يدي وأاافت و لووات ف غاية
اهذوية حوؿ د ار تاا الحاليةي ااف للباحثة ب ض الوالحظات حوؿ ذذا الد ار ات وودق قرباا أو ب دذا يف
اإل االية الرئي ة للبحثي وذ أزوة الاوية وتدايياتاا يلى اال تورار ال يا

ف الوطف ال رب (-2010

2015ـ)ي وأ ذت الد ار ة يلى ب ض الد ار ات تناولاا ب دا واحدا ف وناق ة ذذا الوايةي وأذولت اثي ار
وف الجوانب ذات ال القة بوواوع البحثي ادور الصرايات ال يا ية ف

ن وا أزوة الاويةي ودور

الصرايات الوبلية والوناطوية ف أزوة الاوية ف ليبيا.
ووف ذنا تأت الد ار ة الحالية ا تاواال لد ار ات ابوةي لتث لط وزيدا وف الاوا يلى إ االية البحثي
وتا ؼ ال ديد وف الوتغيرات ال يا يةي واهزوات الت تؤثر لبا أو إيجابا يلى اال تورار ال يا
ال رب ي وتت ح س التحوالت الت يور باا الوطف ال رب ي

للوطف

اصة وع اندالع ثورات الربيع ال رب ي وآثارذا

يلى ا تورار الدولة الوطنية ف ال الـ ال رب ي وأزوة الاوية الت ي ان وناا الوطف ال رب ي والدولة النووذج
ليبيا.
وف ذذا ال ياؽ قاوت الد ار ة بت جيؿ ب ض الوالحظاتي ذ :
 -1رازت الد ار ات ال ابوة ف تناولاا هزوة الاوية يلى الصراع بيف تياريف رئي يف ذيونا يلى و الجة
ذذا اهزوة الت تور باا الدولة الوطنيةي وذوا التيار اإل الو ي والتيار ال لوان ي اوا ف د ار ة أبو
ينزةي وتجاذلت ال الفات االجتواييةي والطائتيةي وال يا ية حتى بيف أنصار التيار الواحدي وذو وا
وؼ تحاوؿ الد ار ة الحالية تجنبهي وف

الؿ د ار ة التتايالت ال ربية ف

قاية صياغة ذوية

جاو ة للدولة.
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 -2لـ ت ت رض الد ار ات ال ابوة ب اؿ ااؼ أزوة الاوية الت يانت وناا الدولة الوطنيةي و اصة ف
ليبياي ف

ظؿ تحديات النظاـ ال الو

الجديدي ووا يتراه يلى الدولة الوطنية وف يا ات ف الةي

للتايؼ وع الوتغيرات ال الويةي وذنا وؼ تووـ الد ار ة بد ار ة تأثير التتايالت الدا ليةي وال ارجية
يلى أزوة الاويةي واال تورار ال يا

ف الوطف ال رب .

 -3لـ تتطرؽ ب ض الد ار ات لواايا االنتواا الوطن ي وت ب الوالاات بيف الوذاذبي والتيارات
ال يا يةي الت ان ا ت لبا يلى الدولة الوطنيةي حتى وصلت ف ب ض الحاالت لالحتااـ لل الحي
اوا يحدث ف

وريا وال راؽ واليوف وليبياي وذو وا ت وؿ الد ار ة يلى وناق تهي يبر ت ليط الاوا

يلى دور الصرايات الدا لية ف ظاور أزوة الاوية ف تلؾ الدوؿ.
 -4لـ تتناوؿ الد ار ات ال ابوة تأثير التد الت الدوليةي واال تراؽ ال الو
يلى اال تورار ال يا
ال واوؿ الدا لية ف

للونطوة ال ربيةي وتأثير ذلؾ

للوطف ال رب ي فود تجاذلت الد ار ات ال ابوة تتايؿ ال واوؿ ال ارجية وع
تصايدي وتتاقـ اهزوات ال ديدة الت

تواجااا الدولة الوطنيةي وذو وا ت وؿ

الد ار ة الحالية ف التطرؽ إليه بالد ار ة والتحليؿ قدر اإلوااف.
 -5تتتؽ الد ار ات ال ابوة وع الد ار ة الحالية حوؿ وجود أزوة ذوية وااحة ف ال الـ ال رب ي ت ان وناا
الدولة الوطنيةي لاف الد ار ة الحالية ت تلؼ يف ذذا الد ار ات ف
ب اؿ وبا ر تأثير ذذا اهزوة يلى اال تورار ال يا

أف الد ار ات ال ابوة لـ تناقش

ال رب ي وذو وا

تداراه بوناق تاا لاذا اهزواتي وتدايياتاا يلى اال تورار ال يا

تحاوؿ الد ار ة الحالية

ف الوطف ال رب .

 -6تتتؽ الد ار ة الحالية اذلؾ وع الد ار ات ال ابوة ف أف الدولة الوطنية اليوـ واددةي وأف اهزوات الت
ت ان

وناا الدولة الوطنية تن اس ب اؿ وبا ر و لب يلى اال تورار ال يا

ف

الوطف ال رب

يووواي وليبيا صوصا اوناا نووذج الد ار ة.
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وف النااية يواف الووؿ أف الد ار ة الحالية ا تتادت وف ذذا الد ار اتي حيث اانت ورج ا أ ا يا
وواوا للد ار ةي ا توت وناا ال ديد وف الو لوواتي وأاافت قد ار ابي ار وف الو رفة حوؿ أزوة الاوية الت
ت ان وناا الدولة الوطنيةي وتأثير ذذا اهزوة يلى اال تورار ال يا
الد ار ػػة الحاليػػة دور ال واوػػؿ التاري يػػة الت ػ

للوطف ال رب ي لذلؾ وؼ تتناوؿ

ػػاذوت ف ػ ن ػػأة الدولػػة الوطنيػػةي وتػػأثير ذػػذا ال واوػػؿ ف ػ

ظاػػور ال صػػائص الوويػزة للدولػػة الوطنيػػة الحديثػػةي ودورذػػا ف ػ ظاػػور أزوػػة الاويػػة يلػػى و ػػتوق الدولػػة
الوطني ػػةي ث ػػـ تتط ػػرؽ ا لد ار ػػة إل ػػى أزو ػػة الاوي ػػة فػ ػ ليبي ػػا بايتبارذ ػػا الدول ػػة النو ػػوذجي وت ػػأثير ذل ػػؾ يل ػػى
اال تورار ال يا

للدولة الليبية .
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الفصل الثاني
نشأة الدولة العربية الحديثة
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الفصل الثاني
نشأة الدولة العربية الحديثة
 1.2مقدمة
وف الارورد ووف أجؿ الوصوؿ إلى توصيؼ اوؿ لن أة الدولة ال ربية الحديثةي الوقوؼ يند ال لتية
التارية لظاور الدولة الوطنية ف ال الـي واذلؾ ال لتية التاري يةي واالجتوايية للونطوة ال ربيةي وذلؾ لتاـ ذذا
الن أة ف

ياؽ التطورات الت

فراتاا اهحداث التاري ية الت

ورت باا الونطوة ال ربيةي دوف الوتز يف

التطورات الوحيطة ف الجوار الجغراف للبالد ال ربيةي والت توثلت بالتحوالت الابرق ف الوارة اهوروبيةي والت
ااف لاا آثار يويوة يلى الونطوة ال ربيةي و اذوت ف البناا ال يا

للدولة ال ربية الحديثة.

لود اذوت وجووية وف ال واوؿ الدا لية وال ارجية ف بناا الدولة ال ربية الحديثةي و تج ت التيارات
ال يا ية واالجتوايية والتارية ال ربية يلى وحاولة ا تن اخ النووذج الغرب للدولة الوطنية وتوليداي ثـ تاييؼ
ذذا النووذج ف

وراحؿ الحوة وع واقع البالد ال ربيةي لينا ب ظروفاا التاريةي واهيديولوجيةي وال يا يةي

والتاري يةي واالجتوايية.
وع ت رض الونطوة ال ربية لووجة اال ت وار الغرب ي ويلى الرغـ وف دور اال ت وار ف تاريس الدولة
الوطنية ال ربية وف الؿ تو يـ اياس بياو ي إال أف البالد ال ربية بدأت ت وؿ يلى الت لص وف اال ت واري
ولـ ياف البديؿ الوتاح يف اال ت وار

وق إقاوة الدولة الوطنية يلى أ س وطنيةي والت لص وف روا ب

اال ت واري وذو وا ياوف طوؽ النجاة أواـ ذذا البلداف للت لص وف التب يةي والتوري والت لؼي وذاذا بدأت
تتبلور قناية لدق حراات التحرر ال ربيةي بأف الدولة الوطنية غير التاب ة للووق اال ت وارية ذ الطريؽ الوحيد
أواواا للحاؽ بالحاارة الغربية ب د قروف وف التب يةي ووا أف حووت و ظـ البلداف ال ربية ا تواللااي وأقاوت
دولاا الوطنية حتى تحولت جاودذا نحو بناا دولة وطنية حديثة ت تطيع وواجاة التحديات الابرق الت وجدت
21

نت اا ف وواجاتاا ب د اال توالؿي االتنويةي والت لص وف بوايا اال ت واري والديووراطيةي وبناا دولة الوواطنة
( يل ي 2013ي ص .) 65- 64

تووـ الد ار ة ف ذذا التصؿ بتناوؿ الجذور التاري ية لن أة الدولة الوطنية ال ربية الحديثةي وف الؿ
ا ت راض ال واوؿ الت

اذوت ف ن أة الدولة ال ربية الحديثةي ثـ تتطرؽ إلى ال صائصي وال وات الت تويز

الدولة الوطنية ف ال الـ ال رب يف غيرذا وف دوؿ ال الـ.
 2.2نشأة الدولة العربية الحديثة
ذذب " ت ارلز بيتاروث " وذو أحد الاتاب الغربييف ف ووالة له ب نواف " الدولة وال لطة ف
ال يا

التار

ال رب " إلى تأايد لو التراث التارد ال رب اإل الو وف الوتاوـ الغرب للدولةي حيث يووؿ  " :من

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 "
(بيتاروثي 1989ي ص .) 104

وذنا يظار ت اؤؿ ف

غاية اهذويةي وذو  :طالما أن الفكر السياسي العربي واإلسالمي يخمو من

الدولة بمفيوميا الحديث ،فكيف إذا ظيرت ونشأت الدولة الوطنية الحديثة في العالم العربي ؟.
وذذا الت اؤؿ ذو وا وؼ تثجيب ينه الر الة ف الوبحث ا ت .
 1.2.2نشأة الدولة الوطنية في أوروبا
الدولة الوطنية وف حيث ال اؿ ذ

الدولة ال ائدة حاليا ف

ال الـي وت ود بوجودذا تاري يا الى الورف

الرابع ي ري ب د أف تواف ولوؾ ا بانيا وفرن ا وف ا ااع الاني ةي وأ ياد االقطاع إلى يطرتاـي وبظاور
الدولة الوووية ظارت فارة الوواطنة بو ناذا الحديث ( ال وباودي ) 2008ي يلوا أنه تـ تر يع وجود الدولة الوووية
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و يادتاا الوطنية ف اوروبا ب د و اذدة (وي تتاليا 1648ـ)ي الت ايترفت بحدود الدوؿ الوطنيةي وأقرت االحتراـ
الوتبادؿ ل يادة ذذا الدوؿ يلى أرااياا ووواطنيااي وذاذا ن أت الدولة الوووية ف أوروباي وايتودت ف وجودذا
يلى نظاـ ولا وطلؽي وجيش وطن ي ونظاـ اريب

ووحد ( ال وباودي .) 2008

تتتؽ و ظـ ا راا يلى أف أوؿ ايتراؼ ر و بالدولة الحديثة ااف قد تحوؽ وف الؿ و اذدة (وي تتاليا
قننت أ س الت اوؿ بيف
1648ـ)ي الت أنات الحروب الدينية الطاحنة ف أوروبا ( 100 –30ياـ)ي اوا أناا ت
الدوؿ اهوروبية الت اانت تتاوف وناا اإلوبراطورية الرووانية الوود ةي فاال يف اوناا أر ت و الـ نظاـ دول
جديد قواوه الدولة الوطنيةي وذاذا ظارت الدولة الوطنية ف
االجتواي ي واالقتصادد

ب ض دوؿ أوروبا اوحصلة لو يرة التطور

واهحداث ال يا يةي ووف ثـ انت ر ذذا النوط وف أنواط التنظيـ ال يا

إلى بوية

أرجاا الوارةي فود ااف إذا ظاور الدولة الوطنية وصاحبا ل ولية تحوالت يويوةي ثي تدت بوثابة انتواؿ وف يصر
إلى آ ري وف الوجتوع الزراي التوليددي إلى الوجتوع الصناي الحديثي وذو وجتوع أطلؽ تحوالت اجتواييةي
واقتصاديةي وثوافية ابرقي حيث نجحت اهوـ وال وب الت تطور فياا أ لوب اإلنتاج ال أر وال ف أوروبا أف
ت بؽ غيرذا وف ال وب واهوـ ف
التوثيليةي والتنتيذيةي والبيروقراطية الت

بناا دولتاا الحديثةي ب د أف ا تاولت وحدتاا الووويةي واقاوة الوؤ
الت ديائـ ذذا الدولة وأ

بالتوازد وع ات اع الدائرة الودنيةي وانتصؿ لدياا وا ذو يا

ات

ااي ووف ثـ فإف حياتاا ال يا ية قد تطورت
يف وا ذو دين ي وف الؿ إا اؼ ال طوة

ال وولية للاني ةي وتحويؽ نوع وف اال توالؿ الن ب لل لطات الحااوة ف ذذا الدوؿي ف حيف ايترؼ الوجتوع
الودن

الذد ت تاؿ انويض للدولة اإلقطاييةي ويلى أنواااا باذا الاياف و اع لهي يلى أنه نتاج طبي

وووثؿ ياود هذدافهي وباذا الو نىي فإف الدولة اهوروبية الحديثة انبثوت وف صويـ إرادة الجواذيري و رجت
وف صلب الوجتو ات الت ت الت فيااي ووف ثـ فإف والدتاا جاات وت ت وة وع ثوافة تلؾ الوجتو اتي وو توق
تطورذا ال يا

ي ولـ تاف وترواة يلياا وف ال ارج ( ال لطان ي .) 2013
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لود أ

ت و اذدة (وي تتاليا 1648ـ)ي ي ب د إنااا نوات وف االقتتاؿ الدين ف أوروباي لظاور الدولة

الوطنية الحديثة ف أوروبا وانت ارذاي وااف ذلؾ لتناو ال اوؿ الووو ي ونزوع اؿ جواية يا ية ف أوروبا إلى
تاويف دولتاا يلى ذات اه اس التاري

الذد ي ى إلى توجيد قوة اهوة يبر اياف جديد يتوثؿ ف

الوطنيةي وت ظيـ ال ور باالنتواا االجتواي التاري

الدولة

لدق اهفراد والجوايات ( يل ي 2013ي ص ) 54ي حيث

بدأ يتر ع ف الوارة اهوروبية وبدأ يادة الووالؾي واإلوبراطورياتي والايانات ال يا ية الوائوةي وأف أيًّا وناا لف
تتد ؿ ف ال ئوف الدا لية لأل رقي واانت ذذا طوة بات َجاا إقاوة الدوؿ الحديثةي هف أوروبا ف ذذا الوقت
اانت يلى و ارؼ انطالؽ الثورة الصناييةي وذو وا فرض يلى أوروبا إيجاد حاووات وف نوع و تلؼ تواواي
فت

ياو

٦٧٧١ـ و٦٧٧١ـي أدت الثورات الت

اندل ت ف

الواليات الوتحدة وفرن ا إلى قياـ أولى الدوؿ

الووويةي الت تث رؼ بالاوية الوووية لوواطنياا بدال وف الالت حااواـي فوفوا إلحدق الروايات التاري ية الواوة
أد
يف تلؾ التترةي لـ ياف ذناؾ ُّ

ص ف فرن ا ثي تد نت ه فرن يًّا ف ياـ ٦٧١١ـي بينوا بحلوؿ ياـ ٦١١١ـ

اانوا جوي ا ثي ُّدوف أنت اـ فرن ييفي وبوج ا ياـ ٦١٦٧ـي ووع نااية الحرب ال الوية اهولىي تتاات آ ر
اإلوبراطوريات اهوروبية وت ددة الجن ياتي والت

تاـ أيراؽي وأجناس و تلتةي وأثييد ر ـ الحدود الدولية

اهوروبية وف جديد وفوا ل واوؿ ثوافيةي ولغوية إلى حد ابيري وذاذا ت الت الدولة الوووية الوطنية (واانزدي
.) 2015

إذاي يواف الووؿ أف الدوؿ اهوروبية ب اؿ ياـ ذ وليدة حرب ا تورت ثالثيف ياواي وانتات بو اذدة
(وي تتاليا 1648ـ)ي الت ر وت الحدود بيف الدوؿ اهوروبية ( ياغ ي ) 2015/11/13ي حيث تطورت الدولة ف
أوروباي وف دولة الولؾي أو اهويري إلى الدولة الحديثةي دولة الوانوف والوؤ اتي الدولة الت ت تود ال ريية وف
اوناا توثؿ إرادة ال بي الو َبر يناا بوا طة انت ابات حرة ونزياةي وذو وا ج ؿ الدوؿ اهوروبية الحديثة وليدة
اوتداد وؤ

ات تاري

ي لاا يوواا وجذورذا ف

ر وواوييا وحويويا ( ال وباودي .) 2008
التاريعي وتطورت تطو ا
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 2.2.2غياب الدولة الوطنية في العالم العربي
بالرغـ وف ظاور ال رب ونذ آالؼ ال نيف ف جنوب البحر اهبيض الوتو طي إال أنه لـ ياف لاـ نظاـ
يا
اال الو

يرب ووحد بالوتاوـ ال صردي يجو اـ ويوحدذـ تحت راية دولة واحدةي بؿ إف وا وحدذـ ذو النظاـ
ال يا

ي انظاـ دولة بدأ تأ ي ه ف

واةي واوتد ب دذا ف

بواع اهرضي واـ أوـ يربية وغير

يربية ( أبو باري .) 2014

لـ ي رؼ ال رب إذاي الدولة الوووية وال الدولة الوطنيةي فونذ ووط الدولة ال با ية ب د ال ليتة الو تنصر
باهلل نة 1258ـي والدولة اهووية ف

اهندلس نة 1031ـي تناوبت يلى حاواـ دويالت إقطايية اللية

يربية أو إ الويةي أو ليط وناواي وآ رذا الدولة ال ثوانيةي الت اناارت وع نااية الحرب ال الوية اهولى ف
ياـ 1919ي لتتوا واا الدوؿ اال ت وارية الغربية ( ال اردي .) 2012

ثيجادؿ الب ض بأف وتاوـ الدولة ااف ووجودا ف الونطوة ال ربيةي وي تدلوف يلى أف وصر واحدة وف
وحد وينا الوثطريفي لاف يواف الرد يلى
أقدـ الدوؿ ف ال الـي حيث ت ود بتاري اا إلى و ة آالؼ نةي يندوا ت
ذذا االديااي بأنه ربوا ياوف ذلؾ صحيحا بالوتاوـ التوليدد للدولةي الذد ااف ائدا ف ال الـ ف فترة ال صور
الو طى ووا قبلااي لانه بالوتاوـ الوانون الغرب الحديث لو نى الدولةي والذد وا زاؿ ائدا حتى ا في بايتبار
أف الدولة اياف قانون قائـ يلى فارة ال يادةي ن تطيع الووؿ بأف وا ثوجد ف وصر ليس دولة وفوا لاذا الوتاوـي
فل ـ تتر ع فارة ال يادة فيااي بوا يتطلبه ذلؾ وف وؤ

ات (اهيوب ي 2010ي ص .) 217-216

ياش ال الـ ال رب ونذ التت اإل الو ف إطار إوبراطوريةي أو لطنة ابرق تاـ

وبا وت ددةي يربط

بيناا الوالا لإل الـ أاثر وف الوالا للدولةي وبالتال اانت اهوة ذ وحور التاريع ال رب ي وليس الدولةي فلـ
ي رؼ ال رب الدولة بايتبارذا ايانا يا يا وطلوا و اوالي ووحدا وثابتا ودائوا ي وانوا ااف ترايز اإل الـ يلى
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الديف يووـ يلى أوة تؤوف به وتلتزـ بت اليوه وت ري اته
اهوة ي بايتبار أف الديف ذو الرابطة ال ظوى ي و ت
( اهنصاردي 1999ي ص .) 46-44

وف الؿ وا بؽ يتا لنا أف الونطوة ال ربية حتى بداية الورف التا ع ي ر ادت غياب الدولة
الحديثةي لصال دولة ال الفة الت اانت تووـ يلى ال ريية الدينيةي ولـ تبدأ إرذاصات الدولة ال ربية الحديثة ف
الظاور إال وع نااية الحاـ ال ثوان للبالد ال ربية.
 3.2.2دور الدولة العثمانية السمبي في نشأة الدولة الوطنية العربية
يندوا

يطر ال ثوانيوف يلى ال الـ ال رب

وفراوا

لطاناـ يليهي لـ ي ولوا يلى فرض الووانيف

واهنظوة ال ثوانية يلى البالد ال ربية إال فيوا ي ص إحااـ ال يطرة ال يا ية وال اريةي فتراوا اؿ بلد ي ير
وقؼ صوصيته االجتوايية والوبلية والطائتية ( ياغ ي 1997ي ص ) 84-83ي فود ق ت ـ ال ثوانيوف بالد ال اـ ف
البداية إلى ثالث والياتي وذ

والية ال اـي وطرابلسي وحلبي وف الورف ال ابع ي ر أيادوا التو يـ إلى أربع

والياتي وحوليف صيدا إلى واليةي وبو
أبناؤذا الحاـ ف

ي اع لترتيب اص ف

الحاـي حيث تحاوه أ ر إقطايية يتوارث

وناطؽ و ينة وف لبناف ( حرازي 1980ي ص .) 95

وف ال راؽ ق ت ـ ال ثوانيوف البالد إلى أربع والياتي وذ والية بغدادي والبصرةي والووصؿي و ار زوري
ييف ال ثوانيوف والة أتراؾ
وا تور ذذا النظاـ حتى ياـ 1839ـ ( ال زاودي 1951ي ص ) 70- 50ي بينوا ف وصر ت
لحاـ وصري ي اوناـ يع البلد الذد جرق ال رؼ يلى ا تيارا وف الوواليؾي الذيف ت اظـ نتوذذـ يئا ف يئاي
حتى ا تطايوا أف يوثلوا قوة ال ي تااف باا ف حاـ وصري تجاوزت لطة الوال ال ثوان ي وا تور الحاؿ اذلؾ
حتى الحولة الترن ية يلى وصر ياـ 1798ـ ( رافؽي 1968ي ) 175-168ي أوا ف اليوف فلـ ت تور اهوور اثي ار
لل ثوانييفي حيث ن أ صراع طويؿ بيناـي وبيف اهئوة الزيدييف ( الـي 1969ي ص ) 296-293ي وف

الحجاز
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ااف أ راؼ واة يوتلاوف نتوذا ابي ار ال ي تطيع ال ثوانيوف تجاوزا ( برو وآ روفي 1976ي ص ) 21ي وف الوغرب
ال رب ي و واؿ أفريويا ااف الحاؿ أياا و تلتاي حيث ايتود ال ااف ف ذذا البالد يلى الن اط البحردي وتزايد
نتوذ رؤ اا البحارةي وقادة الجيشي الذيف قاووا فيوا ب د بإقاوة إوارات اصة باـ ليس لل ثوانييف يلياا وق
ال لطة اال وية ( رافؽي 1974ي ص .) 115

وف الؿ وا بؽ يتا لنا أنه وبالرغـ وف يطرة ال ثوانييف يلى أغلب البالد ال ربيةي إال أف ذذا
ال يطرة اانت ف اثير وف الحاالت وجرد يطرة ا ويةي وقد ايد ا ؼ قباة ال ثوانييف يلى البالد ال ربية
إلى قياـ الاثير وف الحراات اال تواللية ي الت

اذوت فيوا ب د ف ن أة الدولة الوطنية ال ربية.

 4.2.2الحركات االستقاللية في العالم العربي
أدق ا ؼ الدولة ال ثوانية وااطراب أحوالاا ال يا يةي وال اريةي واالقتصاديةي إلى تناو النزيات
اال تواللية ف البالد ال ربيةي حيث بدأت صحوة ابيرة ف ال الـ ال رب تادؼ إلى التحرر وف الحاـ ال ثوان ي
ووحاولة اللحاؽ بالحاارة اهوروبية الت

اانت وحط أنظار ال رب ( يبد الرحوفي 1984ي ص ) 35ي ونجحت

ب ض البالد ال ربية ف إقاوة حاـ و توؿ نويا واي وغير ااع لل ثوانييف إال ا وياي وفوط هف الدولة ال ثوانية
اانت توثؿ دولة ال الفةي فود نج الوواليؾ باال توالؿ بحاـ ال راؽي وآؿ ال ظـ ف

حاـ ورياي والو نيوفي

وال اابيوف ف حاـ لبنافي ووحود يل ف حاـ وصري وظاذر ال ور ف حاـ فل طيفي والح ينيوف ف حاـ
تونسي وأحود الجزار ف حاـ يااي ويل بؾ الابير ف حاـ وصري ناذيؾ يف اإلوارات الاثيرة الت ن أت ف
ال ليه ال رب ( يبد ال زيزي 1973ي ص) 126-124ي لاف أبرز التحديات الت واجااا ال ثوانيوف ف البالد ال ربية
توثلت بثالث تاديدات حويويةي اذوت إلى حد ابير ف تبلور فارة الدولة ال ربية الحديثة :
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التيديد األول  :الحراة الوذابية ف الجزيرة ال ربيةي فود اانت الحراة الوذابية الت تبناذا آؿ

ودي وف أبرز

حراات التحدد للدولة ال ثوانيةي وبالرغـ وف أف ذذا الحراة ات ذت طاب ا دينياي إال أناا اانت ذات أب اد
يا يةي اصة وقد تحالؼ الوذابيوف وع آؿ

ودي وبدأ آؿ

ود يوظتوف الديوة الوذابية لبناا دولة اصة

باـي ب د أف حدث وا ي به االتتاؽ يلى أف تاوف الزياوة ال يا ية ؿ

ودي والزياوة الدينية لل يوخ الوذابيوف

( ياغ ي 1997ي ص .) 169- 168

ووع بروز ذذا التاديد بدأ ال ثوانيوف بح د جويع اإلواانيات للوااا يلى ذذا الحراة الت

حولت

ووجه ال لطاف ال ثوان أواورا لوال وصر آنذاؾ وحود يل بتحريؾ قواته نحو الجزيرة
أ طر حراة انتصاليةي ت
ووجه حولة بويادة ابنه
ال ربية للوااا يلى ذذا الحراةي وبدورا ا تجاب وحود يل لت ليوات ال لطاف ال ثوان ي ت
إبراذيـ ف

ياـ 1811ي نجحت ب د

بع

نوات وف الوتاؿ ف

ياـ  1818بالوااا يلى ذذا التاديد

( أنطونيوسي 1996ي ص .) 83-82

التيديد الثاني  :توثؿ بص ود نجـ وحود يل

نت ه ف

وصري فب د أف ااف يحاـ وصر با ـ ال لطاف

ال ثوان ي بدأ ي وؿ يلى اال توالؿ يف الدولة ال ثوانيةي اصة ب د أف اات يالقته وع ال ثوانييف ب د رفض
وحود يل و ايدة ال ثوانييف ف حرباـ اد رو ياي فن ب صراع و ل بيف الطرفيفي اانت فيه الغلبة لووات
وحود يل ي ولوال أف الدوؿ اهوروبية تد لت لونع انايار الدولة ال ثوانية ل ثاتب النجاح لوحود يل ف

إقاوة

دولة حديثةي حيث إ تف تد ث ؿ اهوروبيوف أحبط وحاولة وحود يل ا توالله بوصر واقاوة دولة حديثة ف وصر
وبالد ال اـي وبالرغـ وف ذلؾ فود وا ت ذذا التجربة اه اس لنوو وتصايد التتاير ف إقاوة الدولة ال ربية
الحديثة ( الايال وآ روفي 1979ي ج 6ي ص .) 93-92

ااف وحود يل ي ى لبناا دولة يصرية حديثة وفؽ النووذج الغرب ي لاف الدوؿ اال ت وارية الابرق
يارات بناا ذذا الدولةي لذلؾ يولت يلى ارب ذذا التجربةي فواوت بالتحالؼ اداي ودورت جي ه وأ طولهي
28

وفرات يليه و اذدة لندف 1840ـ ي هف أوروبا لـ تاف لتوبؿ بوياـ دولة يربية حديثة تادد وصالحاا الاثيرة ف
الونطوة ال ربية ( ذياؿي 2002ي ص .) 11

التيديد الثالث  :اال ت وار اهوروب

الذد بدأ صوب البالد ال ربيةي وااف يادؼ لل يطرة يلياا وا تغالؿ

وواردذا واواانياتاا.
وف الؿ وا بؽ يواف الووؿ أف لطة الدولة ال ثوانية يلى البالد ال ربية ف فترات طويلة وف تاريع
نتوذذا يلى البالد ال ربية اانت لطة ا ويةي ت تود رييتاا وف اوناا حاانة ال الفةي لاناا يولياي وف
حاالت اثيرة لـ تاف ذات يادة حويوية يلى ال الـ ال رب ي وذو وا فت الباب فيوا ب د لووجة اال ت وار الغرب ي
والتد ؿ ال ارج ف

ال ؤوف ال ربية ( الحودي 1992ي ص .) 154

 5.2.2دور االستعمار في نشأة الدولة الوطنية
ل بت الدوؿ اهوربية دو ار ذاوا ف

إا اؼ الدولة ال ثوانيةي وفت الباب أواـ الديوات إلقاوة الدولة

الوطنية ال ربيةي حيث اات الدولة ال ثوانية صرايات داويةي و ر ةي اذوت ف إا افاا إلى حد ابيري فود
ن ب صراع ينيؼ بيف الدولة ال ثوانيةي ورو يا الويصرية يلى ال يادة يلى البحر اه ودي وا تور ذذا الصراع
طويالي وقاوت رو يا

الله بوحاولة إثارة النزيات االنتصاليةي واال تواللية ف

1774ـ بتوقيع و اذدة (اوجؾ قينارج )ي الت

البالد ال ربيةي وانتاى ياـ

حصلت فياا رو يا يلى ال ديد وف االوتيازات التجارية ف

الووتلاات ال ثوانية (حرازي 1980ي ص ) 91-90ي و اذـ اال ت وار اهوروب ف ن أة الدولة الوطنية وف الؿ
فصله النااؿ الوطن ف البالد ال ربية يف ب اه الب ضي ليج ؿ لاؿ بلد صوصية ف نااله التحرردي ثـ
جاات

يا اته ف

ارس وتاوـ الدولة الوطنية لدق ال وب ال ربية
ر ـ الحدود ال يا ية للبالد ال ربية لتث ت

( الجابردي 1990ي ص .) 92
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لود ل ب اال ت وار دو ار بالغا ف ن أة الدولة الوطنية ف ال ديد وف الحاالت ف التاريع ال رب ي حيث
قاـ اال ت وار ب ولية تتتيت وتجزئةي وأن أ دوال أيطاذا ريية الوجود بإاتاا وتاوـ الدولة يليااي وفوا للوتاوـ
الوانون الد تورد الحديث للدولةي ووفوا لاذا النووذج ن أت الدولة الوطنية ف اؿ وف ورياي ولبنافي واهردفي
وال راؽ ( الحودي 1992ي ص .) 153

بدأ اال ت وار بالحولة الترن ية يلى وصر ( 1801-1798ـ)ي و تالت ذذا الحولة انطالقة لووجات
اال ت وار الت

ت رات لاا الونطوة ال ربية فيوا ب دي حيث فتحت أنظار الدوؿ اهوروبية يلى اهذوية

ال يا يةي واال تراتيجيةي واالقتصادية للبالد ال ربيةي فود

ا ت أغلب البالد ال ربية لال ت وار اهوروب ي

الجزائري وتونسي ووصري وليبياي وال ودافي وبالد ال اـي ول بت الايونة اال ت وارية يلى البالد ال ربية دو ار
ابي ار ف ن أة الدولة الوطنية الحديثة ف اهقطار ال ربيةي واانت اللحظة الت ل ب اال ت وار فياا ذذا الدور
ذو ف ال نوات اهولى وف الورف ال ريفي ف وع بدايات الورف ال ريف الت وصلت فياا الدولة ال ثوانية لورحلة
طيرة وف الا ؼ واالاوحالؿي وحدوث ترااوات اثيرة بيف دوؿ أوروبا أدت ف
ال الوية اهولىي وف الوقت الذد اانت فيه الحرب يلى أوجاا وف
ي فرن اي رو يا ) الت

اانت ت اؿ جباة واحدة ف

النااية إلى اندالع الحرب

ياؽ الترتيبات بيف الدوؿ الابرق ( بريطانيا

وواجاة الدولة ال ثوانية وحلتائاا اهلوافي جاات اتتاقية

( اياس بياو) ياـ 1916ـ لتو يـ وتوا ـ الونطوة ال ربية ( أنطونيوسي 1987ي ) 354-353ي والت بدأت و اا
والو الدولة الوطرية تت اؿ وتتا ي فود يوؿ اال ت وار يلى ا تغالؿ اإلرث التاري

لتتتيت البالد ال ربية

وا بيف أ ر و الالت حااوةي لتحويله إلى تجزئة ذات ريية د تورية دا ليا بتر يع وتاوـ الدولةي و ارجيا
بإيطائه ال ريية الدولية اوحدة وف وحدات النظاـ الدول ي واانت الدولة الوطنية ذ

الصيغة الت

توت باا

يولية التجزئة ( الحودي 1992ي ص .) 154-153
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وأدت يولية التجزئة تلؾ لوا ي به تر يـ الحدود الت أصبحت ذ الو تودة ل نوات طويلة ف ب ض
الدوؿي وتر يواا ناائيا ف دوؿ أ رقي لاناا ف نتس الوقت وا ت البذور اهولى هغلب اهزوات الت ت ان
وناا الدولة الوطنية ف

ال الـ ال رب ي بو نى أف تو يـ اياس -بياو ذو الذد ج ؿ وف ال لوييف أقلية ف

وريةي ووف ال نة أقلية ف

ووزع اهاراد يلى أربع دوؿي وأ ت س للنظاـ الطائت
ال راؽي ت

الوالو الرئي ة إلقاوة دولة إ رائيؿ ف

فل طيف ( ياغ ي 2015/11/13ي ص .) 13

ووع نااية الحرب ال الوية اهولى أصب الوطف ال رب
ا ت وا ار وبا اري أو ف

ف

لبنافي وواع

صورة حوايةي أو انتدابي ووا بو

اله توريبا ي اع للدوؿ اال ت واريةي واا

وف البالد ال ربية اليا وف ال يطرة اال ت وارية

االجزيرة ال ربيةي ااف وطوقا بالنتوذ اال ت واردي وذاذا ت ددت أ ااؿ الايونة اال ت وارية يلى البالد ال ربيةي
وت ددت اذلؾ الدوؿ اال ت وارية الت

تايوف يلى البالد ال ربيةي حيث توا وت فرن ا وبريطانيا وايطاليا تلؾ

الايونة يلى البالد ال ربيةي وذو وا أدق إلى ارتباط اؿ بلد يرب بالدولة الت ت ت وراي وذنا أصبحت اهولوية
أواـ البلداف ال ربية ذ لال توالؿ الوطن ي وأصب ا لنااؿ الوطن وار ا نحو إقاوة الدولة الوطنية الوطريةي
وذو وا أدق لغياب

ارات الوحدة ال ربية وف يوليات النااؿ الوطن ي لح اب النااؿ وف أجؿ ا ترجاع

الدولة الوطنية أوال وبنااذا( الجابردي 1990ي ص .) 92-90

صحي أف ب ض البلداف ال ربية اانت لاا صوصية يف غيرذاي حيث لـ يل ب اال ت وار دو ار ف
ن أة الدولة فيااي وانوا اانت ظروفاا التاري يةي والتطورات ال يا يةي واالجتوايية الت ورت باا يبر تاري اا
ذ اه اس ف ت ايؿ وبناا الدولة فيااي وثؿ وصر واليوف وال وديةي حيث تطورت ذذا البلداف ذاتيا نحو بناا
الدولة وف يوليات توحيد دا لية تطورت حتى وصلت إلى دولة تـ بنااذا يبر توحيد البلدي أو فتوحات قادذا
طرؼ واي وت بر يف ذذا النووذج ن أة ال وديةي وليبياي وال ودافي فود ن أت ذذا الدوؿ وف الؿ حراات
توحيد وطنية دا ليةي وال

ؾ أف اال ت وار ل ب دو ار ف

بناا ذذا الدولةي لانه دور ثانودي حيث يوؿ
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اال ت وار يلى تاريس التطورات الدا لية نحو بناا الدولة يبر إاتاا الطابع الوانون ي والد تورد يلى يولية
الن أةي ثـ فيوا ب د ل ب اال ت وار دو ار ف

تحجيـي وتوزيـ ذذا الحراات التوحيدية ( الحودي 1992ي ص - 153

.)154

و الصػػة الوػػوؿ فإنػػه بانتاػػاا الحػػرب ال الويػػة اهولػػىي وانايػػار الدولػػة ال ثوانيػػة ب ػػدذاي والغػػاا ال الفػػة
ال ثوانيػػةي ػػوطت ف ليػػا اػػؿ ال وبػػات أوػػاـ ظاػػور الػػدوؿ الوطنيػػةي وبػػدأت ب ػػدذا التتػػايالت ف ػ اػػؿ إقلػػيـ يرب ػ
تارس ف ليا وف الؿ اتتاقية اياس بياو.
بادؼ الوصوؿ لال توالؿ الناائ يف اال ت وار الذد ت
 6.2.2العالم العربي ومعارك االستقالل ونشأة الدولة الوطنية
و ػػف ػػالؿ و ػػا ػػبؽ نالح ػػظ أف الدول ػػة الحديث ػػة فػ ػ أوروب ػػا اان ػػت نت ػػاج تط ػػور طبي ػ ػ ي وولي ػػدة اوت ػػداد
وؤ

ات تاري

ي لاا يوواػاي وجػذورذا فػ التػاريعي ذػذا باإلاػافة إلػى أناػا جػاات ب ػد حػروب طاحنػة ػادتاا

الوارة اهوروبيةي ولذلؾ ن أت الدولة الحديثة ف

ر وواويياي وحويويا ( ال وباودي .) 2008
أوروباي وتطورت تطو ا

لاف الواع ااف و تلتا بالن بة لن أة الدولة الوطنية الحديثة ف ال الـ ال رب ي حيث لـ تاف وليدة تطور
طبي ػ ػ فػ ػ ذ ػػذا ال ػػدوؿ ( يػػاغ ي 2015/11/6ي ص ) 13ي وانو ػػا ن ػػأت ال ػػدوؿ ال ربي ػػة فػ ػ ظ ػػؿ ظ ػػروؼ و تلت ػػةي
وصيرورة تاري ية و تلتةي وترايبات ب رية وتباينةي واه طر ف ظؿ صرايات يربية  -يربيةي و اػوع الاثيػر
وناا لايونة اال ت وار الجديدي وزرع الاياف الصايون ف قلباػا يلػى أنوػاض فل ػطيفي وفػ ظػؿ غيػاب و ػروع
وطن ػ أو ق ػػوو إلقاو ػػة الدول ػػة الحديث ػػةي التػ ػ تنتو ػػؿ ب ػػالوجتوع و ػػف الت ل ػػؼ إل ػػى الحداث ػػةي وو ػػف اال ػػتبداد إل ػػى
الديووراطية (ال اردي .) 2012

