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 ممخص الدراسة

غايػة اهذويػةي يثوثػؿ ال طػر اهابػر الػذد يثاػدد بوػاا الػدوؿ ال ربيػة  تناولت الباحثة فػ  ذػذا الدرا ػة وواػويا فػ 

وا توراريتااي اوا يث يؽ وف يولية تودواا وناواااي  اصة ف  ال نوات اه يرة الت  اندلع فياا وا ي وى بثورات 

ربية الحديثةي ووػف الربيع ال رب ي والت  حولت و اا الاثير وف التحديات الت  تادد اال تورار ال يا   للدولة ال 

أجؿ ذلؾ انطلوت الباحثة وف ينواف رئي   حاولت أف تث لط وف  الله الاوا يلى أزوة الاوية وتدايياتاا يلى 

 ( انووذج للدرا ة. 2015-2010اال تورار ال يا   ف  الوطف ال رب ي ودرا ة الحالة الليبية ف  ال نوات وف )

وتػػدايياتاا يلػػى اال ػػتورار ال يا ػػ  فػػ   أزوػػة الاويػػةوػػا ذػػ  ئي ػػ : حػػدتدت الباحثػػة و ػػالة الدرا ػػة بال ػػؤاؿ الر 

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

 وأ بابااي ودرا ة ذذا اهزوة ف  ليبيا.

أة الدولة ال ربيةي و واتااي والت رؼ يلى أزوة ذدفت الدرا ة إلى أذداؼ يدة أبرزذا: و رفة ال ياؽ ال يا   لن 

 الاوية وو اطرذاي باإلاافة إلى درا ة اهزوة الليبية وو رفة جذورذا وتدايياتاا.

وقػػد ايتوػػدت الدرا ػػة لتحويػػؽ أذػػدافاا يلػػى يػػدة ونػػاذه بحثيػػة اػػاف أبرزذػػا: الوػػناه الوصػػت  التحليلػػ  لوصػػؼ 

وااع ال يا ية ف  ذذا الدوؿي والوػناه التػاري   لدرا ػة ظػروؼ ن ػأة وتحليؿ ال القة بيف أزوة الاويةي وبيف اه

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.

فػػ  ال ػػالـ ال ربػػ  لػػـ تن ػػأ اتطػػور تػػاري   و رجػػت الدرا ػػة ب ػػدة نتػػائه اػػاف أذواػػا أف الدولػػة الوطنيػػة الحديثػػة 

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

الن ب الت  حاوت ذذا الدولة ال روج وف التب ية لال ت وار لتحويؽ تطل ات   وبااي لاناا اصطدوت بتحديات 
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يوليات التنوية والناوضي اوا توصلت الدرا ة إلى أف أزوة الاوية ف  ال الـ ال ربػ  لػـ ابرق أياقت الاثير وف 

نوا اانت نتاجا ل ولية ن أة الدولػة ذاتاػا ووػا رافواػا وػف تحػدياتي واػذلؾ توصػلت الدرا ػة إلػى أف  تاف صدفةي وا 

نوػا توزيػت ال وؿ ال رب  لـ ي تويب ب بب اإلرث التاري   الطويؿ االندواج تحت ذوية جاو ة  توحد الجاودي وا 

الوالاات بيف ذويات فريية نازيت الاوية الرئي يةي وأياقػت ظاورذػا و ػيادتاا يلػى غيرذػا وػف الاويػاتي وذػو وػا 

تناولته الدرا ػة وواػحته فػ  اهزوػة الليبيػة التػ  اانػت أ ػباباا ااونػة فػ  الوجتوػع الليبػ  حتػى قبػؿ ن ػأة الدولػة 

هور الذد تجلى بواوح ف  اهزوة الليبية اه يرة الت  اانت أحد و رجات "الربيع الحديثة ب د اال توالؿي وذو ا

 ال رب " الذد تصايد وع الثورة الليبية اد نظاـ الوذاف ي وتتاقـ ب د  ووطه .

وأوصػػت الدرا ػػة باػػرورة ال وػػؿ يلػػى أاثػػر وػػف اتجػػااي فوػػف ناحيػػة يجػػب يلػػى الجويػػع الوقػػوؼ ينػػد و ػػؤولياتاـ 

ا يلػػى الو ػػتوق الر ػػو  أو غيػػر الر ػػو  ببحػػث أ ػػباب اهزوػػة وطػػرؽ يالجاػػاي وقيػػاـ اهطػػراؼ التاري يػػةي  ػػوا

الليبية باالبت اد يف لغة ال الح واللجوا للحػوار وتغليػب الوصػلحة ال ليػا للدولػة الليبيػة يلػى غيرذػا وػف الوصػال  

زيد وف اهبحاث والدرا ات لدرا ة الجزئية لل روج وف اهزوة الحاليةي ووف ناحية ثانية يجب تاثيؼ الجاد نحو و

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.
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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 . 
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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 



 ح 
 

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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 مقدمة  1.1

ولػػة فوػد زالػت والوػ  الدولػة الوطنيػة لصػال  د يلػـ ي ػرؼ ال ػالـ ال ربػ  الدولػة الوطنيػة  ػالؿ قػػروف طويلػة

حػدوث وحػاوالت يبػر ذػذا ورغػـ  يفيوػا يػرؼ يبػر التػاريع ال ربػ  بدولػة ال الفػةي وف الب ػد الوطػرد أاثر ات ايا  

قاوػة الدولػة الوطنيػة  يالتاريع  يبالت ػؿ اليتبػارات اثيػرةجوي ػا إال أف ذػذا الوحػاوالت بػاات  يالحديثػةلال ػتوالؿ وا 

 .وف الدوؿ لاذا النوطا ل دـ جاذزية ال وؿ ال رب  ي ود ب اا

وفاريػة بالغػة يلػى  يواقتصػادية يلاا آثار  يا ػية( والت  اانت  ـ1801 – 1798ووع الحولة الترن ية ) 

وأوروبػا التػ  اانػت قػد ا ػتاولت  يأوؿ وحاولة لالتصاؿ الحويو  بيف ال ػالـ ال ربػ اوا أناا اانت  يال الـ ال رب 

فود فتحت ذذا الحولة أنظػار الغػرب يلػى اهذويػة اال ػتراتيجية للونطوػة  يورحلة الوصوؿ للدولة الوطنية الووحدة

لتصب  الونطوة  الؿ الورنيف الذيف تليا ذلؾ  بؤرة اال توطاب بيف الووق الابرق لل يطرة واوتالؾ النتػوذ  يال ربية

 .( 583 ي2ج ي1979 يال  وآ روف) الاي ف  الونطوة

وحدوث  يووع بدايات الورف ال  ريف الت  وصلت فياا الدولة ال ثوانية لورحلة وف الا ؼ واالاوحالؿ

وفػ  الوقػت الػذد اانػت فيػه  يترااوات اثيرة بيف دوؿ أوروبػا أدت فػ  الناايػة إلػى انػدالع الحػرب ال الويػة اهولػى

رو يا ( الت  اانت ت اؿ جباة  –فرن ا  –) بريطانيا  بيف الدوؿ الابرق ؽ الترتيباتالحرب يلى أوجاا وف   يا

ـ لتو ػػيـ وتوا ػػـ 1916جػػاات اتتاقيػػة  ػػاياس بياػػو يػػاـ  ياػػا اهلوػػافئواحػػدة فػػ  وواجاػػة الدولػػة ال ثوانيػػة وحلتا

حيػث  يوتتاػ والوػ  الدولػة الوطريػة تت ػاؿ و اا بدأت  والت  ي( 354-353 ي1987 ي) أنطونيوس الونطوة ال ربية

 .ف  دوؿ أ رق ا ناائيا  اوتر يو يدوؿ  الت  أصبحت الو تودة ل نوات طويلة ف  ي لوا ي به تر يـ الحدود أدت
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لغػاا ال الفػة  ػػوطت اػؿ ال وبػػات  يالحػػرب ال الويػة اهولػى وانايػػار الدولػة ال ثوانيػة ب ػػدذا ووػع انتاػاا وا 

 يػػػف وبػػػدأت التتػػػايالت فػػػ  اػػػؿ إقلػػػيـ يربػػػ  باػػػدؼ الوصػػػوؿ لال ػػػتوالؿ الناػػػائ  يأوػػػاـ ظاػػػور الػػػدوؿ الوطنيػػػة

 .وف  الؿ اتتاقية  اياس بياوف ليا  اال ت وار الذد تارس 

ف  وبػػدأ  يبطيئػػة ب طػػى  اػػاف ذلػػؾ ب ػػد ذلػػؾ بػػدأت الدولػػة الوطنيػػة فػػ  ال ػػالـ ال ربػػ  ت ػػتاوؿ والوحاػػا وا 

الو اػػػػالت التػػػػ  ترااوػػػػت يلػػػى وػػػػدار يوػػػػود وػػػػف التب يػػػػة  ووواجاػػػػة يالحػػػديث يػػػػف ايتيػػػػة بنػػػػاا الدولػػػػة الحديثػػػة

فػ  الاتػاح وػف أجػؿ اال ػتوالؿ  يفػ  التاػر والووار ػة وا ػ ا   احتلت و ألة بناا الدولة الحديثة حيزا  و  يواال ت وار

والثوػاف   يوتأديػة الػدور الحاػارد يوالظاور يلى الو رح ال الو  يوالبحث يف الاوية يوتورير الوصير يالوطن 

    .( 9ص  ي1999 ي) طالبلاؿ أوة و  ب 

لاناا يانت  الؿ تاري اػا وػف  يلود يولت اؿ دولة يربية يلى الحتاظ يلى ذويتاا و يادتاا وا تواللاا

رذاصات  الػدوؿ  ا  واجاتاػة التػفوػع حجػـ التحػديات الابيػر  ييلػى الاويػة الوطنيػة للدولػة ان ا ت  ػلبا  تتايالت وا 

 يتواجااػػاتبحػػث لنت ػاا يػف ذويػة تواػػد لاػا الطريػؽ للتغلػب يلػػى الصػ اب الابيػرة التػ   اػؿ وناػابػدأت  يال ربيػة

والثوػاف   يواالجتوػاي  ييجػب تحويػؽ االن ػجاـ ال يا ػ  يو اصة وأنه لا  يتـ بناا دولة وطنية حديثػة ويصػرية

 يووػف ثػـ ال وػؿ يلػى ت زيزذػا يوذو أور لف يثاتب له النجاح إال إذا نجحػت الدولػة فػ  اات ػاؼ ذويتاػا يللوجتوع

ي فوػد بالااوػؿ لاػف وػا حػدث اػاف و تلتػا   يبنائاػالتاريس الجاود نحو  يااوية جاو ة ووحيدة لجويع أفراد الوجتوع

 يتاػػا ووواردذػػاواػػايت إواانا يوت ػػتتت جاودذػػا يوق ػػت الػػدوؿ ال ربيػػة ب ػػد نيػػؿ ا ػػتواللاا فػػ  حيػػرة وػػف أورذػػا

ػػدو  وترت ػػ يوتباينػػة يػػف ا  ػػر وتنازيتاػػا تيػػارات اػػؿ  وناػػا باويػػة  يا ػػتنزفت الطاقػػػات يرةب يلػػى ذلػػؾ صػػرايات وث

ون ػػبت حػػروب وصػػرايات أياقػػت يوليػػة بنػػاا الدولػػة  يوتب ثػػرت الوػػوارد ياػػايت الجاػػود يوالوػػوارد يواإلواانػػات

 .الوطنية ال ربية الحديثة
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إف لـ ياف الاا  –ويوس و ظـ الدوؿ ال ربية  يف  غاية اهذوية وواويا  وف  ذذا ال ياؽ  تتناوؿ الدرا ة      

تاػدد وػف التحػديات التػ   اثيػرا  وحولػت و اػا  ي اصة فػ  ال ػنوات اه يػرة التػ  انػدل ت فياػا الثػورات ال ربيػة  -

الاوية أزوة ت لط فيه الاوا يلى  وف ينواف رئيس الدرا ةوف أجؿ ذلؾ تنطلؽ  يلتلؾ الدوؿاال تورار ال يا   

ووػف  ػالؿ ذػذا ال نػواف ي : ليبيا نووذجا  ف  الوطف ال رب يلى اال تورار ال يا   اا وتداييات يالوطنيةالدولة ف  

 يأزوػة الاويػة التػ  ت ػان  وناػا و ظػـ الػدوؿ ال ربيػةو  يالجذور التاري ية لن أة الدولػة الوطنيػة إلى الدرا ةتتطرؽ 

يانػت وػف  اأنووذج لدولةليبيا  وتطبيؽ ذلؾ يلى يب  تورار ال يا   ف  الوطف ال ر وآثارذا يلى اال اايدايياتوت

للوقػوؼ يلػى أ ػباب ن ػوا ذػذا اهزوػة وذلػؾ اوودوػة   ياػاووػا زالػت تاػدد ايان يأزوة ذوية أياقت توػدواا ونووذػا

 .الت  تادد جويع اهقطار ال ربية ف  يالـ وت ارع ووتغير

 مشكمة الدراسة  2.1 

 للونطوػةـ يلػى الونطوػة ال ربيػة إلػى ر ػـ  ريطػة جديػدة 1916اتتاقية  ػاياس بياػو يػاـ تداييات أدت 

 وظيتيػػا   دورا   وػػارسأ ػػذت تالتػػ   يقلػػب ال ػػالـ ال ربػػ  فل ػػطيف فػػ  أدت إلػػى ديػػـ قيػػاـ دولػػة إ ػػرائيؿ فػػ ة ال ربيػػ

واػرب  يبػيف لل ػالـ ال ربػ ي وت ويػؽ التجزئػة ف  قطع االتصاؿ بػيف اهقطػار ال ربيػة ال ػرقية والغربيػة ا ت واريا  

وػا اػاف النبتػة اهولػى لظاػور وذػو  يوطبواػا ال ػرب ية وحاوالت نااوية يربيػة  فثوافػة التجزئػة دبػر لاػا الغػربأي  

  .وذ  أزوة الاوية يأ طر أزوة يانى وناا ال رب

 :  اآلتي ق ىذه الدراسة من التساؤل الرئيستنطم

 ؟لمدولة الميبية عمى االستقرار السياسي  أزمة اليوية و تأثيرما ى
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 : اآلتيةومن ىذا التساؤل تتفرع التساؤالت الفرعية 

 اا   .و وات ااوا ذ   صائصو  ايؼ ن أت الدولة الوطنية ال ربية الحديثة   -1

   .فيه وايؼ أثترت يلى اال تورار ال يا   الاوية   وايؼ ن أت ف  ال الـ ال رب    أزوةوا  -2

 .  ااالدولة الوطنية فيوا ذ  تداييات أزوة الاوية يلى    أزوة الاوية ف  الدولة الليبيةوا جذور  -3

 .  الليبية ف  ظؿ وا ت انيه وف أزوة ذويةواذ  ال يناريوذات الو توبلية للدولة  -4

 أىمية الدراسة   3.1

 ذذا الوواوع بالدرا ة والتحليؿ لوا يوثله وف أذوية بالغة يلى و توبؿ الدولة الوطنية الدرا ةتناولت 
 : ا تيةوتنبع أذوية ذذا الوواوع وف النواط  يف  الوطف ال رب  ذاوا تورار 

دوف  يالدرا ػة وػف الدرا ػات الحديثػة التػ  تتنػاوؿ ن ػأة الدولػة الوطنيػة ب ػاؿ يلوػ  ووواػوي  ت دت ذذا -1

   .التأثر بالتت يرات اهيديولوجية الو يارية

تتحدث يف ال صائص وال وات الوويزة للدولة الوطنية فػ  الػوطف ال ربػ   وف اونااأذوية الدرا ة  تنبع -2

 .يف غيرذا وف الدوؿ ف  ال الـ اليتبارات تاري ية ووواويية

وتأثير ذذا  يان  وناا الدولة الوطنيةالت  ت أزوة الاوية تبرز أذوية الدرا ة بأناا تلو  الاوا يلى  -3

 . تورار ال يا   ف  الوطف ال رب وتدايياتاا يلى اال ياهزوات

 انتردتيلى درا ات  الباحثةفلـ ت ثر  يالدرا ة ذ  الوحيدة الت  تتناوؿ أزوة الاوية ف  ليبيات دت ذذا  -4

 .بدرا ة أزوة الاوية ف  ليبيا

طرح  يناريوذات تأثير ذذا وف  يأناا تحاوؿ أف ت ت رؼ الو توبؿإف وا ي ط  الدرا ة أذوية ابيرة ذو  -5

 .وا ت انيه وف أزواتيلى و توبؿ الدولة الوطنية ف  ظؿ  اهزوة
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 أىداف الدراسة  4.1

 : ا تيةتادؼ ذذا الدرا ة إلى تحويؽ اهذداؼ 

 اادرا ة  واتو  يالدولة الوطنية ف  الوطف ال رب  لن واوال يا    يالت رؼ يلى ال ياؽ التاري   -1

 .ااو صائص

وناق ة وف  الؿ  يالدولة الوطنية ف  الوطف ال رب الت  ت ان  وناا  أزوة الاوية إلواا الاوا يلى -2

 .ااوتحليل ذذا اهزوةأ باب ظاور 

ووحدة الدوؿ  يالدولة الوطنية يلى اال تورار ال يا   أزوة ذويةت ليط الاوا يلى و اطر تداييات  -3

 .و الوتاا اإلقليوية يال ربية

 يوتحطيـ الن يه الوطن  ال يا   يتتاياااودور ذذا اهزوة ف   يو رفة حويوة أزوة الاوية ف  ليبيا -4

 .والثواف  للوجتوع الليب  يواالجتواي 

 .ا ت راؼ الو توبؿ وف  الؿ ر ـ  يناريوذات لو توبؿ الدولة الوطنية ف  الوطف ال رب  -5

 منيجية الدراسة  1.1

وناذه يدة  الدرا ة ا ت دوتتت ير ال القات بيف الوتغيرات وطبي ة ذذا الوتغيرات نت اا    وف أجؿ

ذذا  حيث ايتودت يأدوات ويولية جوع البيانات وف الوصادر الو تلتة حددتبحث يلوية   وذذا الوناذه 

 وواع البحث وثؿ : الدرا ة يلى التااوؿ الوناج  وف  الؿ توظيؼ ذذا الوناذه للو ايدة ف  تحليؿ الظاذرة

ت جيؿ ووصؼ لألحداث والوقائع ال ابوةي وتحليلاا وتت يرذا يلى الوناه التاري   ذو  : المنيج التاريخي -1

فالوناه التاري   ال يتوقؼ  ي( 79ص  ي2008 ي) ال زاود أ س وناجية يلوية دقيوةي لتاـ الحاار والو توبؿ

نوا يت دق ذلؾ إلى وحاولة تت ير الظاذرة  يند وجرد الرصد والت جيؿي أو الت وب التاري   لظاذرة واي وا 
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وواوع الدرا ةي وف  الؿ ال القات الت  تحاوت ف  أحداثااي والربط بيناا لتت ير و ااؿ الحااري ووا 

  ودد ) داييات الظاذرةي لت ظيـ أو توليؿ أو تالف  ذذا ا ثار ي ايد يلى التنبؤ بالو توبؿ وو رفة آثار وت

 .( 46ص  ي1992 يوال ايرد

للحديث يف ن أة الدولة الوطنية الحديثةي وال واوؿ الت   ايدت با ت داـ ذذا الوناه  الدرا ةوقد قاوت 

ة الحديثةي اوا  توظؼ يلى ن أتااي ودور الوتغيرات التاري ية ف  التحوالت ال يا ية الت  ورت باا الدول

 الدرا ة ذذا الوناه ال ت راض الجذور التاري ية لألزوات الت  ت ان  وناا الدولة الوطنية ف  الوطف ال رب .

الوناه الوصت  ذو ا توصاا ينصب يلى ظاذرة وف الظواذر اوا ذ  قائوة  المنيج الوصفي التحميمي : -2

أو بيناا وبيف ظواذر  يوتحديد ال القات بيف يناصرذا يوا ؼ جوانباا يبوصد ت  يصاا يف  الحاار

وتحليؿ  يفاو يبارة يف و رفة واونات ظاذرة واالوناه التحليل   بينواي ( 97ص  ي2008 ي) ال زاودأ رق 

 .( 62ص  ي1985 ي) ال طيبوالوياـ بتنبؤات و ينة لتاـ الظاذرة وواع الدرا ة  يوتت يرذا يأ باب حدوثاا

وتحديد الظروؼ وال القات الووجودة  يفاو ي تود يلى تت ير الواع الوائـأوا الوناه الوصت  التحليل  

وذذا الوناه يت دق وجرد جوع بيانات وصتية حوؿ الظاذرة إلى الربط والتحليؿ والتت ير لاذا  يبيف الوتغيرات

 ي( 5ص ي2012 ي) وحاربوتحليله  الوصوؿ إلى نتائه وت ويوات ت ايد ف  فاـ الواقعوف أجؿ  يالبيانات

وف أجؿ  يوتحليلاا يوتبويباا يوتصنيتاا يفالوناه الوصت  التحليل  إذا يوـو يلى جوع الو لووات والبيانات

والتنبؤ ب لوؾ  يبادؼ ا ت الص النتائه يو رفة تأثير ال واوؿ الوتتراة يلى أحداث الظاذرة وحؿ الدرا ة

  .( 51ص ي1992 يوال ايرد )   وددالظاذرة وحؿ الدرا ة ف  الو توبؿ 

وبيف اهوااع  يأزوة الاويةبيف  وتحليلاا وف  الؿ وصؼ ال القةذذا الوناه  الدرا ةوقد ا ت دوت 

يلى اال تورار ال يا   للدولة الوطنية وقدرتاا يلى يبور ذذا  وتأثير ذذا اهزوة ي  ذذا الدوؿال يا ية ف

 .اهزوات
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 مصطمحات الدراسة  6.1

ويوع  يي بر ذذا الوصطل  يف الرق ة الجغرافية الت  توطناا ال  وب الت  تتالـ ال ربية الوطن العربي : -1

( 14و احة تزيد يف )ب يحيث ي وؿ جنوب غرب آ يا و واؿ أفريويا يالوطف ال رب  يلى اوتداد قارتيف

الت  تجوع بيناا  يويتاوف ذذا الوصطل  الوحدة الوووية بيف اهقطار ال ربية يوليوف ايلو وتر وربع

 .( 803ص  ي3ج ي1979 ي) الايال  صائص و تراة قائوة يلى وحدة اللغة وال ويدة والتاريع 

وال ادات  يوي وؿ ذلؾ االنتواا إلى اهرض والناس يي ن  حب ال  ص لوطنه وا  الصه وصطل  : الوطنية -2

 .( 113ص  ي27ج ي) الوو وية ال ربية ال الوية والتتان  ف   دوة الوطف يوالت ر بالتاريع يوالتواليد

إلى قطر ب ينه وف اهقطار  يوالال  ورد يلى حد  واا ينزية االنتواا ال  ورد والووصود باا القطرية : -3

وذ  إقرار  يالنزية الوووية الت  تتترض االنتواا إلى الوطف ال رب  بجولة أقطارا بالت ارض وع يال ربية

ة يوتتجلى ف  الوظاذر ال  ار  يواحد وتاريس لاا ف  آف   يللتجزئة ال يا ية الوائوة ف  الوطف ال رب 

وونظووة ااولة  يويلواا الو تلؼ يف غيرذا وف الدوؿ يحيث اؿ دولة يربية لاا ن يدذا ال اص يوالروزية

 .وأ واا الوؤ  ات وال راات يت تلؼ ف  ال والت والرووز

بينوا اإلقليوية تدؿ  يإلى قطر  يا   ب ينه االنتوااتدؿ يلى اا وت تلؼ الوطرية يف اإلقليوية ف  أن

 ييةأو  يا  يوالذد قد ياـ قطرا واحدا أو يدة أقطار تجو اـ روابط جغرافية ييلى االنتواا إلى إقليـ و يف

 .و ووال وف الوطرية يفاإلقليوية أاثر ات ايا   يأو اقتصادية و ينة

 يفالوطرية وتاـو ايؽ يرتبط برق ة جغرافية وحددة يت تلؼ الوطرية يف الوووية وف حيث ت ارااوا

 ي) الايال أو التاريع  ياوحدة اللغة أو الديف يهناا تظار لوجووية وف ال واوؿ يبينوا الوووية أاثر  ووال

 .( 797ص  ي4ج ي1979
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فا  وحدة الو اير الدا لية الت  تتوثؿ ف  وحدة  يذ   صوصية ثوافية تويز أوة يف أ رق : اليوية -3

وذذا ي ن  أف الاوية ذ  وحدة وف ال ناصر الوادية  يوالجاد الورازد يوالديوووة يوالتوايز يال ناصر الوادية

 .( 8ص   ي2011 ي) أبو ينزة ذاتيةوي  ر بوحدته ال يالت  تج ؿ ال  ص يوتاز يوف  واا يوالنت ية الوتااولة

واهوة ذ  ال  ب ذو الاوية  يوف حيث االنتواا إلى أوة وحددة يويرتبط ذذا الوتاـو بوتاـو اهوة القومية : -4

 يلؼ وف   ب   رال يا ية ال اصة الت  تجوع بيف أفرادا روابط وواويية و  ورية وروحية وت ددة ت ت

والوووية ال ربية تادؼ إلى تحويؽ ا توالؿ ال  ب ال رب  ي  وثؿ اللغة وال ويدة والوصلحة والتاريع والحاارة

ي لت اؿ اهوة ال ربية دولة واحدة يوتحويؽ الوحدة بيف ال  وب ال ربية يوب ث الحاارة ال ربية يا توالال تاوا

ف  أناا تديو إلى إزالة الحدود الوصطن ة لتندوه جويع اهقطار ال ربية و ا  يوالوووية ذ  نويض الوطرية

 .( 832-831ص  ي4ج ي1979 ي) الايال ف  اياف  يا   واحد 

 يإلى الووقؼ الذد تاوف فيه اهطراؼ يلى وي  بإواانية يدـ التوافؽ بيف وواقتاا ذذا وي ير:  الصراع -5

أو  يوقد ياوف ينيتا   يحيث يرغب اؿ طرؼ ف  احتالؿ وواع ال يتتؽ وع وواقؼ ورغبات اهطراؼ اه رق

 .( 26-25ص  يبدوف  نة ن ر ي) يبد الااف وغير  اوؿ  ياوا قد ياوف  اوال   يغير ينيؼ

الناتج عن االختالف في  ،" تنازع اإلرادات الوطنيةإ واييؿ صبرد وولد الصراع بأنه :وي رؼ الداتور 

مكاناتيا ،وتطمعاتيا ،وأىدافيا ،وفي تصوراتيا ،دوافع الدول  ،مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات ،وفي مواردىا وا 

   " ولكنو يظل بكل توتراتو وضغوطو دون نقطة الحرب المسمحة ،أو انتياج سياسات تختمف أكثر مما تتفق

 .( 223ص  ي1991 يوولد )

 وتناذية ديناوياية ظاذرة بأناا يالدولية ال القات ظواذر وف غيرذا يف الدول  الصراع ظاذرة تنتردو 

 اال تالؼ يف الناته التنازع وذو يالوطنيةرادات اال تنازع ذو راعوالص يأب ادذا ت دد إلى ذلؾ ويرجع يالت ويد

 .الع ...ووواردذا وأذدافاا وراتااوث الدوؿ دوافع ف 
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تت ارض اهن طة الت  يوار وناا وع ب ااا والصراع ذو يولية  يا ية ت تلـز وجود أاثر وف طرؼ 

 .( 175ص  ي1986 ي) ر الفوقد ياوف الصراع و لحا أو غير و ل   يالب ض

 يفود ياوف  يا يا   يوتت دد ويادينه يدوف الحربورحلة لانه  يف التنافسي ة اؿ الصراع ورحلة وتودويث 

 ي) ال زرج  وقد ياوف الصراع اذلؾ ف  أاثر وف ويداف يأو حااريا   يأو إيالويا   يأو أيديولوجيا   يأو اقتصاديا  

 .( 239ص  ي2005

وأنه قد يواف  يالصراع وف وأقؿ  ووال   يةي ير إلى درجة أقؿ حد   النزاعف يوي تلؼ الصراع يف النزاع

 ا   طير  اوا  فالنزاع يوثؿ ي( 2014 ي) بدود ةحد   وأ دت  يأوا الصراع فاو أاثر  ووال   ياحتواؤا وال يطرة يليه

ب اؿ يت ذر و ه ا ت داـ الطرؽ  يوصالحاـ تت ارضداـ وجاات النظر هاثر وف طرؼ ين أ ب بب اصط

النزاع إلى صراع ل نؼ تحوؿ ووا يادد باللجوا إلى ال نؼ لتحويؽ وطالباوا فإذا تـ ا ت داـ ا يالدبلووا ية

 يأو دبلووا يا   يفود ياوف  يا يا   يوقد ال يتـ فيه ا ت داـ الووة يالنزاع ذو ورحلة وف وراحؿ الصراعف يو ل 

 .( 19-18ص   يبدوف تاريع ن ر ي) يبد الااف  أو حتى ي اريا   يأو قاائيا  

فيه التارة بإلغاا التارة اهزوة ذ  ا تالؼ بيف فارتيف ب اؿ ال توـو فوي تلؼ الصراع يف اهزوة 

واالقتتاؿ بيناـ لدرجة أف  يأوا الصراع فاو التصادـ بيف التارتيف يبؿ تت ارض و اا ف  يدة نواح  يالثانية

واهزوة إذا لـ تتـ ت ويتاا ب اؿ  يلذلؾ فالصراع أيـ وأ وؿ ياؿ فارة تحاوؿ الوااا يلى الثانية ب اؿ ال 

 .( 2014 ي) بدودووبوؿ تتحوؿ إلى صراع 

 ،" مجموعة أحداث تكشف عن نفسيا بسرعة( بأناا : Oran Youngي رفاا أوراف يونؾ )   : األزمة -6

مع زيادة احتمال  ،الدرجات االعتيادية بدرجة تفوق ،في توازن القوى داخل النظام محدثة بذلك اخالالً 

 .( 357ص ي2005 ي) ال زرج  تصعيد الموقف إلى درجة العنف داخمو "
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والمحظة الحاسمة التي يتحدد عندىا مصير  ،" تمك النقطة الحرجة: أف اهزوةيباس ر دد  ويرق

إليجاد حل لمشكمة ما أو  ،الحرب أو السمم ،الحياة أو الموت ،أو إلى األسوأ ،إما إلى األفضل ،تطور ما

 .( 169ص  ي2003 يالحواودة) انفجارىا "

 يأو يتـ الت اوؿ و اا بطريوة تب د  ب  الحرب ياندالع الحربواهزوة قد تتصايد حدتاا فتؤدد إلى 

وليس وف الارورد  يلذلؾ فاهزوة ذ  ارورية بيف ال لـ والحرب يوت يد ت وية الواع إلى وا ااف يليه

 .( 48-47ص  ي2008 ي)غريتيش و وأوااالذاف أف تؤدد إلى حرب

فا  بذلؾ تتويز باثرة  يووتاجئ ف  وقت قصير يوت تلؼ اهزوة يف النزاع ف  أف اهزوة تاديد ابير

أوا النزاع فيواف أف  يفإف لـ تتـ إدارتاا ب اؿ ووبوؿ قد تؤدد إلى حرب يوقصر ودتاا ياهحداث فياا

 .( 50ص  ي1985 ي) حت لذلؾ فالنزاع أ وؿ وف اهزوة  يوي تور ل نوات طويلة ييطوؿ

 : يالربيع العرب -7

 إال أنػػػه ينطػػػود يلػػػى و ػػػاف   يوصػػػؼ التطػػػورات يلػػػى ال ػػػاحة ال ربيػػػةوصػػػطل  رغػػػـ حيػػػادا الظػػػاذر فػػػ    

وذػو ف ػال وػا ينطبػؽ يلػى  يوالتجػدد يفأوال يحوؿ الربيع ف  ثناياا و نى ال ػباب ييت يف اإل ارة إلياا ودالالت  

ذػػذا باإلاػافة إلػى وػػا يروػز لػػه  يالثػورات ال ربيػة التػػ   ػاذوت فػ  تحريااػػا  ػريحة ال ػباب أاثػػر وػف غيرذػا

بحيث تطو  ال  وب ال ربية إلى  ياوانتظارذ وأوؿ لينطبؽ أياا يلى الثورات ال ربية يبيع يادة وف تتاؤؿالر 

  تبت ػد فياػا يػف اهنظوػة الداتاتوريػة التػ  ف ػلت فػ  تحويػؽ التنويػة  يفت  صتحة جديدة ف  تاري اا ال يا ػ 

 .( 2111 ي) الصتت 
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 الدراسات السابقة  7.1

في ظل تحديات الحراك مستقبل الدولة الوطنية بعنوان "(، 2014)الدكتور عمراني كربوسة  دراسة -1

 " 2011الراىن 

الصفحات  ،2014 ،سبتمبر ،(11العدد رقم ) ،الجزائر ،جامعة محمد خيضرفي مجمة المفكر بنشرت  

(233-253 ) 

وتطبيؽ  يوالو يوات الت  ت ترض يولية بناا دولة الوؤ  ات يدرا ته التحديات ف الباحث  أبرز     

 .وف أجؿ ر ـ الو اد الو توبل  للدولة الوطنية يالديووراطية

ذو إواانية  يأ ار ف  درا ته أف التحدد اهابر الذد تواجاه ال  وب ال ربية ب د ثورات الربيع ال رب و 

 .وال زة الت   لبتاا ونه اهنظوة الدياتاتورية يت يد للوواطف الاراوة يقياـ أنظوة  يا ية و تورة

ف  درا ته إلى أف النظـ ال يا ية ف  الدولة الوطنية الت  قاوت ف  الوطف ال رب   الااتبوقد توصؿ 

بوا ي رؼ  يواالقتصادية يوال يا ية ياناارت أواـ التحوالت االجتوايية يواال تبداد يوالووع ييلى الداتاتورية

 ياارتتاع و دالت البطالة يواالقتصادية يواالجتوايية يفانت ار الو ااؿ ال يا ية يل رب بثورات الربيع ا

أدق إلى انايار النظـ الحااوة ب بب يجزذا يف وواجاة  اافةي وزيادة و توق الت اد ف  وؤ  ات الدولة

 .ذذا التحديات

ال أف الدولة الوطنية وا زالت إ يوأ ار الباحث إلى أنه يلى الرغـ وف انايار النظـ ال يا ية الحااوة

ووا أدق إلى  يوقد ف لت ثورات الربيع ال رب  ف  إنتاج أنظوة ديووراطية حديثة يت ان  وف يدـ اال تورار

 يالت  تادد و توبؿ الدولة الوطنية يوتناو  التباينات اإلثنية وال رقية يحدوث ا تالالت اقتصادية و يا ية

    .وانت ار الويل يات الو لحة الوتصارية يالدولة  اصة وع انت ار ظاذرة ا ؼ  يادة
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الدولة الوطنية ب د الربيع ال رب  تتنوع وا بيف ال يا    واجاتااوقد ا تنته الباحث أف التحديات الت       

ويجزذا  يوا ؼ وؤ  ات الدولة يفوف ناحية ذناؾ تحدد الا ا ة ال يا ية يواالجتواي  يواالقتصادد

حيث أف البنية  يووف ناحية ثانية ذناؾ التحدد االقتصادد ييف وواجاة التحوالت الايالية ف  الوجتوع

أو  وظاور و االت اقتصادية ينيتة يأدق إلى ا ؼ اهداا االقتصادد ياالقتصادية أصيبت بارتباؾ

حيث  يلثة ذناؾ التحدد اهون ووف ناحية ثا يوا ؼ اإلنتاج يوارتتاع و دالت البطالة ياالتا ـ اايتتاقو

واندل ت صداوات و لحة ف  ال ديد وف  يوانت رت الويلي يات الو لحة يانت رت ظاذرة االنتالت اهون 

   .واليوف و وريا يالدوؿ اليبيا

 لص الباحث ف  درا ته إلى أف و توبؿ الدولة الوطنية ورذوف بودق تبن  ال يار وف  النااية      

  .والوطاع ال اص يوالوجتوع الودن  يحاـ الر يد الوائـ يلى ال رااة بيف الدولةوال يالديووراط 

 .بعنوان " تحديات العممية االنتقالية في ليبيا " (،2013)وأماندا كادليك ،دراسة بول سالم -2

ضمن سمسمة " أوراق كارنيغي " التي تصدر عن مركز كارنيغي  2012وىي دراسة نشرت في يونيو 

والتي قامت الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية بإعادة نشرىا مع مجموعة من الدراسات  ،لمشرق األوسط

  ضمن الصفحات  ،2013 ،الطبعة األولى ،تحت عنوان " الربيع العربي : ثورات الخالص من االستبداد "

 (113-146 ). 

ف  ظؿ غياب وؤ  ات  اصة  ييرق الباحثاف أف ليبيا ب د  ووط الوذاف  تور بورحلة انتوالية ص بة

تتوثؿ  يوي تود الباحثاف أف أابر التحديات الت  تواجااا ليبياي الت  وف الوتترض أف تدير ذذا الورحلة يالدولة

وأزوة الاوية الت   يوالنزايات الوبلية والوناطوية يوانت ار الجوايات االرذابية يف  وجود الويلي يات الو لحة

وذ  تحديات  اذـ  ييلى أ س قبلية ووناطوية جغرافيةحيث تتوزع والااته  يي ان  وناا الوجتوع الليب 

ويرد الباحثاف أنه بالرغـ وف حجـ التحديات الت  تواجااا ليبيا إال أف ي الوذاف   الؿ حاوه ف  ت ويواا
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ـ وف الرغ ويلىي ربوا ي اـ اقتناصاا ف  إيادة بناا الدولة الليبية يلى أ س حاارية يحويوية ا  ذناؾ فرص

إال أف ذناؾ  يوالجوايات اإلرذابية  يوانت ار الويلي يات الو لحة يووناطوية يوقبلية يوجود صرايات  يا ية

 . لدق الليبييف بوجود ذوية ليبية يربية ولو ائيال   إح ا ا  

األطروحات  واقع إشكالية اليوية العربية بين بعنوان "(، 2011)دراسة محمد عمر أحمد أبو عنزة  -3

 ."القومية واإلسالمية 

 ،الشرق األوسطالماجستير في العموم السياسية في جامعة  درجة وىي رسالة قدمت لمحصول عمى

2011 

والتيار  يذوا التيار اإل الو  ييفالصراع بيف تياريف رئي  ةيرق الباحث أف الدولة الوطنية وق ت أ ير 

يف الوصلحة الوطنية  تواوا   ذذا الصراع الذد ا تنزؼ إواانيات الدولة الوطنية ف  و ارؾ ب يدة   يالووو 

لذلؾ جاات ثورات الربيع ال رب  ات بير يف الرفض لوا وصلت إليه اهوااع ب بب ذذا  يلاؿ دولة

 .الصراع

ذلؾ لـ يونع وف الو اس لاف  يي تود الباحث أنه بالرغـ وف أف الصراع بيف التياريف ذو فارد باه اس

 يوالاوية ال ربية ذ  الاحية لاذا الصراع يوبذلؾ أصبحت الدولة الوطنية يبالواايا الوطنية لاؿ دولة

 . اصة أف التياريف الوتصارييف ف ال ف  توديـ وواربات حويوية هزوات الدولة الوطنية ف  اؿ قطر يرب 

الدولة الوطنية بدأت ت ان  ال ديد وف اهزوات ب د أف  ي وذ إلى نتيجة ف  النااية وقد توصؿ الباحث

حيث أصيبت ال ديد وف الويـ بانتاا ة أدت إلى ظاور أزوات يديدة ا تنزفت إواانات  يـ1967حرب 

 .وال دالة والو اواة يوثؿ أزوة الاوية يالدولة الوطنية
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رد بيف التياريف الووو  أوصى الباحث ف  درا ته بارورة يدـ إلحاؽ الواايا الوطنية بال الؼ التاو 

 يواجااا الدولة الوطنيةويجب يلى الجويع البحث يف قوا ـ و تراة لوواجاة اهزوات الت  ت يواإل الو 

 .بوى و الجة ذذا اهزوات رذينة لل الؼ التارد بيناواوأف ال ت

 يبارورة اإل راع ف  تطبيؽ الديووراطية وف  الؿ وؤ  ات  يا يةاذلؾ أوصى الباحث اوا 

ت تويب اال تالفات التارية بطرؽ ديووراطية تتا  ف  النااية إلى صياغة آليات وبراوه  يود تورية حديثة

 .لوواجاة اهزوات الت  ت ان  وناا الدولة الوطنية

 بعنوان " الثورة الميبية وسيناريوىات المستقبل " (،2016)دراسة حسين خمف موسى عبد العال -4

 14/6/2016وتم االقتباس بتاريخ  ،ركز الديموقراطي العربيوىي دراسة نشرت عمى موقع الم

(http://democraticac.de/?p=536) 

حيث قاـ  ييرق الباحث ف  درا ته أف ليبيا ف  ياد الوذاف  ت رات هب ع أنواع الظلـ واالاطااد

ي وؿ  الؿ حاوه يلى إقاوة  لـوأ ار الباحث إلى أف الوذاف   يوارب الحريات الديووراطية يبتاويـ اهفواا

 يقاـ با تزاؿ الدولة الليبية ف    صه بؿ ييلى أ س حاارية وودنية وديووراطية يدولة وطنية يصرية

 .وحوؿ ليبيا إلى ولاية  اصة به ذو ويائلته والووربيف ونه

دولة  حيث لـ تاف ذناؾ وؤ  ات يوأاد الباحث أف الدولة الليبية ف  ياد الوذاف  ات وت بالبدائية

نوا طغت   صيته يلى الدولة بااولاا يحويوية فلـ ياف ذناؾ دولة ليبية بالو نى الحديث للدولة  وبالتال  يوا 

والت  وصتاا  -باإلاافة لطبي ة إدارة الوذاف  للدولة الليبية  يوا تنته الباحث أف وا  بؽ ذاراي الوطنية

 يحيث قاـ الوذاف  با تثوار التحالتات الوبلية يالليبيةإا اؼ الدولة  اذوت ف   -الباحث بأناا طريوة قبلية 

وذ  يواوؿ  اذوت بدورذا   يبديال يف الوؤ  ات الديووراطية يويوؿ يلى تر ي اا اأ اس إلدارة الدولة



16 
 

والت  نجحت وبديـ دول   يووا أدق الندالع الثورة الليبية يف  تأجيه حالة الرفض للنظاـ الذد أقاوه الوذاف 

 .الوذاف  ونظاوهف  إ واط 

إال أف ليبيا تحتاج إلى جاود جبارة إليادة بناا  يالباحث ف  درا ته أنه وبالرغـ وف  ووط الوذاف   لص

 .هف ترااوات التاريع حتى وف قبؿ الوذاف  تجذرت ف  الوجتوع الليب  يالدولة الليبية

وناا ووا له يالقة  ار ب اا  لاننا نذ يأذـ التحديات الت  تواجااا الدولة الليبيةا ت رض الباحث 

 بوواوع البحث :

باؿ قوتاا يلى يدـ  يوالتيارات الت  اانت و تتيدة وف النظاـ الليب  يفلوؿ نظاـ الوذاف      -1

 .حدوث تغييرات جذرية يلى بنية الدولة الليبية

اوودوة لنزع  الح الويلي يات  يوحؿ ال الفات الوبلية يتحويؽ االن جاـ دا ؿ الوجتوع الليب  -2

 .و يادة الوانوف يلترض وحدانية ال لطة يوالوبائؿ

أو  يبيف وا ذو قبل حيث تتوزع الوالاات واالنتوااات  ينتواا لدق الليبييفذناؾ أزوة ذوية وا -3

 .تاقـ إف لـ يتـ احتواؤا وف تدذور الن يه االجتواي  للوجتوع الليب توذو وا  ي ي يا  

 ـأوا وذ  تحديات توؼ يائوا   ية الدولة الليبية يلى أ س ديووراطية وحااريةتحديات إقاو -4

والجوايات اإلرذابية والصراع بيف التيارات ال يا ية  يوثؿ انت ار ال الح يإنجاز ذذا الواوة

 .الو تلتة ف  ليبيا

إال اتب لاا النجاح أف إيادة بناا الدولة الليبية لف تث وذ   يإلى نتيجة ف  نااية الدرا ة توصؿ الباحث

والت ددية  يوف  الؿ نظاـ  يا   د تورد ياوف ال رااة يبناا اتتاؽ وطن  ياـ يلى وف يحاواايبر 

 .تحت راية ذوية واحدة تجوع الاؿ الليب  يويجتذب والا الوواطنيف وف و تلؼ الوناطؽ والوبائؿ يوالحريات
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 عمى الدراسات السابقة : تعقيبات 8.1

وأاافت و لووات ف  غاية  يب يد إلى حد   الدرا ةوالت  أفادت  ييلى الدرا ات ال ابوةب د االطالع    

اا أو ب دذا يف ااف للباحثة ب ض الوالحظات حوؿ ذذا الدرا ات وودق قرب ياهذوية حوؿ درا تاا الحالية

-2010) ف ال رب وتدايياتاا يلى اال تورار ال يا   ف  الوط أزوة الاويةوذ   ية للبحثاإل االية الرئي 

 اثيرا   وأذولت يب دا واحدا ف  وناق ة ذذا الواية تناولاايلى ب ض الدرا ات  الدرا ةوأ ذت  ي(ـ2015

ي ادور الصرايات ال يا ية ف  ن وا أزوة الاويةي ودور وف الجوانب ذات ال القة بوواوع البحث

 .الصرايات الوبلية والوناطوية ف  أزوة الاوية ف  ليبيا

 يوف الاوا يلى إ االية البحث  لط وزيدا  لتث  يلدرا ات  ابوة تأت  الدرا ة الحالية ا تاواال   ووف ذنا

يلى اال تورار ال يا   للوطف  أو إيجابا   واهزوات الت  تؤثر  لبا   يوتا ؼ ال ديد وف الوتغيرات ال يا ية

