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 (دراسة حتليلية من منظور اجلغرافيا السياسية واالجتماعية) وية الليبيةاهل
 الكف أمحد حممد أ.

 كلية اآلداب والعلوم قصر خيار/ جامعة املرقب-قسم اجلغرافيا
 :امللخص

تشكل هوية الدولة أحد االسس احليوية من أجل قيامها وناحها اجتماعيا واقتصاداي بني الدول، وهتتم 
ى. والدولة الليبية دولة تعاين من ضياع خر جل النهوض هبا بني األمم اآلأها بني أفراد اجملتمع من حكومات الدول برتسيخ

اهلوية وليس فقداهنا، فهي متجذرة اترخييا وهلا حدودها السياسية. بل تعاين من القبلية واجلهوية والطائفية وهو ما يعرف 
 ،حضارية أوسواء كانت دينية  ،فكار اخلارجيةة واملتمثلة يف األتيارات اخلارجياهلوية دون الوطنية، وتعاين كذلك من ال

ويعرف هذا فكار ر العلماين والتمدن وغريها من األواألفكار احلضارية تيت من اخلارج مثل التيار الديين والتيا فاملذاهب
وحقبة اململكة وحقبة  إىلاإليطكم احل التارخيية بداية من احلومرت اهلوية الليبية ابلعديد من املر  اهلوية الفوق الوطنية.

فرباير، وهذه احلقب مل تعمل على ترسيخ اهلوية الوطنية الليبية بل استخدمتها يف  17اجلمهورية واجلماهريية حىت ثورة 
اء بن هو حموره. وترسيخ التسامح بني أملصلحتها فقط. ومستقبل اهلوية الليبية مرتبط بتقوية االقتصاد الوطين واملواطن اللييب

الوطن الواحد ونذب العنف وخطاب الكراهية، وال يتحقق هذا إال ببناء بنية تعليمية قوية وإعالم هادف خيدم اهلوية 
  الوطين. 

Libyan Identity 

Analytical Study from a Geopolitical and Social Perspective 

Abstract:   
The identity of the state is one of the vital foundations for its establishment 

and social and economic success among countries; the governments of the states 
are interested in establishing them among the members of society in order to 
advance it among other nations. The Libyan state is a country that suffers from a 
loss of national identity, not mislaying of it, it is historically rooted and has its 
own political limits, rather, it suffers from tribalism, regionalism, and 
sectarianism, which defines the sub-national identity, it also suffers from external 
currents represented in external thoughts, whether religious or civilized, doctrines 
and cultural thoughts come from outside. The Libyan national identity went 
through many historical stages, from the Italian rule, the era of the kingdom and 
the era of the republic until the February 17 revolution. These eras did not work to 
consolidate the Libyan national identity, but rather used it in its interest only. The 
perspective of the Libyan national identity is linked to the strengthening of the 
national economy, and the Libyan citizen is its pivot. Consolidating tolerance 
among the people of the same nation and denouncing violence and hate speech, 
this can only be achieved by building a strong educational structure and 
purposeful media that serve the national identity.  
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 املقدمة -1
هنا قطعة من األرض حتددها حدود متعارف عليها، ونظام حكم أتعرف الدولة يف اجلغرافية السياسية على 

إداري كفء لضمان سيادة الدولة، وشعب مقيم بصفة دائمة، وبناء اقتصادي مبين على نظام معني. ويذهب 
 هوية وطنية متيزها عن ابقي الدول.ن تكون هلا أبعض اجلغرافيني أن الدولة لكي تكون دولة مكتملة فيجب 

ى، مل هلا من أمهية يف بناء الدولة سياسياً واقتصادايً، خر ل بناء هوية وطنية هلا متيزها عن الدول اآلأو فكل الدول حت
عدم وجود  إىلاهلوية الليبية تعود  ةإلىإشكفليبيا دولة من غري هوية واضحة ومتكاملة، حيث يعتقد البعض أبن 

ة للدولة الليبية فكانت دائما اتبعة لدول اجلوار من الشرق الغرب واجلنوب، فكل هويتنا مستوردة من جذور اترخيي
هنا اخلارج ففكرة القومية العربية اتت من مصر والفكر السلفي اتى من السعودية ، فتارة يعلموان القومية العربية أب

ن القبيلة واملنطقة اليت أخواين هو هويتنا واترة، يعلموننا األ أوالسلفي  أوهويتنا واترة، يعلموننا أن الفكر الصويف 
رض منلكها وبيت نعيش فيه أن هناك أتعيش فيها هي انتمائنا  ومل يعلموننا أبن هناك هوية امسها اهلوية الليبية و 

ل مستورد. وهواء نتنفسه وهي كلها لنا دون غريان، فحدودان السياسية ال تنطبق مع احلدود الدينية والقومية والك
لليبيني، واللييب يعرف فمىت تكون لنا هوية، فاللييب يعرف الفنان املصري والفنانني األجانب أكثر من الفنانني ا

مريكي والربازيلي وال يعرف الالعب اللييب، وعليه منط حياتنا كله مستورد من ملبس ومآكل رويب واألو الالعب األ
سية كلها مستوردة فندرس اتريخ الفراعنة والوهابية وال نتعمق يف اتريخ ليبيا ية. مناهجنا الدرااليومومقتنيات حياتنا 

منجد شعراء وأدابء مصر وسوراي وال هنتم بشعراء الوطن، وال يعين هذا التسلخ من اهلوية العربية بل املطلوب 
 االهتمام ابهلوية الليبية كما هم يهتمون هبويتهم.

 اإلطار النظري للدراسة. - 2
 شكلة الدراسةم - 1.2

تكمن مشكلة الدراسة إن اهلوية الليبية هوية ضائعة بني اهلوايت فوق القومية واهلوايت دون الوطنية، 
رة للدولة الليبية، وتشكل ضياع اهلوية للدولة مشاكل سياسية أو فاهلوية الليبية هوية موجودة تتجادهبا اهلوايت اجمل

مفككة وتكثر هبا احلروب األهلية واقتصادية، وتعاين من مشاكل  واجتماعية واقتصادية، فسياسيًا تكون الدولة
اقتصادية والفقر والعجز يف امليزانية نتيجة لعدم االستقرار السياسي هبا، أما اجتماعيا فيكون النسيج االجتماعي 

 ي.هبا مفكك، نتيجة لالنتماء للقبيلة والتعصب هلا، وكذلك احلال ابلنسبة لالنتماء الطائفي واملناطق
 :أُهية الدراسة – 2.2

دراسة اهلوية الليبية من منظور اجلغرافيا السياسية واالجتماعية من الدراسات القليلة يف املكتبة الليبية  .1
 واليت تربز مشكلة اهلوية الليبية وأمهيتها.

 لليبية.تقوم هذه الدراسة ابلتعريف ابهلوية الليبية، وضرورة معرفة القارئ أبن هناك هوية تسمى اهلوية ا .2

ترسخ هذه الدراسة مبّداء التسامح بني القوميات يف ليبيا وبني األيدولوجيات والطوائف املتواجدة على  .3
 األرض الليبية.

 تضع هذه الدراسة احللول ملشكلة اهلوية الليبية، والرؤية املستقبلية للدولة الليبية يف ظل اهلوية الليبية. .4
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 الفرضيات. –3.2
 ى.خر ة ولكنها ضائعة بني اهلوايت اآلاهلوية الليبية متواجد .1

إن اهلوية الليبية متواجدة منذ القدم، و هلا جدور اترخيية وليس كما يدعي البعض أبهنا غري متواجدة  .2
 رة هلا.أو ومرتبطة ابهلوايت اجمل

حتل املشاكل االقتصادية  لتايلإن بناء هوية وطنية تساعد كثريا يف حل املشكالت السياسية واب .3
 ية.واالجتماع

حقبة اململكة واجلمهورية واجلماهريية وثورة  إىل إىلاإليطكل احلكومات اليت حكمت ليبيا من االحتالل  .4
 فرباير أمهلت اهلوية الليبية بل رسخت القبيلة واجلهوية والقومية.  17

 أهداف الدراسة. -4.2
 ملستقبلية هلا.التعريف ابهلوية الليبية من حيث املفهوم واملشكالت اليت تواجها والرؤية ا .1

 ترسيخ مبّداء التسامح والتعايش السلمي بني مجيع مكوانت اجملتمع. .2

حماربة اجلهوية والقبلية واملناطقية والقومية واأليدولوجيات املختلفة ألهنا من األسباب اليت هتدم  .3
 الدولة الليبية.

 الليبية. التعريف بدور اجلغرافيا االجتماعية يف دراسة املشكالت الوطنية يف الدولة .4

 منهجية الدراسة. -5.2
سلوب التحليل يف هذه الدراسة، فاجلغرافية السياسية تدرس الدولة من املفهوم اجلغرايف، أاتبع الباحث 

بينما تدرس اجلغرافيا االجتماعية اجملتمع من مفهوم اجتماعي جغرايف. مستخدما هذان الفرعان من فروع اجلغرافية 
ليبية، مستعينا ابلدراسات املقامة يف الدول العربية والغري العربية اليت تعاين من مشكلة البشرية يف حتليل اهلوية ال

ة اليت عشتها يف الدولة الليبية كموطن لييب عاصر العديد من إلىاهلوية الوطنية. ومستعينا كذلك من التجربة احل
 أنظمة احلكم يف الدولة.