ثو ة تت يراف حوؿ ن أة الدولة الحديثة ف ال الـ ال رب ي اهوؿ  :يرق أف الدولة ال ربيػة الحديثػة ثو َج َػدت
وت
بت ؿ الووق اال ت واريةي التػ قاوػت بر ػـ الحػدودي وصػناية وؤ ػات الدولػة ب ػد تجزئتاػاي بوػا ي ػدـ وصػالحاا
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فػ الونطوػة ب ػد الحػػرب ال الويػة اهولػىي إال أف ذػذا التت ػػير ثيوابػؿ بػالرفض ووػف يػػرق أف جػذور الدولػة الحديثػػة
اانت قبؿ ورحلة اال ت وار اهوروب ف الونطوةي فاناؾ وا يوارب وس ي رة دولػة ثي َرفػت با ػتوالليتاا وثػؿ :
وصػػري وتػػونسي والج ازئػػري والوغػػربي وذػػذا ذػػو التت ػػير الثػػان ي واف اػػاف ذػػذا التت ػػير ونطوي ػاي إال أنػػه ال يواػػف
ايتبػػارا ثو َارا ػػا للتت ػػير اهوؿي وذ ػػو و ػػا ج ػػؿ ب ػػض الوتاػ ػريف ي ػػروف أف التت ػػيريف ثياو ػػؿ ا ػػؿ وناو ػػا ا

ػػري

فا توالؿ الدولة ليس الو يار الوحيد ل اؿ الدولة الحديثةي فاؿ وف الدوؿ الت ثي َرفت با تواللاا قبؿ اال ػت واري
أو ثو َجدت ب د اال ت وار وثؿ  :ورياي وال راؽي وفل طيفي واهردفي قد ت ترات لال ت وار ب اؿ أو بآ ري وذو
وا أثتر بالارورة يلى ػاؿ الدولػةي نتيجػة ال اػوع لال ػت واري و ػ يه الػدائـ لتحويػؽ وصػالحه اال ػت وارية فػ
الونطوة حتى ب د اال توالؿي فحتى ب د ا توالؿ ب ض الدوؿ ال ربية وثؿ :ال راؽ ووصػري أو الػدوؿ التػ اانػت
و ػػتولتة أصػػال وثػػؿ الػػيوفي وال ػ وديةي ظػػؿ نوػػوذج الدولػػة ال ربيػػة الحديثػػة نووذج ػا و ػػوذاي ال ي ػػتطيع وحااػػاة
النوػػوذج الغرب ػ للدولػػة الحديثػػةي فالػػدوؿ ال ربيػػة اانػػت ولػػـ تػػزؿ دوال غيػػر ديووراطيػػةي وال ت ػػتطيع توثيػػؿ ػ باا
توثيال حويوياي وبالرغـ وف ذلؾ وجد نووذج الدولػة قبػوال ػ بيا حتػى وقػت قريػبي فتػ نظػر الػب ض اانػت الدولػة
توثؿ اال ػتوالؿ والوناذاػة اػد ال ػيطرة اهجنبيػةي وتحػافظ يلػى الػديف والوػيـي حتػى واف لػـ تثػ َ
رض ػ باا بالحػد
اهدنى الونتظري فاانت بالن بة لاـ صورة ال الص وف اال ت وار ووناذاته فػ

الوقػت نت ػه ( جػالؿي ) 2016ي

ون أت الدولة الوطنية ال ربية اتتويه لحراات التحرير اد اال ت وار ( اهحوري .) 2011

ووع تأ يس اهوـ الوتحدة ياـ 1945ـي تطورت الدولة الوطنية يلى الو ػتوق ال ػالو ي واحتلػت الووقػع
اه ا ػ ف ػ النظػػاـ ال ػػالو ي حيػػث يػ تػزز ويثػػاؽ اهوػػـ الوتحػػدة وػػف ايػػاف الدولػػةي وأصػػبحت الدولػػة ذ ػ ال ػػاؿ
ال ائدي والوانون ي والو ترؼ به ف النظاـ ال يا

ال الو ( الجوردي.) 2007
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ثػػـ جػػاا قيػػاـ جاو ػػة الػػدوؿ ال ربيػػة يػػاـ 1945ـي تاري ػػا للدولػػة الوطنيػػة ف ػ ال ػػالـ ال رب ػ ي حيػػث تػػـ
االيتراؼ بتحويؿ وا تبوى وػف تراػة الدولػة ال ثوانيػة الػى أقطػاري ودوؿ يربيػة و ػتولةي اات ػبت ػريية الوجػود (
الجابردي 1990ي ص .) 92

ب د ذلؾ بدأت الدولة الوطنية ف ال الـ ال رب ت ػتاوؿ والوحاػاي واف ب طػى بطيئػةي وبػدأ الحػديث ب ػد
ذلؾ يف ايتية بناا الدولة الحديثةي ووواجاة الو االت الت ترااوػت يلػى وػدار يوػود وػف التب يػة واال ػت واري
واحتلػػت و ػػألة بنػػاا الدولػػة الحديثػػة حي ػ از وا ػ ا ف ػ التاػػر والووار ػػةي ف ػ الاتػػاح وػػف أجػػؿ اال ػػتوالؿ الػػوطن ي
وتورير الوصيري والبحث يف الاويةي والظاور يلى الو ػرح ال ػالو ي وتأديػة الػدور الحاػاردي والثوػاف الوت يػؿ
لاؿ أوة و

ب ( طالبي 1999ي ص .) 9

لود ادت ال تينات وف الورف ال ريف بداية تاريس الدولة الوطنية ب ػاؿ ف لػ ي حيػث ػادت ا ػتوالؿ
ال ديػد وػف الػبالد ال ربيػةي وأصػب ناػاؿ ذػذا الػبالد وصػوبا نحػو الػدفاع يػف ذػذا الدولػةي وبنائاػاي ثػـ جػاا ف ػػؿ
الوحدة بيف وصر و وريا ياـ 1961ـ ياوال آ ر وػف يواوػؿ تاػريس الدولػة الوطنيػة فػ ال ػاحة ال ربيػةي وجػاا
فػ الناايػة احػتالؿ إ ػرائيؿ هجػزاا وا ػ ة وػف الػبالد ال ربيػة يػاـ 1967ـي بوثابػة نا ػة لوتاػوـ الوحػدة ال ربيػػةي
اهولوية ف
وبدأت الوطرية تحتؿ
ت

البالد ال ربية ( الجابردي 1990ي ص .) 94-93

ووػػف ػػالؿ وػػا ػػبؽ يتاػ لنػػا أف وجوويػػة وػػف ال واوػػؿ ػػاذوت ف ػ ن ػػأة الدولػػة الوطنيػػة الحديثػػة ف ػ
ال الـ ال رب ي فود اذـ النووذج الغربػ للدولػةي واهفاػار وال نظريػات ال يا ػية التػ انت ػرت فػ ال ػالـ فػ بلػورة
التار ال رب نحو إن اا الدولة الحديثةي اوا ػاذـ اال ػت وار الغربػ فػ و ػايدة اهقطػار ال ربيػة يلػى االتجػاا
نحػػو ذػػذا ال ػػاؿي اصػػة وقػػد ت ارفػػؽ ذلػػؾ وػػع حالػػة الا ػ ؼ ال ػػديدة الت ػ يانػػت وناػػا الدولػػة ال ثوانيػػةي ذػػذا
باإلاافة إلى اندالع حراات التحرر ال رب وف اال ت وار وبواياا.
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لاف يجب اإلقرار بأف الدولة ال ربية الحديثة لـ تظار إلى الوجود فوط انتاج للدور اال ت واردي بؿ ل ب
الواقع التاري
الو توق ال الو

ال رب دو ار ذاوا ف ن أة ذذا الدوؿي واات اباا ريية ابيرة فػ الحيػاة ال يا ػية ال ربيػةي ويلػى
( الحودي 1992ي ص .) 152

الصة الووؿ إف الدولة الحديثة ف ال الـ ال ربػ لي ػت ابتػدايا يربيػا الصػاي وانوػا ذػ وػزيه و ػتلط
وػػف يػػدة يواوػػؿ تاري يػػةي و يا ػػية ذاتيػػةي ووواػػويية ي ػػاذوت بتتايلاػػا فيوػػا بيناػػا يلػػى ن ػػأة الدولػػة ال ربيػػة
الحديثػػةي فػػال يص ػ الوػػوؿ أف يػػاوال واحػػدا ػػاذـ بوتػػردا ف ػ ن ػػأة الدولػػة الوطنيػػة الحديثػػة ف ػ ال ػػالـ ال رب ػ ي
فاال ػػت واري وال واوػػؿ التاري يػػةي والواقػػع االجتوػػاي ي والوػػوروث التاػػرد والثوػػاف ي جوي اػػا يواوػػؿ ا ػػترات ف ػ
التأثير يلى الواقع ال يا

ال رب الحديث.
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 3.2خصائص الدولة العربية الحديثة وسماتيا
إف الدولة ال ربية الحديثة ن أت بت ؿ يواوؿ وتدا لة اوا الحظنا ػابواي ب اػاا ي ػود لػدور الػدوؿ التػ
حاوػت الػػبالد ال ربيػػةي وب اػػاا ا
بينوا ت ود ف ب اػاا ا

ػر يرجػػع إلػػى الػػدور الػذد ل بػػه اال ػػت وار فػ ن ػأة الدولػػة ال ربيػػة الحديثػػةي

ػر ل واوػؿي وظػروؼ تاري يػةي واجتواييػةي و يا ػية دا ليػة فػ ب ػض البلػداف ال ربيػة

وي ز الدولة ال ربية الحديثة بوجووية وف ال صائص ج لاا ت تلؼ يف
اذوت ف ن أة الدولة الحديثةي وذو وا ت
الدوؿ ف بوية أنحاا ال الـي وأذـ ذذا ال صائص:
 1.3.2غياب الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية :
ي ػػرق وحو ػػد ياب ػػد الج ػػابرد أف الديووراطي ػػة بوثاب ػػة نظ ػػاـ يا ػ ػ ي اقتص ػػاددي اجتو ػػاي ي قواو ػػه ثالثػ ػػة
أراػ ػ ػػاف  :اػ ػ ػػواف حػ ػ ػػؽ اإلن ػ ػ ػػاف فػ ػ ػ ػ الحريػ ػ ػػة والو ػ ػ ػػاواةي وأ
وودنيػةي ثػـ التػداوؿ ال ػلو

ػ ػ ػػة الدول ػ ػ ػػة وػ ػ ػػف ػ ػ ػػالؿ وؤ ػ ػ ػػات يا ػ ػ ػ ػػية

لل ػلطة يلػى أ ػاس حاػـ اهغلبيػة دوف التتػريط بحوػوؽ االقليػة ( الجػابردي 1994ي ص

) 86ي وذ ػػذا اهرا ػػاف ل ػػـ تتػ ػوافر أب ػػدا فػ ػ الدول ػػة ال ربي ػػة الحديث ػػةي حي ػػث توي ػػزت الدول ػػة ال ربي ػػة الحديث ػػة بغي ػػاب
الديووراطية ف الحاـ ( يل ي 2013ي ص ) 7ي فود قاوت ف الدوؿ ال ربية أنظوة يا ية إقصائية و تبدةي لي ت
ولتزوة بآليات الحاـ الر يد ف الو االةي وتجديد الن ب الحااوة يبر االنت ابي واال تيار الحر للوواطنيفي بؿ
حتى الدوؿ الجواورية بدأت ت وؿ يلى ابتاار آليات للتوريث هبناا الرؤ اا او يلة النتواؿ ال لطةي وثؿ ورياي
وليبياي واليوفي ووا ااف و ططا له الحدوث ف

وصر ( حوادي 2015ي ص .) 55

يول ػػت اهنظو ػػة ال يا ػ ػػية ال ربي ػػةي وون ػػذ و ارحػ ػػؿ ا ػػتواللاا يلػ ػػى الح ػػد و ػػف الو ػ ػػاراة ال يا ػ ػػية ي ػ ػػف
طري ػ ػ ػػؽ ون ػ ػ ػػع االنت اب ػ ػ ػػات الحػ ػ ػ ػرةي وف ػ ػ ػػرض الوي ػ ػ ػػود يل ػ ػ ػػى اهحػ ػ ػ ػزاب الو ارا ػ ػ ػػةي وأحيان ػ ػ ػػا ون اػ ػ ػ ػػا بالااوػ ػ ػ ػػؿي
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و ػ ػ ػػتبدلة ا ػ ػ ػػؿ ذل ػ ػ ػػؾ بو ػ ػ ػػاراة يا ػ ػ ػػية تن ػ ػ ػػجـي وفل ػ ػ ػػتتااي و ػ ػ ػػاراة أ ا ػ ػ ػػاا الت بئ ػ ػ ػػة الجواذيريػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػػديـ
ررا ( الوصردي 2005ي ص .) 75-74
النظاـ الحااـي وا تورار ونحه ال ريية الالزوة ال تو ا

لود تـ اقتصار الديووراطية ف البالد ال ربية يلى وظاذر ذاو تية توثلت بووار ة الوواطف حؽ اال تيار
ف ػ االنت ابػػات الت ػري يةي أو التنتيذيػػةي ولاػػف ف ػ الووابػػؿ تػػـ ا ػػتب اد قطايػػات ػ بية وا ػ ة وػػف يوليػػة صػػنع
الو ػراري ور ػػـ ال يا ػػات ال اوػػةي حيػػث تر ػ ت الديووراطيػػة ف ػ أناػػا وجػػرد الو ػػاراة ف ػ

االنت ابػػات (حو ػزاودي

2015ي ص .) 70-69

ذػػذا التغييػػب الوت وػػد وػػف قبػػؿ النظػػاـ ال يا ػ للوبػػادئ الديووراطيػػةي ولدولػػة الوؤ

ػػات الت ػ توػ َ
ػارس

وظائتاػ ػ ػػا بال ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػػليـي أ ػ ػ ػػاـ ف ػ ػ ػ إ لغػ ػ ػػاا أدنػ ػ ػػى و ػ ػ ػػاراة ف ليػ ػ ػػة للو ػ ػ ػواطف ال رب ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ التػ ػ ػػأثير ب ػ ػ ػػالورار
الػػذد يو ػػه وبا ػرةي ب ػػد تاوػػيش دورا ف ػ الو ػػاراة ال يا ػػيةي ولػػـ ي ػػد ي ػػؤثر فػ ػ الوػ ػرار ال يا ػ ي حيػػث توػػت
يولية التغييبي والتاوػيش للوػواطف با ػـ الوحػدة الوطنيػةي وبوبػررات حوايػة اهوػف الوػوو ي ووواجاػه اال ػت واري
تـ إقصػػاا أ ػس الديووراطيػػة الوائوػػة يلػػى الت دديػػة ال يا ػػيةي وحوايػػة الحري ػػاتي والحوػػوؽ اه ا ػػيةي ودولػػة
فػ ت
الوؤ

ات ( الوصردي 2005ي ص .) 76-75

ولذلؾ ي لـ ت تطع الدولة ال ربية الحديثة أف تحوؽ الحد اهدنػى لوواصػد الوػواطنيف فػ الحريػةي وال دالػةي
والو اراةي وتحويؽ اال توراري واهوفي لذلؾ فإف ثورات الربيع ال رب الت اندل ت ف و ظـ الدوؿ ال ربية تبنت
تلؾ الوطالب اه ا ية للوواطف ال رب ي ووف أذواا الو اراة ال يا ية التايلة ( جالؿي .) 2016

 2.3.2انتشار الفساد السياسي واإلداري واالقتصادي :
يلػػى الػػرغـ وػػف أف الت ػػاد ال يا ػ ي واإلدارد ظػػاذرة يالويػػةي إال أف ب ػرة الػػدوؿ بػػه ت تلػػؼ تب ػػا لحجػػـ
وطبي ة ذذا الظاذرةي وال

ا نت ه يواف قوله يف اه اليب الوتب ة للت اوؿ و ااي إال أف وػا يويػز ذػذا الظػاذرة
37

فػ الدولػػة ال ربيػػة الحديثػػةي ذػ تأناػػا أصػػبحت فػ حػػاالت يديػػدةي جػػزاا وػػف بنيػػة النظػػاـ ال يا ػ نت ػػهي ب بػػارة
بػدأ يتػأطر فيوػا يواػف ديوتػه بآليػة اصػة بػهي ترتوػ إلػى وصػاؼ

أ رقي إف ا ت راا الت اد اإلداردي وال يا

''الوؤ ة'' الوائوة بذاتااي وذو اهور الذد ن ثر يليه ف تحولاػا إلػى قػوة يا ػيةي واجتواييػةي وأ القيػة فايلػةي
توارس اغوطاا الوبا رة وغير الوبا رة يلى الدولة ووؤ

اتاا والوجتوع وقػواا ال يا ػية واإلفػرادي وذػ اػغوط

ونظوة ت وؿ اافة وياديف الدولة والوجتوعي ويلى اافة الو تويات وباه ص ال ليا وناا ( إبراذيـ 1985يص.) 67

إف تحػػوؿ الت ػػاد إلػػى ووار ػػة ػػائ ة االنت ػػاري ذػػو وؤ ػػر واا ػ ف ػ دالالتػػه يلػػى طبي ػػةي وو ػػتوق
الوظاذر ال اوة هزوة الدولةي ونظاواا ال يا

ي وف وودوة ذذا الوظاذر ا ؼي أو حتى غياب أجازة الرقابةي

والو ػػاالةي والوحا ػػبة الر ػػويةي وال ػ ػ بيةي وان ػػداـ ال ػػتافية فػ ػ ووار ػػات الدول ػػةي وب ػػاه ص و ػػا يت ل ػػؽ ون ػػه
ب يا تاا االقتصادية واالجتواييةي وأ ي ار يادة ال القػات غيػر الصػحيحة بػيف ال ػلطةي والوػاؿ فػ غالبيػة الػدوؿ
ال ربيةي وذو لؿ يظار ف إف اد رأس الواؿ هجازة الدولػةي ووؤ ػاتااي واػذلؾ فػ ا ػتغالؿ الوواقػع اإلداريػةي
وال يا ية للحصوؿ يلى واا ب

صية أو يائلية ( يل ي .) 1999

ف الؿ يور الدولة ال ربيػة الحديثػة انت ػر الت ػادي و ػوا ت صػيص الوػوارد االقتصػادية الووويػةي وفداحػة
التوويػػؿ واإلنتػػاؽ يلػػى اهوػػف والجػػيشي وغيػػاب الو ػػاالة وال ػػتافيةي وانت ػػار الر ػػوةي و ػػوا ا ػػت داـ ال ػػلطةي
وا تغالؿ الونصب ال اـ لتحويؽ ونافع
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 3.3.2التبعية لمخارج :
إف الدولة ال ربية الحديثة ن أت وذ ال ت رؼ وػف اال ػتوالؿ إال اإليػالف ال ػال ي وثػؿ الن ػيد الر ػو
وال لـي وووثؿ ف اهوـ الوتحدةي وووافوة الدولة الحاويةي أو الو ت َورةي بحيث أف اإليالف يف ذذا اال توالؿ تـ
ب ػد توقيػع ال ديػد وػف الو اذػدات التػ تاتػؿ وصػال الغػربي وفاػرة التاػاوف دا ػؿ الجاو ػة ال ربيػة تػأت بوػا ال
38

يت ارض وع االرتباطات ال ارجيةي وقد طرحت الو الة بحدة ف

نة 1955ـي يندوا رفض يبد الناصر يا ة

اهحػػالؼي و لوػػا حػػاوؿ اال ػػتوالؿ الت ل ػ اصػػطدـ بحويوػػة اال ػػتوالؿ الو لػػف ف ػ وصػػري ود لػػت وصػػري ويبػػد
الناصر فػ صػراع وػع قػوق الايونػةي واػاف وػف الطبي ػ أف ي ػوؿ الصػراع اػؿ ػاحة الػوطف ال ربػ حيػث اػاف
التحرر وف اال ت واري والتب ية للغرب ذو أحد أذـ اهذداؼ للدولة ال ربية الحديثة ( يؼ الدولةي .) 2013

ولاػف وػػا حػدث ذػػو أف التب يػة فػ ال ػالـ ال ربػ بلغػت حػػدا ابيػ اري أاػ ؼ وػف اال ػػتوالؿ الػذات للدولػػة
ال ربيػػة الحديثػػةي وذػػو واقػػع لػػه وظػػاذراي وأب ػػاداي وأ ػػبابهي تتج ػػد وظػػاذرا بأ ػػااؿ وت ػػددة يا ػػيةي وي ػػاريةي
واقتصاديةي وأونيةي وواليةي وثوافيةي وتانولوجية ( صايغي 1992ي ص .) 60-55

أوا أ باب التب ية فال توتصر يلى الاغوطي وال واوؿ ال ارجية فح بي بػؿ وت ػترؾ و اػا جولػة أ ػرق
وف ال واوؿ الدا ليةي ووف بيف أذـ ذذا ال واوؿ تجدر اإل ارة إلى اؿ وف ارتباط وصال ب ض الووق ال يا يةي
واالقتصػػادية الوحليػػة با ػػتورار يالقػػة التب يػػة اوػػا ذ ػ لل ػػارجي وا ػ ؼ النظػػاـ اإلقليو ػ ال رب ػ ي وأزوػػة ػػريية
النظـ ال يا يةي وت دد وصادر النزايات ال ربية – ال ربيةي إاافة إلى ا ؼ جاود التااوؿ والت اوف بيف الدوؿ
ال ربيةي وباه ص فػ الوجػاليف االقتصػاددي وال ػاردي ووػف حصػيلة ف ػؿ ذػذا ال واوػؿ تت ػاؿ أراػية ونت ػية
ال اوع للووق ال ارجيةي واالناواؾ ال يا

ف

توتيف روابط التب ية لاا ( يباسي .) 2016

ويلى الرغـ وف ا تالؼ الدوؿ ال ربية ف أ ااؿ التب ية لل ارجي ودرجاتااي إال تأناػا ت ػترؾ جوي اػا فػ
وحاربػػةي أو إا ػ اؼ الحريػػة ال يا ػػيةي واالجتواييػػة الدا ليػػةي وذػػو واقػػع ي ػػير إلػػى الت ػرابط ال اػػود بػػيف فوػػداف
الحرية ال يا يةي وال اوع للووق اهجنبيةي اهور الذد ج ؿ ب ػض البػاحثيف ثيوػروفي بػأف غالبيػة الن ػب ال ربيػة
الحااوػػة ت وػػؿ يلػػى تا ػريس يالقػػة التب يػػة لل ػػارجي وا ػػتورارذاي حتػػى ولػػو ااػػطرت أحيانػػا إلػػى ا ػػت داـ الوػػوة
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لوواجاة الحراات والتيارات الوحلية الرافاة لاذا النوط وف ال القات وع ال ارجي بػؿ تإناػا ت وػؿ فػ ذػذا االتجػاا
للدرجة الت

تثغتؿ فياا أحيانا حتى التداييات الناجوة يناا ( الازيل ي .) 2006

ونذ بداية االنتراد اهوريا بال الـ ال رب ب د حػرب 1973ـي ت توػد الػدوؿ ال ربيػة بصػورة أ ا ػية يلػى
رااا ال الـ ال ارج اوصػدر أ ا ػ ي وأحيانػا وحيػد لل ػرييةي فراػاا الوػوق الابػرقي وو ػاندتااي وتأييػدذا ذػ
الاواف الوحيد لبواا النظػاـ ال يا ػ وأحيانػا بوػاا الدولػة ذاتاػاي لػذلؾ تجاذلػت و ظػـ الػنظـ ال يا ػية فػ ال ػالـ
ال رب وطالب

وبااي واحتياجاتااي وأحيانا لـ تثلؽ باال لوآ يااي واوارثاا ( يارؼي 2011ي ص .) 63

وي اؿ الت ػوؼ الػدائـ الػذد ت ي ػه البلػداف الصػغيرة والاػ يتة أحػد أبػرز أ ػباب التب يػةي إذ تحػاوؿ ذػذا
ث
الػدوؿ الوحافظػة يلى بوائاا وف الؿ االيتواد يلى الووق اهجنبيةي وتلجأ إلى ووار ة االنغالؽي والت ػتر دا ؿ
وجتو اتا ػ ػ ػ ػ ػ ػػاي اهو ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػذد ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدد إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى زي ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة تب يتا ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لل ػ ػ ػ ػ ػ ػػارجي وبالت ػ ػ ػ ػ ػ ػػال ت ارج ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيادتااي
ووػ ػػا ي ػ ػػاـ ف ػ ػ تنتيػ ػػذ طلبػ ػػات الدولػ ػػة الحاويػ ػػةي فت توػ ػػد يا ػ ػػات ذػ ػػذا البلػ ػػد الحػ ػػاو دوف أدنػ ػػى ايتبػ ػػار لل ػ ػرأد
ال ػ ػ ػ ػػاـ الوحل ػ ػ ػ ػ ي باػ ػ ػ ػػدؼ تػ ػ ػ ػػأويف ػ ػ ػ ػػرييتاا وتجػ ػ ػ ػػاوزا ال ػ ػ ػ ػػريية الت ػ ػ ػ ػ ت بػ ػ ػ ػػر يناػ ػ ػ ػػا الديووراطيػ ػ ػ ػػةي ووتجاػ ػ ػ ػػه
نحو ريية الراا ال ارج

( الوصردي 2005ي ص .) 76

 4.3.2ضعف الدولة وانعدام االستقرار السياسي :
يجزت الدولة يف إر ػاا أ ػس ال القػة الطبي يػة وػع الوجتوػع يلػى أراػية ال ػرييةي والوػانوفي وبالتػال
يجزذػػا يػػف إدارةي وت بئػػة وواردذػػا بتايليػػةي وقػػد ترتػػب يلػػى ذلػػؾ ا ػػتتحاؿ يجزذػػا يػػف ات ػػاذي وتنتيػػذ ال يا ػػات
ال ليوة لوواجاة الو االت الدا ليةي والتحديات ال ارجيةي أوا النتيجة فا اػ ؼي أو يػدـ قػدرتاا يلػى تحويػؽ
اال توالؿ الوطن الت ل ي والػدفاع ينػهي ووػف ثػـ الحػد وػف تب يتاػا لل ػالـ ال ػارج ي وااػافة إلػى ذلػؾ ف ػلاا فػ
تحويؽ إجواع وطن ي واجتواي ي و يا

يلى الواايا ال اوةي والابرقي وب بارة أ ػرق إف الوتارقػة الابيػرة التػ
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تظار بيف تا ـ أجازة الدولة ال ربية الحديثةي وتطاوؿ دورذا ف االقتصادي والوجتوع وف جاةي واػ ؼ أدائاػا
فػ و تلػؼ ويػاديف الحيػػاة ال اوػة وػف جاػػة أ ػرقي ت اػس حالػػة االغتػراب الت لػ بػػيف ػاؿ الدولػةي وواػػوونااي
وذ ػػو اغتػ ػراب ن ث ػػر يلي ػػه فػ ػ ت ػػدن إنجازاتا ػػاي واػ ػ تااي وب ػػاه ص فيو ػػا يت ل ػػؽ بوا ػػايا ال دال ػػة االجتوايي ػػةي
والديووراطية ال يا يةي والتنوية االقتصاديةي والتوػدـ ال لوػ ي واال ػتوالؿ الػوطن ي وذػ النتيجػة التػ ن ثػر يلياػا
ف ا ؼ رييتاا أواـ وجتو اا الوحل والدول

( .) Ayubi , 1995 , p.p 105

ذػػذا باإلا ػػافة إل ػػى ي ػػدـ توثيػػؿ الدول ػػة بو تل ػػؼ أجازتا ػػاي وووار ػػاتااي و يا ػػاتاا لوص ػػال ي وأذ ػػداؼي
وطووحات و تلؼ الووق االجتوايية الواونة لااي فالدولة ال ربية الحديثة لجأت إلى الت اوؿ وع الوجتوع بال اؿ
الذد يتنا ب وع يا اتااي وتوجااتاا اإليديولوجيةي ذذا اهور يتوثؿي ويظار ب اؿ واا ف يدـ ال ػواح فػ
أغلب اهحياف بوياـ قوق يا يةي وتنظيوات اجتوايية قادرة يلى وناف تاا ف إدارة ؤوف الدولةي والوجتوعي وف
ذنا تظار ال يا ػة الونظوػة لتػدوير أغلػب يناصػر الوجتوػع الوػدن ي أو تغييباػاي والحػد وػف ا ػتوالليتاا الحويويػة
يبػر الػتحاـ الوبا ػر وغيػر الوبا ػر باػا وػف جانػب أجاػزة الدولػةي ووؤ ػاتااي وذػ

يا ػة وا ازلػت وتحاوػة فػ

نت ية وذذنية الدولة ال ربية الحديثةي بو نى إصرارذا ال لن والوبطف يلى إلغااي أو تحييدي أو إا اؼ الوجتوع
الودن ي وقواا الحيةي وباه ص ف اؿ وا له يالقة بالحيػاة ال يا ػية ب ػاؿ يػاـي و يا ػة الدولػة تجػاا الوجتوػع
ب اؿ اصي ف دـ وجود يالقة ليوةي وصحيحة تربط الدولة بػالوجتوعي أدق إلػى غلبػة الطػابع الوراػزد للدولػة
ف ػ الوجػػاؿ ال يا ػ ي وبالتػػال تػػدن إف لػػـ نوػػؿ غيػػاب الو ػػاراة ال يا ػػية للوجتوػػع باػػذا الصػػددي وذػػو وػػا دفػػع
بال ديػػد وػػف التيػػارات ال يا ػػيةي واالجتواييػػة إلػػى اللجػػوا إلػػى االحتجػػاج وال نػػؼ ال يا ػ او ػػيلة للت بيػػر يػػف
وطالباػػاي وذػ ػ و ػػائؿ وأ ػػال يب وردود ف ػػؿ ت ا ػػس الوج ػػه اه ػػر ل يا ػػية الدول ػػة تج ػػاا الوجتو ػػعي إذ أف أغل ػػب
ووار ػػات ال نػػؼي وا ػػت واؿ ال ػػالح وػػف جانػػب الوػػوق الوناذاػػة لل ػػلطةي جػػاات اػػرد ف ػػؿ للووار ػات الوو يػػة
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والابػت الػػذد توار ػه الدولػػة اػػد الوجتوػعي وقػواا ال يا ػػيةي والودنيػةي وذػػو اهوػر الػػذد ان اػػس الحوػا فػ يجػػز
الدولة بالوحافظة يلى وحدة وجتو اا وتوا اه ( زذرافي 2001ي ص .) 339-334

إف ب ض الدوؿ ال ربية يغلب يلياا انتوااات تتجاوز االنتوػاا للدولػةي وتت ػارض و اػاي وثػؿ االنتوػااات
الوبليػػةي والطائتيػػةي والدينيػػةي اوػػا يحػػدث ف ػ الػػيوفي وال ػراؽي ولبنػػافي وليبيػػاي و ػػورياي ووػػا أدق لظاػػور ب ػػض
الو االت الت يانػتي ووػا ازلػت ت ػان وناػا الدولػة ال ربيػة الحديثػةي وثػؿ و ػالة االنػدواج الػوطن ي واإلقليوػ ي
واالجتواي دا ؿ الدولة الواحدةي فاال يػف و ػاالت الحػدود بػيف الػدوؿي وب اػااي وتػد ؿ الػدوؿ فػ
نظر للػروابط الطائتيػةي أو الدينيػة لػب ض ػ بااي وثػؿ و ػالة اهاػراد فػ
الدوؿ اه رق ا

يا ػات

ػورياي وال ػراؽي وايػرافي

والتػد ؿ اإلي ارنػ فػ الػدوؿ ذات الوجػود ال ػي ي وفػ دوؿ وثػؿ ػورياي وال ػراؽ اانػت الطائتيػة ذػ الحااوػة ال
الدولة الحديثة ( جالؿي .) 2016

 5.3.2ضعف البناء المؤسسي لمدولة :
ي يطر يلى الدولة ال رب ية الحديثة ا ؼ البناا الوؤ

ي ووف ذنا ينطلؽ يحيى اليحياود ف ووالة له

ب نػواف " الدولػػة الوطنيػػة الوحتلػػة "  " :لــم تســتطع الدولــة الوطنيــة تشــييد دولــة تتجــاوز القبيمــة ،أو تســمو عمــى
الطائفة ،أو تعمو عمى العشيرة ،أو ترتفع عمى مستوى االنتماء العرقي البدائي ،أو تتنكـر لالرتبـاط المـذىبي ،أو
تتعـــالى عمـــى المـــون أو المغـــة أو الجـــنس " ( اليحيػػاود ي  ) 2014ي فلػػـ ت ػػتطع الدولػػة ال ربيػػة الحديثػػة ا ػػتاواؿ
وووواتاا بالو نى الحديثي واا فيوا يت لؽ ببنائاا الوؤ

ي أو با تواللاا الذات يف

ص الحااـي تأيا اانت

صتته وطريوة وصوله إلى ال لطةي وذو اهور الذد ل ب دو ار ذاوا ف يرقلة ا تورار وتاوواا ادولة ف الػوي
االجتواي ي وثباته ف الوي ال يا

ي وقانونيته ف الوي الحووق ي حيػث أدق يػدـ ا ػتاواؿ البنػاا الوؤ ػ

للدولة ال ربية الحديثةي إلػى ظاػور و ػااؿ وا ػااليات يػدة يلػى و تلػؼ اهصػ دةي وفػ و تلػؼ الويػاديفي يػأت
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ف وودوتاا تحوؿ الدولة إلػى و ػيلةي وأداة لاػواف ا ػتورار اهنظوػة الحاليػة دوف تغيػري وال تبػدؿي بو نػى ان ػداـ
إواانية التداوؿ الحري والديووراط ي واالجتواي لل لطةي ووا أدق إلى تجذر أنواط توليديةي وثؿ الحاػـ ال ػائل ي
والوبلػ ػ ي وال ػػدين

أو ال ػػديووراط ال ػػال ي ول ػػيس وص ػػادفة أف يتح ػػوؿ الوو ػػع ال ػػافري والو ػػبطفي وان ػػداـ أب ػػط

ووووػػات الحريػػة ال يا ػػيةي واالجتواييػػةي إلػػى اه ػػلوب الوحيػػدي والت ػػاؿ ف ػ اػػواف ا ػػتوراري وا ػػتورار اهنظوػػة
الحااوة ( يبػاسي ) 2016ي وذو وا ذذب إليه وحود جابر اهنصارد حيف توصؿ إلى أف حالة الت ػوا التػ

ػابت

نوو الدولة ال ربية الحديثةي تإنوا ت ود إلى يدـ و رفتاا التصؿ بيف ال لطة والدولة الؿ صػيرورة تاوناػا ونووذػا
التاري

ي بؿ ذذب إلى أف الدولة ال ربية لـ توـ بدور الحاانة لل لطة اوا ينبغ ي بؿ ال لطة ذ الت وار ت

دور الحاانة للدولةي وذو وا ي ن أف الوااا يلى ذػذا الحااػنةي يتاػوف بدا لػه تاديػد وليػدذا بػال طر وربوػا
بالووت ( اهنصاردي 1994ي ص .) 190-189

وػف ذنػػا تويػػزت الدولػػة ال ربيػة الحديثػػة ب غيػػاب بنػػاا وؤ ػ و ػتور لتػػداوؿ ال ػػلطة ال يا ػػيةي فاهنظوػػة
ال ربيػة وب ػاؿ يػػاـ ذػ أنظوػػة فرديػة يلػػى أرض الواقػعي حيػث يظػػؿ الػرئيس جػػادا فػ وحاوالتػػه اال ػتورار فػ
الحاػػـ ط ػواؿ الحيػػاةي ب ػػؿ ي تػػار ليتتػػه بنػػاا يلػػى ايتبػػارات
د تورية ( الوصردي 2005ي ص ) 73ي فاهصؿ أف الواع الطبي

صػػيةي دوف أد دور هي ػة وؤ

ػػات يا ػػيةي أو

الذد يأت فيه رئيس الدولػة ذػو االنت ػاب وػف

قبؿ ال ػ ب بالطريوػة التػ يػنص يلياػا الد ػتوري ػواا بطريوػة وبا ػرة وػف قبػؿ ال ػ بي أو يػف طريػؽ الوجلػس
النياب ي أو وزيجا وف الوا يفي فإف حااـ االنظوة ال ربية ال يتراوف ووايػد الحاـ إال بالوفاة اوا ف وصر ف
ياد جواؿ الناصر ػنة 1970ي أو االنوػالب اوػا فػ ال ػراؽ و ػوريا أاثػر وػف وػرة ي أو الوػرض اوػا حػدث وػع
رئيس ال راؽ أحود ح ف البار نة 1979ي أو االغتياؿ اوا ف حدث وع الرئيس ال ادات نة 1981ي وت تبر
لبناف وا ا ا تثنائيا فػ

ذػذا الوجاؿ ( إبراذيـي 1987ي ص .) 262-260
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لود تويزت الدولة ال ربية الحديثة إذاي با ؼ البناا الوؤ

لاػاي واػ ؼ قػدرة ا ػتواللاا يػف الحاػاـي

ػر ديووراطي ػػاي أو
فصػػارت الدول ػػة ال ربي ػػة الحديثػػة و ػػيلة ل دو ػػة وص ػػال اهنظوػػة الحااو ػػةي فل ػػـ ت ػػاد ت ػػداوال ح ػ ا
اجتواييػػا لل ػػلطةي ووػػا تأدق إلػػى ا ػػتبداد ال ػػلطات الحااوػػة بػػالحاـ ف ػ ال ػػالـ ال رب ػ ي وص ػ وبة ا ػػتواللاا يػػف
الحا ػػاـي و ػػيطرة الحا ػػاـ يل ػػى وؤ ػ ػػات الدول ػػةي ب ػػداا و ػػف الوؤ

ػ ػػات ال ػػيادية ا ػػالجيشي واهو ػػفي والتوثيػ ػػؿ

الدبلووا ػ ػ ي أو الوؤ ػ ػػات اإلنتاجيػ ػػة ا ػ ػػراات الوطػ ػػاع ال ػ ػػاـي والو ػ ػػاريع االقتصػ ػػاديةي والوؤ ػ ػػات ال دويػ ػػة
االت ليـي والصحةي واإل اافي واإلدا ارت الوحليةي ذذا فاػال يػف أزوػة ال القػة بال ػالـ ال ػارج ي واػ ؼ قػدرتاا
يلى تحويؽ االندواج ال يا

ي واالجتواي ي والتنوية االقتصادية ( جالؿي .) 2016

 6.3.2ضعف الشرعية :
ذذػب "وػػااس فيبػػر" إلػػى  " :أن النظــام الشــرعي ىــو الــذي يشــعر معــو مواطنــوه أن ذلــك النظــام صـــالح،
ويستحق التأييد والطاعة " ( إبػراذيـي 1994ي ص ) 209ي أوػا برذػاف غليػوف فػذذب إلػى أب ػد وػف ذلػؾي فوػد رأق أف
ػريية النظػاـ تتجػاوز قبػوؿ اهغلبية وف الوحاوويف لحؽ الحااـ ف الحاـي وت ػوؿ إقػ ارر ذػؤالا بووافوػة ال ػلطة
ف صورتاا الوائوػةي وأ ػلوب تػداولاا وطريوػة ووار ػتااي والراػا بال اػوع الطػوي