 وآثارذا ي اصة وع اندالع ثورات الربيع ال رب   يح س التحوالت الت  يور باا الوطف ال رب توت يال رب 

والدولة النووذج  يوأزوة الاوية الت  ي ان  وناا الوطف ال رب  ييلى ا تورار الدولة الوطنية ف  ال الـ ال رب 

 .ليبيا

 : ي ذ بت جيؿ ب ض الوالحظات الدرا ةقاوت  وف  ذذا ال ياؽ

يف ذيونا يلى و الجة يلى الصراع بيف تياريف رئي ف  تناولاا هزوة الاوية رازت الدرا ات ال ابوة  -1

اوا ف  درا ة أبو  يوالتيار ال لوان  يوذوا التيار اإل الو  يالت  تور باا الدولة الوطنية ذذا اهزوة

وا وذو  يوال يا ية حتى بيف أنصار التيار الواحد يوالطائتية يال الفات االجتوايية توتجاذل ينزةي

ف  قاية صياغة ذوية وف  الؿ درا ة التتايالت ال ربية  ي وؼ تحاوؿ الدرا ة الحالية تجنبه

 .جاو ة للدولة
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و اصة ف   يالت  يانت وناا الدولة الوطنية أزوة الاوية لـ ت ت رض الدرا ات ال ابوة ب اؿ ااؼ   -2

 يووا يتراه يلى الدولة الوطنية وف  يا ات ف الة يف  ظؿ تحديات النظاـ ال الو  الجديد يليبيا

وال ارجية  يبدرا ة تأثير التتايالت الدا لية الدرا ةؼ توـو وذنا  و  يللتايؼ وع الوتغيرات ال الوية

  .اال تورار ال يا   ف  الوطف ال رب و  ييلى أزوة الاوية

والتيارات  يوت  ب الوالاات بيف الوذاذب يلواايا االنتواا الوطن لـ تتطرؽ ب ض الدرا ات  -3

 يحتى وصلت ف  ب ض الحاالت لالحتااـ لل الح يالت  ان ا ت  لبا يلى الدولة الوطنية يال يا ية

يبر ت ليط الاوا  يوناق تهيلى  الدرا ةوذو وا  ت وؿ  يف   وريا وال راؽ واليوف وليبيااوا يحدث 

 .ف  تلؾ الدوؿ الاوية يلى دور الصرايات الدا لية ف  ظاور أزوة

وتأثير ذلؾ  يواال تراؽ ال الو  للونطوة ال ربية يتأثير التد الت الدوليةلـ تتناوؿ الدرا ات ال ابوة  -4

فود تجاذلت الدرا ات ال ابوة تتايؿ ال واوؿ ال ارجية وع  ياال تورار ال يا   للوطف ال رب يلى 

 وا  ت وؿ وذو  يوتتاقـ اهزوات ال ديدة الت  تواجااا الدولة الوطنية يال واوؿ الدا لية ف  تصايد

 .قدر اإلوااف ف  التطرؽ إليه بالدرا ة والتحليؿالدرا ة الحالية 

ت ان  وناا  يبوة وع الدرا ة الحالية حوؿ وجود أزوة ذوية وااحة ف  ال الـ ال رب تتتؽ الدرا ات ال ا -5

الحالية ت تلؼ يف ذذا الدرا ات ف  أف الدرا ات ال ابوة لـ تناقش لاف الدرا ة  يالدولة الوطنية

وذو وا  تحاوؿ الدرا ة الحالية  ييلى اال تورار ال يا   ال رب  ةب اؿ وبا ر تأثير ذذا اهزو

   .وتدايياتاا يلى اال تورار ال يا   ف  الوطف ال رب  يتداراه بوناق تاا لاذا اهزوات

وأف اهزوات الت   يوع الدرا ات ال ابوة ف  أف الدولة الوطنية اليـو واددةلؾ اذتتتؽ الدرا ة الحالية  -6

 تورار ال يا   ف  الوطف ال رب  ت ان  وناا الدولة الوطنية تن اس ب اؿ وبا ر و لب  يلى اال

 .اوناا نووذج الدرا ة  صوصاوليبيا  ييوووا
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حيث اانت ورج ا أ ا يا  يذذا الدرا ات وف  النااية يواف الووؿ أف الدرا ة الحالية ا تتادت وف    

الت   أزوة الاويةوأاافت قدرا ابيرا وف الو رفة حوؿ  يا توت وناا ال ديد وف الو لووات يللدرا ةوواوا 

ي لذلؾ  وؼ تتناوؿ يلى اال تورار ال يا   للوطف ال رب  زوةذذا اهوتأثير  يت ان  وناا الدولة الوطنية

الدرا ػػة الحاليػػة دور ال واوػػؿ التاري يػػة التػػ   ػػاذوت فػػ  ن ػػأة الدولػػة الوطنيػػةي وتػػأثير ذػػذا ال واوػػؿ فػػ  

ظاػػور ال صػػائص الوويػػزة للدولػػة الوطنيػػة الحديثػػةي ودورذػػا فػػ  ظاػػور أزوػػة الاويػػة يلػػى و ػػتوق الدولػػة 

لدرا ػػػة إلػػػى أزوػػػة الاويػػػة فػػػ  ليبيػػػا بايتبارذػػػا الدولػػػة النوػػػوذجي وتػػػأثير ذلػػػؾ يلػػػى الوطنيػػػةي ثػػػـ تتطػػػرؽ ا

 اال تورار ال يا   للدولة الليبية .
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 الفصل الثاني

 الدولة العربية الحديثةنشأة 

 مقدمة 1.2

الوقوؼ يند ال لتية  يتوصيؼ  اوؿ لن أة الدولة ال ربية الحديثةوف أجؿ الوصوؿ إلى و وف الارورد 

وذلؾ لتاـ ذذا  يواالجتوايية للونطوة ال ربية يواذلؾ ال لتية التاري ية يالتارية لظاور الدولة الوطنية ف  ال الـ

الوتز يف دوف  يالن أة ف   ياؽ التطورات الت  فراتاا اهحداث التاري ية الت  ورت باا الونطوة ال ربية

والت   يبالتحوالت الابرق ف  الوارة اهوروبية توالت  توثل يالتطورات الوحيطة ف  الجوار الجغراف  للبالد ال ربية

 .و اذوت ف  البناا ال يا   للدولة ال ربية الحديثة يااف لاا آثار يويوة يلى الونطوة ال ربية

و جت ت التيارات  يبناا الدولة ال ربية الحديثةلود  اذوت وجووية وف ال واوؿ الدا لية وال ارجية ف  

ثـ تاييؼ  ياوتوليد ال يا ية واالجتوايية والتارية ال ربية يلى وحاولة ا تن اخ النووذج الغرب  للدولة الوطنية

 يوال يا ية يواهيديولوجية يلينا ب ظروفاا التارية يذذا النووذج ف  وراحؿ الحوة وع واقع البالد ال ربية

 .واالجتوايية يوالتاري ية

ويلى الرغـ وف دور اال ت وار ف  تاريس الدولة  يوع ت رض الونطوة ال ربية لووجة اال ت وار الغرب 

 يلت لص وف اال ت وارت وؿ يلى ابدأت البالد ال ربية  الوطنية ال ربية وف  الؿ تو يـ  اياس بياو ي إال أف

والت لص وف روا ب  ييلى أ س وطنية إقاوة الدولة الوطنية ولـ ياف البديؿ الوتاح يف اال ت وار  وق

وذاذا بدأت  يوالت لؼ يوالتور يطوؽ النجاة أواـ ذذا البلداف للت لص وف التب ية وذو وا  ياوف ياال ت وار

الوحيد ذ  الطريؽ تاب ة للووق اال ت وارية الغير بأف الدولة الوطنية  يتتبلور قناية لدق حراات التحرر ال ربية

وأقاوت  يووا أف حووت و ظـ البلداف ال ربية ا تواللاا يأواواا للحاؽ بالحاارة الغربية ب د قروف وف التب ية

دولاا الوطنية حتى تحولت جاودذا نحو بناا دولة وطنية حديثة ت تطيع وواجاة التحديات الابرق الت  وجدت 
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   الوواطنةوبناا دولة  يووراطيةوالدي يوف بوايا اال ت وار والت لص ياالتنوية ينت اا ف  وواجاتاا ب د اال توالؿ

 .( 65-64ص  ي2013 ي) يل 

وف  الؿ  يبتناوؿ الجذور التاري ية لن أة الدولة الوطنية ال ربية الحديثةف  ذذا التصؿ  الدرا ةتوـو 

وال وات الت  تويز  يثـ تتطرؽ إلى ال صائص يا ت راض ال واوؿ الت   اذوت ف  ن أة الدولة ال ربية الحديثة

  .ال الـ  ال الـ ال رب  يف غيرذا وف دوؿ الدولة الوطنية ف

 الدولة العربية الحديثةنشأة  2.2

 بيتاروث " وذو أحد الاتاب الغربييف ف  ووالة له ب نواف " الدولة وال لطة ف  التار  ت ارلزذذب " 

" من حيث يووؿ :  ياإل الو  وف الوتاـو الغرب  للدولةإلى تأايد  لو التراث التارد ال رب   " ب ال يا   ال ر 

ومن  ،في الفكر السياسي اإلسالمي في العصور الوسطى ،أو الدولة ،الواضح أنو ليس ىناك مفيوم لمقومية

 ىي ابتداعات حديثة " ،أن المصطمحات الحديثة المستخدمة اآلن من قبيل وطن / دولة ،المنطقي والحال كذلك

 .( 104ص  ي1989 يبيتاروث)

طالما أن الفكر السياسي العربي واإلسالمي يخمو من وذو :  يذنا يظار ت اؤؿ ف  غاية اهذويةو 

 .فكيف إذا ظيرت ونشأت الدولة الوطنية الحديثة في العالم العربي ؟ ،الدولة بمفيوميا الحديث

 .ا ت  ف  الوبحث  الر الةوا  وؼ تثجيب ينه  وذذا الت اؤؿ ذو

 نشأة الدولة الوطنية في أوروبا  1.2.2

الى الورف  وت ود بوجودذا تاري يا   يف  ال الـ ال ائدة حاليا   ةوف حيث ال اؿ ذ  الدول الوطنيةالدولة 

وبظاور  يلى  يطرتاـإوأ ياد االقطاع  يب د أف تواف ولوؾ ا بانيا وفرن ا وف ا ااع الاني ة يالرابع ي ر

ـ   يلوا  ي ( 2008 ي) ال وباود واطنة بو ناذا الحديثالدولة الوووية ظارت فارة الو تر يع وجود الدولة الوووية  أنه ت
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قرت االحتراـ أو  يالوطنيةت  ايترفت بحدود الدوؿ ال ـ(ي1648 تتاليا يو )و يادتاا الوطنية ف  اوروبا ب د و اذدة 

وايتودت ف  وجودذا  يباو ور أذاذا ن أت الدولة الوووية ف  و  يووواطنياا الوتبادؿ ل يادة ذذا الدوؿ يلى أرااياا

 .( 2008 ي) ال وباود ونظاـ اريب  ووحد يوجيش وطن  ييلى نظاـ ولا  وطلؽ

 تتاليا يو )تتتؽ و ظـ ا راا يلى أف أوؿ ايتراؼ ر و  بالدولة الحديثة ااف قد تحوؽ وف  الؿ و اذدة 

نت أ س الت اوؿ بيف ناا قنت أاوا  يياـ( 100 –30ف  أوروبا ) الت  أنات الحروب الدينية الطاحنة ـ(ي1648

فاال  يف اوناا أر ت و الـ نظاـ دول   يالدوؿ اهوروبية الت  اانت تتاوف وناا اإلوبراطورية الرووانية الوود ة

ف  ب ض دوؿ أوروبا اوحصلة لو يرة التطور  الوطنيةوذاذا ظارت الدولة  يالوطنيةجديد قواوه الدولة 

ووف ثـ انت ر ذذا النوط وف أنواط التنظيـ ال يا   إلى بوية  يواالقتصادد   واهحداث ال يا ية ياالجتواي 

 ت بوثابة انتواؿ وف يصر  دت يث  يوصاحبا  ل ولية تحوالت يويوة ظاور الدولة الوطنيةإذا  فود ااف  يأرجاا الوارة

 يوذو وجتوع أطلؽ تحوالت اجتوايية يإلى الوجتوع الصناي  الحديث يالوجتوع الزراي  التوليددإلى آ ري وف 

أف ف  أوروبا اهوـ وال  وب الت  تطور فياا أ لوب اإلنتاج الرأ وال   حيث نجحت يابرقوثوافية  ياقتصاديةو 

قاوة الوؤ  ات  يب د أف ا تاولت وحدتاا الوووية يت بؽ غيرذا وف ال  وب واهوـ ف  بناا دولتاا الحديثة وا 

ووف ثـ فإف حياتاا ال يا ية قد تطورت  يااوأ   والبيروقراطية الت   الت ديائـ ذذا الدولة يوالتنتيذية يالتوثيلية

وف  الؿ إا اؼ ال طوة  يوانتصؿ لدياا وا ذو  يا   يف وا ذو دين  يبالتوازد وع ات اع الدائرة الودنية

ف  حيف ايترؼ الوجتوع  يلل لطات الحااوة ف  ذذا الدوؿوتحويؽ نوع وف اال توالؿ الن ب   يولية للاني ةال و

نه نتاج طبي   أيلى  يويلى أنواااا باذا الاياف و اع له يالودن  الذد ت اتؿ انويض للدولة اإلقطايية

و رجت  يالحديثة انبثوت وف صويـ إرادة الجواذير اهوروبية فإف الدولة يوباذا الو نى يوووثؿ ياود هذدافه

وو توق  يووف ثـ فإف والدتاا جاات وت توة وع ثوافة تلؾ الوجتو ات يوف صلب الوجتو ات الت  ت الت فياا

 .( 2013 ي) ال لطان  ولـ تاف وترواة يلياا وف ال ارج يتطورذا ال يا  
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لظاور الدولة  ي نوات وف االقتتاؿ الدين  ف  أوروباب د إنااا  ي ـ(ي1648 تتاليا يو )و اذدة لود أ  ت 

ونزوع اؿ جواية  يا ية ف  أوروبا إلى  يوااف ذلؾ لتناو  ال اوؿ الووو  يالوطنية الحديثة ف  أوروبا وانت ارذا

تاويف دولتاا يلى ذات اه اس التاري   الذد ي  ى إلى توجيد قوة اهوة يبر اياف جديد يتوثؿ ف  الدولة 

حيث  ي( 54ص  ي2013 ي) يل وت ظيـ ال  ور باالنتواا االجتواي  التاري   لدق اهفراد والجوايات  يةالوطني

وناا لف  وأف أيًّا   يوالايانات ال يا ية الوائوة يواإلوبراطوريات ي يادة الووالؾ بدأ يتر ع ف  الوارة اهوروبية وبدأ

 أوروبا ف  ذذا الوقتهف  يالدوؿ الحديثةإقاوة واانت ذذا  طوة  بات َجاا  يتتد  ؿ ف  ال ئوف الدا لية لأل رق

 يوذو وا فرض يلى أوروبا إيجاد حاووات وف نوع و تلؼ تواوا   يانطالؽ الثورة الصنايية يلى و ارؼاانت 

الدوؿ  أد ت الثورات الت  اندل ت ف  الواليات الوتحدة وفرن ا إلى قياـ أولى يـ٦٧٧١وـ ٦٧٧١ ت  ياو ف

إلحدق الروايات التاري ية الواوة  فوفوا   يالت  تث ر ؼ بالاوية الوووية لوواطنياا بدال  وف  الالت حااواـ يالوووية

ـ ٦١١١بحلوؿ ياـ بينوا  يـ٦٧١١ف  ياـ  نت ه فرن يًّا يث دت لـ ياف ذناؾ أدُّ   ص ف  فرن ا  ييف تلؾ التترة

 آ ر تتاات يووع نااية الحرب ال الوية اهولى يـ٦١٦٧وبوج ا ياـ  يوف أنت اـ فرن ييف دُّ اانوا جوي  ا يث 

 الدولية الحدود ر ـأثييد و  يوأجناس و تلتة يوالت  تاـ أيراؽ ياإلوبراطوريات اهوروبية وت ددة الجن يات

 ي)واانزدالوطنية الدولة الوووية  وذاذا ت الت يابير   ولغوية إلى حد   يل واوؿ ثوافية ا  اهوروبية وف جديد وفو

2015 ). 

و اذدة وانتات ب يالدوؿ اهوروبية ب اؿ ياـ ذ  وليدة حرب ا تورت ثالثيف ياوا  يواف الووؿ أف  يإذا  

الدولة ف   تتطور حيث  ي( 13/11/2015 ي) ياغ  الحدود بيف الدوؿ اهوروبية ت  ر وتال يـ(1648 تتاليا يو )

الدولة الت  ت تود ال ريية وف  يدولة الوانوف والوؤ  ات يالدولة الحديثةلى إ يو اهويرأ يوف دولة الولؾ يوروباأ

الدوؿ اهوروبية الحديثة وليدة  وذو وا ج ؿ يحرة ونزياة انت اباتر يناا بوا طة الو بَ  ياوناا توثؿ إرادة ال  ب

 .( 2008 ي) ال وباود تطورا وواوييا وحويويا وتطورت يلاا يوواا وجذورذا ف  التاريع يوؤ  ات  تاري   اوتداد
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 في العالم العربي غياب الدولة الوطنية 2.2.2

ال أنه لـ ياف لاـ نظاـ إ يبالرغـ وف ظاور ال رب ونذ آالؼ ال نيف ف  جنوب البحر اهبيض الوتو ط

ذـ ذو النظاـ ف وا وحد  إبؿ  ييجو اـ ويوحدذـ تحت راية دولة واحدة ي يا   يرب  ووحد بالوتاـو ال صرد

واـ أوـ يربية وغير  يواوتد ب دذا ف  بواع اهرض يانظاـ دولة بدأ تأ ي ه ف  واة ياال الو  ال يا  

 .( 2014 ي) أبو بار يربية

الو تنصر الدولة ال با ية ب د ال ليتة   ووطونذ ف يالدولة الوووية وال الدولة الوطنية يإذا  لـ ي رؼ ال رب 

 إقطايية  اللية تناوبت يلى حاواـ دويالت يـ1031 نة  والدولة اهووية ف  اهندلس ـي1258 نة  باهلل

 الت  اناارت وع نااية الحرب ال الوية اهولى ف  يوآ رذا الدولة ال ثوانية يأو  ليط وناوا ييربية أو إ الوية

 .( 2012 ي) ال ارد لتتوا واا الدوؿ اال ت وارية الغربية ي1919 ياـ

وي تدلوف يلى أف وصر واحدة وف  يف  الونطوة ال ربية  ض بأف وتاـو الدولة ااف ووجودا  يثجادؿ الب

د وينا الوثطريف يحيث ت ود بتاري اا إلى  و ة آالؼ  نة يأقدـ الدوؿ ف  ال الـ لاف يواف الرد يلى  ييندوا وحت

ف  ال الـ ف  فترة ال صور  الذد ااف  ائدا   يبالوتاـو التوليدد للدولة بأنه ربوا ياوف ذلؾ صحيحا   ياالديااذذا 

بايتبار  يوالذد وا زاؿ  ائدا حتى ا ف يلانه بالوتاـو الوانون  الغرب  الحديث لو نى الدولة يالو طى ووا قبلاا

ي ن تطيع الووؿ بأف وا وثجد ف  وصر ليس دولة وفوا  لاذا الوتاـو يأف الدولة اياف قانون  قائـ يلى فارة ال يادة

 .( 217-216ص  ي2010 ياهيوب ) ـ تتر ع فارة ال يادة فيااي بوا يتطلبه ذلؾ وف وؤ  اتفل

يربط  يوت ددة أو  لطنة ابرق تاـ   وبا   يوبراطوريةونذ التت  اإل الو  ف  إطار إال رب  ياش ال الـ 

لـ ف يوليس الدولة يوبالتال  اانت اهوة ذ  وحور التاريع ال رب  يبيناا الوالا لإل الـ أاثر وف الوالا للدولة

نوا ااف ترايز اإل الـ يلى  ودائوا   وثابتا   ووحدا   يو اوال   وطلوا    يا يا   ي رؼ ال رب الدولة بايتبارذا ايانا   ي وا 
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        ت اليوه وت ري اته يف يوـو يلى أوة تؤوف به وتلتـز باهوة ي بايتبار أف الديف ذو الرابطة ال ظوى ي والدت 

 .( 46-44ص  ي1999 ي) اهنصارد

وف  الؿ وا  بؽ يتا  لنا أف الونطوة ال ربية حتى بداية الورف التا ع ي ر  ادت غياب الدولة 

ولـ تبدأ إرذاصات الدولة ال ربية الحديثة ف   يلصال  دولة ال الفة الت  اانت توـو يلى ال ريية الدينية يالحديثة

 .الظاور إال وع نااية الحاـ ال ثوان  للبالد ال ربية

 أة الدولة الوطنية العربيةفي نشالسمبي دور الدولة العثمانية  3.2.2

يلى فرض الووانيف ي لـ ي ولوا وفراوا  لطاناـ يليه يندوا  يطر ال ثوانيوف يلى ال الـ ال رب 

فتراوا اؿ بلد ي ير  يال ثوانية يلى البالد ال ربية إال فيوا ي ص إحااـ ال يطرة ال يا ية وال  ارية واهنظوة

فود ق تـ ال ثوانيوف بالد ال اـ ف   ي( 84-83ص  ي1997 ي) ياغ وقؼ  صوصيته االجتوايية والوبلية والطائتية 

وف  الورف ال ابع ي ر أيادوا التو يـ إلى أربع  يوحلب يوطرابلس يوذ   والية ال اـ يالبداية إلى ثالث واليات

ث تحاوه أ ر إقطايية يتوارث حي يوبو  ي اع لترتيب  اص ف  الحاـ يوحوليف صيدا إلى والية يواليات

 .( 95ص  ي1980 ي) حرازذا الحاـ ف  وناطؽ و ينة وف لبناف أبناؤ 

 يو ار زور يوالووصؿ يوالبصرة يوذ  والية بغداد يد إلى أربع والياتوف  ال راؽ ق تـ ال ثوانيوف البال

بينوا ف  وصر ييتف ال ثوانيوف والة أتراؾ  ي( 70-50ص  ي1951 ي) ال زاودـ 1839وا تور ذذا النظاـ حتى ياـ 

 يف يئا   الذيف ت اظـ نتوذذـ  يئا   يي اوناـ  يع البلد الذد جرق ال رؼ يلى ا تيارا وف الوواليؾ يلحاـ وصر

وا تور الحاؿ اذلؾ  يتجاوزت  لطة الوال  ال ثوان  يحتى ا تطايوا أف يوثلوا قوة ال ي تااف باا ف  حاـ وصر

 أوا ف  اليوف فلـ ت تور اهوور اثيرا   ي( 175-168 ي1968 ي) رافؽـ 1798لحولة الترن ية يلى وصر ياـ حتى ا

وف  الحجاز  ي( 296-293ص  ي1969 ي)  الـيف وبيف اهئوة الزيدي يحيث ن أ صراع طويؿ بيناـ يلل ثوانييف



27 
 

وف  الوغرب  ي( 21ص  ي1976 ي) برو وآ روفال ي تطيع ال ثوانيوف تجاوزا  ابيرا   ااف أ راؼ واة يوتلاوف نتوذا  

وتزايد  يحيث ايتود ال ااف ف  ذذا البالد يلى الن اط البحرد يو تلتا   و واؿ أفريويا ااف الحاؿ أياا   يال رب 

لل ثوانييف يلياا  وق  الذيف قاووا فيوا ب د بإقاوة إوارات  اصة باـ ليس يوقادة الجيش ياا البحارةنتوذ رؤ 

 .( 115ص  ي1974 ي) رافؽ وية ال لطة اال

إال أف ذذا  يف يلى أغلب البالد ال ربيةا أنه وبالرغـ وف  يطرة ال ثوانييوف  الؿ وا  بؽ يتا  لن

ف يلى  البالد ال ربية نييوقد  ايد ا ؼ قباة ال ثوا يال يطرة اانت ف  اثير وف الحاالت وجرد  يطرة ا وية

 .الت   اذوت فيوا ب د ف  ن أة الدولة الوطنية ال ربية يإلى قياـ الاثير وف الحراات اال تواللية 

 ت االستقاللية في العالم العربي الحركا 4.2.2

إلى تناو  النزيات  يواالقتصادية يوال  ارية يالدولة ال ثوانية وااطراب أحوالاا ال يا يةأدق ا ؼ 

 يحيث بدأت صحوة ابيرة ف  ال الـ ال رب  تادؼ إلى التحرر وف الحاـ ال ثوان  يةاال تواللية ف  البالد ال ربي

ونجحت  ي( 35ص  ي1984 يرحوف) يبد الووحاولة اللحاؽ بالحاارة اهوروبية الت  اانت وحط أنظار ال رب 

وفوط هف الدولة ال ثوانية  يوغير  ااع لل ثوانييف إال ا ويا   يوا ب ض البالد ال ربية ف  إقاوة حاـ و توؿ نويا  

 يوالو نيوف يوآؿ ال ظـ ف  حاـ  وريا ينج  الوواليؾ باال توالؿ بحاـ ال راؽ فود ياانت توثؿ دولة ال الفة

والح ينيوف ف  حاـ  يوظاذر ال ور ف  حاـ فل طيف يووحود يل  ف  حاـ وصر يوال اابيوف ف  حاـ لبناف

ناذيؾ يف اإلوارات الاثيرة الت  ن أت ف   يويل  بؾ الابير ف  حاـ وصر يوأحود الجزار ف  حاـ ياا يتونس

البالد ال ربية  ثوانيوف ف  ال أبرز التحديات الت  واجااالاف ي ( 126-124ص ي1973 ي) يبد ال زيزال ليه ال رب  

  اذوت إلى حد ابير ف  تبلور فارة الدولة ال ربية الحديثة : يتوثلت بثالث تاديدات حويوية
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وف أبرز  يالحراة الوذابية الت  تبناذا آؿ   ودفود اانت  يربيةالحراة الوذابية ف  الجزيرة ال  التيديد األول :

إال أناا اانت ذات أب اد   يوبالرغـ وف أف ذذا الحراة ات ذت طاب ا دينيا يحراات التحدد للدولة ال ثوانية

وبدأ آؿ   ود يوظتوف الديوة الوذابية لبناا دولة  اصة  ي اصة وقد تحالؼ الوذابيوف وع آؿ   ود ي يا ية

ل يوخ الوذابيوف  والزياوة الدينية ل يب د أف حدث وا ي به االتتاؽ يلى أف تاوف الزياوة ال يا ية  ؿ   ود يباـ

 .( 169-168ص  ي1997 ي) ياغ 

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

ه ال لطاف ال ثوان  أواورا لوال  وصر آنذاؾ وحود يل  بتحريؾ قواته نحو الجزيرة  يأ طر حراة انتصالية ووجت

ه حولة بويادة ابنه  يوبدورا ا تجاب وحود يل  لت ليوات ال لطاف ال ثوان  يالحراةال ربية للوااا يلى ذذا  ووجت

            بالوااا يلى ذذا التاديد  1818نجحت ب د  بع  نوات وف الوتاؿ ف  ياـ  ي1811إبراذيـ ف  ياـ 

 .( 83-82ص  ي1996 ي) أنطونيوس

فب د أف ااف يحاـ وصر با ـ ال لطاف  يتوثؿ بص ود نجـ وحود يل  نت ه ف  وصر التيديد الثاني :

 اصة ب د أف  اات يالقته وع ال ثوانييف ب د رفض  يبدأ ي وؿ يلى اال توالؿ يف الدولة ال ثوانية يال ثوان 

لغلبة لووات اانت فيه ا يفن ب صراع و ل  بيف الطرفيف يوحود يل  و ايدة ال ثوانييف ف  حرباـ اد رو يا

ولوال أف الدوؿ اهوروبية تد لت لونع انايار الدولة ال ثوانية لاثتب النجاح لوحود يل  ف  إقاوة  يوحود يل 

قاوة دولة حديثةحيث إ يدولة حديثة ف  وصر  فت تد ثؿ اهوروبيوف أحبط وحاولة وحود يل  ا توالله بوصر وا 

ربة اه اس لنوو وتصايد التتاير ف  إقاوة الدولة ال ربية وبالرغـ وف ذلؾ فود وا ت ذذا التج يوبالد ال اـ

  .( 93-92ص  ي6ج  ي1979 ي) الايال  وآ روفالحديثة 

لاف الدوؿ اال ت وارية الابرق  يااف وحود يل  ي  ى لبناا دولة يصرية حديثة وفؽ النووذج الغرب 

 يودورت جي ه وأ طوله يفواوت بالتحالؼ ادا يلذلؾ يولت يلى ارب ذذا التجربة ييارات بناا ذذا الدولة
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ي هف أوروبا لـ تاف لتوبؿ بوياـ دولة يربية حديثة تادد وصالحاا الاثيرة ف  ـ1840وفرات يليه و اذدة لندف 

 .( 11ص  ي2002 ي) ذياؿ الونطوة ال ربية

ل يطرة يلياا وا تغالؿ وااف يادؼ ل ياال ت وار اهوروب  الذد بدأ صوب البالد ال ربية التيديد الثالث :

واانياتاا   .وواردذا وا 

وف  الؿ وا  بؽ يواف الووؿ أف  لطة الدولة ال ثوانية يلى البالد ال ربية ف  فترات طويلة وف تاريع 

وف   يلاناا يوليا   يت تود  رييتاا وف اوناا حاانة ال الفة ينتوذذا يلى البالد ال ربية اانت  لطة ا وية

 يوذو وا فت  الباب فيوا ب د لووجة اال ت وار الغرب  يحاالت اثيرة لـ تاف ذات  يادة حويوية يلى ال الـ ال رب 

 .( 154ص  ي1992 ي) الحودوالتد ؿ ال ارج  ف  ال ؤوف ال ربية 

 دور االستعمار في نشأة الدولة الوطنية  5.2.2

وفت  الباب أواـ الديوات إلقاوة الدولة  يف  إا اؼ الدولة ال ثوانية ذاوا   ل بت الدوؿ اهوربية دورا  

فود  يابير  اذوت ف  إا افاا إلى حد   يو ر ة يحيث  اات الدولة ال ثوانية صرايات داوية يالوطنية ال ربية

ا الصراع وا تور ذذ يورو يا الويصرية يلى ال يادة يلى البحر اه ود ين ب صراع ينيؼ بيف الدولة ال ثوانية

وانتاى ياـ  يواال تواللية ف  البالد ال ربية يوقاوت رو يا  الله بوحاولة إثارة النزيات االنتصالية يطويال  

الت  حصلت فياا رو يا يلى ال ديد وف االوتيازات التجارية ف   ي(اوجؾ قينارج )ـ بتوقيع و اذدة 1774

ف  ن أة الدولة الوطنية وف  الؿ اهوروب  اال ت وار  اذـ ي و( 91-90ص  ي1980 يحراز)الووتلاات ال ثوانية 

ثـ  يليج ؿ لاؿ بلد  صوصية ف  نااله التحررد يفصله النااؿ الوطن  ف  البالد ال ربية يف ب اه الب ض

       جاات  يا اته ف  ر ـ الحدود ال يا ية للبالد ال ربية لتثارتس وتاـو الدولة الوطنية لدق ال  وب ال ربية 

 .( 92ص  ي1990 يالجابرد) 



31 
 

حيث  يف  ن أة الدولة الوطنية ف  ال ديد وف الحاالت ف  التاريع ال رب  بالغا   لود ل ب اال ت وار دورا  

وفوا  للوتاـو  يأيطاذا  ريية الوجود بإاتاا وتاـو الدولة يلياا وأن أ دوال   يقاـ اال ت وار ب ولية تتتيت وتجزئة

 يواهردف يولبناف يووفوا  لاذا النووذج ن أت الدولة الوطنية ف  اؿ وف  وريا يدولةالوانون  الد تورد الحديث لل

 .( 153ص  ي1992 ي) الحودوال راؽ 

ووجات لو اتلت ذذا الحولة انطالقة  ي(ـ1801-1798لة الترن ية يلى وصر ) بدأ اال ت وار بالحو

حيث فتحت أنظار الدوؿ اهوروبية يلى اهذوية  ياال ت وار الت  ت رات لاا الونطوة ال ربية فيوا ب د

 يفود  ا ت أغلب البالد ال ربية لال ت وار اهوروب  يواالقتصادية للبالد ال ربية يواال تراتيجية يال يا ية

 ول بت الايونة اال ت وارية يلى البالد ال ربية دورا   يوبالد ال اـ يوال وداف يوليبيا يووصر يوتونس يالجزائر

واانت اللحظة الت  ل ب اال ت وار فياا ذذا الدور  ياهقطار ال ربية  فف  ن أة الدولة الوطنية الحديثة  ابيرا  

وع بدايات الورف ال  ريف الت  وصلت فياا الدولة ال ثوانية لورحلة ف يذو ف  ال نوات اهولى وف الورف ال  ريف

وحدوث ترااوات اثيرة بيف دوؿ أوروبا أدت ف  النااية إلى اندالع الحرب  ي طيرة وف الا ؼ واالاوحالؿ

) بريطانيا  ؽ الترتيبات بيف الدوؿ الابرقوف  الوقت الذد اانت فيه الحرب يلى أوجاا وف   يا يال الوية اهولى

جاات اتتاقية  يافاا اهلوئ  وواجاة الدولة ال ثوانية وحلتارو يا ( الت  اانت ت اؿ جباة واحدة ف يفرن ا ي

و اا بدأت  والت  ي( 354-353 ي1987 ي) أنطونيوس ـ لتو يـ وتوا ـ الونطوة ال ربية1916ياـ  ( اياس بياو)

فود يوؿ اال ت وار يلى ا تغالؿ اإلرث التاري   لتتتيت البالد ال ربية  يوالو  الدولة الوطرية تت اؿ وتتا 

 و ارجيا   يبتر يع وتاـو الدولة لتحويله إلى تجزئة ذات  ريية د تورية دا ليا   يوا بيف أ ر و الالت حااوة

واانت الدولة الوطنية ذ  الصيغة الت  توت باا  يبإيطائه ال ريية الدولية اوحدة وف وحدات النظاـ الدول 

 .( 154-153ص  ي1992 ي) الحوديولية التجزئة 
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لوا ي به تر يـ الحدود الت  أصبحت ذ  الو تودة ل نوات طويلة ف  ب ض  وأدت يولية التجزئة تلؾ

لاناا ف  نتس الوقت وا ت البذور اهولى هغلب اهزوات الت  ت ان   يف  دوؿ أ رق ا ناائيا  اوتر يو يؿالدو 

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

وواع  يس للنظاـ الطائت  ف  لبنافوأ ت  يع اهاراد يلى أربع دوؿووزت  يووف ال نة أقلية ف  ال راؽ ي ورية

 .( 13ص  ي13/11/2015 ي) ياغ إ رائيؿ ف  فل طيف  دولة ة إلقاوةالوالو  الرئي 

 واا  ي ت واريةي اع للدوؿ اال وع نااية الحرب ال الوية اهولى أصب  الوطف ال رب  اله توريبا  و 

وف ال يطرة اال ت وارية  ووا بو  وف البالد ال ربية  اليا   يأو انتداب يأو ف  صورة حواية يا ت وارا  وبا را  

 يوذاذا ت ددت أ ااؿ الايونة اال ت وارية يلى البالد ال ربية يااف وطوقا بالنتوذ اال ت وارد ياالجزيرة ال ربية

يطاليا تلؾ  يوت ددت اذلؾ الدوؿ اال ت وارية الت  تايوف يلى البالد ال ربية حيث توا وت فرن ا وبريطانيا وا 

وذنا أصبحت اهولوية   يوذو وا أدق إلى ارتباط اؿ بلد يرب  بالدولة الت  ت ت ورا يالايونة يلى البالد ال ربية

 يلنااؿ الوطن  وار ا نحو إقاوة الدولة الوطنية الوطريةوأصب  ا يأواـ البلداف ال ربية ذ  لال توالؿ الوطن 

ع لح اب النااؿ وف أجؿ ا ترجا يوذو وا أدق لغياب   ارات الوحدة ال ربية وف يوليات النااؿ الوطن 

 .( 92-90ص  ي1990 ي) الجابردالدولة الوطنية أوال وبنااذا

ف   حيث لـ يل ب اال ت وار دورا   يصحي  أف ب ض البلداف ال ربية اانت لاا  صوصية يف غيرذا

نوا اانت ظروفاا التاري ية ين أة الدولة فياا واالجتوايية الت  ورت باا يبر تاري اا  يوالتطورات ال يا ية يوا 

حيث تطورت ذذا البلداف ذاتيا نحو بناا  يوثؿ وصر واليوف وال  ودية يذ  اه اس ف  ت ايؿ وبناا الدولة فياا

أو فتوحات قادذا  يحيد دا لية تطورت حتى وصلت إلى دولة تـ بنااذا يبر توحيد البلدالدولة وف يوليات تو 

فود ن أت ذذا الدوؿ وف  الؿ حراات  يوال وداف يوليبيا يوت بر يف ذذا النووذج ن أة ال  ودية يطرؼ وا

حيث يوؿ  يدو لانه دور ثان يوال  ؾ أف اال ت وار ل ب دورا ف  بناا ذذا الدولة يتوحيد وطنية دا لية
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والد تورد يلى يولية  ياال ت وار يلى تاريس التطورات الدا لية نحو بناا الدولة يبر إاتاا الطابع الوانون 

-153ص  ي1992 ي) الحودوتوزيـ ذذا الحراات التوحيدية  يف  تحجيـ ل ب اال ت وار دورا   فيوا ب دثـ  يالن أة

154). 

لغػػاا ال الفػػػة  يوانايػػار الدولػػػة ال ثوانيػػة ب ػػػدذا يال الويػػة اهولػػػىبانتاػػاا الحػػػرب نػػػه و الصػػة الوػػوؿ فإ وا 

وبػػدأت ب ػػدذا التتػػايالت فػػ  اػػؿ إقلػػيـ يربػػ   ي ػػوطت ف ليػػا اػػؿ ال وبػػات أوػػاـ ظاػػور الػػدوؿ الوطنيػػة يال ثوانيػػة

 .وف  الؿ اتتاقية  اياس بياو س ف ليا  اال ت وار الذد تارت  يف بادؼ الوصوؿ لال توالؿ الناائ 

 العالم العربي ومعارك االستقالل ونشأة الدولة الوطنية 6.2.2  

 اوتػػػدادوليػػػدة و  يأف الدولػػػة الحديثػػػة فػػػ  أوروبػػػا اانػػػت نتػػػاج تطػػػور طبي ػػػ  نالحػػػظ وػػػف  ػػػالؿ وػػػا  ػػػبؽ

طاحنػة  ػادتاا  ذػذا باإلاػافة إلػى أناػا جػاات ب ػد حػروب   يوجػذورذا فػ  التػاريع يلاا يوواػا يوؤ  ات  تاري  

 .( 2008 ي) ال وباود وحويويا   يوواوييا   تطورا  وتطورت  يالوارة اهوروبيةي ولذلؾ ن أت الدولة الحديثة ف  أوروبا

وليدة تطور حيث لـ تاف  يبالن بة لن أة الدولة الوطنية الحديثة ف  ال الـ ال رب  لاف الواع ااف و تلتا  

نوػػػا  ي( 13ص  ي6/11/2015 ي) يػػػاغ  طبي ػػػ  فػػػ  ذػػػذا الػػػدوؿ  يو تلتػػػة ن ػػػأت الػػػدوؿ ال ربيػػػة فػػػ  ظػػػؿ ظػػػروؼ  وا 

و اػوع الاثيػر  ييربية -واه طر ف  ظؿ صرايات يربية  يوترايبات ب رية وتباينة يوصيرورة تاري ية و تلتة

ع وفػ  ظػؿ غيػاب و ػرو  يوزرع الاياف الصايون  ف  قلباػا يلػى أنوػاض فل ػطيف يوناا لايونة اال ت وار الجديد

ووػػػف اال ػػػتبداد إلػػػى  يالتػػػ  تنتوػػػؿ بػػػالوجتوع وػػػف الت لػػػؼ إلػػػى الحداثػػػة يوطنػػػ  أو قػػػوو  إلقاوػػػة الدولػػػة الحديثػػػة

 .( 2012 يال ارد) الديووراطية

: يرق أف الدولة ال ربيػة الحديثػة وثَجػَدت  اهوؿ ية تت يراف حوؿ ن أة الدولة الحديثة ف  ال الـ ال رب ثوت و 

بوػا ي ػدـ وصػالحاا  يوصػناية وؤ  ػات الدولػة ب ػد تجزئتاػا يالتػ  قاوػت بر ػـ الحػدود يبت ؿ الووق اال ت وارية
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إال أف ذػذا التت ػػير يثوابػؿ بػالرفض ووػف يػػرق أف جػذور الدولػة الحديثػػة  ياهولػىفػ  الونطوػة ب ػد الحػػرب ال الويػة 

:  فػت با ػتوالليتاا وثػؿفاناؾ وا يوارب  وس ي رة دولػة يثرَ  ياانت قبؿ ورحلة اال ت وار اهوروب  ف  الونطوة

ف اػػاف ذػػذا التت ػػير ونطويػػ يوذػػذا ذػػو التت ػػير الثػػان  يالوغػػربو  يوالجزائػػر يوتػػونس يوصػػر إال أنػػه ال يواػػف  يا  وا 

 يوناوػػػا ا  ػػػر اوػػػؿ اػػػؿ  وذػػػو وػػػا ج ػػػؿ ب ػػػض الوتاػػػريف يػػػروف أف التت ػػػيريف يث  يللتت ػػػير اهوؿ  اَراػػػا  ايتبػػػارا وث 

فاؿ وف الدوؿ الت  يثَرفت با تواللاا قبؿ اال ػت واري  يفا توالؿ الدولة ليس الو يار الوحيد ل اؿ الدولة الحديثة

أو بآ ري وذو  واهردفي قد ت رتات لال ت وار ب اؿ   يوفل طيف يوال راؽ ي وريا: أو وثَجدت ب د اال ت وار وثؿ 

لال ػت واري و ػ يه الػدائـ لتحويػؽ وصػالحه اال ػت وارية فػ   نتيجػة ال اػوع ير بالارورة يلى  ػاؿ الدولػةوا أثت 

فحتى ب د ا توالؿ ب ض الدوؿ ال ربية وثؿ: ال راؽ ووصػري أو الػدوؿ التػ  اانػت  يالونطوة حتى ب د اال توالؿ

ال ي ػػتطيع وحااػػاة  يا  و ػػوذ ا  نووذجػػنوػػوذج الدولػػة ال ربيػػة الحديثػػة  ظػػؿ   يوال ػػ ودية يو ػػتولتة أصػػال  وثػػؿ الػػيوف

وال ت ػػتطيع توثيػػؿ  ػػ باا  يفالػػدوؿ ال ربيػػة اانػػت ولػػـ تػػزؿ دوال  غيػػر ديووراطيػػة يالنوػػوذج الغربػػ  للدولػػة الحديثػػة

فتػ  نظػر الػب ض اانػت الدولػة  يحتػى وقػت قريػب  ػ بيا   نووذج الدولػة قبػوال   وجدتوثيال  حويوي اي وبالرغـ وف ذلؾ 

ف لػـ تثػ يوتحػافظ يلػى الػديف والوػيـ يطرة اهجنبيػةتوثؿ اال ػتوالؿ والوناذاػة اػد ال ػي  ػ باا بالحػد  رضَ حتػى وا 

 ي( 2016 ي) جػالؿ فاانت بالن بة لاـ صورة ال الص وف اال ت وار ووناذاته فػ  الوقػت نت ػه يالونتظراهدنى 

 .( 2011 ي) اهحورال ربية اتتويه لحراات التحرير اد اال ت وار  الوطنيةالدولة ون أت 

الووقػع واحتلػت  ييلى الو ػتوق ال ػالو  الدولة الوطنية تتطور  يـ1945تأ يس اهوـ الوتحدة ياـ وع و 

ز ويثػػاؽ اهوػػـ الوتحػػدة وػػف يالنظػػاـ ال ػػالو اه ا ػػ  فػػ   وأصػػبحت الدولػػة ذػػ  ال ػػاؿ  يايػػاف الدولػػة حيػػث يػػزت

 .( 2007ي) الجورد والو ترؼ به ف  النظاـ ال يا   ال الو  يوالوانون  يال ائد
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ـ  حيػػث  يللدولػػة الوطنيػػة فػػ  ال ػػالـ ال ربػػ  تاري ػػا   يـ1945قيػػاـ جاو ػػة الػػدوؿ ال ربيػػة يػػاـ  ثػػـ جػػاا  تػػػ

)  اات ػبت  ػريية الوجػود يودوؿ يربيػة و ػتولة يالػى أقطػار الدولػة ال ثوانيػةتراػة االيتراؼ بتحويؿ وا تبوى وػف 

 .( 92ص  ي1990 يالجابرد

ف ب طػى   يل رب  ت ػتاوؿ والوحاػاب د ذلؾ بدأت الدولة الوطنية ف  ال الـ ا وبػدأ الحػديث ب ػد  يبطيئػة وا 

 يووواجاة الو االت الت  ترااوػت يلػى وػدار يوػود وػف التب يػة واال ػت وار يذلؾ يف ايتية بناا الدولة الحديثة

 يفػػ  الاتػػاح وػػف أجػػؿ اال ػػتوالؿ الػػوطن  يفػػ  التاػػر والووار ػػة وا ػػ ا   احتلػػت و ػػألة بنػػاا الدولػػة الحديثػػة حيػػزا  و 

والثوػاف  الوت يػؿ  يوتأديػة الػدور الحاػارد يوالظاور يلى الو ػرح ال ػالو  يوالبحث يف الاوية يوتورير الوصير