 ليبيا نبذة جغرافية. - 3
يف مشال أفريقيا، حبدها من الشمال البحر املتوسط، ومن الشرق مجهورية مصر تقع الدولة الليبية  

العربية، والسودان من جهة اجلنوب الشرقي، ما تشاد والنيجر فتحد ليبيا من جهة اجلنوب، واجلزائر وتونس من 
ث ( حي 4، ) عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، ص 1.759540 حوايلجهة الغرب. تبلغ مساحتها 

درجة   25و  9. و تقع فلكيا بني خط طول 17تعترب رابع دولة يف املساحة يف قارة أفريقيا، وحتتل عامليا الرقم 
درجة مشااًل . أما من الناحية التضاريسية فتتنوع مظاهر السطح هبا،  33و 18.75شرقا وبني خطي عرض  

جمموعة من اجلبال أمهها اجلبل األخضر   اجلنوب، وهبا إىلحيث ينحدر السطح احندارا تدرجييا من الشمال 
مرت ( اليت تقع يف الشمال الغريب  850مرت( الذي يقع يف الشمال الشرقي من البالد، وجبال نفوسة )  880)

من البالد، ويف وسط البالد تنتشر جمموع من اجلبال منها جبل السودة وجبال اهلروج، وجنواب جبال تيبسيت واركنو 
خصب السهول يف أأما عن السهول فأشهرها سهل جفارة وسهل بنغازي اللذان يعتربان من  وغريها من اجلبال،
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جلة وشخرة واجلغبوب أما يف أو ة واجلنوبية أشهرها منخفض جالو و إلىليبيا، وهبا جمموع من املنخفضات من الشم
ألطراف يغلب عليها الطابع اجلنوب فيوجد منخفض الكفرة وفزان. ويعترب اجلنوب الليبية عبارة عن هضبة مرتامية ا

الذي يتمتع  إىلية جافة، عدا اجلزء الشمأو ي شديد اجلفاف. أما مناخيا فتعترب ليبيا أمجاال منطقة صحر أو الصحر 
مطار خاصة منطقة اجلبل األخضر  ويسود فيه مناخ البحر املتوسط، أما ابقي املناطق فيسود بقدر ضئيل من األ

درجة،  23و  18وي يف ليبيا بني ح معدل درجات احلرارة السنأو رارة، ويرت ي اجلاف شديد احلأو املناخ الصحر 
 حوايلم 2020(. وسكانيا بلغ سكان ليبيا  تقديراي سنة  98عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، ص )

من البالد يف املناطق احلضرية  إىل) موقع مصلحة اإلحصاء والتعداد (. ويرتكزون يف اجلزء الشم 6931061
الكربى مثل طرابلس وبنغازي، بينما املناطق اجلنوبية من البالد فهي قليلة السكان ويقنت معظم سكان البالد يف 

 املناطق احلضرية لتوفر فرص العمل هبا. 
 مفهوم اهلوية. - 4 

يضا تستخدم أ، و اإلنسان؛ ومعناها صفات (هو)اهلوية مرتبط يف اللغة ابهنا مصطلح مشتق من الضمري 
املعامل واخلصائص اليت تتميز هبا الشخصية الفردية، أما اصطالحا فتعرف اهلوية أبهنا جمموعة من  إىلة لإلشار 
 .ات اليت ميتلكها األفراد وتساهماملميز 

 
 ( التقسيم اإلداري للدولة الليبية 1شكل ) 
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شرحية اجتماعية  أوددة يف جعلهم حيققون صفة التفرد عن غريهم، وقد تكون هذه املميزات مشرتكة بني جمموعة حم
)املرأة الليبية ونسج اهلوية  لك األفراد وفقا للهوية اخلاصة هبم.أو تساهم يف بناء حميط عام لدولة ما ويتم التعامل مع 

 (.30دراسة يف أثر التحوالت على تكوين اهلوية، أم العز علب الفارسي، ص 
فمفهوم اهلوية عندهم يرتبط ابالنتماء  ،صيةإال أن البعض يرى أن مفهوم اهلوية خيتلف عن مفهوم الشخ

شخص )الفرد للألمة والدولة والبلد والدين واللغة والثقافة والطائفة ...اخل. بينما يرتبط مفهوم الشخصية مبكوانت ا
اجلماعة والشعب( الظاهرة والباطنة، أي مكوانته الشكلية والسلوكية وطباعه الغالبة عليه ومزاجه النفسي  أو

 اخالقه .....اخل.و  العصيب
ويعرفها البعض أبهنا الشعور ابنتماء والوالء لوطن ومجاعة بشرية يف حدود جغرافية معينة. وأبهنا منظومة 

ى بصورة عامة على خر شياء اآللوجود شيء ما، واليت متيزه عن األمن اخلصائص والعناصر املادية واملعنوية املكونة 
 (.396ص –اهلوية يف العراق  ةإلىإشك–) عبري مهدى الرغم من وجود عناصر وخصائص متشاهبة 

وتعرف اهلوية الوطنية يف اجلغرافيا االجتماعية على أهنا دولة قائمة حبدودها السياسية اليت يقتنها جمموعة 
 جمموعات بشرية ذات انتماء واحد رغم وجود التعددية االجتماعية والثقافية.  أو

هنا االنتماء للدولة جبميع مكوانهتا الدينية واللغوية أغرايف على ونعرف اهلوية الوطنية من منظوران اجل
جتمع اجلميع حتت راية الوطن والتعايش السلمي بني مجيع اهلوايت  إىلوالثقافية شكليا وسلوكيا ومعنواي، هتدف 

 واألداين واجلناس.
 وهناك بعض املفاهيم الواجب توضيحا واخلاصة ابهلوية الوطنية:

x ة: وهي تعين احلدود السياسية للدولة.اهلوية السياسي 

x  اعتناق األفكار القادمة من خارج الوطن. أواهلوية فوق الوطنية: هي االنتماء 

x  طائفة حملية معينة. أوأحد مكوانت اجملتمع يف الدولة مثل القبيلة  إىلاهلوية دون الوطنية: وهي االنتماء 

x  أون هذه املنطقة متكونة من العديد من القبائل منطقة معينة وقد تكو  إىلاملناطقية: وهي االنتماء 
 املدن.

 مكوانت اهلوية الليبية - 5
 اجلغرافيا ) األرض ( اليت جتمع مجيع الليبيني يف رقعة جغرافية حمددة. .1

 احليازات: وتتمثل املمتلكات البيت االسواق املوضوعات ....اخل. .2

 كرية واملعرفية.القدرات : وتتمثل يف القوة املادية واالقتصادية والعس .3

مم والقرابة. وكذلك تتمثل يف سالف، الوالدة، االاتريخ الدولة: وتتمثل يف األصول التارخيية من األ .4
ذلك اآلاثر التارخيية املوجودة يف  إىلنشاء الدول، أضف إ إىلدت األحداث التارخيية املهمة اليت أ

 الدولة.
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وز الثقافية مثل الزي واللباس املميز للجماعة البشرية. النظام الثقايف وتتمثل يف العقائد واالداين والرم .5
ن واآلداب من حلان، والفنو د اجملتمعية، واملوسيقى واألغاين واألإلىتقوكذلك الرتاث والعادات وااللعاب وال

 شام واألكالت الشعبية.أو رسم وزخارف ونقوش و 

 ى. آخر شرية من أي تثريات ثقافية ة اجملموعة البلىاللغة والثقافة وهي وعاء احلامي لثقافة واستقإل .6

اللهجة املتفرعة من اللغة وهي عامل مهم يف حتديد اهلوية، فاللهجة املصرية حتدد هوية املصري واللهجة  .7
 الليبية حتدد هوية اللييب.

 الفرد ومكان والدته حىت وإن مل يكن أصله من نفس املنشأ. .8

 أُهية اهلوية: - 6
 املختلفة يف الدولة حتت هوية وطنية واحدة. التناسق والتوافق بني القطاعات .1

 اهلوية الوطنية ختدم الفكر الوطين حاضرا ومستقبال دون تنازع. .2

 اهلوية الوطنية حتارب الغزو الثقايف اخلارجي وخاصة اهلدام منه. .3

 اهلوية الوطنية تعزز الوحدة الوطنية وحتارب التقسيم وتقسيم املقسم. .4

 داين واجلناس.ت راية الوطن والتعايش السلمي بني مجيع اهلوايت واألاهلوية الوطنية جتمع اجلميع حت .5

 اهلوية الوطنية فخر اجملتمعات املتقدمة وخاصة الدول ذات األيدولوجيات املتعددة. .6

 اهلوية الوطنية تعزز السلم احمللي والعلمي وتساعد يف بناء وتطور الدولة. .7

يزة ومتفردة عن ابقي اجملموعات البشرية يف العامل شعور الفرد بشخصية متم إىلاهلوية الوطنية تؤدي  .8
 دولة. أوجزئيا جلماعة بشرية أمة كانت  أويتولد االنتماء كليا  لتايلواب

 عواقب فقد اهلوية - 7 
من والعديد الدول الفاقدة إلىبناء الوطن الواحد كما حدث يف ليبيا والعراق و احلروب االهلية بني أ .1

 للهوية..

 ى آخر ة اخلارجية حبجة محاية طائفة على التدخالت االجنبي .2

 اهنيار اقتصاد الدولة ومجيع القطاعات اهلامة يف الدولة. لتايلاحلرب واب .3

 اهنيار النسيج االجتماعي يف الدولة. لتايليتعزز فكر الكراهية بني أفراد الوطن الواحد واب .4

العيش واحلرية مما يفقد اخلارج من أجل البحث عن لقمة  إىلهجرة الشباب املدرب والغري مدرب  .5
 اقتصاد الدولة عناصر مهمة يف الدولة. 