ل ػلطاناا ( الوصػردي 2005ي

ص .) 79

أوػػا الوقػػائع فإناػػا تثػػدلؿ يلػػى أف الطريوػػة الت ػ ت ػػالت باػػا اهنظوػػة ال يا ػػية ال ربيػػةي أفوػػدتاا ػػرييتااي
الت ػ ػ ػ تحػ ػ ػػاوؿ و ػ ػ ػ ار ار الحصػ ػ ػػوؿ يلياػ ػ ػػاي ولػ ػ ػػو بػ ػ ػػالووةي فا ػ ػ ػ ن ػ ػ ػػب يا ػ ػ ػػية ي ػ ػ ػػاريةي أو نظػ ػ ػػـ تو ػ ػ ػػوـ يل ػ ػ ػػى
ال ائريةي والوبلية ال صبويةي أو أنظوة ثيوقراطيةي وف وجوؿ وا بؽ فاػ أنظوػة ال ػيوخي أو ال ػارييفي ولػـ
تحوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ وطال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب وجتو اتا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الديووراطي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةي والتنوي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةي والتوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـي وو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ
يلػ ػ ػ ػػى ػ ػ ػ ػػرييتااي أو ج ػ ػ ػ ػػزا وػ ػ ػ ػػف ذ ػ ػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػ ػػريية ايتوػ ػ ػ ػػدت أدوات الوو ػ ػ ػ ػػع والوػ ػ ػ ػػوةي ووػ ػ ػ ػ ػػف ذ ػ ػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػ ػ ػػرييات
44

ػ ػػريية الو ػ ػػوة والت ػ ػػلطي والتػ ػ ػ لطالو ػ ػػا الت ػ ػػت ال ػ ػ ػ وب ال ربي ػ ػػة اثيػ ػ ػ ار والتػ ػ ػ ي ػ ػػوياا ( يب ػ ػػد اإلل ػ ػػه بلوزي ػ ػػز )
" بان داد اهنظوة ال يا ية "ي إلى جانب إقتاؿ الوجاؿ ال يا

أواـ

قيدت الحرياتي وذاوت
وبااي ب د أف ت

الحووؽي ف ريية الووا والت ػلط طغػت يلػى ػريية االنت ػاب الػديووراط ي اهوػر الػػذد أدق إلػى وصػادرة التػداوؿ
ال لو

لل لطة ( الوصردي 2005ي ص .)80-79

يواف الووؿ أف ا ؼ ال ريية ورتبط أ ا ا بظروؼ ن أة الدولة ال ربية الحديثة ذاتااي اوا يواف الووؿ
أياا أف ا ؼ ال ريية ي ود ف جانب ونه إلى يجز الدولة ال ربية الحديثة يف أف تاوف وياا ل يا ة ت اس
الوصػال الوطنيػة ال اوػةي واػػذلؾ يجزذػا يػف إ ػػاية وتاػوـ الدولػة الديووراطيػةي والوانونيػػةي اإطػار لتنويػة وتاػػوـ
الوواطنػةي وتجػػاوز و تلػؼ أصػػناؼ الػوالا الجزئػ ي والتوليػددي إلػػى وصػاؼ الػوالا للدولػة والوػػانوفي وال ػبب ي ػػود
بػػذلؾ إلػػى إ تاقاػػا ف ػ تحويػػؽ االنػػدواج ال يا ػ ي واالجتوػػاي ي والتنويػػة االقتصػػاديةي وال دالػػة ف ػ توزيػػع الثػػروة
وال لطة ( غليوفي .) 1997

وتوتػػاز اهنظوػػة الحااوػػة ف ػ الػػدوؿ ال ربيػػة ف ػ ايتوادذػػا يلػػى ػػرييةي وصػػدرذا دينػ ي أو طػػائت ي أو
أيػػديولوج ي أو ثػػوردي و توػػدة يلػػى ػ ارات أيلناػػا النظػػاـ االحريػػةي أو اال ػػتراايةي أو تصػػتية اال ػػت واري أو
تحويؽ التنوية (الوصردي 2005ي ص .) 73

 7.3.2التخمف االقتصادي واالجتماعي :
ي يش ال ػرب حالػة وااػحة وػف الت لػؼ االقتصػاددي وال يا ػ ي واالجتوػاي ي فونػذ ن ػأة الدولػة ال ربيػة
الحديثةي والحديث لـ ينوطع يف اصالح وناذه الت ليـي وتطػوير اهريػاؼي وتح ػيف ال ػدوات الصػحية والبلديػةي
والواػاا يلػى الت ػاد ال يا ػ ي واالداردي والوػال ي وال ػاردي والواػائ ي وتطػوير واػع الوػرأة ال ربيػةي وتوويػة
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التااوفي والت اوف االقتصػاددي وال يا ػ ي وال ػاردي واالونػ ي وااليالوػ ي لاػف الدولػة ال ربيػة الحديثػة ف ػلت
ف

ذلؾ ( الرواؼي .) 2003

ظلػػت الػػدوؿ ال ربيػػة أ ػػيرة هواػػاع وػػا ب ػػد اال ػػت واري فػال يػزاؿ ال ػػالـ ال رب ػ فػ واػػع وت لػػؼي ولػػـ
يد ؿ يصر الصناية ب دي وحتػى البلػداف التػ ولجػت البػابي ظلػت صػنايتاا اػ يتةي وغيػر وناف ػةي حتػى فػ
أ ػواقاا الوحليػػةي وف ػػلت بلػػداف ال ػػالـ ال رب ػ ف ػػال ذري ػػا ف ػ

تحويػػؽ تنويػػة حويويػػة وو ػػتداوة ( يوػػري ) 2015ي

فالػػدوؿ ال ربيػػة ت ػػان وػػف لػػؿ ذيال ػ ابيػػري توثػػؿ ذلػػؾ ف ػ تراػػز يوليػػات التنويػػة ف ػ ونػػاطؽ وأقػػاليـ و ينػػةي
تتوحػػور حػػوؿ ال اصػػوة ابػػؤرة تراػػز يا ػ ي واقتصػػاددي أو ب ػػض الوػػدف واهقػػاليـ الجاذبػػة لوطايػػات اقتصػػادية
و ينة اال ياحةي أو التجػارة ال ارجيػةي أوػا بػاق أقػاليـ الدولػة فإناػا تثراػت ت ػان وػف التوػري والجاػؿي والتاوػيشي
ويجب أف نالحظ أنه لـ تنج دولة يربية ف االرتواا إلى وصاؼ الدوؿ الوتودوةي فجويع الدوؿ ال ربية ذ دوؿ
ناويػةي بػػؿ إف الػدوؿ ال ربيػػة وػا ازلػػت ت توػد يلػػى ال ػػارج فػ قاػػاياي ػواا يلػػى الصػ يد الوطػػردي أو اإلقليوػ ي
فالغذااي والدوااي وال الحي يأت

للدوؿ ال ربية وف ال ارج ( يارؼي 2011ي ص .) 64

 8.3.2حداثة تشكل نموذج الدولة الوطنية في المنطقة العربية :
تنترد الدولة ف ال ػالـ ال ربػ أياػا ب صوصػية وتتػردةي وذػ ظاورذػا للوجػود بطريوػة وصػطن ةي وغيػر
طبي ي ػػةي ور ػػوت ح ػػدودذا الو ػػوق اال ػػت وارية بص ػػورة ال ت اريػ ػ اإلن ػػافي أو الوجتو ػػعي وال تحت ػػرـ صوص ػػية
الجوايات الب ريةي وثوافتااي وحػدود وجودذػاي وأنوػاط و ي ػتااي بػؿ يلػى ال اػس وػف ذلػؾي تػـ توزيػؽ ال ديػد وػف
الجوايات الب رية بيف أاثر وف دولةي وثؿ حالة اهاراد ف ال راؽي و ورياي وايرافي وتراياي والنوبييف بيف وصر
وال ودافي ناذيؾ يف الوبائؿ ال ربية الواحدة الت

توزيت بيف أاثر وف دولة ( يارؼي 2011ي ص .) 64
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جاات ن أة الدولة ال ربية الحديثػة نتيجػة للتطػورات الدوليػةي اصػة ب ػد الحػرب ال الويػة الثانيػةي إاػافة
إل ػػى تن ػػاو ف الي ػػة ال ػػوي ي والات ػػاح ال ػػوطنييفي وأدق ذل ػػؾ إل ػػى ت ػ ػريع االنتو ػػاؿ و ػػف ص ػػيغة االنت ػػداب إل ػػى و ػػن
اال ػتوالؿ الػوطن بتػػدرجي اهوػر الػذد أدق إلػػى ن ػوا ػاؿ وػػف أ ػااؿ اال ػتوالؿ الػػوطن ي الوػرتبط بو اذػػداتي
واتتاقيػػات ثنائي ػػةي وبالت ػػال ف و ػػر الدولػػة ال ربي ػػة الحديث ػػة قص ػػير ن ػػبياي افتوػػرت الدول ػػة ال ربيػ ػة الل ػػه لل بػ ػرات
الترااويػػة التاري يػػةي وذػػو وػػا ج لاػػا تت ػػبط وػػا بػػيف التب يػػة لل ػػارجي ووحاولػػة ا تن ػػاخ النوػػاذج الغربيػػة ف ػ بنػػاا
الدولةي ووا بيف االرتجاؿ والبناا ال وائ

( تراوان ي .) 2009

 9.3.2خالصة :
إف إقاوػة الدولػة ال ربيػة الحديثػةي ور ػـ حػدودذا الجغرافيػة اانػت فػ اهغلػب نتاجػا لل يا ػة اال ػت وارية
للدوؿ اهوروبيةي وبالتال لـ تت ؽ وػع و طيػات التػاريعي والجغرافيػاي والثوافػةي واالجتوػاعي وفػ ذػذا تاوػف الاثيػر
وف اه بابي والوودوات الت ج لت وناا بناا يحتود ف ذاتهي رغـ ظاورذا الو توؿي يلى ال ديد وف الو االت
الدا ليةي واإلقليويةي ووف بيف أذـ ذذا الو االت و الة االندواج الوطن ي واإلقليوػ ي واالجتوػاي دا ػؿ الدولػة
الواحػػدةي إاػػافة إلػػى و ػػاالت نوػػص الو ػوارد الطبي يػػةي والب ػريةي وأ ي ػ ار الو ػػاالت الوتت لػػة للحػػدود ال ربيػػة –
ال ربيةي وال ربية – غير ال ربية (

د الديفي 1988ي ص .) 174-170

وف الؿ وا بؽ يتا لنػا أف الدولػة ال ربيػة الحديثػة تويػزت بوجوويػة وػف ال صػائصي اانػت أغلباػا
ب ػػبب أف الدولػػة ف ػ ال ػػالـ ال رب ػ لػػـ تاػػف نتاجػػا ل وليػػة تطػػور تػػاري
والدا لية دو ار ف ت ايؿ ذذا ال صائصي وذ

تػػدريج ي فوػػد ل بػػت ال واوػػؿ الدوليػػةي

صائص ػاذوت فػ ظاػور أغلػب الو ػاالتي واهزوػات التػ

ت ان وناا الدولة الوطنية ف ال الـ ال رب ي حيث الت ذذا ال صائص اهراية التاري ية لبروز اهزوات الت
تاػػدد بوػػاا الدولػػة الوطنيػػةي وا ػػتو ارريتاا ي ػػيوا وأف الدولػػة الوطنيػػة الحديثػػة ف ػ ال ػػالـ ال رب ػ ف ػػلت ف ػ ترتيػػب
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أولوياتاا ب د اال توالؿي فود ا ػتثنزفت وواردذػاي وطاقاتاػاي فػ و ػاريعي و طػطي وبػراوهي لػـ تاػف ولحػةي أو ذات
أولويةي و اات الدولة ال ربية الحديثة و ارؾ وصرايات وػع اال ػت واري ال ػتاواؿ يوليػات التحػرري والػت لص
وف التب يةي اوا اايت الاثير وف االواانات ف يوليات بنا ا وؤ

ات الدولػةي ون ػبت الاثيػر وػف االحتوانػات

الدا لية ب بب ت ثر و يرة الديووقراطيةي وتوزيع الوواردي والثرواتي وتحويؽ ال دالة والو اواة.
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الفصل الثالث
أزمة اليوية في الوطن العربي
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الفصل الثالث
أزمة اليوية في الوطن العربي
 1.3مقدمة
تحتؿ و ألة الاوية اليوـ حي از ذاوا ف
والتاريةي واإليالويةي واهااديويةي فا
اافة أنحاا ال الـي لاناا ف

النوا ات لدق جويع الن ب ال ربيةي ال يا يةي واالجتواييةي

قاية ال صري ووواوع اللحظةي وتأ ذ ذذا الواية أب ادا تى ف

ال الـ ال رب

تحتؿ واانة بارزةي فود تزايد االذتواـ بوواوع الاوية ف

الثان وف الورف ال ريفي و اذـ ص ود الوي

النصؼ

الووو ي والثوردي وحراات التحرر الوطن ي ووواجاة التب يةي

ووتطلبات تصتية اال ت واري وانت ار الحراات اإل الويةي ف تزايد االذتواـ باذا الوايةي وبدأ ظاور وا ي رؼ
ب طاب الاويةي الذد ي اؿ تصو ار اصا وف اافة الت ايالت دا ؿ الوجتو ات ال ربية للاوية الوطنية الجاو ةي
الت يناود الجويع تحت لوائااي والت ت ط ال ريية للنااؿ ال يا

ي واالجتواي ف الوجتو ات ال ربيةي

ف و ارااا لبناا الدولة الحديثةي وتحويؽ التنوية والحداثة .
ف ذذا التصؿ وؼ تحاوؿ الد ار ة اإلجابة يف الت اؤالت ا تية  :وا أزوة الاوية ي وايؼ ن أت ف
ال الـ ال رب

ي ووا آثارذاي وتدايياتاا يلى اال تورار ال يا

للوطف ال رب

.

 2.3التأصيل المفاىيمي والنظري ألزمة اليوية
وذذا الد ار ة وؼ تووـ ف ذذا الوبحث بإلواا الاوا يلى وتاوـ الاويةي ويلى وا تناولته الد ار ات
ال يا ية واالجتوايية فيوا يت لؽ باذا الجانبي لإلحاطة بجوانب الوواوعي اوودوة للحديث يف اهزوة الت
ي ان وناا ال الـ ال رب فيوا يت لؽ بالاوية.
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 1.2.3مفيوم اليوية
ال ؾ أف وتاوـ الاوية ذو وف أاثر الوتاذيـ ال الفية بيف الباحثيفي فاو أحد أذـ اإل ااالت الت
واجااا التار الو اصري ب بب الص وبات الت يثيرذا ذذا الوتاوـي واثرة االيتبارات الت يجب وراياتاا يند
التطرؽ لاذا اهوري وا تالؼ ورج ية وف يتناوؿ ذذا الوواوعي واا وف الناحية ال يا يةي أو االجتواييةي أو
الطائتيةي أو النت يةي أو التل تيةي وربوا ا تالؼ الظروؼ ال يا يةي واالجتوايية وف ورحلة تاري ية إلى أ رق
( فارسي 2013ي ص .) 17

 1.1.2.3التحديد المغوي لميوية
ت ير الوة الاوية ف
و تودة وف اهصؿ الالتين

اللغة ال ربية لنتس وا ت ير إليه الوة ( )indentityف اللغة اإلنجليزيةي وذ
()indentitasي والت

اال تراؾ ف الت ابه التاـي أو التترد يف ا

تن

ريف ف نطاؽ

 " :نت ه أو يينه "ي وذو و نى يؤاد يلى درجة
اص أو غرض وحدد ( Rummens , 2001 , P.

) 13ي أوا ف اللغة ال ربيةي فالاوية ذ وصدر صناي وراب وف " ذو " اوير الوترد الغائب الو رؼ بأداة
الت ريؼ " اؿ "ي ووف الالحوة الوتوثلة ف الياا الو ددةي ويالوة التأنيث " ة " ( البون ي 1983ي ص ) 5ي وف
ل اف ال رب البف ونظوري فإف الاوية وف ذوق ياود ذوةي والاوية تصغيرذا لاوةي وقيؿ الاوية بئر ب يدة الاواة (
ابف ونظوري ج6ي ص .) 4929

وا تنادا لوا بؽ فإف الوة الاوية ف ال صور اإل الوية ت ير إلى حويوة ال
يويزا يف غيرا ( فارسي 2013ي ص) 18ي وايتبر التاراب

أف ذوية ال

ا ذ

اي أو ال

ص الذد

 " :عينيتو ،وتشخصو،

وخصوصيتو ،ووجوده المتفرد ،الذي ال يقع فيو إشراك " ( البون ي 1983ي ص ) 5ي وأ ار الجرجان إلى الاوية
بايتبارذا اوتياز ال

ص يف غيرا بووله  " :إن األمر المتعمق من حيث امتيازه عن األغيار يسمى ىوية "

( لبيضي 2009ي ص .) 32
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وف الؿ وا بؽ يواف اال تنتاج أف الاوية ف اللغة ت ن التتردي ويدـ اال تراؾ بأد اصية ل
أو ل

اي وع

صي أو

ص

ا آ ري وذذا التترد والتويزي ذو الذد يج ؿ وف صاحبه وتوي از يف غيرا بويزات

اصة به.
 2.1.2.3المعنى االصطالحي لميوية
ذارنا فيوا بؽ أف وتاوـ الاوية ذو و ألة الفية بيف الباحثيفي فود تناوله ال ديد وف باحث

ال لوـ

اإلن انيةي اؿ بوا ي دـ توجااتهي ف لـ النتس ا تلؼ ف رؤيته للاوية يف يلـ االجتواعي ويلـ ال يا ة نظر
للاوية وف جوانب و تلتةي وذاذا ا تلتت فروع ال لوـ اإلن انية ف

نظرتاا لوتاوـ الاوية ( فارسي 2013ي ص

.) 21- 20

أوا الوتاوـ االصطالح للاوية فإنه ي ير إلى  " :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 " (لبيضي 2009ي ص ) 32ي وبووجب الت ريؼ ال ابؽ للاويةي فإنه ال يواف تصور
وجود جواية ب ريةي دوف أف تاوف لاا فل تتاا ال اصةي وقوايدذاي وو اييرذاي أو قيوااي وياداتاا.
الاوية ب اؿ ياـ تت لؽ بتاـ الناس وتصورذـ هنت اـي ولوا ي تودوف أنه واـ ف حياتاـي ويت اؿ ذذا
التاـ انطالقا وف

صائص وحددةي تت ذ ورتبة اهولوية يلى غيرذاي وثؿ الجنسي الطبوةي أو االثنية ( فارسي

2013ي ص .) 20

يدؿ وتاوـ الاوية يلى وجووية وف ال صائص ثيتترض أناا أ ا ية وو تورة يند فرد وف اهفرادي رغـ
التغيرات الت يواف أف تط أر يليهي وذذا ال صائص ذ

الت تج ؿ فردا وا يظؿ ذو ثذ َوي وتواثال وع ذاتهي
52

بحيث يواف الت رؼ يليه وف اللااي وتويزا يف غيراي وبو نى آ ري فالاوية ذ
جواية ب رية و ينةي ت يش ف

فااا جغراف

وحددي ولاا تراث ثواف

انتواا

ص وا إلى

وتويزي ي وؿ تاري ا و ترااي ولغةي

وياداتي وتواليدي وتطل ات و توبلية و تراةي فالاوية ذ صورة وثاليةي تاوناا جواية ب رية و ينة يف نت ااي
ووارنة بجوايات أ رقي وذذا الصورة ذ ال بيؿ إلى ت ريؼ الذات وف الؿ تأايد وا يويزذا يف ذوات أ رق
( الدوادي 2013ي ص ) 154ي وذ نتاج تتايؿ بيف وجووية وف الب ري ووراب وف الظروؼ التاري يةي والبيئية
الثابتة يلى ودق زون

و ووؿ ( الو يردي 2002ي ص .) 10

 3.1.2.3مفيوم اليوية في الفكر العربي
د ؿ وتاوـ الاوية إلى التار ال رب ف نااية الورف التا ع ي ري حيث بدأ ال رب يبحثوف يف ذويتاـي
للت لص وف الايونة الغربيةي الت

فثرات يلى بلداناـ وف

الؿ اال ت واري وللتحرر اذلؾ وف وظاذر

اال تغالؿ الطبو ي واال تبدادي واالاطااد الدا ل ( أبو ينزةي 2011ي ص ) 36ي وبدأ وتاوـ الاوية ينب ث وف
جديد الؿ النصؼ الثان وف الورف ال ريفي وبصتة اصة الؿ فترات انت ار حراات التحرر الوطن ف
ال الـي وبداية االنايار التدريج

لال ت وار ف

اله الوديـي واذلؾ وع

ووط اهنظوة ال وولية ف

ورحلة

الحوةي ثـ تواطع وتاوـ الاوية وع وتاذيـ اثيرةي االديووراطيةي وحووؽ االن افي اؿ ذلؾ أدق إلى ظاور حراات
اثيرةي ت وؿ يلى إحياا الاوية اؿ ح ب وا يرتا ي إلاتاا طابع الو رويية يلى نااالتاا ال يا يةي
واالجتوايية ( الدوادي 2013ي ص .) 155

إف ذوية اإلن اف ف الوطف ال رب تتحدد بثالثة أب اد رئي يةي وتدا لة ووتااولةي ذ الوالاي واالنتوااي
وااليتزاز باهوةي دينياي وفارياي وتراثاي وحاارةي ووف ثـ تتطور ذذا اهب اد الثالثةي وف والاي وانتوااي وايتزاز
باهوة ال ربيةي إلى والاي وانتوااي وايتزاز بالوطف ال رب ي أرااي و

باي ونظاوا ( أبو ينزةي 2011ي ص ) 63ي

وقد نظر الاثير وف الوتاريف إلى اهوة ال ربية يلى أناا أوة وتجان ةي واونة وف أصؿ واحدي ووف ثوافة
53

و تراة واحدةي ورغـ ايتراؼ ذؤالا بوجود ال ديد وف التوارؽي إال أناـ ينظروف إلياا يلى أناا فوارؽ يراية
زائلةي لف ت تطيع الصوود إذا وا ا تيوظ الوجداف ال رب ي لاف ال طأ الذد وقع فيه ذؤالاي ذو إناارذـ هذوية
التوايز للاوية ال ربية اهـ يف الاويات التريية للجوايات ال ربية ال ديدةي وذو وا أدق فيوا ب د إلى أف أصب
التنار ل صوصية ذذا الجواياتي ذو أ اس الووار ة ال يا ية ف ال الـ ال رب ي الت أفرزت يلى ودار يوود
وف الزوف نوطا يا يا ف الحاـي قائـ يلى اإلقصااي والتاويشي ووراياة وصال طرؼ يلى ح اب أطراؼ
أ رق يديدةي فود تجاذلت ذذا اهطروحات واقع الت دد واال تالؼ ف

الوجتوع ال رب ي الذد ذو ف

حويوة

اهور ينو ـ إلى قبائؿي وي ائري وجوايات إثنيةي وأديافي ووذاذبي وطوائؼي وطبوات اجتوايية وتباينةي
وبالتال فبدال وف تجاذؿ ذذا التوايز لصال ذوية تلغ وا يداذا وف ذويات فرييةي ااف وف الوتترض أف يتـ
البحث ف يولية ت تجاوز ذذا اال تالؼ والتنوع ف إطار وف الوحدة الت

توبؿ التنوع دا لاا ( أبو ينزةي 2011ي

ص .) 63- 32

 2.2.3اليوية الشخصية واليوية الجماعية ( االجتماعية )
اإلن اف اائف اجتواي بطب هي فاو يويؿ بالتطرة إلى الت ايش وع ا
وا باع رغباتهي وبالتال ي فاإلن اف لديه ويؿ

وردي أو غير

ريفي لتحويؽ ال ديد وف اهذداؼي

ورد نحو ال القات االجتواييةي وف

ذذا

ال ياؽ يواف التوييز بيف نوييف للاوية :
 1.2.2.3اليوية الشخصية أو الفردية
الاوية التردية ذ الاوية الت تويز الترد يف غيرا وف أفراد الوجتوعي وذ ذوية ي بر يناا ف ال ديد
وف الدوؿ وف الؿ بطاقة الاوية الر وية الت تتاوف الو لووات ال

صية واه ا ية للترد ( أبو ينزةي 2011ي

ص ) 39ي ويواف ت ريؼ الاوية التردية بأناا  " :مجموع العالمات ،أو السمات النفسية ،والجسدية الخاصة
بشخص معين ،تميزه عن غيره من أبناء جنسو "ي فالاوية ال

صية ت ترط ف

الترد أف يحوؽ ذاته بيف
54

ريفي وأف يتصؿ نت ه يناـي فا الوياا الوتاوف لن ؽ الو ان ف لحظة و ينة وف تتايالت الترد الت

ا

توانه وف ابط يالقاته بذاتهي وبالوواويات ال ارجيةي واا اانت اجتواييةي أـ غير اجتواييةي فا
ذوية تويز الترد يف غيرا وف اهفرادي وتث ترؼ ا
وذ

الاوية الت

ريف بهي وتحدد اتجاذهي وو ار فاراي ويويدتهي وانتواااتهي

تجو ه بغيرا وف الذيف ي تراوف و ه ف

الوقت نت ه بتلؾ التروؽ الت

إذا

االتجااي والتاري وال ويدةي واالنتواااتي وتويزا ف

ال ي ترؾ و ه فياا غيرا ( فارسي 2013ي ص .) 23-22

 2.2.2.3اليوية الجماعية
الاوية الجوايية أو الاوية االجتوايية ذ الاوية الت ت رؼ اليوـ بالوواطنةي أد أف الاوية الجوايية
ذ ورادؼ للاوية الوطنية ( ااظـي 2009ي ص ) 267ي فا ذوية جواية واي أد وجووية الويـي وااللتزاواتي
وطرؽ الحديثي وال لوؾ الت

ت ترؾ فياا جواية واحدة ( يدل ي 2007ي ص ) 87ي ويواف الووؿ أف أغلب

الد ار ات الت تتناوؿ وواوع الاوية وف ناحية يا يةي أو فارية تراز يلى وصؼ تصرفات اهفراد الجوايية
أاثر وف الترديةي هف الاوية الجوايية لاا واتاا الت ت تلؼ يف الاوية الترديةي اوا ال يواف فاـ الترد إال وف
الؿ فاـ الجواية الت ينتو إليااي والاوية الجوايية تت اؿ وف اهفراد الذيف يصن وفي ويحوووف وف الؿ
أيوالاـ وتصرفاتاـ الوظار ال اـ هنت اـ ولآل ريف ( فارسي 2013ي ص .) 23

 3.2.2.3العالقة بين اليوية الجماعية واليوية الفردية
ال يواف فاـ الاوية الجواييةي أو التردية اال يلى حدةي إال وف الؿ فاـ ال القة الااونة بيناواي فال
يواف لاوية فردية أف تت اؿي وتنوو بو زؿ يف ا

ريف ف الوجتوعي وف الووابؿ ال يواف لاوية اجتوايية أف

تت اؿي وف دوف وجود فوايؿ ي الونااي وذذا التوايؿ وف دوف ؾي ذـ اهفراد أصحاب الاويات الترديةي حيث
توجد يالقة تتايلية بيف التردي والوجتوعي أو بيف التردي وذويته االجتواييةي إذ يؤثر اؿ طرؼ ف
وتتوقؼ ذذا ال القة يلى دور الترد ف
ال لوؾ االجتواي

لألفرادي فا

الجوايةي فالذات التردية ذ

ا

ري

ان ااس للوجتوعي والوجتوع بدورا يحدد

إذا حالة نت ية يلى و توق التردي وحالة اجتوايية يلى و توق الجواية

( الوصب ي 2006ي ص .) 309
55

وف ذنا يتا لنا أف ال القة وتالزوةي وتتايلية بيف الاويتيف الترديةي والجواييةي فالاوية التردية ووجودة
بالتطرة دا ؿ اإلن افي والاوية الجوايية أياا ووجودة بالتطرةي يلى ايتبار أف االن اف اجتواي
والتتايؿ بيف الاويتيفي ذو الذد يؤدد إلى ت ايؿ ذوية الوجتوع ااؿي وذ

بطب هي

الاوية الوطنيةي أو الوووية

( الجابردي .) 2007

 4.2.2.3اليوية الوطنية
الاوية الوطنية ذ وجووية وف الووا ـ الو نوية والح ية الو تراة بيف وواطن دولة و ينةي تنتوؿ إلياـ
يبر وؤ

ات الدولة والوجتوعي والوتوثلة بالنظاـ ال يا

ي واهحزابي والجواياتي واه رة وغيرذا ( بف جديدي

2013ي ص ) 58ي وذذا الووا ـ وال وات تتاوف يبر الزوفي وت اؿ الن يه الذد يربط الاوية التردية بالاوية
الجواييةي واذلؾ بالاوية الوطنية ( يدل ي 2007ي ص .) 89

فالاوية الوطنية ذ

نتاج اجتواي

للتصنيؼ والتنظيري وت ط الوواطنيف

ثواف

تاري

ياـ وتوثؿ يالقة وتااولةي وتغط

ودق وا ا

و ار بأناـ ورتبطوف بب ااـ برابط وحدد وتتجاوز أحيانا اؿ الوالاات

الطبوية والتحتية ( الونياودي .) 2014

والاوية الوطنية اذلؾ ال تات ب وودرتاا يلى البوااي فاال يف وصداقيتااي إال بوودرتاا يلى التطور
والتتايؿ وع الو طيات االجتوايية وال يا ية والثوافية والتاري يةي وبويياا لاذا ال صوصية الورنةي واالنتتاح
يلى الواونات التريية لاا ( راطي 2004ي ص ) 28ي ووف ذنا تتبلور الاوية الوطنية انطالقا وف
انتواا جواية ب ريةي ي ترؾ أفرادذا ف

ور وواقع

الثوافةي والتاريعي والوصير الو ترؾي إلى فااا جيو-بوليتيا واحد

ثي رؼ بالدولةي فيتغذق ذذا االنتواا بروزية الدولةي وذو وا ي رؼ بالوواطنة الووويةي وذ الوواطنة الت تر ت
اوتاوـ وووار ة ب بب الثورتيف الصنايية والترن ية ( بف جديدي 2013ي ص .) 58

56

 3.2.3اليوية واالنتماء
 1.3.2.3االنتماء والوالء
ينبع انتواا فرد وا لدولته أو وجتو ه وف وتاوـ الوواطنةي حيث أف وتاوـ الوواطنة والذد ي ير إلى
االنت اب الجغراف هفراد الوجتوع وف الؿ االرتباط ببو ة جغرافية وحددة تتوثؿ بالودينة والدولة وبالوطف الواحد
( ااظـي 2009ي ص ) 266ي هف الوواطنيف وحتى تاتوؿ وواطنتاـ البد لاـ وف نظاـ يا

ي ويالقات اقتصادية

واجتواييةي وقوانيف تابط ذذا ال القاتي واؿ ذذا إنوا ثيبنى يلى و تودات وقيـ وو ايير أد يلى ذوية و ينةي
لاف ال القة بيف الوواطنة برانياا االنتواا والوالاي وبيف الاوية يواف أف تت رض النتاا ةي يندوا ينو ـ
الوواطنوف ف بلد واحد يلى ثوافات وذويات و تلتةي ذنا يصب لدينا إ االية ف انتواا الوواطف ووالؤا لدولة وا
( ييدي 1996ي ص .) 23-17
ال ؾ أف ت دد الوالاات واالنتوااات ليس و الة ف حد ذاتهي لاف ذلؾ ي تبر و الة يندوا يت ذر
ترتيب أولويات االنتواا ف الوي الجواي هد

ب أو أوةي أو حيف يص ب تر يع الوالا نت ه ف الثوافة

ال يا ية الناظوة ل لوؾ اهفراد والجوايات ف الوجتوعي ذنا تظار إ االية ت دد وتوزع االنتواا والوالاي وذو وا
يؤدد بدورا إلى أزوة ذوية ( والا ي 2006ي ص .) 52- 51

يواف أف تتدا ؿ الوالاات التحتية والتريية وع الوالا والاوية الوووية للوطفي إال أف اهور الااـ ذو ترتيب ذذا
اهولويات ب اؿ ثي ل وف قيوة الاوية الوطنيةي وف نتس الوقت يحترـ وال يتجاذؿ الاويات الترييةي والاوية ال
تاتوؿ إال بوجود ا

ري أوا الوواطنة فا

حالة االنتواا إلى وجتوع واحد ي ترؾ بوجووية وف الروابط

االجتواي ية والثوافية وال يا ية يلى رق ة جغرافية واحدة ف وا ي رؼ بالدولة ( .الونياودي .) 2014
 2.3.2.3أزمة اليوية واالنتماء
57

أزوة الاوية ورتبطة بتوداف الورج ياتي وو تلؼ االنتوااات ( ال ائلةي الطبوةي اهوةي الجواية )ي الت اانت
ت و لألفراد بتت يؿ ذوياتاـ دا ؿ الوجتوعي لـ ت د حا وة وتراجع دورذا ب اؿ ابيري وذاذا أصب ال الـ ي يش
اليوـ ف يصر التحوالت الابرق والجذرية الت ولًّدت لدق اإلن اف

و ار باالاطراب والولؽ والت وؼ وف فوداف

الاويةي لاف غالبية الوجتو ات واهفراد ترفض ال ور بأف ذوياتاا ف أزوةي والجوايات الب رية أصبحت تنزع
إلى ال ودة إلى ذويات ب يطةي يواف ت رؼ يناصرذا ب اولةي وايتناقاا بوثوقية غير قابلة للنواشيي وذذا وا
يووت ال ولوة وف أزوة الاويةي فاهفراد والجوايات فودوا الحدود
ي وى ( ال ور الوذو باوتالا الاوية )ي وقد ت
الوااحة لاوياتاـي وبدأت يولية انتواؿ وف االنتوااات اهولية الوويزة للجوايات الب رية يلى أ اس روابط الدـ
والديف والثوافة واللغة والتواليد إلى انتوااات حرة ور وة تن دـ فياا الحدود والثوابت وترتبط ب يارات اهفراد
وقناياتاـ ال

صيةي وأصب وف الص ب ت ريؼ ذاتنا وذويتناي وتحديد ذوات وذويات الغير الو تلؼ يناي

وحتى وقت قريب ااف وف الو روع الت اؤؿ يوا يويزنا ويحددنا يف ا

ر واا يلى الو توق التردد أو

الجواي أو الووو ي أوا اليوـ فود ت ددت انتوااات اهفراد وورج ياتاـ ب اؿ يصب و ه تأايد ورج ية ذوياتية
واحدة وب يطة أو ار ال يتطابؽ وع الواقع الت ددد والوراب لو تلؼ الاوياتي ويواف الووؿ أف تأزـ يالقة اهفراد
والجوايات باوياتاـ جاا نتيجة لثالثة يواوؿ  :تحرر اهفراد وف الروابط االجتوايية والثوافيةي والتحديث
االقتصاددي وال ولية الوؤ

اتية (

ددي 2010ي ص.) 82

لود تاونت ف ال الـ ال رب أنواط وف الوالااتي غدا الترد ب بباا ووزيا بيف انت ابه إلى إطارا اهول ي
أد الوبيلة أو ال يرةي ثـ وطنه بحدودا الجغرافية وال يا يةي يالوة يلى انتواؤا الووو ي الذد تنظوه ووووات
الديف واللغة والتاريع الو ترؾ ( والا ي 2006ي ص .) 52
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 4.2.3مكونات اليوية وأىميتيا
 1.4.2.3مكونات اليوية
يرق الااتب اهوريا صاوويؿ ذنتغتوف بأف وصادر الاوية تتل ص فيوا يل

 ( :ذنتغتوفي 2005ي ص .) 43

 -1السمات الشخصية  :وت وؿ  :ال وري ال اللةي الجنسي الورابة ( قرابة الدـ )ي الورابة االثنية

( الورابة

الب يدة )ي ال رؽ.
 -2السمات الثقافية  :وت وؿ  :ال يرةي الوبيلةي اللغةي الووويةي الديفي الحاارة.
 -3السمات اإلقميمية  :وت وؿ  :الجواري الوريةي البلدةي الودينةي اإلقليـي الواليةي الونطوةي البلدي الونطوة
الجغرافيةي الوارةي نصؼ الارة اهراية.
 -4السمات السياسية  :وت وؿ  :االن واؽ اوف الجوايةي الزورةي الوائدي جوايات الوصال الو تراةي
الحراةي الوايةي الحزبي اهيديولوجياي الدولة.
 -5السمات االقتصادية  :وت وؿ  :الوظيتةي الوانةي وجووية ال وؿي الو تثوري الصنايةي الوطاع
االقتصاددي االتحاد ال وال ي الطبوة.
 -6السمات االجتماعية  :وت وؿ  :اهصدقااي الناددي التريؽي الزوالاي وجووية وقت التراغي الواانة
االجتوايية.
ترق الد ار ة أنه وف الوحتوؿ أف ياوف الترد ورتبطا ف اثير وف ذذا الوجووياتي ووع ذلؾي فال ي ن ذلؾ
أناا بالارورة ت اؿ وصادر ذويتهي فربوا ياوف الترد ونتويا لوجووية وا لانه يرفاااي وي ر بالاراذية
تجاذااي وذناؾ ب ض الاويات يواف قبوؿ التنوع فيااي بينوا ي تحيؿ ذلؾ ف

ذويات أ رقي فوثال قد نجد

أوريا وف أصؿ لبنان ي وذو ي تبر نت ه أوريايا ولبنانيا ف نتس الوقتي لاف وف الو تحيؿ أف ياوف و لوا
وو يحيا ف آف واحد.
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إف ذوية أية أوة ذ

صتاتاا الت

تويزذا يف باق

اهوـي لت بر يف

صيتاا الحااريةي والاوية ذ

وجووع ثالثة يناصر  :ال ويدة الت توفر رؤية للوجودي والل اف الذد يجرد الت بير بهي والتراث الثواف الطويؿ
الودقي فالديف ذو أذـ ينصر وف يناصر الاويةي إذ تذوب ف الحروب الاويات الوت ددة ال ناصري وتصب
الاوية اهاثر و نى بالن بة للصراع ذ ال ائدةي وغالبا وا تتحدد ذذا الاوية دائوا بالديفي ثـ يأت ف الورتبة
الثانية ب د الديف اللغةي فا ياوؿ وويز ل ب يف
ف ت ايؿ الاوية ل

بي ثـ التاريع والثوافة وذوا ينصريف ف غاية اهذوية

ب وا ( ااظـي 2009ي ص .) 259

 2.4.2.3أىمية اليوية
ال
أيديولوجيات

ؾ أف االذتواـ بالاوية وا االياتاا يت اظـ با توراري وف

تى أنحاا ال الـي فت

ظؿ انت ار

يا ية وفاريةي والتودـ الابير الذد قط ته الحاارة اإلن انيةي دفع جويع ال وب والجوايات

الب رية إلى التو ؾ بالاويةي لوواجاة ت دد الاويات الذد بات يادد الاوية اهصيلة لوجتوع وا ( الدوادي 2013ي
ص .) 154

وف الوظائؼ اه ا ية للاوية ذ أناا تون الوواطنيف و اير اهوف واال تورار والطوأنينةي ويلى الرغـ
وف احتواا ذذا الاوية يلى و ان روزية وروحية وحاارية تربط الوواطنيف و اي فإف ذذا غير ااؼي بؿ ونجاحه
ورذوف بت الية الدولة الت تحوؿ ذذا الاوية ف الدفاع يف أرااا ووجتو ااي وف تنوية اقتصادذاي وف إ باع
الحاجات اه ا ية لوواطنيااي وف

إقرار حد أدن ى وف ال دالة التوزي ية بيف طبواتاا ( ال ل ي 2002ي ص ) 65ي

فالاوية توحد الوجتوع حوؿ فاـ ذات و ترؾي وتراز يلى إيادة إنتاج الجواية وتواصؿ اهجياؿي وف الؿ
توحيد آواؿ وتطل ات وطووحات الوجتوعي وترايز جويع الجاود لتحويؽ وصال و تراةي تاوف إنجاز يوليات
التنوية والتطور ( .) Parekh , 2000 , p.6
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وف