    .( 9ص  ي1999 ي) طالبلاؿ أوة و  ب 

حيػث  ػادت ا ػتوالؿ  يلود  ادت ال تينات وف الورف ال  ريف بداية تاريس الدولة الوطنية ب ػاؿ ف لػ 

ثػـ جػاا ف ػػؿ  ياػاوبنائ يصػب  ناػاؿ ذػذا الػبالد وصػوبا نحػو الػدفاع يػف ذػذا الدولػةوأ يال ديػد وػف الػبالد ال ربيػة

وجػاا  يآ ر وػف يواوػؿ تاػريس الدولػة الوطنيػة فػ  ال ػاحة ال ربيػة ياوال   ـ1961الوحدة بيف وصر و وريا ياـ 

 يبوثابػة نا ػة لوتاػـو الوحػدة ال ربيػػة يـ1967فػ  الناايػة احػتالؿ إ ػرائيؿ هجػزاا وا ػ ة وػف الػبالد ال ربيػة يػاـ 

 .( 94-93ص  ي1990 ي) الجابردية ف  البالد ال ربية وبدأت الوطرية تحتؿ اهولوت 

وػػف  ػػالؿ وػػا  ػػبؽ يتاػػ  لنػػا أف وجوويػػة وػػف ال واوػػؿ  ػػاذوت فػػ  ن ػػأة الدولػػة الوطنيػػة الحديثػػة فػػ  و 

نظريػات ال يا ػية التػ  انت ػرت فػ  ال ػالـ فػ  بلػورة واهفاػار وال يفود  اذـ النووذج الغربػ  للدولػة يال الـ ال رب 

اوا  ػاذـ اال ػت وار الغربػ  فػ  و ػايدة اهقطػار ال ربيػة يلػى االتجػاا  يالتار ال رب  نحو إن اا الدولة الحديثة

ذػػػذا  ي اصػػػة وقػػػد ترافػػػؽ ذلػػػؾ وػػػع حالػػػة الاػػػ ؼ ال ػػػديدة التػػػ  يانػػػت وناػػػا الدولػػػة ال ثوانيػػػة ينحػػػو ذػػػذا ال ػػػاؿ

 .اندالع حراات التحرر ال رب  وف اال ت وار وبوايااباإلاافة إلى 
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بؿ ل ب  يلاف يجب اإلقرار بأف الدولة ال ربية الحديثة لـ تظار إلى الوجود فوط انتاج للدور اال ت وارد

ويلػى  يواات اباا  ريية ابيرة فػ  الحيػاة ال يا ػية ال ربيػة يف  ن أة ذذا الدوؿ ذاوا   الواقع التاري   ال رب  دورا  

 .( 152ص  ي1992 ي) الحودلو توق ال الو  ا

نوػا ذػ  وػزيه و ػتلط  يف الدولة الحديثة ف  ال الـ ال ربػ  لي ػت ابتػدايا  يربيػا   الصػا   الصة الووؿ إ وا 

ي  ػػاذوت بتتايلاػػا فيوػػا بيناػػا يلػػى ن ػػأة الدولػػة ال ربيػػة ووواػػويية يو يا ػػية ذاتيػػة يوػػف يػػدة يواوػػؿ تاري يػػة

أف يػػاوال  واحػػدا   ػػػاذـ بوتػػردا فػػ  ن ػػػأة الدولػػة الوطنيػػة الحديثػػػة فػػ  ال ػػالـ ال ربػػػ ي ي فػػال يصػػ  الوػػػوؿ الحديثػػة

فاال ػػت واري وال واوػػؿ التاري يػػةي والواقػػع االجتوػػاي ي والوػػوروث التاػػرد والثوػػاف ي جوي اػػا يواوػػؿ ا ػػترات فػػ  

 .التأثير يلى الواقع ال يا   ال رب  الحديث
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 ياوسمات الحديثةخصائص الدولة العربية  3.2

ب اػاا ي ػود لػدور الػدوؿ التػ  اوا الحظنا  ػابوا ي الدولة ال ربية الحديثة ن أت بت ؿ يواوؿ وتدا لة  إف

 يوب اػػاا ا  ػر يرجػػع إلػػى الػػدور الػذد ل بػػه اال ػػت وار فػػ  ن ػأة الدولػػة ال ربيػػة الحديثػػة يحاوػت الػػبالد ال ربيػػة

و يا ػية دا ليػة فػ  ب ػض البلػداف ال ربيػة  يواجتواييػة يوظػروؼ تاري يػة يبينوا ت ود ف  ب اػاا ا  ػر ل واوػؿ

ز الدولة ال ربية الحديثة بوجووية وف ال صائص ج لاا ت تلؼ يف وذو وا ويت  ي اذوت ف  ن أة الدولة الحديثة

 وأذـ ذذا ال صائص: يالدوؿ ف  بوية أنحاا ال الـ

 ياسية :غياب الديمقراطية والتعددية والمشاركة الس 1.3.2

 قواوػػػػه ثالثػػػػػة ياجتوػػػػاي  ياقتصػػػػادد ييػػػرق وحوػػػػد يابػػػػد الجػػػػابرد أف الديووراطيػػػػة بوثابػػػػة نظػػػاـ  يا ػػػػ 

 وأ  ػػػػػػػة الدولػػػػػػػة وػػػػػػػف  ػػػػػػػالؿ وؤ  ػػػػػػػػات  يا ػػػػػػػػية ي: اػػػػػػػواف حػػػػػػػؽ اإلن ػػػػػػػاف فػػػػػػػ  الحريػػػػػػػة والو ػػػػػػػاواة أراػػػػػػػاف

ص  ي1994 ي) الجػابردثػـ التػداوؿ ال ػلو  لل ػلطة يلػى أ ػاس حاػـ اهغلبيػة دوف التتػريط بحوػوؽ االقليػة  يوودنيػة

غيػػػاب حيػػػث تويػػػزت الدولػػػة ال ربيػػػة الحديثػػػة ب يوذػػػذا اهراػػػاف لػػػـ تتػػػوافر أبػػػدا  فػػػ  الدولػػػة ال ربيػػػة الحديثػػػة ي( 86

لي ت  يربية أنظوة  يا ية إقصائية و تبدةقاوت ف  الدوؿ ال  فود ي( 7ص  ي2013 ي) يل الديووراطية ف  الحاـ 

بؿ  يواال تيار الحر للوواطنيف يوتجديد الن ب الحااوة يبر االنت اب يولتزوة بآليات الحاـ الر يد ف  الو االة

 يوثؿ  وريا يحتى الدوؿ الجواورية بدأت ت وؿ يلى ابتاار آليات للتوريث هبناا الرؤ اا او يلة النتواؿ ال لطة

 .( 55ص  ي2015 ي) حوادله الحدوث ف  وصر  ا  ووا ااف و طط يواليوف يوليبيا

 وونػػػػذ وراحػػػػؿ ا ػػػػتواللاا يلػػػػى الحػػػػد وػػػػف الو ػػػػاراة ال يا ػػػػػية يػػػػػف ييولػػػػت اهنظوػػػػة ال يا ػػػػية ال ربيػػػػة

 يوأحيانػػػػػػػا ون اػػػػػػػػػا بالااوػػػػػػػػػؿ يوفػػػػػػػرض الويػػػػػػػػود يلػػػػػػػػى اهحػػػػػػػزاب الو اراػػػػػػػػة يطريػػػػػػػؽ ونػػػػػػػػع االنت ابػػػػػػػات الحػػػػػػػػرة
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 و ػػػػػػػاراة أ ا ػػػػػػػاا الت بئػػػػػػػة الجواذيريػػػػػػػػة لػػػػػػػػديـ يوفل ػػػػػػػتتاا ياة  يا ػػػػػػػية تن ػػػػػػػجـو ػػػػػػػتبدلة اػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ بو ػػػػػػػار 

 .( 75-74ص  ي2005 ي) الوصردوا تورار ونحه ال ريية الالزوة ال تورارا  يالحااـالنظاـ 

ووار ة الوواطف حؽ اال تيار ب ة توثلتوظاذر ذاو يت  تـ اقتصار الديووراطية ف  البالد ال ربية يلىلود 

الووابػػؿ تػػـ ا ػػتب اد قطايػػات  ػػ بية وا ػػ ة وػػف يوليػػة صػػنع  ولاػػف فػػ  يأو التنتيذيػػة ياالنت ابػػات الت ػػري يةفػػ  

 ي)حوػػزاودحيػػث تر ػػ ت الديووراطيػػة فػػ  أناػػا وجػػرد الو ػػاراة فػػ  االنت ابػػات  يور ػػـ ال يا ػػات ال اوػػة يالوػػرار

 .( 70-69ص  ي2015

 سولدولػػػة الوؤ  ػػػات التػػػ  توػػػارَ  يالديووراطيػػػة للوبػػػادئذػػذا التغييػػػب الوت وػػػد وػػػف قبػػػؿ النظػػػاـ ال يا ػػػ  

 لغػػػػػػاا أدنػػػػػػى و ػػػػػػاراة ف ليػػػػػػة للوػػػػػػواطف ال ربػػػػػػ  فػػػػػػ  التػػػػػػأثير بػػػػػػػالورارإأ ػػػػػػاـ فػػػػػػ   يوظائتاػػػػػػا بال ػػػػػػاؿ ال ػػػػػػليـ

حيػػث توػػت  يولػػـ ي ػػػد يػػػؤثر فػػػ  الوػػػرار ال يا ػػ  يدورا فػػ  الو ػػاراة ال يا ػػية تاوػػيشب ػػد  يالػػذد يو ػػه وبا ػػرة

 يووواجاػه اال ػت وار ياهوػف الوػوو وبوبػررات حوايػة  يالوحػدة الوطنيػةبا ػـ  والتاوػيش للوػواطف ييولية التغييب

ـت فػػ  ودولػػػة يوالحوػػػوؽ اه ا ػػػية ييػػػة الحريػػػاتوحوا يالديووراطيػػة الوائوػػة يلػػى الت دديػػة ال يا ػػػيةس إقصػػاا أ ػػ ت

 .( 76-75ص  ي2005 ي) الوصردالوؤ  ات 

 يوال دالػة يفػ  الحريػة الوػواطنيفي لـ ت تطع الدولة ال ربية الحديثة أف تحوؽ الحد اهدنػى لوواصػد ولذلؾ

لذلؾ فإف ثورات الربيع ال رب  الت  اندل ت ف  و ظـ الدوؿ ال ربية تبنت  يواهوف يوتحويؽ اال تورار يوالو اراة

 .( 2016 ي) جالؿ يا ية التايلةي ووف أذواا الو اراة ال الوطالب اه ا ية للوواطف ال رب تلؾ 

 :واالقتصادي انتشار الفساد السياسي واإلداري  2.3.2

إال أف   بػػرة الػػدوؿ بػػه ت تلػػؼ تب ػػا  لحجػػـ  يواإلدارد ظػػاذرة يالويػػة ييلػػى الػػرغـ وػػف أف  الت ػػاد ال يا ػػ 

إال أف  وػا يويػز ذػذا الظػاذرة  ينت ه يواف قوله يف اه اليب الوتب ة للت اوؿ و اا  اوال  يوطبي ة ذذا الظاذرة
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ب بػػارة   يجػػزاا  وػػف بنيػػة النظػػاـ ال يا ػػ  نت ػػه يذػػ  أنتاػػا أصػػبحت فػػ  حػػاالت يديػػدة يفػػ  الدولػػة ال ربيػػة الحديثػػة

ترتوػ  إلػى وصػاؼ  يوال يا   بػدأ يتػأطر فيوػا يواػف ديوتػه بآليػة  اصػة بػه يإف  ا ت راا الت اد اإلدارد يأ رق

 يوأ القيػة فايلػة يواجتواييػة يوذو اهور الذد ن ثر يليه ف  تحولاػا إلػى قػوة  يا ػية ي''الوؤ  ة'' الوائوة بذاتاا

وذػ  اػغوط  يتوارس اغوطاا الوبا رة وغير الوبا رة يلى الدولة ووؤ  اتاا والوجتوع وقػواا ال يا ػية واإلفػراد

 .( 67صي1985) إبراذيـ  ويلى اافة الو تويات وباه ص ال ليا وناا يجتوعونظوة ت وؿ اافة وياديف الدولة والو

وو ػػػتوق  يإف  تحػػوؿ الت ػػػاد إلػػى ووار ػػػة  ػػػائ ة االنت ػػاري ذػػػو وؤ ػػػر وااػػ  فػػػ  دالالتػػػه يلػػى طبي ػػػة

 يأو حتى غياب أجازة الرقابة يوف  وودوة ذذا الوظاذر ا ؼ يونظاواا ال يا   يالوظاذر ال اوة هزوة الدولة

وبػػػاه ص وػػػا يت لػػػؽ ونػػػه  يوان ػػػداـ ال ػػػتافية فػػػ  ووار ػػػات الدولػػػة يوال ػػػ بية يوالوحا ػػػبة الر ػػػوية يلو ػػػاالةوا

والوػاؿ فػ  غالبيػة الػدوؿ  يوأ يرا   يادة ال القػات غيػر الصػحيحة بػيف ال ػلطة يب يا تاا االقتصادية واالجتوايية

 يواػذلؾ فػ  ا ػتغالؿ الوواقػع اإلداريػة يووؤ  ػاتاا يوذو  لؿ يظار ف  إف اد رأس الواؿ هجازة الدولػة يال ربية

 .( 1999 ي) يل  وال يا ية للحصوؿ يلى واا ب   صية أو يائلية

وفداحػة  يو ػوا ت صػيص الوػوارد االقتصػادية الووويػة ي الؿ يور الدولة ال ربيػة الحديثػة انت ػر الت ػادف

 يو ػػػوا ا ػػػت داـ ال ػػػلطة يوانت ػػػار الر ػػػوة يةوال ػػػتافي وغيػػػاب الو ػػػاالة يالتوويػػػؿ واإلنتػػػاؽ يلػػػى اهوػػػف والجػػػيش

 .( 55ص  ي2015 ي) حواد وا تغالؿ الونصب ال اـ لتحويؽ ونافع   صية

 التبعية لمخارج : 3.3.2

وثػؿ الن ػيد الر ػو   ييػالف ال ػال ال ت رؼ وػف اال ػتوالؿ إال اإل الحديثة ن أت وذ ال ربية  ةإف الدول

اإليالف يف ذذا اال توالؿ تـ  أفبحيث  يأو الو ت َورة يولة الحاويةوووافوة الد يؿ ف  اهوـ الوتحدةووثو  يال لـو 

وفاػرة التاػاوف دا ػؿ الجاو ػة ال ربيػة تػأت  بوػا ال  يب ػد توقيػع ال ديػد وػف الو اذػدات التػ  تاتػؿ وصػال  الغػرب
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الناصر  يا ة رفض يبد  يندوا يـ1955وقد طرحت الو الة بحدة ف   نة  ييت ارض وع االرتباطات ال ارجية

ويبػػد  يود لػػت وصػػر يو لوػػا حػػاوؿ اال ػػتوالؿ الت لػػ  اصػػطدـ بحويوػػة اال ػػتوالؿ الو لػػف فػػ  وصػػر ياهحػػالؼ

اػاف اػاف وػف الطبي ػ  أف ي ػوؿ الصػراع اػؿ  ػاحة الػوطف ال ربػ  حيػث و  يالناصر فػ  صػراع وػع قػوق الايونػة

 .( 2013 ي)  يؼ الدولة ال ربية الحديثة والتب ية للغرب ذو أحد أذـ اهذداؼ للدولة يالتحرر وف اال ت وار

للدولػػة  الػذات  أاػػ ؼ وػف اال ػػتوالؿ يابيػرا   بلغػت حػػدا  لتب يػة فػػ  ال ػالـ ال ربػػ  الاػف وػػا حػدث ذػػو أف و 

 يوي ػػارية يتتج ػػد وظػػاذرا بأ ػػااؿ وت ػػددة  يا ػػية يوأ ػػبابه يوأب ػػادا يوذػػو واقػػع لػػه وظػػاذرا يال ربيػػة الحديثػػة

 .( 60-55ص  ي1992 ي) صايغ وتانولوجية يوثوافية يووالية يوأونية يواقتصادية

بػؿ وت ػترؾ و اػا جولػة أ ػرق  يوال واوؿ ال ارجية فح ب يأوا أ باب التب ية فال توتصر يلى الاغوط

 يووف بيف أذـ ذذا ال واوؿ تجدر اإل ارة إلى اؿ  وف ارتباط وصال  ب ض الووق ال يا ية يوف ال واوؿ الدا لية

وأزوػػة  ػػريية  يواػػ ؼ النظػػاـ اإلقليوػػ  ال ربػػ  يواالقتصػػادية الوحليػػة با ػػتورار يالقػػة التب يػػة اوػػا ذػػ  لل ػػارج

إاافة  إلى ا ؼ جاود التااوؿ والت اوف بيف الدوؿ  يال ربية –وت دد وصادر النزايات ال ربية  يالنظـ ال يا ية

حصػيلة ف ػؿ ذػذا ال واوػؿ تت ػاؿ أراػية ونت ػية  ووػف يوال  ػارد يوباه ص فػ  الوجػاليف االقتصػادد يال ربية

 .( 2016 ي) يباسف  توتيف روابط التب ية لاا  واالناواؾ ال يا   يال ارجيةال اوع للووق 

إال أنتاػا ت ػترؾ جوي اػا فػ   يااودرجات يلل ارج التب يةوف ا تالؼ الدوؿ ال ربية ف  أ ااؿ  ويلى الرغـ

وذػػو واقػػع ي ػػير إلػػى التػػرابط ال اػػود بػػيف فوػػداف  يواالجتواييػػة الدا ليػػة يأو إاػػ اؼ الحريػػة ال يا ػػية يوحاربػػة

بػأف  غالبيػة الن ػب ال ربيػة  يوػروفاهور الذد ج ؿ ب ػض البػاحثيف يث  يوال اوع للووق اهجنبية يالحرية ال يا ية

 داـ الوػػوة حتػػى ولػػو ااػػطرت أحيانػػا  إلػػى ا ػػت ذايوا ػػتورار  يالحااوػػة ت وػػؿ يلػػى تاػػريس يالقػػة التب يػػة لل ػػارج



41 
 

بػؿ إنتاػا ت وػؿ فػ  ذػذا االتجػاا  يلوواجاة الحراات والتيارات الوحلية الرافاة لاذا النوط وف ال القات وع ال ارج

 .( 2006 ي) الازيل  غتؿ فياا أحيانا  حتى التداييات الناجوة ينااللدرجة الت  تث 

ت توػد الػدوؿ ال ربيػة بصػورة أ ا ػية يلػى  ـي1973ونذ بداية االنتراد اهوريا  بال الـ ال رب  ب د حػرب 

وتأييػدذا ذػ   يوو ػاندتاا يفراػاا الوػوق الابػرق يوحيػد لل ػريية وأحيانػا   يرااا ال الـ ال ارج  اوصػدر أ ا ػ 

لػذلؾ تجاذلػت و ظػـ الػنظـ ال يا ػية فػ  ال ػالـ  يالاواف الوحيد لبواا النظػاـ ال يا ػ  وأحيانػا بوػاا الدولػة ذاتاػا

 .( 63ص  ي2011 ي) يارؼواوارثاا  يلوآ ياا لـ تثلؽ باال   وأحيانا   يواحتياجاتاا يوبااال رب  وطالب   

إذ تحػاوؿ ذػذا  يأحػد أبػرز أ ػباب التب يػة الت ػوؼ الػدائـ الػذد ت ي ػه البلػداف الصػغيرة والاػ يتةويث اؿ 

دا ؿ  والت ػتر يووار ة االنغالؽتلجأ إلى و  ييلى بوائاا وف  الؿ االيتواد يلى الووق اهجنبية الػدوؿ الوحافظػة

 يوبالتػػػػػػػػػػػػػال  تراجػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػيادتاا يوجتو اتاػػػػػػػػػػػػػاي اهوػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػذد يػػػػػػػػػػػػػؤدد إلػػػػػػػػػػػػػى زيػػػػػػػػػػػػػادة تب يتاػػػػػػػػػػػػػا لل ػػػػػػػػػػػػػارج

 أدنػػػػى ايتبػػػػار للػػػػرأد فت توػػػػد  يا ػػػػات ذػػػػذا البلػػػػد الحػػػػاو  دوف  يووػػػػا ي ػػػػاـ فػػػػ  تنتيػػػػذ طلبػػػػات الدولػػػػة الحاويػػػػة

 ووتجاػػػػػػػػه يت بػػػػػػػػر يناػػػػػػػػا الديووراطيػػػػػػػػة تػػػػػػػػأويف  ػػػػػػػػرييتاا وتجػػػػػػػػاوزا ال ػػػػػػػػريية التػػػػػػػػ  باػػػػػػػػدؼ يال ػػػػػػػػاـ الوحلػػػػػػػػ 

 .( 76ص  ي2005 ي) الوصردنحو  ريية الراا ال ارج  

 ضعف الدولة وانعدام االستقرار السياسي : 4.3.2

وبالتػال   يوالوػانوف يالدولة يف إر ػاا أ ػس ال القػة الطبي يػة وػع الوجتوػع يلػى أراػية ال ػريية تيجز 

وتنتيػػذ ال يا ػػات  يوقػػد ترتػػب يلػػى ذلػػؾ ا ػػتتحاؿ يجزذػػا يػػف ات ػػاذ يوت بئػػة وواردذػػا بتايليػػة ييجزذػػا يػػف إدارة

أو يػدـ قػدرتاا يلػى تحويػؽ  يأوا النتيجة فا  اػ ؼ يوالتحديات ال ارجية يال ليوة لوواجاة الو االت الدا لية

اػافة  إلػى ذلػؾ ف ػلاا فػ   يووػف ثػـ الحػد وػف تب يتاػا لل ػالـ ال ػارج  يوالػدفاع ينػه ياال توالؿ الوطن  الت ل  وا 

ب بارة  أ ػرق إف  الوتارقػة الابيػرة التػ  و  يوالابرق يو يا   يلى الواايا ال اوة يواجتواي  يتحويؽ إجواع وطن 
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واػ ؼ أدائاػا  يوالوجتوع وف جاة يوتطاوؿ دورذا ف  االقتصاد يتظار بيف تا ـ أجازة الدولة ال ربية الحديثة

 يوواػػووناا يت اػس حالػػة االغتػراب الت لػ  بػػيف  ػاؿ الدولػة ياوػة وػف جاػػة أ ػرقفػ  و تلػؼ ويػاديف الحيػػاة ال 

 يوبػػػاه ص فيوػػػا يت لػػػؽ بواػػػايا ال دالػػػة االجتواييػػػة اايواػػػ ت يوذػػػو اغتػػػراب ن ثػػػر يليػػػه فػػػ  تػػػدن  إنجازاتاػػػا

تػ  ن ثػر يلياػا وذػ  النتيجػة ال يواال ػتوالؿ الػوطن  يوالتوػدـ ال لوػ  يوالتنوية االقتصادية يوالديووراطية ال يا ية

 .(  Ayubi , 1995 , p.p 105) ف  ا ؼ  رييتاا أواـ وجتو اا الوحل  والدول 

 يوأذػػػداؼ يو يا ػػػاتاا لوصػػػال  يوووار ػػػاتاا ييػػػدـ توثيػػػؿ الدولػػػة بو تلػػػؼ أجازتاػػػاذػػػذا باإلاػػػافة إلػػػى 

فالدولة ال ربية الحديثة لجأت إلى الت اوؿ وع الوجتوع بال اؿ  يوطووحات و تلؼ الووق االجتوايية الواونة لاا

ويظار ب اؿ واا  ف  يدـ ال ػواح فػ   يذذا اهور يتوثؿ يوتوجااتاا اإليديولوجية يالذد يتنا ب وع  يا اتاا

وف  يعوالوجتو يوتنظيوات اجتوايية قادرة يلى وناف تاا ف  إدارة  ؤوف الدولة يأغلب اهحياف بوياـ قوق  يا ية

والحػد وػف ا ػتوالليتاا الحويويػة  يأو تغييباػا يذنا تظار ال يا ػة الونظوػة لتػدوير أغلػب يناصػر الوجتوػع الوػدن 

ة وازالػت وتحاوػة فػ  وذػ   يا ػ يووؤ  ػاتاا ييبػر الػتحاـ الوبا ػر وغيػر الوبا ػر باػا وػف جانػب أجاػزة الدولػة

أو إا اؼ الوجتوع  يأو تحييد ي لن  والوبطف يلى إلغاابو نى إصرارذا ال ينت ية وذذنية الدولة ال ربية الحديثة

و يا ػة الدولػة تجػاا الوجتوػع  يوباه ص ف  اؿ وا له يالقة بالحيػاة ال يا ػية ب ػاؿ يػاـ يوقواا الحية يالودن 

أدق إلػى غلبػة الطػابع الوراػزد للدولػة  يوصحيحة تربط الدولة بػالوجتوع ي دـ وجود يالقة  ليوةف يب اؿ  اص

وذػػو وػػا دفػػع  يوبالتػػال  تػػدن  إف لػػـ نوػػؿ غيػػاب الو ػػاراة ال يا ػػية للوجتوػػع باػػذا الصػػدد يفػػ  الوجػػاؿ ال يا ػػ 

واالجتواييػػة إلػػى اللجػػوا إلػػى االحتجػػاج وال نػػؼ ال يا ػػ  او ػػيلة للت بيػػر يػػف  يبال ديػػد وػػف التيػػارات ال يا ػػية

أغلػػػب  إذ أف ييب وردود ف ػػػؿ ت اػػػس الوجػػػه اه ػػػر ل يا ػػػية الدولػػػة تجػػػاا الوجتوػػػعوذػػػ  و ػػػائؿ وأ ػػػال يوطالباػػػا

ات الوو يػػة للووار ػػ جػػاات اػػرد ف ػػؿ يوا ػػت واؿ ال ػػالح وػػف جانػػب الوػػوق الوناذاػػة لل ػػلطة يووار ػػات ال نػػؼ
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  يجػػز الػػذد ان اػػس الحوػا  فػػ وذػػو اهوػر يوالودنيػة يوقػػواا ال يا ػػية يوالابػت الػػذد توار ػه الدولػػة اػػد الوجتوػع

 .( 339-334ص  ي2001 ي) زذرافالوحافظة يلى وحدة وجتو اا وتوا اه بالدولة 

وثػؿ االنتوػااات  يوتت ػارض و اػا يتتجاوز االنتوػاا للدولػة ض الدوؿ ال ربية يغلب يلياا انتوااات ب إف

أدق لظاػػور ب ػػػض  ووػػاي ي و ػػػورياوليبيػػا يولبنػػاف يوال ػػراؽ ياوػػػا يحػػدث فػػ  الػػػيوف يوالدينيػػة يوالطائتيػػة يالوبليػػة

 يواإلقليوػ  يوثػؿ و ػالة االنػدواج الػوطن  يووػا زالػت ت ػان  وناػا الدولػة ال ربيػة الحديثػة يالت  يانػتالو االت 

وتػد ؿ الػدوؿ فػ   يا ػات  يوب اػاا يفاال  يػف و ػاالت الحػدود بػيف الػدوؿ يواالجتواي  دا ؿ الدولة الواحدة

يػراف يوال ػراؽ يوثػؿ و ػالة اهاػراد فػ   ػوريا يأو الدينيػة لػب ض  ػ باا يالدوؿ اه رق نظر ا للػروابط الطائتيػة  يوا 

وال ػراؽ اانػت الطائتيػة ذػ  الحااوػة ال  يوفػ  دوؿ وثػؿ  ػوريا يوالتػد ؿ اإليرانػ  فػ  الػدوؿ ذات الوجػود ال ػي  

 .( 2016 ي) جالؿالدولة الحديثة 

 ضعف البناء المؤسسي لمدولة : 5.3.2

يحيى اليحياود ف  ووالة له ية الحديثة ا ؼ البناا الوؤ   ي ووف ذنا ينطلؽ ي يطر يلى الدولة ال رب

، أو تســمو عمــى وطنيــة تشــييد دولــة تتجــاوز القبيمــة" لــم تســتطع الدولــة الب نػػواف " الدولػػة الوطنيػػة الوحتلػػة " : 

، أو لالرتبـاط المـذىبيى مستوى االنتماء العرقي البدائي، أو تتنكـر ، أو ترتفع عمالطائفة، أو تعمو عمى العشيرة

ت ػػػتطع الدولػػػة ال ربيػػػة الحديثػػػة ا ػػػتاواؿ ي فلػػػـ (  2014) اليحيػػػاود ي  تتعـــالى عمـــى المـــون أو المغـــة أو الجـــنس "

أيتا  اانت  يأو با تواللاا الذات  يف   ص الحااـ ي واا فيوا يت لؽ ببنائاا الوؤ    يوووواتاا بالو نى الحديث

وذو اهور الذد ل ب دورا  ذاوا  ف  يرقلة ا تورار وتاوواا ادولة ف  الػوي   يصتته وطريوة وصوله إلى ال لطة

حيػث أدق يػدـ ا ػتاواؿ البنػاا الوؤ  ػ   يوقانونيته ف  الوي  الحووق  يوثباته ف  الوي  ال يا   ياالجتواي 

يػأت   ياديفوفػ  و تلػؼ الويػ يإلػى ظاػور و ػااؿ وا  ػااليات يػدة يلػى و تلػؼ اهصػ دة يللدولة ال ربية الحديثة
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بو نػى ان ػداـ  يوال تبػدؿ يوأداة لاػواف ا ػتورار اهنظوػة الحاليػة دوف تغيػر يف  وودوتاا تحوؿ الدولة إلػى و ػيلة

 يوثؿ الحاػـ ال ػائل  يأنواط توليدية تجذرووا أدق إلى  يواالجتواي  لل لطة يوالديووراط  يإواانية التداوؿ الحر

وان ػػػداـ أب ػػػط  يوالوػػػبطف يولػػػيس وصػػػادفة أف يتحػػػوؿ الووػػػع ال ػػػافر يوالػػػدين   أو الػػػديووراط  ال ػػػال  يوالوبلػػػ 

وا ػػتورار اهنظوػػة  يوالت ػػاؿ فػػ  اػػواف ا ػػتورار يإلػػى اه ػػلوب الوحيػػد يواالجتواييػػة يووووػػات الحريػػة ال يا ػػية

إلى أف  حالة الت ػوا التػ   ػابت وذو وا ذذب إليه وحود جابر اهنصارد حيف توصؿ  ي( 2016 ي) يبػاس الحااوة

إنتوا ت ود إلى يدـ و رفتاا التصؿ بيف ال لطة والدولة  الؿ صػيرورة تاوناػا ونووذػا  ينوو الدولة ال ربية الحديثة

وار ت  الت ذ   ال لطةبؿ  يينبغ بدور الحاانة لل لطة اوا  الدولة ال ربية لـ توـ ذذب إلى أفبؿ  يالتاري  

يتاػوف بدا لػه تاديػد وليػدذا بػال طر وربوػا  يوذو وا ي ن  أف  الوااا يلى ذػذا الحااػنة يدور الحاانة للدولة

 .( 190-189ص  ي1994 ي) اهنصارد  بالووت

فاهنظوػػة  يغيػػاب بنػػاا وؤ  ػػ  و ػتور لتػػداوؿ ال ػػلطة ال يا ػػػيةوػف ذنػػا تويػػزت الدولػػة ال ربيػة الحديثػػة ب

فػػ   اال ػتورارفػ  وحاوالتػػه  يظػػؿ الػرئيس جػػادا   حيػث يالواقػعفرديػة يلػػى أرض  وب ػاؿ يػػاـ ذػ  أنظوػػػة ال ربيػة

أو  ي يا ػػية ة وؤ  ػػات  دوف أد دور هي ػػ يبػػػؿ ي تػػار  ليتتػػه بنػػاا يلػػى ايتبػػارات   صػػية يالحاػػـ طػػواؿ الحيػػاة

أف الواع الطبي   الذد يأت  فيه رئيس الدولػة ذػو االنت ػاب وػف  فاهصؿ ي( 73ص  ي2005 ي) الوصردد تورية 

الوجلػس  أو يػف طريػؽ يال ػ ب بالطريوػة التػ  يػنص يلياػا الد ػتوري  ػواا بطريوػة وبا ػرة وػف قبػؿ ال ػ ب قبؿ

اوا ف  وصر ف   الحاـ إال بالوفاة يتراوف ووايػد فإف حااـ االنظوة ال ربية ال يأو وزيجا وف الوا يف يالنياب 

حػدث وػع  اوػا أو الوػرض يو ػوريا أاثػر وػف وػرة  اوػا فػ  ال ػراؽ االنوػالبأو  ي1970 ػنة  ياد جواؿ الناصر

وت تبر  ي1981 نة  اوا ف  حدث وع الرئيس ال ادات أو االغتياؿ ي1979رئيس ال راؽ أحود ح ف البار  نة 

 .( 262-260ص  ي1987 ي) إبراذيـالوجاؿ  لبناف وا ا ا تثنائيا فػ  ذػذا
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 يواػ ؼ قػدرة ا ػتواللاا يػف الحاػاـ يلاػالوؤ    ا ؼ البناا اب يلود تويزت الدولة ال ربية الحديثة إذا  

أو  يفلػػػـ ت ػػػاد تػػػداوال  حػػػر ا ديووراطي ػػػا يفصػػػارت الدولػػػة ال ربيػػػة الحديثػػػة و ػػػيلة ل دوػػػة وصػػػال  اهنظوػػػة الحااوػػػة

وصػػ وبة ا ػػتواللاا يػػف  يال ػػلطات الحااوػػة بػػالحاـ فػػ  ال ػػالـ ال ربػػ  إلػػى ا ػػتبدادأدتق ووػػا  ياجتوايي ػػا لل ػػلطة

والتوثيػػػػؿ  يواهوػػػػف يبػػػػدا ا وػػػػف الوؤ  ػػػػات ال ػػػػيادية اػػػػالجيش يالحاػػػػاـ يلػػػػى وؤ  ػػػػات الدولػػػػةو ػػػػيطرة  يالحاػػػػاـ

والوؤ  ػػػػات ال دويػػػػة  يوالو ػػػػاريع االقتصػػػػادية يأو الوؤ  ػػػػات اإلنتاجيػػػػة ا ػػػػراات الوطػػػػاع ال ػػػػاـ يالدبلووا ػػػػ 

واػ ؼ قػدرتاا  يل ػالـ ال ػارج ذذا فاػال  يػف أزوػة ال القػة با يالوحلية تواإلدارا يواإل ااف يوالصحة ياالت ليـ

 .( 2016 ي) جالؿ والتنوية االقتصادية يواالجتواي  ييلى تحويؽ االندواج ال يا  

 ضعف الشرعية : 6.3.2

 ،أن النظــام الشــرعي ىــو الــذي يشــعر معــو مواطنــوه أن ذلــك النظــام صـــالح" : ذذػب "وػػااس فيبػػر" إلػػى 

رأق أف  فوػد يأوػا برذػاف غليػوف فػذذب إلػى أب ػد وػف ذلػؾ ي( 209ص  ي1994 ي) إبػراذيـويستحق التأييد والطاعة " 

ر ذػؤالا بووافوػة ال ػلطة وت ػوؿ إقػرا ياهغلبية وف الوحاوويف لحؽ الحااـ ف  الحاـ  ػريية النظػاـ تتجػاوز قبػوؿ

 ي2005 ي) الوصػرد والراػا بال اػوع الطػوي  ل ػلطاناا يوأ ػلوب تػداولاا وطريوػة ووار ػتاا يالوائوػةا ف  صورتا

 .( 79ص 

ػػا   يأفوػػػدتاا  ػػػرييتاا ييلػػى أف الطريوػػة التػػ  ت ػػالت باػػا اهنظوػػة ال يا ػػية ال ربيػػة فإناػػا تثػػدلؿ الوقػػائعأو 

 أو نظػػػػػػػـ توػػػػػػػـو يلػػػػػػػػى يفاػػػػػػ  ن ػػػػػػػب  يا ػػػػػػية ي ػػػػػػارية يولػػػػػػػو بػػػػػػالووة يالتػػػػػػ  تحػػػػػػاوؿ وػػػػػػػرارا الحصػػػػػػوؿ يلياػػػػػػا

ولػـ  يال  ػارييف وأ ينظوػة ال ػيوخأوؿ وا  بؽ فاػ  وف  وج يأو أنظوة ثيوقراطية يوالوبلية ال صبوية يال  ائرية

 ووػػػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحصػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ يوالتوػػػػػػػػػػػػػػػدـ يوالتنويػػػػػػػػػػػػػػػة يتحوػػػػػػػػػػػػػػػؽ وطالػػػػػػػػػػػػػػػب وجتو اتاػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػ  الديووراطيػػػػػػػػػػػػػػػة

 ووػػػػػػػػػػف ذػػػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػػػرييات يةل ػػػػػػػػػريية ايتوػػػػػػػػػدت أدوات الووػػػػػػػػػع والوػػػػػػػػػو أو جػػػػػػػػػزا وػػػػػػػػػف ذػػػػػػػػػذا ا ييلػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػرييتاا
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 (  يبػػػػػد اإللػػػػػه بلوزيػػػػػز) والتػػػػػ  ي ػػػػػوياا  اثيػػػػػرا  والتػػػػػ  لطالوػػػػػا التػػػػػت ال ػػػػػ وب ال ربيػػػػػة  ي ػػػػػريية الوػػػػػوة والت ػػػػػلط

وذاوت  يدت الحرياتف قيت أب د  يقتاؿ الوجاؿ ال يا   أواـ   وبااإإلى جانب  ي" بان داد اهنظوة ال يا ية  "

أدق إلػى وصػادرة التػداوؿ  اهوػر الػػذد يف ريية الووا والت ػلط طغػت يلػى  ػريية االنت ػاب الػديووراط  يالحووؽ

 .(80-79ص  ي2005 ي) الوصردال لو  لل لطة 

اوا يواف الووؿ  يذاتاا الحديثةورتبط أ ا ا  بظروؼ ن أة الدولة ال ربية ا ؼ ال ريية يواف الووؿ أف 

ل يا ة ت اس  يف أف تاوف وياا   الحديثةإلى يجز الدولة ال ربية ف  جانب ونه ي ود أياا أف ا ؼ ال ريية 

اإطػار لتنويػة وتاػػـو  يوالوانونيػػة يواػػذلؾ يجزذػا يػف إ ػػاية وتاػـو الدولػة الديووراطيػة يلوصػال  الوطنيػة ال اوػةا

وال ػبب ي ػػود  يإلػػى وصػاؼ الػػوالا للدولػة والوػػانوف يوالتوليػدد يوتجػػاوز و تلػؼ أصػػناؼ الػوالا الجزئػػ  يالوواطنػة

وال دالػػة فػػ  توزيػػع الثػػروة  يوالتنويػػة االقتصػػادية يواالجتوػػاي  يبػػذلؾ إلػػى إ تاقاػػا فػػ  تحويػػؽ االنػػدواج ال يا ػػ 

 .( 1997 ي) غليوف وال لطة

أو  يأو طػػائت  يوصػػدرذا دينػػ  يوتوتػػاز اهنظوػػة الحااوػػة فػػ  الػػدوؿ ال ربيػػة  فػػ  ايتوادذػػا يلػػى  ػػريية

أو  يأو تصػػػتية اال ػػػت وار يأو اال ػػترااية يو توػػدة يلػػػى  ػػػ ارات أيلناػػا النظػػػاـ االحريػػػة يثػػػوردأو  يأيػػديولوج 

 .( 73ص   ي2005 يالوصرد)تحويؽ التنوية 

 : التخمف االقتصادي واالجتماعي 7.3.2

ن ػأة الدولػة ال ربيػة فونػذ  يواالجتوػاي  يوال يا ػ  يي يش ال ػرب حالػة وااػحة وػف الت لػؼ االقتصػادد

 يالصػحية والبلديػة ال ػدواتوتح ػيف  ياهريػاؼوتطػوير  يالت ليـيف اصالح وناذه  والحديث لـ ينوطع  يالحديثة

توويػة و  يتطػوير واػع الوػرأة ال ربيػةو  يوالواػائ  يوال  ػارد يوالوػال  يواالدارد يال يا ػ  الت ػادوالواػاا يلػى 
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 الدولػة ال ربيػة الحديثػة ف ػلت  لاػف يوااليالوػ  يواالونػ  يوال  ػارد يوال يا ػ  ياالقتصػادد والت اوف يالتااوف

 .( 2003 ي) الرواؼف  ذلؾ 

ولػػـ  يال يػػزاؿ ال ػػالـ ال ربػػ  فػػ  واػػع وت لػػؼفػػ يواػػاع وػػا ب ػػد اال ػػت واره أ ػػيرة  الػػدوؿ ال ربيػػة ظلػػت 

حتػى فػ   يوغيػر وناف ػة يظلػت صػنايتاا اػ يتة يوحتػى البلػداف التػ  ولجػت البػاب ييد ؿ يصر الصناية ب د

 ي( 2015 ي) يوػػر وو ػػتداوة حويويػػة   تنويػػة   وف ػػلت بلػػداف ال ػػالـ ال ربػػ  ف ػػال  ذري ػػا  فػػ  تحويػػؽ يأ ػػواقاا الوحليػػة

 يتوثػػؿ ذلػػؾ فػػ  تراػػز يوليػػات التنويػػة فػػ  ونػػاطؽ وأقػػاليـ و ينػػة يابيػػر ذيالػػ    وػػف  لػػؿ  ت ػػان  الػػدوؿ ال ربيػػة ف

أو ب ػػض الوػػدف واهقػػاليـ الجاذبػػة لوطايػػات اقتصػػادية  يواقتصػػادد يتتوحػػور حػػوؿ ال اصػػوة ابػػؤرة تراػػز  يا ػػ 

 يوالتاوػيش يوالجاػؿ يراػت ت ػان  وػف التوػرأوػا بػاق  أقػاليـ الدولػة فإناػا تث  يأو التجػارة ال ارجيػة يو ينة اال ياحة

ذ  دوؿ فجويع الدوؿ ال ربية  يويجب أف نالحظ أنه لـ تنج  دولة يربية ف  االرتواا إلى وصاؼ الدوؿ الوتودوة

 يأو اإلقليوػػ  ي ػواا يلػػى الصػ يد الوطػػرد ييلػػى ال ػػارج فػ  قاػػايا بػػؿ إف الػدوؿ ال ربيػػة وػا زالػػت ت توػد يناويػة

 .( 64ص  ي2011 ي) يارؼيأت  للدوؿ ال ربية وف ال ارج  يوال الح يوالدواا يفالغذاا

 : حداثة تشكل نموذج الدولة الوطنية في المنطقة العربية 8.3.2

وغيػر  يللوجػود بطريوػة وصػطن ةظاورذػا  وتتػردةي وذػ  الدولة ف  ال ػالـ ال ربػ  أياػا ب صوصػيةتنترد 

وال تحتػػػـر  صوصػػػػية  يأو الوجتوػػػػع يور ػػػوت حػػػػدودذا الوػػػوق اال ػػػػت وارية بصػػػورة ال ترايػػػػ  اإلن ػػػاف يطبي يػػػة

تػـ توزيػؽ ال ديػد وػف  يبػؿ يلػى ال اػس وػف ذلػؾ يوأنوػاط و ي ػتاا يوحػدود وجودذػا يوثوافتاا يالجوايات الب رية

يراف يو وريا يوثؿ حالة اهاراد ف  ال راؽ يالجوايات الب رية بيف أاثر وف دولة والنوبييف بيف وصر  يوترايا يوا 

 .( 64ص  ي2011 ي) يارؼ ناذيؾ يف الوبائؿ ال ربية الواحدة الت  توزيت بيف أاثر وف دولة يوال وداف



47 
 

إاػافة  يب ػد الحػرب ال الويػة الثانيػة اصػة  يللتطػورات الدوليػة نتيجػة   الدولة ال ربية الحديثػة ن أةجاات 

وأدق ذلػػػؾ إلػػػى ت ػػػريع االنتوػػػاؿ وػػػف صػػػيغة االنتػػػداب إلػػػى وػػػن   يوالاتػػػاح الػػػوطنييف يإلػػػى تنػػػاو  ف اليػػػة الػػػوي 

 يالوػرتبط بو اذػػدات ياهوػر الػذد أدق إلػػى ن ػوا  ػاؿ وػػف أ ػااؿ اال ػتوالؿ الػػوطن  ياال ػتوالؿ الػوطن  بتػػدرج

ة  اللػػػه لل بػػػرات افتوػػػرت الدولػػػة ال ربيػػػ يوبالتػػػال  ف وػػػر الدولػػػة ال ربيػػػة الحديثػػػة قصػػػير ن ػػػبيا يواتتاقيػػػات ثنائيػػػة

ووحاولػػة ا تن ػػاخ النوػػاذج الغربيػػة فػػ  بنػػاا  يوذػػو وػػا ج لاػػا تت ػػبط وػػا بػػيف التب يػػة لل ػػارج يالترااويػػة التاري يػػة

 .( 2009 ي) تراوان ووا بيف االرتجاؿ والبناا ال  وائ   يالدولة

 خالصة : 9.3.2

تاجػا  لل يا ػة اال ػت وارية ور ػـ حػدودذا الجغرافيػة اانػت فػ  اهغلػب ن يإقاوػة الدولػة ال ربيػة الحديثػةإف 

وفػ  ذػذا تاوػف الاثيػر ي واالجتوػاع يوالثوافػة يوالجغرافيػا يوبالتال  لـ تت ؽ وػع و طيػات التػاريع للدوؿ اهوروبيةي

ديد وف الو االت يلى ال  يرغـ ظاورذا الو توؿ يوالوودوات الت  ج لت وناا بناا  يحتود ف  ذاته يوف اه باب

واالجتوػاي  دا ػؿ الدولػة  يواإلقليوػ  يووف بيف أذـ ذذا الو االت و الة االندواج الوطن  يواإلقليوية يالدا لية