اهلوية الوطنية جتعل القطاعات املختلفة من الشعب تعمل يف تناسق وتوافق حبيث يتشكل بناء متماسك 
ينضوي حتته اجلميع ويستطيعون العمل يف خذمة فكر احلاضر واملستقبل دون تنازع، مثل هنر له منبع ومصب 

الفاقد للوعي ابهلوية ال يستطيع أن يبين  اإلنسانف، وغاية ميضي حنوها مهما كانت العقبات، فوجمري وضفا
 لنفسه ووطنه، وهنا تكمن أمهية اهلوية الوطنية احلقيقة. 
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 الدولة يف اجلغرافية السياسية. -8
ونظام حكم تُعرف الدولة يف اجلغرافية السياسية أبهنا مساحة من األرض حتددها حدود متعارف عليها، 

إداري كفء لضمان سيادة الدولة، وشعب مقيم بصفة دائمة، وبناء اقتصادي مبين على نظام معني،  وشبكة من 
ن الدول اليت تكون من ساللة واحدة قليلة العدد ها الشعب الذي يسكنها. إإلىينتمي خطوط النقل، وهوية وطنية 

ة من لىفقد يكون التكوين للدولة من الناحية السإل ىلوختتلف الدول من حيث جتانسها السإل إىليف الوقت اخل
(. 132مركبا. ) األصول العانة يف اجلغرافية السياسية واجليوبوليتيكا، ص  أوملتئما  أوانحية جتانسها بسيطا 

 ويشكل الدين عنصر أساسيا يف الدولة إال أنه يف اجملتمعات املتطورة ليس عامال حامسا يف تكوينها، بل رمبا كانت
اللغة أبلغ أثرا يف التمييز بني الشعوب وتكوين القومات من الدين، و ال يشذ عن هذه القاعدة سوى اقرتان الدين 

ى، وهااتن مها آخر ي ابلقومية الباكستانية من انحية اإلسالمهودي ابلقومية الصهيونية من انحية، واقرتان الدين إلى
لى أساس الدين يف الوقت احلاضر ابستثناء الفاتيكان، وهي مقر البااب الدولتان الوحيداتن يف العامل اللتان تقومان ع

 خرالرئيس الروحي للكنيسة الكاثوليكية يف العامل، و ال شك أن العاطفة الدينية تربط الشعوب بعضها ابلبعض اآل
ق من دين فما فو  %90عرب احلدود السياسية املرسومة، إن الدول اليت تكون الغالبية العظمى من سكاهنا أي 

واحد ال توجد فيها مشاكل أقلية، دنية فمصر وليبيا وتونس واجلزائر ودول شبه اجلزيرة العربية وتركيا وإيران 
وابكستان واندونيسيا ذات أغلبية إسالمية.  مل يكن الدين أيضا عامال موحدا لنشأة الدولة، فالدولة العثمانية  

لت أن أو كم رعااي مسيحيني ويهودا، وال شك أن بعض الدول حية، لكنها كانت حتاإلسالمكانت متثل اخلالفة 
جتعل الوحدة الدينية سائدة داخل حدودها كنوع من تدعيم السلطة، لكن ذلك مل يكن اتما و ال انجحا، ففي 

رواب أن تكون موحدة دينيا أمام موجة اإلصالح الديين وظهور أو لت بعض دول أو العصور الوسطى ح
كان على هذه الدول يف النهاية أن تتقبل وجود عدة أداين ومذاهب كما حو احلال يف الربوتستانتية، ولكن  

سويسرا. وأهم املشاكل اليت تقابل الدولة هي الوحدة السياسية فالدولة ليست منطقة ذات حدود سياسية اختذت 
وحدة تنشأ وتتبلور هلا امسا، واحتلت هلا مركزا يف مصاف الدول، واعرتف هبا اجملتمع الدويل فحسب، ولكنها 

بفضل توافر عدد من القوى اليت تعمل على توثيق العالقات بني جهاهتا املختلفة، ويف مقدمة هذه القوى فكرة 
سبب قيامها، ومن هنا ذكر اجلغرايف األملاين راتزل أنه جيب دراسة الفكرة الفريدة املتميزة اليت متكن وراء  أوالدولة 
رض عامرة ابلسكان يف صورة دولة ) األصول العانة يف اجلغرافية السياسية بقاء أي منطقة من األ أوقيام 

 (103واجليوبوليتيكا، ص 
سالالت رئيسية لكل منها صفاهتا اجلسمانية اخلاصة، واليت  إىلأما الساللة فيقسم العماء سكان العامل 

ي القوقازية واملغولية والزنية ى، وأهم هذه السالالت هخر ميزها كمجموعة وتفصلها عن غريها من السالالت اآل
سالالت فرعية عديدة مثال الساللة الرئيسة  إىلى اثنوية. وتنقسم السالالت الرئيسية آخر جبانب بعض سالالت 

الساللة النوردية والساللة األلبية وساللة البحر املتوسط. وقد اختلطت هذه السالالت  إىلالقوقازية اليت تنقسم 
ا ال ند ساللة إلىل االختالط الكثرية عن طريق الغزوات واهلجرات والزواج، وأصبحنا حمند فجر البشرية بوسائ

بشرية نقية إال فيما ندر بني أشد الشعوب بدائية وعزلة مثل األقزام يف داخل الغاابت االستوائية، و ال بد أن منيز 
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ة معينة متيزهم عن غريهم من بني الساللة مبفهومها البيولوجي، وعي عبارة عن مجاعة تتصف بصفات جسماني
القومية اليت حصل خلط بينها وبني مفهوم  أوالدينية  أوى، اللغوية خر ى، وبني االصطالحات آلخر اجلماعات اآل

 أوهودية إلىالساللة  أوالساللة، مثال ذلك االصطالحات اليت انتشرت لفرتة من الزمن حول الساللة السامية 
دينية( ال شك أن الذين يصرون على استعماهلا  أواصطالحات حضارية )لغوية الساللة العربية، وهي عبارة عن 

 هم دعاة العنصرية والقومية السياسية.
والواقع أنه نتيجة االختالط الشديد الذي حصل بني السالالت ند الشعوب مكونة من اختالط أكثر 

ت خمتلفة يسهل التعرف عليها ة إال حيث توجد مجاعات من سالاللىمن ساللة؛ ولذلك ال توجد مشاكل سإل
 ( 132بسرعة وتعيش معا يف دولة واحدة. ) األصول العانة يف اجلغرافية السياسية واجليوبوليتيكا، ص 

يف ليبيا ند الساللة القوقازية تنتشر يف معظم ربوع ليبيا من عرب وأمازيغ وند الساللة الزنية يف اجلنوب اللييب 
مازيغ رغم كوهنم من ساللة اساس عنصري فنفرق بني العرب واأل ا نقسم السالالت علىواملتمثلة يف التبو إال إنن

 القوقازية )البحر املتوسط(.
 األثنيات يف ليبيا: -9

 على يد ميالدي 642ي لليبيا سنة اإلسالمالفتح  نوهم الذين قدموا من اجلزيرة العربية أابالعرب:  -1.9
للسكان  1931حصاء لبية العظمى من سكان ليبيا، ويف إن االغالقائد عمر بن العاص، وهم اآلن يشكلو 

من سكان إقليم  %32ألف نسمة بنسبة  164ون يف إقليم طرابلس بلغ عدد العرب إلىاإليطالذي فام به 
ى يف اهلوية العربية خاصة خر ألف نسمة. ولقد اندمج العديد من القوميات اآل 515طرابلس البالغ 

 مازيغ. األ
 غ:األمازي -2.9

هم جمموعة أثنيه ومن السكان األصليني يف مشال أفريقيا وأكثر وجودهم يف املغرب ويشكل األمازيغ 
 إىلومشال النيجر وجزء صغري من غرب مصر  إىلجزاء من سكان املغرب واجلزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ومشال م

هنر النيجر يف  إىليف مصر ومن البحر املتوسط واحة سيوة  إىلجزر الكناري. ويتوزع األمازيغ من احمليط األطلسي 
قية اإلفريغرب أفريقيا. من الناحية التارخيية تتحدث الشعوب األمازيغية اللغة األمازيغية وهي فرع من عائلة اللغات 

مليون أمازيغي يف مشال أفريقيا، الكثري منها مازالوا يتحدثون اللهجات األمازيغية.  32 حوايلاآلسيوية. هناك 
تنتشر االمازيغية يف ليبيا يف مناطق اجلبل الغريب وزوارة وغدامس وسوكنه ويف جنوب غرب ليبيا حيث يعرفون و 

 إىلكان إمج  إىلاإليطم أابن احلكم  1931احصائية رمسية أثنية يف ليبيا يف إقليم طرابلس سنة  آخرابلطوارق. ويف 
لف نسمة أ 119مازيغية دثون العربية واألن يتحمازيغ الذيألف نسمة، وكان عدد األ 515عدد السكان 

 %52مازيغ ألف نسمة حيث شكل األ 268 إىللف نسمة.  إبمجأ 149مازيغ الذين يتحدثون العربية فقط واأل
 من سكان إقليم طرابلس.
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 ( األثنيات يف ليبيا2شكل )

 موقع موسوعة ويكيبيداي إىلاملصدر: من إعداد الباحث استناداً 
 

من أقدم  التبو ويعتربوالُقرعان.  التبوعرب اترخيهم، بعدة أمساء، لكنهم اشتهروا ابمسني مها  فُعر : والتب -3.9
يف الوقت الراهن، على مساحة تقّدر بربع  التبويقيم قية، حيث اإلفريالشعوب اليت استوطنت منطقة الصحراء 

متدة  ، األراضيالقدامىحسب وصف املؤرخني   وقد استوطنوا .الصحراء الكربى مساحة
ُ
وادي  الغرب من إىلامل

الشمال من   إىلية الواقعة أو القدمية شرقاً، وهي املنطقة الصحر  "نوبيا"  من أطراف احلدود الغربية ململكة النيل
القدمي وبالد اجلمراممنت   "فمزانيا"  مشارف إقليم إىلالقرعان ويف مشال دارفور واليت كانت تُعرف بصحراء  كردفان

اهلضاب والسهول املمتدة حول  إىلالقدمية وجبل السمودة مشااًل،   "زِلة" و  "اؤجله" واحات ختومومن  .غرابً 
، عرب اترخيهم، حلمالت متتابعة من  التبوجنواب. تعّرض  وجبال تيبسيت مرتفعات إينيدي

حنو الداخل القضاء عليهم واحتالل أراضيهم ودفِع من نا منهم  أوواألتراك، للهيمنة  والعرب كالرومان الغزاة
َث انقالب عام  م1954قي جنوابً. كما سعت السلطات الليبية منذ إقرار قانون اجلنسية الليبية عام اإلفري