يواف الووؿ أف الاوية الوطنية ذات أذوية حيوية للايتية الت

اللاا ينتظـ ال وؿ ال يا

واالجتواي ي فا تؤثر يلى الواايا الرئي ية الت تاـ الوجتو اتي اصة فيوا يت لؽ باالندواج االجتواي أو
ال زؿ االجتواي ي لذا فاف اإلجرااات اه ا ية لبناا الاوية الوطنية تتوثؿ ف
وتنطود اذلؾ يلى و اف ودالالت روزية وثوافية وجوايية ت ط

ديـ الاوية الوطنية الوحددةي

الترد إح ا ا باالنتواا إلى الج ـ اهابري

وت لؽ لديه االيتزاز باذا الج ـ الابيري وذذا وظيتة واوة للاوية الوطنية باإلاافة إلى ف الية الدولة الت
تحتاف الاويةي وتوفرذا للدفاع يف أرااا ووجتو اا أو ف

تنويتاا ال اولةي وا باع الحاجات اه ا ية

لوواطنيااي واقرار وبدأ ال دالة للوواطفي وذذا الوتاوـ ي ير إلى وجود ب د ذات وب د جو

للاويةي وب د آ ر

تاري

ياـ وتوثؿ يالقة

ورتبط بالدولة وال ااف يلى حد وااي فالاوية الوطنية ذ

نتاج اجتواي

وتااولةي وتغط ودق وا ا للتصنيؼ والتنظيري وت ط الوواطنيف

ثواف

و ار بأناـ ورتبطوف بب ااـ برابط وحدد

وتتجاوز أحي انا اؿ الوالاات الطبوية والتحتية (الونياودي .) 2014

تأت

أذوية الاوية الوطنية ف

أ ناا توود ال ور الوطن

لدق أفراد الوطف الواحدي بالوحدة والت ابه

والوصير الو ترؾي اصة ف اهوقات الحرجة الت تاوف فياا الدولة واددةي ووف ثـ تاوف الاوية الوطنية وب ثا
لاذا ال ور لتااوف وطن ي يووق بووة ذذا ال وري ويا ؼ با تهي وقد ااف ثي بر يف ذذا ال ور بالاوية
الوطنية ف الورف التا ع ي ر بوصطل ( الوي الوطن )ي ووف ذنا يواف الووؿ أف الدولة ذ وطف يندوا
يحصؿ ف نت ية و ور الوواطف ايتراؼ بذلؾي وذذا ال يحصؿ إال يندوا تووـ الدولة بواجباتاا تجاا الوواطفي
ويووـ الوواطف بواجباته تجاا الدولةي ويندوا تتوحد أذداؼ الوجتوع الودن والوجتوع ال يا
اتتاؽ بيناوا يلى آليات و يا ات تحويؽ ذذا اهذداؼ

للدولةي ويحصؿ

( أبو حجلةي 1997ي ص .) 31

إف و ألة الاوية تنطود ف اه اس يلى و اف روزية وروحية وحاارية جواييةي ت ط الترد إح ا ا
باالنتواا إلى ج ـ أابري وت لؽ لديه الوالا وااليتزاز باذا الج ـ اهابر

( وطتةي 2002ي ص 112-96

)ي فالاوية إذا
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رابطة روحية اويرية بيف الترد وأوتهي بووتااذا ي ى إلى إيالا أف ذذا اهوة ورفع واانتاا بيف اهوـي اوا
تحتـ ذذا الرابطة يلى الترد أف ي يش ودراا لووووات ذاتية أوتهي الت ذ ف ذات الوقت يواوؿ توايزذا إزاا
غيرذا وف اهوـي وأف ي ى إلى الحتاظ يلى تلؾ الووووات ف

وواجاة أ باب التحلؿ واالنايار( وذبافي  2010ي

ص )5ي واذا أصب الترد ال ي ر باويتهي يتولد لديه وا يواف أف ن ويه أزوة الاويةي وذ اهزوة الت ياوف وف
نتائجاا أزوة وي ي تؤدد إلى اياع الاوية ناائياي فينتا بذلؾ وجودا ( البيطاري 1982ي ص ) 11ي هف غياب
ذوية وطنية جاو ةي أو ا تاا يؤدد إلى ال ور بالاياعي وذو وا يؤدد حتوا إلى التب ية لاوية ثانية وايونةي
وذو وا ي اؿ البذرة اهولى النو اـ حاد وابير ف

الوجتوعي بيف تيارات ترق التب ية للاوية الوايونة طريوا

لل الصي والتنوية والحداثةي وبيف تيارات وحافظة ترق طر اندثار الاوية الوطنية لصال ذويات وافدة تادد
الويـ والوتاذيـ اه ا ية للوجتوعي وف الووابؿ يؤدد ذلؾ إلى ت تت الجاود ف صراع آ ر وع الاوية الوايونةي
ويتت الباب يلى وص ارييه أواـ التد ؿ ال ارج ي والذد يأ ذ ف

حاالت اثير طابع ال نؼ واإلجبار بالووة (

الدوادي 2013ي ص .) 157-156

 5.2.3أسباب أزمة اليوية عمى مستوى العالم
يواف الووؿ أف أ باب أزوة الاوية ف ال الـ اليوـ ذ

(:

ددي 2010ي ص ) 84-83

 -1تزايد قوة التيارات التتاياية ( الب د اإلثن ي الووو ي الثواف ي الدين ) ..ي ف تحريؾ التوترات االجتوايية
وال يا ية ف وناطؽ يدة وف ال الـ.
 -2ال ودة الووية للرذانات الورتبطة بالوطالب الثوافية لدق جوايات إن انية يدةي وا يج ؿ وف التايؿ
الاويات والت ددية الثوافية أحد ال ناصر اه ا ية الوتحاوة ف الديناويات الدولية الجديدة.
 -3التصايد الوتزايد للنزيات االن طارية واالنتصالية دا ؿ وناطؽ يدة تتتود االن جاويف الثواف واإلثن ي
وقد ات ذت ذذا النزيات ف ب ض الدوؿ أب ادا ينيتة لـ تنتع و اا أد ت ويات يا ية.
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 -4تصدر الاويات الدين ية والطائتية والوووية أو اإلثنية جداوؿ التوترات واالاطرابات دا ؿ الدوؿ وف وا
بيناا.
 -5تااثؼ تدفوات الاجرة ال الوية أثر ب اؿ ابير ف تحديد التتايالت االجتوايية والثوافية يلى الو توييف
الوطن

والدول ي ووا لؽ وجووية وف التحديات االجتوايية والثوافية واهونية للوجتو ات الو توبلة

للوااجريف.
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 3.3توصيف أزمة اليوية في الوطن العربي
ال ؾ أف أزوة الاوية لي ت و الة وجتوع بذاتهي بؿ ذ
ذناؾ نواش حاد حوؿ الاوية اليابانيةي ذؿ ذ

و الة وجتو ات يدةي فت

آ يوية بحاـ الووقع والتاريع !ي أـ ذ

الياباف وثال

غربية بحاـ التودـ

والحداثة !ي وف إيراف أيااي توصؼ إيراف بأناا أوة تبحث يف ذويةي وجنوب أفريويا ون غلة ف البحث يف
ذويةي والصيف والب ارزيؿ االذوا ي ان وف أزوة ذويةي والواليات الوتحدة نتس اهور لدياا أزوة ذويةي وف اندا
توجد أزوة ذوية و تورةي وف

الدانوارؾ أزوة ذوية حادةي وف

ال الـي ووا يدف نا للووؿ بأف أزوة الاوية ذ

ترايا ورو يا والوا يؾي وف الاثير وف دوؿ

ظاذرة يالوية ( ذنتغتوفي 2005ي ص .) 28

وف الؿ وا تودـ يتا لنا أف ال الـ بأجو ه توريبا وأزوـ بواية ا واا الاويةي لاف يجب االيتراؼ
بأنه ال يوجد أ وة ف ال الـ تواجه أزوة ذوية بياة بأزوة الاوية الت ت ان وناا الاوية ال ربيةي فأزوة الاوية
ال ربية وت اباة الجوانب واهب ادي فت أد دولة يربية يثار ال ؤاؿ التوليدد الذد ي بر يف طبي ة اهزوة  :وا
ذ ذويتنا ي وبدورا يتت ذذا ال ؤاؿ الوجاؿ وا ا إلجابات وتنويةي يدؿ ت ددذاي واال تالؼ حولاا يلى يوؽ
اهزوةي فالووؿ أف ذويتنا ذ يربيةي ي تلؼ تواوا يف الووؿ أناا وحلية وطنيةي وي تلؼ اذلؾ يف الووؿ أف
ذويتنا ذات طابع دين أو طائت أو وذذب ي ووف الطبي
الحياةي

أف ين اس اال تالؼ ف اإلجابةي يلى اافة جوانب

يا يا واقتصاديا وأونيا وي ارياي وفاريا وثوافيا ( أبو ينزةي 2011ي ص .) 83- 82

وف ذذا الوبحث وؼ تحاوؿ الد ار ة اإلجابة يف ت اؤؿ واـ  :وا ذ أب اد أزوة الاوية ف ال الـ
ال رب

وايؼ ن أت ذذا اهزوة .
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 1.3.3ىوية الدولة الوطنية بعد االستقالل
ي يش ال الـ ال رب

ف

الورحلة الحالية أنواع وت ددة وف الاويات واالنتوااات التارية وال يا ية

واهيديولوجية واالجتوايية والطائتيةي ت اؿ بوجولاا احة صراع وصداـ بيف ذذا التياراتي وذو وا يادد الج ـ
ال رب ي ويج ؿ يولية التنبؤ بو توبله قاية غاية ف الص وبةي وأو ار وحتوفا باثير وف الو اطر.
يندوا ولدت الدولة الوطنية ال ربيةي تنازيتاا يلى اهقؿ ثالث ذويات وتناف ةي ووتناقاةي وذ الاوية
الوطنيةي والاوية الووويةي والاوية الدينيةي وا تيار الدولة لاوية وا صراحة أواوناي ترتب يليه ت رض الدولة
لو االت دا لية واقليوية يديدةي وولتد بدورا أزوات يديدةي فالدولة الت

ا تارت الاوية الوطنية وثؿ تونس

والجزائر ولبناف ووصري وجدت نت اا ف صداـ وع قطايات وا ة وف الوجتوعي ترق ف الاوية الوطنية ردة
لاوية أاثر ات ايا و ووالي االاوية ال ربية الووويةي أو الاوية اإل الويةي اوا

يف االنتواا الحاارد والتاري

وجدت الدولة نت اا ياجزة يف الوا قدوا ف و اريع التنوية والتحديث ب بب ا ؼ الووارد الوطنيةي وف
الووابؿ فإف الدوؿ الت ا تارت الاوية الوووية اال راؽ و ورياي وجدت نت اا ف صداـ وع اهقليات اإلثنية غير
ال ربية دا ؿ ن يجاا الوجتو ي وثؿ اهاراد ف

ال راؽي اوا وجدت نت اا ف

صراع وع غيرذا وف الدوؿ

الوطنيةي صراع بيف وا ذو قوو ووا ذو وطن وثؿ وريا ووابؿ لبنافي ثـ صراع وع الووق ال الوية الوناوئة
لاذا النزيةي ووف ناحية ثالثة فإف الدوؿ الت ا تارت الاوية الدينية وتحديدا الاوية اإل الويةي وثؿ ال ودافي
وجدت نت اا ذ اه رق ف

حالة صداـ وصراع وع اهقليات الدينية غير الو لوة ( يحةي 2006ي ص ) 318ي

لاف وبرغـ وجود ذذا الاويات الثالثي فإف الوو ار ة الوطرية اانت ذ ال ائدة ف جويع الدوؿ ال ربيةي ولـ توـ
دولة يربيةي أيا اانت الاوية الت

تبنتااي بوا ي ايد يلى صياغة ذوية جاو ة لجويع واونات الوجتوعي

فالووار ة يلى اهرض اانت تنذر بأزوة ذوية ال وحالة ( الجابردي 1995ي ص .) 7
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لود أصبحت أولويات الدولة الوطنية ال ربية ذ

تصتية اال ت واري ولذلؾ ظارت حراات التحرر

الوطن ف ال ديد وف الدوؿ ال ربيةي وب د نيؿ اال توالؿ وبغض النظر يف ااتواله أو نوصانهي أصبحت الواوة
اه ا ية لحاووات اال توالؿ ف الدولة الوطنية ذ بناا اهوة والدولة و اي ولذلؾ اانت جويع الجاود ووجاة
نحو ذذا الادؼ الذد بات وااحا أنه يجب أف ياوف وفؽ وتاوـ الدولة اوا ظار ب د صل و تتاليا ف أوروبا
ياـ 1648ي وذو أف الدولة تاـ وتحاـ

با واحداي دا ؿ إقليـ وحددي أد أنه يجب االناواا تحت ذوية

وطنية تجوع جويع اهطياؼ دا ؿ الوجتوع تحت لوااذا ( حوادي 2015ي ص .) 54

 2.3.3الجذور التاريخية لنشأة أزمة اليوية في العالم العربي
ورت الدولة الوطنية ال ربية ب د اال توالؿ ب ولية بناا الدولةي و أف أد دولة جديدةي اانت الدوؿ ال ربية
راغبة ف النجاح ف توطيد ذاتاا ادولة وطنيةي ولذلؾ حاولت أف تات ب اؿ ال وات الت تج لاا دوال حويويةي
ريية وذات يادةي ويلى الرغـ وف افتوارذا إلى اثير وف الوؤ
طريوا اوا لو أناا تولؾ ذذا الوؤ

ات الحويوية لبناا دولة حديثةي إال أناا لات

اتي فبدأت ف براوه لبناا ذيااؿ يا يةي و ريت ف

لؽ ذوية وطنيةي

وحلية جاو ةي يناود تحت لوااذا جويع أفراد الوجتوعي لتر يع وجودذا ادولة ( أبو ينزةي 2011ي ص .) 86

لاف وا حدث ف ليا ذو أف الدولة الوطنية ف لتي واانت أ باب الت ؿ ف
طبي ة ن أة الدولةي وطبي ة تطورذا ال يا

صياغة ذوية جاو ة ذو

فيوا ب دي فود ن أت الدولة ال ربية الحديثة ب د الحرب ال الوية

الثانية ف إطار يولت فيه الن ب ال يا ية يلى تدييـ ذيونتاا يلى الوجتوعي وليس يلى تثبيت ديائـ وأ س
للحاـ الر يدي فبدال وف أف تووـ ذذا الن ب بايتبار الدولة أداة لتحويؽ وطالب وتطل ات الوجتوعي يولت يلى
ت

ير الوجتوع بااوله ل دوة الدولةي وذنا اانت البذرة اهولى ل دـ اال تورار ف

الدولة الوطنية الحديثة ف

ال الـ ال رب ي فلـ توـ الدولة بوحاولة إدواج الوجتوع بتاويناته الو تلتة ف الدولةي يلى أ اس وف الوواطنة الت
يصب للجويع فياا حووؽ وت اويةي بؿ قاوت ب ولية توا ـ لووووات الووةي وف قبؿ جواية و ينة يلى ح اب
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ا

ريفي وذو اهور الذد أا ؼ وف االنتواا لاوية جاو ةي ووا أدق لتناو ذويات فريية جزئية االوبيلة أو

الطائتة أو الجوايةي تناوت لتصب بديال للاوية اهـ ( النجاري 2014ي ص .) 52-51

اوا اذـ ان غاؿ الجويع يوب ن أة الدولة الوطنية باويات فوؽ وطنيةي فود انو ـ ال الـ ال رب بيف وف
يديوف للوووية ال ربيةي وبيف وف يديوف لاوية ا الويةي وبذلؾ فلـ تتر ع الدولة الوطنية ف

الوي

ال رب

( اهيوب ي 2010ي ص ) 38ي و يواف الووؿ أف أزوة الاوية ف ال الـ ال رب ت ود ف جذورذا إلى طبي ة الدولة
ال ربيةي الت ثينظر إلياا يلى أناا دولة لطانيةي أد أناا اوا يووؿ ابف لدوف  " :الرئاسة ال تكون إال بالغمب،
والغمب إنما يكون بالعصبية ،فالبد في الرئاسة عمى القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتيم "ي ولذاي
فالدولة ال ربية وب بب جذورذا التاري ية توثؿ غنيوة لوف يصؿ إلياا ويايوف يليااي يووـ باحتاار وناف اا يليه
ويلى جوايته دوف ا

ريفي ووف ذنا فالثوافة ال يا ية للدولة ال ربية بت ؿ يواوؿ تاري ية اثيرةي ذ

قائوة يلى احتاار الونافع والوزاياي ووف ثـ فا دولة إقصائيةي ولذلؾ فوف الطبي
ف

ثوافة

أف ال تنج الدوؿ ال ربية

صياغة ذوية جاو ة لجويع الواونات دا ؿ الوجتوعي هف البينة اه ا ية للدولة تووـ يلى ذوية غالبةي

ي وؿ أتباياا يلى إا اؼ الاويات اه رقي وذو وا اذدناا ف الدوؿ الت حؿ فياا الربيع ال رب ي اوصر
وتونس وليبيا واليوف و ورياي حيث تحولت الدولة ووؤ

اتااي إلى انز ونافع يغرؼ ونه اهفراد والجوايات

الوو اة بزواـ الدولةي بت ؿ يالقات الدـ والوصاذرة والديف واهيديولوجيا ال يا يةي فت ززت وفوا لذلؾ انتوااات
الترد اإلثنية والوبلية والحزبية يلى ح اب انتواؤا الوطن ووا أدق إلى ظاور أزوة ذوية لدق الوواطف ال رب
( النجاري 2014ي ص .) 62-59

 3.3.3آثار انييار االتحاد السوفياتي وتغير النظام العالمي عمى اليوية العربية
اانت نااية الحرب الباردة بوثابة نوطة تحوؿ ف
ال وفيات ي انتات التوازنات والتحالتات الت

اانت

ائدة

و توبؿ الدولة الوطنية ال ربيةي فوع انايار االتحاد
الؿ الحرب الباردةي والت

ان رطت فياا الدولة
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الوطنية ال ربيةي فود اانت الدولة الوطنية ورغـ وجود نواقص اثيرة ف بنيتاا قادرة قبؿ انايار االتحاد ال وفيات
يلى احتواا أو تحجيـ ال ديد وف التحديات وثؿ التطرؼ والتوزؽ الطائت ي لاناا ب د ذلؾ ووع انت ار ال ولوة
والتطور الاائؿ ف االتصاالت والتانولوجياي بدأت قدرة الدولة الوطنية تتراجعي وأصبحت التحديات تتوالى يليااي
اصة التحديات ف و ألة الاويةي حيث بدأت تظار إلى ال ط ذويات فريية وانتصالية يف الاوية ال ربيةي
اوا ظار ف جنوب ال ودافي وفودت الدولة الوطنية صتتاا اتايؿ ووؤثر وحيدي لح اب فايليف جدد وف غير
الدوؿي وثؿ التنظيوات والويلي يات والحراات ال يا يةي وتيارات اإل الـ ال يا
والونظوات الدوليةي وذو وا ج ؿ اهوااع ف ال الـ ال رب

ي وال راات وت ددة الجن ياتي

يائوة يلى بحر وف التحديات ( الـي 2015ي ص

.) 87

 4.3.3أسباب أزمة اليوية في العالم العربي
 1.4.3.3الدور االستعماري والتدخل الخارجي
أ اـ التد ؿ ال ارج الوتصايد لووق اقليوية و ارجية ف ال ؤوف الدا لية للونطوة ال ربية ف ت ويؽ
حالة الا ؼ واالنو اـ الت

ت ادذا دوؿ الونطوة ( حاتة ووحيدي 2011ي ص ) 11ي فود ااف التآور ال ارج

يلى اهوة ال ربية ي تادؼ غايتيف رئي يتيفي أوالذوا  :تتتيت بنية الوطف ال رب ي والثانية  :ذ

إحباط أد

جاود لتوحد اهوة ال ربية ( وصطتىي 2013ي ص .) 26

 1.1.4.3.3تفتيت بنية الوطن العربي
اانت الدوؿ اال ت وارية ترق بأنه وف الارورد أف تتتتت الونطوة ال ربية بيف أاثر وف دولةي لدرجة أف
الرائد اهوير ايب أر الفي وذو أحد الوتاريف الوحدوييف ال ربي أحصى قبؿ أاثر وف  90نة وا يزيد يف
وائة و روع ا ت وارد لتو يـ الونطوة ال ربية ( لب ي 1987ي ص ) 239- 136ي وبالتال

فود ناصبت الدوؿ
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اال ت وارية الحراة الوووية ف الوطف ال رب ال دااي و ت لتصتيتااي واحالؿ الحراات ذات النزيات التجزيئية
وحلاا ( وصطتىي 2013ي ص .) 36

لـ تتوقؼ ذذا الوحاوالت اال ت وارية يلى ودار ال وود ال ابوةي ووع احتالؿ أورياا لل راؽي بدأت
الواليات الوتحدة ف ال وؿ يلى ا تدياا التراايب اإلثنية واللغوية والحااريةي لتتتيت الونطوة ال ربية إلى دوؿ
ودويالتي تاوف ف حاجة و تورة إلى الواليات الوتحدة والغربي ولتاويف تات ا يؼ وف الدوؿ غير الوادرة
يلى تاديد الوصال اهوريايةي وذو وا ي تبر إيادة إنتاج لل طة البريطانية – الترن يةي الو روفة (ب اياس
بياو) ( رياضي 2008ي ص .) 47-40

لـ يتوقؼ الحاؿ يلى الغرب ف وحاوالته التو يوية والتجزيئية لل الـ ال رب ي بؿ قاوت إ رائيؿ اذلؾ
بال وؿ يلى ذلؾي حيث تتطلع إ رائيؿ إلى االندواج ف

الونطوة ال ربيةي اووة وايونةي وف الؿ وا ي رؼ

بال رؽ اهو ط الجديدي وقد حاولت إ رائيؿ الت ويؽ لاذا الوتاوـ يلى ل اف يووف بيريزي وع انطالؽ يولية
الت وية ال يا ية وع ال ربي بؿ إف أحد أابر الاتاب الصااينةي وذو ( ديتيد ااوا )ي يتحدث يف اهوـ الت
يجب إيواظااي وطالب إ رائيؿ بود يد ال وف لااي وايجاد لغة و تراة و اـي ااهاراد والدروز والزنوج والووارنة
واهقباط وغيرذـي داييات إياذـ إلى ال وؿ وف أجؿ التحرر واال توالؿ ( قاوج ي 1982ي ص .) 127

اوا ظارت وحاوالت البتاار ذوية وتو طية تاوف بديال يف الاوية ال ربيةي حيث طرح االتحاد
اهوروب ياـ 1999ي وا ي رؼ ( ب ولية بر لونة ) وذ االتحاد وف أجؿ الوتو طي وتطورت الحوا ف وبادرة
الرئيس الترن

اراوزد ياـ 2008ي وف أجؿ تحويؽ الت اوف بيف أوروبا والدوؿ الوتو طية ( و يوري 2010ي

ص .) 124- 89
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 2.1.4.3.3إحباط محاوالت الوحدة في العالم العربي
اانت تجربة وحود يل ف وصر ذ أوؿ وحاولة ف ال صر الحديث إلقاوة دولة يربيةي وقد وقتت
بريطانيا اد ذذا الوحاولةي ويولت يلى إجاااااي وأجبرت الووات الوصرية يلى التراجع واالن حاب وف بالد
ال اـ ( وصطتىي 2015ي ص ) 27ي وفيوا ب د نظرت الواليات الوتحدة بحذر بالغ لوياـ الوحدة بيف وصر و وريا
ياـ 1958ي حيث ايتبرت ذذا الوحدة انوالبا طي ار يادد وصال الغرب ف

ال رؽ اهو ط ( ذالؿي 1989ي ص

)158ي ولذلؾ بدأ الغرب ي وؿ يلى ونع اناواـ أد دولة يربية إلى دولة الوحدةي وقدوت ديوا واليا ابي ار للدوؿ
الوجاورة لوصر و ورياي وقاوت بإثارة ال اوؾ وال الفات بيف دولة الوحدة وغيرذا وف الدوؿ ال ربيةي لتأزيـ
ال القات ال ربية ( وصطتىي 2013ي ص ) 28ي لذلؾ فليس وف الغريب أف الغرب ي تبر حراات التحرر ال رب
صوه الرئي

ف

الونطوة ال ربية ( الو تري 2007ي ص .) 58-31

لود ت رات الونطوة ال ربية وال زالت لل ديد وف الوحاوالت والو اريع الت تادؼ لصياغة ذوية وحددة
ف الونطوةي فاناؾ الوحاوالت لصياغة ذوية رؽ أو طيةي هذداؼ وتباينةي فالواليات الوتحدة تنظر إلى الاوية
لدوه إ رائيؿ ف الونطوة اتايؿ أ ا

ال رؽ أو طية اود ؿ أ ا

الطابع اإل الو اوتتاح لل ودة االيب رئي

وووبوؿي وترايا تتطلع لاذا الاوية ذات

ف و توبؿ ال ربي وف ا ت ادة الوجد ال ثوان ي بينوا تنظر

صلب التتايالت ال ربيةي
إيراف للاوية ال رؽ أو طية وذ ذات طابع إ الو أيااي بايتبارذا بوابة الد وؿ ف ث
وف

الؿ التودد ال ي

والحراات الو لحةي وو اندة اهطراؼ الوارقة والوناوئة للواليات الوتحدةي وا ت ادة

اهوجاد التار يةي اوا أف ذناؾ الو روع اإل الو ي الذد تت دد أطرافه وتتبايف اثي اري بيف وا ذو و تدؿ أو
وت ددي أو بيف وا ذو لت أو إ وان ي ثـ ذناؾ الو روع ال ووو الذد يطتو أحيانا يلى ال ط ي ويغرؽ أحيانا
أ رق ( الـي 2015ي ص .) 89
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 2.4.3.3غياب الديمقراطية والمشاركة السياسية
ذناؾ ارتباط ابير بيف غياب الديووراطية والو اراة ال يا ية لواونات أد وجتوعي وبيف ظاور أزوة
ذوية ف

ي و بالت ددية وال رااةي وصيانة الحريات اه ا ية هفراد

ذذا الوجتوعي ف دـ وجود نظاـ يا

ال بي احرية الو تود والديفي وحرية الت بير يف الرأدي ويدـ وجود آليات ديووراطية لحواية الحريات
ال

صيةي اؿ ذذا أوور إذا افتثودت ف

وجتوع واي فإف ذلؾ يؤدد ال وحالة إلى أزوة ذويةي هف وجود

الديووراطية والو اراة ال يا ية وف قبؿ جويع أفراد الوجتوع ي وؿ يلى تنايه الوي

الوطن ي ووأ

ة قيـ

الوجتوع الحر والديووراط ي الذد يحترـ حووؽ اإلن افي وذ وتاذيـ ت زز وف ارتباط الوواطف بوطنه وتواليداي
والدفاع ينهي وتنو لدق الوواطف ارتباطه الروح والوادد بوطنهي وذو وا ي ن أنه ي ر بوواطنته الحويوية
دا ؿ الدولةي وبالتال

فاذا الوواطنة ذ

الت

توثؿ بال ؾ ذويته الوطنيةي واينونته الت

يتحرؾ بووجباا

دا ؿ و ارج بلداي ودورا اوواطف فايؿ ف وطنه ( الحريردي 2008ي ص ) 197ي لاف الدولة الوطنية الحديثة ف
ال الـ ال رب تويزت بأناا دولة بولي يةي قائوة يلى نظرية الووةي ولي ت يلى وؤ

ات ديووراطية تاوف تحويؽ

ال دالة لجويع واونات الوجتوع ( اهيوب ي 2010ي ص ) 44ي ف لـ توـ الدولة بوحاولة إدواج الوجتوع بتاويناته
الو تلتة ف الدولةي يلى أ اس وف الوواطنة الت يصب للجويع فياا حووؽ وت اويةي بؿ قاوت ب ولية توا ـ
لووووات الووةي وف قبؿ جواية و ينة يلى ح اب ا

ريفي وذو اهور الذد أا ؼ وف االنتواا لاوية جاو ةي

ووا أدق لتناو ذويات فريية جزئية االوبيلة أو الطائتة أو الجوايةي تناوت لتصب

بديال للاوية اهـ ( النجاري

2014ي ص .) 52-51

 3.4.3.3انتشار الطائفية والمذىبية
لود أصبحت الدولة الحديثة ف ال الـ ال رب

لطة واافة إلى اهوةي ال دولة اهوة باؿ واوناتااي وذو

وا ج لاا وح ا يتترس الحريات التارية وال يا ية والدينيةي ولـ تنج الدولة ف

أف تج ؿ وف نت اا إطا ار
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جواييا وفاريا و يا يا واداريا يوحد الجواية ويبن

إجوايا قووياي ويولت الدولة يلى حؿ جويع الو االت

واهزوات ليس وف ونظور وطن ي وانوا وف ونظور قبل أو طائت

( غليوفي 2012ي ص .) 112

إف و ظـ الو االت الت ت ان وناا الدوؿ ال ربية ت ود ف جذورذا إلى انت ار الطائتية والوذذبيةي وثؿ
وا يحدث ف

وريا واليوف وال راؽ ولبناف ي اوا فت ذذا االنت ار الباب أوا تد ؿ غير يرب ف

ؤوف ال ربي

وثؿ التد ؿ الترا واإليران واإل رائيل واهوريا ي وتاوف طورة الصراع الطائت ف أنه يادد بتغيير ريطة
الوطف ال رب ي وانتراط يود الدولة الوطنية بإيادة تو يواا يلى أ س طائتية ووذذبيةي وف الؿ ن وا ايانات
جديدةي وذو وا ي ن تتتيت للدولةي وثؿ وا حدث ف ال ودافي حيث اقتثط ت و احات ابيرة وف الدولة لصال
اياف جديدي وبذلؾ فإف ال رب ذـ الو ؤولوف يوا وصلت إليه بالدذـ وف صراع طائت ي فإ تاؽ الدولة يف
الوياـ بواجباتااي وف لاا ف تحويؽ الوصال الوطنية الوتوثلة ف اهوف والديووراطية وال دالة والتنويةي ذو الذد
أيطى الترصة لدياة الطائتية والوذذبيةي للت دؽ بديواتاـ الت

ال تادؼ إال إلى توزيؽ الوطف وتو يوهي

واال تيالا يليه ( الد وق ي 2015ي ص .) 81-80

 4.4.3.3الفشل في تحقيق االندماج االجتماعي والسياسي
إف أزوة الاوية ف
واالجتواي

ال الـ ال رب

ورتبطة ارتباطا وثيوا بو الة يدـ تحويؽ االندواج ال يا

بيف واونات الوجتوعي حيث أف ا تيار الدولة لاوية يتب ه وحاولة االقصاا للاويات الترييةي

وا تب ادذا وف وجرق الحياة ال يا ية ال اوةي وذو وا يدفع بأتباع ذذا الاويات إلى االن حاب والتووقعي أو إلى
التورد وال صيافي ووف ثـ فال ي روف بأد انتواا أو والا لاذا الدولة أو ذويتااي وثؿ اهاراد ف
والو يحييف ف

ال راؽي

جنوب ال وداف ( يحةي 2006ي ص .) 322-321
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لود ف لت و ظـ الدوؿ ال ربية ف

تحويؽ االندواج الوطن

بيف الجوايات الدينية وال رقية واالثنية

الو تلتةي وت رات و ظـ االقليات ف ال الـ ال رب لوظاذر االقصاا والتوييز الدين والثواف واالجتواي ي وذو
وا دفع ذذا اهقليات بالتحرؾ للوطالبة بحووقاا ال يا ية والثوافيةي أو الوطالبة باالنتصاؿ ب اؿ جزئ او ااوؿ
يف الدولة اهـ ( حاتة ووحيدي 2011ي ص .) 11
 5.4.3.3الشعور بالتغريب والتخمف االقتصادي
إف أحد أذـ أ باب ظاور أزوة الاوية ال ربيةي ذ يولية التغريب الت بدأ ال وؿ ال رب يحياذا قبؿ
وب د اال توالؿي فب بب ت لؼ ال الـ ال رب وتراج ه ف

تى الوجاالتي بدأت ب ض اهصوات تطالب بارورة

اللحاؽ براب الحاارة الغربيةي وذنا ظار صراع وا بيف دياة اهصالة ودياة الحداثةي وحاولت الاثير وف
الن ب الحااوة التبرؤ وف التراث التاري

والثواف ال رب ي بايتبارا أحد أذـ أ باب الت لؼ والتراجعي بحثا يف

ذوية تت ـ بالحداثة والتودـي وذو وا أدق إلى أزوة ذوية حويويةي حيث ن

ذؤالا أف التراث الثواف التاري

ل ب واي ذو الو يلة إلدراؾ الذاتي وال يواف إلدراؾ الذات أف ينبثؽ إال وف الواا ي وال ؾ أف الحداثة
وطلوبةي لاف الحتاظ يلى التراث والو زوف التارد والثواف

ذو صواـ اهواف هد وجتوع ( االيوب ي 2010ي ص
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 6.4.3.3العمل عمى فرض ىوية أحادية بالقوة
إف وحاولة الدولة ف ال الـ ال رب ف أاثر وف حالة صياغة ذوية أحاديةي ت وؿ يلى صار وتذويب
الاويات التريية دا ؿ الوجتوعي يف طريؽ الو ر واإلا ارا والتوييز واإلذالؿي بديال يف ذوية تحترـ ال صائص
والوويزات ال اصة باؿ ذوية فريية اانت له آثا ار ودورة يلى اال توراري وبدال وف أف تؤدد ذذا الوحاوالت
لصياغة ذوية واحدةي أدت إلى أزوة ذويةي حيث أدق ذلؾ إلى

ور أصحاب الاويات التريية بالظلـ

واالاطااد ووحاوالت اال تئصاؿي ووا دف اـ للتو ؾ أاثر باويتاـي والحتاظ يليااي باؿ الطرؽ والو ائؿي حتى
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لو وصؿ اهور ال ت داـ ال نؼ ( الجباي ي 2014ي ص ) 145ي أد أف ذلؾ يؤدد ف النااية إلى صراع بيف
الاوياتي حيث ي ر أصحاب الاوية الغالبة بأناـ واددوف ب

ارة الوات بات الت حوووذا وف الؿ الايونة

يلى وصادر الووةي وبوجود وناف ة لاـي وف الووابؿ ي ر أصحاب الاوية الو تب دة بأناـ واددوف بالذوباف ف
ونظووة ال تراي

صوصيتاـ وتويزذـي ووا ي لؽ أزوة ف الثوةي وتد ؿ ال القات بيف الجانبيف ف دائرة الت ؿ

ورد الت ؿ ( غليوفي 2012ي ص .) 32-29

ب بب يدـ وجود وؤ
دولة

لطانيةي يايوف يلياا طرؼ يلى ح اب اهطراؼ اه رقي فود قاوت الن ب ال يا ية الحااوة ف

الونطوة ال ربية بتبن
الجو

ات ديووراطية للحاـ الر يدي وب بب أف الدولة الوطنية ف

ال الـ ال رب ذ

وواقؼ و يا ات إقصائية للو تلؼ و ااي وذو وا أدق إلى تناو

وا ي وى بال ور

باالاطااد والظلـي ف يا ة اإلقصاا واال تب اد والظلـ إذا وق ت يلى وجووية وحددةي يرقية اانت أو

دينية أو قبليةي فإناا تؤدد تلوائيا لوا ي وى بالتااونية الاوياتيةي أد الت ااد فيوا بيف أصحاب الاوية الواحدةي
ف وواجاة أصحاب الاويات اه رقي ويؤدد ذذا وع الترااـ إلى تحوؿ وطالب تلؾ الجوايات الت ت رات
لال تب اد واالقصاا وف وطالب ذات طابع اجتواي ي بال دالة والو اواةي إلى وطالب يا ية تتجاوز تحويؽ
ال دالة والو اواة إلى اال توالؿ واالنتصاؿي اوا ف الحالة الاردية ال راقيةي والو يحية ال ودانيةي وأاراد ورياي
وذنا تصب أزوة الاوية أو ار وااحا ال ؾ فيه ( النجاري 2014ي ص ) 69-68ي هنه إذا تطل ت الجوايات
الدينية والوذذبية إلى ووار ة دور يا

ي فإف ذلؾ يحوؿ ف طياته و الة ابرقي حيث أف ذذا الووار ة لف

تاوف وق ووار ة فجة وذوجية لل صبيةي وا تثوا ار لوصادر الووةي يواف أف يتطور إلى و الة طائتية أو إثنية
ررا ( الجباي ي 2014ي
أو يرقيةي وذو وا ثي اؿ ثود ال واوا إلثارة أزوة ذوية ت صؼ بالوجتوع وتادد بوااا وا تو ا
ص .) 144
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 5.3.3آثار وتداعيات أزمة اليوية عمى االستقرار السياسي لموطن العربي
ادت الدوؿ ال ربية ف ال نوات اه يرة تصايد الاويات التريية يلى ح اب الاوية الوطنيةي اصة
ف

تلؾ الدوؿ الت تتوتع بودر ياؿ وف التنوع ال رق والدين واإلثن ي وقد نتجت يف ذذا الظاذرة يف يدة

يواوؿ و تلتةي ف

وودو تاا قياـ النظـ ال لطوية ل وود طويلة بحجب الحريات الدينية والثوافيةي وبحرواف

جوايات و تلتة وف حؽ الت بير بحرية يف ذويتااي ويف ثوافتااي ويف يويدتااي اوا حدث ف حالة االوازيه
ف

واؿ افريوياي أو ف

حالة االاراد وال ي ة ف

ال راؽي اوا حاولت الن ب الحااوة ف

ال الـ ال رب

اف

تترض الاوية الثوافية ال رب ال نية يلى الجوايات اال رق وف الؿ الونظووة الت ليوية وااليالوية الوايونةي
واثي ار وا ت رات االقليات ال رقية والدي نية واالثنية ف ال الـ ال رب إلى ووار ات توييزية أثترت ليس فوط ف
وا اا الثواف ي ولاف أياا ف وا اا ال يا

واالقتصاددي اوا حدث ف

حالة و يح

جنوب ال ودافي

وال ي ة ف ال راؽ وال ليه ولبنافي وأ ي ار فإف ان داد قنوات الو اراة ال يا ية وتوييد الحريات ال يا ية والودنية
ون ا ذذا الجوايات وف الت بير يف وطالباا ب اؿ ري وقانون ي وقد دف ت وظاذر التوييز الثواف وال يا
واالقتصادد ب دد وف الجوايات التريية ف

ال ديد وف الدوؿ ال ربية إلى االن الخ يف الجواية الوطنيةي

وااللتتاؼ حوؿ ذوياتاا الترييةي واتجاذاا إلى االنتصاؿ يف الدولة الورازيةي وتاويف دوؿ جديدةي اوا حدث ف
حالة ال ودافي أو ف وناطؽ حاـ ذات اوا ن اد ا ف ف

ال راؽي ووف الورج أف تنت ر ذذا الظاذرة ف

الونطوة ال ربية ب اؿ أو ع ف ال نوات الوادوةي وقد ت اد الونطوة تتاؾ يدد وف الدوؿ الوائوةي وقياـ دويالت
جديدة ت بر يف تطل ات التئات والجوايات الت