 –ال ربيػػة  للحػػدودوأ يػػرا  الو ػػاالت الوتت لػػة  يوالب ػػرية يإاػػافة  إلػػى و ػػاالت نوػػص الوػػوارد الطبي يػػة يالواحػػدة

 .( 174-170ص  ي1988 ي  د الديف)  غير ال ربية –وال ربية  يال ربية

اانػت أغلباػا  يوف  الؿ وا  بؽ يتا  لنػا أف الدولػة ال ربيػة الحديثػة تويػزت بوجوويػة وػف ال صػائص

 يفوػػػد ل بػػت ال واوػػؿ الدوليػػػة يب ػػبب أف الدولػػة فػػ  ال ػػػالـ ال ربػػ  لػػـ تاػػػف نتاجػػا  ل وليػػة تطػػػور تػػاري   تػػدريج 

واهزوػات التػ   يوذ   صائص  ػاذوت فػ  ظاػور أغلػب الو ػاالت يوالدا لية دورا ف  ت ايؿ ذذا ال صائص

حيث  الت ذذا ال صائص اهراية التاري ية لبروز اهزوات الت   يت ان  وناا الدولة الوطنية ف  ال الـ ال رب 

يػػب ي  ػػيوا وأف الدولػػة الوطنيػػة الحديثػػة فػػ  ال ػػالـ ال ربػػ  ف ػػلت فػػ  ترتوا ػػتوراريتاا يتاػػدد بوػػاا الدولػػة الوطنيػػة



48 
 

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 

ا وؤ  ات الدولػةي ون ػبت الاثيػر وػف االحتوانػات وف التب يةي اوا اايت الاثير وف االواانات ف  يوليات بنا

 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 

 مقدمة 1.3

 يواالجتوايية يال يا ية يال ربية ف  النوا ات لدق جويع الن ب ذاوا   تحتؿ و ألة الاوية اليـو حيزا  

وتأ ذ ذذا الواية أب ادا   تى ف   يووواوع اللحظة يفا  قاية ال صر يواهااديوية يواإليالوية يوالتارية

فود تزايد االذتواـ بوواوع الاوية ف  النصؼ  يبارزة لاناا ف  ال الـ ال رب  تحتؿ واانة   يأنحاا ال الـ اافة

 يووواجاة التب ية يوحراات التحرر الوطن  يوالثورد يو اذـ ص ود الوي  الووو  يالثان  وف الورف ال  ريف

وبدأ ظاور وا ي رؼ  يف  تزايد االذتواـ باذا الواية يوانت ار الحراات اإل الوية يووتطلبات تصتية اال ت وار

 يالذد ي اؿ تصورا  اصا وف اافة الت ايالت دا ؿ الوجتو ات ال ربية للاوية الوطنية الجاو ة يالاويةب طاب 

 يواالجتواي  ف  الوجتو ات ال ربية يوالت  ت ط  ال ريية للنااؿ ال يا   يااالت  يناود الجويع تحت لوائ

 . وتحويؽ التنوية والحداثة يف  و ارااا لبناا الدولة الحديثة

وايؼ ن أت ف   ي: وا أزوة الاوية   ا تيةاإلجابة يف الت اؤالت  الدرا ةا التصؿ  وؼ تحاوؿ ف  ذذ

 .وتدايياتاا يلى اال تورار ال يا   للوطف ال رب    يووا آثارذا يال الـ ال رب   

 التأصيل المفاىيمي والنظري ألزمة اليوية 2.3

ويلى وا تناولته الدرا ات  يالاوا يلى وتاـو الاويةتوـو ف  ذذا الوبحث بإلواا الدرا ة  وؼ  وذذا    

اوودوة للحديث يف اهزوة الت   يلإلحاطة بجوانب الوواوع يال يا ية واالجتوايية فيوا يت لؽ باذا الجانب

 .ي ان  وناا ال الـ ال رب  فيوا يت لؽ بالاوية
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 مفيوم اليوية  1.2.3

فاو أحد أذـ اإل ااالت الت   يال الفية بيف الباحثيفال  ؾ أف وتاـو الاوية ذو وف أاثر الوتاذيـ 

واثرة االيتبارات الت  يجب وراياتاا يند  يب بب الص وبات الت  يثيرذا ذذا الوتاـو يواجااا التار الو اصر

أو  يأو االجتوايية ي واا وف الناحية ال يا ية يذذا الوواوع وا تالؼ ورج ية وف يتناوؿ يورالتطرؽ لاذا اه

  ايية وف ورحلة تاري ية إلى أ رقواالجتو يوربوا ا تالؼ الظروؼ ال يا ية يأو التل تية يأو النت ية يتيةالطائ

 .( 17ص  ي2013 ي) فارس

 التحديد المغوي لميوية  1.1.2.3

وذ   ي( ف  اللغة اإلنجليزيةindentityت ير الوة الاوية ف  اللغة ال ربية لنتس وا ت ير إليه الوة )

وذو و نى يؤاد يلى درجة  يوالت  ت ن  : " نت ه أو يينه " ي(indentitasو تودة وف اهصؿ الالتين  )

 .Rummens , 2001 , P) أو التترد يف ا  ريف ف  نطاؽ  اص أو غرض وحدد  ياال تراؾ ف  الت ابه التاـ

فالاوية ذ  وصدر صناي  وراب وف " ذو " اوير الوترد الغائب الو رؼ بأداة  يأوا ف  اللغة ال ربيةي ( 13

وف  ي ( 5ص  ي1983 ي) البون  ويالوة التأنيث " ة " يووف الالحوة الوتوثلة ف  الياا الو ددة يالت ريؼ " اؿ "

) ة بئر ب يدة الاواة وقيؿ الاوي يوالاوية تصغيرذا لاوة يفإف الاوية وف ذوق ياود ذوة يل اف ال رب البف ونظور

 .( 4929ص  ي6ج يابف ونظور

أو ال  ص الذد  يوا تنادا  لوا  بؽ فإف الوة الاوية ف  ال صور اإل الوية ت ير إلى حويوة ال  ا

 ،وتشخصو ،" عينيتو وايتبر التاراب  أف ذوية ال  ا ذ  : ي( 18ص ي2013 ي) فارسيويزا يف غيرا 

وأ ار الجرجان  إلى الاوية  ي( 5ص  ي1983 ي) البون  الذي ال يقع فيو إشراك " ،ووجوده المتفرد ،وخصوصيتو

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

 .( 32ص  ي2009 ي) لبيض
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ويدـ اال تراؾ بأد  اصية ل  ص  يوف  الؿ وا  بؽ يواف اال تنتاج أف الاوية ف  اللغة ت ن  التترد

يف غيرا بويزات  ذو الذد يج ؿ وف صاحبه وتويزا   يوذذا التترد والتويز يأو   ا آ ر يوع   ص يأو ل  ا

  . اصة به

 المعنى االصطالحي لميوية 2.1.2.3

فود تناوله ال ديد وف باحث  ال لـو  يذارنا فيوا  بؽ أف وتاـو الاوية ذو و ألة  الفية بيف الباحثيف

ويلـ ال يا ة نظر  يف لـ النتس ا تلؼ ف  رؤيته للاوية يف يلـ االجتواع ياؿ  بوا ي دـ توجااته ياإلن انية

ص  ي2013 ي) فارسوذاذا ا تلتت فروع ال لـو اإلن انية ف  نظرتاا لوتاـو الاوية  يللاوية وف جوانب و تلتة

20-21 ). 

 ،" تعارف جماعة معينة عمى أنيا مجموعة متجانسة إلى :فإنه ي ير الوتاـو االصطالح  للاوية أوا 

من موقع الحيز  ،والمصير التاريخي الواحد ،وىي الوعي بالذات ،أو قومياً  ،أو دينياً  ،أو مينياً  ،أو محمياً  ،إثنياً 

 ،في تثبيت وجودىم وتدفعيم إلى العمل معاً  ،وأىدافيم ،والتي تحدد توجيات الناس ،المادي والروحي

فإنه ال يواف تصور  يوبووجب الت ريؼ ال ابؽ للاويةي ( 32ص  ي2009 يلبيض) والمحافظة عمى منجزاتيم "

 .وياداتاا يأو قيواا يوو اييرذا يوقوايدذا يدوف أف تاوف لاا فل تتاا ال اصة يوجود جواية ب رية

ويت اؿ ذذا  يولوا ي تودوف أنه واـ ف  حياتاـ يالناس وتصورذـ هنت اـالاوية ب اؿ ياـ تت لؽ بتاـ 

 ي) فارس ثنية أو اال يالطبوة يوثؿ الجنس يتت ذ ورتبة اهولوية يلى غيرذا يوف  صائص وحددة التاـ انطالقا  

 .( 20ص  ي2013

رغـ  يف اهفراديدؿ وتاـو الاوية يلى وجووية وف ال صائص يثتترض أناا أ ا ية وو تورة يند فرد و

 يوع ذاته وتواثال   يؿ ذو ذثوَ ال صائص ذ  الت  تج ؿ فردا  وا يظ وذذا يالتغيرات الت  يواف أف تطرأ يليه
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فالاوية ذ  انتواا   ص وا إلى  ي وبو نى آ ر ييف غيراوتويزا  يبحيث يواف الت رؼ يليه وف  اللاا

 يولغة يو تراا   ي وؿ تاري ا   يراث ثواف  وتويزولاا ت يت يش ف  فااا جغراف  وحدد يجواية ب رية و ينة

 يتاوناا جواية ب رية و ينة يف نت اا يفالاوية ذ  صورة وثالية يوتطل ات و توبلية و تراة يوتواليد يويادات

 وذذا الصورة ذ  ال بيؿ إلى ت ريؼ الذات وف  الؿ تأايد وا يويزذا يف ذوات أ رق  يبجوايات أ رق ووارنة  

والبيئية  يووراب وف الظروؼ التاري ية يوذ  نتاج تتايؿ بيف وجووية وف الب ر ي( 154ص  ي2013 ي) الدواد

 .( 10ص  ي2002 ي) الو يردالثابتة يلى ودق زون  و ووؿ 

 مفيوم اليوية في الفكر العربي  3.1.2.3

 يحيث بدأ ال رب يبحثوف يف ذويتاـ يد ؿ وتاـو الاوية إلى التار ال رب  ف  نااية الورف التا ع ي ر

وللتحرر اذلؾ وف وظاذر  يالت  فثرات يلى بلداناـ وف  الؿ اال ت وار يللت لص وف الايونة الغربية

وبدأ وتاـو الاوية ينب ث وف ي ( 36ص  ي2011 ي) أبو ينزةواالاطااد الدا ل   يواال تبداد ياال تغالؿ الطبو 

وبصتة  اصة  الؿ فترات انت ار حراات التحرر الوطن  ف   يال  ريف جديد  الؿ النصؼ الثان  وف الورف

واذلؾ وع  ووط اهنظوة ال وولية ف  ورحلة  يوبداية االنايار التدريج  لال ت وار ف   اله الوديـ يال الـ

حراات اؿ ذلؾ أدق إلى ظاور  يوحووؽ االن اف ياالديووراطية يثـ تواطع وتاـو الاوية وع وتاذيـ اثيرة يالحوة

 يإلاتاا طابع الو رويية يلى نااالتاا ال يا ية يت وؿ يلى إحياا الاوية اؿ  ح ب وا يرتا  ياثيرة

 .( 155ص  ي2013 ي) الدوادواالجتوايية 

 يواالنتواا يذ  الوالا يوتدا لة ووتااولة يإف ذوية اإلن اف ف  الوطف ال رب  تتحدد بثالثة أب اد رئي ية

وايتزاز  يوانتواا يوف والا يووف ثـ تتطور ذذا اهب اد الثالثة يوحاارة يوتراثا   يوفاريا   يدينيا   يوااليتزاز باهوة

 ي( 63ص  ي2011 ي) أبو ينزة ونظاوا   يو  با   يأراا   يوايتزاز بالوطف ال رب  يوانتواا يإلى والا يباهوة ال ربية

ووف ثوافة  يواونة وف أصؿ واحد يأوة وتجان ةنظر الاثير وف الوتاريف إلى اهوة ال ربية يلى أناا وقد 
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إال أناـ ينظروف إلياا يلى أناا فوارؽ يراية  يورغـ ايتراؼ ذؤالا بوجود ال ديد وف التوارؽ يو تراة واحدة

ذو إناارذـ هذوية  يلاف ال طأ الذد وقع فيه ذؤالا يلف ت تطيع الصوود إذا وا ا تيوظ الوجداف ال رب  يزائلة

وذو وا أدق فيوا ب د إلى أف أصب   يية ال ربية اهـ يف الاويات التريية للجوايات ال ربية ال ديدةالتوايز للاو 

الت  أفرزت يلى ودار يوود  يذو أ اس الووار ة ال يا ية ف  ال الـ ال رب  يالتنار ل صوصية ذذا الجوايات

ة وصال  طرؼ يلى ح اب أطراؼ وورايا يوالتاويش يقائـ يلى اإلقصاا يوف الزوف نوطا  يا يا ف  الحاـ

الذد ذو ف  حويوة  يفود تجاذلت ذذا اهطروحات واقع الت دد واال تالؼ ف  الوجتوع ال رب  يأ رق يديدة

 يوطبوات اجتوايية وتباينة يوطوائؼ يووذاذب يوأدياف يوجوايات إثنية يوي ائر ياهور ينو ـ إلى قبائؿ

ااف وف الوتترض أف يتـ  يال  ذوية تلغ  وا يداذا وف ذويات فرييةوبالتال  فبدال  وف تجاذؿ ذذا التوايز لص

 ي2011 ي) أبو ينزةتجاوز ذذا اال تالؼ والتنوع ف  إطار وف الوحدة الت  توبؿ التنوع دا لاا تالبحث ف  يولية 

 .( 63-32ص 

 اليوية الشخصية واليوية الجماعية ) االجتماعية (  2.2.3

 يلتحويؽ ال ديد وف اهذداؼ يفاو يويؿ بالتطرة إلى الت ايش وع ا  ريفاإلن اف اائف اجتواي  بطب هي 

وف  ذذا  يأو غير   ورد نحو ال القات االجتوايية يفاإلن اف لديه ويؿ   ورد يوبالتال  يوا  باع رغباته

 ال ياؽ يواف التوييز بيف نوييف للاوية :

 الفرديةاليوية الشخصية أو  1.2.2.3

وذ  ذوية ي بر يناا ف  ال ديد  يالاوية التردية ذ  الاوية الت  تويز الترد يف غيرا وف أفراد الوجتوع

 ي2011 ي) أبو ينزةوف الدوؿ وف  الؿ بطاقة الاوية الر وية الت  تتاوف الو لووات ال  صية واه ا ية للترد 

والجسدية الخاصة  ،أو السمات النفسية ،العالمات" مجموع ويواف ت ريؼ الاوية التردية بأناا : ي ( 39ص 

فالاوية ال  صية ت ترط ف  الترد أف يحوؽ ذاته بيف  يتميزه عن غيره من أبناء جنسو " ،بشخص معين
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فا  الوياا الوتاوف لن ؽ الو ان  ف  لحظة و ينة وف تتايالت الترد الت   يوأف يتصؿ نت ه يناـ يا  ريف

فا  إذا   يأـ غير اجتوايية ي واا اانت اجتوايية يوبالوواويات ال ارجية يتوانه وف ابط يالقاته بذاته

 يوانتواااته يويويدته يوو ار فارا يوتحدد اتجاذه يوتث رتؼ ا  ريف به يذوية تويز الترد يف غيرا وف اهفراد

وتويزا ف   يواالنتوااات يوال ويدة يوالتار ياالتجااوذ  الاوية الت  تجو ه بغيرا وف الذيف ي تراوف و ه ف  

 .( 23-22ص  ي2013 ي) فارسالوقت نت ه بتلؾ التروؽ الت  ال ي ترؾ و ه فياا غيرا 

 اليوية الجماعية 2.2.2.3

أد أف الاوية الجوايية  يالاوية الت  ت رؼ اليـو بالوواطنةالاوية الجوايية أو الاوية االجتوايية ذ  

 يوااللتزاوات يأد وجووية الويـ يفا  ذوية جواية وا ي( 267ص  ي2009 ي) ااظـذ  ورادؼ للاوية الوطنية 

ويواف الووؿ أف أغلب ي ( 87ص  ي2007 ي) يدل  وال لوؾ الت  ت ترؾ فياا جواية واحدة يوطرؽ الحديث

أو فارية تراز يلى وصؼ تصرفات اهفراد الجوايية  يتتناوؿ وواوع الاوية وف ناحية  يا ية الدرا ات الت 

اوا ال يواف فاـ الترد إال وف  يهف الاوية الجوايية لاا  واتاا الت  ت تلؼ يف الاوية التردية يأاثر وف التردية

ويحوووف وف  الؿ  يراد الذيف يصن وفوالاوية الجوايية تت اؿ وف اهف ي الؿ فاـ الجواية الت  ينتو  إلياا

 .( 23ص  ي2013 ي) فارس أيوالاـ وتصرفاتاـ الوظار ال اـ هنت اـ ولآل ريف

 العالقة بين اليوية الجماعية واليوية الفردية 3.2.2.3

فال  يإال وف  الؿ فاـ ال القة الااونة بيناوا يأو التردية اال يلى حدة يال يواف فاـ الاوية الجوايية

وف  الووابؿ ال يواف لاوية اجتوايية أف  يوتنوو بو زؿ يف ا  ريف ف  الوجتوع ييواف لاوية فردية أف تت اؿ

حيث  يذـ اهفراد أصحاب الاويات التردية يوذذا التوايؿ وف دوف  ؾ يوف دوف وجود فوايؿ ي الوناا يتت اؿ

 يإذ يؤثر اؿ طرؼ ف  ا  ر يوذويته االجتوايية يأو بيف الترد يوالوجتوع يتوجد يالقة تتايلية بيف الترد

والوجتوع بدورا يحدد  يفالذات التردية ذ  ان ااس للوجتوع يوتتوقؼ ذذا ال القة يلى دور الترد ف  الجواية

      وحالة اجتوايية يلى و توق الجواية  يفا  إذا  حالة نت ية يلى و توق الترد يال لوؾ االجتواي  لألفراد

 .( 309ص  ي2006 ي) الوصب 
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فالاوية التردية ووجودة  يوالجوايية يوتتايلية بيف الاويتيف التردية يوف ذنا يتا  لنا أف ال القة وتالزوة

 ييلى ايتبار أف االن اف اجتواي  بطب ه يوالاوية الجوايية أياا ووجودة بالتطرة يبالتطرة دا ؿ اإلن اف

        أو الوووية  يوذ  الاوية الوطنية يذو الذد يؤدد إلى ت ايؿ ذوية الوجتوع ااؿ يوالتتايؿ بيف الاويتيف

 .( 2007 ي) الجابرد

 اليوية الوطنية  4.2.2.3

تنتوؿ إلياـ  يالاوية الوطنية ذ  وجووية وف الووا ـ الو نوية والح ية الو تراة بيف وواطن  دولة و ينة

 ي) بف جديدواه رة وغيرذا  يوالجوايات يواهحزاب يوالوتوثلة بالنظاـ ال يا   ييبر وؤ  ات الدولة والوجتوع

ت اؿ الن يه الذد يربط الاوية التردية بالاوية و  يتتاوف يبر الزوف وذذا الووا ـ وال وات ي( 58ص  ي2013

 .( 89ص  ي2007 ي) يدل واذلؾ بالاوية الوطنية  يالجوايية

 وا  ا   وتغط  ودق   يي  ثواف  تاري   ياـ وتوثؿ يالقة وتااولةفالاوية الوطنية ذ  نتاج اجتوا

انا اؿ الوالاات للتصنيؼ والتنظيري وت ط  الوواطنيف   ورا بأناـ ورتبطوف بب ااـ برابط وحدد وتتجاوز أحي

 .( 2014 ي) الونياودة الطبوية والتحتي

إال بوودرتاا يلى التطور  يفاال يف وصداقيتاا يال تات ب وودرتاا يلى البواا اذلؾ والاوية الوطنية

واالنتتاح  يوبويياا لاذا ال صوصية الورنة يوالتتايؿ وع الو طيات االجتوايية وال يا ية والثوافية والتاري ية

ووف ذنا تتبلور الاوية الوطنية انطالقا وف   ور وواقع  ي( 28ص  ي2004 ي)  راطيلى الواونات التريية لاا 

بوليتيا  واحد -إلى فااا جيو يوالوصير الو ترؾ يوالتاريع يي ترؾ أفرادذا ف  الثوافة ياية ب ريةانتواا جو

وذ  الوواطنة الت  تر  ت  يوذو وا ي رؼ بالوواطنة الوووية يفيتغذق ذذا االنتواا بروزية الدولة ييث رؼ بالدولة

 .( 58ص  ي2013 ي) بف جديداوتاـو وووار ة ب بب الثورتيف الصنايية والترن ية 
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 اليوية واالنتماء 3.2.3

 االنتماء والوالء  1.3.2.3

حيث أف وتاـو الوواطنة والذد ي ير إلى  يينبع انتواا فرد وا لدولته أو وجتو ه وف وتاـو الوواطنة

االنت اب الجغراف  هفراد الوجتوع وف  الؿ االرتباط ببو ة جغرافية وحددة تتوثؿ بالودينة والدولة وبالوطف الواحد 

ويالقات اقتصادية  يهف الوواطنيف وحتى تاتوؿ وواطنتاـ البد لاـ وف نظاـ  يا   ي( 266ص  ي2009 ي) ااظـ

 يأد يلى ذوية و ينة يثبنى يلى و تودات وقيـ وو اييرواؿ ذذا إنوا  يقوانيف تابط ذذا ال القاتو  يواجتوايية

يندوا ينو ـ  يف تت رض النتاا ةوبيف الاوية يواف أ يلاف ال القة بيف الوواطنة برانياا االنتواا والوالا

ية ف  انتواا الوواطف ووالؤا لدولة وا  ذنا يصب  لدينا إ اال يالوواطنوف ف  بلد واحد يلى ثوافات وذويات و تلتة

 .( 23-17ص  ي1996 ي) ييد

لاف ذلؾ ي تبر و الة يندوا يت ذر  يال  ؾ أف ت دد الوالاات واالنتوااات ليس و الة ف  حد ذاته

أو حيف يص ب تر يع الوالا نت ه ف  الثوافة  يترتيب أولويات االنتواا ف  الوي  الجواي  هد   ب أو أوة

وذو وا  يذنا تظار إ االية ت دد وتوزع االنتواا والوالا يال يا ية الناظوة ل لوؾ اهفراد والجوايات ف  الوجتوع

 .( 52-51ص  ي2006 ي) والا يؤدد بدورا إلى أزوة ذوية 

إال أف اهور الااـ ذو ترتيب ذذا  ية الوووية للوطفيواف أف تتدا ؿ الوالاات التحتية والتريية وع الوالا والاوي

والاوية ال  يوف  نتس الوقت يحتـر وال يتجاذؿ الاويات التريية ي ل  وف قيوة الاوية الوطنيةاهولويات ب اؿ يث 

إلى وجتوع واحد ي ترؾ بوجووية وف الروابط  االنتواافا  حالة   أوا الوواطنة يتاتوؿ إال بوجود ا  ر

 .( 2014 ي) الونياود   .ية والثوافية وال يا ية يلى رق ة جغرافية واحدة ف  وا ي رؼ بالدولةاالجتواي

 أزمة اليوية واالنتماء 2.3.2.3
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الت  اانت  يالجواية ( ياهوة يالطبوة يوو تلؼ االنتوااات ) ال ائلة يأزوة الاوية ورتبطة بتوداف الورج يات

وذاذا أصب  ال الـ ي يش  يلـ ت د حا وة وتراجع دورذا ب اؿ ابير يت و  لألفراد بتت يؿ ذوياتاـ دا ؿ الوجتوع

ولًّدت لدق اإلن اف   ورا باالاطراب والولؽ والت وؼ وف فوداف اليـو ف  يصر التحوالت الابرق والجذرية الت  

والجوايات الب رية أصبحت تنزع  يض ال  ور بأف ذوياتاا ف  أزوةلاف غالبية الوجتو ات واهفراد ترف يالاوية

وذذا وا  ييوايتناقاا بوثوقية غير قابلة للنواش ييواف ت رؼ يناصرذا ب اولة يإلى ال ودة إلى ذويات ب يطة

فاهفراد والجوايات فودوا الحدود  يوقد يوتوت ال ولوة وف أزوة الاوية يي وى ) ال  ور الوذو  باوتالا الاوية (

وبدأت يولية انتواؿ وف االنتوااات اهولية الوويزة للجوايات الب رية يلى أ اس روابط الدـ  يالوااحة لاوياتاـ

والديف والثوافة واللغة والتواليد إلى انتوااات حرة ور وة تن دـ فياا الحدود والثوابت وترتبط ب يارات اهفراد 

 يوتحديد ذوات وذويات الغير الو تلؼ ينا ي ب ت ريؼ ذاتنا وذويتناوأصب  وف الص  ي صيةوقناياتاـ ال 

وحتى وقت قريب ااف وف الو روع الت اؤؿ يوا يويزنا ويحددنا يف ا  ر  واا يلى الو توق التردد أو 

ايد ورج ية ذوياتية اليـو فود ت ددت انتوااات اهفراد وورج ياتاـ ب اؿ يصب  و ه تأ اأو يالجواي  أو الووو 

ويواف الووؿ أف تأـز يالقة اهفراد  يواحدة وب يطة أورا ال يتطابؽ وع الواقع الت ددد والوراب لو تلؼ الاويات

والتحديث  يوالجوايات باوياتاـ جاا نتيجة لثالثة يواوؿ : تحرر اهفراد وف الروابط االجتوايية والثوافية

 .( 82ص ي2010 ي  دد) وال ولية الوؤ  اتية   ياالقتصادد

 يغدا الترد ب بباا ووزيا بيف انت ابه إلى إطارا اهول  يلود تاونت ف  ال الـ ال رب  أنواط وف الوالاات

الذد تنظوه ووووات  ييالوة يلى انتواؤا الووو  يثـ وطنه بحدودا الجغرافية وال يا ية يأد الوبيلة أو ال  يرة

 .( 52ص  ي2006 يا ) والالديف واللغة والتاريع الو ترؾ 
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 وأىميتيامكونات اليوية  4.2.3

  مكونات اليوية 1.4.2.3

 .( 43ص  ي2005 يتوفغ) ذنتبأف وصادر الاوية تتل ص فيوا يل  :  صاوويؿ ذنتغتوفيرق الااتب اهوريا  

الورابة  )  الورابة االثنية  يالورابة ) قرابة الدـ ( يالجنس يال اللة يال ور وت وؿ : السمات الشخصية : -1

 .ال رؽ يالب يدة (

 .الحاارة يالديف يالوووية ياللغة يالوبيلة يال  يرة وت وؿ : السمات الثقافية : -2

الونطوة  يالبلد يالونطوة يالوالية ياإلقليـ يالودينة يالبلدة يالورية يالجوار وت وؿ : السمات اإلقميمية : -3

 .نصؼ الارة اهراية يالوارة يالجغرافية

 يجوايات الوصال  الو تراة يالوائد يالزورة ياالن واؽ اوف الجواية وت وؿ : السياسية :السمات  -4

 .الدولة ياهيديولوجيا يالحزب يالواية يالحراة

الوطاع  يالصناية يالو تثور يوجووية ال وؿ يالوانة يالوظيتة وت وؿ : السمات االقتصادية : -5

 .الطبوة ياالتحاد ال وال  ياالقتصادد

الواانة  يوجووية وقت التراغ يالزوالا يالتريؽ يالنادد ياهصدقاا وت وؿ : الجتماعية :السمات ا -6

 .االجتوايية

فال ي ن  ذلؾ  يووع ذلؾ يأنه  وف الوحتوؿ أف ياوف الترد ورتبطا ف  اثير وف ذذا الوجوويات الدرا ةترق 

وي  ر بالاراذية  يفربوا ياوف الترد ونتويا لوجووية وا لانه يرفااا يأناا بالارورة ت اؿ وصادر ذويته

فوثال قد نجد  يبينوا ي تحيؿ ذلؾ ف  ذويات أ رق يوذناؾ ب ض الاويات يواف قبوؿ التنوع فياا يتجاذاا

 لاف وف الو تحيؿ أف ياوف و لوا يوذو ي تبر نت ه أوريايا ولبنانيا ف  نتس الوقت يأوريا  وف أصؿ لبنان 

 .وو يحيا ف  آف واحد
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والاوية ذ   يلت بر يف   صيتاا الحاارية يإف ذوية أية أوة ذ  صتاتاا الت  تويزذا يف باق  اهوـ

والتراث الثواف  الطويؿ  يوالل اف الذد يجرد الت بير به يوجووع ثالثة يناصر : ال ويدة الت  توفر رؤية للوجود

وتصب   يإذ تذوب ف  الحروب الاويات الوت ددة ال ناصر يةفالديف ذو أذـ ينصر وف يناصر الاوي يالودق

ثـ يأت  ف  الورتبة  يوغالبا وا تتحدد ذذا الاوية دائوا بالديف يالاوية اهاثر و نى بالن بة للصراع ذ  ال ائدة

ية ثـ التاريع والثوافة وذوا ينصريف ف  غاية اهذو يفا  ياوؿ وويز ل  ب يف   ب يالثانية ب د الديف اللغة

 .( 259ص  ي2009 ي) ااظـ ف  ت ايؿ الاوية ل  ب وا

 أىمية اليوية  2.4.2.3 

فت  ظؿ انت ار  يوف   تى أنحاا ال الـ يال  ؾ أف االذتواـ بالاوية وا  االياتاا يت اظـ با تورار

دفع جويع ال  وب والجوايات  يوالتودـ الابير الذد قط ته الحاارة اإلن انية يأيديولوجيات  يا ية وفارية

 ي2013 ي) الدوادلوواجاة ت دد الاويات الذد بات يادد الاوية اهصيلة لوجتوع وا  يالب رية إلى التو ؾ بالاوية

 .( 154ص 

ويلى الرغـ  يوف الوظائؼ اه ا ية للاوية ذ  أناا تون  الوواطنيف و اير اهوف واال تورار والطوأنينة

بؿ ونجاحه  يفإف ذذا غير ااؼ يوف احتواا ذذا الاوية يلى و ان  روزية وروحية وحاارية تربط الوواطنيف و ا

وف  إ باع  يوف  تنوية اقتصادذا يورذوف بت الية الدولة الت  تحوؿ ذذا الاوية ف  الدفاع يف أرااا ووجتو اا

 ي( 65ص  ي2002 ي) ال ل ى وف ال دالة التوزي ية بيف طبواتاا وف  إقرار حد أدن يلوواطنياا ةالحاجات اه ا ي

وف  الؿ  يوتراز يلى إيادة إنتاج الجواية وتواصؿ اهجياؿ يالاوية توحد الوجتوع حوؿ فاـ ذات  و ترؾف

تاوف إنجاز يوليات  يوترايز جويع الجاود لتحويؽ وصال  و تراة يتوحيد آواؿ وتطل ات وطووحات الوجتوع

 .(  Parekh , 2000 , p.6)التطور التنوية و 
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الاوية الوطنية ذات أذوية حيوية للايتية الت  وف  اللاا ينتظـ ال وؿ ال يا   يواف الووؿ أف 

 اصة فيوا يت لؽ باالندواج االجتواي  أو  يالوجتو اتفا  تؤثر يلى الواايا الرئي ية الت  تاـ  يواالجتواي 

 يلذا فاف اإلجرااات اه ا ية لبناا الاوية الوطنية تتوثؿ ف  ديـ الاوية الوطنية الوحددة يال زؿ االجتواي 

وتنطود اذلؾ يلى و اف ودالالت روزية وثوافية وجوايية ت ط  الترد إح ا ا باالنتواا إلى الج ـ اهابري 

اافة إلى ف الية الدولة الت  وت لؽ لديه االيتزاز باذا الج ـ الابيري وذذا وظيتة واوة للاوية الوطنية باإل

وا  باع الحاجات اه ا ية  يوتوفرذا للدفاع يف أرااا ووجتو اا أو ف  تنويتاا ال اولة يتحتاف الاوية

قرار وبدأ ال دالة للوواطف يلوواطنياا وب د آ ر  يوذذا الوتاـو ي ير إلى وجود ب د ذات  وب د جو   للاوية يوا 

فالاوية الوطنية ذ  نتاج اجتواي  ثواف  تاري   ياـ وتوثؿ يالقة  يوااتبط بالدولة وال ااف يلى حد  ور 

وتغط  ودق وا  ا للتصنيؼ والتنظيري وت ط  الوواطنيف   ورا بأناـ ورتبطوف بب ااـ برابط وحدد  يوتااولة

 .( 2014 ي)الونياودة انا اؿ الوالاات الطبوية والتحتيوتتجاوز أحي

بالوحدة والت ابه  يناا توود ال  ور الوطن  لدق أفراد الوطف الواحدتأت  أذوية الاوية الوطنية ف  أ

ووف ثـ تاوف الاوية الوطنية وب ثا  ي اصة ف  اهوقات الحرجة الت  تاوف فياا الدولة واددة يوالوصير الو ترؾ

وقد ااف يث ب ر يف ذذا ال  ور بالاوية  يويا ؼ با ته ييووق بووة ذذا ال  ور يلاذا ال  ور لتااوف وطن 

ووف ذنا يواف الووؿ أف الدولة ذ  وطف يندوا  يالوطنية ف  الورف التا ع ي ر بوصطل  ) الوي  الوطن  (

 يوذذا ال يحصؿ إال يندوا توـو الدولة بواجباتاا تجاا الوواطف ييحصؿ ف  نت ية و  ور الوواطف ايتراؼ بذلؾ

ويحصؿ  يويندوا تتوحد أذداؼ الوجتوع الودن  والوجتوع ال يا   للدولة يتجاا الدولة ويوـو الوواطف بواجباته

 .( 31ص  ي1997 ي) أبو حجلةاتتاؽ بيناوا يلى آليات و يا ات تحويؽ ذذا اهذداؼ 

ت ط  الترد إح ا ا  يإف و ألة الاوية تنطود ف  اه اس يلى و اف روزية وروحية وحاارية جوايية

فالاوية إذا   ي( 112-96ص  ي2002 ي) وطتة اهابروت لؽ لديه الوالا وااليتزاز باذا الج ـ  يج ـ أابرباالنتواا إلى 
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اوا  يبووتااذا ي  ى إلى إيالا  أف ذذا اهوة ورفع واانتاا بيف اهوـ يرابطة روحية اويرية بيف الترد وأوته

الت  ذ  ف  ذات الوقت يواوؿ توايزذا إزاا  يتحتـ ذذا الرابطة يلى الترد أف ي يش ودراا لووووات ذاتية أوته

 ي2010 ي) وذبافوأف ي  ى إلى الحتاظ يلى تلؾ الووووات ف  وواجاة أ باب التحلؿ واالنايار يغيرذا وف اهوـ

ذا أصب  الترد ال ي  ر باويته ي(5ص  وذ  اهزوة الت  ياوف وف  ييتولد لديه وا يواف أف ن ويه أزوة الاوية يوا 

هف غياب  ي( 11ص  ي1982 ي) البيطارفينتا  بذلؾ وجودا  يتؤدد إلى اياع الاوية ناائيا ية وي نتائجاا أزو

 يوذو وا يؤدد حتوا إلى التب ية لاوية ثانية وايونة يأو ا تاا يؤدد إلى ال  ور بالاياع يذوية وطنية جاو ة

ترق التب ية للاوية الوايونة طريوا بيف تيارات  يوذو وا ي اؿ البذرة اهولى النو اـ حاد وابير ف  الوجتوع

وبيف تيارات وحافظة ترق  طر اندثار الاوية الوطنية لصال  ذويات وافدة تادد  يوالتنوية والحداثة يلل الص

 يوف  الووابؿ يؤدد ذلؾ إلى ت تت الجاود ف  صراع آ ر وع الاوية الوايونة يالويـ والوتاذيـ اه ا ية للوجتوع

) والذد يأ ذ ف  حاالت اثير طابع ال نؼ واإلجبار بالووة  يييه أواـ التد ؿ ال ارج ويتت  الباب يلى وصرا

 .( 157-156ص  ي2013 يالدواد

 أسباب أزمة اليوية عمى مستوى العالم  5.2.3

 (  84-83ص  ي2010 ي)   دديواف الووؿ أف أ باب أزوة الاوية ف  ال الـ اليـو ذ  : 

ف  تحريؾ التوترات االجتوايية  ي. (.الدين  يالثواف  يالووو  يتزايد قوة التيارات التتاياية ) الب د اإلثن  -1

 .وال يا ية ف  وناطؽ يدة وف ال الـ

وا يج ؿ وف التايؿ  يال ودة الووية للرذانات الورتبطة بالوطالب الثوافية لدق جوايات إن انية يدة -2

 .أحد ال ناصر اه ا ية الوتحاوة ف  الديناويات الدولية الجديدة الاويات  والت ددية الثوافية

 يالتصايد الوتزايد للنزيات االن طارية واالنتصالية دا ؿ وناطؽ يدة تتتود االن جاويف الثواف  واإلثن  -3

 .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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ية والطائتية والوووية أو اإلثنية جداوؿ التوترات واالاطرابات دا ؿ الدوؿ وف  وا تصدر الاويات الدين -4

 .بيناا

تااثؼ تدفوات الاجرة ال الوية أثر ب اؿ ابير ف  تحديد التتايالت االجتوايية والثوافية يلى الو توييف  -5

لوجتو ات الو توبلة ووا  لؽ وجووية وف التحديات االجتوايية والثوافية واهونية ل يالوطن  والدول 

 .للوااجريف
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 توصيف أزمة اليوية في الوطن العربي 3.3

فت  الياباف وثال  يبؿ ذ  و الة وجتو ات يدة يال  ؾ أف أزوة الاوية لي ت و الة وجتوع بذاته

أـ ذ  غربية بحاـ التودـ  يذؿ ذ  آ يوية بحاـ الووقع والتاريع  ! يذناؾ نواش حاد حوؿ الاوية اليابانية

وجنوب أفريويا ون غلة ف  البحث يف  يتوصؼ إيراف بأناا أوة تبحث يف ذوية يوف  إيراف أياا يوالحداثة  !

وف  اندا  يوالواليات الوتحدة نتس اهور لدياا أزوة ذوية يوالصيف والبرازيؿ االذوا ي ان  وف أزوة ذوية يذوية

وف  الاثير وف دوؿ  يوف  ترايا ورو يا والوا يؾ يانوارؾ أزوة ذوية حادةوف  الد يتوجد أزوة ذوية و تورة

 .( 28ص  ي2005 يتوفغ) ذنت بأف أزوة الاوية ذ  ظاذرة يالويةووا يدف نا للووؿ  يال الـ

لاف يجب االيتراؼ  يوف  الؿ وا تودـ يتا  لنا أف ال الـ بأجو ه توريبا وأزـو بواية ا واا الاوية

فأزوة الاوية  يوة ف  ال الـ تواجه أزوة ذوية  بياة بأزوة الاوية الت  ت ان  وناا الاوية ال ربيةبأنه ال يوجد أ

فت  أد دولة يربية يثار ال ؤاؿ التوليدد الذد ي بر يف طبي ة اهزوة : وا  يال ربية وت اباة الجوانب واهب اد

واال تالؼ حولاا يلى يوؽ  ييدؿ ت ددذا يوبدورا يتت  ذذا ال ؤاؿ الوجاؿ وا  ا إلجابات وتنوية يذ  ذويتنا  

وي تلؼ اذلؾ يف الووؿ أف  يي تلؼ تواوا يف الووؿ أناا وحلية وطنية يفالووؿ أف ذويتنا ذ  يربية ياهزوة

يلى اافة جوانب  يف  اإلجابة ووف الطبي   أف ين اس اال تالؼ يذويتنا ذات طابع دين  أو طائت  أو وذذب 

 .( 83-82ص  ي2011 ي) أبو ينزةوفاريا وثوافيا   ي يا يا واقتصاديا وأونيا وي اريا يالحياة

: وا ذ  أب اد أزوة الاوية ف  ال الـ  واـاإلجابة يف ت اؤؿ  الدرا ةوف  ذذا الوبحث  وؼ تحاوؿ 

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

ي يش ال الـ ال رب  ف  الورحلة الحالية أنواع وت ددة وف الاويات واالنتوااات التارية وال يا ية 

وذو وا يادد الج ـ  يت اؿ بوجولاا  احة صراع وصداـ بيف ذذا التيارات يواهيديولوجية واالجتوايية والطائتية

 .وحتوفا باثير وف الو اطر وأورا   يلتنبؤ بو توبله قاية غاية ف  الص وبةويج ؿ يولية ا يال رب 

وذ  الاوية  يووتناقاة يتنازيتاا يلى اهقؿ ثالث ذويات وتناف ة ييندوا ولدت الدولة الوطنية ال ربية

ت رض الدولة  ترتب يليه يأواونا   وا تيار الدولة لاوية وا صراحة   يوالاوية الدينية يوالاوية الوووية يالوطنية

قليوية يديدة فالدولة الت  ا تارت الاوية الوطنية وثؿ تونس  يوولتد بدورا أزوات يديدة يلو االت دا لية وا 

ترق ف  الاوية الوطنية ردة  يوالجزائر ولبناف ووصري وجدت نت اا ف  صداـ وع قطايات وا  ة وف الوجتوع

اوا  يأو الاوية اإل الوية ياالاوية ال ربية الوووية ييف االنتواا الحاارد والتاري   لاوية أاثر ات ايا و ووال

وف   يوجدت الدولة نت اا ياجزة يف الوا  قدوا ف  و اريع التنوية والتحديث ب بب ا ؼ الووارد الوطنية

وجدت نت اا ف  صداـ وع اهقليات اإلثنية غير  يت الاوية الوووية اال راؽ و ورياالووابؿ فإف الدوؿ الت  ا تار 

اوا وجدت نت اا ف  صراع وع غيرذا وف الدوؿ  يوثؿ اهاراد ف  ال راؽ يال ربية دا ؿ ن يجاا الوجتو  

وية الوناوئة ثـ صراع وع الووق ال ال يصراع بيف وا ذو قوو  ووا ذو وطن  وثؿ  وريا ووابؿ لبناف يالوطنية

 يوثؿ ال وداف يووف ناحية ثالثة فإف الدوؿ الت  ا تارت الاوية الدينية وتحديدا الاوية اإل الوية يلاذا النزية

ي ( 318ص  ي2006 ي)  يحةوجدت نت اا ذ  اه رق ف  حالة صداـ وصراع وع اهقليات الدينية غير الو لوة 

ولـ توـ  يار ة الوطرية اانت ذ  ال ائدة ف  جويع الدوؿ ال ربيةفإف الوو يلاف وبرغـ وجود ذذا الاويات الثالث

 يبوا ي ايد يلى صياغة ذوية جاو ة لجويع واونات الوجتوع يأيا اانت الاوية الت  تبنتاا يدولة يربية

 .( 7ص  ي1995 ي) الجابردفالووار ة يلى اهرض اانت تنذر بأزوة ذوية ال وحالة 
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ولذلؾ ظارت حراات التحرر  يالوطنية ال ربية ذ  تصتية اال ت وارأصبحت أولويات الدولة لود 

أصبحت الواوة  يوب د نيؿ اال توالؿ وبغض النظر يف ااتواله أو نوصانه يالوطن  ف  ال ديد وف الدوؿ ال ربية

وجاة ولذلؾ اانت جويع الجاود و ياه ا ية لحاووات اال توالؿ ف  الدولة الوطنية ذ  بناا اهوة والدولة و ا

نحو ذذا الادؼ الذد بات وااحا أنه يجب أف ياوف وفؽ وتاـو الدولة اوا ظار ب د صل  و تتاليا ف  أوروبا 

أد أنه يجب االناواا تحت ذوية  يدا ؿ إقليـ وحدد يوذو أف الدولة تاـ وتحاـ   با واحدا ي1648ياـ 

 .( 54ص  ي2015 ي) حوادوطنية تجوع جويع اهطياؼ دا ؿ الوجتوع تحت لوااذا 

 الجذور التاريخية لنشأة أزمة اليوية في العالم العربي 2.3.3

اانت الدوؿ ال ربية  يو أف أد دولة جديدة يورت الدولة الوطنية ال ربية ب د اال توالؿ ب ولية بناا الدولة

 ي حويويةولذلؾ حاولت أف تات ب اؿ ال وات الت  تج لاا دوال يراغبة ف  النجاح ف  توطيد ذاتاا ادولة وطنية

إال أناا  لات  يبناا دولة حديثةلويلى الرغـ وف افتوارذا إلى اثير وف الوؤ  ات الحويوية  ي ريية وذات  يادة

 يو ريت ف   لؽ ذوية وطنية يفبدأت ف  براوه لبناا ذيااؿ  يا ية يطريوا اوا لو أناا تولؾ ذذا الوؤ  ات

 .( 86ص  ي2011 ي) أبو ينزة لتر يع وجودذا ادولة ييناود تحت لوااذا جويع أفراد الوجتوع يوحلية جاو ة

واانت أ باب الت ؿ ف  صياغة ذوية جاو ة ذو  يلاف وا حدث ف ليا ذو أف الدولة الوطنية ف لت

الحرب ال الوية فود ن أت الدولة ال ربية الحديثة ب د  يوطبي ة تطورذا ال يا   فيوا ب د يطبي ة ن أة الدولة

وليس يلى تثبيت ديائـ وأ س  يالثانية ف  إطار يولت فيه الن ب ال يا ية يلى تدييـ ذيونتاا يلى الوجتوع

يولت يلى  يفبدال وف أف توـو ذذا الن ب بايتبار الدولة أداة لتحويؽ وطالب وتطل ات الوجتوع يللحاـ الر يد

البذرة اهولى ل دـ اال تورار ف  الدولة الوطنية الحديثة ف   وذنا اانت يت  ير الوجتوع بااوله ل دوة الدولة

يلى أ اس وف الوواطنة الت   يفلـ توـ الدولة بوحاولة إدواج الوجتوع بتاويناته الو تلتة ف  الدولة يال الـ ال رب 

ح اب  وف قبؿ جواية و ينة يلى يبؿ قاوت ب ولية توا ـ لووووات الووة ييصب  للجويع فياا حووؽ وت اوية
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ووا أدق لتناو  ذويات فريية جزئية االوبيلة أو  يوذو اهور الذد أا ؼ وف االنتواا لاوية جاو ة يا  ريف

 .( 52-51ص  ي2014 ي) النجارتناوت لتصب  بديال للاوية اهـ  يالطائتة أو الجواية

فود انو ـ ال الـ ال رب  بيف وف  ياوا  اذـ ان غاؿ الجويع يوب ن أة الدولة الوطنية باويات فوؽ وطنية

      وبذلؾ فلـ تتر ع الدولة الوطنية ف  الوي  ال رب   يوبيف وف يديوف لاوية ا الوية ييديوف للوووية ال ربية

يواف الووؿ أف أزوة الاوية ف  ال الـ ال رب  ت ود ف  جذورذا إلى طبي ة الدولة ي و( 38ص  ي2010 ي) اهيوب 

 ،ب" الرئاسة ال تكون إال بالغمأد أناا اوا يووؿ ابف  لدوف :  ير إلياا يلى أناا دولة  لطانيةالت  يثنظ يال ربية

 يولذا يفالبد في الرئاسة عمى القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتيم " ،والغمب إنما يكون بالعصبية

يوـو باحتاار وناف اا يليه  يفالدولة ال ربية وب بب جذورذا التاري ية توثؿ غنيوة لوف يصؿ إلياا ويايوف يلياا

ذ  ثوافة  يووف ذنا فالثوافة ال يا ية للدولة ال ربية بت ؿ يواوؿ تاري ية اثيرة يويلى جوايته دوف ا  ريف

ولذلؾ فوف الطبي   أف ال تنج  الدوؿ ال ربية  يإقصائية ووف ثـ فا  دولة يقائوة يلى احتاار الونافع والوزايا

 يهف البينة اه ا ية للدولة توـو يلى ذوية غالبة يف  صياغة ذوية جاو ة لجويع الواونات دا ؿ الوجتوع

اوصر  يوذو وا  اذدناا ف  الدوؿ الت  حؿ فياا الربيع ال رب  يي وؿ أتباياا يلى إا اؼ الاويات اه رق

إلى انز ونافع يغرؼ ونه اهفراد والجوايات  يحيث تحولت الدولة ووؤ  اتاا ييا واليوف و ورياوتونس وليب

فت ززت وفوا لذلؾ انتوااات  يبت ؿ يالقات الدـ والوصاذرة والديف واهيديولوجيا ال يا ية يالوو اة بزواـ الدولة

     إلى ظاور أزوة ذوية لدق الوواطف ال رب  الترد اإلثنية والوبلية والحزبية يلى ح اب انتواؤا الوطن  ووا أدق

 .( 62-59ص  ي2014 ي) النجار

 آثار انييار االتحاد السوفياتي وتغير النظام العالمي عمى اليوية العربية 3.3.3

فوع انايار االتحاد  ياانت نااية الحرب الباردة بوثابة نوطة تحوؿ ف  و توبؿ الدولة الوطنية ال ربية

والت  ان رطت فياا الدولة  يانتات التوازنات والتحالتات الت  اانت  ائدة  الؿ الحرب الباردة يال وفيات 
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فود اانت الدولة الوطنية ورغـ وجود نواقص اثيرة ف  بنيتاا قادرة قبؿ انايار االتحاد ال وفيات   يالوطنية ال ربية

لاناا ب د ذلؾ ووع انت ار ال ولوة  يلطائت يلى احتواا أو تحجيـ ال ديد وف التحديات وثؿ التطرؼ والتوزؽ ا

 يوأصبحت التحديات تتوالى يلياا يبدأت قدرة الدولة الوطنية تتراجع يوالتطور الاائؿ ف  االتصاالت والتانولوجيا

 يحيث بدأت تظار إلى ال ط  ذويات فريية وانتصالية يف الاوية ال ربية ي اصة التحديات ف  و ألة الاوية

لح اب فايليف جدد وف غير  يوفودت الدولة الوطنية صتتاا اتايؿ ووؤثر وحيد يب ال ودافاوا ظار ف  جنو 

 يوال راات وت ددة الجن يات يوتيارات اإل الـ ال يا   يوثؿ التنظيوات والويلي يات والحراات ال يا ية يالدوؿ

ص  ي2015 ي)  الـوذو وا ج ؿ اهوااع ف  ال الـ ال رب  يائوة يلى بحر وف التحديات  يوالونظوات الدولية

87 ). 