والتقليل من كيانه. وعمدت مراراً،   لعروبتهوطمس هويته وإنكار اترخيه والرتويج  التبوهتميش شعب  إىل م1969
ئات من ااُلسر، وحرماهنم من حقهم يف التعليم والسكن نزع حق املواطنة عن امل إىل، م2007ها عام آخر كان 

وهي من ضمن م  2007يونيو  30يف  اإلنقاذ ليبي التبو جبهةوقد تشكلت  والرعاية الصحية.
عنصرية إمنا هي حركة  أوعليها أهنا ليست حركة قبلية  القيمونيعترب  . واللييب املعارضة للنظام الليبية احلركات

هلجتني أساسيتني  إىلية. وتتفرع أو اللغات النيلية الصحر  عائلة إىلالقرعان -تنتمي لغة التبو .ليبية سياسية وطنية
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ورغم متاثل اللهجتني يف القواعد النحوية والصرفية، إال أن هناك متايزاً ملحوظاً يف املفردات  الدازّاقا، و  التوداقا،: مها
سّميات والنمربات

ُ
  .وامل

تراك لذكر، هناك جمموعة من األقليات مثل الكالكورغلية وهم مزيج من األابإلضافة للعرقيات السابقة ا
ألف نسمة إبضافة لليهود الذين   25م 1931كراد والشركس واألرانؤوط )األلبان( وبلغ عددهم يف احصاء واأل

حصاء إمن سكان إقليم طرابلس حسب  %4ألف نسمة بنسبة  21كانوا موجودين يف ليبيا وبلغ عددهم 
والشركس  الرببر ى هي خليط بنيآخر ا فإن أغلب الليبيني يصنفون من العرب، وهناك عرقيات إلىحو م. 1931

 .كريت وانن من جزيرةإلىواألتراك واملوريسكيون والرومان و 
 .اهلوية الليبية عرب التاريخ احلديث - 10

لسياسية للدولة وكانت احلدود اهلوية ا م 1911ة يف ليبيا سنة إلىاإليطحددت احلقية  ة:إلىاإليطاحلقبة  -1.10
ة واعتربته الشاطئ الرابع هلا، ومت إلىاإليطل الشمال اللييب  مفتوحا للهوية ظالسياسية حمددة جنواب وغراب وشرقا و 

ة  إلغاء اهلوية الليبية وذلك إبصدار مرسوم إلىاإليط. ختلل خالل احلقبة م1951سنة االستقالل يف اسرتجاعه 
. إىليطإواعتربت املواطن اللييب مواطن  م1939يناير  9ة بتاريخ إلىاإليطالدولة  إىللس بضم إقليم برقة وطراب
مستوطن يف العام الواحد حبيث  20000ة إبرسال إلىاإليطيف ليبيا قامت احلكومة  الليبيةولغرض طمس اهلوية 

دولتهم. وقامت أن يصبح الشعب اللييب أقلية يف  إىل م1950ألف مستوطن يف سنة  500 إىليصل عددهم 
اخلارج وجتنيدهم يف اجليش  إىلة بعملية التغريب وذلك بنفي جمموعة من الليبيني من وطنهم إلىاإليطاحلكومة 

ة إلىيطإة احلرب العاملية الثانية خرجت إلىيطإا.  وبعد خسارة إلىيطإومشاركتهم يف احلروب اليت خاضتها  إىلاإليط
ة يف ليبيا هو منو الشعور إلىبطم. ويستفاد من احلقبة اإل1951ليبيا يف سنة  من ليبيا ومنح اجملتمع الدويل استقالل

الرتكي وبداية  أو إىلاإليطالوطين لدى املواطن اللييب بضرورة استقالل ليبيا من املستعمر اخلارجي سواء كان 
 البحث عن اهلوية الليبية.

العهد امللكي يف ليبيا  إال أن احلقبة امللكية يف مل تظهر اهلوية الليبية بشكل واضح يف  حقبة اململكة: - 2.10
ة إلىم الليبية طرابلس وبرقة وفزان حتث راية واحد بعد ما كانت دولة فيدر إلىليبيا يرجع هلا الفضل يف توحيد األق

دولة  .ويعاب على هذه احلقبة قلة االهتمام ابألقليات يف ليبيا خاصة يف اجلنوب وال نلوم احد يف هذه الفرتة فليبيا
وكان جل االهتمام منصب  ، وجل مواطنيه أمميني،وليدة كانت تعد من افقر دول العامل قبل اكتشاف النفط هبا

على تثبيت الدولة والرفع من مستوى الدخل للمواطن اللييب. وعاصر هذه الفرتة ظهور فكرة القومية العربية بقيادة 
ا يف الشارع العريب، فالنزعة القومية العربية كانت تعطل مجال عبد الناصر والشعبية الكبرية اليت حتصل عليه

وكثري من النخب الليبية كانت ترى أي هوية غري هوية القومية العربية هو تفريط ، االشتغال على اهلوايت الوطنية، 
ل أحصاء لسكان ليبيا والذي متخض عنه حق أو وقد جرى   يف قضاايان األساسية وخيانة لألب البطل انصر.

جرى التعداد، وأابن ترؤس السيد عبد احلميد البكوش أنسية الليبية لكل من تواجد على األرض الليبية فرتة اجل
بسبب  طويالصه التارخيية واجلغرافية الذي مل يدم ئج مشروع الشخصية الليبية كمجتمع له خصاآخر لرائسة الوزراء 

 يب. الذي قام به جمموعة من الضباط يف اجليش الليم 1969انقالب 
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 إىلمتيزت هذه الفرتة إبلغاء اهلوية الليبية والتوجيه م:  2011- 1969 اجلمهورية _ اجلماهرييةفرتة  - 3.10
اهلوية العربية القومية فلغى النظام احلاكم احلدود السياسية للدولة الليبية وتبىن القومية العربية فقام مشروع احتاد مع 

ية وكان االتفاق يقضي بتويل اإلسالمحتت اسم اجلمهورية العربية  م 974يناير  12تونس عرف ابتفاق جربة يف 
ومشروع احتاد مع املغرب عرف ابتفاق  .ايف منصب انئب الرئيسذالرئيس التونسي بورقيبة منصب الرئيس والق

القارة  إىلم ومشروع احتاد مع سوراي ومصر، ومجيعها فشل. وتوجه كذلك 1984غسطس أ 13وجدة  يف 
 قي الذي مل جيىن الشعب اللييب منه أي فائدة.اإلفرييف مشروع االحتاد  قيةاإلفري

 م 2011حقبة ما بعد  -4.10
ات اهلوية الليبية، بعد إلىشكإيف هذه احلقبة اليت مازالت مستمرة حىت كتابة هذا البحث، ظهرت مجيع 

وظهرت اجلهوية وطالبت  السياسي وحكم أجزاء من البالد، اإلسالمالتخلص من احلكم الديكتاتوري، فظهر 
ابلقبائل  ةطالب ابالستقالل، وظهرت القبلية وطالبوا حبقوقهم أسو  خرة والبعض اآلإلىم ابلفيدر إلىبعض األق

ون وطالبوا بوطنية ليبيا، نتج عن كل ذلك كله حروب أهلية دموية واغتياالت وتصفية إلىى، وظهر الليرب خر اآل
دول اجلوار واهنيار اقتصادي كبري، ويف املقابل ظهرت الدميقراطية حساب وتدخل خارجي من دول اجلوار وغري 

وانتخب الشعب من يريد، وبرزت املنظمات احلقوقية، واجلمعيات اخلريية، واجملتمع املدين، ومنظمات حقوق 
 علم، وبدأ احلديث عن اهلوية الوطنية.  أو، والكل يتكلم والكل يفيت عن جهل اإلنسان
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تعدد وتنوع واختالف املكوانت االجتماعية اليت تبدأ ابلقومية و اللغة  إىلاهلوية الليبية  ةإلىإشكترجع 

ي. وعلى الرغم من التدخل والتفاعل والتعايش بني اإلسالموتنتهي ابلقبيلة وجيمعهم الدين الواحد وهو الدين 
تطابق مع حدود املشاعر القومية والدينية والطائفية وذلك املكوانت االجتماعية فقد بقيت احلدود اجلغرافية ال ت

بوية لتعدد الوالءات واالنتماءات اليت تستقطب كل واحدة منها مشاعر الوالء االجتماعي حوهلا، وذلك للنزعة األ
ة وصلة الرحم اليت تسيطر على البنية الفكرية واالجتماعية والثقافية العشائرية اليت ال تزال تقوم عليها عالقات القراب

وما يرتبط هبا من قيم واعراف وعصبيات عشائرية ما زالت متارس تثريها على طرق التفكري والعمل والسلوك، على 
خذا يوثران بقوة الواقع أالرغم من التغريات البنيوية والتحدايت املصريية اليت جتاهبا وما يرافق ذلك من توتر وصراع 

ات دفاع ذايت بعدم إلىد السلوك وشبكة العالقات االجتماعية ويولدان على منظومة القيم والعادات وقواع
 أوعلى حساب اهلوية الوطنية ) خرآب أوزاحتها، وهي متغريات ابتت تفرض نفسها بشكل إ أواالعرتاف هبا 

ليبيا هي  زمة اهلوية يفأن إ(. 8اهلوية يف العراق، ص  ةإلىإشكاحليدري، املكوانت االجتماعية والثقافية والفرعية و 
زمة أزمة مواطنة مل تتبلور و أهي  آخر، مبعىن خرزمة تفاهم وحوار مع اآلأزمة حرية وازمة وعي هبا و أقبل كل شيء 

ن نبحث أ إىلنسانيته, وهي تدعوان إز على حقوق املواطن و أو زمة نظام سياسي جتأدولة مل تكتمل ويتم نضجها، و 
ن نفككها ونبحث عن أة والسياسية اليت سامهت يف تشكيلها و عن مواطن اخللل يف البنية الفكرية واجملتمعي