يانت التاويش واالقصاا ل وود طويلة ( حاتة ووحيدي 2011ي

ص .) 13- 12

اانت بداية ف ؿ الدولة الوطنية ف ال الـ ال رب ف الحرب اهذلية ف لبناف والت ا تورت وف 1975
وحتى ياـ 1989ي حيث ظار يجز الدولة يف االحتتاظ ب يادتاا الااولة يلى قرارذاي أو تراباا الوطن ي
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يادة الدولة ونووصة لح اب أطراؼ

وأصبحت

ارجية اثيرةي ا وريا وا رائيؿ والواليات الوتحدة وفرن ا

وال ودية وايرافي ثـ جاا الصوواؿ انووذج ثان ف ال الـ ال رب يلى ف ؿ الدولة الوطنية ال ربية ف الت اوؿ
وع التحديات الابرقي حيث اناارت لطة الدولة ونذ ثوانينات الورف ال ريف لصال أوراا الحربي ثـ انتولت
يدوق الت ؿ وال جز للجزائر الذد اندل ت فيه حرب أذلية يلى ودار يود الت ينات وف الورف ال ريفي
أا تت وف يادة الدولةي وجاا الغزو اهوريا لل راؽ ياـ  2003ليدور الدولة الوطنية ال راقيةي وتواصلت
و يرة الت ؿ لوتاوـ الدولة الوطنية ال ربية وع اندالع الربيع ال رب أوا ر 2010ي واناوت وريا وليبيا واليوف
للوائوةي بؿ وحتى ف

فل طيفي وأصبحت الاويات اثيرةي

نة و ي ةي وا الوييف وليبرالييفي وا الـ يا

وا الـ لت ي بلغت أوجاا ف ال ود اه ير وتصايدت أاثر وع الربيع ال رب ي ووا زالت و تورة حتى تاريع
ا ف ( حوادي 2015ي ص .) 54-53

إف أ طر وا يواجه الدوؿ ال ربية ذو حاالت التتاؾ الجغراف

ف

ب ض الدوؿي وتناو

االنتصالية لدق اهقليات الدينية أو ال رقية أو االثنية ( يبد الرحوفي 2011ي ص ) 28ي فت

الدوؿ الت

النزيات
ت ان

وظاذر االنو اـ الوبل والطائت ااف للووق ذات االراية الطائتية أو الوبلية أو الوناطوية دور واـ ف الثورة
يلى االنظوة الحااوةي فت اليوف ااف للحراؾ الجنوب والتورد الحوث
رييتاا ووا فت

الوجاؿ أواـ قوق أ رق وثؿ ال باب الجاو

دور ابير ف إا اؼ الدولة وتحجيـ

وأ حزاب التحالؼ الو ترؾ لالناواـ للووق

الوطالبة بإ واط النظاـي اوا اانت الوناطؽ ال رقية الت ت ان التاويش واال تب اد أوؿ وف تحرؾ اد نظاـ
الوذاف ي وف
ال يا

البحريف ات ذت الثورة ال بية صبغة طائتيةي حيث وثلت الطائتة ال ي ية الت

ت ان

اإلقصاا

واالقتصادد والتوييز الثواف ي رغـ أناا توثؿ غالبية ال اافي وثلت الوقود الوحرؾ لالحتجاجات اد

النظاـ الحااـ ( حاتة ووحيدي 2011ي ص .) 14-13
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أدق ف ؿ الدوؿ ال ربية ف

تحويؽ الوطلوب وناا ف

واالقتصادية واالجتوايية والثوافيةي إلى نوو وتر ع

تحرير الترد والوجتوع يلى الص د ال يا ية

ور جواي لدق الوواطنيف ف الدوؿ ال ربية وتادا أف

الدولة لي ت دولتاـي وانوا ذ دولة قلة وناـي وأف وا يحدث دا ؿ الدولة ال ي نياـ بودر وا ي ن فئات وحدودة
وناـي ب بب غياب ال دالة االجتوايية الناجوة يف وا توزيع ال لطة والثروة ( والا ي 2006ي ص .) 54
 6.3.3خالصة
ذناؾ إ االية ورتبطة بوتاوـ الاويةي حيث ينظر الاثيروف للاوية يلى أناا وجرد ووروثات وف الواا
تورث وف جيؿ إلى آ ري لاف ذؤالا يتنا وف أف الاوية ف جزا وناا ذ و روع و توبل ي ونتت دائوا يلى
الوابلية للتجدد وايادة الت اؿ واات اب وات جديدة ( الدوادي 2013ي ص ) 158ي فال طر الذد يواف أف يترتب
يلى وجود أزوة ذوية يلى الودق الب يدي ذو أف وجود ذذا اهزوة وؼ يؤدد وع الترااـ التاري

لاذا اهزوة

إلى الحرب اهذلية الت تادد بتتتيت ال يادة وتوزيؽ الوحدة الوطنية دا ؿ الدولةي اوا يتت الباب أواـ التد ؿ
ال ارج ي ووا يؤدد إلى انتزاع ال يادة ونولاا إلى ايانات دولية واقليوية أابر االنظاـ ال رؽ أو ط الجديد
( وحودي يدد 429ي ص .) 13

وبناا يلى وا بؽ ترق الد ار ة أف ال الـ ال رب

ي يش ف

ذذا اللحظات أزوة ذوية طاحنةي تادد

باياع جويع الوات بات الوطنية الت حوواا ال رب يلى ودار تاري اـي حتى واف اانت قليلةي فال طر الذد
ياددذـ ذو زواؿ الدولة الوطنية الحديثةي وتتاااا لصال أجندات غير وطنية وغير قوويةي ويواف الووؿ باؿ ثوة
بأف ال رب دف وا أثوانا باذظة ب بب ت تتاـ الثنيف وي ريف دولةي حيث تترقت جاودذـي وأصبحوا ياجزيف يف
وواجاة التحديات والو االت الابرقي فايؼ ياوف الحاؿي إذا تزايد الت تتي واثر ال دد وف الدويالت الت ال
تولؾ وف ووووات الووة إال الي يري ف

يالـ ال ي ترؼ إال باهقويااي وف

زوف تتحطـ فيه الحدود وتزوؿ

الو افاتي ويصب بالتال الحتاظ يلى الاوية و ألة حياة أو ووت.
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الفصل الرابع
تاريخ ليبيا حتى سقوط نظام القذافي
 1.4مقدمة
ورت ليبيا يبر تاري اا الطويؿ بتحوالت ابيرة ي وون طتات ذاوةي أثرت ف ر ـ التطورات الت

ادتاا

ليبيا ف ال صر الحديثي وااف وص يرذا وو توبلاا الؿ فترات طويلةي ديد االرتباط بوا يحدث ف وحيطاا
ال رب واإل الو ي ف ذذا التصؿ وؼ تتناوؿ الد ار ة الوحطات التاري ية الااوة ف التاريع الليب ي واإلجابة
يف الت اؤؿ الااـ  :وا ذ جذور أزوة الاوية ف الدولة الليبية .
 2.4أزمة اليوية في ليبيا قبل سقوط نظام القذافي
وع وصوؿ و ور الوذاف للحاـ ف ليبيا نة 1969ـي بدأ ي وؿ يلى تج يد الاوية ال ربية الليبيةي لانه
تذبذب يلى ودار نوات حاوه بيف ذويات وت ددةي فتارة ذوية أفريويةي وتارة ذوية ا ترااية وتارة ذوية أووية
يالويةي وف زحوة الاويات انح ر ال ب الليب ف ذويات فريية ا تندت للونطوة أو الوبيلةي وهف حاار أد
بلد ذو اوتداد لواايهي فإف الد ار ة تلو الاوا يلى تاريع ليبيا وي ودور ذذا التاريع ف اهزوة الحالية الت
ت ي اا ليبيا.
 1.2.4نبذة عامة عن ليبيا
 1.1.2.4نبذة جغرافية عن ليبيا
توع ليبيا ف

وال

أفريوياي بو احة (  1.759.540ايلو وتر وربع )ي يحدذا وف ال واؿ البحر

اهبيض الوتو طي ووف ال واؿ الغرب تونسي ووف الغرب الجزائري ووف الجنوب الغرب النيجري ووف الجنوب
الت ادي ووف الجنوب ال رق ال ودافي ووف ال رؽ وصر ( الايال ي 1979ي ج 5ي ص ) 548ي وقد أثر ذذا الووقع
يلى ودار التاريع ف التتايالت ال يا ية الليبيةي حيث أف الو احة ال ا ةي والحدود الوتنوية والطويلة وع 6
79

دوؿي ااف له أثر بالغ يلى جويع نواح الحياة ف ليبياي فالو ـ اهابر وف ليبيا ذو يبارة يف صحراا قاحلة
جردااي وتنو ـ ليبيا إلى ثالثة أق اـي برقةي وطرابلسي والتزاف ( الوو وية ال ربية ال الويةي 1999ي الوجلد 21ي ص

) 251ي وتث اؿ برقة  % 40وف و احة ليبياي بينوا طرابلس فت اؿ %14.2ي والتزاف ت اؿ  %45.8وف
و احة ليبيا اإلجوالية ( زيادةي 1958ي ص .) 1

 2.1.2.4نبذة تاريخية عن ليبيا
ا ت دـ ا ـ " ليبيا " هوؿ ورة الؿ ال اد اإلغريو

والرووان ي ووع الحاـ اإل الو

ا ت دـ ا ـ

طرابلس الغرب لوصؼ ليبياي وا تور ذذا اال ـ حتى اال ت وار اإليطال ي حيث ا ت دوت اإلدارة اال ت وارية
االيطالية ا ـ ليبياي ا طوة يلى طريؽ إيادة اإلوبراطورية الرووانية ف
)24ي إال أف

البحر الوتو ط ( رو

ي 1991ي ص

صية ليبيا بدأت تت اؿ ف ليا ب د التت اإل الو لليبياي الذد ثي د أ طر تحوؿ يا

ليبياي إذ حدد وصيرذا وو توبلاا ال يا

حيف أصبحت ياوا ف

ف تاريع

الدولة ال ربية اإل الوية الابرق ( حودافي

1996ي ص .) 29

بدأ الو لووف يتاروف بتت ليبيا لحواية وصر وف البيزنطييفي لذلؾ وجه وال وصر يورو بف ال اص
جي ا لتت ليبياي تواف ف النااية وف فت ليبيا نة  643ـي وبدأ ال رب يااجروف إلياا ويويووف فيااي ووا ايد
يلى ت ريب الوجتوع الليب ي وانت ار اإل الـي و الؿ التترة الت ورت بيف التت اإل الو وقياـ الدولة التاطوية
ااف وصير ليبيا ورتبطا بوصير وصري فوا يصيب وصر يصيب ليبياي ( زيادةي 1958ي ص .) 31- 29

ووع ظاور الدولة ال ثوانية الت ليبيا أذوية ا تراتيجية بالغة بالن بة لااي حيث أناا اانت بوابة أفريوياي
لذلؾ بدأت الدولة ال ثوانية تراز يلى ارورة ال يطرة يلى ليبيا ( أحويدةي 1998ي ص ) 75ي وقد نجحت الدولة
ال ثوانية ف  1554ـ ف

ال يطرة يلى ليبياي وأصبحت اهقاليـ الرئي ية الثالث ( برقةي وفزافي وطرابلس )ي
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والية واحدة ت اع لوال يثوان يوارس لطاته با ـ ال لطاف ال ثوان ي وبويت ليبيا تحت الحاـ ال ثوان حتى
االحتالؿ االيطال لليبيا نة  1911ـي ولـ ي تور اهور لل ثوانييف الؿ ذذا التترة بالااوؿي فود قاوت يدة
ثورات وانتتااات

بيةي ويدة وحاوالت لال توالؿ يف الدولة ال ثوانيةي ااف أولاا وا قاـ به أحود با ا

الوروانل ي الذد ثييف واليا يلى ليبيا نة  1711ـي ثـ وا لبث أف ا توؿ يف ال لطة الورازية ف ا طنبوؿ ياـ
 1714ـ ( الايال ي 1979ي ج 5ي ص ) 553- 552ي وا تور الحاـ وراثيا ف يائلته حتى قاوت الدولة ال ثوانية
با ت ادة ليبيا إلى يطرتاا ف  1835ي وبويت ونطوة برقة ارج النتوذ ال ثوان حيث اانت توع تحت يطرة
ال نو ييف ( رو

ي 1991ي ص .) 423- 422

 3.1.2.4نبذة عن المجتمع الميبي
 1.3.1.2.4األصول التاريخية لممجتمع الميبي
لا نتاـ الترايب االجتواي للوجتوع الليب ي يجب ال ودة إلى اهصوؿ التاري ية للوجتوعي فوبؿ التت
اإل الو لليبيا ااف ااف ليبيا وف البربري ثـ وع التت اإل الو وذجرة ال رب إلى ليبياي بدأت يولية ت ريب
لل ااف البربري وحدث انصاار وتزاوج بيف التاتحيف ال ربي وال ااف البربري وتوحد ال باف ال رب والبربرد لغة
ودينا وحياة وتواليدا وأواايا اجتوايية ( بازاوةي 1975ي ص .) 93- 82

قدر الت داد ال اان

ف

ليبيا ي ية االحتالؿ اإليطال

ياـ  1911بحوال

 600ألؼ ن وة توريباي

وااف ااف ليبيا ينو ووف إلى فئات وتنويةي طبوات وقبائؿ  :تجار وفالحوفي يبيد وتاوينات قبلية جواييةي
ويا ت غالبية ال ااف وزيجا وف البربري ال ربي اهتراؾي الزنوجي أد أف ليبيا ااف تتويز بوجود ت دد يرق
فيااي إال أف انتواا أغلبية ال ااف لإل الـ ال ن

الوالا ي

تؼ وف حدة ذذا التنوع ال رق ي وااف يوجد

باإلاافة لذلؾ أقلية تنتو لإل الـ اهباا ال ارج ي وأقلية ياودية ونغلوة يلى ذاتااي اوا ااف ذناؾ تو يوا
آ ر للوبائؿ ي وا بيف قبائؿ يربية ترجع ف

أصولاا للتاتحيف الو لويف اهوائؿي وأ رق ثانويةي ثـ ااف ذناؾ
81

تو يوا وا بيف اه راؼ الذد ينتووف ه رة الر وؿ (ص)ي وغير اه راؼي ووف ثـي يواف الووؿ أف الوجتوع
الورف التا ع ي ر ااف وجتو ا ت دديا ياس انتوااات طبويةي قبليةي واقليويةي وقد ااف االقتصاد

الليب

ف

الليب

قائوا يلى الزراية والري

والتجارةي وب بب الصراع يلى وصادر الوياا والوراي

الحروب بيف الوبائؿ ي توت ت الوبائؿ الليبية ف
يا

ن أت ال ديد وف

ال ورف التا ع ي ر والربع اهوؿ وف الورف ال ريف با توالؿ

يف الدولة الورازيةي واانت ذذا الوبائؿ تولؾ ال الح لحواية ورايياا وف الوبائؿ اه رقي ولـ ت تطع

ال لطة الورازية وف فرض يادتاا يلى دوا ؿ البالد ف
الوبائؿ اانت بوثابة

برقة و رت والوبلة والجبؿ الغرب

وفزافي أد أف

به دوؿ ت اع لاا ب يدا يف يطرة الدولة الورازيةي ولاا لطاناا وقانوناا ال اصي

وبالرغـ وف أف ذذا الوبائؿ جو اا وع احتالؿ إيطال

لليبيا ذدؼ و ترؾ ف

النااؿ اد إيطالياي إال أف

ال صبية الوبلية اانت ذ الغالبة يلى الوجتوع الليب ي فبرغـ وجود ذوية جاو ة وذ اإل الـي إال أف اؿ قبيلة
وطبوة اانت لاا ذويتاا ال اصة ( أحويدةي 1998ي ص .) 83-76

با تصار فإف الوجتوع الليب يغلب يليه الطابع الوبل ي والوبيلة ف ليبيا ال ت تلؼ ف بنائاا االجتواي
يف الوبيلة ال ربية حيث اانت واونة وف ي ائر وبطوف وأف اذي واؿ فرع وناا يوثؿ ف بنائه الوبيلة نت ااي
وللوبيلة وطفي أد أرض تنتوؿ فياا وتولاااي وتحويااي وف

نطاؽ ذذا الوطف تاوف أوطاف أصغر

اصة

بال ائر والبطوف واهف اذي وأفراد الوبيلةي أو أد فرع وف فرويااي وتااونوف وتاافلوف فيوا يلياـ وف واجباتي
ووا لاـ وف حووؽ ( زيادةي 1958ي ص .) 14

لاف يجب والحظة أنه برغـ ذذا التنوع ال رق إال أنه ال يواف الووؿ بأد حاؿ وف اهحواؿ أف ذناؾ
و الة أقليات ف ليبياي حيث أف ن بة اهقليات ف جولتاا وبجويع أنواياا وفروياا ال تزيد توريبا يلى (-5
)%10ي وف وجووع ال ب الليب ي نصتاا وف البربري والنصؼ ا

ر وف ال ناصر ال ودانيةي فالتنوع ال رق

ذو ف حدود ايوةي إال أف التوايز ف الوجتوع الليب ف الغالب ذو قبل وطبو

( حودافي 1996ي ص .) 195
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 2.3.1.2.4التركيبة الحالية لممجتمع الميبي
تبيف لنا ووا بؽ أف الوجتوع الليب ذو وجتوع قائـ أ ا ا يلى الوبيلةي الت توثؿ حجر اه اس ف
الدولة الليبيةي وت ير التوديرات إلى أف ليبيا تاـ حوال  140قبيلة وي يرة ب ااا يوتد وف وصر إلى تونسي
اوا ت ير التوديرات إلى أف حوال  30قبيلة تتوتع بنتوذ ابير ( تورير ال رؽ اهو طي 2014ي ص ) 10ي ي اؿ
ال رب غالبية ااف ليبيا يلياـ اهوازيغ فاهفارقةي فالطوارؽي وتتوزع ذذا الوجوويات يلى قبائؿ ت توطف ليبيا
حيث تنت ر الوبائؿ ال ربية وف حدود وصر يلى طوؿ ال احؿ الليب ي وصوال ﺇلى تونس وتوتد ف

يوؽ

الصحرااي فيوا يوجد اهوازيغ ف جبؿ نتو هي وب ض الوناطؽ الوحاذية للحدود وع تونسي فيوا ت توطف قبائؿ
التبو وناطؽ أو از وغداوس والوطروف جنوب البالد والاترة جنوب رؽي فيوا ي يش الطوارؽ دا ؿ الصحراا ف
الوناطؽ الوتا وة للحدود وع ت اد والنيجر والجزائر ووال ي وتتوزع ذذا الوبائؿ ف ليبياي وا بيف قبيلة ليواف ف
الجنوب الليب ي وقبيلة البرايصة رؽ البالدي وقبيلة الوذاذفة ف
وغريافي والزاوية الغربيةي واهوازيغ ف

طبرؽي وبنغازدي و رتي وفزافي وطرابلسي

جباؿ غرب البالدي والطوارؽ ف

دوا ؿ الصحراا الوتا وة وع حدود

ت ادي النيجري الجزائري ووال ( الونياودي)2014ي وف ذ ذا الصدد يواف ذار أذـ الوبائؿ الت ل بت دو ار ذاوا ف
التتايالت ال يا ية الليبيةي وذ ( حجاؿي 2014ي ص : ) 78
أوال  :القبائل المساندة لمقذافي :
 .1القذاذفة  :أاثر الوبائؿ نتوذا وت لحا ف ياد الوذاف نظ ار النتواا الوذاف إلياا.
 .2المقارحة  :ذ ثان أابر قبيلة يددا ب د قبيلة ورفلةي اوا اانت وف أاثر الوبائؿ نتوذا.
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ثانيا  :القبائل المعارضة لمقذافي :
 .1ورفمة  :وذ

أابر قبيلة ليبية يدداي إذ يبلغ ت دادذا وليوف فردي وت تبر وف أاثر الوبائؿ ت راا

للتاويش.
 .2الزنتان  :لاا نتوذ اجتواي ابيري ووف أاثر الوبائؿ و اداة لنظاـ الوذاف .
 .3مصراتة  :أابر الوبائؿ ف

رؽ ليبياي ووف أ دذا يداا للوذاف .

 2.2.4ليبيا تحت االستعمار اإليطالي
ظارت أطواع إيطاليا ف ليبيا وبا ار ف الورف 19ي ولاناا لـ تتبلور وتأ ذ صورة وحددةي أو و لنة إال
ب د الوحدة اإليطاليةي وانتيجة لاا بدأت ذذا الوطاوع تظار ب اؿ جدد يلى ط

ال يا ة اإليطالية ( حودافي

1996ي ص ) 43ي حيث ااف الو روع اال ت وارد اإليطال لليبيا ودفويا ب واوؿ اقتصادية وأيديولوجية و يا يةي
فاقتصاديا اانت اهوااع االقتصادية دا ؿ إيطاليا إلى حد وا بحاجة إلى يولية نااة لتلحؽ إيطاليا بأوروبا
الوتودوةي اوا اانت إيطاليا ت ان وف و الة التالحيف ف جنوب إيطاليا الذيف تصايدت وطالباـ باإلصالحي
وااف احتالؿ ليبيا يوثؿ حال وف الؿ فت الباب أواـ ا تيطاف التالحيف ف ليبياي و يا ياي ااف ذناؾ تنافس
حاد بيف الووق اال ت وارية ف

احتالؿ أراا

الغيري ويجب يلى إيطاليا لتبوى دا ؿ ال باؽ أف ال تنحصر

دا ؿ حدودذا (أحويدةي 1998ي ص  ) 148-147ػ وأيديولوجياي ااف لدق اإليطالييف إيواف بأناـ ورثة اإلوبراطورية
الرووانيةي وبالتال ااف لدياـ حؽ تاري

ف ونطوة البحر الوتو طي وليبيا وب بب قرباا وف إيطاليا اانت جزاا

وف ذذا اإلوبراطوريةي ويجب أف ت ود اذلؾي لذا بدأت إيطاليا تتطلع الحتالؿ ليبيا ف أوا ر الورف التا ع ي ري
و ريت ف

ات اذ إجرااات تحويؽ ذذا الادؼي يف طريؽ فت

الودارسي وار اؿ الجوايات التب يرية ( زيادةي

1958ي ص ) 80ي وفت فروع للبنوؾ اإليطالية الت بدأت تورض ال اافي توايدا الغتصاب أراا الوواطنيف
الليبييفي حيث تحجز يلى أرااياـ يند يجزذـ يف ال داد ( الوو وية ال ربية ال الويةي 1999ي ج 21ي ص .) 262
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انطالقا وف ال واوؿ ال ابوة قاوت إيطاليا باحتالؿ ليبيا نة 1911ي وبذلؾ انتاى النتوذ ال ثوان يلى
ليبياي

اصة ب د أف تنازلت ترايا يف ليبيا لصال إيطاليا بووجب و اذدة أو

الت

وق تاا الدولتاف ف

 ( 1912/10/18واتبة الونارة اهزذريةي ) 2011ي و الؿ التترة الت حاوت فياا إيطاليا ليبياي فود وار ت يا ة
اال تيطاف الت

تادؼ لج ؿ ليبيا إيطالية ( الايال ي 1979ي ج5ي ص ) 555-554ي لاف اهوااع لـ ت تور

وقدـ ال ب
إليطاليا بالااوؿي حيث قاوت ال ديد وف الثورات ال بية بادؼ الت لص وف اال ت وار اإليطال ي ت
الليب

ا الؼ وف ال اداا ( حودافي 1996ي ) 51-49ي يندوا قاوت إيطاليا باحتالؿ ليبيا ياـ  1911ـ ااف

الوجتوع الليب يغلب يليه طابع الت ددي فود ااف واونا وف تحالتات قبلية قويةي وااف ذناؾ صرايا دائ ار بيف
الوبائؿي إال أف اؿ ذلؾ توقؼ بطبي ة الحاؿ وع احتالؿ إيطاليا لليبيا ( أحويدةي 1998ي ص 33ي ص .) 145

 3.2.4ليبيا تحت االستعمار البريطاني والفرنسي
يندوا اندل ت الحرب ال الوية الثانية ياـ  1939ي وقتت إيطاليا بجانب ألوانيا ف

جباة واحدة اد

بريطانيا وفرن اي ووع انتصار الحلتاا ف و راة ال لويف الت جرت ف ليبياي غرب ودينة اإل اندرية ف

ريؼ

1942ي وا ت الـ إيطالياي و روجاا ناائيا وف ليبيا ( زيادةي 1958ي ص ) 121ي حيث د لت الووات البريطانية
والترن ية ليبيا ف ياـ  1943ي وتوا وت الدولتاف ال يطرة يلى اهراا الليبيةي حيث اانت طرابلس وبرقة وف
نصيب بريطانياي وفزاف وف نصيب فرن اي ويندوا انتات الحرب ال الوية الثانيةي ثوا ت ليبيا تحت يطرة اهوـ
الوتحدة الت قررت ف وايو  1949فرض الحواية البريطانية يلى إقليـ برقةي واإليطالية يلى إقليـ طرابلسي
والترن ية يلى إقليـ فزافي لاف ال ب الليب
البريطان والترن

رفض الحوايةي واندل ت الوظاذرات والوواجاات اد الوجود

( الايال ي 1979ي ج5ي ص )557-556ي ااف ذدؼ بريطانيا الوتوا

وع يا تاا الو اودة (

فرؽ ت د )ي ذو التصؿ بيف إقليو برقة وطرابلس وون فزاف لترن اي واذلؾ ال وؿ يلى غرس بذور الترقة بيف
أبناا ليبياي وبينوا رأق الليبيوف أنه بازيوة إيطاليا نة  1943ـ يجب أف تاوف ال يادة يلى ليبيا هذلااي إال أف
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اإلنجليز والترن ييف رفاوا ذلؾ وصوووا يلى حاـ ليبيا حتى تتـ الت وية وع إيطاليا ( حبيب ي  1981ي ص ) 11ي
لاف اهوااع تأزوت ف
ااطرت اهوـ الوتحدة ف

ليبيا ب بب الرفض ال ب
 1949/11/21ون

لل يا ات اال ت وارية لاؿ وف فرن ا وبريطانياي حتى

ليبيا الووحدة اال توالؿ

الؿ ياويفي وبووجب الترتيبات

اال ت وارية الت قاوت باا بريطانيا لاواف يدـ ن وا اياف ليب قد يادد الوصال البريطانيةي يولت بريطانيا
يلى ت ايؿ إقاوة الوولاة الليبية الوتحدة ف

1951/12/24ي بنظاـ فيدرال

برقةي فزاف )ي تحت حاـ الولؾ وحود إدريس ال نو
بصالحيات وا

ياـ ثالث واليات ( طرابلسي

ي الذد أصب بووجب الد تور أيلى لطة دا ؿ الدولةي

ة تتجاوز حتى وجلس النواب ( الوو وية ال ربية ال الويةي 1999ي ج 21ي ص .) 268- 267

 4.2.4ليبيا بعد االستقالل
تبيف لنا فيوا بؽ أف الوولاة الليبية أقيوت برياية بريطانياي واانػت بريطانيػا اػذلؾ ذػ صػاحبة التاػؿ
ف تنصيب وحود ال نو

ولاا يلى ليبياي وذو وا ج ؿ ال يا ة البريطانية اال ت وارية تتحاـ فػ ال ػلطة فػ

ليبيا ي يوا وأف الوولاة الليبية اانت وو وة واػ يتة تحػت النظػاـ االتحػادد الػذد أيلنػت يلػى أ ا ػه الوولاػةي
وذو اهور الذد لـ ياف يتنا ب وع حالة ليبيا أبدا ي فليبيا دولة وتجان ة إلى حد ابير ي وقياـ نظاـ اتحادد فياا
ذو أور لـ ياف ف صال نااتاا وا ػتاواؿ يوليػة ا ػتواللاا ي و ػاذوت ذػذا ال طػوة فػ اػ ؼ ػلطة الولػؾ
والحاووػػة الورازيػػة (حبيػػب ي  1981ي  ) 11ي حيػػث ػػيطر يلياػػا ن بػػة وػػف ػػيوخ الوبائػػؿ واهييػػاف بونطػػؽ قيػػادة
الوبيلة وليس الدولةي فلـ تاف ذناؾ وؤ

ات دولة حويويةي اوا أف ذذا الن ب صػاغت الد ػتوري و ػيطرت يلػى

الدولػػةي و ػػتغليف و ػواق اـ و ػػلطاتاـ لتحويػػؽ وصػػال

اصػػة باػػـي ولػػذلؾ اانػػت لاػػـ روابػػط يويوػػة وػػع الغػػربي

والػػدوائر اال ػػت وارية (أحويػػدةي 2012ي ص  .) 2وذػػو وػػا أدق إلػػى ف ػػؿ اػػؿ وحػػاوالت تطػػوير ذويػػة ليبيػػة جاو ػػة ي
اهور الذد ي ن أف أزوة الاوية الوطنية الليبية برزت ونذ تأ يس الدولة الليبية الحديثػة يػاـ 1951ـي فلوػد اػاف
وتاػوـ الاويػة الوطنيػة الليبيػة يائوػاي واانػت ذنػاؾ اػػرورة ولحػة ب ػد اال ػتوالؿ لت ػايؿ وثػؿ ذػذا الاويػة بصػػورة
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تتجػػاوز الاويػػات الوحليػػة والوناطويػػة والوبليػػة ال ػػائدة آنػػذاؾي لاػػف النظػػاـ الولا ػ ف ػ ليبيػػا ا ػػتنزؼ جاػػودا ف ػ
الص ػراع ال يا ػ نحػػو فػػرض ػػيطرتهي ولػػـ ياػػف ذنػػاؾ ترايػػز يلػػى الاويػػة الوطنيػػة الليبيػػة إال ف ػ فت ػرة وتػػأ رةي
وذاذا ي وب بب الصرايات الوبليةي والجاوية تاونت الوالااتي واالنتوااات يلى أ ػس وناطويػةي وجاويػةي وقبليػة
تحت-وطنيةي أو قووية وا الوية فوؽ-وطنيةي ولـ ياف ذلؾ اوف ذوية وطنية ليبيػة جاو ػةي بػؿ يلػى ح ػاباا
وادذا ف اثير وف اهحياف(الوغيرب ي 1993ي ص.)52
وب بب ارت باط الولؾ والن ب الحااوة بالغرب وت ابؾ الوصال ي فود قاـ الولؾ ال نو

بحاـ ليبيا

ب يا ة الحديد والناري حيث قاـ بونع اهحزابي ووالحوة الوطنييفي وتوج تب يته لبريطانيا بتوقي ه و اذدة
الصداقة والتحالؼ وع بريطانيا ف 1953/7/29ي وذ الو اذدة الت ربطت ليبيا ببريطانيا لودة  20نة وف
الناحية االقتصادية وال يا ية والثوافيةي وأصبحت ليبيا نوطة ارتااز لبريطانيا ف الونطوةي وف الؿ انت ارذا
ال ارد ف ليبياي وقوايدذا ال ارية الثالث ف بنغازد وطرابلس وال دـي ثـ قاـ الولؾ ال نو

ف

بتوبر

ثجرت بووجباا قايدة ذوبلس لودة  17نة للواليات الوتحدة ووابؿ
 1954بتوقيع و اذدة وع الواليات الوتحدة أ ت
وبلغ زذيدي وذ الوايدة الت أصبحت أابر قايدة أورياية ف

الوارة اإلفريوية ( الايال ي 1979ي ج5ي ص .) 557

اؿ ذذا التطورات ال يا ية اانت تحدث ف ليبيا و ط غاب
ال يا

واالجتواي

دا ؿ ليبياي ولذلؾ ااف البد وف إجراا تغييرات يلى الواقع الذد فراته ال يا ات

اال ت وارية ف ليبياي لذا قاـ الولؾ إدريس ال نو
بإصدار ور وـ ولا

ب ابيري وا تياا بالغ وف االنو اـ

يوا

تحت اغط الووثليف النيابييف الونت بيف ف 1963/4/26

بت ديؿ الد توري والغاا النظاـ االتحادد واقاوة النظاـ الورازد ي ا طوة نحو

تأ يس دولة ليبيا الووحدة تحت ا ـ الوولاة الليبية وياصوتاا طرابلسي لاف ذذا الت ديؿ لـ يؤَد إلى تادئة
الغاب الااوف ف أيواؽ ال ب الليب ب بب ووار ات الولاية الت اانت ت ت دـ ال نؼ واال تبداد اطريوة
للحاـي وذو وا واتد لثورة التات وف أيلوؿ ياـ  ( 1969حبيب  1981ي .) 20
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 5.2.4الثورة الميبية سنة  1969وسقوط الممكية
اانت الثورة الليبية الت قادذا ال ويد و ور الوذاف اد النظاـ الولا لحظة فارقة ف التاريع ال يا
الليب ي فود أطاحت الثورة بالنظاـ الولا ي وا تبدلته بنظاـ جواوردي وغيرت الثورة وف أذوية ليبيا اال تراتيجية
بالن بة لل الـ الهي اوا ااف لاا دور ابير يلى ودار أرب ة يوودي ف جر ليبيا هزوة الاوية الت ت صؼ باا
ف الوقت الراذف.
 1.5.2.4مقدمات الثورة
بدأت حالة وف النووة والغاب تجتاح ال ب الليب ف ياد الولايةي اصة وع تصايد الود الووو
والوطن ف

ال الـ ال رب ي وبدأت إرذاصات الثورة ف ليبيا تظاري حيث بدأت الوطالبات ال بية ف

يناير

1964ي بارورة جالا الووات اهجنبية وتصتية قوايد اال ت وار ف ليبياي ووع تصايد الغاب ال ب قاوت
بريطانيا ف  1965بالجالا يف طرابلسي بينوا بويت قوايدذا ف برقةي وقايدة ذوبلس اهورياية اوا ذ ي ووع
يدواف إ رائيؿ يلى ال رب ف

 1967ي واحتاللاا للاثير وف اهراا

ال ربية بدأت الجواذير الليبية تطالب

بووةي بتصتية الووايد اهجنبيةي وقاوت بريطانيا لتجاوز حالة الغاب ال ب

باالن حاب وف قايدة برقة ف

طبرؽ ( الايال ي 1979ي ج5ي ص .) 557
1968ي واحتتظت بوايدة ال دـ والحاوية ال ارية ف ث
 2.5.2.4اندالع الثورة وسقوط الممكية وقيام الجميورية
أصب ال ب الليب ووتن ا أف الولؾ ال نو

أصب ف يزلة تاوة يف

بهي وآواله وآالوهي وونذ

انتتااة 1964ي وقياـ الولؾ بوو اا بدأت قطايات وا ة وف ال ب الليب ترق ارورة تغيير اهوااع ف
ليبياي اصة وع تصايد الود الووو والوطن الذد اجتاح ال الـ ال رب ي وبدأت الاثير وف التنظيوات الليبية
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ت وؿ يلى تنظيـ نت اا ب اؿ رد لويادة التغيير الورتوب ف

ليبياي وقد ااف أبرز ذذا التنظيوات ذو تنظيـ

" الاباط الوحدوييف اهحرار " الذد اـ ال ديد وف الاباط الليبييف بويادة ال ويد و ور الوذاف ي الذد بدأ تحراه
ف  1969/9/1لإلطاحة بالنظاـ الولا ي وقد نجحت ال ثورة بالت ؿ ف إجبار الولؾ ال نو

يلى التنازؿ يف

ال رشي وأثيلف قياـ الجواورية ال ربية الليبيةي وتـ ت ايؿ وجلس قيادة الثورة ا لطة يليا إلدارة البالدي وأصب
ال ويد و ور الوذاف

رئي ا للوجلس ورئي ا للوزراا ( الايال ي 1979ي ج5ي ص .) 558

 6.2.4ليبيا في عيد القذافي
بدأ الوذاف

فور وصوله للحاـ ف

اال ت وار وبوايااي فت
الت ل

ليبيا بال وؿ يلى تصتية النظاـ الوديـي واانت أوؿ أذدافه تصتية

يصر الولاية لـ تتحرر ليبيا ف لياي وانوا اانت الولاية ورحلة انتواؿ بيف اال ت وار

وبيف التحريري حيث اانت ليبيا و تولة ا وياي لاناا ف ليا اانت وابلة بويود اال ت وار ال يا ية

وال ارية واالقتصاديةي لذلؾ بدأت الثورة ف ليبيا ت وؿ يلى ا تاواؿ يولية تصتية الووايد اهجنبيةي ثـ رأق
الوذاف أف التحرير الت ل يتوثؿ بال يطرة يلى ووارد الثروة الليبيةي وذ باه اس البتروؿي لذلؾ رع ف يولية
تأويـ لووارد البتروؿ ( حودافي 1996ي ص ) 84-83ي ووا أف توت يولية ترتيب اهوااع الدا لية ف ليبيا حتى
تودوت ليبيا وبا رة إلى الوحدة الوووية دا ؿ البيت ال رب الابيري فد لت ليبيا ف ياد الوذاف أوال وع وريا
ووصر ف

بتوبر 1971ي ثـ أيلنت الوحدة بيف وصر وليبيا ياـ 1972ي ثـ

اتحاد الجواوريات ال ربية ف

بيف ليبيا و وريا ياـ  1980ي ثـ االتحاد الوغارب وع دوؿ الوغرب ال رب

ياـ  ( 1989الوو وية ال ربية ال الويةي

1999ي ج18ي ص .) 96

لود ارتبط النظاـ ال يا

الليب

ب

صية و ور الوذاف ي الذد جاا للحاـ ب د ثورة قاـ باا بديوق

الوااا يلى اال تبداد ووحاربة الظلـ وتحويؽ ال دالة والو اواةي واات ب الوذاف

رييته وف أرب ة يناصر
89

صيته

أ ا يةي الثورة الووويةي الو اواة وال دالة االجتواييةي ريية الاراوة والاوية الوطنيةي والويوة الروزية ل
اونااؿ اد اإلوبريالية ( حجاؿي 2014ي ص .) 69

بدأ ال ويد الوذاف ي وؿ يلى ترايز جويع ال لطات والصالحيات ف يداي ولذلؾ قاـ ف وارس 1979
بحؿ وجلس قيادة الثورةي ونصب نت ه قائدا أيلى للووات الو لحة الليبيةي وواع لنت ه صالحيات وطلوة
بايتبارا الزييـ وقائد الثورة وصاحب الحؽ الوطلؽ ف

الحاـ ( يل ي .) 2014

اانت الترايبة النت ية للوذاف ت تود يلى نظرة الوذاف لذاته بايتبارا أويف الوحدة ال ربيةي ووريث جواؿ
يبد الناصري وذو وا ااف له ان اا ات وبا رة يلى التوجاات الدا لية وال ارجية لل يا ة الليبيةي الت ان ا ت
بدورذا

ر الرتاازذا ي لى ال واوؿ النت ية أاثر وناا يلى ال واوؿ الوواويية ( حجاؿي 2014ي
لبا يلى الدولة نظ ا

ص ) 73-72ي وترجع ذذا الصتات أ ا ا إلى البيئة البدوية الت
رتي واانت أ رته ت وؿ ف الزراية وتربية الووا

ن أ فياا الوذاف ي فود ولد الوذاف

ف

بلدة

ي فتريرع ف ظؿ ظروؼ قا ية للغايةي وقد أثترت فيه ذذا

الن أة إلى حد ابيري حيث دف ته إلى ال يطرة يلى اؿ

اي وفرض نت ه بأد و يلة يلى الحياة ال يا ية

الليبية ( الوو وية ال ربية ال الويةي 1999ي ج 18ي ص .) 96-95

واع الوذاف الاتاب اه اري وطرح وا أطلؽ يليه النظرية ال الوية الثالثةي الت
وق اـ بتج يد أفاارا يلى النظاـ ال يا
الوبا رةي الت