 أسباب أزمة اليوية في العالم العربي  4.3.3

 الدور االستعماري والتدخل الخارجي  1.4.3.3

ت ويؽ   اـ التد ؿ ال ارج  الوتصايد لووق اقليوية و ارجية ف  ال ؤوف الدا لية للونطوة ال ربية ف أ

فود ااف التآور ال ارج   ي( 11ص  ي2011 ي)  حاتة ووحيدحالة الا ؼ واالنو اـ الت  ت ادذا دوؿ الونطوة 

والثانية : ذ  إحباط أد  يأوالذوا : تتتيت بنية الوطف ال رب  ييلى اهوة ال ربية ي تادؼ غايتيف رئي يتيف

 .( 26ص  ي2013 ي) وصطتىجاود لتوحد اهوة ال ربية 

 تفتيت بنية الوطن العربي 1.1.4.3.3

لدرجة أف  ياانت الدوؿ اال ت وارية ترق بأنه وف الارورد أف تتتتت الونطوة ال ربية بيف أاثر وف دولة

 نة وا يزيد يف  90أحصى قبؿ أاثر وف  يوذو أحد الوتاريف الوحدوييف ال رب يالرائد اهوير  ايب أر الف

وبالتال  فود ناصبت الدوؿ  ي( 239-136ص  ي1987 ي)  لب  يـ الونطوة ال ربية ووائة و روع ا ت وارد لت
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حالؿ الحراات ذات النزيات التجزيئية  يو  ت لتصتيتاا ياال ت وارية الحراة الوووية ف  الوطف ال رب  ال داا وا 

 .( 36ص  ي2013 ي) وصطتىوحلاا 

بدأت  يووع احتالؿ أورياا لل راؽ يل ابوةلـ تتوقؼ ذذا الوحاوالت اال ت وارية يلى ودار ال وود ا

لتتتيت الونطوة ال ربية إلى دوؿ  يالواليات الوتحدة ف  ال وؿ يلى ا تدياا التراايب اإلثنية واللغوية والحاارية

ولتاويف  تات ا يؼ وف الدوؿ غير الوادرة  يتاوف ف  حاجة و تورة إلى الواليات الوتحدة والغرب يودويالت

ياس ب االو روفة ) يالترن ية –ي تبر إيادة إنتاج لل طة البريطانية  وذو وا يال  اهوريايةيلى تاديد الوص

 .( 47-40ص  ي2008 ي) رياض( بياو

بؿ قاوت إ رائيؿ اذلؾ  يلـ يتوقؼ الحاؿ يلى الغرب ف  وحاوالته التو يوية والتجزيئية لل الـ ال رب 

وف  الؿ وا ي رؼ  ياووة وايونة يحيث تتطلع إ رائيؿ إلى االندواج ف  الونطوة ال ربية يبال وؿ يلى ذلؾ

وع انطالؽ يولية  يوقد حاولت إ رائيؿ الت ويؽ لاذا الوتاـو يلى ل اف  يووف بيريز يبال رؽ اهو ط الجديد

يتحدث يف اهوـ الت   ي(وذو ) ديتيد ااوا  يبؿ إف أحد أابر الاتاب الصااينة يالت وية ال يا ية وع ال رب

يجاد لغة و تراة و اـ يوطالب إ رائيؿ بود يد ال وف لاا ييجب إيواظاا ااهاراد والدروز والزنوج والووارنة  يوا 

 .( 127ص  ي1982 ي) قاوج داييات إياذـ إلى ال وؿ وف أجؿ التحرر واال توالؿ  يواهقباط وغيرذـ

حيث طرح االتحاد  يوف بديال يف الاوية ال ربيةاوا ظارت وحاوالت البتاار ذوية وتو طية تا

وتطورت الحوا ف  وبادرة  يوف أجؿ الوتو ط االتحادوا ي رؼ ) ب ولية بر لونة ( وذ   ي1999اهوروب  ياـ 

 ي2010 ي) و يوروف أجؿ تحويؽ الت اوف بيف أوروبا والدوؿ الوتو طية  ي2008الرئيس الترن    اراوزد ياـ 

 .( 124-89ص 
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 إحباط محاوالت الوحدة في العالم العربي 2.1.4.3.3

وقد وقتت  ياانت تجربة وحود يل  ف  وصر ذ  أوؿ وحاولة ف  ال صر الحديث إلقاوة دولة يربية

وأجبرت الووات الوصرية يلى التراجع واالن حاب وف بالد  يويولت يلى إجااااا يبريطانيا اد ذذا الوحاولة

وفيوا ب د نظرت الواليات الوتحدة بحذر بالغ لوياـ الوحدة بيف وصر و وريا  ي( 27ص  ي2015 ي) وصطتىال اـ 

ص  ي1989 ي) ذالؿحيث ايتبرت ذذا الوحدة انوالبا  طيرا يادد وصال  الغرب ف  ال رؽ اهو ط  ي1958ياـ 

ا واليا ابيرا للدوؿ وقدوت ديو يولذلؾ بدأ الغرب ي وؿ يلى ونع اناواـ أد دولة يربية إلى دولة الوحدة ي(158

لتأزيـ  يوقاوت بإثارة ال اوؾ وال الفات بيف دولة الوحدة وغيرذا وف الدوؿ ال ربية يالوجاورة لوصر و وريا

لذلؾ فليس وف الغريب أف الغرب ي تبر حراات التحرر ال رب   ي( 28ص  ي2013 ي) وصطتىال القات ال ربية 

 .( 58-31ص  ي2007 ي) الو تر صوه الرئي   ف  الونطوة ال ربية 

لود ت رات الونطوة ال ربية وال زالت لل ديد وف الوحاوالت والو اريع الت  تادؼ لصياغة ذوية وحددة 

فالواليات الوتحدة تنظر إلى الاوية  يهذداؼ وتباينة يفاناؾ الوحاوالت لصياغة ذوية  رؽ أو طية يف  الونطوة

وترايا تتطلع لاذا الاوية ذات  يونطوة اتايؿ أ ا   وووبوؿال رؽ أو طية اود ؿ أ ا   لدوه إ رائيؿ ف  ال

بينوا تنظر  يوف  ا ت ادة الوجد ال ثوان  يالطابع اإل الو  اوتتاح لل ودة االيب رئي   ف  و توبؿ ال رب

لب التتايالت ال ربية يإيراف للاوية ال رؽ أو طية وذ  ذات طابع إ الو  أياا  يبايتبارذا بوابة الد وؿ ف  صث

وا ت ادة  يوو اندة اهطراؼ الوارقة والوناوئة للواليات الوتحدة يوف  الؿ التودد ال ي   والحراات الو لحة

بيف وا ذو و تدؿ أو  يالذد تت دد أطرافه وتتبايف اثيرا ياوا أف ذناؾ الو روع اإل الو  ياهوجاد التار ية

ويغرؽ أحيانا  يووو  الذد يطتو أحيانا يلى ال ط ثـ ذناؾ الو روع ال يأو بيف وا ذو  لت  أو إ وان  يوت دد

 .( 89ص  ي2015 ي)  الـأ رق 
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 غياب الديمقراطية والمشاركة السياسية  2.4.3.3

وبيف ظاور أزوة  يذناؾ ارتباط ابير بيف غياب الديووراطية والو اراة ال يا ية لواونات أد وجتوع

وصيانة الحريات اه ا ية هفراد  يف دـ وجود نظاـ  يا   ي و  بالت ددية وال رااة يذوية ف  ذذا الوجتوع

ويدـ وجود آليات ديووراطية لحواية الحريات  يوحرية الت بير يف الرأد ياحرية الو تود والديف يال  ب

ف وجود ه يفإف ذلؾ يؤدد ال وحالة إلى أزوة ذوية ياؿ ذذا أوور إذا افتثودت ف  وجتوع وا يال  صية

ووأ  ة قيـ  يالديووراطية والو اراة ال يا ية وف قبؿ جويع أفراد الوجتوع ي وؿ يلى تنايه الوي  الوطن 

 يوذ  وتاذيـ ت زز وف ارتباط الوواطف بوطنه وتواليدا يالذد يحتـر حووؽ اإلن اف يالوجتوع الحر والديووراط 

وذو وا ي ن  أنه  ي  ر بوواطنته الحويوية  يادد بوطنهوتنو  لدق الوواطف ارتباطه الروح  والو يوالدفاع ينه

يتحرؾ بووجباا واينونته الت   يوبالتال  فاذا الوواطنة ذ  الت   توثؿ بال  ؾ ذويته الوطنية يدا ؿ الدولة

لاف الدولة الوطنية الحديثة ف   ي( 197ص  ي2008 ي) الحريرد   دا ؿ و ارج بلداي ودورا اوواطف فايؿ ف  وطنه

ولي ت يلى وؤ  ات ديووراطية تاوف تحويؽ  يقائوة يلى نظرية الووة يلـ ال رب  تويزت بأناا دولة بولي يةال ا

لـ توـ الدولة بوحاولة إدواج الوجتوع بتاويناته ف ي( 44ص  ي2010 ي) اهيوب ال دالة لجويع واونات الوجتوع 

بؿ قاوت ب ولية توا ـ  يفياا حووؽ وت اويةيلى أ اس وف الوواطنة الت  يصب  للجويع  يالو تلتة ف  الدولة

 يوذو اهور الذد أا ؼ وف االنتواا لاوية جاو ة يوف قبؿ جواية و ينة يلى ح اب ا  ريف يلووووات الووة

 ي) النجارتناوت لتصب  بديال للاوية اهـ  يووا أدق لتناو  ذويات فريية جزئية االوبيلة أو الطائتة أو الجواية

 .( 52-51ص  ي2014

 انتشار الطائفية والمذىبية  3.4.3.3

وذو  يال دولة اهوة باؿ واوناتاا يلود أصبحت الدولة الحديثة ف  ال الـ ال رب   لطة واافة إلى اهوة

ولـ تنج  الدولة ف  أف تج ؿ وف نت اا إطارا  يوا ج لاا وح ا يتترس الحريات التارية وال يا ية والدينية
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داريا يوحد الجواية ويبن  إجوايا قووياجواييا وفاريا و يا يا  ويولت الدولة يلى حؿ جويع الو االت  يوا 

نوا وف ونظور قبل  أو طائت   يواهزوات ليس وف ونظور وطن   .( 112ص  ي2012 ي) غليوفوا 

وثؿ  يإف و ظـ الو االت الت  ت ان  وناا الدوؿ ال ربية ت ود ف  جذورذا إلى انت ار الطائتية والوذذبية

 ياوا فت  ذذا االنت ار الباب أوا تد ؿ غير يرب  ف   ؤوف ال رب ييحدث ف   وريا واليوف وال راؽ ولبناف وا 

وتاوف  طورة الصراع الطائت  ف  أنه يادد بتغيير  ريطة  يوثؿ التد ؿ الترا  واإليران  واإل رائيل  واهوريا 

وف  الؿ ن وا ايانات  ييلى أ س طائتية ووذذبية وانتراط يود الدولة الوطنية بإيادة تو يواا يالوطف ال رب 

حيث اقتثط ت و احات ابيرة وف الدولة لصال   يوثؿ وا حدث ف  ال وداف يوذو وا ي ن  تتتيت للدولة يجديدة

فإ تاؽ الدولة يف  يال رب ذـ الو ؤولوف يوا وصلت إليه بالدذـ وف صراع طائت وبذلؾ فإف  ياياف جديد

ذو الذد  يلاا ف  تحويؽ الوصال  الوطنية الوتوثلة ف  اهوف والديووراطية وال دالة والتنويةوف  يالوياـ بواجباتاا

 يللت دؽ بديواتاـ الت  ال تادؼ إال إلى توزيؽ الوطف وتو يوه يأيطى الترصة لدياة الطائتية والوذذبية

 .( 81-80ص  ي2015 ي) الد وق  واال تيالا يليه

 الفشل في تحقيق االندماج االجتماعي والسياسي  4.4.3.3

إف أزوة الاوية ف  ال الـ ال رب  ورتبطة ارتباطا وثيوا بو الة يدـ تحويؽ االندواج ال يا   

 يحيث أف ا تيار الدولة لاوية يتب ه وحاولة االقصاا للاويات التريية يواالجتواي  بيف واونات الوجتوع

أو إلى  يوذو وا يدفع بأتباع ذذا الاويات إلى االن حاب والتووقع يحياة ال يا ية ال اوةوا تب ادذا وف وجرق ال

 يوثؿ اهاراد ف  ال راؽ يووف ثـ فال ي  روف بأد انتواا أو والا لاذا الدولة أو ذويتاا يالتورد وال صياف

 .( 322-321ص  ي2006 ي)  يحةوالو يحييف ف  جنوب ال وداف 
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ال ربية ف  تحويؽ االندواج الوطن  بيف الجوايات الدينية وال رقية واالثنية  لود ف لت و ظـ الدوؿ

وذو  يوت رات و ظـ االقليات ف  ال الـ ال رب  لوظاذر االقصاا والتوييز الدين  والثواف  واالجتواي  يالو تلتة

النتصاؿ ب اؿ جزئ  او ااوؿ أو الوطالبة با يوا دفع ذذا اهقليات بالتحرؾ للوطالبة بحووقاا ال يا ية والثوافية

 .( 11ص  ي2011 ي)  حاتة ووحيديف الدولة اهـ 

 الشعور بالتغريب والتخمف االقتصادي 5.4.3.3

ذ  يولية التغريب الت  بدأ ال وؿ ال رب  يحياذا قبؿ  يإف أحد أذـ أ باب ظاور أزوة الاوية ال ربية

بدأت ب ض اهصوات تطالب بارورة  يفب بب ت لؼ ال الـ ال رب  وتراج ه ف   تى الوجاالت يوب د اال توالؿ

وحاولت الاثير وف  يوذنا ظار صراع وا بيف دياة اهصالة ودياة الحداثة ياللحاؽ براب الحاارة الغربية

بحثا يف  يالت لؼ والتراجعبايتبارا أحد أذـ أ باب  يالن ب الحااوة التبرؤ وف التراث التاري   والثواف  ال رب 

حيث ن   ذؤالا أف التراث الثواف  التاري    يوذو وا أدق إلى أزوة ذوية حويوية يذوية تت ـ بالحداثة والتودـ

وال  ؾ أف الحداثة  يوال يواف إلدراؾ الذات أف ينبثؽ إال وف الواا  يذو الو يلة إلدراؾ الذات يل  ب وا

ص  ي2010 ي) االيوب الو زوف التارد والثواف  ذو صواـ اهواف هد وجتوع لاف الحتاظ يلى التراث و  يوطلوبة

65 ). 

 العمل عمى فرض ىوية أحادية بالقوة  6.4.3.3

ت وؿ يلى صار وتذويب  يإف وحاولة الدولة ف  ال الـ ال رب  ف  أاثر وف حالة صياغة ذوية أحادية

بديال يف ذوية تحتـر ال صائص  يا والتوييز واإلذالؿيف طريؽ الو ر واإلارا يالاويات التريية دا ؿ الوجتوع

وبدال وف أف تؤدد ذذا الوحاوالت  يوالوويزات ال اصة باؿ ذوية فريية اانت له آثارا ودورة يلى اال تورار

حيث أدق ذلؾ إلى   ور أصحاب الاويات التريية بالظلـ  يأدت إلى أزوة ذوية يلصياغة ذوية واحدة

حتى  يباؿ الطرؽ والو ائؿ يوالحتاظ يلياا يووا دف اـ للتو ؾ أاثر باويتاـ يواالاطااد ووحاوالت اال تئصاؿ
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أد أف ذلؾ يؤدد ف  النااية إلى صراع بيف  ي( 145 ص ي2014 ي) الجباي لو وصؿ اهور ال ت داـ ال نؼ 

ي  ر أصحاب الاوية الغالبة بأناـ واددوف ب  ارة الوات بات الت  حوووذا وف  الؿ الايونة  حيث يالاويات

وف  الووابؿ ي  ر أصحاب الاوية الو تب دة بأناـ واددوف بالذوباف ف   يوبوجود وناف ة لاـ ييلى وصادر الووة

ات بيف الجانبيف ف  دائرة الت ؿ وتد ؿ ال الق يووا ي لؽ أزوة ف  الثوة يونظووة ال تراي   صوصيتاـ وتويزذـ

 .( 32-29ص  ي2012 ي) غليوف ورد الت ؿ

وب بب أف الدولة الوطنية ف  ال الـ ال رب  ذ   يب بب يدـ وجود وؤ  ات ديووراطية للحاـ الر يد

فود قاوت الن ب ال يا ية الحااوة ف   ييايوف يلياا طرؼ يلى ح اب اهطراؼ اه رق يدولة  لطانية

وذو وا أدق إلى تناو  وا ي وى بال  ور  ي ربية بتبن  وواقؼ و يا ات إقصائية للو تلؼ و ااالونطوة ال

يرقية اانت أو  يقصاا واال تب اد والظلـ إذا وق ت يلى وجووية وحددةف يا ة اإل يالجو   باالاطااد والظلـ

 يأد الت ااد فيوا بيف أصحاب الاوية الواحدة يفإناا تؤدد تلوائيا لوا ي وى بالتااونية الاوياتية يدينية أو قبلية

ويؤدد ذذا وع الترااـ إلى تحوؿ وطالب تلؾ الجوايات الت  ت رات  يف  وواجاة أصحاب الاويات اه رق

إلى وطالب  يا ية  تتجاوز تحويؽ  يبال دالة والو اواة يذات طابع اجتواي  بلال تب اد واالقصاا وف وطال

 يوأاراد  وريا يوالو يحية ال ودانية ياوا ف  الحالة الاردية ال راقية ي توالؿ واالنتصاؿال دالة والو اواة إلى اال

هنه إذا تطل ت الجوايات  ي( 69-68ص  ي2014 ي) النجاروذنا تصب  أزوة الاوية أورا وااحا ال  ؾ فيه 

ث أف ذذا الووار ة لف حي يفإف ذلؾ يحوؿ ف  طياته و الة ابرق يالدينية والوذذبية إلى ووار ة دور  يا  

يواف أف يتطور إلى و الة طائتية أو إثنية  يوا تثوارا لوصادر الووة يتاوف  وق ووار ة فجة وذوجية لل صبية

 ي2014 ي) الجباي وذو وا يث اؿ وثد ال واوا إلثارة أزوة ذوية ت صؼ بالوجتوع وتادد بوااا وا تورارا  يأو يرقية

 .( 144ص 
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 أزمة اليوية عمى االستقرار السياسي لموطن العربيآثار وتداعيات  5.3.3

 اصة  ي ادت الدوؿ ال ربية ف  ال نوات اه يرة تصايد الاويات التريية يلى ح اب الاوية الوطنية

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

وبحرواف  يتاا قياـ النظـ ال لطوية ل وود طويلة بحجب الحريات الدينية والثوافيةف  وودو ييواوؿ و تلتة

اوا حدث ف  حالة االوازيه  يويف يويدتاا يويف ثوافتاا يجوايات و تلتة وف حؽ الت بير بحرية يف ذويتاا

 الـ ال رب  اف اوا حاولت الن ب الحااوة ف  ال يو ف  حالة االاراد وال ي ة ف  ال راؽأ يف   واؿ افريويا

 يتترض الاوية الثوافية ال رب  ال نية يلى الجوايات اال رق وف  الؿ الونظووة الت ليوية وااليالوية الوايونة

رت ليس فوط ف  ثت نية واالثنية ف  ال الـ ال رب  إلى ووار ات توييزية أواثيرا وا ت رات االقليات ال رقية والدي

 ياوا حدث ف  حالة و يح  جنوب ال وداف يال يا   واالقتصادد ياا ف  وا ااولاف أ يوا اا الثواف 

ان داد قنوات الو اراة ال يا ية وتوييد الحريات ال يا ية والودنية  فإف يرا وأ يوال ي ة ف  ال راؽ وال ليه ولبناف

وال يا   وقد دف ت وظاذر التوييز الثواف   يون ا ذذا الجوايات وف الت بير يف وطالباا ب اؿ  ري  وقانون 

 يى االن الخ يف الجواية الوطنيةية ف  ال ديد وف الدوؿ ال ربية إلواالقتصادد ب دد وف الجوايات التري

اوا حدث ف   يوتاويف دوؿ جديدة يى االنتصاؿ يف الدولة الورازيةواتجاذاا إل يوااللتتاؼ حوؿ ذوياتاا التريية

ظاذرة ف  ف تنت ر ذذا الووف الورج  أ يف  ال راؽف أو ف  وناطؽ حاـ ذات  اوا ن اد ا  يحالة ال وداف

وقياـ دويالت  يوقد ت اد الونطوة تتاؾ يدد وف الدوؿ الوائوة ي ع ف  ال نوات الوادوةالونطوة ال ربية ب اؿ أو 

 ي2011 ي)  حاتة ووحيدجديدة ت بر يف تطل ات التئات والجوايات الت  يانت التاويش واالقصاا ل وود طويلة 

 .( 13-12ص 

 1975اانت بداية ف ؿ الدولة الوطنية ف  ال الـ ال رب  ف  الحرب اهذلية ف  لبناف والت  ا تورت وف 

 يأو تراباا الوطن  يحيث ظار يجز الدولة يف االحتتاظ ب يادتاا الااولة يلى قرارذا ي1989وحتى ياـ 



76 
 

ؿ والواليات الوتحدة وفرن ا ا وريا وا  رائي يوأصبحت  يادة الدولة ونووصة لح اب أطراؼ  ارجية اثيرة

يراف ثـ جاا الصوواؿ انووذج ثان  ف  ال الـ ال رب  يلى ف ؿ الدولة الوطنية ال ربية ف  الت اوؿ  يوال  ودية وا 

ثـ انتولت  يحيث اناارت  لطة الدولة ونذ ثوانينات الورف ال  ريف لصال  أوراا الحرب يوع التحديات الابرق

 يالذد اندل ت فيه حرب أذلية يلى ودار يود الت  ينات وف الورف ال  ريفيدوق الت ؿ وال جز للجزائر 

وتواصلت  يليدور الدولة الوطنية ال راقية 2003وجاا الغزو اهوريا  لل راؽ ياـ  يأا تت وف  يادة الدولة

واناوت  وريا وليبيا واليوف  ي2010و يرة الت ؿ لوتاـو الدولة الوطنية ال ربية وع اندالع الربيع ال رب  أوا ر 

 يا    وا  الـ يوا  الوييف وليبرالييف ي نة و ي ة يوأصبحت الاويات اثيرة يبؿ وحتى ف  فل طيف يللوائوة

ووا زالت و تورة حتى تاريع  يال رب  ل ود اه ير وتصايدت أاثر وع الربيعف  ا بلغت أوجاا يوا  الـ  لت 

 .( 54-53ص  ي2015 ي) حواد ا ف

وتناو  النزيات  يطر وا يواجه الدوؿ ال ربية ذو حاالت التتاؾ الجغراف  ف  ب ض الدوؿإف أ 

فت  الدوؿ الت  ت ان   ي( 28ص  ي2011 ي) يبد الرحوفاالنتصالية لدق اهقليات الدينية أو ال رقية أو االثنية 

و الوناطوية دور واـ ف  الثورة أالراية الطائتية أو الوبلية وظاذر االنو اـ الوبل  والطائت  ااف للووق ذات ا

وتحجيـ  ا اؼ الدولةوب  والتورد الحوث  دور ابير ف  إفت  اليوف ااف للحراؾ الجن ييلى االنظوة الحااوة

حزاب التحالؼ الو ترؾ لالناواـ للووق  رييتاا ووا فت  الوجاؿ أواـ قوق أ رق وثؿ ال باب الجاو   وأ

وؿ وف تحرؾ اد نظاـ الت  ت ان  التاويش واال تب اد أ لوناطؽ ال رقيةاوا اانت ا يالوطالبة بإ واط النظاـ

قصاا ت الطائتة ال ي ية الت  ت ان  اإلحيث وثل يوف  البحريف ات ذت الثورة ال  بية صبغة طائتية يالوذاف 

جات اد وثلت الوقود الوحرؾ لالحتجا ياا توثؿ غالبية ال اافرغـ أن يال يا   واالقتصادد والتوييز الثواف 

 .( 14-13ص  ي2011 ي)  حاتة ووحيدالنظاـ الحااـ 
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أدق ف ؿ الدوؿ ال ربية ف  تحويؽ الوطلوب وناا ف  تحرير الترد والوجتوع يلى الص د ال يا ية 

إلى نوو وتر ع   ور جواي  لدق الوواطنيف ف  الدوؿ ال ربية  وتادا أف  يواالقتصادية واالجتوايية والثوافية

نوا ذ  دولة قلة وناـ يتاـالدولة لي ت دول وأف وا يحدث دا ؿ الدولة ال ي نياـ بودر وا ي ن  فئات وحدودة  يوا 

 .( 54ص  ي2006 ي) والا ب بب غياب ال دالة االجتوايية الناجوة يف  وا توزيع ال لطة والثروة  يوناـ

 خالصة 6.3.3

حيث ينظر الاثيروف للاوية يلى أناا وجرد ووروثات وف الواا   يذناؾ إ االية ورتبطة بوتاـو الاوية

ونتت  دائوا يلى  يلاف ذؤالا يتنا وف أف الاوية ف  جزا وناا ذ  و روع و توبل  يتورث وف جيؿ إلى آ ر

يادة الت اؿ واات اب  وات جديدة  ال طر الذد يواف أف يترتب ف(ي  158ص  ي2013 ي) الدوادالوابلية للتجدد وا 

ذو أف وجود ذذا اهزوة  وؼ يؤدد وع الترااـ التاري   لاذا اهزوة  يوجود أزوة ذوية يلى الودق الب يد يلى

اوا  يتت  الباب أواـ التد ؿ  يإلى الحرب اهذلية الت  تادد بتتتيت ال يادة وتوزيؽ الوحدة الوطنية دا ؿ الدولة

قليوية أابر االنظاـ ال رؽ أو ط  الجديد ووا  يؤدد إلى انتزاع ال يادة ونولاا إلى ايان يال ارج     ات دولية وا 

 .( 13ص  ي429يدد  ي) وحود

تادد  يأف ال الـ ال رب  ي يش ف  ذذا اللحظات أزوة ذوية طاحنة الدرا ةوبناا  يلى وا  بؽ ترق 

ف اانت قليلة يباياع جويع الوات بات الوطنية الت  حوواا ال رب يلى ودار تاري اـ ر الذد فال ط يحتى وا 

ويواف الووؿ باؿ ثوة  يوتتاااا لصال  أجندات غير وطنية وغير قووية يياددذـ ذو زواؿ الدولة الوطنية الحديثة

وأصبحوا ياجزيف يف  يحيث تترقت جاودذـ يبأف ال رب دف وا أثوانا باذظة ب بب ت تتاـ الثنيف وي ريف دولة

واثر ال دد وف الدويالت الت  ال  يإذا تزايد الت تت يفايؼ  ياوف الحاؿ يوواجاة التحديات والو االت الابرق

وف  زوف تتحطـ فيه الحدود وتزوؿ  يف  يالـ ال ي ترؼ إال باهقوياا يتولؾ وف ووووات الووة إال الي ير

 .ويصب  بالتال  الحتاظ يلى الاوية و ألة حياة أو ووت يالو افات
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 الرابع الفصل 

 تاريخ ليبيا حتى سقوط نظام القذافي

 مقدمة 1.4

ي وون طتات ذاوةي أثرت ف  ر ـ التطورات الت   ادتاا ابيرةورت ليبيا يبر تاري اا الطويؿ بتحوالت  

يرذا وو توبلاا  الؿ فترات طويلةي  ديد االرتباط بوا يحدث ف  وحيطاا وااف وص ليبيا ف  ال صر الحديثي

واإلجابة الوحطات التاري ية الااوة ف  التاريع الليب ي  الدرا ة تتناوؿف  ذذا التصؿ  وؼ ال رب  واإل الو ي 

 ااـ : وا ذ  جذور أزوة الاوية ف  الدولة الليبية   .الت اؤؿ اليف 

 ا قبل سقوط نظام القذافي أزمة اليوية في ليبي 2.4

ي لانه الليبية ال ربية اويةال تج يدـي بدأ ي وؿ يلى 1969الوذاف  للحاـ ف  ليبيا  نة و ور وع وصوؿ 

تذبذب يلى ودار  نوات حاوه بيف ذويات وت ددةي فتارة ذوية أفريويةي وتارة ذوية ا ترااية وتارة ذوية أووية 

ال  ب الليب  ف  ذويات فريية ا تندت للونطوة أو الوبيلةي وهف حاار أد يالويةي وف  زحوة الاويات انح ر 

بلد ذو اوتداد لواايهي فإف الدرا ة تلو  الاوا يلى تاريع ليبيا وي ودور ذذا التاريع ف  اهزوة الحالية الت  

 ت ي اا ليبيا.

 نبذة عامة عن ليبيا 1.2.4

 نبذة جغرافية عن ليبيا 1.1.2.4

ايلو وتر وربع (ي يحدذا وف ال واؿ البحر  1.759.540ال  أفريوياي بو احة ) توع ليبيا ف   و

اهبيض الوتو طي ووف ال واؿ الغرب  تونسي ووف الغرب الجزائري ووف الجنوب الغرب  النيجري ووف الجنوب 

ذا الووقع وقد أثر ذ ي( 548ص  ي5ج  ي1979 ي) الايال الت ادي ووف الجنوب ال رق  ال ودافي ووف ال رؽ وصر 

 6يلى ودار التاريع ف  التتايالت ال يا ية الليبيةي حيث أف  الو احة ال ا  ةي والحدود الوتنوية والطويلة وع 



81 
 

دوؿي ااف له أثر بالغ يلى جويع نواح  الحياة ف  ليبياي فالو ـ اهابر وف ليبيا ذو يبارة يف صحراا قاحلة 

ص  ي21الوجلد  ي1999 ي) الوو وية ال ربية ال الويةوطرابلسي والتزاف  جردااي وتنو ـ ليبيا إلى ثالثة أق اـي برقةي

% وف 45.8%ي والتزاف ت اؿ 14.2% وف و احة ليبياي بينوا طرابلس فت اؿ 40وتث اؿ برقة  ي ( 251

 .( 1ص  ي1958 ي) زيادةو احة ليبيا اإلجوالية 

 نبذة تاريخية عن ليبيا 2.1.2.4

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 

ي ص 1991 ي) رو  البحر الوتو ط  االيطالية ا ـ ليبياي ا طوة يلى طريؽ إيادة اإلوبراطورية الرووانية ف 

 يا   ف  تاريع  أ طر تحوؿالذد يث د  يأف   صية ليبيا بدأت تت اؿ ف ليا ب د التت  اإل الو  لليبياإال ي (24

 ي) حودافوصيرذا وو توبلاا ال يا   حيف أصبحت ياوا ف  الدولة ال ربية اإل الوية الابرق ليبياي إذ حدد 

 .( 29ص  ي1996

لذلؾ وجه وال  وصر يورو بف ال اص  يالو لووف يتاروف بتت  ليبيا لحواية وصر وف البيزنطييفبدأ 

ووا  ايد  يبدأ ال رب يااجروف إلياا ويويووف فيااو  ـي 643تواف ف  النااية وف فت  ليبيا  نة  يجي ا لتت  ليبيا

وقياـ الدولة التاطوية  اإل الو يف التت  و الؿ التترة الت  ورت ب يوانت ار اإل الـ ييلى ت ريب الوجتوع الليب 

 .( 31-29ص  ي1958 ي) زيادة يفوا يصيب وصر يصيب ليبيا يااف وصير ليبيا ورتبطا بوصير وصر

ليبيا أذوية ا تراتيجية بالغة بالن بة لااي حيث أناا اانت بوابة أفريوياي لت  ا  ووع ظاور الدولة ال ثوانية 

وقد نجحت الدولة  ي( 75ص  ي1998 ي) أحويدةلذلؾ بدأت الدولة ال ثوانية تراز يلى ارورة ال يطرة يلى ليبيا 

افي وطرابلس (ي ـ ف  ال يطرة يلى ليبياي وأصبحت اهقاليـ الرئي ية الثالث ) برقةي وفز  1554ال ثوانية ف  
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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 

ـي ولـ ي تور اهور لل ثوانييف  الؿ ذذا التترة بالااوؿي فود قاوت يدة  1911االحتالؿ االيطال  لليبيا  نة 

يدة وحاوالت لال توالؿ يف الدولة ال ثوانيةي ااف أولاا وا قاـ به أحود با ا و ثورات وانتتااات   بيةي 

ـي ثـ وا لبث أف ا توؿ يف ال لطة الورازية ف  ا طنبوؿ ياـ  1711الوروانل ي الذد يثيف واليا يلى ليبيا  نة 

الدولة ال ثوانية وا تور الحاـ وراثيا ف  يائلته حتى قاوت  ي( 553-552ص  ي5ج  ي1979 ي) الايال ـ  1714

ي وبويت ونطوة برقة  ارج النتوذ ال ثوان  حيث اانت توع تحت  يطرة 1835با ت ادة ليبيا إلى  يطرتاا ف  

 .( 423-422ص  ي1991 ي) رو  ال نو ييف 

 نبذة عن المجتمع الميبي 3.1.2.4

 األصول التاريخية لممجتمع الميبي 1.3.1.2.4

فوبؿ التت   ييجب ال ودة إلى اهصوؿ التاري ية للوجتوع يوع الليب لا  نتاـ الترايب االجتواي  للوجت

بدأت يولية ت ريب  يثـ وع التت  اإل الو  وذجرة ال رب إلى ليبيا ياإل الو  لليبيا ااف  ااف ليبيا وف البربر

  والبربرد لغة وتوحد ال  باف ال رب يوال ااف البربر  يوحدث انصاار وتزاوج بيف التاتحيف ال رب يلل ااف البربر

 .( 93-82ص  ي1975 ي) بازاوةودينا وحياة وتواليدا وأواايا اجتوايية 

 يألؼ ن وة توريبا 600بحوال   1911قدر الت داد ال اان  ف  ليبيا ي ية االحتالؿ اإليطال  ياـ 

 ييبيد وتاوينات قبلية جوايية يطبوات وقبائؿ : تجار وفالحوف يوااف  ااف ليبيا ينو ووف إلى فئات وتنوية

أد أف ليبيا ااف تتويز بوجود ت دد يرق   يالزنوج ياهتراؾ يال رب يويا ت غالبية ال ااف وزيجا وف البربر

وااف يوجد  ي تؼ وف حدة ذذا التنوع ال رق  يإال أف انتواا أغلبية ال ااف لإل الـ ال ن  الوالا  يفياا

اوا ااف ذناؾ تو يوا  يوأقلية ياودية ونغلوة يلى ذاتاا يـ اهباا  ال ارج باإلاافة لذلؾ أقلية تنتو  لإل ال

ثـ ااف ذناؾ  يوأ رق ثانوية يوا بيف قبائؿ يربية ترجع ف  أصولاا للتاتحيف الو لويف اهوائؿ يآ ر للوبائؿ 
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ؿ أف الوجتوع يواف الوو  يووف ثـ يوغير اه راؼ يتو يوا وا بيف اه راؼ الذد ينتووف ه رة الر وؿ )ص(

قليوية يقبلية يالليب  ف  الورف التا ع ي ر ااف وجتو ا ت دديا ياس انتوااات طبوية وقد ااف االقتصاد  يوا 

وب بب الصراع يلى وصادر الوياا والوراي  ن أت ال ديد وف  يالليب  قائوا يلى الزراية والري  والتجارة

ورف التا ع ي ر والربع اهوؿ وف الورف ال  ريف با توالؿ توت ت الوبائؿ الليبية ف  الي الحروب بيف الوبائؿ 

ولـ ت تطع  يواانت ذذا الوبائؿ تولؾ ال الح لحواية ورايياا وف الوبائؿ اه رق ي يا   يف الدولة الورازية

أد أف  يال لطة الورازية وف فرض  يادتاا يلى دوا ؿ البالد ف  برقة و رت والوبلة والجبؿ الغرب  وفزاف

 يولاا  لطاناا وقانوناا ال اص ي به دوؿ ت اع لاا ب يدا يف  يطرة الدولة الورازية بوثابةؿ اانت الوبائ

إال أف  يوبالرغـ وف أف ذذا الوبائؿ جو اا وع احتالؿ إيطال  لليبيا ذدؼ و ترؾ ف  النااؿ اد إيطاليا

إال أف اؿ قبيلة  يجاو ة وذ  اإل الـوية فبرغـ وجود ذ يال صبية الوبلية اانت ذ  الغالبة يلى الوجتوع الليب 

 .( 83-76ص  ي1998 ي) أحويدةوطبوة اانت لاا ذويتاا ال اصة 

والوبيلة ف  ليبيا ال ت تلؼ ف  بنائاا االجتواي   يبا تصار فإف الوجتوع الليب  يغلب يليه الطابع الوبل 

 يناا يوثؿ ف  بنائه الوبيلة نت ااواؿ فرع و يواونة وف ي ائر وبطوف وأف اذ يف الوبيلة ال ربية حيث اانت

وف  نطاؽ ذذا الوطف تاوف أوطاف أصغر  اصة  يوتحوياا يأد أرض تنتوؿ فياا وتولااا يوللوبيلة وطف

 يوتااونوف وتاافلوف فيوا يلياـ وف واجبات يوف فروياااذي وأفراد الوبيلةي أو أد فرع بال  ائر والبطوف واهف 

 .( 14ص  ي1958 ي) زيادةووا لاـ وف حووؽ 

لاف يجب والحظة أنه برغـ ذذا التنوع ال رق  إال أنه ال يواف الووؿ بأد حاؿ وف اهحواؿ أف ذناؾ 

-5حيث أف ن بة اهقليات ف  جولتاا وبجويع أنواياا وفروياا ال تزيد توريبا يلى ) يو الة أقليات ف  ليبيا

فالتنوع ال رق   يوالنصؼ ا  ر وف ال ناصر ال ودانية ينصتاا وف البربر يوف وجووع ال  ب الليب  ي%(10

 .( 195ص  ي1996 ي) حودافالليب  ف  الغالب ذو قبل  وطبو   إال أف التوايز ف  الوجتوع يذو ف  حدود ايوة
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 التركيبة الحالية لممجتمع الميبي 2.3.1.2.4

ةي الت  توثؿ حجر اه اس ف  تبيف لنا ووا  بؽ أف الوجتوع الليب  ذو وجتوع قائـ أ ا ا يلى الوبيل

قبيلة وي يرة ب ااا يوتد وف وصر إلى تونسي  140الدولة الليبيةي وت ير التوديرات إلى أف ليبيا تاـ حوال  

ي اؿ  ي( 10ص  ي2014 ي) تورير ال رؽ اهو طقبيلة تتوتع بنتوذ ابير  30اوا ت ير التوديرات إلى أف حوال  

وتتوزع ذذا الوجوويات يلى قبائؿ ت توطف ليبيا  ياهوازيغ فاهفارقةي فالطوارؽال رب غالبية  ااف ليبيا يلياـ 

لى تونس وتوتد ف  يوؽ إوصوال   يحيث تنت ر الوبائؿ ال ربية وف حدود وصر يلى طوؿ ال احؿ الليب 

وب ض الوناطؽ الوحاذية للحدود وع تونسي فيوا ت توطف قبائؿ  يالصحرااي فيوا يوجد اهوازيغ ف  جبؿ نتو ه

التبو وناطؽ أوزا وغداوس والوطروف جنوب البالد والاترة جنوب  رؽي فيوا ي يش الطوارؽ دا ؿ الصحراا ف  

اف ف  وا بيف قبيلة  ليو يوتتوزع ذذا الوبائؿ ف  ليبياي الوناطؽ الوتا وة للحدود وع ت اد والنيجر والجزائر ووال 

 يوطرابلس يوفزاف يو رت يوبنغازد يالجنوب الليب ي وقبيلة البرايصة  رؽ البالدي وقبيلة الوذاذفة ف  طبرؽ

الطوارؽ ف  دوا ؿ الصحراا الوتا وة وع حدود و والزاوية الغربيةي واهوازيغ ف  جباؿ غرب البالدي  يوغرياف

ذا الصدد يواف ذار أذـ الوبائؿ الت  ل بت دورا ذاوا ف  ي وف  ذ(2014) الونياودي ووال  يت ادي النيجري الجزائر

 :(  78ص  ي2014 ي) حجاؿالتتايالت ال يا ية الليبيةي وذ  

 أوال : القبائل المساندة لمقذافي :

 أاثر الوبائؿ نتوذا وت لحا ف  ياد الوذاف  نظرا النتواا الوذاف  إلياا. القذاذفة : .1

 ب د قبيلة ورفلةي اوا اانت وف أاثر الوبائؿ نتوذا. ذ  ثان  أابر قبيلة يددا المقارحة : .2
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 ثانيا : القبائل المعارضة لمقذافي :

وت تبر وف أاثر الوبائؿ ت راا  يإذ يبلغ ت دادذا وليوف فرد يوذ  أابر قبيلة ليبية يددا ورفمة : .1

 .للتاويش

 .ووف أاثر الوبائؿ و اداة لنظاـ الوذاف  يلاا نتوذ اجتواي  ابيرالزنتان :  .2

 .للوذاف  ووف أ دذا يداا   يأابر الوبائؿ ف   رؽ ليبيامصراتة :  .3

 ليبيا تحت االستعمار اإليطالي 2.2.4

أو و لنة إال  يولاناا لـ تتبلور وتأ ذ صورة وحددة ي19ظارت أطواع إيطاليا ف  ليبيا وبارا ف  الورف 