ة( واالستعمار الداخلي إلىيطإالرواسب اليت ساعدت على منوها وما عاانته ليبيا من االستعمار اخلارجي )تركيا و 
ية والثقافة البدوية أو م وجعلته مسرحا لصراعاهتا، وكذلك ما خلفته البيئة الصحر  2011:  1969للفرتة من 
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ها إنتاج إعادةبوية االستبدادية اليت يسميها البعض )مبادئ وقيم( واليت شجعت السلطات املتعاقبة على لنزعة األوا
فها وهو ما عمل على تزايد حدة الصراع االجتماعي وتقوية روح االنتماء اهدأأبشكال حمورة مبا يتالءم ومصاحلها و 

 هلوية و الدميقراطية.القبيلة والطائفة واملنطقة واحمللة على حساب ا إىل
هنا مل تعتمد أحد ما، إال  إىلوعلى الرغم من كون ليبيا دولة متجانسة سياسا وثقافيا واجتماعيا ودينا 

سلوب بناء اهلوية الوطنية عن طريق تبين التعددية الثقافية اليت مل جتد قبوال لدى النخب السياسية اليت قادت أ
د احمللية للمجموعات الثقافية الليبية إلىمزج التق إىلوية الوطنية الليبية مل يتجه أن مشروع بناء اهل آخرالبالد، مبعىن 

وكما حددهتا االيديولوجيا القومية والدينية السياسية. ولقد جتلى طرح اهلوية يف ليبيا يف أطار التعبري عن الذات 
، وهي اجتاه الدولة الوطنية )حقبة الليبية بني ثالثة اجتاهات تتنازع تعريف الذات والتأسيس على هذا التعريف

م(. وقد تلبست كافة 2011-1969اململكة (واجتاه الدولة الدينية )اخوان والسلفية( واجتاه الدولة القومية ) 
كثر تعقيدا هنا هذه االجتاهات التعريفية مبناهج بنيوية محلت الدولة ابلقوة على فهمها دومنا ادىن مرونة، واأل

يف تكوين وتشكيل اهلوية لدى النخب اجملتمعية والسياسية واجلمهور معا، وهو تداخل  تداخل هذه االجتاهات
لت بعض االطراف أو ذلك املخزون الثقايف والتارخيي الذي ح إىلعلى مستوى الفهم والوظيفة السياسية، يضاف 

اهلوية يف ليبيا  ةإلىإشك. ولكن منوذج الدولة الدينية مثل الفكر السلفي يف ليبيا إىلتوظيفه لشد هوية الدولة الليبية 
منها بتدخل القوى اخلارجية االقليمية والدولية يف  آخرمل ترتبط ابلعوامل السابقة فقط بل ارتبطت يف اجلانب 

العرقي اللييب ) التبو  أوجزاء من املكون االجتماعي أم عرب حتديدها هلوية  2011الشأن اللييب السيما بعد 
اصر تشاد جملموعات التبو يف اجلنوب اللييب وتعاملها معها بداللة انتماءاهتا القومية والطوارق واالمازيغ( كمن

من املكون االجتماعي اللييب العام )العرب(  آخروالتغاضي عن انتماءاهتا الدينية والطائفية وحتديد هوية جزء 
 وتعاملها معه بداللة انتماءاته الدينية والتغاضي عن انتماءه القومي. 

حىت غياب اهلوية اجلامع، ال جيعل منها ابلضرورة  أوضعف  ةإلىإشكدولة من  أوانة أي جمتمع إن معا
ن تغري أن تتعايش واجلماعات البشرية ميكن أن اهلوايت املتعارضة والوالءات املتقاطعة ميكن أزلية أل ةإلىإشك

ن ظهور أقائيا وهنا تكمن املشكلة، كما حياان تغريا جذراي، ولكن ذلك التعايش وهذا التغيري ال حيداثن تلأهويتها 
والءات جديدة ال يزيل تثريات جديدة ال يزيل تثريات الوالءات السابقة اليت تستمر طويال ألهنا جزء من شعور 

ن تناغم وانسجام اهلوايت الفرعية إعام وعقائد موروثة ودوافع حتدد توجهات وحتركات اجملموعات البشرية. وعليه ف
نه ينبغي أمهها أتنوعة، بل وحىت املختلفة والتعايش السلمي فبما بينها يتطلب توفر شروط ومقتضيات املتعددة وامل

طارها اجلغرايف ابحتساهبا مفهوم إاهلوية الليبية يف سياقها التارخيي واالنثروبولوجي واالجتماعي، وذلك يف  إىلالنظر 
ن ال يعمل أن هذا التعدد والتنوع جيب إنه متعدد ومتنوع و أثقايف قائم بداته ولذاته، ال يتنكر حلقيقة واقعة، وهي 

ن يكون هذا التوازن خالقا، أقامة توازن بني مكوانت اهلوية املركبة املشرتكة، و إ، بل من الضروري خرعلى الغاء اآل
ر املتبادل أي يعمل على توحيد اهلوية الوطنية ويشدد على التعايش والتسامح املتبادل واالحرتام والتفاهم واحلوا

ن يضع أ ن التوازن يف وحدة اهلوية ينبغيأوتكريسه يف املمارسة العلمية. كما  خروكذلك االعرتاف حبقوق اآل
ن يرسم دوائر حول الذات صغرية، كبرية، ضيقة، رحبة، منفتحة أوبني )حنن وهم(، و  (خرحدودا بني )االان واآل
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ن أاحلدود اليت نريد  إىلمتفاعلة، حىت نتوصل  أوة منعزلة متعصب أومنغلقة على ذاهتا، متساحمة  أو خرعلى اآل
احليدري؛ املكوانت االجتماعية والثقافية  أو( ال )النحت واهلم(، داخل الوطن الواحد. )خرنقيمها بني )االان واآل

 هوية الوعي االجتماعي وتوحيد الليبيني يف إنتاج إعادة(. ومن أجل 17اهلوية يف العراق، ص ةإلىإشكوالفرعية و 
وطنية ينبغي نشر ثقافة التسامح وتعلم ثقافة الدميقراطية وممارستها اليت تعطي مساحة واسعة للتفاهم واحلوار 

كان االعرتاف املتبادل   إذااملختلف. و  خرالعقالين الرشيد، بدل العنف الذي ال ميثل فضيله ما ميثل تعداي على اآل
 اإلنسانعجز  إىلوالقاسم املشرتك بني كل هذه الشروط، فذلك يرجع  ابهلوية واحرتام حقوقها وحرايهتا هو اجلوهر

قصاء والتهميش مما يتسبب أيضا يف عجزه عن جيايب هبويته يف ظروف اإلعن حتقيق االتصال احلر والفاعل واإل
 مع مع ذاته فكيف يتصاحل اإلنسانن مل يتصارح إى، فخر حتقيق االتصال احلر والتفاعل اإلجيايب مع اهلوايت اآل

بعيدا  إجيابيار والتفاعل والتعايش معه سلميا و أو والتح خرهو الذي ميكنه من فهم اآل إجيابياغريه، والتصاقه هبويته 
(.  22صول واحللول؛ ص اهلوية يف العراق.. األ ةإلىإشكعن نزعات التعصب واالستبداد ) على عباس مراد، 

ن يدركوا العالقة احلميمة بني مدى الوالء لكيان أاجلديد البد ن على القائمني على تشكيل الكيان اللييب إوعليه ف
قل مع متطلبات الفئات املؤثرة سياسيا فيه على األ أوسياسي ومدى تطابق هذا الكيان مع تطلعات اجملتمع 

بشكل وحدود الكيان. مما يستدعي عملهم لتعزيز املواطنة وترسيخها بوصفها وحدة حمايدة ال تعرف التفاضل 
 ايز بني املواطنني. والتم
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تواجه اهلوية الليبية حتدايت كبرية متعددة، ولكن أبرز هذه التحدايت مها التحداين القومي والطائفي 
 اللذين أعاقا بلورة وصياغة هوية وطنية ليبية.

لعربية مع وصول مجال عبد الناصر احلكم ظهرت فكرة القومية االتحدي القومي للهوية الوطنية الليبية.  1.12
يف مجهورية مصر العربية وتبنيه خطاب القومية العربية، الذي كان يف خميلة املواطن العريب البسيط الزعيم الذي 

جماد األمة العربية القدمية والقائد الذي سوف يوحد الوطن العريب يف دولة واحدة حتت اسم احتاد أسوف يعيد 
رجت املظاهرات املؤيدة جلمال بية، وقد اكتسب هذا التوجيه يف ليبيا شعبية كبرية، حيت خاجلمهورايت العر 

الدول الغربية. ولقد اترث فكرة القومية العربية على احلكم  أوسرائيل إالناصر يف كل املعارك اليت خاضعها ضد عبد
جيايب يف فرتة حكم العقيد القذايف، ففي دريس وابجلانب اإلإامللكي يف ليبيا من اجلانب السليب يف فرتة حكم امللك 

فرتة اململكة كان اخلوف كبريا من التيار القومي للشعبية الكبرية اليت كان يكتسبها يف الشارع اللييب بصفة خاصة 
مريكية والربيطانية يف ليبيا كانت تشكل هتديد كبريا جلمال عبد والشارع العريب بصفه عامة. فوجود القواعد األ

ضات مع الوالايت املتحدة و احرج امللك امام شعبه املتبين لفكرة القومية العربية، وبداء يف مفأمما  الناصر ،
جيابية يف فرتة حكم القذايف فقد تبىن فكرة القومية العربية وغلق إغالق هذه القواعد. وكانت إجل أوبريطانيا من 

وليبيا  الت الوحدة مع الدول العربية.و االعديد من حم ني من ليبيا وعقدإلىاإليطجنبية وطرد املستوطنني القواعد األ
مازيغ والتبو. وهؤالء يف الغالب دولة هبا مكوانت قومية كبرية واملتمثلة يف العرب وقوميات صغرية واملتمثلة يف األ



 
 

(48) 
 

لدو هبا ثبات وجودهم واالعرتاف بلغتهم وثقافتهم  يف الدولة اليت و إ إىلليس هلم مشاريع قومية هلم بل هم يسعون 
ية، ولكنهم يعارضون يف اإلسالمجدادهم عليها وال يوجد تعارض يف املعتقدات فهم يدينون ابلداينة أوعاش 