رحاا ف اتابهي

ي لتصب يوليات ات اذ الورار ف يد الوواطنيف وف الؿ الديووراطية

توارس يف طريؽ الوؤتورات ال بية ( الوذاف ي 1978ي ص ) 122ي وف
َ

 1990/3/11أصدر

الوذاف وف وؤتور ال ب ال اـ وثيوة ال ريية الثوريةي حيث ون نت ه بووجباا الحؽ ف ووار ة التوجيه الثورد
للجاف والوؤتورات ال بية والوؤتور ال ب ال اـ ( حودافي 1996ي ص ) 276ي اوا قاـ بإا اؼ الجيشي حيث
أصبحت الوناصب ال ليا دا ؿ الجيش توزع يلى أ اس قبل ي وليس يلى أ س وطنيةي بؿ أصبحت الوؤ ة
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بية واتائب تاب ة له يف طريؽ قبيلته ويائلتهي وأصبحت ل ائلة الوذاف واانة

ال ارية يبارة يف ويلي يات

اوية فوؽ الوحا بة والو ائلة ( الوناودي 2010ي ص .) 17

ووف الطبي

ف ظؿ ذاذا واع أف تظار و اراة لآلليات الت يحاـ باا الوذاف ليبياي وذنا لـ يتواف

الوذاف بووار ة الووع ال ديد اد اافة رووز الو اراة داحؿ و ارج البالدي والذد بلغ أوجه ف الت ينات وف
الورف ال ريفي و تغال الحظر الوتروض يلى ليبيا ( وارد وآ روفي2011ي ص)12ي ناذيؾ يف دور يا ة
الوذاف ف انو اـ الوجتوع الليب إلى يدة قبائؿ وتناحرة وحاقدة يلى ب ااا الب ضي وف الؿ ديوه لب ض
الوبائؿ اآلية للبواا ف

الحاـ هطوؿ فترة ووانةي وع ايتوادا أياا يلى ال وائد النتطية ل راا والاات يوخ

الوبائؿ ( جبري 2012ي ص .) 105

اؿ ذذا ال يا ات وال طوات ج لت ليبيا ت يش تحت يطرة نظاـ يا
الورار الت انحصرت ف

ي اردي يحتار يولية صنع

ص الوذاف ( يبيدي 2012ي ص .) 39

 7.2.4دور سياسة القذافي في ظيور أزمة اليوية
ال ؾ إذاَ أف يا ات الوذاف اانت لاا آثار و يوة يلى اال تورار واالن جاـ االجتواي ي فود أدت
يا ة اإلقصاا والتاويش لاافة واونات الوجتوع الليب إلى ظاور أزوة ذوية ألوت بظاللاا يلى جويع نواح
الحياةي وأدت بترااواتاا يلى ودار يوود إلى اهزوة الليبية الحالية.
لود نظر الوذاف

ف

بداية يادا إلى الوبيلة ب دوانيةي حيث ايتبر الوالا للوبيلة جريوةي و ى إلى

توويض النظاـ الوبل الذد ايتبرا وت لتا وورتبطا بالووار ات الولاية الرج يةي وب د فترة قصيرة وف حاوه ات ذ
ل لة وف اإلجرااات لت ديؿ الحدود اإلدارية الت اانت ت تند إلى ال طوط التاصلة بيف الوبائؿي اوا قاـ ب زؿ
َ
يوض الوقت طويؿ حتى بدأ الوذاف ف اتباع يا ة
جويع الو ؤوليف الذيف ييناـ الولؾ يلى أ اس قبل ي ولـ
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البدونةي وذ

يا ة ايتودت يلى االرتااز يلى الوبيلة اورقة رابحة لل يطرة يلى الحاـ ويلى الدولةي حيث قاـ

الوذاف بت جيع الطووس البدوية والريتية الورتازة إلى الويـ الوبلية الوت لوة باللباس والوو يوى واهييادي وذو وا
ااف وااحا للجويع ف
ايوفه ف

نوط اللباس الذد ااف يرتديه الوذاف ي وا ت داوه لروزية ال يوةي ولوااا ال ديد وف

الصحراا ودا ؿ ال ياـ ( أحويدةي 2012ي ص ) 20-19ي و ى الوذاف

لل ب يلى ال الفات بيف

الوبائؿي و راا الوالا الوبل ي وبدأ ب بب ا ؼ قبيلته وف حيث ال دد ببناا التحالتات وع الوبائؿ اه رقي اوبيلة
الووارحةي وقبيلة الورفلة قبؿ وحاولة االنوالب ياـ  1993ي الت

قاـ باا اباط ينتووف للوبيلةي وب د ف ؿ

االنوالب قاـ الوذاف باالنتواـ بوح ية وف قبيلة الورفلةي حيث قاـ بإيداـ وو اقبة يائالت الاباط الذيف اراوا
ف

االنوالبي لتصب قبيلة الورفلة ب د ذلؾ واو ة إلى أب د الحدود ( حجاؿي 2014ي ص .) 79-78

أدق ايتواد الوذاف

يلى ت ييس الوبيلةي إلى تاويش التئات الا يتة والو اراة لهي و اصة ف

ال رؽي وبدأت ظاذرة التوايز الوناطو ي حيث ثحروت ودف ال رؽ وف أب ط اه ياا ف ظؿ الثراا التاحش لودف
الغرب الت اانت الوبائؿ الو اندة للوذاف تتوراز فياا ( تورير ال رؽ اهو طي 2014ي ص ) 10ي لذلؾ ليس غريبا
أف الثورة الليبية ياـ  2011انطلوت اررتاا وف ال رؽ.
با تصار يواف الووؿ أف الوذاف

أقاـ ف

ليبيا دولة ت لطيةي

للن ب الحااوةي ولـ تودـ حلوال هبرز الو ااؿ ال يا ية ف
اإليطال ي أو اال تبداد وا ؼ الدولة ف

بويةي قائوة يلى الوصال ال اصة

ليبياي والوتوثلة ف الووروث اهليـ لتترة االحتالؿ

ياد الولاية ال نو يةي أو الاويات الجاوية والوبلية الوتر ة ف

الوجتوع الليب ي وثوافة الالدولة الت ذيونت يلى التتايالت ال يا ية واالجتوايية ف
حيث أف

يا ات الوذاف

ليبيا(أحويدةي2012يص .) 2

اإلقصائية والتاوي ية للاثير وف واونات الوجتوع الليب

الوناطو ي وغياب ال دالةي وذو وا ااف بوثابة البذور الحويوية هزوة الاوية ف

ليبيا الت

أدت إلى التوايز
تصايدت ف

ظؿ

يا ات اإلقصاا والظلـ والتاويش.
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الفصل الخامس
أزمة اليوية في ليبيا
 1.5مقدمة
تااد جويع الو ااؿ ال يا ية ف

ال الـ ال رب

تنحصر بو ألة الاويةي فت

الواقع ال يا

الراذف

أثن ئت الدوؿ ال ربية بورار وف الو ت ور وا يدا وصر الت توتد جذور الدولة فياا يويوا ف التاريع وال ودية
الت قاوت يلى فتوحات يبد ال زيز آؿ
ذوية وطنية ر وية تتجلى ف

الوثائؽ ال

ود لو ظـ أجزاا جزيرة ال رب وتوحيدذاي ف ال اؿ أوجدت الدوؿ
صية بطاقة ذوية جواز تري لاف الاوية الوطنية الحويوية الت

ت بر يف انتواا الترد ت يش أزوة ت بطي واياع ت لو وقت االزواتي وتن تض يند ظاور حاـ قود ( فرحاتي

) 2015ي إلى جانب الاوية الوطنية ظارت ب اؿ وتتاوت ذويات فريية تتودـ وع تودـ الترعي أو تتراجع وع
في رؼ الوواطف يف نت ه بونطوتهي أو اثنيتهي
تراج هي حيث ا تلطت الاويات التريية بالاوية الوطنية الر وية ث
أو دينهي أو وذذبهي وف ب ض االحياف قبيلتهي أو الجاة الوادـ وناا جنوب أو وال ي رق أو غرب ي وف
ليبيا ااف الحاؿ اوا ف

غيرذا وف الدوؿ ال ربية( يلودي 2015ي ص .) 83

لود ورت ليبيا يبر تاري اا الطويؿ بتحوالت ابرقي وااف وصيرذا وو توبلاا الؿ فترات طويلة ورتبطا
بجوارذاي وب دذا ال رب ي واإل الو ي واهفريو ي وهف الوجتو ات ال ربية ف الغالب وجتو ات قبليةي وفياا تنوع
اثن ي أو طائت ي فود أثرت الترايبة االجتوايية ف ليبيا يلى وجوؿ الحياة ال يا ية للدولة الليبية ب د اال توالؿي
فلـ تنج الدولة ف

جوع الاؿ الليب

تحت لواا ذوية واحدةي ب بب التباينات الوبليةي وال صبية بيف اهقاليـي

يوا وأف الدولة الحديثة ارت ف غير طريؽ الديووراطيةي وا تورت الدولة يلى نتس النوط غير الديووقراط
حتى ب د ثورة التات وف بتوبر و ووط الولاية ال نو يةي وتول الوذاف وواليد الحاـ ف ليبياي الذد اذوت
يا اته غير الديووقراطيةي ف

ظاور أزوة ذويةي اانت ااونة ف ياداي ب بب يا ات الووعي لاناا طتت
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يلى ال ط ب د ووطهي و الت ياوؿ ذدـ للدولة الليبيةي وونجزات ال ب الليب ي فود ف تاؾ الوذاف
الروابط الجاو ة للوجتوع الليب ي وأ س وتاذيـ جديدة للحاـي ايتودت يلى واوف دوف آ ر ف

اؿ

إدارة البالد

( أحويدةي 2012ي ص .) 2

ووع اندالع الثورة الليبية و ووط نظاـ الوذاف ااف ذناؾ أوؿ ف ياد جديد تتراز فيه جاود الجويع
نحو بناا دولة يصرية يلى أ س ديووراطية تاوف و اراة الجويع ف صنع الوراري لاف ذذا اهوؿ تب ري
حيث لـ ت تطع الونظووات الوائوة أف ت د التجوةي وف الؿ ووار ة ب ض و ؤوليات الدولة ووظائتااي فود
لؽ انايار نظاـ الوذاف فراغا ف ال لطة ف اؿ أنحاا ليبياي وذو وا فت الباب أواـ جويع اهطراؼ ال تغالؿ
الواع لصالحاا.
ب د انايار النظاـ ف

ليبيا تأزوت اهوااع اهونيةي وانت رت الويلي يات الو لحةي وتزايدت حدة

االنو اوات واال توطابات ال يا ية بيف الترقاا الليبييفي وتغلبت الوالاات الوبليةي والجاويةي والوناطوية يلى
الوالا الوطن ي حيث ذيونت الوالاات االجتوايية الايوة يلى واونات الوجتوع الليب ي ولـ ت د ذناؾ ذوية
جاو ةي تجوع الاؿ الليب

حوؿ أذداؼ وطنية يليا تتوثؿ ببناا الدولة الحديثة الوائوة يلى ال دالة والو اواة

والديووراطية ( الد وق ي  2013ي ص.)7

وقد انترد ذذا التصؿ بد ار ة اهزوة الليبية ب د ووط نظاـ الوذاف ي والحديث يف التتايالت ال يا ية
ودورذا ف

ظاور أزوة الاويةي الت

باتت ت صؼ بالوجتوع الليب ي وتادد بواا الدولة وا تو ارريتااي و وؼ

تجيب الد ار ة يف الت اؤؿ الااـ  :ايؼ اذوت أزوة الاوية ف تدذور اهوااع وتتاؾ الدولة ف ليبيا .
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 2.5تداعيات الربيع العربي عمى أزمة اليوية في ليبيا
ف أوا ر ياـ 2010ـي ووطلع 2011ـي انػدل ت ووجػة ياروػة وػف الثػوراتي واالحتجاجػات فػ ثو تلػؼ
أنحاا الوطف ال رب ي بدأت بوحود البويزيزد والثورة التون يةي الت اانت ال اررة ل دد وف الثػورات فػ اثيػر وػف
اهقطار ال ربيةي ويرفت تلؾ التترة بربيع الثورات ال رب ي حيث انت رت ذذا االحتجاجات ب رية ابيرة ف أغلب
الوتظػػاذريفي ووصػػلت فػ ب ػػض اهحيػػاف إلػػى وقػػوع
البلػػداف ال ربيػػةي و ػػادت ن ػػوب و ػػارؾ بػػيف قػوات اهوػػفي و ث
قتلى وف الوواطنيف ورجاؿ اهوػفي تويػزت ذػذا الثػورات بظاػور ذتػاؼ يربػ ت أصػب

ػاي ار فػ اػؿ الػدوؿ ال ربيػة

وذو  ":الشعب يريد إسقاط النظام".
 1.2.5مقدمة عن الربيع العربي بشكل عام
ت ػػددت الو ػػويات الت ػ ا ػػتث دوت لوصػػؼ اهحػػداثي والتطػػورات الجاريػػة ف ػ ال ػػالـ ال رب ػ ي بػػيف وػػف
وصتاا بالثوراتي والحراات االحتجاجيةي والوظاذرات الوطالبة بالديووراطيةي وبيف وف أطلؽ يلياا الربيع ال رب ي
والتوردي وحراة  25يناير اوا ف الحالة الوصريةي لذلؾ فالبد بداية تحديد واذية الوتاػوـ قبػؿ الػد وؿ فػ يوػؽ
اهحداث .
 1.1.2.5ماىية الربيع العربي
الثورات ال ربيةي أو وا ي وى بػ "ثورات الربيع ال ربػ " فػ اإليػالـي ذػ حراػة احتجاجيػة ػلوية اػ وة
انطلوػػت فػ ب ػػض البلػػداف ال ربيػػة أوا ػػر يػػاـ 2010ـي ووطلػػع 2011ي بػػدأت الثػػورات فػ تػػونس ينػػدوا أاػػرـ
ال اب وحود البويزيزد النار ف نت ه احتجاجا يلى اهوااع الو ي يةي واالقتصادية الوترديةي ويدـ توانه وف
تأويف قوت يائلتهي فاندل ت بذلؾ الثورة التون يةي وانتات ف  14يناير يندوا غادر زيف ال ابديف بف يل البالد
إلى ودينة جدة ف ال وديةي وا تلـ وف ب دا ال لطة وحود الغنو ػ الػوزير اهوؿ ال ػابؽي وب ػدذا بت ػ ة أيػاـي
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انػدل ت ثػورة  25ينػاير الوصػرية تلياػا بأيػاـ الثػورة اليونيػةي وفػ  11فب اريػر أيلػف الػرئيس الوصػرد وحوػد ح ػن
وبارؾ تنحيه يف ال لطةي واثػر نجػاح الثػورتيف التون ػيةي والوصػرية بإ ػواط نظػاويف بػدأت االحتجاجػات ال ػلوية
الوطالبة بإناػاا الت ػاد وتح ػيف اهواػاع الو ي ػية  -بػؿ وأحيانػا إ ػواط اهنظوػة  -باالنت ػار ػري ا فػ أنحػاا
ث
ويو ػػاف وفل ػػطيف
الػػوطف ال ربػ ػ ي فبلغ ػػت ليبيػػا و ػػوريا اهردف والبحػ ػريف والج ازئػػر وال ػ ػ ودية وال ػػوداف وال ػراؽ ث
والاويت ولبناف وووريتانيا ( واددي .) 2014
لوػد بػػدا وااػػحا وػػع اهحػػداث الوت ػػارية فػ يػػدد وػػف الػػدوؿ ال ربيػػةي وتصػػايد االحتجاجػػات ال ػ بية أف
اهنظوة ال ربية قد أصابتاا حالة وف اإلرباؾ والت نهي فود ظار يجز اهنظوة ال ربية الت اوؿ وع وثؿ ذذا النوع
وػف اهزوػػاتي فوػػد ايتػػادت فيوػػا ػػبؽ يلػػى ا ػػت داـ أدوات الووػػعي لاػػف ذػػذا اهدوات بػػدت يػػاجزة ذػػذا الوػرة يػػف
إطتػػاا ػ لة ذػػذا االحتجاجػػاتي بػػؿ يلػػى ال اػػس أدق ا ػػت داـ ال نػػؼ ف ػ قوػػع ذػػذا االحتجاجػػات إلػػى تص ػ يد
غاب الجواذير ال ربية ( الـي 2011ي ص.) 63
 2.1.2.5أسباب الربيع العربي
ت تبر ثورات الربيع ال رب حصيلة لوجووية وف ال واوؿ الدا لية ال يا ػيةي واالقتصػاديةي واالجتواييػةي
وناا يلى بيؿ الوثاؿ  :الطترة ال ػبابيةي والتاوػيش االقتصػاددي واالجتوػاي لتئػات ابيػرة فػ الوجتوػعي وغيػاب
الحريػػات ال يا ػػيةي ذػػذا إلػػى جانػػب ال واوػػؿ ال ارجيػػة الت ػ اػػاف لاػػا دور وحػػدودي وبالتػػال
ال ربيػػة الداييػػة للتغييػػر ال يا ػ ي زيزيػػة لبنيػػة الدولػػة ف ػ ال ػػالـ ال رب ػ ووػػا ػػايد ف ػ

ػػالت ذػػذا الثػػورات
ػػووط ب ػػض اهنظوػػة

ال ربيػ ػػةي لػ ػػذلؾ اػ ػػاف لثػ ػػورات "الربيػ ػػع ال رب ػ ػ " دور فايػ ػػؿ ف ػ ػ إحػ ػػداث التغييػ ػػر ال يا ػ ػ ف ػ ػ الونطوػ ػػة ال ربيػ ػػة
(واددي)2014ي وقػػد ػػاذـ التطػػور التانولػػوج ف ػ و ػػائؿ االتصػػاؿ االجتوػػاي ي وانت ػػار التاػػائيات ف ػ ت ريػػة
اهنظوة ال رب يػة الوائوػة يلػى اال ػتبداد والووػع (بو ػةي) 2011ي حيػث أصػبحت االطاحػة بػالنظـ اال ػتبدادية باافػة
وصااي وطلبا

بياي وذػذا يتطلػب إحػداث قطي ػة اليػة وػع الحوبػة الوااػية الوليئػة بالوآ ػ والحػزف واهلػـ
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والت لػؼ والت ػادي وػف ػالؿ إقاوػة نظػـ ديووراطيػة حويويػة وفايلػةي تثحوػؽ وػا يجػزت يػف تحويوػه الػنظـ ال ػػابوةي
وتلب الحد االدنى والو ووؿ وف تطل ات الجواذير الت

صن ت التغيير ( ال يوخي .) 2013

 3.1.2.5تداعيات الربيع العربي عمى المنطقة العربية
لـ تاف النتائه الت ترتبت يلى الربيع ال رب بتغيير أنظوة الحاـ ثورات بالو نى الت ل للالوةي بودر وا
اانت يولية إطاحة لألنظوة ال ربية الحااوة ي فلـ تحدث ف دوؿ الربيع ال رب تحوالت جذرية فػ ذيااػؿ الحاػـ
وال لطةي االت حدثت ب د ورحلػة اال ػتوالؿ ػالؿ و ػينات و ػتينات الوػرف ال ػريف ( يػون ي 2012ي ص ) 4ي
فو ػػد نجح ػػت الث ػػورات ال ربي ػػة فػ ػ إ ػػواط ال ػػنظـ الو ػػتبدةي لانا ػػا يلو ػػت فػ ػ نت ػػؽ وظل ػػـ و ػػف اال ػػتالؼ والتن ػػازع
ال يا

ي ودارت ف حلوة وترغة وف الا ؼي وال جز يف الوفاا بالوتطلبات االقتصادية ال اجلة لل وبي اوػا

ترتب يلى الثورات حالة وف يدـ اال تورار الدا ل ي أدت إلى تراجع ال يا ات ال ارجية للدوؿ ال ربية ( الد وق ي

2013ي ص .)7
وف أذـ تداييات الربيع ال رب أنه واع الونطوة ال ربية يلى أبواب تغيير جذرد ف ال القات الدا لية
وال ارجيػػة للػػدوؿ ال ربيػػةي فال يا ػػة ال ارجيػػة اوػػا ذػػو و ػػروؼ ذػ ان اػػاس لل يا ػػة الدا ليػػةي لػػذلؾ فػػالتحوالت
الدا لية تن اس آثارذا يلى يالقات وتحالتات وأولويات الػدوؿي ووػا ػيترز ريطػة إقليويػة جديػدة ت تلػؼ يػف
ال ريطة الوديوة والو تادة ( ار دي 2011ي ص .) 44
وا ت الثورات ال ربية الوحاور الت

اندت ال يا ة ال ربية ف

طري حيث انو ـ ال الـ ال رب

الؿ

يوػػود  -اصػػة ب ػػد و اذػػدة ااوػػب ديتيػػد  -إلػػى وحػػوريف ذيونػػا ب ػػاؿ أ ا ػ يلػػى وجوػػؿ التتػػايالت ال ربيػػةي
وحػور ايتػداؿي توػودا وصػري ووحػور ووان ػةي توػودا ػػورياي ووػع انػدالع الثػورة الوصػرية بػدا أف وحػور االيتػػداؿ
يترن ي وذات ال

ا يحدث ف

ورياي وبذلؾ تاوف الونطوة ال ربية ووبلػة يلػى تحػوالت ا ػتراتيجية ابػرقي حيػث
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أدت ثػورات "الربػع ال ربػ " إلػى تتاػػؾ طيػر فػ ال ديػد وػػف البلػداف ال ربيػػةي وانػدل ت صػػداوات و ػلحة وحػػروب
أذليػػة ذ ػػددت ا ػػتورار وأو ػػف ذ ػػذا البل ػػدافي فػ ػ

ػػوريا والػػيوف وليبي ػػاي وال ازل ػػت حال ػػة االحتو ػػاف ت ػػود فػ ػ وصػ ػر

( الحروبي 2011ي ص .) 20-15
ا ػػاف التو ػػيـ التولي ػػدد لل ارط ػػة ال ربي ػػة قب ػػؿ الربي ػػع ال ربػ ػ ي ػػتـ وف ػػؽ ثنائي ػػات تػ ػرتبط بالصػ ػراع ال ربػ ػ
اإل رائيل ( ووان ة – ايتداؿ )ي أو ( ت وية – وواووة )ي لاف ذذا النوط وط وع الربيع ال رب ي وبدأت أنوػاط
جديدة تت اؿ وفؽ ثنائيات جديدة و تلتة تواوا ( تغيير – ا تورار )ي أو ( قطرية – قووية )ي وربوا ( إ الوية –
يربية )ي أو ( ن – ي

) ( ار دي 2011ي ص .) 53

اوا ااف الوأووؿ وػف نظػـ الحاػـ الجديػدة التػ حاوػت ب ػد الثػورات ال ربيػة أف ت ػ ى ػري ا نحػو إيػادة
ػػاتي وادارة يوليػػة التحػػوؿ الػػديووراط اجػػزا وػف يوليػػة إيػػادة بنػػاا الدولػػةي فػ إطػػار التوحػػد

بنػاا الػػنظـ والوؤ

ال ػػوطن والرا ػػا ال ػ ػ ب الو ػػتند إل ػػى حا ػػـ الو ػػانوفي أد بن ػػاا الدول ػػة الديووراطي ػػة الحديث ػػةي وتحوي ػػؽ الناا ػػة
االقتصػػادية الػػذد يػػؤدد إلػػى تح ػػيف اهح ػواؿ الو ي ػػية لل ػ وب ال ربيػػةي وت تيػػؼ وطػػأة التوػػري وتحويػػؽ ال دالػػة
االجتواييةي لاف التطورات صارت يلى أرض الواقع يلى نحو ي الؼ الوأووؿي فوػد طغػا الصػراع الػدا ل يلػى
الو اد ال يا

ال اـ لدوؿ الربيع ال رب ي و ادت حالة وف ال جز ف إدارة يولية التحوؿ الديووراط

( الد وق ي

2013ي ص .) 7-6
 2.2.5الثورة الميبية
قلنػا فيوػا ػبؽ أف وصػير ليبيػا ووصػػر ارتبطػا يبػر التػاريع و ػاي وأف وػػا يحػدث فػ وصػر يػن اس يلػػى
اهوااع الليبيةي لذلؾ ااف نجاح الثورة الوصرية ف إجبار الرئيس الوصرد وبارؾ يلى التنح ي ووف قبله نجاح
الثورة التون ية ف إ واط بف يل ي حاف از ولواوا للليبييف يلى التحػرؾي وا ػر حػاجز ال ػوؼ الػذد ذػيوف يلػياـ
يلى ودق يوودي وطالبيف بالتغيير واإلصالحي فود حدث بالت ؿ وب د أرب ة أياـ فوط وف تنح الرئيس الوصردي
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أف طالبت وجووية وف ال

صيات والتصائؿ والووق ال يا ية والتنظيوات والايئات الحووقية الليبية ف ال اوس

ي ػػر وػػف فب اريػػر 2011ي بتنح ػ الػػزييـ الليب ػ و وػػر الوػػذاف ي لتبػػدأ اهحػػداث ف ػ ليبيػػا تتجػػه نحػػو ثػػورة ػػاولة
تحولت إلى صراع و ل ي ثـ أزوة حويوية وا زالت ليبيا ت ان وناا رغـ ووط الوذاف .
 1.2.2.5أسباب الثورة الميبية
تتمثل أسباب الثورة الميبية فيما يمي ( وو ىي : ) 2016
 .1الضعف الييكمي في النظام السياسي  ،:إذ أف الوؤتورات واللجاف ال بية لـ ت وػؽ الو ػاراة الوجتو يػة
ف ال يا ة اوا اانت تبتغ

بؿ ظلت رائ وا ػ ة فػ الوجتوػع الليبػ غائبػة يػف الو ػاد ال يا ػ ي

اوا اذوت يا ات الوذاف اإلقصائية ف تأزيـ اهوااع.
 .2توريث السياسة واألمن  :إذ أف الزييـ الليب أطلؽ ال ناف هبنائه ف أف يحلوا وحؿ وجلػس قيػادة الثػورة
يبر يطرتاـ يلػى الولتػات الرئي ػية فػ البلػد ي وتحاػـ أبنػاا الوػذاف وأفػراد يائلتػهي وقبيلتػهي والووػربيف
ونه بوواليد الحاـ.
 .3استثمار القبمية في إضعاف الدولة  :إذ ا تط اع الوذاف ابف قبيلة الوذاذفة ف

ػرت ا ػتثوار التحالتػات

الوبلية ف ديـ نظاوه واا اؼ الدولةي وت حييد الحراة ال يا ية دا ؿ الوجتوع.
 .4الفشـــل االقتصـــادي  :فػػرغـ أف ليبي ػػا دولػػة نتطي ػػة يلػػى غ ػرار دوؿ ال ل ػػيه إال أف ثوػػة فارق ػػا ا ػ ا فػ ػ
وؤ رات التنوية االقتصادية والب رية فب ينوا يصؿ وتو ط د ػؿ التػرد فػ قطػر إلػى ػ 73ألػؼ دوالري ال
يزيػد فػ ليبيػػا يػف  14ألػػؼ دوالري وذػػو رقػػـ الفػت قيا ػػا بثػػروات الػبالد ووحدوديػػة ال ػػااف إذ ال يزيػػدوف
يف  6.5وليوف ن وةي اوا ت ػان ليبيػا وػف ن ػبة بطالػة تصػؿ ل ػ %30فػ وجتوػع غالبيتػه وػف ال ػبابي
وبجانب ذذا الوؤ رات فث وة فوارؽ جوة بيف البنى التحتية ف ليبيا ودوؿ ال ليه رغـ الحجـ الاائؿ وف
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ال وائد النتطية – تجاوزت الػ 66وليار دوالر ف توريػر للبنػؾ الػدول فػ ال ػاـ  – 2010والتػ غالبػا وػا
توزع يلى أجنحة النظاـ والوبائؿ الوؤيدة للوذاف .
 .5إضعاف المؤسسة العسكرية  :إذ يود الوذاف يلى ودار يوود حاوه يلى إا اؼ الوؤ ة ال اريةي
وفا وف أف تاوف أداة التغيير ال يا

ف الوجتوع ب د ذيونته يلى الووق الوبلية والودنية.

 .6تركــز جميــع الســمطات فــي يــد فــرد واحــد  :وونػػع ب ػػاؿ ف ػػاؿ أد تطػػور هيػػة وؤ ػػات يا ػػية أو حتػػى
أجازة الدولةي واانت ذناؾ بيروقراطية صغيرة جدا وجيش ا يؼ وونو ـي تواػف الوػذاف وػف البوػاا فػ
ال لطة وف الؿ نظاـ و ود وف التحالتات وع زيواا الوبائؿ و باة وف ال القات غير الر وية.
 2.2.2.5أحداث الثورة الميبية
تبي نا فيوا بؽ اه باب الحويوية للثورة الليبيةي إال أنه يجب والحظة أف تلؾ اه باب ذ أ باب بنيويةي
ترااوت يلى ودق يوػود لتث ػاؿ حالػة وػف الغاػب والػرفض والرغبػة فػ التغييػر لػدق ال ػ ب الليبػ ي إال أف ذػذا
اه باب لـ تاف اافية بذاتاا لتحريؾ الجواذيري وبالتال ااف البد وف ػ اررة لػدفع الليبيػيف نحػو التحػرؾي وجػاات
ال ػرارة التػ أ ػ لت الغاػب الاػػاوف فػ نتػوس ال ػ ب الليبػ وحولتػػه إلػى طاقػة حرايػػة نحػو الثػػورة ذػ ايتوػػاؿ
الوحاو فتح تربؿ ف فبراير  2011الذد ااف يوثؿ يائالت ال جناا الذيف قتلوا ياـ  1996ف إطالؽ النػار
يلياـ دا ؿ جف أبو ليـ ف طرابلسي وذو وا دفع أذال ال جناا إلى ال روج ف بنغػازد يػوـ ال ػاوس ي ػر
وف فب اريػر للوطالبػة بػإطالؽ ػراحه وا ػر حػاجز ال ػوؼي والػديوة إلػى يػوـ غاػب فػ ال ػابع ي ػر وػف فب اريػر
يبػػر التػػيس بػػوؾ يلػػى غ ػرار وػػا حػػدث ف ػ وصػػر وتػػونس والػػيوف وغيرذػػا حيػػث نػػزؿ آالؼ الوتظػػاذريف إلػػى
ال وارعي ورغـ تاديدات يؼ اإل الـ ف ودا لته يلى التلتزيوف يوـ اهحد  20فب اريػر بن ػوب حػرب أذليػة إال
أف االحتجاجات ا تورت ووا أدق إلى قوػع أونػ ينيػؼ و ػووط قتلػىي وهنػه الوػا زاد و ػتوق ال نػؼ أدق إلػى
التتاػػؾ فوػػد وق ػػت ان ػػواقات ف ػ صػػتوؼ الو ػوات الو ػػلحة الت ػ رفاػ ػػت قتػػؿ الوتظػػاذريف وذػػو وػػا أدق إلػػى
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ي ػػارة الث ػػورة الليبيػػة ( وو ػػىي ) 2016ي وذاػػذا اانػػت ػ اررة الثػػورة فػ بنغػػازد لاناػػا ػػرياف وػػا انت ػػرت فػ اافػػة
أنحػاا ليبيػاي وقػد نجػ الوحتجػوف فػ ال ػيطرة يلػى ال ديػد وػف الوػدف ال ػاحليةي وفػ ال ػرؽي والجنػوب ال ػػرق ي
وب ض الودف ف غرب البالدي والت رف ت ال لـ الليب الذد ااف ووجودا يوب ا توالؿ ليبيػا فػ  1951والػذد
ألغ ػػاا الو ػػذاف فػ ػ  1969ي وبوي ػػت ب ػػض الون ػػاطؽ ت ا ػػع لحا ػػـ الو ػػذاف ي وث ػػؿ ب ػػض اهجػ ػزاا و ػػف طػ ػرابلس
ال اصوةي وودينة باا جنوب غرب البالدي واذلؾ ودينة رت ف و ط ال احؿ الليب وذ و وط رأس الوذاف
وقبيلتهي وف  27فبراير تػـ تأ ػيس ذيئػة ت ػرؼ با ػـ الوجلػس الػوطن الليبػ تػـ ت ػايلاا لتاػوف الوجػه ال يا ػ
للثػػورةي وبػػات وااػػحا أف الثػػورة الليبيػػة لػػف تاػػوف نتيجتاػػا و ػػاباة لوػػا حػػدث ف ػ تػػونس ووصػػري وانوػػا أصػػبحت
اهوااع تنذر بحرب بيف الوذاف

والثوار ( واتبة الونارة اهزذريةي .) 2011

 3.2.2.5الحرب في ليبيا
بدأت الثورة الليبية يلى اؿ وظاذرات لوية ي لاػف قػوات الوػذاف ت اولػت ب نػؼ ػديد اػد الوحتجػيفي
وا ػػت دوت اافػػة أن ػواع اه ػػلحة لووػػع الثػػورةي وذػػو وػػا أدق إلػػى تحػػوؿ الثػػورة وػػف ثػػورة ػػلوية إلػػى ثػػورة و ػػلحةي
اصة ب د اناواـ أيداد ابيرة وف أفراد ال رطة والجيش الليبييف إلى الثورة ال بيةي وا تيالا الثوار يلى الاثير
وػػف اه ػػلحة وػػف و ػػارات الجػػيش وأق ػػاـ ال ػػرطةي واانػػت وػػدف ال ػػرؽ ذ ػ أوؿ وػػدف تتحػػرر بالااوػػؿ لتصػػب
تحت يطرة الثواري وا تور الوذاف ف حرب ر ة اد ال ب الذد ثػار فػ اػؿ أنحػاا ليبيػاي وا ػتورت الثػورة
ال بية وتحولت إلى اتاح و ل ي واناوت ب ض فرؽ الجيش وف الاباط والجنود إلى ال ػ بي و ػيطر الثػوار
يلى بنغازد و الوا حاووة وؤقته برئا ة وزير ال دؿ الو تويؿ (وصطتى أحود يبدالجليؿ)ي وا ػتور توػدـ الثػوار
و ووط الودف الليبية ال والية واحدة تلو اه رد ف أيػدياـي و ػيطرت الوبائػؿ يلػى الجنػوبي وأيلنػت ال ديػد وػف
الوبائػػؿ الليبيػػة اصػػطتافاا وػػع ال ػ ب ف ػ ثورتػػه يلػػى الوػػذاف
تراجع الوذاف ولـ يبؽ له إال طرابلس والت

وثػػؿ قبيلػػة ورفلػػة والزويػػة والتبػػو وترذونػػةي وا ػػتور

وط جزا ابير وناا ف أيدد الثواري لاف الو اد لـ ياف وطوئنا ف
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ليبيػاي اصػة وقػػد قػاـ الوػذاف بالتاديػػد بحػرؽ ليبيػػا فػ

طػاب لػػه أوػاـ أنصػارا يػػوـ 2011/3/26ي حيػث قػػاؿ ":

ســأجعل ليبيــا نــار حم ـراء ،جمــرة تحتــرق " ،وذػػدد بتػػت و ػػازف ال ػػالح وت ػػلي الوبائػػؿ

( واتبػػة الونػػارة اهزذريػػةي

.)2011

 4.2.2.5الموقف العربي والدولي من الثورة الميبية
 1.4.2.2.5الموقف العربي من الثورة الميبية
ف البداية اانت الردود ال ربية يلى وا يجرد ف ليبيا جولة ووترددة إلى حد ابيري وذلؾ يلى اهرج
وفا وف تأزـ ال القة وع النظاـ الليب إف ا تطاع إيادة ال يطرة يلى الواع .لاػف اهزوػة يرفػت ات ػايا ابيػ ار
يلػػى الو ػػتوق الػػدا ل و ػػولت جويػػع الوػػدف الليبيػػةي ووػػا ج ػػؿ الو ػػااؿ تتتػػاقـ وأصػػب الحػػؿ الػػدا ل لألزوػػة
و ػػتحيالي صوصػػا وب ػػد بلػػوغ صػػداذا إلػػى بػػاق الػػدوؿ ال ربيػػةي او ػػالة الالجئػػيف التػػاريف إلػػى و تلػػؼ الػػدوؿ
الوحيطػة بليبيػا وػف جػراا الوصػؼ ال ػوائ الػذد ت ػادا الػبالدي لػذلؾ اػاف ل ازوػػا يلػى الػدوؿ ال ربيػة التتايػر فػ
التػػد ؿ إلناػػاا ذػػذا الص ػراع ( أويلػ ي ) 2012ي ووػػع ا ػػتداد حجػػـ الووػػع والوتػػؿ الػػذد توار ػػه ق ػوات الوػػذاف بحػػؽ
الو ػػدنييف ق ػػرر وجل ػػس جاو ػػة ال ػػدوؿ ال ربي ػػة فػ ػ  2011/2/23ت لي ػػؽ يا ػػوية ليبي ػػا فػ ػ الجاو ػػة لح ػػيف قي ػػاـ
ال لطات الليبية بتحويؽ أوف ال ب الليب ي وف  2011/3/2أصدرت الجاو ة ال ربية الورار رقـ ( )7298الذد
ػص يلػػى التنديػػد بػػالجرائـ الورتابػػة اػػد التظػػاذرات ال ػ بية ال ػػلويةي ورفػػض اافػػة أ ػػااؿ التػػد ؿ اهجنبػ ف ػ
نػ ت
ليبياي والتأايد يلى وحدة ليبيا ( حجاؿي 2014ي ) 83ي لاف ذذا الورار الرافض للتد ؿ اهجنب ف ليبيػا وػا لبػث أف
تغير بت ؿ تصػايد يوليػات الووػع والوصػؼ اػد الوػدنييفي فواوػت الجاو ػة ال ربيػة بإصػدار الوػرار رقػـ ()7360
بونا دة وجلس اهوف بترض حظر جود يلى ليبياي وقررت الجاو ة ف ذذا الورار الت اوف وع الوجلس االنتوال
ف

طوة لونحه ال رييةي وذو بدورا طالب بالتد ؿ ال ارد الدول ي وااف ذذا الوػرار بالتأايػد ذػو الػذد أيطػى

ال ريية ال ربية للتد ؿ اهجنب ف

ليبيا ( يوؿي 2011ي .) 45
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 2.4.2.2.5الموقف الدولي والتدخل العسكري
تحولػت االحتجاجػات التػ

ػادتاا ليبيػػا فػ  2011/2/17إلػى وواجاػػة و ػلحة بػػيف النظػاـ والوحتجػػيفي

أدت إلى ووط ال ديػد وػف الوتلػىي وذػو وػا ج ػؿ ليبيػا أوػاـ أزوػة حويويػة نػته يناػا تػد ؿ ي ػارد بذري ػة حوػوؽ
اإلن ػػاف وػػف قبػػؿ حلػػؼ اهطل ػ فػ  2011/3/17ي وذػػو التػػد ؿ الػػذد اػػاف وبػػر ار ل ػػدة ايتبػػاراتي وناػػا طبي ػػة
ت اوػػؿ النظػػاـ وػػع الوظػػاذراتي والووقػػؼ اإلقليو ػ والػػدول اللػػذيف باتػػا غيػػر اراػػييف يػػف نظػػاـ الوػػذاف ي وال ػػند
ا لوانون للتد ؿ وذو حواية الودنييف وف قوع الوذاف ( حجاؿي 2014ي ) 81ي ولذلؾ فب د أقؿ وف أ ػبوع وػف انػدالع
الثورة أيلنت الوتواية ال اوية لحووؽ االن اف ف  2011/2/22بأف  ":اليجمـات ضـد الشـعب الميبـي تمـارس
عمـــى نطـــاق واســـع ومنيجـــي مـــن قبـــل قـــوات النظـــام ،وقـــد ترقـــى إلـــى مســـتوى جـــرائم ضـــد اإلنســـانية " ،وفػ ػ
 2011/2/25قػػاـ وجلػػس حوػػوؽ اإلن ػػاف بات ػػاذ ق ػرار بإيتػػاد لجنػػة دوليػػة و ػػتولة للتحويػػؽ ف ػ جويػػع االنتاااػػات
لحووؽ اإلن اف ف