 ي) حودافوانتيجة لاا بدأت ذذا الوطاوع تظار ب اؿ جدد يلى  ط  ال يا ة اإليطالية  يب د الوحدة اإليطالية

 يالو روع اال ت وارد اإليطال  لليبيا ودفويا ب واوؿ اقتصادية وأيديولوجية و يا يةي حيث ااف ( 43ص  ي1996

ة لتلحؽ إيطاليا بأوروبا اهوااع االقتصادية دا ؿ إيطاليا إلى حد وا بحاجة إلى يولية ناا تفاقتصاديا اان

 ياوا اانت إيطاليا ت ان  وف و الة التالحيف ف  جنوب إيطاليا الذيف تصايدت وطالباـ باإلصالح يالوتودوة

ااف ذناؾ تنافس   يو يا يا يفت  الباب أواـ ا تيطاف التالحيف ف  ليبيايوثؿ حال وف  الؿ وااف احتالؿ ليبيا 

ويجب يلى إيطاليا لتبوى دا ؿ ال باؽ أف ال تنحصر  يالؿ أراا  الغيرحاد بيف الووق اال ت وارية ف  احت

إلوبراطورية ورثة اااف لدق اإليطالييف إيواف بأناـ  يػ  وأيديولوجيا(  148-147ص  ي1998 يأحويدة)دا ؿ حدودذا 

 إيطاليا اانت جزاا  وب بب قرباا وف وليبيا  يلدياـ حؽ تاري   ف  ونطوة البحر الوتو ط اافوبالتال   يالرووانية

ي ليبيا ف  أوا ر الورف التا ع ي ر الحتالؿبدأت إيطاليا تتطلع  ي لذاويجب أف ت ود اذلؾ يوف ذذا اإلوبراطورية

ر اؿ  ييف طريؽ فت  الودارس يتحويؽ ذذا الادؼو ريت ف  ات اذ إجرااات   ي) زيادةجوايات التب يرية الوا 

ي توايدا الغتصاب أراا  الوواطنيف لية الت  بدأت تورض ال اافوفت  فروع للبنوؾ اإليطا ي( 80ص  ي1958

  .( 262ص  ي21 ج ي1999 ي) الوو وية ال ربية ال الويةتحجز يلى أرااياـ يند يجزذـ يف ال داد الليبييفي حيث 
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ي وبذلؾ انتاى النتوذ ال ثوان  يلى 1911انطالقا وف ال واوؿ ال ابوة قاوت إيطاليا باحتالؿ ليبيا  نة 

ليبياي  اصة ب د أف تنازلت ترايا يف ليبيا لصال  إيطاليا بووجب و اذدة أو   الت  وق تاا الدولتاف ف  

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

لاف اهوااع لـ ت تور  ي( 555-554ص  ي5ج ي1979 ي) الايال اال تيطاف الت  تادؼ لج ؿ ليبيا إيطالية 

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

ـ ااف  1911يندوا قاوت إيطاليا باحتالؿ ليبيا ياـ ي ( 51-49 ي1996 ي) حودافداا الليب  ا الؼ وف ال ا

الوجتوع الليب  يغلب يليه طابع الت ددي فود ااف واونا وف تحالتات قبلية قويةي وااف ذناؾ صرايا دائرا بيف 

 .( 145ص  ي33ص  ي1998 ي) أحويدةالوبائؿي إال أف اؿ ذلؾ توقؼ بطبي ة الحاؿ وع احتالؿ إيطاليا لليبيا 

 ليبيا تحت االستعمار البريطاني والفرنسي 3.2.4

ي وقتت إيطاليا بجانب ألوانيا ف  جباة واحدة اد 1939يندوا اندل ت الحرب ال الوية الثانية ياـ 

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

حيث د لت الووات البريطانية  ي( 121ص  ي1958 ي) زيادةوا ت الـ إيطالياي و روجاا ناائيا وف ليبيا  ي1942

ي وتوا وت الدولتاف ال يطرة يلى اهراا  الليبيةي حيث اانت طرابلس وبرقة وف 1943والترن ية ليبيا ف  ياـ 

ب فرن اي ويندوا انتات الحرب ال الوية الثانيةي وثا ت ليبيا تحت  يطرة اهوـ نصيب بريطانياي وفزاف وف نصي

فرض الحواية البريطانية يلى إقليـ برقةي واإليطالية يلى إقليـ طرابلسي  1949الوتحدة الت  قررت ف  وايو 

ت اد الوجود والترن ية يلى إقليـ فزافي لاف ال  ب الليب  رفض الحوايةي واندل ت الوظاذرات والوواجاا

 ااف ذدؼ بريطانيا الوتوا   وع  يا تاا الو اودة )ي (557-556ي ص 5ي ج1979ايال ي ) الالبريطان  والترن   

(ي ذو التصؿ بيف إقليو  برقة وطرابلس وون  فزاف لترن اي واذلؾ ال وؿ يلى غرس بذور الترقة بيف  فرؽ ت د

ـ يجب أف تاوف ال يادة يلى ليبيا هذلااي إال أف 1943طاليا  نة وبينوا رأق الليبيوف أنه بازيوة إي يأبناا ليبيا
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ي ( 11ي ص  1981حبيب ي )  اإلنجليز والترن ييف رفاوا ذلؾ وصوووا يلى حاـ ليبيا حتى تتـ الت وية وع إيطاليا

 لاف اهوااع تأزوت ف  ليبيا ب بب الرفض ال  ب  لل يا ات اال ت وارية لاؿ وف فرن ا وبريطانياي حتى

ون  ليبيا الووحدة اال توالؿ  الؿ ياويفي وبووجب الترتيبات  21/11/1949ااطرت اهوـ الوتحدة ف  

اال ت وارية الت  قاوت باا بريطانيا لاواف يدـ ن وا اياف ليب  قد يادد الوصال  البريطانيةي يولت بريطانيا 

يدرال  ياـ ثالث واليات ) طرابلسي ي بنظاـ ف24/12/1951يلى ت ايؿ إقاوة الوولاة الليبية الوتحدة ف  

برقةي فزاف (ي تحت حاـ الولؾ وحود إدريس ال نو  ي الذد أصب  بووجب الد تور أيلى  لطة دا ؿ الدولةي 

 .( 268-267ص  ي21 ج ي1999 ي) الوو وية ال ربية ال الويةبصالحيات وا  ة تتجاوز حتى وجلس النواب 

 ليبيا بعد االستقالل 4.2.4

أف الوولاة الليبية أقيوت برياية بريطانياي واانػت بريطانيػا اػذلؾ ذػ  صػاحبة التاػؿ تبيف لنا فيوا  بؽ 

تتحاـ فػ  ال ػلطة فػ   ال يا ة البريطانية اال ت واريةوا ج ؿ  ف  تنصيب وحود ال نو   ولاا يلى ليبياي وذو

التحػادد الػذد أيلنػت يلػى أ ا ػه الوولاػةي ي  يوا وأف الوولاة الليبية اانت وو وة واػ يتة تحػت النظػاـ اليبيا

ياف يتنا ب وع حالة ليبيا أبدا ي فليبيا دولة وتجان ة إلى حد ابير ي وقياـ نظاـ اتحادد فياا لـ وذو اهور الذد 

ذو أور لـ ياف ف  صال  نااتاا وا ػتاواؿ يوليػة ا ػتواللاا ي و ػاذوت ذػذا ال طػوة فػ  اػ ؼ  ػلطة الولػؾ 

ي حيػػث  ػػيطر يلياػػا  ن بػػة وػػف  ػػيوخ الوبائػػؿ واهييػػاف بونطػػؽ قيػػادة ( 11ي  1981حبيػػب ي )والحاووػػة الورازيػػة 

الوبيلة وليس الدولةي فلـ تاف ذناؾ وؤ  ات دولة حويويةي اوا أف ذذا الن ب صػاغت الد ػتوري و ػيطرت يلػى 

وػػع الغػػربي  الدولػػةي و ػػتغليف وػػواق اـ و ػػلطاتاـ لتحويػػؽ وصػػال   اصػػة باػػـي ولػػذلؾ اانػػت لاػػـ روابػػط يويوػػة

وذػػو وػػا أدق إلػػى ف ػػؿ اػػؿ وحػػاوالت تطػػوير ذويػػة ليبيػػة جاو ػػة ي  .( 2ص  ي2012 يأحويػػدة)والػػدوائر اال ػػت وارية 

ف فلوػد اػاـي 1951ونذ تأ يس الدولة الليبية الحديثػة يػاـ اهور الذد ي ن  أف أزوة الاوية الوطنية الليبية برزت 

لت ػايؿ وثػؿ ذػذا الاويػة بصػػورة  ب ػد اال ػتوالؿ ذنػاؾ اػػرورة ولحػة ي واانػتائوػا  يوتاػـو الاويػة الوطنيػة الليبيػة 
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لاػػف النظػػاـ الولاػػ  فػػ  ليبيػػا ا ػػتنزؼ جاػػودا فػػ   ي تتجػػاوز الاويػػات الوحليػػة والوناطويػػة والوبليػػة ال ػػائدة آنػػذاؾ

   يولػػـ ياػػف ذنػػاؾ ترايػػز يلػػى الاويػػة الوطنيػػة الليبيػػة إال فػػ  فتػػرة وتػػأ رةالصػػراع ال يا ػػ  نحػػو فػػرض  ػػيطرتهي 

وقبليػة  يوجاويػة يوناطويػةيلى أ ػس واالنتوااات  ي الوالااتي وب بب الصرايات الوبليةي والجاوية تاونت وذاذا

ولـ ياف ذلؾ اوف ذوية وطنية ليبيػة جاو ػةي بػؿ يلػى ح ػاباا  يوطنية-قووية وا  الوية فوؽ أو ي وطنية-تحت

 .(52صي 1993)الوغيرب ي وادذا ف  اثير وف اهحياف

باط الولؾ والن ب الحااوة بالغرب وت ابؾ الوصال ي فود قاـ الولؾ ال نو   بحاـ ليبيا وب بب ارت

ب يا ة الحديد والناري حيث قاـ بونع اهحزابي ووالحوة الوطنييفي وتوج تب يته لبريطانيا بتوقي ه و اذدة 

 نة وف  20طانيا لودة ي وذ  الو اذدة الت  ربطت ليبيا ببري29/7/1953الصداقة والتحالؼ وع بريطانيا ف  

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 

 نة للواليات الوتحدة ووابؿ  17الوتحدة أثجترت بووجباا قايدة ذوبلس لودة بتوقيع و اذدة وع الواليات  1954

 .( 557ص  ي5ج ي1979 ي) الايال وبلغ زذيدي وذ  الوايدة الت  أصبحت أابر قايدة أورياية ف  الوارة اإلفريوية 

اؿ ذذا التطورات ال يا ية اانت تحدث ف  ليبيا و ط غاب   ب  ابيري وا تياا بالغ وف االنو اـ 

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

 26/4/1963يف الونت بيف ف  اال ت وارية ف  ليبياي لذا قاـ الولؾ إدريس ال نو   تحت اغط الووثليف النيابي

قاوة النظاـ الورازد ي ا طوة نحو  لغاا النظاـ االتحادد وا  بإصدار ور ـو ولا  يوا  بت ديؿ الد توري وا 

إلى تادئة  لاف ذذا الت ديؿ لـ يؤدَ  يالوولاة الليبية وياصوتاا طرابلستأ يس دولة ليبيا الووحدة تحت ا ـ 

ب بب  ووار ات الولاية الت  اانت ت ت دـ ال نؼ واال تبداد اطريوة  الغاب الااوف ف  أيواؽ ال  ب الليب 

 .( 20ي  1981حبيب )  1969ياـ  للحاـي وذو وا واتد لثورة التات  وف أيلوؿ
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 وسقوط الممكية  1969الثورة الميبية سنة  5.2.4

فارقة ف  التاريع ال يا   اانت الثورة الليبية الت  قادذا ال ويد و ور الوذاف  اد النظاـ الولا  لحظة 

وغيرت الثورة وف أذوية ليبيا اال تراتيجية  يوا تبدلته بنظاـ جواورد يفود أطاحت الثورة بالنظاـ الولا  يالليب 

 بااهزوة الاوية الت  ت صؼ  جر ليبياف   ياوا ااف لاا دور ابير يلى ودار أرب ة يوود يبالن بة لل الـ اله

 .ف  الوقت الراذف

 مقدمات الثورة   1.5.2.4

 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  

 وار ف  ليبياي ووع تصايد الغاب ال  ب  قاوت ي بارورة جالا الووات اهجنبية وتصتية قوايد اال ت1964

بالجالا يف طرابلسي بينوا بويت قوايدذا ف  برقةي وقايدة ذوبلس اهورياية اوا ذ ي ووع  1965بريطانيا ف  

ي واحتاللاا للاثير وف اهراا  ال ربية بدأت الجواذير الليبية تطالب 1967يدواف إ رائيؿ يلى ال رب ف  

ايد اهجنبيةي وقاوت بريطانيا لتجاوز حالة الغاب ال  ب  باالن حاب وف قايدة برقة ف  بووةي بتصتية الوو 

 .( 557ص  ي5ج ي1979 ي) الايال ي واحتتظت بوايدة ال دـ والحاوية ال  ارية ف  طثبرؽ   1968

 اندالع الثورة وسقوط الممكية وقيام الجميورية  2.5.2.4

 نو   أصب  ف  يزلة تاوة يف   بهي وآواله وآالوهي وونذ أصب  ال  ب الليب  ووتن ا أف الولؾ ال

اهوااع ف   ترق ارورة تغييرقطايات وا  ة وف ال  ب الليب   بدأتي وقياـ الولؾ بوو اا 1964انتتااة 

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 

ثورة بالت ؿ ف  إجبار الولؾ ال نو   يلى التنازؿ يف لإلطاحة بالنظاـ الولا ي وقد نجحت ال 1/9/1969ف  

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

 .( 558ص  ي5ج ي1979 ي) الايال ال ويد و ور الوذاف  رئي ا للوجلس ورئي ا للوزراا 

 ذافيليبيا في عيد الق 6.2.4

واانت أوؿ أذدافه تصتية  ييلى تصتية النظاـ الوديـ بال وؿلحاـ ف  ليبيا فور وصوله لالوذاف   بدأ

نوا اانت الولاية ورحلة انتواؿ بيف اال ت وار  يليبيا ف ليا رفت  يصر الولاية لـ تتحر  ياال ت وار وبواياا وا 

ف ليا اانت وابلة بويود اال ت وار ال يا ية لاناا  يحيث اانت ليبيا و تولة ا ويا يالت ل  وبيف التحرير

ثـ رأق  يلذلؾ بدأت الثورة ف  ليبيا ت وؿ يلى ا تاواؿ يولية تصتية الووايد اهجنبية يوال  ارية واالقتصادية

لذلؾ  رع ف  يولية  يوذ  باه اس البتروؿ يالوذاف  أف التحرير الت ل  يتوثؿ بال يطرة يلى ووارد الثروة الليبية

ووا أف توت يولية ترتيب اهوااع الدا لية ف  ليبيا حتى  ي( 84-83ص  ي1996 ي) حودافتأويـ لووارد البتروؿ 

فد لت ليبيا ف  ياد الوذاف  أوال وع  وريا  يتودوت ليبيا وبا رة إلى الوحدة الوووية دا ؿ البيت ال رب  الابير

ي ثـ 1972ي ثـ أيلنت الوحدة بيف وصر وليبيا ياـ 1971ف   بتوبر  ووصر ف  اتحاد الجواوريات ال ربية

 ي) الوو وية ال ربية ال الوية 1989ي ثـ االتحاد الوغارب  وع دوؿ الوغرب ال رب  ياـ 1980بيف ليبيا و وريا ياـ 

  .( 96ص  ي18ج ي1999

 د ثورة قاـ باا بديوق الذد جاا للحاـ ب يلود ارتبط النظاـ ال يا   الليب  ب  صية و ور الوذاف 

 يناصر ةواات ب الوذاف   رييته وف أرب  يالوااا يلى اال تبداد ووحاربة الظلـ وتحويؽ ال دالة والو اواة
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والويوة الروزية ل  صيته  ي ريية الاراوة والاوية الوطنية يالو اواة وال دالة االجتوايية يالثورة الوووية يأ ا ية

 .( 69ص  ي2014 يؿ) حجااونااؿ اد اإلوبريالية 

 1979بدأ ال ويد الوذاف  ي وؿ يلى ترايز جويع ال لطات والصالحيات ف  يداي ولذلؾ قاـ ف  وارس 

بحؿ وجلس قيادة الثورةي ونصب نت ه قائدا أيلى للووات الو لحة الليبيةي وواع لنت ه صالحيات وطلوة 

 .( 2014 ييل  )بايتبارا الزييـ وقائد الثورة وصاحب الحؽ الوطلؽ ف  الحاـ 

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 

 ي2014 ي) حجاؿلى ال واوؿ النت ية أاثر وناا يلى ال واوؿ الوواويية بدورذا  لبا يلى الدولة نظرا الرتاازذا ي

وترجع ذذا الصتات أ ا ا إلى البيئة البدوية الت  ن أ فياا الوذاف ي فود ولد الوذاف  ف  بلدة  ي( 73-72ص 

فيه ذذا  رتي واانت أ رته ت وؿ ف  الزراية وتربية الووا  ي فتريرع ف  ظؿ ظروؼ قا ية للغايةي وقد أثترت 

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 

 .( 96-95ص  ي18 ج ي1999 ي) الوو وية ال ربية ال الويةالليبية 

واع الوذاف  الاتاب اه اري وطرح وا أطلؽ يليه النظرية ال الوية الثالثةي الت   رحاا ف  اتابهي 

اـ بتج يد أفاارا يلى النظاـ ال يا  ي لتصب  يوليات ات اذ الورار ف  يد الوواطنيف وف  الؿ الديووراطية وق

أصدر  11/3/1990وف   ي( 122ص  ي1978 ي) الوذاف الوبا رةي الت  تواَرس يف طريؽ الوؤتورات ال  بية 

بووجباا الحؽ ف  ووار ة التوجيه الثورد  الوذاف  وف وؤتور ال  ب ال اـ وثيوة ال ريية الثوريةي حيث ون  نت ه

اوا قاـ بإا اؼ الجيشي حيث  ي( 276ص  ي1996 ي) حودافللجاف والوؤتورات ال  بية والوؤتور ال  ب  ال اـ 

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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ة واتائب تاب ة له يف طريؽ قبيلته ويائلتهي وأصبحت ل ائلة الوذاف  واانة ال  ارية يبارة يف ويلي يات   بي

 .( 17ص  ي2010 ي) الوناود اوية فوؽ الوحا بة والو ائلة 

 اا الوذاف  ليبياي وذنا لـ يتوافووف الطبي   ف  ظؿ ذاذا واع أف تظار و اراة لآلليات الت  يحاـ ب

ف  الت  ينات وف  أوجهالوذاف  بووار ة الووع ال ديد اد اافة رووز الو اراة داحؿ و ارج البالدي والذد بلغ 

ناذيؾ يف دور  يا ة  ي(12ص ي2011ي)  وارد وآ روفالورف ال  ريفي و تغال الحظر الوتروض يلى ليبيا 

يلى ب ااا الب ضي وف  الؿ ديوه لب ض الوذاف  ف  انو اـ الوجتوع الليب  إلى يدة قبائؿ وتناحرة وحاقدة 

الوبائؿ اآلية للبواا ف  الحاـ هطوؿ فترة ووانةي وع ايتوادا أياا يلى ال وائد النتطية ل راا والاات  يوخ 

 .( 105ص  ي2012 ي) جبرالوبائؿ 

اؿ ذذا ال يا ات وال طوات ج لت ليبيا ت يش تحت  يطرة نظاـ  يا   ي اردي يحتار يولية صنع 

 .( 39ص  ي2012 ي) يبيدار الت  انحصرت ف    ص الوذاف  الور 

 دور سياسة القذافي في ظيور أزمة اليوية 7.2.4

ال  ؾ إذاَ  أف  يا ات الوذاف  اانت لاا آثار و يوة يلى اال تورار واالن جاـ االجتواي ي فود أدت 

ية ألوت بظاللاا يلى جويع نواح   يا ة اإلقصاا والتاويش لاافة واونات الوجتوع الليب  إلى ظاور أزوة ذو 

 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 

 الرج يةي وب د فترة قصيرة وف حاوه ات ذتوويض النظاـ الوبل  الذد ايتبرا وت لتا وورتبطا بالووار ات الولاية 

د اإلدارية الت  اانت ت تند إلى ال طوط التاصلة بيف الوبائؿي اوا قاـ ب زؿ  ل لة وف اإلجرااات لت ديؿ الحدو 

الوقت طويؿ حتى بدأ الوذاف  ف  اتباع  يا ة  اـ الولؾ يلى أ اس قبل ي ولـ يوضَ جويع الو ؤوليف الذيف يين
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 ة ايتودت يلى االرتااز يلى الوبيلة اورقة رابحة لل يطرة يلى الحاـ ويلى الدولةي حيث قاـ البدونةي وذ   يا

الوذاف  بت جيع الطووس البدوية والريتية الورتازة إلى الويـ الوبلية الوت لوة باللباس والوو يوى واهييادي وذو وا 

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

و  ى الوذاف  لل ب يلى ال الفات بيف ي ( 20-19ص  ي2012 ي) أحويدةايوفه ف  الصحراا ودا ؿ ال ياـ 

الوبائؿي و راا الوالا الوبل ي وبدأ ب بب ا ؼ قبيلته وف حيث ال دد ببناا التحالتات وع الوبائؿ اه رقي اوبيلة 

ي الت  قاـ باا اباط ينتووف للوبيلةي وب د ف ؿ 1993رفلة قبؿ وحاولة االنوالب ياـ الووارحةي وقبيلة الو 

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

  .( 79-78ص  ي2014 ي) حجاؿف  االنوالبي لتصب  قبيلة الورفلة ب د ذلؾ واو ة إلى أب د الحدود 

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 حثروت ودف ال رؽ وف أب ط اه ياا ف  ظؿ الثراا التاحش لودف 

ي لذلؾ ليس غريبا ( 10ص  ي2014 ي) تورير ال رؽ اهو طالغرب الت  اانت الوبائؿ الو اندة للوذاف  تتوراز فياا 

 انطلوت  رارتاا وف ال رؽ. 2011أف الثورة الليبية ياـ 

با تصار يواف الووؿ أف الوذاف  أقاـ ف  ليبيا دولة ت لطيةي   بويةي قائوة يلى الوصال  ال اصة 

والوتوثلة ف  الووروث اهليـ لتترة االحتالؿ للن ب الحااوةي ولـ تودـ حلوال هبرز الو ااؿ ال يا ية ف  ليبياي 

اإليطال ي أو اال تبداد وا ؼ الدولة ف  ياد الولاية ال نو يةي أو الاويات الجاوية والوبلية الوتر  ة ف  

 .( 2ص ي2012ي)أحويدةت ال يا ية واالجتوايية ف  ليبياالوجتوع الليب ي وثوافة الالدولة الت  ذيونت يلى التتايال

 يا ات الوذاف  اإلقصائية والتاوي ية للاثير وف واونات الوجتوع الليب  أدت إلى التوايز أف  حيث

الوناطو ي وغياب ال دالةي وذو وا ااف بوثابة البذور الحويوية هزوة الاوية ف  ليبيا الت  تصايدت ف  ظؿ 

  يا ات اإلقصاا والظلـ والتاويش.
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 الخامس الفصل 

 أزمة اليوية في ليبيا

 مقدمة 1.5

ت  الواقع ال يا   الراذف ف يتااد جويع الو ااؿ ال يا ية ف  ال الـ ال رب  تنحصر بو ألة الاوية

ف  التاريع  وال  ودية  أثن ئت الدوؿ ال ربية بورار وف الو ت ور  وا يدا وصر الت  توتد جذور الدولة فياا يويوا  

ف  ال اؿ أوجدت الدوؿ  يالت  قاوت يلى فتوحات يبد ال زيز آؿ   ود لو ظـ أجزاا جزيرة ال رب وتوحيدذا

لاف الاوية الوطنية الحويوية الت   ري  جواز  تذوية وطنية ر وية تتجلى ف  الوثائؽ ال  صية  بطاقة ذوية

 ي) فرحات وتن تض يند ظاور حاـ قود ياع ت لو وقت االزواتواي يت بر يف انتواا الترد ت يش أزوة ت بط

 ي أو تتراجع وعفريية تتودـ وع تودـ الترع إلى جانب الاوية الوطنية  ظارت ب اؿ وتتاوت ذويات  ي ( 2015

 يثنيتهاو أ يالوواطف يف نت ه بونطوتهؼ  ر  الاويات التريية بالاوية الوطنية الر وية  فيث  حيث ا تلطت يتراج ه

 رق  أو غرب ي وف   يو  وال أو الجاة الوادـ وناا جنوب  أ يقبيلتهوف  ب ض االحياف  يو وذذبهأ يو دينهأ

 (. 83ي ص 2015) يلودي ليبيا ااف الحاؿ اوا ف  غيرذا وف الدوؿ ال ربية

وااف وصيرذا وو توبلاا  الؿ فترات طويلة ورتبطا  يورت ليبيا يبر تاري اا الطويؿ بتحوالت ابرقلود 

وهف الوجتو ات ال ربية ف  الغالب وجتو ات قبليةي وفياا تنوع  يواهفريو  يواإل الو  يوب دذا ال رب  يبجوارذا

توالؿي اثن ي أو طائت ي فود أثر ت الترايبة االجتوايية ف  ليبيا يلى وجوؿ الحياة ال يا ية للدولة الليبية ب د اال 

فلـ تنج  الدولة ف  جوع الاؿ الليب  تحت لواا ذوية واحدةي ب بب التباينات الوبليةي وال صبية بيف اهقاليـي 

ديووقراط  الغير وا تورت الدولة يلى نتس النوط   يوا وأف الدولة الحديثة  ارت ف  غير طريؽ الديووراطيةي

نو يةي وتول  الوذاف  وواليد الحاـ ف  ليبياي الذد  اذوت حتى ب د ثورة التات  وف  بتوبر و ووط الولاية ال 

 يا اته غير الديووقراطيةي ف  ظاور أزوة ذويةي اانت ااونة ف  ياداي ب بب  يا ات الووعي لاناا طتت 
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فاتؾ الوذاف  اؿ يلى ال ط  ب د  ووطهي  و الت ياوؿ ذدـ للدولة الليبيةي وونجزات ال  ب الليب ي فود 

وتاذيـ جديدة للحاـي ايتودت يلى واوف دوف آ ر ف  إدارة البالد      س وأ    و ة للوجتوع الليب يالروابط الجا

 .( 2ص  ي2012 ي) أحويدة

ووع اندالع الثورة الليبية و ووط نظاـ الوذاف  ااف ذناؾ أوؿ ف  ياد جديد تتراز فيه جاود الجويع 

الجويع ف  صنع الوراري لاف ذذا اهوؿ تب ري  نحو بناا دولة يصرية يلى أ س ديووراطية تاوف و اراة

 ي فودوف  الؿ ووار ة ب ض و ؤوليات الدولة ووظائتاا يت د التجوة حيث لـ ت تطع الونظووات الوائوة أف

وذو وا فت  الباب أواـ جويع اهطراؼ ال تغالؿ  ي لؽ انايار نظاـ الوذاف  فراغا  ف  ال لطة ف  اؿ أنحاا ليبيا

 الواع لصالحاا.

ب د انايار النظاـ ف  ليبيا تأزوت اهوااع اهونيةي وانت رت الويلي يات الو لحةي وتزايدت حدة 

يلى  االنو اوات واال توطابات ال يا ية بيف الترقاا الليبييفي وتغلبت الوالاات الوبليةي والجاويةي والوناطوية

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 

 (.7ي ص 2013) الد وق  ي والديووراطية 

بدرا ة اهزوة الليبية ب د  ووط نظاـ الوذاف ي والحديث يف التتايالت ال يا ية لتصؿ ذذا ا وقد انترد

ودورذا ف  ظاور أزوة الاويةي الت  باتت ت صؼ بالوجتوع الليب ي وتادد بواا الدولة وا توراريتااي و وؼ 

 دولة ف  ليبيا  .: ايؼ  اذوت أزوة الاوية ف  تدذور اهوااع وتتاؾ ال الت اؤؿ الااـتجيب الدرا ة يف 
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 تداعيات الربيع العربي عمى أزمة اليوية في ليبيا 2.5

واالحتجاجػات فػ  وث تلػؼ  يانػدل ت ووجػة ياروػة وػف الثػوراتـي 2011ووطلع ـي 2010ف  أوا ر ياـ 

فػ  اثيػر وػف ل دد وف الثػورات ال رارة  اانتالت   يوالثورة التون ية بوحود البويزيزدبدأت  يالوطف ال رب أنحاا 

انت رت ذذا االحتجاجات ب رية ابيرة ف  أغلب ي حيث ويرفت تلؾ التترة بربيع الثورات ال رب  ياهقطار ال ربية

ووصػػلت فػػ  ب ػػض اهحيػػاف إلػػى وقػػوع  يوالوثتظػػاذريف ين ػػوب و ػػارؾ بػػيف قػػوات اهوػػف و ػػادتالبلػػداف ال ربيػػةي 

   ػايرا  فػ  اػؿ الػدوؿ ال ربيػة تويػزت ذػذا الثػورات بظاػور ذتػاؼ يربػ ت أصػب فينيف ورجاؿ اهوػقتلى وف الوواط

   ."الشعب يريد إسقاط النظام:"  ووذ

 ل عاممقدمة عن الربيع العربي بشك 1.2.5

بػػػيف وػػػف  يوالتطػػورات الجاريػػػة فػػ  ال ػػػالـ ال ربػػ  ي دوت لوصػػؼ اهحػػػداثت ػػددت الو ػػػويات التػػ  ا ػػػتث 

 يوالوظاذرات الوطالبة بالديووراطيةي وبيف وف أطلؽ يلياا الربيع ال رب  يوالحراات االحتجاجية يوصتاا بالثورات

بداية تحديد واذية الوتاػـو قبػؿ الػد وؿ فػ  يوػؽ لذلؾ فالبد ف  الحالة الوصريةي  اوا يناير 25وحراة  يوالتورد

 اهحداث .

 ماىية الربيع العربي   1.1.2.5

ذػ  حراػة احتجاجيػة  ػلوية اػ وة  يفػ  اإليػالـ "الربيع ال ربػ وا ي وى بػ "ثورات أو  يالثورات ال ربية

ينػػدوا أاػػـر  بػػدأت الثػػورات فػػ  تػػونس ي2011ووطلػػع ـي 2010 انطلوػػت فػػ  ب ػػض البلػػداف ال ربيػػة أوا ػػر يػػاـ

ويدـ توانه وف  يواالقتصادية الوتردية يال اب وحود البويزيزد النار ف  نت ه احتجاجا  يلى اهوااع الو ي ية

يناير يندوا غادر زيف ال ابديف بف يل  البالد  14وانتات ف   يفاندل ت بذلؾ الثورة التون ية يتأويف قوت يائلته

 يوب ػدذا بت ػ ة أيػاـ يب دا ال لطة وحود الغنو ػ  الػوزير اهوؿ ال ػابؽوا تلـ وف  يإلى ودينة جدة ف  ال  ودية

https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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وحوػد ح ػن  الػرئيس الوصػرد فبرايػر أيلػف  11وفػ   يينػاير الوصػرية تلياػا بأيػاـ الثػورة اليونيػة 25انػدل ت ثػورة 

ثػر نجػاح الثػورتيف التون ػية يوبارؾ تنحيه يف ال لطة والوصػرية بإ ػواط نظػاويف بػدأت االحتجاجػات ال ػلوي ة  يوا 

ار  ػري ا  فػ  أنحػاا باالنت ػ - بػؿ وأحيانػا  إ ػواط اهنظوػة - الوثطالبة بإناػاا الت ػاد وتح ػيف اهواػاع الو ي ػية

اهردف والبحػػػريف والجزائػػػر وال ػػػ ودية وال ػػػوداف وال ػػػراؽ ويثوػػػاف وفل ػػػطيف ليبيػػػا و ػػػوريا فبلغػػػت  يالػػػوطف ال ربػػػ 

 .( 2014) واددي  وووريتانيالاويت ولبناف وا

وتصػػايد االحتجاجػػات ال ػػ بية أف  يوػػع اهحػػداث الوت ػػارية فػػ  يػػدد وػػف الػػدوؿ ال ربيػػة بػػدا وااػػحا  لوػد 

فود ظار يجز اهنظوة ال ربية الت اوؿ وع وثؿ ذذا النوع  ياهنظوة ال ربية قد أصابتاا حالة وف اإلرباؾ والت نه

ذػػذا الوػػرة يػػف  لاػػف ذػػذا اهدوات بػػدت يػػاجزة   يت فيوػػا  ػػبؽ يلػػى ا ػػت داـ أدوات الووػػعفوػػد ايتػػاد يوػف اهزوػػات

بػػؿ يلػػى ال اػػس أدق ا ػػت داـ ال نػػؼ فػػ  قوػػع ذػػذا االحتجاجػػات إلػػى تصػػ يد  يإطتػػاا  ػػ لة ذػػذا االحتجاجػػات

 .( 63ي ص2011)  الـي غاب الجواذير ال ربية 

 أسباب الربيع العربي  2.1.2.5

 يواالجتواييػةي واالقتصػادية يلوجووية وف ال واوؿ الدا لية ال يا ػية الربيع ال رب  حصيلة  ت تبر ثورات   

وناا يلى  بيؿ الوثاؿ : الطترة ال ػبابيةي والتاوػيش االقتصػاددي واالجتوػاي  لتئػات ابيػرة فػ  الوجتوػعي وغيػاب 

وبالتػػال   ػػالت ذػػذا الثػػورات  يجانػػب ال واوػػؿ ال ارجيػػة التػػ  اػػاف لاػػا دور وحػػدودالحريػػات ال يا ػػيةي ذػػذا إلػػى 

زيزيػػة لبنيػػة الدولػػة فػػ  ال ػػالـ ال ربػػ  ووػػا  ػػايد فػػ   ػػووط ب ػػض اهنظوػػة  يال ربيػػة الداييػػة للتغييػػر ال يا ػػ 

 دور فايػػػػؿ فػػػػ  إحػػػػداث التغييػػػػر ال يا ػػػػ  فػػػػ  الونطوػػػػة ال ربيػػػػة "الربيػػػػع ال ربػػػػ "لػػػػذلؾ اػػػػاف لثػػػػورات  يال ربيػػػػة

وانت ػػػار التاػػائيات فػػػ  ت ريػػػة  يالتانولػػػوج  فػػ  و ػػػائؿ االتصػػػاؿ االجتوػػاي وقػػد  ػػػاذـ التطػػور ي (2014واددي)

االطاحػة بػالنظـ اال ػتبدادية باافػة ي حيػث أصػبحت ( 2011)بو ػةييػة الوائوػة يلػى اال ػتبداد والووػع اهنظوة ال رب

حػزف واهلػـ بالوآ ػ  وال  وذػذا يتطلػب إحػداث قطي ػة اليػة وػع الحوبػة الوااػية الوليئػة ي وطلبا   بياي   وصاا
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 يحوػؽ وػا يجػزت يػف تحويوػه الػنظـ ال ػػابوةتث  يإقاوػة نظػـ ديووراطيػة حويويػة وفايلػةوػف  ػالؿ  يوالت لػؼ والت ػاد

 (. 2013) ال يوخي  التغيير وؿ وف تطل ات الجواذير الت  صن توتلب  الحد االدنى والو و

 تداعيات الربيع العربي عمى المنطقة العربية 3.1.2.5

لـ تاف النتائه الت  ترتبت يلى الربيع ال رب  بتغيير أنظوة الحاـ ثورات بالو نى الت ل  للالوةي بودر وا 

ي فلـ تحدث ف  دوؿ الربيع ال رب  تحوالت جذرية فػ  ذيااػؿ الحاػـ إطاحة لألنظوة ال ربية الحااوةاانت يولية 

ي ( 4ي ص 2012) يػون ي ينات الوػرف ال  ػريف وال لطةي االت  حدثت ب د ورحلػة اال ػتوالؿ  ػالؿ  و ػينات و ػت

فوػػػد نجحػػػت الثػػػورات ال ربيػػػة فػػػ  إ ػػػواط الػػػنظـ الو ػػػتبدةي لاناػػػا يلوػػػت فػػػ  نتػػػؽ وظلػػػـ وػػػف اال ػػػتالؼ والتنػػػازع 

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

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

 .(7ي ص 2013

وف أذـ تداييات الربيع ال رب  أنه واع الونطوة ال ربية يلى أبواب تغيير جذرد ف  ال القات الدا لية 

فػػالتحوالت  لػػذلؾ ي يا ػػة الدا ليػػةفال يا ػػة ال ارجيػػة اوػػا ذػػو و ػػروؼ ذػػ  ان اػػاس لل يوال ارجيػػة للػػدوؿ ال ربيػػة

ووػا  ػيترز  ريطػة إقليويػة جديػدة ت تلػؼ يػف  يذا يلى يالقات وتحالتات وأولويات الػدوؿالدا لية  تن اس آثار 

 .( 44ي ص  2011) را دي ال ريطة الوديوة والو تادة 

لـ ال رب   الؿ انو ـ ال ا حيث يدت ال يا ة ال ربية ف   طرنوا ت الثورات ال ربية الوحاور الت   ا

 يإلػػى وحػػوريف ذيونػػا ب ػػاؿ أ ا ػػ  يلػػى وجوػػؿ التتػػايالت ال ربيػػة -  اصػػة ب ػػد و اذػػدة ااوػػب ديتيػػد-يوػػود 

ووػع انػدالع الثػورة الوصػرية بػدا أف وحػور االيتػػداؿ  يتوػودا  ػػوريا يووحػور ووان ػة يتوػودا وصػر يوحػور ايتػداؿ

حيػث  يا ػتراتيجية ابػرق توبذلؾ تاوف الونطوة ال ربية ووبلػة يلػى تحػوال يوذات ال  ا يحدث ف   وريا ييترن 
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وانػدل ت صػػداوات و ػلحة وحػػروب  يإلػى تتاػػؾ  طيػر فػػ  ال ديػد وػػف البلػداف ال ربيػػة "الربػع ال ربػػ "أدت ثػورات 

        ر فػػػ  وصػػػت ػػػود حالػػػة االحتوػػػاف ال زالػػػت و  يفػػػ   ػػػوريا والػػػيوف وليبيػػػا يأذليػػػة ذػػػددت ا ػػػتورار وأوػػػف ذػػػذا البلػػػداف

 .( 20-15ي ص 2011) الحروبي 

وفػػػؽ ثنائيػػػات تػػػرتبط بالصػػػراع ال ربػػػ  قبػػػؿ الربيػػػع ال ربػػػ  يػػػتـ ال ربيػػػة  لل ارطػػػةالتو ػػػيـ التوليػػػدد  اػػػاف

وبدأت أنوػاط  يلاف ذذا النوط  وط وع الربيع ال رب ي وواووة ( –أو ) ت وية  يايتداؿ ( –اإل رائيل  ) ووان ة 

 –وربوا ) إ الوية  يقووية ( –أو ) قطرية  يا تورار ( –جديدة تت اؿ وفؽ ثنائيات جديدة و تلتة تواوا ) تغيير 

 .( 53ي ص 2011) را دي  ي   (  –أو )  ن   ييربية (

 اوا ااف الوأووؿ وػف نظػـ الحاػـ الجديػدة التػ  حاوػت ب ػد الثػورات ال ربيػة أف ت ػ ى  ػري ا نحػو إيػادة

دارة يوليػػة التحػػوؿ الػػديووراط  اجػػزا وػف يوليػػة إيػػادة بنػػاا الدولػػةي فػػ  إطػػار التوحػػد  بنػاا الػػنظـ والوؤ  ػػاتي وا 

الػػػوطن  والراػػػػا ال ػػػػ ب  الو ػػػػتند إلػػػى حاػػػػـ الوػػػػانوفي أد بنػػػػاا الدولػػػة الديووراطيػػػػة الحديثػػػػةي وتحويػػػػؽ النااػػػػة 

ربيػػةي وت تيػػؼ وطػػأة التوػػري وتحويػػؽ ال دالػػة االقتصػػادية الػػذد يػػؤدد إلػػى تح ػػيف اهحػػواؿ الو ي ػػية لل ػػ وب ال 

االجتواييةي لاف التطورات صارت يلى أرض الواقع يلى نحو ي الؼ الوأووؿي فوػد طغػا الصػراع الػدا ل  يلػى 

) الد وق ي الو اد ال يا   ال اـ لدوؿ الربيع ال رب ي و ادت حالة وف ال جز ف  إدارة يولية التحوؿ الديووراط  

 .( 7-6ي ص 2013
 الثورة الميبية  2.2.5

وأف وػػا يحػدث فػ  وصػر يػن اس يلػػى  يقلنػا فيوػا  ػبؽ أف وصػير ليبيػا ووصػػر ارتبطػا يبػر التػاريع و ػا

ووف قبله نجاح  يلذلؾ ااف نجاح الثورة الوصرية ف  إجبار الرئيس الوصرد وبارؾ يلى التنح  ياهوااع الليبية

وا ػر حػاجز ال ػوؼ الػذد ذػيوف يلػياـ  يحافزا ولواوا للليبييف يلى التحػرؾ يالثورة التون ية ف  إ واط بف يل 

 يفود حدث بالت ؿ وب د أرب ة أياـ فوط وف تنح  الرئيس الوصرد يوطالبيف بالتغيير واإلصالح ييلى ودق يوود
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ف  ال اوس أف طالبت وجووية وف ال  صيات والتصائؿ والووق ال يا ية والتنظيوات والايئات الحووقية الليبية 

لتبػػدأ اهحػػداث فػػ  ليبيػػا تتجػػه نحػػو ثػػورة  ػػاولة  يبتنحػػ  الػػزييـ الليبػػ  و وػػر الوػػذاف  ي2011ي ػػر وػػف فبرايػػر 

 .ثـ أزوة حويوية وا زالت ليبيا ت ان  وناا رغـ  ووط الوذاف  يتحولت إلى صراع و ل 

 أسباب الثورة الميبية 1.2.2.5

 : ( 2016وو ىي ) تتمثل أسباب الثورة الميبية فيما يمي 

إذ أف الوؤتورات واللجاف ال  بية لـ ت وػؽ الو ػاراة الوجتو يػة  الضعف الييكمي في النظام السياسي :، .1

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

 اإلقصائية ف  تأزيـ اهوااع.الوذاف  اوا  اذوت  يا ات 

 إذ أف الزييـ الليب  أطلؽ ال ناف هبنائه ف  أف يحلوا وحؿ وجلػس قيػادة الثػورة : توريث السياسة واألمن .2

ي وتحاػـ أبنػاا الوػذاف  وأفػراد يائلتػهي وقبيلتػهي والووػربيف   يبر  يطرتاـ يلػى الولتػات الرئي ػية فػ  البلػد

 ونه بوواليد الحاـ.