ليبيا كوطن يلم اجلميع. فاحلركة  إىلالوطن العريب وهم يتطلعون  إىلالقومية العربية أذ يتطلع العرب  إىلاالنتماء 
ى يف ليبيا من الناحية التارخيية إال أهنا كانت أقوى ونضجت خر اآل القومية العربية يف ليبيا وإن مل تسبق احلركات

ى . وبذلك فقد متكنت من فرض تصورها للهوية الليبية بوصفها هوية عربية. ومن خر بصورة واضحة أكثر من األ
على هذا لوطن العريب، و ن ليبيا جزء ال يتجزأ من اأخطاء التعصبية اليت مارستها احلكومات يف ليبيا هي أكرب األ

 هنم عرب.  أساس قامت احلكومات يف ليبيا بتطبيق سياسة التعريب لألمازيغ والتبو على أساس األ

صبح أم و  2011صبحت القبلية يف ليبيا ابرزة وخاصة بعد أ. حتدي املناطقية والقبلية للهوية الليبية -2.12
ة والقبلية. وهي حتمل عند التخاطب رؤية هلية مبين على املناطقيالتحليل السياسي يف الدولة خالل احلرب األ

هنا تكاد تكون السمة الغالبة على الواقع اللييب واليت هلا انعكاساهتا على إاستفزازية للطرف املقابل ومع هذا ف
األصعدة السياسية واالجتماعية والثقافية وامتدت آاثرها لتكون رافدا مهما من روافد صنع املوقف السياسي ليس 

تؤثر  تثريا فعاال يف تشكيل وصياغة اهلوية  لتايلزاء ليبيا، وابإليبيا وإمنا أيضا لدى بعض دول اجلوار  فقط يف داخل
حتقيق مواقع سياسية واجتماعية أفضل يف الدولة عرب  إىلالليبية. وتعرف القبلية أبهنا تعصب الفرد لقبيلته والتطلع 

تماء القبلي معيارا للمفاضلة واألهلية لتويل املسؤوليات حزبيا يتخذ من االن أوحتالفات تتبىن طابعا سياسيا 
والقيادات بصرف النظر عن الكفاءة. وهناك القبلية السياسية وهي أن تتبىن السلطة وتتمحور على أساس قبلي 

ز ها جمموعة احلاكمني واملرتبطني ابلسلطة واعتماد التميإلى)قبيلة القذادفة مثال( مبا خيدم اجلماعة اليت تنتسب 
ى. وإذ تعد القبلية واملناطقية إحدى العوامل األساسية اليت تعرقل خر ألالطائفي حبسب امتيازات وحقوق القبائل ا

م قسمت  1961بناء هوية وطنية ليبية، فإهنا تغلق الطريق أمام بناء الدولة الليبية. يف فرتة استقالل ليبيا سنة 
، نتج عن هذا التقسيم الفكر إىل( فيما يعرف ابحلكم الفيدر برقة وفزان –م ) طرابلس إلىثالثة أق إىلالبالد 

م، 2011فرباير  17م مثل إقليم برقة والذي نشط خالل ثورة إلىاجلهوي، الذي ما زال ينادي به بعض هذه األق
هذا الفكر وجد ارض خصبة للظهور والنمو نتيجة سياسة التهميش اليت قامت به احلكومة املركزية يف طرابلس، 

بعد من ذلك فنادى ابالستقالل فاجلنوب اللييب أ إىلة، وذهب البعض إلىالبعض أبن تكون ليبيا دولة فيدر  واندى
ن صاغية من بعض الدول الغربية إذاالذي به العديد من الثروات واعتربه سلة غداء ليبيا اندى ابالستقالل ووجد 

لتهميش. أما القبلية فهي مرتسخة يف البالد بشكل  لتنفيذ مصاحلها االقتصادية، والكل انتج من سياسة املركزية وا
كبري وتوثر يف اختاد القرار السياسي واالقتصادي بشكل واضح، فاملشاريع الصناعية واالقتصادية توزع بشكل قبلي 

سس اقتصادية، وسياسيا هناك قبائل مهمشة وقبائل حتكم، وهذا احلال أثر أوليس بدراسة علمية مبنية على 
  اهلوية الليبية. ونفس الوضع ميكن تطبيقه على املناطقية. بشكل كبري يف
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 العوامل اليت ساعدت على بناء القبلية واملناطقية يف ليبيا: -1.2.12
x .إن االستعمار قد عمل مبرونة الستغالل املسالة القبلية يف اجملتمع اللييب خلدمة سياسته 

x  فرتة احلروب األهلية يف ليبيا.ارتساخ القبلية مند القدم يف اتريخ ليبيا وخاصة خالل 

x  بروز احلالة القبلية فيه بعد أن هيمنت على املسرح  إىلغياب املمارسة الدميقراطية يف ليبيا مما أدى
تبىن احلالة القبلية نتيجة  إىلنظمة الشمولية السلطوية الدكتاتورية اليت اجتهت السياسي يف ليبيا األ

 لضعف القاعدة االجتماعية. الشعب. 
 حتدي الطائفية للهوية الوطنية الليبية -3.12

ية اخلاصة بليبيا، وهي حتمل عند اليومحاديث أضحت الطائفية مفردة شائعة يف املناقشات واأل
التخاطب رؤية استفزازية للطرف املقابل ومع هذا فإهنا تكاد تكون السمة الغالبة على الواقع اللييب واليت هلا 

اسية واالجتماعية والثقافية وامتدت آاثرها لتكون رافدا مهما من روافد صنع املوقف انعكاساهتا على األصعدة السي
تؤثر فعاال يف تشكيل وصياغة  لتايلالسياسي ليس فقط يف داخل ليبيا وإمنا أيضا لدى دول اجلوار إزاء ليبيا، واب
حتقيق مواقع سياسية  إىلوية تتطلع اهلوية يف ليبيا. وتعرف الطائفية يف اجلغرافيا السياسية أبهنا تعصب جلماعة عض

حزبيا يتخذ من االنتماء الطائفي معيارا للمفاضلة واألهلية  أوأفضل يف الدولة عرب حتالفات تتبىن طابعا سياسيا 
 لتوىل املسؤوليات والقيادات. 

ية يف اإلسالمالسياسي فقد ظهرت التيارات  اإلسالمبرز الظاهرات الطائفية يف ليبيا هي ولعل أ
خوان املسلمني اليت واجهت ابلشدة والبطش من قبل النظام احلاكم، وكانت ثمانيات يف ليبيا على يد حركة اإلال

ي، يف حركة دينية بعيدة اإلسالمية يف البالد، ويف كافة أحناء العامل اإلسالمتطبيق الشريعة  إىلتطمح هذه احلركة 
يف هناية السبعينيات أيدولوجيتها الوهابية ملواجهة التمدد  عن القومية الليبية. وصدرت اململكة العربية السعودية

خضر من أمريكا أيراين اليت تبىن فكر تصدير الثورة اإليرانية يف اخلارج، لذلك صدرت الوهابية بضوء الشيعي اإل
عىت أدم معه الفكر الوهايب يف كل البالد العربية ومنها ليبيا، وقد قمع النظام احلاكم يف البالد هذا الفكر، واستخ

حكمين  إذاحكمي مسلم فلن يدخلين اجلنة، و  إذا" أوالسبل للقضاة عليه. يقول الربملاين السوداين الراحل حممد 
الدي العمل واحلرية والكرامة وعزة النفس فسأقف له و حكمين من يؤمن يل وأل إذاملحد فلن خيرجين من اجلنة، و 

فقفوا عن التنازع على السلطة ابسم الدين  إىلرهني امياين وأعمجالال، ويبقى دخول اجلنة من عدمه إاحرتاما و 
دخال الناس اجلنة وإمنا وظيفتها أن توفر هلم جنة يف اجلنة، فليست وظيفة احلكومة إ إىلمعتقدين أهنا طريقكم 

 األرض تعينهم على دخول جنة السماء" 
 رؤية مستقبلية لبناء اهلوية الليبية. -13

عدم شعور  إىلدى أم ولغاية يومنا هذا مما  1951ليبية مفقودة منذ نشوء الدولة الليبية إن اهلوية الوطنية ال
جل إجياد هذه اهلوية املفقودة وجب علينا تصحيح اجلانب السياسي والثقايف واالقتصادي ، أاملواطن هبويته، ومن 

 ة:التاليابلدرجة األساس يف النقاط فعلى املستوى السياسي نرى انه يتطلب سياسيا بناء اهلوية الوطنية يف ليبيا 
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بناء دولة مدنية دميقراطية حديثة تركز على القانون وتؤمن ابلدستور، وتعمل على احرتام حقوق  .1
وحرايته األساسية مع وجود التعددية السياسية )تعددية حزبية، تعددية رأي، صحافة حرة(،  اإلنسان

مصاحل الشعب اللييب والتعبري عن مطالبه، وال ميكن ومع وجود مؤسسة تشريعية فعالة قادرة على متثيل 
حلقوق املواطنة اليت تشكل الركن األساس الذي تقوم عليه اهلوية الوطنية، أن تتحقق إال يف ظل وجود 

حزاب أنظام سياسي يعتمد على املشاركة يف اختاد القرار كما يتطلب بناء اهلوية الوطنية الليبية وجود 
لية بنائها وتعمل على تنمية الشعور هبا وفق برانمج سياسي وطين، وليس سياسية تتبىن جداي عم

م مل  2011حزاب مثل اليت ظهرت بعد  أجهوية ضيقة. وال نريد  أوأحزاب قائمة على مصاحل طائفية 
احلزبية. بل كانت تتجه  أواهلوية إال من منظر املصلحة الشخصية  أواملصلحة الوطنية  إىلتكن تنظر 
 إىلقليمية والدولية احلاكمة لنسق تلك التفاعالت املختلفة، ما أدى اب حنو املتغريات اإلحنو االنذ

 تعدد الوالءات وتشرذمها.