ليبيا ( وجلس حووؽ اإلن افي .) 2011

وادت التوارير الواردة يف انتااؾ حووؽ االن اف الطريؽ أواـ الوجتوع الدول للتد ؿ ف اهزوة الليبيةي
حيػػث قػػاـ وجلػػس اهوػػف الػػدول ف ػ  2011/2/26بإصػػدار الو ػرار رقػػـ ()1970ي ويػػنص يلػػى حصػػر اه ػػلحةي
وتجويػػد أصػػوؿ يائلػػة الوػػذاف ي وحظػػر ال ػػتر يلػػى يائلػػة الوػػذاف ي باإلاػػافة إلػػى إحالػػة الوواػػوع إلػػى الوحاوػػة
الجنائية الدولية بتاوة ارتااب جرائـ اد االن انية (وجلس اهوف الدول ي .) 2011

وع ا تداد قصؼ قوات الوذاف للوناطؽ الوأذولة بال ااف ف بداية وارس قاـ الوجلس االنتوال بالطلب
ر ػػويا بالتػػد ؿ الػػدول وذػػو وػػا ج ػػؿ التػػد ؿ الػػدول و ػػرويا ووبػػرراي وبػػدأ الوصػػؼ ب ػػد قػرار وجلػػس اهوػػف رقػػـ
( )1973الػذد صػػدر فػ 2011/3/17ي وفيػػه تػـ فػػرض ونطوػػة حظػر جػػود ػاولة فػػوؽ أ اراػ ليبيػػاي ووطالبػػة
الوػذاف بوقػػؼ اطػالؽ النػػاري واال يحػؽ لػػدوؿ اهوػـ الوتحػػدة فػ حػاؿ رفاػػه تنظػيـ يوليػػات قصػؼ لتػػدوير قواتػػه
وحواية ال ااف ونااي وذو اهور الذد فت الباب لبدا التد ؿ الدول ي اريا ف

ليبيا ( وو ىي .) 2016
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 5.2.2.5سقوط القذافي
اؿ قرار وجلس اهوف رقـ ( )1973اه اس الوانون للتد ؿ ال ارد ف ليبياي و رع حلؼ الناتو ف
 2011/3/19بتطبيؽ قرار فرض الحظر الجود ف يولية ي ارية ويت ( فجر اهودي ا ) وف ػالؿ الغػارات
التػ

ػػناا يلػػى الووايػد الجويػػة والون ػػآت الحيويػػةي ووػا أدق إلػػى رجحػػاف اتػػة قػوات الو اراػػة التػ ا ػػتطايت

التوػدـ غربػػا حتػػى نجحػت فػ ال ػػيطرة يلػػى طػرابلس بالااوػػؿ فػ 2011/8/22ي وان ػدوت ػػيطرة الوػػذاف تواوػػا
ويوتػؿ فػ 2011/10/20ي وذاػذا انتاػػت يوليػػة
يلػى التػراب الليبػ ي حتػػى قػاـ بػػالاروبي ليوػع فػ قباػة الثػوار ث
فجػػر اهودي ػػا ف ػ 2011/10/31ي و ػػوط نظػػاـ الوػػذاف ي الػػذد اػػاف الو ػػؤوؿ اهوؿ يػػف إاػػتاا ال ػػريية يلػػى
التد ؿ اهجنب ي وانتات ب ووطه حوبة وداا ف حياة ال ب الليب ( حجاؿي 2014ي . ) 88-87
 3.2.5الحالة الميبية بعد سقوط القذافي
لود بينا أف الوذاف قاـ بتوظيؼ الوبيلة يا ياي وذو وا ج له يرفض الت ددية ال يا يةي ووجود اهحزابي
وينػدوا قاوػػت الثػػورة يػػاـ 2011ي و ػػوط نظػاـ الوػػذاف ي وق ػػت الثػػورة أ ػػيرة لوباػة الوبيلػػةي التػ أحاوػػت ناقاػػا
يلى ال وؿ ال يا

والبرلوان والجو يات ي وذو وا فت الباب أواـ صراع بػيف جويػع واونػات الوجتوػع اللليبػ ي

واانت النتيجة أف الثورة بدؿ أف ت اذـ ف

إ واط ال لطةي اانت أداة ذدـ للدولة وتتايااػا ( قػودي 2014ي ص -2

 ) 3ي فود بويت ليبيا ب د ووط الوذاف ياجزة يف تحويؽ اال تورار اهون والتوافؽ ال يا

ي الذد ي و ب بور

الورحلة االنتوالية إلػى ليبيػا الديووراطيػة ي وبويػت الػبالد تنتوػؿ وػف أزوػة إلػى أزوػة ي وانػدل ت الصػرايات الدا ليػة
والصداوات الو لحة وأصبحت الدولة واددة وجوديا ( تودير ووقؼ ي  2014ي ص . ) 1
فػ يلػػـ ال يا ػة وينػػد الحػػديث يػف التاديػػدات التػ يواػف أف تواجااػػا أد دولػةي يواػػف الحػػديث يػف نػػوييف وػػف
التاديػػداتي أح ػػدذوا دا ل ػ وا

ػػر ػػارج ي وقلوػػا توج ػػد دولػػة تت ػػرض وفػ ػ نتػػس الوق ػػت لاػػذيف الن ػػوييف و ػػف
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التاديداتي لاف ذذا الحالة النادرة تحووت ف النووذج الليب ي حيث تت رض ليبيا لل ديد وػف التاديػدات ال ارجيػة
والتاديدات الدا لية ( يلودي 2015ي ص .) 84

 1.3.2.5التحديات الداخمية بعد سقوط القذافي وأزمة اليوية
اانت الدولة الليبية توصؼ ف ياد الوذاف بأناا دولة فا لةي لاناا ب ػد الوػذاف أصػبحت وناػارة تواوػاي
أو يواػف الوػوؿ أنػػه ال توجػد دولػة فػ حويوػة اهوػري فوػػد انت ػرت اه ػلحةي وانػػدل ت الصػرايات الوبليػةي وظاػػرت
ويلي ػػيات ووازيػػة لل ػػلطة الورازيػػةي وان ػػدـ اهوػػف ف ػ أب ػػط و انيػػهي وذػػيوف يلػػى ال ػػاحة ص ػراع ينيػػؼ يلػػى
ال لطة والثروةي وأصب الوجلس الوطن االنتوال وذو ال لطة ال ػريية فػ الػبالد والو تػرؼ فياػا دوليػاي ورتبطػا
ح ب توجاات أيااؤا بالويلي يات الو لحةي ووا ج له رذينة هجندات غير وطنيةي ويراة النو اوات وتتالية
بت ػػؿ اال ػػتوطابات بػػيف الو بائػػؿ ب اػػاا وػػع ب ػػض وبػػيف الوػػوق ال يا ػػيةي أو بػػيف الوبائػػؿ والوػػوق ال يا ػػيةي ذػػذا
باإلاافة إلى التحديات االقتصاديةي حيث توقتت صادرات الغاز ( حجاؿي 2014ي ص .) 94

يواف الووؿ إذا أنه بوجرد انتااا ال ارية الدولية اد نظاـ الوذاف و ووطهي فثتحػت صػتحة جديػدة فػ
الواقع الليب ي فب د ووط النظاـ ف ليبيا تتاات الدولة الليبيةي وا تت يطرتاا يلى إقليوااي حيث أدق غياب
الدولػػة الليبيػػة إلػػى ظاػػور جوايػػات ارذابيػػةي ا ػػتودت قوتاػػا وػػف طبي ػػة الوجتوػػع الليب ػ ي وانت ػػرت ب ػػاؿ ابيػػر
و تغلة إلى حد ب يد ا ؼ وغياب الدولة الليبيةي وأصبحت لاذا الجوايات اإلرذابيػة يالقػات يوػؿ وػع أطػراؼ
دولية واقليوية يديدة ي وبدأت الاويات التريية للوجتوع الليب تطتو إلى ال ط ي واندلع صراع بيناػاي فػ وحاولػة
وف أصحاب اؿ ذوية االنتصار لاويتاـ يلى ح اب الاوية الجاو ة للوجتوع الليب

( يلودي 2015ي ص .) 84
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 2.3.2.5التحديات الخارجية بعد سقوط القذافي
ياوػػف التحػػدد اهابػػر الػػذد تواجاػػه ليبيػػا ف ػ ت ازيػػد التػػد ؿ ال ػػارج ف ػ التتػػايالت ال يا ػػيةي بوػػا ال
يتنا ب وع وصلحة الدولة الليبيةي هف الدوؿ الغربية يندوا تد لت ي اريا ف ليبيػا لػـ ياػف ذواػا باه ػاس ذػو
إ واط نظاـ الوذاف ي أو حواية ال ب الليب ي بػدليؿي وانوػا اػاف ا طػوة نحػو إيػادة ترتيػب الونطوػة بوػا يتنا ػب
وع وصالحا اال تراتيجية ( حجاؿي 2014ي ص .) 95

اانػػت أحػػد أذػػـ أ ػػباب نجػػاح التػػد ؿ الػػدول ال ػػارد ف ػ إ ػػواط نظػػاـ الوػػذاف طبي ػػة ليبيػػا ال يا ػػية
وال ػػارية والجغرافيػػةي فوػػد اانػػت ليبيػػا اليػػة وػػف الو ػ وة ال يا ػػية وال ػػارية واالجتواييػػة الت ػ اػػاف بإوااناػػا لػػو
توفرت أف تحوؿ دوف الورار الدول با ت داـ الووة إل ػواط النظػاـي اوػا أف الواػع الجيوا ػتراتيج للدولػة الليبيػة
ااف بونتاى الا ؼي فا توع يلى و احة جغرافية وا ة  -حوال وليػون ايلػو وتػر وربػع  -وت ػداد ػاان
قليػػؿ – ح ػوال  6وليػػوف ن ػػوة  -ووارنػػة بالو ػػاحة الابي ػرةي ناذيػػؾ يػػف غلبػػة الطػػابع الصػػحراود يلػػى اهرض
الليبيػةي أاػؼ إلػى ذلػؾ الواػع الػديووغراف الليبػ ي حيػث يغلػب يلػى الوجتوػع الليبػ الطػابع الوبلػ ي اػؿ ذػػذا
يواوؿ اذوت ف نجاح التد ؿ الدول ف إ واط نظاـ الوذاف وب اولةي وف الؿ ال وليػات ال ػارية الجويػة
والبحرية دوف الحاجة للتد ؿ البرد ي لاناا ف نتس الوقت يززت وف أزوة الاوية وانو اـ الوجتوع الليب

( يلودي

2015ي ص .) 84
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 3.5أزمة اليوية وتداعياتيا عمى االستقرار السياسي في ليبيا
واجاػػت الدولػػة الليبيػػة ب ػػد ػػووط نظػػاـ الوػػذاف ال ديػػد وػػف اهزوػػاتي الت ػ ذػػددت اال ػػتورار ال يا ػ ي
واالجتوػاي فػ ليبيػػا ي حيػث أصػػب ذنػػاؾ غيػػاب ااوػؿ لوؤ

ػػات الدولػػة ي وأصػػب اهوػف واػػددا ب ػػبب انت ػػار

الويلي يات الو لحةي التػ ذػدت ال ػلـ الوجتو ػ ي واهوػاف اهذلػ ي وبػرزت بت ػؿ اػغط اهزوػات الوتالحوػة فػ
ليبياي ال ديد وف الت اؤالت حوؿ الاويةي وال رييةي وآليات إيادة بناا الدولة الليبية الحديثة .
 1.3.5مالمح األزمة الميبية الحالية
لػـ ثينظػػر إلػى ليبيػػا قػطت وػػف الناحيػػة التاري يػة يلػػى أناػا ايػػاف ووحػػدي بػؿ بايتبارذػػا ثػالث ونػػاطؽ إقليويػػة
ابيرة :طرابلس وفزاف وبرقة ي وذذا التو يـ ان اس أياا وف جديػد فػ الواػع الػراذفي وذلػؾ هف اػؿ ونطوػة وػف
ذػػذا الونػػاطؽ طػػورت ذياالاػػا وثوافاتاػػا ال اصػػةي وباإلاػػافة إلػػى ذلػػؾ فوػػد اانػػت ليبيػػا حتػػى ا ػػتواللاا ف ػ يػػاـ
1951ـي ال تػزاؿ جػػزاا وػف إوبراطوريػػة أ ػػرقي ولػذلؾ يواػػف الوػػوؿ إف الوجتوػع الليبػ ي تبػػر إذا نظرنػا إليػػه وػػف
الناحية التاري ية وجتو ا ليس له انتوػاا إلػى دولػةي وفػ ظػؿ ذػذا الحويوػة فػإف الليبيػيف ي ولػوف دائوػا فيوػا يت لػؽ
بالو ائؿ الوانونية واالجتوايية والثوافية يلى الوؤ ة الوحيدة الو تورة لدياـ الت اانت ونذ الودـ وألوفػة لػدياـي
وذ الايانات الوبلية (أوفروايري . ) 2015
اانػػت ثػػورة ال ػػابع ي ػػر وػػف فب اريػػر يلػػى نظػػاـ الوػػذاف ف ػ ليبيػػاي ا تبػػا اري وتحػػدياي أوػػاـ ػػباة ال ػوالاات
واالنتوػػااات التحتيػػة فػ الوجتوػػع الليبػ ي فبينوػػا اػػاف لػػدق الثػوار وو اراػػو الوػػذاف الرغبػػة فػ إناػػاا يوػػود وػػف
الدياتاتورية وبناا الدولة الجديدةي اانت ب ض دوافع و ارايف آ ريف للوذاف ي تتوثؿ ف إنااا نظاـ الوذاف دوف
وجود رؤية لوا ياوف يليه اؿ الدولة الو توبليةي و دوف وجود توجاات حويوة حوؿ النظاـ الجديد إاػافة إلػى
ا ػػتراؾ ونتوػػيف لوبائػػؿ وجواي ػ ات يلػػى غيػػر وفػػاؽ وػػع نظػػاـ الوػػذاف ي وبالتػػال فوػػد ظا ػرت التناقاػػات الوبلي ػػة
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والجاويػػةي ووظػػاذر الص ػراع ال يا ػ بو تلػػؼ أ ػػااله ي وبػػرزت إلػػى ال ػػط ب ػػد ح ػػـ الص ػراع وػػع الوػػذاف ي
لت اس واقع الوجتوع الليب ب د إ واط النظاـ الذد قوع اؿ أ ااؿ التنوع الوبل ي والثواف ي واهيديولوج ي وحجزا
لؼ طابه ال يا

الوايوفي فنظاـ الوذاف لـ ياف ب يدا يوا حدث وف ا توطاب قبل ي بؿ ل ب أثناا الثورةي

وطيلة فترة حاوه يلى ذذا الوتر الح اسي فبن تحالتات قبليةي ووطد حاوه بااليتوػاد يلػى التصػنيؼ الوبػائل ي
وب د انايػار الوػذاف يبػدو أف الو ػاد الليبػ ال يػزاؿ غارقػا فػ و لتػات نظاوػهي وفػ الصػراع الوحتػدـ ا ف يلػى
ال لطة تحتؿ الن ازيػات الوبليػة ورتبػه ذاوػة فيػه اصػة فػ غػرب ليبيػاي وو ػطااي وجنوباػاي اصػة و ػط انت ػار
ال الحي والاتائػب الو ػلحة الغيػر و ػيطر يلياػا وػف قبػؿ أجاػزة الدولػةي أو وؤ ػاتااي وذػو وػا قػد يزيػد وػف دور
ال اوػػؿ الوبلػ ي إذ أف اثيػػر وػػف ذػػذا التنظيوػػات الحاولػػة لل ػػالح تنتوػ غالبيػػة أياػػائاا لوبيلػػة و ينػػة قػػد تن ػػرط
ب ػػاؿ أو بػػأ ر ف ػ و ػػاالت يا ػػيةي أو حتػػى يائليػػة تاػػوف فياػػا ذػػذا الاتائػػب ػػالحا يص ػ ب ال ػػيطرة يليػػه
(الونياودي . )2014
 2.3.5توصيف أزمة اليوية في ليبيا
اه رة وال يرة والوب يلة ذ الوحدات التوليدية للوجتوع الليب  .وال يواف حؿ أزوة ليبيا بايتراؼ الوجتوع
الػػدول بحاووػػة ذنػػاي أو حاووػػة ذنػػاؾ ف ػ الػػدا ؿ الليب ػ ي بػػؿ بت ػػايؿ حاووػػة و تػػرؼ باػػا وػػف جويػػع اهط ػراؼ
الليبيةي وذو وا ف لت التتايالت ال يا ية الليبية ف الوصوؿ إليه حتى ا في وذو وا فاقـ بدورا وف أزوة الاويػة
الت ت صؼ بالوجتوع الليب ي والت وصلت به إلى الحرب اهذليةي واالقتتاؿ .
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 1.2.3.5تشكيل اليوية الوطنية
الاويػػة الوطنيػػة ذ ػ ت بيػػر يػػف الواونػػات التاري يػػة واالجتواييػػة لػػدق أد وجتوػػعي وذ ػ تتطػػور اػػوف
ال ػػياؽ التػػاري

والبنػػى االقتصػػاديةي واالجتواييػػةي وال يا ػػيةي يبػػر و ارحػػؿ البػػداوة والص ػراع ووػػف ثػػـ اال ػػتورار

والبنااي ويواف الووؿ أنه يوجد نوطيف لطرؽ ت اؿ الاوية الوطنية هد وجتوع (ب ري: )2012
النمط األول  :اليوية في المجتمعات التقميدية :
وذ وجتو ات وبنية يلى الصراعي واقتصاد الغنيوةي وتتويز بال صائص ا تية :
اقتص ػػاد ا ػػتاالا غي ػػر وتط ػػوري واان ػػة اجتوايي ػػة وتوارث ػػةي تو ػػديس ال ػػادات والتوالي ػػدي حري ػػات فردي ػػة
وحدودةي توديس ال ائلة والوبيلة وال يرةي االيتواد يلى الورازية ف اإلدارة والحاـ .
النمط الثاني  :اليوية في المجتمعات الحديثة :
وذ وجتو ات وبنية يلى الت اوفي والتااتؼي وتتويز بال صائص ا تية :
اقتصػػاد انتػػاج وتطػػوري الواانػػة االجتواييػػة وات ػػبةي ال توجػػد قدا ػػة لل ػػادات والتواليػػدي حريػػات فرديػػة
وا ةي ال القات ال ائلية ثنائيةي االيتواد يلى الالورازية ف اإلدارة والحاـ .
ف النوط اهوؿ تت اؿ الاوية بناا يلى الوصال الوتباينة لاؿ فئة وف فئػات الوجتوػع ي حيػث تت ػارض
الوصال بػيف واونػات الوجتوػع ي وذػو وػا يػدفع لت ػدد الاويػات بػدؿ أف ينصػار الجويػع فػ ذويػة واحػدة جاو ػةي
بينوا ف النوط الثػان نجػد أف الوجتو ػات تنصػار فػ ذويػة وا حػدة ب ػبب ت ػابؾ الوصػال والوات ػبات التػ ال
يواف أف تت ارض لحد الوطي ة .
وينػػد ق ػرااة الواقػػع االجتوػػاي ي وال يا ػ الليب ػ ي نػػرق أف ليبيػػا تنػػدرج اػػوف الػػنوط اهوؿ الػػذد ت ػػودا
وتاذيـ الصراع والصداـي وذو وا أدق إلى يدـ تطوير ذوية وطنية ليبية جاو ة .
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 2.2.3.5اليوية الوطنية في ليبيا
قلنا ف

بؽ أف أزوة الاوية الوطنية الليبية برزت ونذ ا توالؿ ليبيا ياـ 1951ـي ولػـ تنتاػ أو تتوقػؼ

حتػى وػػع الثػورة الليبيػػة اػػد نظػاـ الوػػذاف التػ اػػاف وػػؤوال وناػا أف ت ػػاـ فػ صػػياغة ذويػػة وطنيػة جاو ػػةي فوػػد
ن ػػبت ص ػرايات ينيتػػة ب ػػد ثػػورة فب اريػػر بػػيف جويػػع الوػػوق ال يا ػػية الليبيػػةي أدت إلػػى ن ػػوب حػػرب أذليػػة بػػيف
واونات الوجتوع الليب ي ووزقت ن يجه االجتواي ي وال يا

ي ويتا ذلػؾ يلػى ػبيؿ الوثػاؿ وػف االنو ػاوات

الحاليػػة ف ػ الوجتوػػع الليب ػ بػػيف جوايػػاتي وونػػاطؽ تتو ػػؾ باوياتاػػا الوحليػػة وتج ػػؿ لاػػا اهولويػػة يلػػى الاويػػة
ا لوطنيػػة الليبيػػةي وبػػيف جوايػػات التطػػرؼ اإل ػػالو الت ػ تػػرفض االيت ػراؼ بالاويػػة الوطنيػػةي والدولػػة الليبيػػة وػػف
اه اس وتديو إلى ذوية إ الوية فوؽ-وطنية (أبو ايوةي 2016ي ص. )72
وحتى تتا الصورة أاثر البد أف نأ ػذ ب ػيف االيتبػار أنػه ب ػد ال ػابع ي ػر وػف فب اريػر2011ي فثتحػت
اػػؿ اهب ػوابي و ث ػ تػريت اػػؿ النوافػػذ أوػػاـ الو ػػاراة ال يا ػػيةي واالجتواييػػةي وت ػػالت اهح ػزاب ال يا ػػيةي وتناوػػت
ونظوػػات الوجتوػػع الوػػدن ي وأثجريػػت االنت ابػػات الوحليػػةي والوطنيػػةي والتأ ي ػػيةي إال أف ترااوػػات ال وػػود ال ػػابوة
بويت وايونةي ف وود التصحر ال يا

ي وحظر اهحػزابي وتوييػد ونظوػات الوجتوػع الوػدن ي وغيػاب االنت ابػاتي

الاا يواوؿ ألوت بظاللاا الو توة يلى ال ػاحة ال يا ػية وأنتجػت أح ازبػا ذ ػةي وونظوػات وجتوػع وػدن قاصػرةي
نتائجاػػا تطل ػػات النػػا بيف وطووحػػاتاـي وتصػػرفات و يا ػػات للن ػػب الحااوػػة لػػـ تػػرؽ إلػػى
وانت ابػػات لػػـ تتػػرجـ
ث
و ػتوق توق ػػات الوػواطنيفي فوػػد تػػأثرت اهحػزاب النا ػػئة بتتػرات الونػػعي والووػػع الوااػػية ي ويػػوز ال بػرة بال وػػؿ
الحزبػ ي وال يا ػ ال لنػ ي فاػ ت ػػان اػ تا تنظيويػػا فػ إدارتاػػاي وتتتوػػر إلػى و ػػروع يا ػ وااػ الو ػػالـي
والى قايدة اجتوايية حويويةي وذ لذلؾ يػاجزة يػف تأديػة دور الت ايػؿ ال يا ػ واالجتوػاي الوػادر يلػى إنجػاح
يوليػة التحػوؿ الػػديووراط ي وايػالا الصػال ال ػػاـ بػالوطع وػع الوبيلػػة والغنيوػة وال ويػدةي أياػػا فػإف اهحػزاب التػ
ن أت حديثا يا ت ديناوية تصارييةي يودت الو اد ال يا

ي وج لت الوصوؿ إلى توافوات وت ويات غاية ف
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الص ػ وبة ي ولػػذلؾ ف ػإف الن ػػب الحااوػػة ب ػػد فب اريػػر  2011ا ػػتورت ف ػ اتبػػاع نتػػس يا ػػات النظػػاـ ال ػػابؽي
وا ػػت دوت الو ػوارد النتطيػػة ف ػ ت ػػايؿ التحالتػػاتي وتاػػويف الويل ػػياتي وأصػػبحت ف ػ واقػػع اهوػػر رذينػػة لاػػذا
الويل يات الو لحةي ووصؿ الت ػاد باػؿ أ ػااله إلػى و ػتويات غيػر و ػبوقةي وأصػب الػوالا واالنتوػاا للوبيلػةي أو
الحزبي أو الونطوة اؿ ح ب وصالحهي وذو وا فاقـ وف أزوة الاويػةي واالنو ػاـ دا ػؿ الوجتوػع الليبػ

(الوغيربػ

والحصاددي  2014ي ص. )39-36
فود تجلت أزوػة الاويػة ب ػد ثػورة 17فب اريػري فػ يػدد ابيػر وػف الوؤ ػرات الوولوػةي والحػوادث التػ بػالرغـ
وػف أناػا حػوادث فرديػة إال أناػػا ت بػر يػف ارتتػػاع لػوالاات فرييػػة يلػى الػوالا اه ػػوىي ووناػا واق ػػة إيػالف الحاػػـ
الذات الوتاررة ف برقة وف قبؿ قيادات وحلية بؿ وقيادات نافذةي واالنت ابات الوحلية ف ودينة وصراتهي واذلؾ
حالة االاطراب ويدـ اال ػتورار فػ ونطوػة بنػ وليػدي وانػدالع ا ػتبااات بػيف ويلي ػيات وواليػة لل ػلطةي وأ ػرق
وازالت يلى والئاا للوذاف ي واال تبااات الت وق ت ف ونطوة الاترةي وف وناطؽ الحدود الليبية -الت اديةي ووا
لأل يرة وف تػاريع (و ػالة إقلػيـ أوزو الػذد ا ػتردته ت ػاد يػف طريػؽ التحاػيـ وػف قبػؿ وحاوػة ال ػدؿ الدوليػة فػ
فبراير ) 1994ي يديـ احتواالت

ياا لووار ة تػد الت فػ ال ػؤوف الليبيػةي للحيلولػة دوف قيػاـ دولػة ليبيػة قويػة

يلػى حػدودذاي إاػػافة إلػى إ ػػاالية اهوػازيع فػ الجبػػؿ الغربػ ي وغيرذػػا وػف اإل ػاالياتي والحػوادث التػ تتطلػػب
ت ػػاوال جػػدياي اػػوف ػؤاؿ الاويػػة ال يت لػػؽ فوػػط بالتوػػدـ وبنػػاا اهنظوػػة الديووراطيػػة بوػػدر وػػا تت لػػؽ بوحػػدة وايػػاف
الدولة وو توبلااي وع اه ذ فػ اال يتبػار وتغيػر انت ػار ال ػالح فػ أيػدد ويلي ػيات وتترقػةي ذػذا الويلي ػيات قػد
ينتو ب ااا لوالاات فريية و تلتةي وف ظؿ احتتاظاا بووتاػاي و ػطوتااي ويلػو انتوائاػا التريػ يلػى االنتوػاا
الجو ػ ي الػذد انتاػ بالواػاا يلػػى الوػذاف ي فػإف ذلػػؾ يوثػؿ طػ ار يلػى وحػدة الػػبالدي واػذلؾ فػػإف بػروز تيػػارات
إ الوية يلى ال احة ال يا ية ف ليبياي تنظر إلى الاوية بايتبار أف الديف أولوية يلياي يليه الوطف ف اهغلػب
اهيػػـ ف ػػإف احتوػػاالت ت اا ػػدت ذ ػػذا التيػػارات وػ ػع ويلي ػ ػيات و ػػلحة وؤون ػػه ب ػػذات االذػػداؼي وو لي ػػه و ػػف ذات
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اهولويات والوالاات ي ػار طػ ار وتجػددا يلػى الدولػة الليبيػة ب ػد الثػورةي اصػة و ػط ز ػـ التػد ؿ ال ػارج فػ
وال والذد ايتبرته يدد وف التيارات الجاادية حربا يلى اإل الـ ووا تبع ذذا التد ؿ وف ذروب لويادات الحراة
الج اادية ف

الصحراا يلى الحدود وبالورب وف ليبيا( الونياود ي .) 2014
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الفصل السادس
مستقبل الدولة الوطنية الميبية
سيناريوىات استشرافية
 1.6واقع الدولة الوطنية الميبية الحالي
ت رات ليبيا االاثير وف الدوؿ ال ربية لووجة التغيير الت اندل ت وع الربيع ال رب ي وذ وا أحدثت
تغيي ار ابي ار ف

تاريع ليبيا ال يا

ي ب د أف ا ت لحاـ ال ويد و ور الوذاف

لوا يوارب  42ياواي حيث

غابت وبادئ الديووراطيةي وغابت الو اواة وال دالة ووبادئ حووؽ اإلن افي و ادت يطرة الوبيلة يلى وتاصؿ
وحروت أغلب فئات الوجتوع وف الو اراة ف يولية صنع الوراري وف لت جويع براوه التنوية والتحديث
الدولةي ث
وبناا دولة وطنية حديثة ب بب يا ات اإلقصاا والتوييز.
ترااوت نتائه الت ؿ ف

بناا الدولة الوطنية الحديثة يلى ودار يوودي وتتايلت وع اثير وف الدوافع

االجتوايية واالقتصادية وال يا ية دا ؿ الوجتوع الليب ي حتى بات االنتجار حتويا وال وتر ونهي حيث قاـ
ال ب با ر حاجز ال وؼي وت ج ا بالثورة التون ية والوصريةي وقاوت الثورة الليبية اوحاولة لرفض وناه
الوذاف

ف

إدارة البالد الؿ ال وود ال ابوةي ورفض الابت ال يا

الوتروض بالووة يلى ال بي ورفض

التوايز الوناطو والحرواف االقتصادد.
انطلوت اررة الثورة ف الوناطؽ ال رقية لليبياي وذلؾ هف ذذا الوناطؽ ذ الت دف ت فاتورة التوييز
واإلقصااي لاف الثورة الليبية أ دت و ا ار غير الو ار الذد ااف يطو إليه ال ب الونتتضي فود طاؿ ودق
حراة االحتجاجات الليبيةي وتطورت وع الوقت لتصب نزايا و لحا بيف الو اراة والنظاـي قاـ فيه النظاـ الليب
با ت داـ جويع و ائط الووة الت ترااوت ف يدا يلى ودار يوود ل حؽ الثورة الليبيةي وذو وا فت الباب أواـ
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الوجتوع الدول

للتد ؿ وف

لصالحاا وا واط نظاـ الوذاف

الؿ قوات حلؼ الناتو الت

رج
ت

تد لاا اتة الو اراة نحو ح ـ الصراع

( قدي ي 2013ي ص .) 128

ب د ووط نظاـ الوذاف ب دأت و الـ النظاـ ال يا

الجديد ف ليبيا تتبلور وع إيالف تأ يس الوجلس

الوطن االنتوال حيف طرح رؤيته ال يا ية لو الـ ليبيا وا ب د الوذاف ي وذ الرؤية الت ات وت بروح الليبرالية
ووزوجة بويـ ال دالة االجتوايية ف طرح يوترب اثي ار وف فارة دولة الرفاا االجتواي ي حيث تاونت ذذا الرؤية
اهولية ارورة صياغة د تور ثيحدد ا تصاصات وؤ ات الدولة الو تلتة ويتصؿ بيف لطاتاا الثالثي اوا
تبنت وبادئ االنت اب الحر والوبا ري وحرية الرأد والت بيري وحؽ تاويف التنظيوات ال يا يةي وارورة ودنية
الدولةي لاف وا حدث يلى أرض الواقع أف ذذا الرؤية ال يا ية إلقاوة الدولة الليبية الحديثة اصطدوت
بو التيف ف

غاية ال طورةي توثلت الو الة اهولى ف

أف رؤية الوجلس الوطن

االنتوال

ال يا ية اانت

تتتور للايالة ال يا ية وا ليات التنتيذيةي اصة وأف ذذا الرؤية طثرحت ب د أياـ قليلة وف إن اا الوجلسي ووا
أدق إلى ال جلة ف طرح وبادئ ياوة دوف تتاصيؿي ووا فت الباب وا ا لتنوع ا راا واالجتاادات فيوا ب دي
وذو وا أدق لبروز الفات حادة أثرت يلى يوؿ الوجلسي بينوا الو الة الثانية توثلت ف الواقع الوجتو
الليب

الوائـ يلى الوبليةي وذو وا يادد الدولة ال ليبية اصة وع تصايد النزيات الوبلية ( وو ىي .) 2011

وذاذا لـ يتواف الوجلس وف جوع ال ب الليب تحت راية لطة ورازية واحدة ف الو توبؿي بحيث أف
ذذا الوجلس ف ؿ ف تحويؽ توا ؾ وتالحـ و تلؼ الوبائؿ وال ائر الليبيةي والتيارات الدينيةي واذلؾ اهقليات
اإلثنيةي وذو اهور الذد يرقؿ نجاح الوجلس ف

التأ يس لبناا الدولة الليبية الحديثة ( أويل ي .) 2012

ال ؾ أف ف ؿ الوحاوالت إليادة بناا الدولة الليبية يلى أ س حديثة ترجع ف
الوذاف بتتايؾ وؤ

جذورذاي ل يا ات

ات الدولةي حيث أ س لنت ه باة صغيرة وف الونظوات الت أ ا ت بالااوؿ لتحويؽ

نوع وف توزيع ال لطة بيف أبناا "الوائد"ي وذو وا ا توجب ال وؿ يلى بناا ذيااؿ جديدة ب د اإلطاحة بحاوهي
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لاف ورحلة إيادة التأ يسي الت انطلوت وبا رة ب د انايار النظاـ ال ابؽي لـ ت تور طويالي يلى الرغـ وف
الحوا ة الابيرة الت

صاحبت انت اب الوؤتور ال اـي إذ رياف وا اد االنو اـ وذيوف الصراع الوتتوح بيف

الووق ال يا ية الجديدة قبؿ أف تحاؿ الالوة إلى لغة ال الح والووةي وذاذا بدؿ أف تتوفر الترصة لوالدة طبي ية
جديدة غير و وذة للدولة الليبيةي إذ باا تجد نت اا ف

ياؽ صراع دوود وتتوحي وف ظؿ أوااع غير و تورة

( الجور ي .) 2016
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 2.6التحديات التي تواجو الدولة الوطنية الميبية
تعيش ليبيا حاليا جممة من التحديات الكبرى التي تيدد بقاء الدولة واستقرارىا ( أبو باري : ) 2016
 -1تأزم الوضع األمني  :والػذد يتتػاقـ ت وػدا نظػ ار ال نت ػار الويلي ػيات وفػ ظػؿ فواػى ال ػالحي باإلاػافة
الػػى طػػر الجوايػػات الوتطرفػػةي فػ ظػػؿ غيػػاب ػػلطة ورازيػػة قويػػة تتػػرض ذيونتاػػا يلػػى ااوػػؿ الت ػراب
الليب .
 -2تزايد حدة االنقسامات واالستقطابات السياسية  :وذو وا يت ارض وع الديوو ارطيةي والت تنتت ف تنازع
ال لطات وذ أذـ ال روط الالزوة إلحداث وجتوع ودن قود وف اؿ.
 -3غمبــة ال ـوالءات القبميــة والجيويــة والمناطقيــة  :والت ػ تتنػػاقض وػػع واونػػات ووظػػائؼ الوجتوػػع الوػػدن
وأذدافهي وتصايد نتوذ الوبائؿ يلى ح ػاب ال ػلطة ال يا ػيةي وذػو وػا أ ػس لدولػة دا ػؿ الدولػةي وغلتػب
الوصال الايوة للوبائؿ يلى الوصلحة الوطنية ال ليا.
 -4غيــاب ثقافــة المجتمــع المــدني  :والتػ تػرتبط بايونػػة الػوالاات االجتواييػػة الاػيوةي وتػرتبط أياػػا ب بػرة
يدـ وجود الوجتوع الودن ف ال ابؽ.
 -5التدخل الغربي في الشأن الـوطني الميبـي  :وذػو اهوػر الػذد ياػدد ال ػيادة الدا ليػة للدولػة الليبيػةي ويتػت
البػاب أوػػاـ ناػػب الوػوارد الليبيػة وا ػػتغالؿ التناقاػػات الليبيػػة لتػػأزيـ اهواػاع الليبيػػة بوػػا ياػػوف اػ ؼ
الدولة ال تورار يولية الناب ( وو ىي .) 2011
 -6غيــاب مؤسســات الدولــة الحقيقيــة  :الت ػ تصػػديت وتال ػػت ف ليػػا وػػف الو ػػاد ال يا ػ الليب ػ لصػػال
الصرايات الطبوية والوبليةي والويلي يات الو لحة ( أويل ي .) 2012

 -7تحـــدي انـــدالع الحـــرب األىميـــة  :ت ػػبب الت ػراغ ف ػ ال ػػلطة الػػذد نج ػػـ يػػف غيػػاب الوػػذاف ف ػ ن ػػوب
صرايات وحلية لل ػيطرة يلػى الو اراػز الحدوديػة والتجػارة يبػر الحػدود بػيف الوبائػؿ الوتناف ػة وأياػا بػيف
الحاووة الورازية وال ديد وف الاتائبي وذو وا يادد بن وب حرب أذلية ( اوؿي .) 2012
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 3.6السيناريوىات المستقبمية لمدولة الوطنية الميبية
 1.3.6مقدمة
إف البحث ف أزوة الاوية ف ال الـ ال رب ي وتطبيؽ ذلؾ يلى الحالة الليبية ذو وحاولة ال ت راؼ
اال تراتيجيات الوحتولةي الت وف الوواف أف يت ذذا و ار تطورذاي اصة وع التحوالت ال يا ية الابرق ف
ال الـ ال رب ي والت أثرت تأثي ار ابي ار يلى و توبؿ الدولة الوطنية ف ال الـ ال رب ي وغيرت اؿ ذذا الدولة ف
اثير وف البلداف اصة ب د اندالع الربيع ال رب ي ون وب الفات وصرايات أذلية دا ؿ البلد الواحد.
إف ا ت راؼ و توبؿ الدولة الوطنية الليبية اوا ترق الد ار ةي ي ير وفوا لثالثة يناريوذات وحتولةي ووا
ت تر ينه وف و ارات وحتولةي وع ترجي أد ونااي وأياا أاثر واق ية وقابلية للحدوثي بوا يتالاـ وع الو طيات
يلى أرض الواقع.
 2.3.6السيناريو األول  :سيناريو االنفراج والتسوية
يتوثػػؿ ذػػذا ال ػػيناريو ف ػ أف اهواػػاع ال يا ػػية واهونيػػة ف ػ ليبيػػا ت ػػاد تح ػػنا ولحوظػػاي وذلػػؾ يلػػى
الػرغـ وػػف ال الفػات الابيػرة الووجػودة بػػيف الترقػاا الليبيػػيفي حيػث ت ػػاد التتػرة الوادوػػة تح ػنا فػ ال القػات بػػيف
الاليبيف اه ا ييف ف ليبياي و وؼ تووـ اهطراؼ الليبية بتادئة اهوور فيوا بيناا ب اؿ وبا ر أو غير وبا ري
ووحاولة حؿ ال الفات الوائوة بوا ثيتاػ إلػى إناػاا حالػة اال ػتوطاب والتػوتري التػ دف ػت جويػع اهطػراؼ ثونػا
باذظا ال تورارذاي و ورذا بارورة يودة اال تورار لليبيا وانااا ال الفات ال الوة اوودوة نحو بناا الدولة الليبية
الحديثة بوا ياوف الو اراة ال يا ية وف جويع اهطراؼي يلى أ س ال دالة والو اواة والديووراطية.
با تصار ثي بر ذذا ال يناريو يف اهوػؿ فػ انتاػاا حالػة التػوتر واال ػتوطاب بػيف اهطػراؼ الليبيػةي وذػو
اذلؾ ال يناريو الورغوب فيهي والوتاؿ.
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نتائج ىذا السيناريو :
بناا يلى التوصيؼ ال ابؽ لاذا ال يناريوي ثيتوقع ح ب ذذا ال يناريو أف يػؤدد ذلػؾ إلػى حػدوث انتػراج
ف ال القات بيف اهطراؼ الليبييفي ووا يؤدد بدورا إلى ت وية تاوف ووبولة وف الجويػعي هف الجويػع باتػت لديػه
وصلحة حويوية ف التودـ نحو يالج أوجه التوتر واالحتوافي وانااا اهزوةي فح ابات اهطراؼ الو نية أصػبحت
تصب ب د نوات وف اال توطاب ف وصلحة ترويـ ذذا ال القاتي فوفوا لاذا ال يناريوي تزداد االحتواالت ا تية
تحووا :
 -1الوصالحة الوطنية ال اولة بيف اؿ اهطراؼ.
 -2التأايد يلى وجػود ت دديػة يا ػية حويويػة وػف ػالؿ تايئػة حيػاة حزبيػة ػليوةي وت ػدق التاػر الوبلػ فػ
ال يا ة.
 -3جوع ال الح وف اافة الجوايات وتوحيد الويلي يات ف جيش ليب واحد دوف تترقة بيف جواية وأ رق.
 -4إيادة االيتبار لوتاوـ ال لطة ال ريية الواحدة.
 -5بد ا يولية بناا وؤ

ات الدولة الحديثة بو اراة ووباراة جويع اهطراؼ.