اع الوذاف  ابف قبيلة الوذاذفة ف   ػرت ا ػتثوار التحالتػات إذ ا تط : استثمار القبمية في إضعاف الدولة .3

ا اؼ الدولة  .حييد الحراة ال يا ية دا ؿ الوجتوعي وتالوبلية ف  ديـ نظاوه وا 

 ا فػػػ   ػػػفػػػرغـ أف ليبيػػػا دولػػػة نتطيػػػة يلػػػى غػػػرار دوؿ ال لػػػيه إال أف ثوػػػة فارقػػػا  ا : قتصـــادياالفشـــل ال .4

ألػؼ دوالري ال  73ػإلػى ينوا يصؿ وتو ط د ػؿ التػرد فػ  قطػر   فب وؤ رات التنوية االقتصادية والب رية

وذػػو رقػػـ الفػت قيا ػػا بثػػروات الػبالد ووحدوديػػة ال ػػااف إذ ال يزيػػدوف  ألػػؼ دوالري 14يزيػد فػػ  ليبيػػا يػف 

ي % فػ  وجتوػع غالبيتػه وػف ال ػباب30اوا ت ػان  ليبيػا وػف ن ػبة بطالػة تصػؿ لػػ يوليوف ن وة 6.5يف 

  رغـ الحجـ الاائؿ وف  وة فوارؽ جوة بيف البنى التحتية ف  ليبيا ودوؿ ال ليهوبجانب ذذا الوؤ رات فث
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والتػ  غالبػا وػا  – 2010وليار دوالر ف  توريػر للبنػؾ الػدول  فػ  ال ػاـ  66تجاوزت الػ –ال وائد النتطية 

 .توزع يلى أجنحة النظاـ والوبائؿ الوؤيدة للوذاف 

 ي  يلى ودار يوود حاوه يلى إا اؼ الوؤ  ة ال  اريةإذ يود الوذاف : إضعاف المؤسسة العسكرية .5

 . وفا وف أف تاوف أداة التغيير ال يا   ف  الوجتوع ب د ذيونته يلى الووق الوبلية والودنية

وونػػع ب ػػاؿ ف ػػاؿ أد تطػػور هيػػة وؤ  ػػات  يا ػػية أو حتػػى  : تركــز جميــع الســمطات فــي يــد فــرد واحــد .6

تواػف الوػذاف  وػف البوػاا فػ   يواانت ذناؾ بيروقراطية صغيرة جدا وجيش ا يؼ وونو ـ يأجازة الدولة

 .ال لطة وف  الؿ نظاـ و ود وف التحالتات وع زيواا الوبائؿ و باة وف ال القات غير الر وية

 أحداث الثورة الميبية 2.2.2.5

 يإال أنه يجب والحظة أف تلؾ اه باب ذ  أ باب بنيوية ينا فيوا  بؽ اه باب الحويوية للثورة الليبيةبيت 

إال أف ذػذا  يترااوت يلى ودق يوػود لتث ػاؿ حالػة وػف الغاػب والػرفض والرغبػة فػ  التغييػر لػدق ال ػ ب الليبػ 

وجػاات  يوبالتال  ااف البد وف  ػرارة لػدفع الليبيػيف نحػو التحػرؾ ياه باب لـ تاف اافية بذاتاا لتحريؾ الجواذير

ارة التػ  أ ػػ لت الغاػب الاػػاوف فػ  نتػوس ال ػػ ب الليبػ  وحولتػػه إلػى طاقػة حرايػػة نحػو الثػػورة ذػ  ايتوػػاؿ ال ػر 

ف  إطالؽ النػار  1996الذد ااف يوثؿ يائالت ال جناا الذيف قتلوا ياـ  2011الوحاو  فتح  تربؿ ف  فبراير 

 روج ف  بنغػازد يػـو ال ػاوس ي ػر يلياـ دا ؿ  جف أبو  ليـ ف  طرابلسي وذو وا دفع أذال  ال جناا إلى ال

والػديوة إلػى يػـو غاػب فػ  ال ػابع ي ػر وػف فبرايػر ي وف فبرايػر للوطالبػة بػإطالؽ  ػراحه وا ػر حػاجز ال ػوؼ

  حيػػث نػػزؿ آالؼ الوتظػػاذريف إلػػى    يلػػى غػػرار وػػا حػػدث فػػ  وصػػر وتػػونس والػػيوف وغيرذػػا يبػػر التػػيس بػػوؾ

  إال  فبرايػر بن ػوب حػرب  أذليػة 20يلى التلتزيوف يـو اهحد  ورغـ تاديدات  يؼ اإل الـ ف  ودا لته يال وارع

وهنػه الوػا زاد و ػتوق ال نػؼ أدق إلػى  ي  ووا أدق إلى قوػع أونػ  ينيػؼ و ػووط قتلػى أف االحتجاجات ا تورت

  وذػػو وػػا أدق إلػػى    فوػػد وق ػػت ان ػػواقات فػػ  صػػتوؼ الوػػوات الو ػػلحة التػػ  رفاػػػػت قتػػؿ الوتظػػاذريف التتاػػؾ
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اافػػة  ػػرياف وػػا انت ػػرت فػػ  وذاػػذا اانػػت  ػػرارة الثػػورة فػػ  بنغػػازد لاناػػا (ي  2016) وو ػػىي  ثػػػػورة الليبيػػةي ػػارة ال

 ي والجنػوب ال ػػرق ي وفػ  ال ػرؽي رة يلػى ال ديػد وػف الوػدف ال ػاحليةفػ  ال ػيطي وقػد نجػ  الوحتجػوف أنحػاا ليبيػا

والػذد  1951فػ   ودا يوب ا توالؿ ليبيػاال لـ الليب  الذد ااف ووجف  غرب البالدي والت  رف ت  وب ض الودف

وػػػف طػػػػرابلس  ب ػػػض اهجػػػػزاا ي وبويػػػػت ب ػػػض الونػػػػاطؽ ت اػػػع لحاػػػػـ الوػػػذاف ي وثػػػػؿ1969ألغػػػاا الوػػػػذاف  فػػػ  

ال اصوةي وودينة  باا جنوب غرب البالدي واذلؾ ودينة  رت ف  و ط ال احؿ الليب  وذ  و وط رأس الوذاف  

 ػرؼ با ػـ الوجلػس الػوطن  الليبػ  تػـ ت ػايلاا لتاػوف الوجػه ال يا ػ  فبراير تػـ تأ ػيس ذيئػة ت 27وف   يوقبيلته

نوػػا أصػػبحت للثػػورة ي وبػػات وااػػحا أف الثػػورة الليبيػػة لػػف تاػػوف نتيجتاػػا و ػػاباة لوػػا حػػدث فػػ  تػػونس ووصػػري وا 

 (. 2011) واتبة الونارة اهزذريةي اهوااع تنذر بحرب بيف الوذاف  والثوار 

 الحرب في ليبيا 3.2.2.5

 ي لاػف قػوات الوػذاف  ت اولػت ب نػؼ  ػديد اػد الوحتجػيفي  اؿ وظاذرات  لوية يلى الليبيةبدأت الثورة 

وا ػػت دوت اافػػة أنػػواع اه ػػلحة لووػػع الثػػورةي وذػػو وػػا أدق إلػػى تحػػوؿ الثػػورة وػػف ثػػورة  ػػلوية إلػػى ثػػورة و ػػلحةي 

وا تيالا الثوار يلى الاثير  يورة ال  بيةب د اناواـ أيداد ابيرة وف أفراد ال رطة والجيش الليبييف إلى الث اصة 

وػػف اه ػػلحة وػػف و  ػػارات الجػػيش وأق ػػاـ ال ػػرطةي واانػػت وػػدف ال ػػرؽ ذػػ  أوؿ وػػدف تتحػػرر بالااوػػؿ لتصػػب  

ثػورة التورت ا ػو  يوا تور الوذاف  ف  حرب  ر ة اد ال  ب الذد ثػار فػ  اػؿ أنحػاا ليبيػا يتحت  يطرة الثوار

و ػيطر الثػوار ي واناوت ب ض فرؽ الجيش وف الاباط والجنود إلى ال ػ ب يوتحولت إلى اتاح و ل  يةال  ب

وا ػتور توػدـ الثػوار ي يبدالجليؿ(يلى بنغازد و الوا حاووة وؤقته برئا ة وزير ال دؿ الو تويؿ )وصطتى أحود 

ل ديػد وػف وأيلنػت اي ى الجنػوبي و ػيطرت الوبائػؿ يلػاه رد ف  أيػدياـو ووط الودف الليبية ال والية واحدة تلو 

وا ػػتور وثػػؿ قبيلػػة ورفلػػة والزويػػة والتبػػو وترذونػػةي   ا وػػع ال ػػ ب فػػ  ثورتػػه يلػػى الوػػذاف الوبائػػؿ الليبيػػة اصػػطتافا

لاف الو اد لـ ياف وطوئنا ف   يوناا ف  أيدد الثوارابير  جزا وط   لـ يبؽ له إال طرابلس والتو تراجع الوذاف  
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" :ي حيػث قػػاؿ 26/3/2011ليبيػاي  اصػة وقػػد قػاـ الوػذاف  بالتاديػػد بحػرؽ ليبيػػا فػ   طػاب لػػه أوػاـ أنصػارا يػػـو 

ــا نــار حمــراء، جمــرة تحتــرق "،  ) واتبػػة الونػػارة اهزذريػػةي  وذػػدد بتػػت  و ػػازف ال ػػالح وت ػػلي  الوبائػػؿســأجعل ليبي

2011.) 

 الموقف العربي والدولي من الثورة الميبية 4.2.2.5

 الموقف العربي من الثورة الميبية 1.4.2.2.5

ف  البداية اانت الردود ال ربية يلى وا يجرد ف  ليبيا  جولة ووترددة إلى حد ابيري وذلؾ يلى اهرج  

 وفا وف تأـز ال القة وع النظاـ الليب  إف ا تطاع إيادة ال يطرة يلى الواع. لاػف اهزوػة يرفػت ات ػايا ابيػرا 

ووػػا ج ػػؿ الو ػػااؿ تتتػػاقـ وأصػػب  الحػػؿ الػػدا ل  لألزوػػة  يو ػػولت جويػػع الوػػدف الليبيػػةيلػػى الو ػػتوق الػػدا ل  

الالجئػػيف التػػاريف إلػػى و تلػػؼ الػػدوؿ  ةاو ػػال ي صوصػػا وب ػػد بلػػوغ صػػداذا إلػػى بػػاق  الػػدوؿ ال ربيػػة يو ػػتحيال

بيػة التتايػر فػػ  لػذلؾ اػاف لزاوػػا يلػى الػدوؿ ال ر  يالوحيطػة بليبيػا وػف جػراا الوصػؼ ال  ػػوائ  الػذد ت ػادا الػبالد

ووػػع ا ػػتداد حجػػـ الووػػع والوتػػؿ الػػذد توار ػػه قػػوات الوػػذاف  بحػػؽ (ي  2012) أويلػػ ي  التػػد ؿ إلناػػاا ذػػذا الصػػراع

ت ليػػػؽ ياػػػوية ليبيػػػا فػػػ  الجاو ػػػة لحػػػيف قيػػػاـ  23/2/2011الوػػػدنييف قػػػرر وجلػػػس جاو ػػػة الػػػدوؿ ال ربيػػػة فػػػ  

( الذد 7298أصدرت الجاو ة ال ربية الورار رقـ ) 2/3/2011ال لطات الليبية بتحويؽ أوف ال  ب الليب ي وف  

نػػصت يلػػى التنديػػد بػػالجرائـ الورتابػػة اػػد التظػػاذرات ال ػػ بية ال ػػلويةي ورفػػض اافػػة أ ػػااؿ التػػد ؿ اهجنبػػ  فػػ  

لاف ذذا الورار الرافض للتد ؿ اهجنب  ف  ليبيػا وػا لبػث أف (ي  83ي 2014) حجاؿي ليبياي والتأايد يلى وحدة ليبيا 

( 7360بت ؿ تصػايد يوليػات الووػع والوصػؼ اػد الوػدنييفي فواوػت الجاو ػة ال ربيػة بإصػدار الوػرار رقػـ ) تغير

بونا دة وجلس اهوف بترض حظر جود يلى ليبياي وقررت الجاو ة ف  ذذا الورار الت اوف وع الوجلس االنتوال  

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

 (. 45ي 2011) يوؿي ال ريية ال ربية للتد ؿ اهجنب  ف  ليبيا 
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 الموقف الدولي والتدخل العسكري  2.4.2.2.5

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

وػا ج ػؿ ليبيػا أوػاـ أزوػة حويويػة نػته يناػا تػد ؿ ي ػارد بذري ػة حوػوؽ  أدت إلى  ووط ال ديػد وػف الوتلػىي وذػو

ي وذػػو التػػد ؿ الػػذد اػػاف وبػػررا ل ػػدة ايتبػػاراتي وناػػا طبي ػػة 17/3/2011اإلن ػػاف وػػف قبػػؿ حلػػؼ اهطل ػػ  فػػ  

ت اوػػؿ النظػػاـ وػػع الوظػػاذراتي والووقػػؼ اإلقليوػػ  والػػدول  اللػػذيف باتػػا غيػػر رااػػييف يػػف نظػػاـ الوػػذاف ي وال ػػند 

ولذلؾ فب د أقؿ وف أ ػبوع وػف انػدالع (ي  81ي 2014) حجاؿي لوانون  للتد ؿ وذو حواية الودنييف وف قوع الوذاف ا

"  اليجمـات ضـد الشـعب الميبـي تمـارس :بأف  22/2/2011الثورة أيلنت الوتواية ال اوية لحووؽ االن اف ف  

وفػػػ   جـــرائم ضـــد اإلنســـانية "، عمـــى نطـــاق واســـع ومنيجـــي مـــن قبـــل قـــوات النظـــام، وقـــد ترقـــى إلـــى مســـتوى

قػػاـ وجلػػس حوػػوؽ اإلن ػػاف بات ػػاذ قػػرار بإيتػػاد لجنػػة دوليػػة و ػػتولة للتحويػػؽ فػػ  جويػػع االنتاااػػات  25/2/2011

 (. 2011) وجلس حووؽ اإلن افي لحووؽ اإلن اف ف  ليبيا 

اهزوة الليبيةي  وادت التوارير الواردة يف انتااؾ حووؽ االن اف الطريؽ أواـ الوجتوع الدول  للتد ؿ ف 

(ي ويػػنص يلػػى حصػػر اه ػػلحةي 1970بإصػػدار الوػػرار رقػػـ ) 26/2/2011حيػػث قػػاـ وجلػػس اهوػػف الػػدول  فػػ  

وتجويػػد أصػػوؿ يائلػػة الوػػذاف ي وحظػػر ال ػػتر يلػػى يائلػػة الوػػذاف ي باإلاػػافة إلػػى إحالػػة الوواػػوع إلػػى الوحاوػػة 

 (. 2011اهوف الدول ي وجلس )الجنائية الدولية بتاوة ارتااب جرائـ اد االن انية 

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 قػػرار وجلػػس اهوػػف رقػػـ 

أرااػ  ليبيػػاي ووطالبػػة ي وفيػػه تػـ فػػرض ونطوػػة حظػر جػػود  ػاولة فػػوؽ 17/3/2011( الػذد صػػدر فػ  1973)

ال يحػؽ لػػدوؿ اهوػـ الوتحػػدة فػػ  حػاؿ رفاػػه تنظػيـ يوليػػات قصػؼ لتػػدوير قواتػػه  الوػذاف  بوقػػؼ اطػالؽ النػػاري وا 

 (. 2016) وو ىي وحواية ال ااف ونااي وذو اهور الذد فت  الباب لبدا التد ؿ الدول  ي اريا ف  ليبيا 
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 سقوط القذافي 5.2.2.5

ف   الناتو  رع حلؼو  ي( اه اس الوانون  للتد ؿ ال  ارد ف  ليبيا1973ـ ) اؿ قرار وجلس اهوف رق

بتطبيؽ قرار فرض الحظر الجود ف  يولية ي ارية  ويت ) فجر اهودي ا ( وف  ػالؿ الغػارات  19/3/2011

 ووػا أدق إلػػى رجحػػاف اتػػة قػوات الو اراػػة التػػ  ا ػػتطايت يالتػ   ػػناا يلػػى الووايػد الجويػػة والون ػػآت الحيويػػة

وان ػدوت  ػػيطرة الوػػذاف  تواوػػا  ي22/8/2011التوػدـ غربػػا حتػػى نجحػت فػػ  ال ػػيطرة يلػػى طػرابلس بالااوػػؿ فػػ  

وذاػذا انتاػػت يوليػػة  ي20/10/2011ليوػع فػػ  قباػة الثػػوار ويثوتػؿ فػػ   يحتػػى قػاـ بػػالاروب ييلػى التػػراب الليبػ 

وؿ يػػف إاػػتاا ال ػػريية يلػػى الػػذد اػػاف الو ػػؤوؿ اه يو ػػوط نظػػاـ الوػػذاف  ي31/10/2011فجػػر اهودي ػػا فػػ  

 .(  88-87ي 2014) حجاؿي وانتات ب ووطه حوبة  وداا ف  حياة ال  ب الليب   يالتد ؿ اهجنب 

 الحالة الميبية بعد سقوط القذافي  3.2.5

 يووجود اهحزاب يوذو وا ج له يرفض الت ددية ال يا ية يلود بينا أف الوذاف  قاـ بتوظيؼ الوبيلة  يا يا

التػػ  أحاوػػت  ناقاػػا  يوق ػػت الثػػورة أ ػػيرة لوباػة الوبيلػػة يو ػػوط نظػاـ الوػػذاف  ي2011وينػدوا قاوػػت الثػػورة يػػاـ 

 يوذو وا فت  الباب أواـ صراع بػيف جويػع واونػات الوجتوػع اللليبػ  ييلى ال وؿ ال يا   والبرلوان  والجو يات 

-2ي ص 2014) قػودي انت أداة ذدـ للدولة وتتايااػا ا يواانت النتيجة أف الثورة بدؿ أف ت اذـ ف  إ واط ال لطة

بويت ليبيا ب د  ووط الوذاف  ياجزة يف تحويؽ اال تورار اهون  والتوافؽ ال يا   ي الذد ي و  ب بور ي فود  ( 3

الورحلة االنتوالية إلػى ليبيػا الديووراطيػة ي وبويػت الػبالد تنتوػؿ وػف أزوػة إلػى أزوػة ي وانػدل ت الصػرايات الدا ليػة 

 .(  1 ص ي 2014وقؼ ي ) تودير ووالصداوات الو لحة وأصبحت الدولة واددة وجوديا 
يواػػف الحػػديث يػف نػػوييف وػػف  يفػ  يلػػـ ال يا ػة وينػػد الحػػديث يػف التاديػػدات التػػ  يواػف أف تواجااػػا أد دولػة

وقلوػػػا توجػػػد دولػػػة تت ػػػرض وفػػػ  نتػػػس الوقػػػت لاػػػذيف النػػػوييف وػػػف  يأحػػػدذوا دا لػػػ  وا  ػػػر  ػػػارج  يالتاديػػػدات
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حيث تت رض ليبيا لل ديد وػف التاديػدات ال ارجيػة  يالليب  لاف ذذا الحالة النادرة تحووت ف  النووذج يالتاديدات

 (. 84ي ص 2015) يلودي والتاديدات الدا لية 

 وأزمة اليوية التحديات الداخمية بعد سقوط القذافي 1.3.2.5

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 فػػ  حويوػة اهوػري فوػػد انت ػرت اه ػلحةي وانػػدل ت الصػرايات الوبليػةي وظاػػرت 

وذػػيوف يلػػى ال ػػاحة صػػراع ينيػػؼ يلػػى  ويلي ػػيات ووازيػػة لل ػػلطة الورازيػػةي وان ػػدـ اهوػػف فػػ  أب ػػط و انيػػهي

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 

بائػػؿ ب اػػاا وػػع ب ػػض وبػػيف الوػػوق ال يا ػػيةي أو بػػيف الوبائػػؿ والوػػوق ال يا ػػيةي ذػػذا بت ػػؿ اال ػػتوطابات بػػيف الو

 (. 94 ص ي2014) حجاؿي باإلاافة إلى التحديات االقتصاديةي حيث توقتت صادرات الغاز 

فثتحػت صػتحة جديػدة فػ   يال  ارية الدولية اد نظاـ الوذاف  و ووطهيواف الووؿ إذا  أنه بوجرد انتااا 

حيث أدق غياب  يوا تت  يطرتاا يلى إقليواا يفب د  ووط النظاـ ف  ليبيا تتاات الدولة الليبية يلليب الواقع ا

وانت ػػرت ب ػػاؿ ابيػػر  يا ػػتودت قوتاػػا وػػف طبي ػػة الوجتوػػع الليبػػ  يالدولػػة الليبيػػة إلػػى ظاػػور جوايػػات ارذابيػػة

اإلرذابيػة يالقػات يوػؿ وػع أطػراؼ  وأصبحت لاذا الجوايات يو تغلة إلى حد ب يد ا ؼ وغياب الدولة الليبية

قليوية يديدة ي وبدأت الاويات التريية للوجتوع الليب  تطتو إلى ال ط ي واندلع صراع بيناػاي فػ  وحاولػة دولية وا 

 (. 84ي ص 2015) يلودي  وف أصحاب اؿ ذوية االنتصار لاويتاـ يلى ح اب الاوية الجاو ة للوجتوع الليب 
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 التحديات الخارجية بعد سقوط القذافي 2.3.2.5

ياوػػف التحػػػدد اهابػػػر الػػػذد تواجاػػػه ليبيػػػا فػػػ  تزايػػػد التػػػد ؿ ال ػػػارج  فػػػ  التتػػػايالت ال يا ػػػيةي بوػػػا ال 

يتنا ب وع وصلحة الدولة الليبيةي هف الدوؿ الغربية يندوا تد لت ي اريا ف  ليبيػا لػـ ياػف ذواػا باه ػاس ذػو 

نوػا اػاف ا طػوة نحػو إيػادة ترتيػب الونطوػة بوػا يتنا ػب  إ واط نظاـ الوذاف ي أو حواية ال  ب الليب ي بػدليؿي وا 

 (. 95 ص ي2014) حجاؿي وع وصالحا اال تراتيجية 

اانػػت أحػػد أذػػـ أ ػػباب نجػػاح التػػد ؿ الػػدول  ال  ػػارد فػػ  إ ػػواط نظػػاـ الوػػذاف  طبي ػػة ليبيػػا ال يا ػػية 

وة ال يا ػػية وال  ػػارية واالجتواييػػة التػػ  اػػاف بإوااناػػا لػػو فوػػد اانػػت ليبيػػا  اليػػة وػػف الوػػ يوال  ػػارية والجغرافيػػة

اوػا أف الواػع الجيوا ػتراتيج  للدولػة الليبيػة  يتوفرت أف تحوؿ دوف الورار الدول  با ت داـ الووة إل ػواط النظػاـ

وت ػداد  ػاان    -حوال  وليػون  ايلػو وتػر وربػع  -فا  توع يلى و احة جغرافية وا  ة  يااف بونتاى الا ؼ

ناذيػػػؾ يػػػف غلبػػػة الطػػػابع الصػػػحراود يلػػػى اهرض  يووارنػػػة بالو ػػػاحة الابيػػرة -وليػػػوف ن ػػػوة  6حػػػوال   –ليػػؿ ق

اػؿ ذػػذا  يحيػث يغلػب يلػى الوجتوػع الليبػ  الطػابع الوبلػ   يأاػؼ إلػى ذلػؾ الواػع الػديووغراف  الليبػ  يالليبيػة

ف  الؿ ال وليػات ال  ػارية الجويػة و ييواوؿ  اذوت ف  نجاح التد ؿ الدول  ف  إ واط نظاـ الوذاف  وب اولة

) يلودي  ي لاناا ف  نتس الوقت يززت وف أزوة الاوية وانو اـ الوجتوع الليب والبحرية دوف الحاجة للتد ؿ البرد

 (. 84ي ص 2015
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 أزمة اليوية وتداعياتيا عمى االستقرار السياسي في ليبيا 3.5

ال ديػػد وػػف اهزوػػاتي التػػ  ذػػددت اال ػػتورار ال يا ػػ  ي واجاػػت الدولػػة الليبيػػة ب ػػد  ػػووط نظػػاـ الوػػذاف  

واالجتوػاي  فػػ  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  

 الت اؤالت حوؿ الاويةي وال رييةي وآليات إيادة بناا الدولة الليبية الحديثة . ليبياي ال ديد وف

 مالمح األزمة الميبية الحالية 1.3.5

ػػدي بػؿ بايتبارذػػا ثػالث ونػػاطؽ إقليويػػة  لػـ يثنظػػر إلػى ليبيػػا قػطت وػػف الناحيػػة التاري يػة يلػػى أن اػا ايػػاف ووح 

ا وف جديػد فػ  الواػع الػراذفي وذلػؾ هف  اػؿ  ونطوػة وػف  ان اسوذذا التو يـ  ي ابيرة: طرابلس وفزاف وبرقة أيا 

ذػػذا الونػػاطؽ طػػو رت ذياالاػػا وثوافاتاػػا ال اصػػةي وباإلاػػافة إلػػى ذلػػؾ فوػػد اانػػت ليبيػػا حتػػى ا ػػتواللاا فػػ  يػػاـ 

إليػػه وػػف ولػذلؾ يواػػف الوػػوؿ إف  الوجتوػع الليبػػ  ي تبػػر إذا نظرنػا  ي ال تػزاؿ جػػزا ا وػف إوبراطوريػػة أ ػػرق ـي1951

لػوف دائو ػا فيوػا يت لػؽ ي الناحية التاري ية وجتو  ا ليس له انتوػاا إلػى دولػة وفػ  ظػؿ  ذػذا الحويوػة فػإف  الليبيػيف ي و 

ي بالو ائؿ الوانونية واالجتوايية والثوافية يلى الوؤ   ة الوحيدة الو تورة لدياـ الت  اانت ونذ الودـ وألوفػة لػدياـ

 .(  2015وفروايري )أ الايانات الوبلية وذ 

أوػػاـ  ػػباة الػػوالاات  يوتحػػديا   يا تبػػارا   ياانػػت ثػػورة ال ػػابع ي ػػر وػػف فبرايػػر يلػػى نظػػاـ الوػػذاف  فػػ  ليبيػػا

وػػف  اػػو الوػػذاف  الرغبػػة فػػ  إناػػاا يوػػودفبينوػػا اػػاف لػػدق الثػػوار وو ار  يواالنتوػػااات التحتيػػة فػػ  الوجتوػػع الليبػػ 

تتوثؿ ف  إنااا نظاـ الوذاف  دوف  ي ض دوافع و ارايف آ ريف للوذاف الدياتاتورية وبناا الدولة الجديدةي اانت ب

و دوف وجود توجاات حويوة حوؿ النظاـ الجديد إاػافة إلػى  يالدولة الو توبلية  اؿ وجود رؤية لوا  ياوف يليه

يػػػة التناقاػػػات الوبل تر اػػػظي وبالتػػػال  فوػػػد ات يلػػػى غيػػػر وفػػػاؽ وػػػع نظػػػاـ الوػػػذاف ا ػػػتراؾ ونتوػػػيف لوبائػػػؿ وجوايػػػ
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 يال ػػػط  ب ػػد ح ػػـ الصػػػراع وػػع الوػػػذاف  وبػػرزت إلػػىوالجاويػػةي ووظػػاذر الصػػػراع ال يا ػػ  بو تلػػؼ أ ػػػااله ي 

وحجزا  يواهيديولوج  يوالثواف  يلت اس واقع الوجتوع الليب  ب د إ واط النظاـ الذد قوع اؿ أ ااؿ التنوع الوبل 

 يبؿ ل ب أثناا الثورة ي لؼ  طابه ال يا   الوايوفي فنظاـ الوذاف  لـ ياف ب يدا يوا حدث وف ا توطاب قبل 

ووطد حاوه بااليتوػاد يلػى التصػنيؼ الوبػائل ي  يوطيلة فترة حاوه يلى ذذا الوتر الح اسي فبن  تحالتات قبلية

غارقػا فػ  و لتػات نظاوػهي وفػ  الصػراع الوحتػدـ ا ف يلػى  وب د انايػار الوػذاف  يبػدو أف الو ػاد الليبػ  ال يػزاؿ

 اصػة و ػط انت ػار  يوجنوباػا يوو ػطاا يال لطة تحتؿ النزايػات الوبليػة ورتبػه ذاوػة فيػه  اصػة فػ  غػرب ليبيػا

وذػو وػا قػد يزيػد وػف دور  يو وؤ  ػاتااأ ةيوالاتائػب الو ػلحة الغيػر و ػيطر يلياػا وػف قبػؿ أجاػزة الدولػ يال الح

إذ أف اثيػػر وػػف ذػػذا التنظيوػػات الحاولػػة لل ػػالح تنتوػػ  غالبيػػة أياػػائاا لوبيلػػة و ينػػة قػػد تن ػػرط  يوبلػػ ال اوػػؿ ال

 أو حتػػى يائليػػة تاػػوف فياػػا ذػػذا الاتائػػب  ػػالحا يصػػ ب ال ػػيطرة يليػػه يب ػػاؿ أو بػػأ ر فػػ  و ػػاالت  يا ػػية

 .( 2014)الونياودي 

 توصيف أزمة اليوية في ليبيا 2.3.5

يلة ذ  الوحدات التوليدية للوجتوع الليب . وال يواف حؿ أزوة ليبيا بايتراؼ الوجتوع اه رة وال  يرة والوب

ي بػػؿ بت ػػايؿ حاووػػة و تػػرؼ باػػا وػػف جويػػع اهطػػراؼ ذنػػاي أو حاووػػة ذنػػاؾ فػػ  الػػدا ؿ الليبػػ الػػدول  بحاووػػة 

فاقـ بدورا وف أزوة الاويػة وذو وا ف لت التتايالت ال يا ية الليبية ف  الوصوؿ إليه حتى ا في وذو وا  يالليبية

 الت  ت صؼ بالوجتوع الليب  ي والت  وصلت به إلى الحرب اهذليةي واالقتتاؿ .
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 تشكيل اليوية الوطنية  1.2.3.5

أد وجتوػػعي وذػػ  تتطػػور اػػوف  قالاويػػة الوطنيػػة ذػػ  ت بيػػر يػػف الواونػػات التاري يػػة واالجتواييػػة لػػد

يبػػر وراحػػؿ البػػداوة والصػػراع ووػػف ثػػـ اال ػػتورار ي وال يا ػػيةي جتواييػػةيةي واالال ػػياؽ التػػاري   والبنػػى االقتصػػاد

 :( 2012)ب ريويواف الووؿ أنه يوجد نوطيف لطرؽ ت اؿ الاوية الوطنية هد وجتوع  ي والبناا

 النمط األول : اليوية في المجتمعات التقميدية :

 وذ  وجتو ات وبنية يلى الصراعي واقتصاد الغنيوةي وتتويز بال صائص ا تية : 

اقتصػػػاد ا ػػػتاالا  غيػػػر وتطػػػوري واانػػػة اجتواييػػػة وتوارثػػػةي توػػػديس ال ػػػادات والتواليػػػدي حريػػػات فرديػػػة 

 وحدودةي توديس ال ائلة والوبيلة وال  يرةي االيتواد يلى الورازية ف  اإلدارة والحاـ .

 : الحديثة: اليوية في المجتمعات  الثانيالنمط 

 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 

 ارة والحاـ .وا  ةي ال القات ال ائلية ثنائيةي االيتواد يلى الالورازية ف  اإلد

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 

حػدة ب ػبب ت ػابؾ الوصػال  والوات ػبات التػ  ال بينوا ف  النوط الثػان  نجػد أف الوجتو ػات تنصػار فػ  ذويػة وا

 يواف أف تت ارض لحد الوطي ة .

نػػرق أف ليبيػػا تنػػدرج اػػوف الػػنوط اهوؿ الػػذد ت ػػودا  يالليبػػ  ي وال يا ػػ وينػػد قػػرااة الواقػػع االجتوػػاي 

 وتاذيـ الصراع والصداـي وذو وا أدق إلى يدـ تطوير ذوية وطنية ليبية جاو ة .
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 ية في ليبيااليوية الوطن 2.2.3.5

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

فوػػد حتػى وػػع الثػورة الليبيػػة اػػد نظػاـ الوػػذاف  التػ  اػػاف وػػؤوال وناػا أف ت ػػاـ فػ  صػػياغة ذويػػة وطنيػة جاو ػػةي 

بػػيف جويػػػع الوػػوق ال يا ػػية الليبيػػةي أدت إلػػػى ن ػػوب حػػرب أذليػػة بػػػيف  ب ػػػد ثػػورة فبرايػػر ن ػػبت صػػرايات ينيتػػة

ويتا  ذلػؾ يلػى  ػبيؿ الوثػاؿ وػف االنو ػاوات واونات الوجتوع الليب ي ووزقت ن يجه االجتواي ي وال يا  ي 

وونػػاطؽ تتو ػػؾ باوياتاػػا الوحليػػة وتج ػػؿ لاػػا اهولويػػة يلػػى الاويػػة  يالحاليػػة فػػ  الوجتوػػع الليبػػ  بػػيف جوايػػات

والدولػػة الليبيػػة وػػف  يلوطنيػػة الليبيػػةي وبػػيف جوايػػات التطػػرؼ اإل ػػالو  التػػ  تػػرفض االيتػػراؼ بالاويػػة الوطنيػػةا

 . (72ي ص2016أبو  ايوةي )وطنية -اه اس وتديو إلى ذوية إ الوية فوؽ

فثتحػت  ي 2011ب ػد ال ػابع ي ػر وػف فبرايػروحتى تتا  الصورة أاثر البد أف نأ ػذ ب ػيف االيتبػار أنػه 

وتناوػػت  يواالجتواييػػةي وت ػػالت اهحػػزاب ال يا ػػية يو ثػػرتيت اػػؿ النوافػػذ أوػػاـ الو ػػاراة ال يا ػػية ياػػؿ اهبػػواب

ترااوػػات ال وػػود ال ػػابوة إال أف  يوالتأ ي ػػية يوالوطنيػػة يوأثجريػػت االنت ابػػات الوحليػػة يونظوػػات الوجتوػػع الوػػدن 

ي وغيػاب االنت ابػات يوتوييػد ونظوػات الوجتوػع الوػدن  يوحظر اهحػزاب ي وود التصحر ال يا  بويت وايونةي ف

ي وونظوػات وجتوػع وػدن  قاصػرةي ذ ػةألوت بظاللاا الو توة يلى ال ػاحة ال يا ػية وأنتجػت أحزابػا  الاا يواوؿ

اػػا تطل ػػات النػػا بيف وطووحػػاتاـي وتصػػرفات و يا ػػات للن ػػب الحااوػػة لػػـ تػػرؽ إلػػى  وانت ابػػات لػػـ تتػػرجـ نتائجث

ويػػوز ال بػػرة بال وػػؿ ي والووػػع الوااػػية  يفوػػد تػػأثرت اهحػػزاب النا ػػئة بتتػػرات الونػػع يو ػتوق توق ػػات الوػػواطنيف

وال يا ػػ  ال لنػػ ي فاػػ  ت ػػان  اػ تا تنظيويػػا فػػ  إدارتاػػاي وتتتوػػر إلػى و ػػروع  يا ػػ  وااػػ  الو ػػالـي  يالحزبػ 

لى قايدة اجتوايية حويويةي وذ  لذلؾ يػاجزة يػف تأديػة دور الت ايػؿ ال يا ػ  واالجتوػاي  الوػادر يلػى إنجػاح وا 

يػالا الصػال  ال ػػاـ بػالوطع وػع الوبيلػػة والغنيوػة وال ويػدة أياػػا فػإف اهحػزاب التػػ  ي يوليػة التحػوؿ الػػديووراط ي وا 

غاية ف  وج لت الوصوؿ إلى توافوات وت ويات  ال يا  ي يودت الو اد ين أت حديثا يا ت ديناوية تصاريية
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لنظػػػاـ ال ػػػابؽي افػػػ  اتبػػػاع نتػػػس  يا ػػػات ا ػػػتورت  2011الن ػػػب الحااوػػػة ب ػػػد فبرايػػػر إف الصػػ وبة ي ولػػػذلؾ فػػػ

وتاػػػويف الويل ػػػياتي وأصػػػبحت فػػػ  واقػػػع اهوػػػر رذينػػػة لاػػػذا  يوا ػػػت دوت الوػػػوارد النتطيػػػة فػػػ  ت ػػػايؿ التحالتػػػات

اا للوبيلػةي أو ي وأصػب  الػوالا واالنتوػالويل يات الو لحةي ووصؿ الت ػاد باػؿ أ ػااله إلػى و ػتويات غيػر و ػبوقة

)الوغيربػ   الحزبي أو الونطوة اؿ ح ب وصالحهي وذو وا فاقـ وف أزوة الاويػةي واالنو ػاـ دا ػؿ الوجتوػع الليبػ 

 .( 39-36ي ص 2014ي والحصادد

والحػوادث التػ  بػالرغـ  يالوؤ ػرات الوولوػةفبرايػري فػ  يػدد ابيػر وػف 17فود تجلت أزوػة الاويػة ب ػد ثػورة 

ووناػا واق ػػة إيػالف الحاػػـ  يوػف أناػا حػػوادث فرديػة إال أناػػا ت بػر يػف ارتتػػاع لػوالاات فرييػػة يلػى الػوالا اه ػػوى

الذات  الوتاررة ف  برقة وف قبؿ قيادات وحلية بؿ وقيادات نافذةي واالنت ابات الوحلية ف  ودينة وصراتهي واذلؾ 

وأ ػرق  يوانػدالع ا ػتبااات بػيف ويلي ػيات وواليػة لل ػلطة يفػ  ونطوػة بنػ  وليػد حالة االاطراب ويدـ اال ػتورار

ووا  يالت ادية -وف  وناطؽ الحدود الليبية يوازالت يلى والئاا للوذاف ي واال تبااات الت  وق ت ف  ونطوة الاترة

وػة ال ػدؿ الدوليػة فػ  لأل يرة وف تػاريع )و ػالة إقلػيـ أوزو الػذد ا ػتردته ت ػاد يػف طريػؽ التحاػيـ وػف قبػؿ وحا

قيػاـ دولػة ليبيػة قويػة للحيلولػة دوف  ي(ي يديـ احتواالت   ياا لووار ة تػد الت فػ  ال ػؤوف الليبيػة1994فبراير 

والحػػوادث التػ  تتطلػػب  يإ ػػاالية اهوػازيع فػ  الجبػػؿ الغربػ ي وغيرذػػا وػف اإل ػاالياتإلػى  إاػػافة  ي يلػى حػدودذا

لػػؽ فوػػط بالتوػػدـ وبنػػاا اهنظوػػة الديووراطيػػة بوػػدر وػػا تت لػػؽ بوحػػدة وايػػاف ت ػػاوال جػػدياي اػػوف  ػػؤاؿ الاويػػة ال يت 

يتبػار وتغيػر انت ػار ال ػالح فػ  أيػدد ويلي ػيات وتترقػةي ذػذا الويلي ػيات قػد لدولة وو توبلااي وع اه ذ فػ  االا

يلػى االنتوػاا  ويلػو انتوائاػا التريػ  يو ػطوتاا يوف  ظؿ احتتاظاا بووتاػا يينتو  ب ااا لوالاات فريية و تلتة

واػذلؾ فػػإف بػروز تيػػارات ي ف ذلػػؾ يوثػؿ  طػػرا يلػى وحػدة الػػبالدالجو ػ ي الػذد انتاػػ  بالواػاا يلػػى الوػذاف ي فػإ

يليه الوطف ف  اهغلػب  يأولوية يلياالديف ي تنظر إلى الاوية بايتبار أف إ الوية يلى ال احة ال يا ية ف  ليبيا

وو ليػػػه وػػػف ذات  يات و ػػػلحة وؤونػػػه بػػػذات االذػػػداؼيع ويلي ػػػاهيػػػـ فػػػإف احتوػػػاالت ت ااػػػدت ذػػػذا التيػػػارات وػػػ
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اهولويات والوالاات ي ػار  طػرا 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 

 .( 2014) الونياود ي اادية ف  الصحراا يلى الحدود وبالورب وف ليبياالج
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  السادسالفصل 

 الميبيةمستقبل الدولة الوطنية 

 سيناريوىات استشرافية

 الميبية الحالي واقع الدولة الوطنية 1.6

وذ  وا أحدثت  يت رات ليبيا االاثير وف الدوؿ ال ربية لووجة التغيير الت  اندل ت وع الربيع ال رب 

حيث  يياوا 42ب د أف  ا ت لحاـ ال ويد و ور الوذاف  لوا يوارب  يتغييرا ابيرا ف  تاريع ليبيا ال يا  

و ادت  يطرة الوبيلة يلى وتاصؿ  يووبادئ حووؽ اإلن افوغابت الو اواة وال دالة  يغابت وبادئ الديووراطية

وف لت جويع براوه التنوية والتحديث  يوحثروت أغلب فئات الوجتوع وف الو اراة ف  يولية صنع الورار يالدولة

 .وبناا دولة وطنية حديثة ب بب  يا ات اإلقصاا والتوييز

وتتايلت وع اثير وف الدوافع  يى ودار يوودترااوت نتائه الت ؿ ف  بناا الدولة الوطنية الحديثة يل

حيث قاـ  يوال وتر ونه حتى بات االنتجار حتويا   ياالجتوايية واالقتصادية وال يا ية دا ؿ الوجتوع الليب 

وقاوت الثورة الليبية اوحاولة لرفض وناه  يوت ج ا بالثورة التون ية والوصرية يال  ب با ر حاجز ال وؼ

ورفض  يورفض الابت ال يا   الوتروض بالووة يلى ال  ب يد  الؿ ال وود ال ابوةالوذاف  ف  إدارة البال

 .التوايز الوناطو  والحرواف االقتصادد

وذلؾ هف ذذا الوناطؽ ذ  الت  دف ت فاتورة التوييز  يانطلوت  رارة الثورة ف  الوناطؽ ال رقية لليبيا

فود طاؿ ودق  يار الذد ااف يطو  إليه ال  ب الونتتضغير الو  لاف الثورة الليبية أ دت و ارا   يواإلقصاا

قاـ فيه النظاـ الليب   يبيف الو اراة والنظاـ و لحا   وتطورت وع الوقت لتصب  نزايا   يحراة االحتجاجات الليبية

وذو وا فت  الباب أواـ  يبا ت داـ جويع و ائط الووة الت  ترااوت ف  يدا يلى ودار يوود ل حؽ الثورة الليبية
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الوجتوع الدول  للتد ؿ وف  الؿ قوات حلؼ الناتو الت  رجت  تد لاا اتة الو اراة نحو ح ـ الصراع 

 .( 128ص  ي2013 ي) قدي لصالحاا وا  واط نظاـ الوذاف  

دأت و الـ النظاـ ال يا   الجديد ف  ليبيا تتبلور وع إيالف تأ يس الوجلس ب ووط نظاـ الوذاف   ب د

وذ  الرؤية الت  ات وت بروح الليبرالية  يطرح رؤيته ال يا ية لو الـ ليبيا وا ب د الوذاف الوطن  االنتوال  حيف 

تاونت ذذا الرؤية حيث  يووزوجة بويـ ال دالة االجتوايية ف  طرح يوترب اثيرا  وف فارة دولة الرفاا االجتواي 

اوا  يصؿ بيف  لطاتاا الثالثحدد ا تصاصات وؤ  ات الدولة الو تلتة ويتاهولية ارورة صياغة د تور يث 

وارورة ودنية  يوحرية الرأد والت بيري وحؽ تاويف التنظيوات ال يا ية يتبنت وبادئ االنت اب الحر والوبا ر

لاف وا حدث يلى أرض الواقع أف ذذا الرؤية ال يا ية إلقاوة الدولة الليبية الحديثة اصطدوت  يالدولة

 الة اهولى ف  أف رؤية الوجلس الوطن  االنتوال  ال يا ية اانت توثلت الو يبو التيف ف  غاية ال طورة

ووا  ي اصة وأف ذذا الرؤية طثرحت ب د أياـ قليلة وف إن اا الوجلس يتتتور للايالة ال يا ية وا ليات التنتيذية

 يفيوا ب دووا فت  الباب وا  ا لتنوع ا راا واالجتاادات  يأدق إلى ال جلة ف  طرح وبادئ ياوة دوف تتاصيؿ

ف  الواقع الوجتو    بينوا الو الة الثانية توثلت  يوذو وا أدق لبروز  الفات حادة أثرت يلى يوؿ الوجلس

 .( 2011 ي) وو ىالوبلية  ليبية  اصة وع تصايد النزياتوذو وا يادد الدولة ال يالليب  الوائـ يلى الوبلية

بحيث أف  يراية  لطة ورازية واحدة ف  الو توبؿوف جوع ال  ب الليب  تحت الوجلس وذاذا لـ يتواف 

واذلؾ اهقليات  يوالتيارات الدينية يذذا الوجلس ف ؿ ف  تحويؽ توا ؾ وتالحـ و تلؼ الوبائؿ وال  ائر الليبية

 .( 2012 ي) أويل  وذو اهور الذد يرقؿ نجاح الوجلس ف  التأ يس لبناا الدولة الليبية الحديثة  ياإلثنية

ل يا ات  يحديثة ترجع ف  جذورذا أ س ؿ الوحاوالت إليادة بناا الدولة الليبية يلى ال  ؾ أف ف

أ س لنت ه  باة صغيرة وف الونظوات الت  أ ا ت بالااوؿ لتحويؽ حيث  يبتتايؾ وؤ  ات الدولةالوذاف  

 يهاإلطاحة بحاووذو وا ا توجب ال وؿ يلى بناا ذيااؿ جديدة ب د  ينوع وف توزيع ال لطة بيف أبناا "الوائد"
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يلى الرغـ وف  يلـ ت تور طويال   يالت  انطلوت وبا رة ب د انايار النظاـ ال ابؽ يورحلة إيادة التأ يسلاف 

وح بيف وذيوف الصراع الوتت  اد االنو اـإذ  رياف وا  يالحوا ة الابيرة الت  صاحبت انت اب الوؤتور ال اـ

وذاذا بدؿ أف تتوفر الترصة لوالدة طبي ية  يالووق ال يا ية الجديدة قبؿ أف تحاؿ الالوة إلى لغة ال الح والووة

 وف  ظؿ أوااع غير و تورة يف   ياؽ صراع دوود وتتوح اجد نت ات اإذ با يللدولة الليبيةجديدة غير و وذة 

 .( 2016 ي) الجور  
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 التحديات التي تواجو الدولة الوطنية الميبية 2.6

 :  ( 2016 ي) أبو بارتعيش ليبيا حاليا جممة من التحديات الكبرى التي تيدد بقاء الدولة واستقرارىا 

 باإلاػافة ينت ػار الويلي ػيات وفػ  ظػؿ فواػى ال ػالحوالػذد يتتػاقـ ت وػدا نظػرا  ال : تأزم الوضع األمني -1

غيػػاب  ػػلطة ورازيػػة قويػػة تتػػرض ذيونتاػػا يلػػى ااوػػؿ التػػراب ظػػؿ فػػ   يالػػى  طػػر الجوايػػات الوتطرفػػة

 .الليب 

والت  تنتت  ف  تنازع  يطيةالديووراوذو وا يت ارض وع  : تزايد حدة االنقسامات واالستقطابات السياسية -2

 .ال لطات وذ  أذـ ال روط الالزوة إلحداث وجتوع ودن  قود وف اؿ

ــة -3 ــة والمناطقي ــة والجيوي ــوالءات القبمي ــة ال والتػػ  تتنػػاقض وػػع واونػػات ووظػػائؼ الوجتوػػع الوػػدن   : غمب

وغلتػب  يوذػو وػا أ ػس لدولػة دا ػؿ الدولػة يتصايد نتوذ الوبائؿ يلى ح ػاب ال ػلطة ال يا ػيةو  يوأذدافه

 .الوصال  الايوة للوبائؿ يلى الوصلحة الوطنية ال ليا

ب بػػرة  وتػػرتبط أياػػا   يوالتػػ  تػرتبط بايونػػة الػػوالاات االجتواييػػة الاػيوة : غيــاب ثقافــة المجتمــع المــدني -4

  يدـ وجود الوجتوع الودن  ف  ال ابؽ.