داء وظائفها أوجود بنية مؤسساتية تتمتع بنوع من االستقرار الذي يوفر هلا إمكانية البقاء واالستمرارية و  .2
االعتماد على دولة املؤسسات سوف يعمل  نإفناء اهلوية الوطنية الليبية، بشكل فاعل يساعد على ب

رتكاز على بنية على كبح االستبداد السلطوي للحاكم، ويقلل من فرص انفراده ابحلكم، كما إن األ
ملحة أكثر من أي وقت  اليومسع، إن احلاجة تبدو أو معية مؤسساتية فعالة سوف يتيح مشاركة جمت

سبات املاضي. املتمثل ابخلضوع هليمنة السلطة مضى لتفعيل دور هذه املؤسسات وحتريرها من تر 
منية، وعليه، يفرتض أن متثل مؤسسات اجملتمع املدين البديل العقالين الذي ميكن جهزة األالتنفيذية واأل

مقبوال، فضال عن وظيفتها  خرمن خالله إشاعة ثقافة احلوار والتسامح، وجعل الرأي والرأي اآل
رج دائرة نفوذها، حىت تصبح مسألة بناء اهلوية الوطنية الليبية أمرا قابال الرئيسية يف منع متدد السلطة خا

 للتحقيق. 

ز أو ز كل ما من شأنه ترسيخ مظاهر االستقطاب الطائفي والقبلي واملناطقي وغريها، يضمن جتأو وسياسيا إن جت
ر املواطن أبن متطلباته قد حتققت اخلالفات واالنقسامات يف البنية االجتماعية الليبية. واالهتمام ابملواطن فمىت شع

 فإن شعوره الوطين واميانه ابهلوية الليبية قد اكتملت. 
 أما على املستوى الثقايف فإن بناء هوية وطنية ليبية يعتمد على:

تكوينات قبلية  إىلالتسامح االجتماعي واالعرتاف ابالنتماء املختلف واملتباين ألفراد اجملتمع الواحد  .1
 ودينية خمتلفة دون أن يؤثر على مبدأ الوالء للوطن الواحد.وأثنية ولغوية 

 االبتعاد عن العصبية فكلما زادت العصبية كلما زادت فرص التباعد والتناحر بني أبناء الوطن الواحد.  .2

 إن مبدأ املواطنة هو االساس يف التعامل بني شركاء الوطن الواحد. .3

 ايت ذات الوالءات احمللية واملذهبية.تبين هوية وطنية ليبية تنصهر يف بوتقتها اهلو  .4

أمرا  خرسيادة ثقافة الدميقراطية اليت تكرس مفاهيم االنتماء الوطين وتبث وعيا جتعل يف اختالف اآل .5
 مألوفا ومقبوال.
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 :التايلأما على املستوى االقتصادي يتضح لنا إن احلل األمثل لبناء اهلوية الليبية يتمثل يف 
x سياسات اقتصادية خمططة ومدروسة. بناء اقتصاد قوي من خالل 

x  القضاء على الفقر واستغالل ثروات البالد االقتصادية يف معاجلة االختالفات اهليكلية اليت يعاين منها
 االقتصاد اللييب.

x .التوزيع العادل للثروات حبيث أيخذ كل ذي حق حقه 

x مي لغالبية املواطنني األمر الذي انتشار الرخاء املادي سيسهم بال شك يف رفع املستوى الثقايف والتعلي
 ينعكس ابإلجاب على عملية بناء هوية وطنية.

x .ينبغي أن يكون املواطن اللييب هو احملور األساسي ملشاريع التنمية 

x .اعتماد االقتصاد السوق احلر يعتمد املبادرة الفردية واخلصخصة وتشجيع االستثمارات الوطنية 

متدخلة معها، كطبقات  أوتماعية حديثة ذات إمكانية عابرة للطوائف كما ميكن االستفادة من منو قوى اج
رجال األعمال العليا، والطبقات العاملة الصناعية، إذ متلك هذه اجملموعات مجعياهتا وروابطها واحتاداهتا اخلاصة، 

ملنظم، فالربح املرتكزة على املصاحل، وهي الوعاء الكامن األساس للمدنية والتحركات ذات التوجه االقتصادي ا
دين، بل هو كوين، وعلى هذا األساس فإن التأكيد على املصاحل االقتصادية البد من أن يكون  أوليس له أثنية 

عابرا للطائفية ، فهو يركز على اقتصادايت السوق والسياسيات النقدية والضريبية واالستثمار ومحاية حقوق 
من دون إرساء حكم القانون. ومن َث فسوف ترتاجع  امللكية، فما من سوق ميكن أن يعمل بطريقة سوية

اهلوية يف العراق رؤية يف التحدايت ومستقبل بناء هوية وطنية عراقية بعد العام  ةإلىإشكاالنتماءات التقليدية. )
 (.415م؛ عبري مهدي؛ ص  2003

 صناعة املشاهري ودورها يف بناء اهلوية الوطنية الليبية -14
مشاهري حمليني معروفون عامليا من أجل بناء هوية وطنية لدولتهم ويكنون مفخرة بناء  إىلتسعي الدول 

ابناء الوطن هبم يف احملافل الدولية ففي مصر ساعد مشاهريها يف بناء اهلوية املصرية ابمتياز فيفتخر املصريني 
الكيمياء سنة  م وأمحد زويل على جائزة نوبل يف1988بنجيب حمفوظ احلائز على جائزة نوبل لآلداب سنة 

مام...اخل. بينما حنن إم ويفتخر املصريني كذلك بكبار الفنانني مثل أم كلثوم وعبد احلليم حافظ و عادل 1999
ونشرب كما حيب نلبس كما حيب يفكر عنا، ويقرر مصريان.  أنكلسنة  42نفتخر بطاغية حكم البالد طيلة 

عرف ليبيا إال ابمسه، منع ذكر اسم الالعبني إال برقمه حارب الشهرة وجعل هلا مكتب خاص جبهازه األمين، ال ت
وبعد ذلك جعل املباراة من غري معلق رايضي وابقى الفنانني الذين ميجدونه فقط. انعكس ذلك سالبا على هويتنا 

امسه صبحت مرتبطة به ارتباطا وثيقا. ويف عهد امللكية ارتبطت اهلوية ابمللك فتمجيد والتحية للملك و أالوطنية اليت 
ني من أجل الوطن إلىيطإليف نشيدان الوطين. ومل يبقى للهوية الليبية رمز نفتخر به إال عمر املختار الذي حارب ال

 وليس من أجل بناء دولة حيكمها. 
 ودورة يف اهلوية الليبية. األعالم -15
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ليبيا منذ  عات يفذايف ليبيا اهلوية الوطنية فمنذ ظهور الصحف واجملالت واإل األعالممل خيدم 
االستقالل، وهي ختدم احلكومة والنظام احلاكم،  فهو يف عهد االستقالل ميجد امللك ويف عهد اجلمهورية 

 األعالميدولوجيات معينة، أم فهو طائفي قبلي خيدم  2011واجلماهريية ميجد النظام احلاكم، ويف عهد ما بعد 
براز ثقافة الدولة وترسيخ الوطنية، وليس لتمجيد إة، و وجد خلذمة املواطن والعمل على كشف الفاسدين يف الدول

جمموعة، بل هو للتعريف ابلدولة الليبية يف اجملتمعات الدولية، لألعالم دور كبري يف ترسيخ  أوطائفة  أوشخص 
الدولة الليبية لو استخدم بطريقة مهنية، وذلك بتوعية املواطن بندب خطاب الكراهية والنعف والتعايش السلمي 

  مكوانت اجملتمع اللييب.    بني
 العلم الوطين واهلوية الليبية. -16

يرمز العلم الوطين للدولة الذي من املفروض أن ميثل مجيع كياانت الدولة وجيمع اجلميع حتث رايته، إال أن العلم 
م َث علم 1951ل علم وهو علم االستقالل سنة أو الوطين قد تغري بتغري أنظمة احلكم اليت حكمت البالد فظهر 

 اجلمهورية الليبية َث علم اجلماهريية .
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 علم االمازيغ علم اجلمهورية الطرابلسية علم والية طرابلس
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يتضح لنا ضياع اهلوية الوطنية فتغيري العلم عرب السنني يوضع تغري مفهوم اهلوية  3الشكل رقم  إىلعند النظر 
و طابع اململكة ذفالدول ذات اهلوية الوطنية الواحدة ند أن أعالمها مل تتغري عرب السنيني مثل الوالايت املتحدة ، فعلم 

ي أما اإلسالمالتقومي اهلجري  إىلاخلمسة واهلالل  اإلسالمكان أ إىلديين لوجود النجمة واهلالل فالنجمة ترمز 
الفرتة الصعبة اليت مر هبا الشعب اللييب، أما اللون  إىلسود يركز دماء الشهداء واللون األ إىلاللون االمحر يرمز 

األراضي اخلضراء أي النماء. أما فرتة اجلمهورية ند أن العلم  إىليرمز األخضر يعين حترير ليبيا من االستعمار و 
النماء للجماهريية يف العامل كله وتطبيق الفكر  إىليشبه العلم املصري وهو ما يدعو للقومية، وعلم اجلماهريية يرمز 

مازيغي ميثل مشال أفريقيا العلم األاجلهوية والطائفية واالثنية. ف إىلى فريمزون خر اآل األعالماجلماهريي العاملي. أما 
صفر ميثل الصحراء مع حرف فاللون  االزرق ميثل السماء والبحر واللون األخضر ميثل اجلبال والغاابت واللون األ

الوطنية وجيمع الليبيني  إىليرمز  األعالممازيغي مكتواب ابألمحر يف وسط العلم. وال يوجد علم من هذه الزاي األ
كانوا منصهرين حتث راية واحدة وجمتمع متجانس   إذايف ليبيا  األعالمة. وال توجد مشكلة يف كثرة ية واحدأو حتث ر 
 النهوض ابلبالد اقتصاداي وسياسيا واجتماعيا. إىليسعي 