 3.3.6السيناريو الثاني  :بقاء الوضع عمى ما ىو عميو
يتوثؿ ذذا ال يناريو ف أف اهوااع ف ليبيا تبوى اوا ذ ي ولف ت اد تح ناي اوا أناا ف الووابؿ لف
تتجػػه نحػػو وزيػػد وػػف التػػوتري وي ػػتند ذػػذا االفتػراض إلػػى أف اهطػراؼ فػ ليبيػػا لػػف تتجػػه نحػػو التصػ يدي و ػػتبوى
اهوور اليتبارات اثيرة ف حالة وف الجوودي حيث أنه ال يولؾ طرؼ ح ـ اهوور وفوا لرؤيتهي وذلؾ ب بب يدـ
اوتالاه الووووات الوطلوبة لوثؿ ذذا الواوةي ووا ي ن يدـ اتجاا اهوااع نحو وزيد وف التدذوري وف الووابؿ
ال ثيتوقع أف تثودـ اهطراؼ الليبية أية تنازالت لحؿ اهزوة.
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ويفترض ىذا السيناريو ما يمي :
 -1وجود حاووة ليبية تحظى بايتراؼ دول ويرب ي ووا ي طياا ريية الت طػيط لو ػتوبؿ ليبيػاي لاناػا فػ
الوقػػت ذاتػػه ال تول ػػؾ ووووػػات التنتيػػذ يل ػػى أرض الواقػػع ب ػػبب اإلرث الطوي ػػؿ وػػف الص ػرايات الوبلي ػػةي
وانت ار الويلي يات الو لحة.
 -2وجػػود الفػػات وتباينػػات فاريػػة و يا ػػية وأيديولوجيػػة وقبليػػةي يونػػع وػػف التوصػػؿ إلػػى نوػػاط و ػػتراة تػػدفع
باتجاا حؿ اهزوة الليبيةي فاهطراؼ بالااوؿ تتصلب لؼ وواقتاا.
 -3ارتبػػاط ب ػػض أط ػراؼ اهزوػػة بأجنػػدات ارجيػػة يحػػرـ اهط ػراؼ الدا ليػػة وػػف اوػػتالؾ الوبػػادرة نحػػو حػػؿ
اهزوةي أو التص يدي إال بوا يتوافؽ وع وصال اهطراؼ ال ارجية.
نتائج ىذا السيناريو :
ا تورار اهزوة الليبيةي وا تورار حالة غياب الدولةي وانت ار الويلي ػيات الو ػلحةي وذػذا ال ػيناريو وبنػ
يلى أ اس أف الظروؼ ف ليبيا لي ت وواتية لتت صتحة جديدة ف ال القات بيف اهطراؼ الليبيػيفي فالحاووػة
الليبيػػة وػػا ازلػػت تتصػػرؼ بونطػػؽ أناػػا الطػػرؼ ال ػػري الوحيػػد يلػػى ال ػػاحة الليبيػػةي بينوػػا تر ػ ت يلػػى اهرض
لطات فريية تنافس الحاووةي ا لطة الوبائؿي و لطة الويلي يات والجوايػات الو ػلحةي وبالتػال فػال توجػد ثوػة
بيف اهطراؼ تواد لت وية ناجحة وووبولةي وف الووابؿ ال توجد و طيات ت ير إلى قدرة أد طرؼ يلى الح ـ.
با تصار ي ير ذذا ال يناريو إلى حالة وف الابابية حوؿ و توبؿ الدولة الليبيةي هف يارد الت وية أو
التص ػ يد االذوػػا وتػػاحي لاػػف اهوػػور لي ػػت وااػػحة حػػوؿ أد ال يػػاريف أقػػرب إلػػى الواقػػعي فت ػ ظػػؿ الو طيػػات
الحاليػة ذنػاؾ حالػة وػف يػدـ اليوػػيف تػدفع لاليتوػاد بػأف اهزوػة الليبيػة ػػتبوى اوػا ذػ ي وقاػية تطورذػاي أو حلاػػا
ورتبطة بالتغيرات الت يحولاا الو توبؿ.
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 4.3.6السيناريو الثالث  :تصاعد األزمة
يوثؿ ذذا ال يناريو الجانب ال لب لو توبؿ الدولة الوطنية الليبيةي ويتوثؿ ذذا ال يناريو ف أف اهزوة لف
تبوى يند الو توق الحال ي بؿ ت اد وزيدا وف التوتر والتص يدي وينطلؽ ذذا ال يناريو وف احتواالت وداوية
ت تند يلى االفترااات ا تية :
 -1وجود حاووة تحظى بااليتراؼ يلى الو توق ال رب والدول ي ي ط ذذا الحاووة ريية ف التصرؼ
وفوا هجندتاا الووبولة

ارجيا إلى حد واي وذو وا

يصطدـ بواقع ليب

قائـ يلى الوبلية والت رذـ

وانت ار اإلرذابي ووا يزيد وف حدة اال توطاب والصراع.
 -2وجود الفات حويوية ويويوة دا ؿ الوجتوع الليب ي الفات قبلية وأ رق يلى ووارد الثروةي وثالثة يلى
وناطؽ ال يطرة والنتوذي أدت إلى حالة وف اال توطاب الحادي ويووت وف التجوة دا ؿ التيارات
ال يا يةي وذو وا يج ؿ الصداـ وتصايدا أو ار ال وتر ونه.
 -3تزايد التد ؿ اهجنب ف ال ؤوف الدا لية الليبيةي ووحاولة اهطراؼ الدولية تأجيه الصراع دا ؿ ليبياي
وتوجيه اهحداث دا ؿ ليبيا بوا يتوافؽ وع يا اتاا ووصالحاا ف الونطوة.
نتائج ىذا السيناريو :
ذػػذا ال ػػيناريو رغػػـ ػػلبيته و ػػوداويتهي إال أف اهط ػراؼ ف ػ ليبيػػا ربوػػا تػػرق فيػػه يػػا ار وتاػػالي قػػد يػػدفع
باتجاذػػه ف ػ ظػػؿ الت ػػؿ الوتواصػػؿ لتحويػػؽ أد وػػف ال ط ػوات والو ػػادالت الت ػ يحػػاوؿ اػػؿ طػػرؼ فراػػاا يلػػى
ا

ريفي ووجود حالة وف يدـ الثوة وال دااي ووا يؤدد إلى

بػػالووة الو ػػلحةي وبالتػػال

اػؿ طػرؼ إلػى تو ػيع ػيطرته وونػاطؽ نتػوذا

ػػوؼ يت ػػاظـ دور الويلي ػػيات يلػػى ح ػػاب وحدانيػػة ال ػػلطةي واه طػػر أف التػػد الت

ال ارجيػػة ػػوؼ تػػزداد ويت ػػاظـ و اػػا دور الوػػوق ال ارجيػػة الت ػ تريػػد صػػياغة اإلقلػػيـ بوػػا يتوا ػػى وػػع وصػػالحاا
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وذيونتاػػا وت ػػوية ح ػػاباتااي دوف أد ايتبػػار لوصػػال ال ػ ب الليبػ ي وال ثي ػػتب د أف تل ػػب ذػػذا الػػدوؿ دو ار تيػػا
يؤدق إلى تو يـ البالد ب د تأجيه الصراع الو ل والوصوؿ به إلى أقصى درجات ال نؼ.
 5.3.6تعقيب عمى السيناريوىات :
يواف الووؿ أف اهوااع دا ؿ ليبيا و راػة هاثػر وػف ػيناريوي ولتػرجي أد ػيناريو يلػى ا
أياا أاثر قابلية للحدوثي يجب اه ذ ب يف االيتبار ال ديد وف الوؤثرات الت قد ترج
 -1ودق اوتالؾ اهطراؼ التايلة للر د ال يا

ػري وتحديػد

يناريو يلى آ ر :

ي والوي بو اطر اؿ يناريو.

 -2دور ال واوؿ ال ارجية ف التأثير يلى توجاات اهطراؼ الو نية.
 -3ح ابات الرب وال

ارة لدق اؿ طرؼ.

 -4دور الرأد ال اـ الوحل واهحزاب والووق والوبائؿ ف الاغط والتأثير يلى صناع الورار لدق اؿ طرؼ.
وا تنادا لاذا الوؤثراتي وب د يرض ال يناريوذات الوحتولػة لألواػاع الليبيػةي تػرق الد ار ػةي أف اػؿ ػيناريو
له وا ي ززاي وله وا يج ؿ ونه أو ار و تب داي لاناػا ت توػد أف ال ػيناريو اهوؿ ذػو اهاثػر وجاذػة وو ووليػةي وذلػؾ
اليتبارات اثيرةي وناا :
 -1جويع اهطراؼ أصبحت وتاررة وف ا تورار الواع الحال ي هف ا تورار الواع الحال بوا ذػو يليػه
بػػات ي ػػاؿ يبئػػا يلػػى اهط ػراؼ الرئي ػػيةي وبالتأايػػد فالتص ػ يد والتوجػػه نحػػو التػػأزيـ ػػتاوف لػػه تاػػاليؼ
باذظة أاثر.
 -2ليبيػػا بحاجػػة وا ػػة إلػػى ترتيػػب أواػػاياا الدا ليػػة لوواجاػػة اهزوػػات الاثي ػرة الت ػ ت ػػان وناػػاي و اصػػة
اهوااع الوتدذورة أونيػا واقتصػادياي وذػو اهوػر الػذد ػيج ؿ وػف اقتػراب اهطػراؼ وػف ب اػاا الػب ض
ارورة وف ارورات البواا.
123

 -3انت ػػار اإلرذػػاب ياػػدد لػػيس فوػػط الدولػػة الليبيػػةي وانوػػا ياػػدد أاثػػر الن ػػيه الػػوطن واالجتوػػاي للوجتوػػع
الليب ي وذو وا يدفع آجال أو ياجال ال ب الليب إلى التااثؼ وف أجؿ وواجاػة طػر اإلرذػابي وذػو
اهور الذد ي ن أف جويع اهطراؼ ف ليبيا يجب أف تح ـ الفتاا لوواجه ال طر اهابر.
 -4ا تورار اهزوة الليبية يادد أياا ب طر التو يـ لليبياي وذػو وػا ػيواجه بػرفض ػ ب ي ربوػا ياػوف حاليػا
غير وؤثري لانه ياوف حا وا إذا وا

ر ال ب الليب أف التو يـ يادد أونه وا تو اررا ورفاذيته.

وف الؿ وا بؽ ترق الد ار ة أف ال يناريو اهوؿ ذو اهقرب للواقع بحاـ حوائؽ الجغرافيا والتاريع والوصير
الو ترؾي وأنه ربوا تطوؿ فترة التوتري لاناا ف النااية ت ود إلى و ارذا الطبي ي بأف تنتا اهزوة الليبيةي
وتتوحد جويع الجاود نحو بناا دولة ليبية حديثة.
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النتائج والتوصيات
 1.7النتائج
لصت ذذا الد ار ة إلى وجووية وف النتائه حوؿ أزوة الاوية ف الوطف ال رب ي وف الدولة النووذج ليبياي
ويواف اإل ارة إلياا يلى النحو التال :
 -1اانت ال دولة الوطنية بوتاوواا ال يا

الو اصر بدية يلى ال الـ ال رب ي فال رب لـ ياف لاـ يلى

ودار تاري اـ دولة وطنية حديثةي وانوػا اانػت الدولػة الحديثػة ال ربيػة وحااػاة للنوػوذج الػذد ن ػأ فػ
أوروبا بت ؿ ترااوات تاري ية وارذاصات ف الوجتو ػات اهوروبيػة أفػرزت فػ الناايػة الدولػة ب ػالاا
الحديث وذو الذد ارت يلى طاا الدولة ال ربية.
 -2اذوت وجوويػة وػف ال واوػؿ فػ ن ػأة الدولػة الوطنيػة ال ربيػةي اػاف أبرزذػا اػ ؼ الدولػة ال ثوانيػة
فػ ػ نااي ػػات يا ػػدذاي وذػ ػ الدول ػػة التػ ػ اان ػػت تث ػػيطر يل ػػى ال ػػالـ ال ربػ ػ ي حي ػػث أدق اػ ػ تااي
واا ػػطراب أحوالا ػػا ال يا ػػية وال ػػارية واالقتص ػػاديةي إل ػػى تن ػػاو النزي ػػات اال ػػتواللية فػ ػ ال ػػبالد
ال ربيػػةي فبػ ػدأت ص ػػحوة ابيػ ػرة فػ ػ ال ػػالـ ال ربػ ػ للتح ػػرر و ػػف الحا ػػـ ال ثو ػػان ي واللح ػػاؽ بالحا ػػارة
اهوروبية الت اانت وحط أنظار ال ربي ونجح ت ب ػض الػبالد ال ربيػة فػ إقاوػة حاػـ و ػتوؿ نويػا
وايف الحاـ ال ثوان .
 -3ت رات الونطوة ال ربية ف الورنيف اه يريف لووجة ينيتة وف اال ػت وار الغربػ ي ػاذـ وػف ػالؿ
اتتاقية اياس بياو 1916ـي ف ن أة الدولة الوطنية وف ػالؿ فصػله الناػاؿ الػوطن فػ الػبالد
ال ربية يف ب اه الب ضي ليج ؿ لاؿ بلد صوصية فػ ناػاله التحػرردي ثػـ جػاات يا ػاته فػ
ارس وتاوـ الدولة الوطنية لدق
ر ـ الحدود ال يا ية للبالد ال ربية لتث ت

وباا.
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 -4يانت الدولة ال ربية ب د اال توالؿ وف ال ديد وف الو االت والتحديات الابرقي حيث واجات الدولة
الحديثة و االت التنوية وبناا وؤ

ات الدولةي وتحويؽ ال دالة والو اواةي وتحويؽ االندواج الوطن

بػيف جويػػع فئػػات الوجتوػػعي وذػ الو ػػاالت التػ ف ػلت الدولػػة الوطنيػػة فػ الت اوػػؿ و اػػاي ووػػا ولتػػد
ال ديد وف اهزوات الت باتت تادد اينونة الدولة وبوااذا.
 -5يانػػت أغلػػب الػػدوؿ ال ربيػػة وػػف أزوػػة الاويػػة وذلػػؾ هف ال وػػؿ ال رب ػ لػػـ ي ػػتويب أف يوػػن انتوػػااا
ووالاا لاوي ػػة واح ػػدة جاو ػػةي تج ػػب و ػػا ي ػػداذا و ػػف ذوي ػػات فريي ػػةي فت ػػددت الورج ي ػػاتي وتنوي ػػت
الػوالاات واالنتوػػاااتي ووػػا أدق إلػػى أزوػػة ذويػػة ظلػػت ااونػػة دا ػػؿ الوجتوػػع ال ربػ ي وبػػدأت تظاػػر
وتتتػػاقـ وػػع الربيػػع ال رب ػ ي ػػيوا وقػػد ا ػػتغلت الوػػوق التايلػػة ف ػ الػػوطف ال رب ػ ذػػذا اهزوػػة لتػػرض
أجندات ال توت بصلة للوصلحة ال ربية ال ليا.
 -6يانػػت ليبيػػا وػػف أزوػػة ذويػػة ونػػذ ورحلػػة وػػا قبػػؿ اال ػػتوالؿي لاناػػا ظلػػت ااونػػة ب ػػبب وجػػود و اػػلة
رئي ػػية جو ػػت الاػػؿ الليب ػ حولاػػا وجوػػدت و تلػػؼ التناقاػػات اه ػػرقي وذ ػ و اػػلة اال ػػت واري
وتحويؽ اال توالؿ الوطن ي لاف ب د اال توالؿ و يطرة الوذاف يلى الحاـي بدأت أزوة الاويػة تنوػو
وتتصػػايد ف ػ ليبيػػا بت ػػؿ يا ػػات الوػػذاف اإلقص ػػائيةي ووػػع الربيػػع ال ربػ ػ وانػػدالع الثػػورة ال ربي ػػة
انتجرت أزوة الاوية باؿ ترااوات التاريع الليب لتادد بواا الدولة الليبية نت ه.
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 2.7التوصيات
انتات الد ار ة إلى التوصيات ا تية :
 -1اػػرورة الويػػاـ بد ار ػػات وأبحػػاث لد ار ػػة واونػػات الوجتو ػػات ال ربيػػة للبحػػث يػػف الووا ػػـ الو ػػتراة بػػيف
واونات الوجتوعي لت زيز نواط االلتواا وواع الحلوؿ لاافة يواوؿ التترقة.
 -2هنه ال إواانية لبنػاا دولػة وطنيػة حديثػة فػ ال ػالـ ال ربػ فػ ظػؿ الت ػاد وغيػاب الديووراطيػة والت دديػة
ال يا يةي وذذا يتطلػب وػف جويػع الن ػب ال ربيػة ال وػؿ يلػى تايئػة الوجتو ػات ال ربيػة للديووراطيػة ووػا
يترتب يلياا وف التزاـ بوبوؿ ا

ر والت ددية والو اراة.

 -3يدـ وجود طاب توحيدد يجوع ال تات دا ؿ الوجتو ػات ال ربيػةي يػدفع إلػى اػرورة ال وػؿ يلػى بلػورة
ذذا ال طابي و ووله يلى ال يا ة والت ليـ واإليالـ وونظووة التار والثوافة بروتاا.
 -4ال وتػػر وػػف اػػرورة تحػػديث الدولػػة ال ربيػػة ف ػ اافػػة ونػػاح الحيػػاةي للحػػاؽ براػػب الحاػػارة والتطػػوري
ويولية التحديث تلؾ تتطلب إنجاز تنوية حويوية توا يلى التور.
 -5وحاربػػة يا ػػة الوحػػاور الت ػ تاػػيوف يلػػى التحالتػػات ف ػ الونطوػػةي ووحاربػػة الػوالاات واالنتوػػااات غيػػر
ال ربيػػةي والب ػػد يػػف الطائتيػػة والوبليػػةي وذػػذا يتطلػػب جاػػدا غيػػر ايتيػػادد وػػف الوؤ ػػات الر ػػوية وغيػػر
الر ويةي والوؤ

ات الدينيةي بارورة توجيه اافة الطاقات نحو بناا الدولة يلى أ س يصرية حديثة.

 -6ارورة قياـ اهطراؼ الليبية بتغليب الوصلحة الوطنيػة الليبيػة يلػى أيػة ايتبػارات حزبيػة أو قبليػةي والبػدا
بحػ ػوار ذ ػػادؼ للبح ػػث ي ػػف ػػبؿ ال ػػروج و ػػف اهزو ػػة الحالي ػػةي وا ػػرورة قي ػػاـ اهطػ ػراؼ ال ربي ػػة الو ني ػػة
بالاغط نحو إنااا اهزوة الليبيةي ورياية يولية الوصالحة الوطنية.
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رؽ أو ط جديد قديـ  :ال ريطة اإلقليوية ف

يصر الثوراتي

ؤوف يربيةي ال دد

146ي صيؼ 2011
 )99رجبي ايواف أحودي طائتية االحتجاجات  :والو اهزوة الدا لية واإلقليوية لوظاذرات البحريف ي وجلة
ال يا ة الدوليةي ال دد ()184ي أبريؿ 2011
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 )100رياضي وحودي ال ريطة الجيو يا ية الوتغيرة لل رؽ اهو ط  :نظرة تاري يةي وجلة ال يا ة
الدوليةي ال دد ()174ي أاتوبر 2008
)101

الـي صالحي أثر الثورة الوصرية ف الوحيط ال رب والبيئة اإلقليويةي ؤوف يربيةي ال دد 145ي

ربيع 2011
)102

الـي وحود أنيسي الدوؿ ال ربية ف

وواجاة تحديات اهوف اإلقليو

 :توييـ اهداا وتوق ات

و توبليةي وجلة ال يا ة الدوليةي ال دد ()201ي يوليو 2015
)103

الـي وحود أنيسي الدوؿ ال ربية ف

وواجاة تحديات اهوف اإلقليو

 :توييـ اهداا وتوق ات

و توبليةي وجلة ال يا ة الدوليةي ال دد ()201ي يوليو 2015
)104
)105

ددي وحودي الاوية  :وف الوحدة إلى الت ددي وجلة آفاؽ الو توبؿي ال دد ()7ي أاتوبر 2010
حاتةي ديناي ووريـ وحيدي وحراات التغيير ف

ال الـ ال رب ي وجلة ال يا ة الدوليةي ال دد

()184ي أبريؿ 2011
)106

يحةي وي يؿي إ االية الدولة الوطرية ال ربية الو اصرةي جاو ة دو ؽ لل لوـ االقتصادية

والوانونيةي ورياي الوجلد 22ي ال دد اهوؿي 2006
 )107يارؼي نصر وحودي الو ادالت الجديدة  :و توبؿ الدولة ف ال الـ ال رب ي وجلة ال يا ة الدوليةي
ال دد ()186ي أاتوبر 2011
 )108يبد الرحوفي حوددي لواذا تتتاؾ الدوؿ

 :ال وداف وف الا ؼ ال اـ إلى التو يـ الجغراف ي

وجلة ال يا ة الدوليةي ال دد ()184ي أبريؿ 2011
 )109يبد الوؤوفي وحود ال يدي إيراف ووحاوالت ا ت ادة الحلـ اإلوبراطوردي وجلة ال يا ة الدوليةي
ال دد ()201ي يوليو 2015
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 )110يبيدي ونى ح يفي أب اد تغيير النظاـ ال يا

ف ليبياي د ار ات دوليةي ال دد ()51ي 2012

 )111يدل ي ذويداي ال باب ال رب والاوية وال ولوة  :جدليات الوبوؿ والرفضي وجلة ؤوف يربيةي ال دد
()132ي تاا 2007
 )112يوؿ ي زياد ي اهزوة الليبية وف االحتجاج ال لو إلى التد ؿ اهجنب ي ولؼ اهذراـ اال تراتيج
ي ال دد ( )196ي أبريؿ 2011
 )113يلودي وصطتىي الت ريؼ بظاذرة اهزوة الدوليةي وجلة التار اال تراتيج ال رب ي بيروتي ال دد
19ي 1987
 )114يلودي وصطتىي ايؼ يت اوؿ ال الـ وع الثورات ال ربية ي وجلة ال يا ة الدوليةي ال دد ()184ي
أبريؿ 2011
 )115يلودي وصطتىي واددات اهوف ال رب

 :ريطة و ودةي وجلة ال يا ة الدوليةي ال دد ()201ي

يوليو 2015
 )116يون ي والؾي اه ئلة اإل االية  :وحاولة أولية لالقتراب وف أب اد الص ود اإل الو

ووآالتهي

ولحؽ تحوالت ا تراتيجيةي وجلة ال يا ة الدوليةي ال دد ()188ي أبريؿ 2012
 )117ااظـي ثائر رحيـي ال ولوة والوواطنة والاوية  :بحث ف

تأثير ال ولوة يلى االنتواا الوطن

والوحل ف الوجتو اتي وجلة الواد ية ف ا داب وال لوـ التربويةي ال دد ()1ي الوجلد ()8ي 2009
 )118اربو ةي يوران ي و توبؿ الدولة الوطنية ف

ظؿ تحديات الحراؾ الراذفي وجلة الوتاري جاو ة

وحود ياري ال دد 11ي بتوبر 2014
 )119والا ي وحودي ذؿ انح ر االنتواا الوطن والووو لصال االنتواا الدين

 :تأوالت ف ترتيب

أولويات االنتوااي وجلة ؤوف يربيةي ال دد ()128ي تاا 2006
139

 )120وحودي يالا يبد الحتيظي و توبؿ الدولة الوطنية ال ربية ف

اوا إ االية ال القة بيف الدا ؿ

وال ارجي وجلة الو توبؿ ال رب ي ال دد ()429ي نوفوبر 2014
 )121و يوري أ اوة فاروؽي توجاات حلؼ الناتو نحو الونطوة ال ربيةي وجلة البحوث والد ار ات ال ربيةي
و اد البحوث والد ار ات ال ربيةي الواذرةي ال دد ()53ي دي وبر 2010
 )122وصطتىي يبد التوابي إ االيات وتحديات جديدة  :و توبؿ الت اوف ال رب

ب د الثورات ال ربيةي

وجلة ال يا ة الدوليةي ال دد ()192ي أبريؿ 2013
 )123وطتةي يل ي إ االية الاوية واالنتواا ف

الوجتو ات ال ربية الو اصرةي وجلة الو توبؿ ال رب ي

ال دد ()282ي أغ طس 2002

سادسا  :الصحف والجرائد :
 )124الجوردي ونصوري وا الدولة الوووية ي صحيتة الو طي البحريفي ال دد 1889ي 2007/11/8
 )125ال دي نورة الدي الوواطنة والاويةي جريدة الرياضي ال وديةي ال دد رقـ ()13583ي 2005/12/1
 )126ال اردي يبد النب ي انحطاط الدولة ال ربيةي صحيتة الو طي البحريفي ال دد ()3436ي 2012/2/3
 )127الواحا ي فادي وتاوـ الدولة والدولة الحديثةي جريدة اهياـي البحريفي ال دد رقـ ()8811ي
2013/5/25
 )128بنافي طالؿ صال ي اال تورار ال يا

 :وحدداته ووتطلباتهي جريدة يااظي ال وديةي ال دد رقـ (

) 4566ي 2013/12/17
 )129يل ي وحود إ واييؿ  :واطر يف الت ادي جريدة اهذراـي الواذرةي يدد 1999/5/8
 )130غليوفي برذافي الوحنة ال ربية ف الدولة الحديثة  :الوطرية و الوووية ويناصر نودذاي جريدة الحياةي
يدد 1997 /8/28
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 )131قدسي وحود يل

قدسي وتاوونا للوطنية والوواطنةي جريدة ال رؽي ال وديةي ال دد رقـ ()429

بتاريع 2013/2/5
 )132ياغ ي وحودي الدولة ف ال الـ ال رب ()1ي جريدة اهياـي فل طيفي ال دد ()7118ي 2015/11/6
 )133ياغ ي وحودي الدولة ف ال الـ ال رب ()2ي جريدة اهياـي فل طيفي ال دد ()7125ي 2015/11/13

سابعا  :رسائل الماجستير والدكتوراة :
 )134الوصردي واا او فؤادي دور النظاـ ال يا

ال رب ف إياقة بناا وجتوع و رفة يرب ي ر الة

واج تيري جاو ة النجاح الوطنيةي نابلسي 2005
 )135أبو ينزةي وحود يور أحودي واقع إ االية الاوية ال ربية  :بيف اهطروحات الوووية واإل الويةي ر الة
واج تيري جاو ة ال رؽ اهو طي اهردفي 2011
 )136حجاؿي صادؽي الدولة التا لة وا االية التد ؿ اإلن ان

ف

الونطوة ال ربية  :د ار ة حالة ليبيا

2013-2011ي ر الة واج تيري جاو ة الجزائري الجزائري 2014
 )137دب ىي رائدي أ اليب التغيير ال يا

لدق حراات اإل الـ ال يا

بيف التار والووار ة  :اإل واف

الو لويف ف وصر نووذجاي ر الة واج تيري جاو ة النجاح الوطنيةي نابلسي 2012
 )138يبدوي ح ف رزؽ لوافي النظاـ ال الو وو توبؿ يادة الدولة ف ال رؽ اهو طي ر الة واج تيري
جاو ة اهزذري غزةي فل طيفي 2010
 )139يل ي دريسي أثر بناا الدولة يلى االنتواا الدين والوواطنة ف الونطوة ال ربيةي ر الة واج تيري
جاو ة الداتور الطاذر ووالدي الجزائري 2013
 )140فارسي لونيسي يا ات الاوية لدق اهحزاب ال يا ية ف الجزائر 2012-1989ي ر الة واج تيري
جاو ة الداتور الطاذر ووالدي الجزائري 2013
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 )141قدي ي تي ير إبراذيـي التد ؿ الدول اإلن ان

 :د ار ة حالة ليبيا 2011ي ر الة واج تيري جاو ة

اهزذري غزةي 2013
 )142لوصيؼي ال يدي واقع وو توبؿ الدولة الوطنية اوف رذانات وتحديات ورحلة وا ب د الحرب الباردةي
ر الة واج تيري جاو ة الحاج ل اري باتنةي الجزائري 2010
 )143وحاربي أحود وجدد ونصوري ال القات اهردنية – اإل رائيلية وأثرذا يلى الواية التل طينية :
1999-1994ـي ر الة واج تيري جاو ة اهزذري غزةي 2012

ثامنا  :التقارير :
 )144االحتجاجات ال بية ف

واؿ إفريويا وال رؽ اهو ط  :فاـ الصراع ف ليبياي تورير ال رؽ اهو ط

رقـ ()7ي 2014
 )145تودير ووقؼ ي ليبيا وو اوؼ االنزالؽ ف طريؽ االقتتاؿ الدا ل ال اوؿ ي الوراز ال رب لألبحاث
وال يا ات ي  2014ي الدوحة
 )146واردي إ حاؽ اافووباي وآ روفي نظرة نودية ف

ثورات ياـ  2011ف

واؿ إفريويا وتدايياتااي

تورير صادر يف و اد الد ار ات اهونيةي 2011
 )147قودي بوحنيةي الوجتوع الودن بليبيا وووريتانيا  :صراع الوبيلة والدولةي الجزا الثالثي تورير صادر
يف وراز الجزيرة للد ار اتي الدوحةي 2014/4/23

تاسعا  :ندوات ومؤتمرات :
 )148اهحوري الوولددي ورقة وودوة ف ندوة ب نواف  :أزوة الدولة ف الوطف ال رب ي وراز د ار ات الوحدة
ال ربيةي بيروتي 2011/1/9
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 )149الجابردي وحود يابدي ال ولوة والاوية الثوافيةي ي ر أطروحاتي ورقة قدوت إلى ندوة ال رب
وال ولوةي وراز د ار ات الوحدة ال ربيةي بيروتي  20-18دي وبر 1997
 )150الوغيرب ي زاذ والحصاددي نجيب ي التحوؿ الديووراط ف ليبيا  :تحديات ووآالت وفرصي بحث
وودـ ه يواؿ ندوة حوؿ االنتواؿ الديووراط ي الوراز ال رب لألبحاث ود ار ة ال يا اتي تونسي وارس
2014
 )151بيتاروثي ت ارلزي الدولة وال لطة ف التار ال يا
والدولة واالندواج ف

ال رب ي ورقة وودوة إلى ندوة ب نواف  :اهوة

الوطف ال رب ي تحرير  :غ اف الوة وآ روفي وراز د ار ات الوحدة ال ربيةي

بيروتي 1989

عاش ار  :برامج تمفزيونية :
 )152ذياؿي وحود ح نيفي برناوه وع ذياؿ  :تجربة حياةي قناة الجزيرةي 2008/1/3

حادي عشر  :المواقع اإللكترونية :
 )153الجور ي صالح الديفي الوجتوع الودن

ف

ليبيا ...غياب ي تززا االنو اـي 2016/5/24ي ووقع

ال رب الجديدي يلى الرابط :
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

 )154الرواؼي يثوافي التار ال رب وو الة التحلؼي ووقع ال رؽ اهو طي 2003/7/7ي يلى الرابط :
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8987&article=180398#.VyZPJkdlGPc
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 )155ال لطان ي يويؿي ن أة الدولة الوووية الحديثة ف اورباي ون ور يلى التيس بوؾي 2013/12/11ي
يلى الرابط :
https://www.facebook.com/dr.aqeelalsultane/posts/218300918352369

 )156ال وباودي صال ي التطور التاري

للدولةي ووقع دنيا الوطفي 2008/10/21ي يلى الرابط :

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/21/148579.html

 )157ال يوخي وحودي فل تة ثورات الربيع ال رب

وأذدافااي ووقع وراز آفاؽ للد ار ات والبحوثي

2013/1/2ي يلى الرابط :
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1553

 )158الصتت ي يادؿي الربيع ال رب  :واذا ي ن

ي ووقع أ بار وصري 2011 / 8 /5ي يلى الرابط :
http://www.masress.com/egynews/135075

 )159ال اوري يثواف بف صال ي وتاوـ الوواطنة ويالقته باالنتوااي ووقع آفاؽي 2011/06/30ي يلى
الرابط :
http://aafaqcenter.com/post/743

 )160الونياودي وحوودي أفريويا :ليبيا

ؤاؿ الاوية وو اطر التو يـي ووقع فاري 2014/8/19ي يلى

الرباط :
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

 )161الازيل ي اردي آفة الورتزقة  :االرتزاؽ ف

ال الـ ال رب ي 2006/5/8ي ووقع ديار النوبي يلى

الرابط :
www.deyaralnagab.com
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 )162اليحياودي يحيىي الدولة الوطنية الوحتلةي ووقع الجزيرة نتي 2014/2/16ي يلى الرابط :
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

 )163أبو باري فاددي النظاـ ال يا

ال رب

وف الن أة الى التتتتي ووقع نوطةي 2014/1/30ي يلى

الرابط :
http://www.noqta.info/page-65295-ar.html

 )164أبو باري أبو بار ليتةي الوجتوع الودن

ف

ليبيا ...الرذانات والتحدياتي ووقع ليبيا الو توبؿي

2016/8/7ي يلى الرابط :
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

 )165أويل ي نوري اهزوة الليبية وتدايياتاا يلى الص يد الدول ي ووقع

تار تايوزي 2012/12/30ي

يلى الرابط :
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818

 )166أوفروايري الو ار ي الحرب اهذلية ف ليبياي ترجوة :رائد الباش ي ووقع قنطرة ي  2015/2/9ي يلى
الرابط :
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

 )167بدودي ونير وحوودي وتاوـ الصراع  :د ار ة ف اهصوؿ النظرية لأل باب واهنواعي ووقع الو راة
التابع لإليالـ الورازد لحراة فت ي 2014/3/24ي يلى الرابط :
http://alma3raka.net/spip.php?article102

 )168ب ري

بافي أزوة الاوية ف ليبيا و طاب االنتصاؿ ي ووقع بلد الطيوبي  2012/3/13ي يلى

الرابط :
http://www.tieob.com/archives/3558

 )169بو ةي اح في االـ ف الربيع ال رب  :اه باب والنتائهي ووقع تورسي 2011/10/3ي يلى الرابط :
http://www.turess.com/alhiwar/22034

 )170تراوان ي يبداهللي أ س الحداثة وو وقاتاا ف ال الـ ال رب الو اصري ووقع ووارباتي 2009/9/8ي
يلى الرابط :
http://www.mokarabat.com/s6919.htm

 )171جالؿي ونة اهللي الدوؿ ال ربية الحديثة بيف الت ؿ وال ووطي ووقع واالة وطف لألنبااي 2016/1/30ي
يلى الرابط :
http://www.wattan.tv/news/162057.html

 )172يؼ الدولةي يصوتي النظاـ اإلقليو ال رب  :ن أته ووراحؿ تطوراي ووقع التودويةي 2013/6/9ي
يلى الرابط :
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/

 )173صايغي يزيدي أزوة الدولة الوطرية ال ربيةي وراز اارنيغ

لل رؽ اهو طي 2015/11/19ي يلى

الرابط :
http://carnegie-mec.org/2015/11/19/ar-62020/im38

 )174يباسي أ واؽي اهزوة البنيوية للدولة ال ربية الو اصرةي ووقع وجلة الديووراطيةي تاريع االقتباس :
2016/5/1ي يلى الرابط :
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=269

 )175يزتي ذبة رؤوؼي وا ب د الدولة ووا قبؿ ال صور الو طى  :يف الحداثة والنظاـ والتواىي وجلة
الديووراطيةي ال دد ()58ي 2015/3/30ي ووقع وجلة الديووراطيةي يلى الرابط :
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

 )176يل ي الد حنت ي الوذاف والثورة الليبية  :يارات ال ووط والصوودي بتاريع 2014/5/15ي ووقعي
يلى الرابط :
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm

 )177يوري أويف ح في أزوة التنوية ف ال الـ ال رب  :أيف ال طأ ي ووقع النيليفي 2015/6/16ي يلى
الرابط :
http://www.alnilin.com/12688394.htm

 )178فاو ي أحودي وا ذ ال ريية ي ووقع ييف ال وؿي 2013/3/16ي يلى الرابط :
ما-هي-الشرعية؟http://www.ainelaql.com/2013/03/16
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 )179اوؿي بيتري فواى

طوط الحدود  :تأويف حدود ليبياي ووقع وراز اارنيغ

لل رؽ اهو طي

2012/10/18ي يلى الرابط :
http://carnegie-mec.org/2012/10/18/ar-pub-49726

 )180واانزدي ديبو اري نااية الدوؿ الوووية :ذؿ ثوة بديؿ ي ترجوة

ارة يادؿي ووقع ذنداودي

2015/11/1ي يلى الرابط :
http://www.hindawi.org/safahat/26135359/

 )181وجلس اهوف الدول يالورار رقـ ()1970ي الحالة ف ليبيا ي  2011/2/26ي يلى الرابط :
https://daccess-ods.un.org/tmp/8939977.28824615.html

 )182وجلس حووؽ اإلن اف ي انتاااات حووؽ االن اف ف ليبيا ي بتاريع  2014/5/20ي يلى الرابط :
http://www.hrw.org/print/news/2011/02/24/civil-society-un-general-assemblyshould-suspend-libya-s-unhuman-rights-council-mem
 )183واتبة الونارة اهزذرية ي اهزذر ال ريؼ ي تاريع ليبيا ي  2011/8/13ي يلى الرابط :
http://tahasafeer.blogspot.com/2011/08/pdf_13.html

 )184ونصوري نو اري الترؽ بيف الوواطنة والووويةي ووقع تودفي 2014/3/23ي يلى الرابط :
الفرق-بين-المواطنة-والقوميةhttp://www.tamddon.com//

 )185وو ىي ح يف لؼي الثورة الليبية و يناريوذات الو توبؿي ووقع الوراز الديووراط ال رب للد ار ات
اال تراتيجية وال يا ية واالقتصاديةي تاريع االقتباس 2016/10/25 :ي يلى الرابط :
http://democraticac.de/?p=536

 )186وو ىي زياد يوؿي والو النظاـ ال يا

الجديد ف ليبياي ووقع وجلة البيافي 2011/9/21ي يلى

الرابط :
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http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=1410

 )187واددي يبد الحايـ ليوافي الربيع ال رب وان اا اته يلى الدبلووا ية ال ربية  :اه باب والوبرراتي
ووقع أودي 2014/1/28ي يلى الرابط :
http://www.amad.ps/ar/Details/13009
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