ويتػت   يوذػو اهوػر الػذد ياػدد ال ػيادة الدا ليػة للدولػة الليبيػة : التدخل الغربي في الشأن الـوطني الميبـي -5

البػاب أوػػاـ ناػػب الوػػوارد الليبيػة وا ػػتغالؿ التناقاػػات الليبيػػة لتػػأزيـ اهواػاع الليبيػػة بوػػا ياػػوف اػػ ؼ 

 .( 2011 ي) وو ىالدولة ال تورار يولية الناب 

التػػ  تصػػديت وتال ػػت ف ليػػا وػػف الو ػػاد ال يا ػػ  الليبػػ  لصػػال   غيــاب مؤسســات الدولــة الحقيقيــة : -6

 .( 2012 ي) أويل والويلي يات الو لحة  يالصرايات الطبوية والوبلية

ت ػػػب ب التػػػراغ فػػػ  ال ػػػلطة الػػػذد نجػػػـ يػػػف غيػػػاب الوػػػذاف  فػػػ  ن ػػػوب  تحـــدي انـــدالع الحـــرب األىميـــة : -7

صرايات وحلية لل ػيطرة يلػى الورااػز الحدوديػة والتجػارة يبػر الحػدود بػيف الوبائػؿ الوتناف ػة وأياػا  بػيف 

 .( 2012 ي) اوؿ ذو وا يادد بن وب حرب أذلية و  يالحاووة الورازية وال ديد وف الاتائب
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 السيناريوىات المستقبمية لمدولة الوطنية الميبية  3.6

  مقدمة  1.3.6

 ذو وحاولة ال ت راؼوتطبيؽ ذلؾ يلى الحالة الليبية  يف  ال الـ ال رب زوة الاوية أإف البحث ف  

التحوالت ال يا ية الابرق ف  وع   اصة يو ار تطورذا يت ذذاالت  وف الوواف أف  ياال تراتيجيات الوحتولة

وغيرت  اؿ ذذا الدولة ف   يالدولة الوطنية ف  ال الـ ال رب تأثيرا  ابيرا  يلى و توبؿ  والت  أثرت يال الـ ال رب 

 .ون وب  الفات وصرايات أذلية دا ؿ البلد الواحد يوف البلداف  اصة ب د اندالع الربيع ال رب  اثير  

ووا  يوفوا  لثالثة  يناريوذات وحتولة اوا ترق الدرا ةي ي ير الدولة الوطنية الليبيةا ت راؼ و توبؿ إف 

بوا يتالاـ وع الو طيات  يوأياا أاثر واق ية وقابلية للحدوث يوع ترجي  أد وناا يت تر ينه وف و ارات وحتولة

 .يلى أرض الواقع
 السيناريو األول : سيناريو االنفراج والتسوية  2.3.6

وذلػػؾ يلػػى  ي ت ػػاد تح ػػنا ولحوظػػا اهواػػاع ال يا ػػية واهونيػػة فػػ  ليبيػػاأف فػػ  ذػػذا ال ػػيناريو  يتوثػػؿ

حيػث  ت ػػاد التتػرة الوادوػػة تح ػنا فػػ  ال القػات بػػيف  يالترقػاا الليبيػػيفالػرغـ وػػف ال الفػات الابيػػرة الووجػودة بػػيف 

 يا ب اؿ وبا ر أو غير وبا رة اهوور فيوا بيناو وؼ توـو اهطراؼ الليبية بتادئ ييف ف  ليبياالاليبيف اه ا ي

 جويػع اهطػراؼ ثونػا   تدف ػالتػ   يووحاولة حؿ ال الفات الوائوة بوا يثتاػ  إلػى إناػاا حالػة اال ػتوطاب والتػوتر

نااا ال  يال تورارذا باذظا   الفات ال الوة اوودوة نحو بناا الدولة الليبية و  ورذا بارورة يودة اال تورار لليبيا وا 

 .يلى أ س ال دالة والو اواة والديووراطية يالحديثة بوا ياوف الو اراة ال يا ية وف جويع اهطراؼ

وذػو  يبا تصار يث بر ذذا ال يناريو يف اهوػؿ فػ  انتاػاا حالػة التػوتر واال ػتوطاب بػيف اهطػراؼ الليبيػة

 .والوتاؿ ييهاذلؾ ال يناريو الورغوب ف
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 نتائج ىذا السيناريو :

يثتوقع ح ب ذذا ال يناريو أف يػؤدد ذلػؾ إلػى حػدوث انتػراج  ييلى التوصيؼ ال ابؽ لاذا ال يناريو بناا  

هف الجويػع باتػت لديػه  يووا يؤدد بدورا إلى ت وية تاوف ووبولة وف الجويػع يف  ال القات بيف اهطراؼ الليبييف

نااا اهزوة يوصلحة حويوية ف  التودـ نحو يالج أوجه التوتر واالحتواف فح ابات اهطراؼ الو نية أصػبحت  يوا 

 ا تيةتزداد االحتواالت  يفوفوا لاذا ال يناريوي تصب ب د  نوات وف اال توطاب ف  وصلحة ترويـ ذذا ال القات

 تحووا :

 .بيف اؿ اهطراؼ الوصالحة الوطنية ال اولة -1

فػ    وت ػدق التاػر الوبلػ يت دديػة  يا ػية حويويػة وػف  ػالؿ تايئػة حيػاة حزبيػة  ػليوةوجػود التأايد يلى  -2

 .ال يا ة

 .واحد دوف تترقة بيف جواية وأ رق  ليبجوع ال الح وف اافة الجوايات وتوحيد الويلي يات ف  جيش  -3

 .إيادة االيتبار لوتاـو ال لطة ال ريية الواحدة -4

 .ا يولية بناا وؤ  ات الدولة الحديثة بو اراة ووباراة جويع اهطراؼبد -5

 السيناريو الثاني : بقاء الوضع عمى ما ىو عميو  3.3.6

اوا أناا ف  الووابؿ لف  يولف ت اد تح نا ياهوااع ف  ليبيا  تبوى اوا ذ أف  ف  ال يناريويتوثؿ ذذا 

و ػػتبوى  يوي ػػتند ذػػذا االفتػػراض إلػػى أف اهطػػراؼ فػػ  ليبيػػا لػػف تتجػػه نحػػو التصػػ يد يوػػف التػػوتر تتجػػه نحػػو وزيػػد  

وذلؾ ب بب يدـ  يحيث أنه ال يولؾ طرؼ ح ـ اهوور وفوا لرؤيته ياهوور اليتبارات اثيرة ف  حالة وف الجوود

وف  الووابؿ  يلتدذورووا ي ن  يدـ اتجاا اهوااع نحو وزيد وف ا ياوتالاه الووووات الوطلوبة لوثؿ ذذا الواوة

 .ال يثتوقع أف تثودـ اهطراؼ الليبية أية تنازالت لحؿ اهزوة



121 
 

 ويفترض ىذا السيناريو ما يمي :

لاناػا فػ   يووا ي طياا  ريية الت طػيط لو ػتوبؿ ليبيػا يوجود حاووة ليبية تحظى بايتراؼ دول  ويرب  -1

 يالوقػػػت ذاتػػػه ال تولػػػؾ ووووػػػات التنتيػػػذ يلػػػى أرض الواقػػػع ب ػػػبب اإلرث الطويػػػؿ وػػػف الصػػػرايات الوبليػػػة

 .وانت ار الويلي يات الو لحة

يونػػع وػػف التوصػػؿ إلػػى نوػػاط و ػػتراة تػػدفع  يوجػػود  الفػػات وتباينػػات فاريػػة و يا ػػية وأيديولوجيػػة وقبليػػة -2

 .اوؿ تتصلب  لؼ وواقتاافاهطراؼ بالا يباتجاا حؿ اهزوة الليبية

ارتبػػاط ب ػػض أطػػراؼ اهزوػػة بأجنػػدات  ارجيػػة يحػػـر اهطػػراؼ الدا ليػػة وػػف اوػػتالؾ الوبػػادرة نحػػو حػػؿ  -3

 .إال بوا يتوافؽ وع وصال  اهطراؼ ال ارجية يأو التص يد ياهزوة

 نتائج ىذا السيناريو :

ال ػيناريو وبنػ  ذػذا و  ييلي ػيات الو ػلحةوانت ار الو يوا تورار حالة غياب الدولة ياهزوة الليبيةا تورار 

فالحاووػة  يلتت  صتحة جديدة ف  ال القات بيف اهطراؼ الليبيػيف ف  ليبيا لي ت وواتيةؼ و يلى أ اس أف الظر 

بينوػػا تر ػػ ت يلػػى اهرض  يتتصػػرؼ بونطػػؽ أناػػا الطػػرؼ ال ػػري  الوحيػػد يلػػى ال ػػاحة الليبيػػةوػػا زالػػت  الليبيػػة

وبالتػال  فػال توجػد ثوػة  يو لطة الويلي يات والجوايػات الو ػلحة يا لطة الوبائؿ ي لطات فريية تنافس الحاووة

 .وف  الووابؿ ال توجد و طيات ت ير إلى قدرة أد طرؼ يلى الح ـ يبيف اهطراؼ تواد لت وية ناجحة وووبولة

د الت وية أو هف  يار  يبا تصار ي ير ذذا ال يناريو إلى حالة وف الابابية حوؿ و توبؿ الدولة الليبية

فتػػ  ظػػؿ الو طيػػات  يلاػػف اهوػػور لي ػػت وااػػحة حػػوؿ أد ال يػػاريف أقػػرب إلػػى الواقػػع يالتصػػ يد االذوػػا وتػػاح

أو حلاػػا  يوقاػية تطورذػا يالحاليػة ذنػاؾ حالػة وػف يػدـ اليوػػيف تػدفع لاليتوػاد بػأف اهزوػة الليبيػة  ػػتبوى اوػا ذػ 

 .ورتبطة بالتغيرات الت  يحولاا الو توبؿ
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 اريو الثالث : تصاعد األزمة السين 4.3.6

ويتوثؿ ذذا ال يناريو ف  أف اهزوة لف  يالدولة الوطنية الليبية الجانب ال لب  لو توبؿ ناريويذذا ال  يوثؿ

ال يناريو وف احتواالت  وداوية ذذا  وينطلؽ يوالتص يد ت اد وزيدا وف التوتر بؿ  يتبوى يند الو توق الحال 

 : ا تيةات االفتراات تند يلى 

ي ط  ذذا الحاووة  ريية ف  التصرؼ  يوجود حاووة تحظى بااليتراؼ يلى الو توق ال رب  والدول  -1

وذو وا  يصطدـ بواقع ليب  قائـ يلى الوبلية والت رذـ  يوفوا هجندتاا الووبولة  ارجيا إلى حد وا

 .ووا  يزيد وف حدة اال توطاب والصراع يوانت ار اإلرذاب

وثالثة يلى  ي الفات قبلية وأ رق يلى ووارد الثروة يوية ويويوة دا ؿ الوجتوع الليب وجود  الفات حوي -2

ويووت وف التجوة دا ؿ التيارات  يأدت إلى حالة وف اال توطاب الحاد يوناطؽ ال يطرة والنتوذ

 .وذو وا يج ؿ الصداـ وتصايدا أورا ال وتر ونه يال يا ية

 يووحاولة اهطراؼ الدولية تأجيه الصراع دا ؿ ليبيا يلية الليبيةتزايد التد ؿ اهجنب  ف  ال ؤوف الدا  -3

 .وتوجيه اهحداث دا ؿ ليبيا بوا يتوافؽ وع  يا اتاا ووصالحاا ف  الونطوة

 نتائج ىذا السيناريو :

قػػد يػػدفع  ياهطػػراؼ فػػ  ليبيػػا ربوػػا تػػرق فيػػه  يػػارا وتاػػالإال أف  يو ػػوداويتهذػػذا ال ػػيناريو رغػػـ  ػػلبيته 

اػػؿ طػػرؼ فراػػاا يلػػى باتجاذػػه فػػ  ظػػؿ الت ػػؿ الوتواصػػؿ لتحويػػؽ أد وػػف ال طػػوات والو ػػادالت التػػ  يحػػاوؿ 

اػؿ طػرؼ إلػى تو ػيع  ػيطرته وونػاطؽ نتػوذا     ووا يؤدد إلى  يووجود حالة وف يدـ الثوة وال داا يا  ريف

واه طػػر أف التػػد الت  يدانيػػة ال ػػلطةيلػػى ح ػػاب وح  ػػوؼ يت ػػاظـ دور الويلي ػػيات  وبالتػػال يبػػالووة الو ػػلحة

تريػػد صػػياغة اإلقلػػيـ بوػػا يتوا ػػى وػػع وصػػالحاا   الوػػوق ال ارجيػػة التػػال ارجيػػة  ػػوؼ تػػزداد ويت ػػاظـ و اػػا دور 
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 ػػتب د أف تل ػػب ذػػذا الػػدوؿ دورا   تيػػا  ي وال يث  ايتبػػار لوصػػال  ال ػػ ب الليبػػ ددوف أ يوذيونتاػػا وت ػػوية ح ػػاباتاا

 .ب د تأجيه الصراع الو ل  والوصوؿ به إلى أقصى درجات ال نؼيؤدق إلى تو يـ البالد 

 تعقيب عمى السيناريوىات : 5.3.6

وتحديػد  يولتػرجي  أد  ػيناريو يلػى ا  ػر يو راػة هاثػر وػف  ػيناريو اهوااع دا ؿ ليبيايواف الووؿ أف 

 د ترج   يناريو يلى آ ر :يجب اه ذ ب يف االيتبار ال ديد وف الوؤثرات الت  ق يأياا أاثر قابلية للحدوث

 .والوي  بو اطر اؿ  يناريو يودق اوتالؾ اهطراؼ التايلة للر د ال يا   -1

 .دور ال واوؿ ال ارجية ف  التأثير يلى توجاات اهطراؼ الو نية -2

 .ح ابات الرب  وال  ارة لدق اؿ طرؼ -3

 .ف  الاغط والتأثير يلى صناع الورار لدق اؿ طرؼ والوبائؿ دور الرأد ال اـ الوحل  واهحزاب والووق -4

أف اػؿ  ػيناريو  يالدرا ػةتػرق  يوب د يرض ال يناريوذات الوحتولػة لألواػاع الليبيػة يوا تنادا لاذا الوؤثرات

وذلػؾ  يلاناػا ت توػد أف ال ػيناريو اهوؿ ذػو اهاثػر وجاذػة وو ووليػة يوله وا يج ؿ ونه أورا و تب دا يله وا ي ززا

 وناا :  ياليتبارات اثيرة

هف ا تورار الواع الحال  بوا ذػو يليػه  يجويع اهطراؼ أصبحت وتاررة وف ا تورار الواع الحال  -1

وبالتأايػػد فالتصػػ يد والتوجػػه نحػػو التػػأزيـ  ػػتاوف لػػه تاػػاليؼ  يبػػات ي ػػاؿ يبئػػا يلػػى اهطػػراؼ الرئي ػػية

 .باذظة أاثر

و اصػػة  يالدا ليػػة لوواجاػػة اهزوػػات الاثيػػرة التػػ  ت ػػان  وناػػا ليبيػػا بحاجػػة وا ػػة إلػػى ترتيػػب أواػػاياا -2

وذػو اهوػر الػذد  ػيج ؿ وػف اقتػراب اهطػراؼ وػف ب اػاا الػب ض  ياهوااع الوتدذورة أونيػا واقتصػاديا

 .ارورة وف ارورات البواا
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نوػػا ياػػدد أاثػػر الن ػػيه الػػوطن  واالجتوػػاي  ل يانت ػػار اإلرذػػاب ياػػدد لػػيس فوػػط الدولػػة الليبيػػة -3 لوجتوػػع وا 

وذػو  يوذو وا  يدفع آجال أو ياجال ال  ب الليب  إلى التااثؼ وف أجؿ وواجاػة  طػر اإلرذػاب يالليب 

 .اهور الذد ي ن  أف جويع اهطراؼ ف  ليبيا يجب أف تح ـ  الفتاا لوواجه ال طر اهابر

ربوػا ياػوف حاليػا  يوذػو وػا  ػيواجه بػرفض  ػ ب  يا تورار اهزوة الليبية يادد أياا ب طر التو يـ لليبيا -4

 .لانه  ياوف حا وا إذا وا   ر ال  ب الليب  أف التو يـ يادد أونه وا تورارا ورفاذيته يغير وؤثر

أف ال يناريو اهوؿ ذو اهقرب للواقع بحاـ حوائؽ الجغرافيا والتاريع والوصير  الدرا ةوف  الؿ وا  بؽ ترق 

 يبأف تنتا  اهزوة الليبية يلاناا ف  النااية  ت ود إلى و ارذا الطبي   يوؿ فترة التوتروأنه ربوا تط يالو ترؾ

 .وتتوحد جويع الجاود نحو بناا دولة ليبية حديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 النتائج والتوصيات

 النتائج  1.7

 يوف  الدولة النووذج ليبيا ي لصت ذذا الدرا ة إلى وجووية وف النتائه حوؿ أزوة الاوية ف  الوطف ال رب 

 ويواف اإل ارة إلياا يلى النحو التال  :

لاـ يلى لـ ياف فال رب  يدولة الوطنية بوتاوواا ال يا   الو اصر بدية يلى ال الـ ال رب اانت ال -1

نوػا اانػت الدولػة الحديثػة ال ربيػة وحااػاة للنوػوذج الػذد ن ػأ فػ   يودار تاري اـ دولة وطنية حديثة وا 

رذاصات ف  أوروبا  الوجتو ػات اهوروبيػة أفػرزت فػ  الناايػة الدولػة ب ػالاا بت ؿ ترااوات تاري ية وا 

 .الحديث وذو الذد  ارت يلى  طاا الدولة ال ربية

اػاف أبرزذػا اػ ؼ الدولػة ال ثوانيػة  ي اذوت وجوويػة وػف ال واوػؿ فػ  ن ػأة الدولػة الوطنيػة ال ربيػة -2

 اايحيػػػػث أدق اػػػػ ت ييلػػػػى ال ػػػػالـ ال ربػػػػ  تث ػػػػيطروذػػػػ  الدولػػػػة التػػػػ  اانػػػػت  يفػػػػ  ناايػػػػات ياػػػػدذا

إلػػػى تنػػػاو  النزيػػػات اال ػػػتواللية فػػػ  الػػػبالد  يوااػػػطراب أحوالاػػػا ال يا ػػػية وال  ػػػارية واالقتصػػػادية

اللحػػػاؽ بالحاػػػارة و  يلتحػػػرر وػػػف الحاػػػـ ال ثوػػػان دأت صػػػحوة ابيػػػرة فػػػ  ال ػػػالـ ال ربػػػ  لفبػػػ يال ربيػػػة

ت ب ػض الػبالد ال ربيػة فػ  إقاوػة حاػـ و ػتوؿ نويػا ونجح ياهوروبية الت  اانت وحط أنظار ال رب

 يف الحاـ ال ثوان  .وا

وػف  ػالؿ  ػاذـ  يلووجة ينيتة وف اال ػت وار الغربػ  اه يريفت رات الونطوة ال ربية ف  الورنيف  -3

ف  ن أة الدولة الوطنية وف  ػالؿ فصػله الناػاؿ الػوطن  فػ  الػبالد  ـي 1916اتتاقية  اياس بياو 

ثػـ جػاات  يا ػاته فػ   يليج ؿ لاؿ بلد  صوصية فػ  ناػاله التحػررد يه الب ضال ربية يف ب ا

 .  وباار ـ الحدود ال يا ية للبالد ال ربية لتثارتس وتاـو الدولة الوطنية لدق 
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حيث واجات الدولة  ييانت الدولة ال ربية ب د اال توالؿ وف ال ديد وف الو االت والتحديات الابرق -4

وتحويؽ االندواج الوطن   يوتحويؽ ال دالة والو اواة يوبناا وؤ  ات الدولة الحديثة و االت التنوية

ووػػا ولتػػد  يوذػػ  الو ػػاالت التػػ  ف ػلت الدولػػة الوطنيػػة فػػ  الت اوػػؿ و اػػا يبػيف جويػػع فئػػات الوجتوػػع

 .ال ديد وف اهزوات الت  باتت تادد اينونة الدولة وبوااذا

وذلػػؾ هف ال وػػؿ ال ربػػ  لػػـ ي ػػتويب أف يوػػن  انتوػػااا يانػػت أغلػػب الػػدوؿ ال ربيػػة وػػف أزوػػة الاويػػة  -5

وتنويػػػػت  يفت ػػػػددت الورج يػػػات يتجػػػب وػػػػا يػػػداذا وػػػف ذويػػػػات فرييػػػة يووالاا لاويػػػة واحػػػدة جاو ػػػػة

وبػػدأت تظاػػر  يووػػا أدق إلػػى أزوػػة ذويػػة ظلػػت ااونػػة دا ػػؿ الوجتوػػع ال ربػػ  يالػػوالاات واالنتوػػااات

الوػػوق التايلػػة فػػ  الػػوطف ال ربػػ  ذػػذا اهزوػػة لتػػرض  ػػيوا وقػػد ا ػػتغلت  يوتتتػػاقـ وػػع الربيػػع ال ربػػ 

 .أجندات ال توت بصلة للوصلحة ال ربية ال ليا

لاناػػا ظلػػت ااونػػة ب ػػبب وجػػود و اػػلة  ييانػػت ليبيػػا وػػف أزوػػة ذويػػة ونػػذ ورحلػػة وػػا قبػػؿ اال ػػتوالؿ -6

 يوذػػ  و اػػلة اال ػػت وار يرئي ػػية جو ػػت الاػػؿ الليبػػ  حولاػػا وجوػػدت و تلػػؼ التناقاػػات اه ػػرق

بدأت أزوة الاويػة تنوػو  يلاف ب د اال توالؿ و يطرة الوذاف  يلى الحاـ يحويؽ اال توالؿ الوطن وت

ووػػػع الربيػػػع ال ربػػػ  وانػػػدالع الثػػػورة ال ربيػػػة  يوتتصػػػايد فػػػ  ليبيػػػا بت ػػػؿ  يا ػػػات الوػػػذاف  اإلقصػػػائية

 .انتجرت أزوة الاوية باؿ ترااوات التاريع الليب  لتادد بواا الدولة الليبية نت ه
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  التوصيات 2.7

 : ا تيةانتات الدرا ة إلى التوصيات 

اػػرورة الويػػاـ بدرا ػػات وأبحػػاث لدرا ػػة واونػػات الوجتو ػػات ال ربيػػة للبحػػث يػػف الووا ػػـ الو ػػتراة بػػيف  -1

 .لت زيز نواط االلتواا وواع الحلوؿ لاافة يواوؿ التترقة يواونات الوجتوع

الت ػاد وغيػاب الديووراطيػة والت دديػة فػ  ظػؿ  ال ػالـ ال ربػ لبنػاا دولػة وطنيػة حديثػة فػ  هنه ال إواانية  -2

جويػع الن ػب ال ربيػة ال وػؿ يلػى تايئػة الوجتو ػات ال ربيػة للديووراطيػة ووػا  وذذا يتطلػب وػف يال يا ية

 .يترتب يلياا وف التزاـ بوبوؿ ا  ر والت ددية والو اراة

يػدفع إلػى اػرورة ال وػؿ يلػى بلػورة  ييػة طاب توحيدد يجوع ال تات دا ؿ الوجتو ػات ال رب يدـ وجود -3

 .ال يا ة والت ليـ واإليالـ وونظووة التار والثوافة بروتااذذا ال طابي و ووله يلى 

 يللحػػػاؽ براػػب الحاػػػارة والتطػػػور يال وتػػر وػػػف اػػرورة تحػػػديث الدولػػة ال ربيػػػة فػػػ  اافػػة ونػػػاح  الحيػػاة -4

 .لتورإنجاز تنوية حويوية توا  يلى اويولية التحديث تلؾ تتطلب 
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 2015نوفوبر  ي(441ال دد ) يوجلة الو توبؿ ال رب  ياهزوة

: رؤية  يا ية  2011 باط  17التطورات ال يا ية ف  ليبيا يلى إثر ثورة  يحافظ يبد ال ظيـ يجبر (94

  2012 ي(38ال دد ) يوجلة الو تنصرية للدرا ات ال ربية والدولية يوتحليلية

قليويا ييبد ال ظيـ يحواد (95 ال دد  يوجلة ال يا ة الدولية يف ؿ الدولة ال ربية وآثارا الو يوة دا ليا وا 

 2015يوليو  ي(201)

 2015أبريؿ  ي(200ال دد ) يوجلة ال يا ة الدولية يأزوة الديووراطية يالويا ودا ليا ييورو يحوزاود (96

 2004 ي(551د )ال د يوجلة ال رب  ياهصالة الثوافية والاوية الوطنية يادوارد ي راط (97

ال دد  ي ؤوف يربية ي رؽ أو ط جديد قديـ : ال ريطة اإلقليوية ف  يصر الثورات ي او  يرا د (98

 2011صيؼ  ي146

وجلة  يطائتية االحتجاجات : والو  اهزوة الدا لية واإلقليوية لوظاذرات البحريف  يايواف أحود يرجب (99

 2011أبريؿ  ي(184ال دد ) يال يا ة الدولية
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وجلة ال يا ة  يال ريطة الجيو يا ية الوتغيرة لل رؽ اهو ط : نظرة تاري ية يودوح يرياض (100

 2008أاتوبر  ي(174ال دد ) يالدولية

 ي145ال دد  ي ؤوف يربية يأثر الثورة الوصرية ف  الوحيط ال رب  والبيئة اإلقليوية يصالح ي الـ (101

 2011ربيع 

الدوؿ ال ربية ف  وواجاة تحديات اهوف اإلقليو  : توييـ اهداا وتوق ات  يوحود أنيس ي الـ (102

 2015يوليو  ي(201ال دد ) يوجلة ال يا ة الدولية يو توبلية

الدوؿ ال ربية ف  وواجاة تحديات اهوف اإلقليو  : توييـ اهداا وتوق ات  يوحود أنيس ي الـ (103

 2015يوليو  ي(201ال دد ) يوجلة ال يا ة الدولية يو توبلية

   2010أاتوبر  ي(7ال دد ) يوجلة آفاؽ الو توبؿ يالاوية : وف الوحدة إلى الت دد يوحود ي  دد (104

ال دد  يوجلة ال يا ة الدولية يوحراات التغيير ف  ال الـ ال رب  يووريـ وحيد يدينا ي حاتة (105

 2011أبريؿ  ي(184)

جاو ة دو ؽ لل لـو االقتصادية  يإ االية الدولة الوطرية ال ربية الو اصرة يوي يؿ ي يحة (106

 2006 يال دد اهوؿ ي22الوجلد  ي وريا يوالوانونية

 يوجلة ال يا ة الدولية يالو ادالت الجديدة : و توبؿ الدولة ف  ال الـ ال رب  ينصر وحود ييارؼ (107

 2011أاتوبر  ي(186ال دد )

 يلواذا تتتاؾ الدوؿ   : ال وداف وف الا ؼ ال اـ إلى التو يـ الجغراف  يحودد ييبد الرحوف (108

 2011أبريؿ  ي(184ال دد ) يوجلة ال يا ة الدولية

 يوجلة ال يا ة الدولية يإيراف ووحاوالت ا ت ادة الحلـ اإلوبراطورد يوحود ال  يد ييبد الوؤوف (109

 2015يوليو  ي(201ال دد )
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 2012 ي(51ال دد ) يدرا ات دولية يأب اد تغيير النظاـ ال يا   ف  ليبيا يونى ح يف ييبيد (110

ال دد  يوجلة  ؤوف يربية يال باب ال رب  والاوية وال ولوة : جدليات الوبوؿ والرفض يذويدا ييدل  (111

 2007 تاا  ي(132)

اال تراتيج   يوؿ ي زياد ي اهزوة الليبية وف االحتجاج ال لو  إلى التد ؿ اهجنب  ي ولؼ اهذراـ (112

  2011( ي أبريؿ 196ي ال دد )

ال دد  يبيروت يوجلة التار اال تراتيج  ال رب  يالت ريؼ بظاذرة اهزوة الدولية يوصطتى ييلود (113

 1987 ي19

 ي(184ال دد ) يوجلة ال يا ة الدولية يايؼ يت اوؿ ال الـ وع الثورات ال ربية   يوصطتى ييلود (114

 2011أبريؿ 

 ي(201ال دد ) يوجلة ال يا ة الدولية يواددات اهوف ال رب  :  ريطة و ودة يوصطتى ييلود (115

 2015يوليو 

 ياه ئلة اإل االية : وحاولة أولية لالقتراب وف أب اد الص ود اإل الو  ووآالته يوالؾ ييون  (116

 2012أبريؿ  ي(188ال دد ) يوجلة ال يا ة الدولية يولحؽ تحوالت ا تراتيجية

ال ولوة والوواطنة والاوية : بحث ف  تأثير ال ولوة يلى االنتواا الوطن   يثائر رحيـ يااظـ (117

  2009 ي(8الوجلد ) ي(1ال دد ) يوجلة الواد ية ف  ا داب وال لـو التربوية يوالوحل  ف  الوجتو ات

جاو ة  يوجلة الوتار يو توبؿ الدولة الوطنية ف  ظؿ تحديات الحراؾ الراذف ييوران  ياربو ة (118

 2014 بتوبر  ي11ال دد  يروحود  يا

ذؿ انح ر االنتواا الوطن  والووو  لصال  االنتواا الدين    : تأوالت ف  ترتيب  يوحود يوالا  (119

 2006 تاا  ي(128ال دد ) يوجلة  ؤوف يربية يأولويات االنتواا
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و توبؿ الدولة الوطنية ال ربية ف  اوا إ االية ال القة بيف الدا ؿ  ييالا يبد الحتيظ يوحود (120

 2014نوفوبر  ي(429ال دد ) يوجلة الو توبؿ ال رب  يوال ارج

 يوجلة البحوث والدرا ات ال ربية يتوجاات حلؼ الناتو نحو الونطوة ال ربية يأ اوة فاروؽ يو يور (121

 2010دي وبر  ي(53) ال دد يالواذرة يو اد البحوث والدرا ات ال ربية

 يإ االيات وتحديات جديدة : و توبؿ الت اوف ال رب  ب د الثورات ال ربية ييبد التواب يوصطتى (122

 2013أبريؿ  ي(192ال دد ) يوجلة ال يا ة الدولية

 يوجلة الو توبؿ ال رب  يإ االية الاوية واالنتواا ف  الوجتو ات ال ربية الو اصرة ييل  يوطتة (123

 2002 طس أغ ي(282ال دد )

 سادسا : الصحف والجرائد :

  8/11/2007 ي1889ال دد  يالبحريف يصحيتة الو ط يوا الدولة الوووية   يونصور يالجورد (124

 1/12/2005 ي(13583ال دد رقـ ) يال  ودية يجريدة الرياض يالوواطنة والاوية ينورة  الد يال  د (125

 3/2/2012 ي(3436ال دد ) يالبحريف يالو ط صحيتة يانحطاط الدولة ال ربية ييبد النب  يال ارد (126

 ي(8811ال دد رقـ ) يالبحريف يجريدة اهياـ يوتاـو الدولة والدولة الحديثة يفاد يالواحا  (127

25/5/2013 

ال دد رقـ )  يال  ودية يجريدة يااظ ياال تورار ال يا   : وحدداته ووتطلباته يطالؿ صال  يبناف (128

 17/12/2013 ي( 4566

 8/5/1999يدد  يالواذرة يجريدة اهذراـ يواييؿ :  واطر يف الت ادوحود إ  ييل  (129

 يجريدة الحياة يالوحنة ال ربية ف  الدولة الحديثة : الوطرية و الوووية ويناصر نودذا يبرذاف يغليوف (130

 1997/ 28/8يدد 
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( 429ال دد رقـ ) يال  ودية يجريدة ال رؽ يوتاوونا للوطنية والوواطنة يوحود يل  قدس يقدس (131

  5/2/2013بتاريع 

 6/11/2015 ي(7118ال دد ) يفل طيف يجريدة اهياـ ي(1الدولة ف  ال الـ ال رب  ) يوحود يياغ  (132

 13/11/2015 ي(7125ال دد ) يفل طيف يجريدة اهياـ ي(2الدولة ف  ال الـ ال رب  ) يوحود يياغ  (133

 سابعا : رسائل الماجستير والدكتوراة :

ر الة  يدور النظاـ ال يا   ال رب  ف  إياقة بناا وجتوع و رفة يرب  يواا  او  فؤاد يالوصرد (134

 2005 ينابلس يجاو ة النجاح الوطنية يواج تير

ر الة  يواقع إ االية الاوية ال ربية : بيف اهطروحات الوووية واإل الوية يوحود يور أحود يأبو ينزة (135

 2011 ياهردف يجاو ة ال رؽ اهو ط يواج تير

الدولة التا لة وا  االية التد ؿ اإلن ان  ف  الونطوة ال ربية : درا ة حالة ليبيا  يصادؽ يحجاؿ (136

 2014 يالجزائر يجاو ة الجزائر ير الة واج تير ي2011-2013

أ اليب التغيير ال يا   لدق حراات اإل الـ ال يا   بيف التار والووار ة : اإل واف  يرائد يدب ى (137

  2012 ينابلس يجاو ة النجاح الوطنية ير الة واج تير ينووذجا  الو لويف ف  وصر 

 ير الة واج تير يالنظاـ ال الو  وو توبؿ  يادة الدولة ف  ال رؽ اهو ط يح ف رزؽ  لواف ييبدو (138

 2010 يفل طيف يغزة يجاو ة اهزذر

 ير الة واج تير يأثر بناا الدولة يلى االنتواا الدين  والوواطنة ف  الونطوة ال ربية يدريس ييل  (139

 2013 يالجزائر يجاو ة الداتور الطاذر ووالد

 ير الة واج تير ي2012-1989 يا ات الاوية لدق اهحزاب ال يا ية ف  الجزائر  يلونيس يفارس (140

 2013 يالجزائر يجاو ة الداتور الطاذر ووالد
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جاو ة  ير الة واج تير ي2011التد ؿ الدول  اإلن ان  : درا ة حالة ليبيا  يتي ير إبراذيـ يقدي  (141

 2013 يغزة ياهزذر

 يواقع وو توبؿ الدولة الوطنية اوف رذانات وتحديات ورحلة وا ب د الحرب الباردة يال  يد يلوصيؼ (142

 2010 يالجزائر يباتنة يجاو ة الحاج ل ار ير الة واج تير

ة التل طينية : اإل رائيلية وأثرذا يلى الواي –ال القات اهردنية  يأحود وجدد ونصور يوحارب (143

 2012 يغزة يجاو ة اهزذر ير الة واج تير يـ1994-1999

 ثامنا : التقارير :

تورير ال رؽ اهو ط  ياالحتجاجات ال  بية ف   واؿ إفريويا وال رؽ اهو ط : فاـ الصراع ف  ليبيا (144

 2014 ي(7رقـ )

تودير ووقؼ ي ليبيا وو اوؼ االنزالؽ ف  طريؽ االقتتاؿ الدا ل  ال اوؿ ي الوراز ال رب  لألبحاث  (145

 ي الدوحة  2014وال يا ات ي 

 يف   واؿ إفريويا وتدايياتاا 2011نظرة نودية ف  ثورات ياـ  يوآ روف يإ حاؽ اافووبا ي وارد (146

 2011 يتورير صادر يف و اد الدرا ات اهونية

تورير صادر  يالجزا الثالث يالوجتوع الودن  بليبيا وووريتانيا : صراع الوبيلة والدولة ييةبوحن يقود (147

 23/4/2014 يالدوحة ييف وراز الجزيرة للدرا ات

 تاسعا : ندوات ومؤتمرات :

وراز درا ات الوحدة  يأزوة الدولة ف  الوطف ال رب ب نواف : ندوة ورقة وودوة ف   يالوولدد ياهحور (148

 9/1/2011 يبيروت يال ربية
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ورقة قدوت إلى ندوة ال رب  يي ر أطروحات يال ولوة والاوية الثوافية يوحود يابد يالجابرد (149

 1997دي وبر  20-18 يبيروت يوراز درا ات الوحدة ال ربية يوال ولوة

تحديات ووآالت وفرصي بحث  : الوغيرب ي زاذ  والحصاددي نجيب ي التحوؿ الديووراط  ف  ليبيا (150

يواؿ ندوة حوؿ االنتواؿ الديووراط ي الوراز ال رب  لألبحاث ودرا ة ال يا اتي تونسي وارس وودـ ه

2014 

ورقة وودوة إلى ندوة ب نواف : اهوة  يالدولة وال لطة ف  التار ال يا   ال رب  يت ارلز يبيتاروث (151

 يوراز درا ات الوحدة ال ربية يتحرير : غ اف  الوة وآ روف يوالدولة واالندواج ف  الوطف ال رب 

  1989 يبيروت

 عاشرا : برامج تمفزيونية :

 3/1/2008 يقناة الجزيرة يبرناوه وع ذياؿ : تجربة حياة يوحود ح نيف يذياؿ (152

 حادي عشر : المواقع اإللكترونية :

زا االنو اـ يصالح الديف يالجور   (153  ووقع ي24/5/2016 يالوجتوع الودن  ف  ليبيا... غياب ي زت

 يلى الرابط : يال رب  الجديد
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 

 يلى الرابط : ي7/7/2003 يووقع ال رؽ اهو ط يالتار ال رب  وو الة التحلؼ ييثواف يالرواؼ (154
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8987&article=180398#.VyZPJkdlGPc 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%A7%D9%84%D9%255%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%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%A7%D9%84%D9%255%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%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%A7%D9%84%D9%255%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%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%A7%D9%84%D9%255%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%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-1
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8987&article=180398#.VyZPJkdlGPc


144 
 

 ي11/12/2013 يون ور يلى التيس بوؾ ين أة الدولة الوووية الحديثة ف  اوربا ييويؿ يال لطان  (155

 يلى الرابط : 
https://www.facebook.com/dr.aqeelalsultane/posts/218300918352369 

 يلى الرابط :  ي21/10/2008 يووقع دنيا الوطف يالتاري   للدولة التطور يصال  يال وباود (156
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/10/21/148579.html 

  يووقع وراز آفاؽ للدرا ات والبحوث يفل تة ثورات الربيع ال رب  وأذدافاا يوحود يال يوخ (157

 يلى الرابط : ي2/1/2013
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1553 

 يلى الرابط : ي2011/  8/ 5 يووقع أ بار وصر يالربيع ال رب  : واذا ي ن    ييادؿ يالصتت  (158
http://www.masress.com/egynews/135075  

يلى  ي2011/06/30 يووقع آفاؽ يوتاـو الوواطنة ويالقته باالنتواا ييثواف بف صال  يال اور (159

 الرابط :
http://aafaqcenter.com/post/743  

يلى  ي19/8/2014 يووقع فار يليبيا  ؤاؿ الاوية وو اطر التو يـ :أفريويا يوحوود يالونياود (160

 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 

يلى  يالنوبديار ووقع  ي8/5/2006 ياالرتزاؽ ف  ال الـ ال رب  : آفة الورتزقة ي ارد يالازيل  (161

 : الرابط
 www.deyaralnagab.com 

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
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
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
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 يلى الرابط : ي16/2/2014 يووقع الجزيرة نت يالدولة الوطنية الوحتلة ييحيى ياليحياود (162
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 

يلى  ي30/1/2014 يووقع نوطة يالنظاـ ال يا   ال رب  وف الن أة الى التتتت يفادد يأبو بار (163

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

 يووقع ليبيا الو توبؿ يالوجتوع الودن  ف  ليبيا... الرذانات والتحديات يأبو بار  ليتة يأبو بار (164

 يلى الرابط : ي7/8/2016
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 

 ي30/12/2012 يووقع  تار تايوز ياهزوة الليبية وتدايياتاا يلى الص يد الدول  ينور يأويل  (165

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

ي يلى  9/2/2015ي ترجوة: رائد الباش ي ووقع قنطرة ي الحرب اهذلية ف  ليبياأوفروايري الورا ي  (166

 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%A9-

http://www.noqta.info/page-65295-ar.html
http://www.libyaalmostakbal.org/95/3840/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%258%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%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%25D%AA.html
http://www.libyaalmostakbal.org/95/3840/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%258%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%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%25D%AA.html
http://www.libyaalmostakbal.org/95/3840/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%258%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%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%25D%AA.html
http://www.libyaalmostakbal.org/95/3840/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%258%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%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%25D%AA.html
http://www.libyaalmostakbal.org/95/3840/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%258%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%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%25D%AA.html
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818
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%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 

ووقع الو راة  ياهنواعوتاـو الصراع : درا ة ف  اهصوؿ النظرية لأل باب و  يونير وحوود يبدود (167

 يلى الرابط : ي24/3/2014 يالتابع لإليالـ الورازد لحراة فت 
http://alma3raka.net/spip.php?article102 

ي يلى  13/3/2012ب ري   بافي أزوة الاوية ف  ليبيا و طاب االنتصاؿ ي ووقع بلد الطيوبي  (168

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

 يلى الرابط : ي3/10/2011 يووقع تورس ياالـ ف  الربيع ال رب  : اه باب والنتائه ياح ف يبو ة (169
http://www.turess.com/alhiwar/22034 

 ي8/9/2009 يووقع وواربات يأ س الحداثة وو وقاتاا ف  ال الـ ال رب  الو اصر ييبداهلل يتراوان  (170

 يلى الرابط :
http://www.mokarabat.com/s6919.htm 

 ي30/1/2016 يووقع واالة وطف لألنباا يالدوؿ ال ربية الحديثة بيف الت ؿ وال ووط يونة اهلل يجالؿ (171

 يلى الرابط :
http://www.wattan.tv/news/162057.html 

 ي9/6/2013 يووقع التودوية يطوراالنظاـ اإلقليو  ال رب  : ن أته ووراحؿ ت ييصوت ي يؼ الدولة (172

 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-

http://www.wattan.tv/news/162057.html
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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/ 

يلى  ي19/11/2015 يوراز اارنيغ  لل رؽ اهو ط يأزوة الدولة الوطرية ال ربية ييزيد يصايغ (173

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

تاريع االقتباس :  يووقع وجلة الديووراطية ياهزوة البنيوية للدولة ال ربية الو اصرة يأ واؽ ييباس (174

 يلى الرابط : ي1/5/2016
http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=269 

 وجلة يوا ب د الدولة ووا قبؿ ال صور الو طى : يف الحداثة والنظاـ والتواى يذبة رؤوؼ ييزت (175

 يلى الرابط : يووقع وجلة الديووراطية ي30/3/2015 ي(58ال دد ) يالديووراطية
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 

 يووقع ي15/5/2014بتاريع  يالوذاف  والثورة الليبية :  يارات ال ووط والصوود ي الد حنت  ييل  (176

 يلى الرابط :
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm 

يلى  ي16/6/2015 يووقع النيليف يف  ال الـ ال رب  : أيف ال طأ   أزوة التنوية يأويف ح ف ييور (177

 الرابط :
http://www.alnilin.com/12688394.htm  

 يلى الرابط : ي16/3/2013 يووقع ييف ال وؿ يوا ذ  ال ريية   يأحود يفاو  (178
http://www.ainelaql.com/2013/03/16ما-هي-الشرعية؟ 

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%255%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D984%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89.aspx
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%255%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D984%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89.aspx
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%255%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D984%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89.aspx
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%255%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D984%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89.aspx
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%255%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D984%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89.aspx
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/10.htm
http://www.alnilin.com/12688394.htm
http://www.alnilin.com/12688394.htm
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 يووقع وراز اارنيغ  لل رؽ اهو ط يتأويف حدود ليبيا : فواى  طوط الحدود يبيتر ياوؿ (179

 يلى الرابط :  ي18/10/2012
http://carnegie-mec.org/2012/10/18/ar-pub-49726 

 يووقع ذنداود يترجوة  ارة يادؿ ينااية الدوؿ الوووية: ذؿ ثوة بديؿ  يديبورا يواانزد (180

 يلى الرابط : ي1/11/2015
http://www.hindawi.org/safahat/26135359/ 

 ي يلى الرابط : 26/2/2011ي الحالة ف  ليبيا ي (1970وجلس اهوف الدول  يالورار رقـ ) (181

https://daccess-ods.un.org/tmp/8939977.28824615.html 

 : ي يلى الرابط 20/5/2014وجلس حووؽ اإلن اف ي انتاااات حووؽ االن اف ف  ليبيا ي بتاريع  (182

http://www.hrw.org/print/news/2011/02/24/civil-society-un-general-assembly-

should-suspend-libya-s-unhuman-rights-council-mem 

 ي يلى الرابط : 13/8/2011واتبة الونارة اهزذرية ي اهزذر ال ريؼ ي تاريع ليبيا ي  (183

http://tahasafeer.blogspot.com/2011/08/pdf_13.html 

 يلى الرابط : ي23/3/2014 يتودفووقع  يالترؽ بيف الوواطنة والوووية ينورا يونصور (184
http://www.tamddon.com//الفرق-بين-المواطنة-والقومية 

ووقع الوراز الديووراط  ال رب  للدرا ات  يالثورة الليبية و يناريوذات الو توبؿ يح يف  لؼ يوو ى (185

 يلى الرابط : ي25/10/2016تاريع االقتباس :  ياال تراتيجية وال يا ية واالقتصادية
http://democraticac.de/?p=536 

يلى  ي21/9/2011 يووقع وجلة البياف يوالو  النظاـ ال يا   الجديد ف  ليبيا يزياد يوؿ يوو ى (186

 الرابط :

http://carnegie-mec.org/2012/10/18/ar-pub-49726
https://daccess-ods.un.org/tmp/8939977.28824615.html
http://www.hrw.org/print/news/2011/02/24/civil-society-un-general-assembly-should-suspend-libya-s-unhuman-rights-council-mem
http://www.hrw.org/print/news/2011/02/24/civil-society-un-general-assembly-should-suspend-libya-s-unhuman-rights-council-mem
http://tahasafeer.blogspot.com/2011/08/pdf_13.html
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http://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=1410 

 يالربيع ال رب  وان اا اته يلى الدبلووا ية ال ربية : اه باب والوبررات ييبد الحايـ  ليواف يوادد (187

  يلى الرابط : ي28/1/2014 يووقع أود
http://www.amad.ps/ar/Details/13009 

 