 إىلأما على صعيد االسم الرمسي للدولة الليبية فكان يف عهد اململكة ابسم ) اململكة الليبية( هو يرمز 
م  حتول احلكم من  1969ل، ويف سنة و ترتبط ارتباط كبري ابسم العائلة احلاكمة يف الرتتيب األ أن اهلوية الليبية
النظام اجلمهوري ابسم )اجلمهورية العربية الليبية( وهذا يعين أن ليبيا دولة عربية قبل أن تكون  إىلالنظام امللكي 

و اجتاه قومي ابمتياز، مت جاء اسم )اجلماهريية ى املوجودة على األرض الليبية وهخر ليبية، متجاهال القومات األ
العربية الليبية الشعبية االشرتاكية( مت أضيف اسم )العظمى( وهنا ابتعدت اهلوية الليبية عن الليبيني لتبين الدولة 

ابة حد كت إىلم فلم حيدد اسم الدولة بشكل رمسي  2011العاملية، أما بعد  إىلسياسة العاملية واخلروج عن الوطنية 
هذا البحث لوجود الصراعات بني مكوانت الدولة الليبية اليت كانت انر خامدة يف الفرتات السابقة واشتعلت بعد 

 م والكل ينادي حبقوقه يف الدولة احلديثة.  2011
 دور التعليم يف بناء اهلوية الوطنية -17

ليمية تتمتع بنوع من االستقرار الذي ن عملية بناء اهلوية الوطنية الليبية تفرتض وجود بنية مؤسساتية تعإف
يوفر هلا إمكانية البقاء واالستمرارية واداء وظائفها بشكل فاعل، وال ميكن احلديث عن هوية وطنية من دون وجود 
هذه املؤسسة، كما جيب على وزارة التعليم أن تتوىل مهنة تثقيف اجلماهري ابجتاه اإلميان بثقافة التعددية والقبول 

االختالف، إذ ميثل ذلك مصدرا لإلثراء االجتماعي، والثقايف،  أوخالل االعرتاف بوجود التنوع من  خرابآل
االعرتاف  إىلواللغوي الذي ميكن استيعابه ضمن إطار الوحدة الوطنية الشاملة. وبناء منهج تربوي يهدف 

نني، وليس فقط الرتكيز على ابألقليات وضرورة احرتامهم، والرتكيز على مشاهري البالد من علماء وادابء وفنا
له حماسن كما له مآسي، فلوال  إىلاإليط، فاالستعمار خريعيق احلوار مع اآل أواجملاهدين فقط، الن ذلك يلغي 

ني ملا ختلصنا من احلقبة العثمانية املتخلفة، وهم من مد الطرق وخطوط السكك احلديدية، وفتحوا إلىاإليط
ا احلديثة. إن متجيد اجملاهدين هو واجبا علينا ويستحقون إلىالفاشية وليس ايط اإلىاملدارس. وحنن مشكلتنا مع ايط
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ني يف املاضي إلىاإليطدابء وكبار الفنانني، كنا حنارب أيضا متجيد العلماء واألالتكرمي واالحرتام، إال أنه وجب علينا 
 .ني بكثري أال وهو التخلف واجلهل والقهرإلىاإليطن حنارب عدوا اشرس من واآل

 :النتائج
إن اهلوية الليبية متواجدة منذ العصور القدمية، وإن ليبيا دولة متجذرة اترخيا، مثل مصر والعراق، وليس   .1

 كما يدعي البعض أبن ليبيا ليس هبا جدور اترخيية.

سرتجعها ااألبد، بل ميكن  إىلإن غياب اهلوية الوطنية الليبية يف الوقت احلاضر ليس مؤشرا عن فقداهنا  .2
 العمل اجلاد يف بناء الوطن املمزق والنهوض به. عرب

جل مشل الوطن املقسم يف بوتقة واحدة حتت اسم أاهلوية الوطنية من  إىلإن اجملتمع اللييب أبمس احلاجة  .3
 ليبيا.

إن اهلوايت فوق الوطنية ودون الوطنية يف ليبيا مل تنجح يف بناء الوطن، وهي حالة مؤقتة تنتهي ببناء  .4
 طنية. هوية ليبية و 

حساسه بوطنه، تعد من إساسية، والعيش الكرمي، و إن عدم احرتام املواطن اللييب وتوفري له احتياجاته األ .5
 العوامل القوية اليت سامهت يف عدم بناء اهلوية الوطنية.

 املوجه والطائفي القبلي ساهم يف ضياع اهلوية الليبية. األعالم .6

 طنية بل هي سند للدولة الليبية يف تنوع ثقافتها وتراهتا.وجود اهلوايت الفرعية ال يلغي اهلوية الو  .7

التعايش السلمي بني اجملموعات األثنية وااليدولوجيات يف ليبيا ممكن، للتجانس الكبري املوجود يف  .8
 اجملتمع اللييب، فالدين واحد والعادات والثقافات واحدة تقريبا.

هم يف فقدان اهلوية الوطنية وظهور اهلوية فوق الوطنية عدم ترسيخ اهلوية الليبية يف املناهج التعليمية سا .9
 تشرذم البالد ودخوهلا يف حروب أهلية. لتايلواهلوية دون الوطنية واب

قلة االهتمام بصناعة املشاهري احملليني يف اجملال الرايضي األديب والفين وغريها من اجملاالت قد ساهم يف  .10
 بناء اهلوية فوق الوطنية.

 التوصيات:
 ل على تبين هوية وطنية ليبية تنصهر يف بوتقتها اهلوايت ذات الوالءات احمللية واملذهبية.العم .1

 إن ندب خطاب الكراهية والتعصب هو الطريق الصحيح لبناء الوطن سياسيا واقتصاداي. .2

 ( و وحماربة مبدأ )حنن وهم(.خرترسيخ مبدأ  )أان واآل .3

العاملية، ولكن ال نلغي هويتنا الليبية فليبيا  أوالدينية  أوقية فرياإل أوحنن ليبني وال ننكر انتماءاتنا العربية  .4
 لنا دون غريان فاألرض أرضنا والسماء مساءان والبيت بيتنا.

 بناء الوطن سياسيا واقتصاداي. لتايلاالهتمام ابلتعليم فهو الطريق الصحيح لبناء اهلوية الليبية، واب .5

جملال الرايضي األديب والفين وغريها من اجملاالت يساعد كثريا يف االهتمام بصناعة املشاهري احملليني يف ا .6
 يساعد يف بناء اهلوية الوطنية. لتايلاالنتماء للوطن واب
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احلر الوطين يدعم اهلوية الوطنية ويرسخها ويعمل على ترسيخها بني أبناء الوطن  ألعالماالهتمام اب .7
 الواحد.

حساسه بوطنه، تعد من العوامل ساسية، والعيش الكرمي، وإه األاحرتام املواطن اللييب وتوفري له احتياجات .8
 القوية لبناء اهلوية الوطنية.

القضاء على الفقر والعدالة االجتماعية واستغالل ثروات البالد االقتصادية يف معاجلة االختالفات  .9
 اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد اللييب هي من األسس لبناء اهلوية الوطنية.

تكوينات قبلية  إىلامح االجتماعي واالعرتاف ابالنتماء املختلف واملتباين ألفراد اجملتمع الواحد التس .10
 وأثنية ولغوية ودينية خمتلفة دون أن يؤثر على مبدأ الوالء للوطن الواحد.

والطائفية، ممارسة الدميقراطية يف ليبيا حيد من بروز احلالة القبلية واالنظمة الشمولية السلطوية الدكتاتورية  .11
 ويساعد يف بناء اهلوية الوطنية.

ال أو دينية وتكون اهلوية الليبية هي اهلدف  أوعرقية  أوسس وطنية جمردة من أية نزاعات طائفية أبناء  .12
 واخريا.

 اخلامتة
ية ابمتياز و اليبيا دولة كبرية املساحة، صغرية يف عدد سكاهنا، مل ترمحها قوة الطبيعة فأرضها صحر 

حد فقد أ، إال أن هللا وهبها ثروات طبيعية أمها النفط. عرب التاريخ القدمي احلديث مل يشفق عليها ومناخها جاف
، عاش فيها املواطن حياة القهر و هلية واحلروب اخلارجية، حكمها االستعمار وامللوك والطغاةشهدت احلروب األ

ا، شعبها شعب حمافظ يطمع يف حياة كرمية جرياهن إىلحكامها  إىلاحلرمان، الكل ينهش هذه الدولة من مواطنيها 
انتمائه، بل يعرف من حيكمه فهو يهلل له وميجده، شعب فشل يف إدارة مدرسة، فكيف  أوال يعرف هويته 

 اجلن.  إىلمل نستطيع تفسري شئي نرجعه  إذااالستعمار دائما، و  إىليستطيع إدارة دولة، فنحن شعب نرجع فشلنا 
ولكنها ضائعة بني ايدولوجيات معظمها خارجية، فئن مل نسرتجعها فسوف تبقى فاهلوية الليبية موجودة 

، مشتتة ضائعة منهوبة من الغري.  فليبيا  دولة مل يكتمل منوها و مل يكتمل إىلليبيا وثرواهتا على وضعها احل
عن مواطن ن نبحث بنائها وأ إىلنسانيته, وهي تدعوان إزت على حقوق املواطن و و انضجها، ونظم سياسية جت

اخللل يف البنية الفكرية واجملتمعية والسياسية هلا. وإن املواطنة مرهونة ابالهتمام ابملواطن فمىت شعر املواطن أبن 
م احلنونة اليت متنحنا عطفها متطلباته قد حتققت فإن شعوره الوطين واميانه ابهلوية الليبية قد اكتملت, فليبيا اهي األ

رضها، وهي البيت الذي جيمعنا عرب حدود سياسية شاسعة وهذا أعماق أرواهتا من وحناهنا وهي اليت متنحنا ث
 ال حنافظ عليه؟ إذاد والبنية االجتماعية الواحدة فلمإلىالبيت جيمعه الدين الواحد واللغات املتعددة والعادات التق
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