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   ماءتوجهات الوالء واالنت: الهوية في ليبيا
 آمال سليمان العبيد 

 توطئة
تعتبر الهوية من أبرز القضايا المرتبطة ببناء الدولهةء إضهافة إله  أنهها مهن العوامهل األساسهية 

وتشهير بعهض األدبيهات إلهه  أن  هله القضهية تعهد مهن القضهايا المعقههد  . لتكهوين المجتمهع السياسهي
لرسههمي بوجههود  ويههة مهها مههع الهويههات والمثيههر  للجههدلء حيههث يتنههاقض أحيانهها  ويتضههار  االعتههراف ا

 . المتنافسة مثل الهوية اإلثنية والعصبيات المحلية
ويمكههن القههول بهههن ا تمههام البحههاث الغههرطيين بموضههوم الهويههة بههرز منههل نهايههة الحههر  العالميههة 
الثانيةء أما في الوطن العرطي فقد بدأ اال تمام بهلا الموضهوم مهع بدايهة تسهعينيات القهرن الماضهي 

نههل بههروز اال تمههام بمفهههوم العولمههة الههل  أفسههح المجههال للحههديث عههن خصوصههية الهويههة فههي أ  م
  1.موازا  العولمة

وفي إطار  له الدراسة يمكهن اإلشهار  إله  أن  نها  عالقهة وثيقهة بهين الهويهة والقهيم المختلفهةء 
ات نحههو عالميههة خاصهة قههيم الديمقراطيههةء والقهيم المتعلقههة بالهويههة العالميهة التههي تعههزز نمهو االتجا هه

التهي تسههم فهي صهنع سياسهات    Internationalization of Decision-Making صهناعة القهرار
عالميههة تهههم قضههايا مثههل البيئههةء وحقههوا اإلنسههانء إضههافة إلهه  نمههو المجتمههع المههدني الههدولي مههن 

مها يتعله  خالل المنظمات الدولية غير الحكومية التي قد يكهون لوجود ها تههثير عله  قهيم األفهراد في
 2.بالهويات العابر  للحدود

 Social Capitalومن جان  آخر يمكن للهوية أن تكون  مصدرا  مهما  لرأس المال االجتماعي
من خالل اإلحساس باالنتماء إله  جماعهة إنسهانيةء حيهث تسههم فهي تقهديم التكافهل والتضهامن  هلا 

ومن ناحية أخرى قد ترفض قبول اآلخرء فمهن الممكهن لمحنهة االسهتبعاد واإلقصهاء أن  من ناحيةء
وفهي  هلا السهياا فهإن العنه  المتصهل بنزاعهات  .تسير جنبا  إل  جن  مع  بهة التضهمن واالحتهواء

                                                 

مركز دراسات : بيروت)ء والغرب222العروبة واإلسيم: مسألة الهويةدمحم عابد الجابر ء : من  له الكتابات 1 
بالفرد داخل السياا االجتماعي من خالل علم النفس كلل  ا   (.0882الوحد  العرطيةء  تمت بعض األدبيات

 :حيث تم دراسة قضية الهوية من خالل السلو  الفرد  والسلو  الجماعيء للمزيد انظر
شركة مطابع : الكويت)ءقضايا في الهوية وتصنيف الذات: سيكولوجية العيقات بين الجماعاتأحمد زايدء 

 :بعض الدراسات ا تمت بالشبا  وقضية الهوية للمزيد انظر(. 5112المجموعة الدوليةء 
معهد عصام فارس للسياسات العامة والش ون : بيروت)ء ورقة خلفيةء "الشبا  البحريني والهوية" فاطمة عليء

 (.5100الدوليةء الجامعة األمريكيةء 
2 Jai Kwan Jung,  “Growing Supranational Identities in a Globalizing World: A 
Multilevel Analysis of the World Values Surveys”, paper presented at research 
colloquium at Cornell University at the annual meeting of Midwest Political Science 
Association, February 2006, pp.1-47. 
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الهوية يتكرر حول العالم بشهكل متزايهدء والسهبيل الوحيهد لحهل  هله اإلشهكالية  هو االعتهراف بوجهود 
للثههه. االنتمهههاءات المنافسهههة مصهههدرا  تكهههون أن يمكهههن الهويهههة تكهههونألن أن يمكهههن كمههها والهههدفءء راء

 1.مصدرا  للعن  والترويع
ء بهههن الهويههة بحههد لاتههها "5118تقريههر التنميههة اإلنسههانية العرطيههة للعههام "وفههي إطههار آخههر؛ يههرى 

ليست بالضرور  سب  النزامء أو حت  المصدر الرئيس للتوتر بين مختل  الجماعات في المنطقة 
ا ر ها مهن اعتبهارات تتعله  بالهويهةء كثيهرا  مها تنشهه مهن تعثهر الخالفات التي تنطل  في ظ. "العرطية

الوصول إل  السلطة السياسيةء أو الثرو ء وغيا  قنوات التحليل والمشهاركة السياسهيةء ومنهع  سبل
وي كهد التقريهر أيضها ء عله  أن النزاعهات غالبها  تبهدأ باسهتغالل الزعامهات   2".التنوم الثقافي واللغو  
األيديولوجيههة الخاصههةء الههوالءات األصههلية بههين الفئههات التههي يجمههع مهها بينههها السياسههية ألغراضههها 

  3.إحساسها باإلقصاء والحرمان والتمييز
عليهههه فهههإن التقريهههر يقتهههرح التركيهههز علههه  مفههههوم المواطنهههة الهههل  يسههههم فهههي إدار  التنهههوم اإلثنهههي 

بهنها تجسد فقط عالقهة  وأحد العناصر األساسية في تطور المواطنة  و اإلدرا . والثقافي واللغو  
وعليه ينبغي ترسهيث . بين المواطن والدولةء بل تمثل كلل  عالقة بين المواطنين أنفسهم" عمودية"

قيم المواطنة من خالل منظومة الترطية والتعليمء وكلل  يج  عدم الخلط بينها وطهين تلقهين بعهض 
ز عله  نقهل القهيم المدنيهة حهول األفكار الضيقة حول ح  الوطنء بل يتعين بهدال  مهن لله ء التركيه

   4.التعاونء والتعايشء وحسن الجوار إل  أل ان الجيل الجديد
وبما أن الهويات تتعددء والعناصر المكونات تختل ء عليه فإن  له الورقة تسع  إل  التركيز 
عل  مسهلة الهوية مهن خهالل استكشهاف عناصهر ا المختلفهة التهي تحهدد االنتمهاءات والهوالءات فهي 

  .5100( الموجة السادسة)5المسح العالمي للقيملمجتمع الليبيء كما برزت في نتائج ا
الشامل تناول  له القضية من خالل مفهومي االنتماء  المسح العالميبصفة عامة فإن 

والوالءء وفي  لا السياا سيتم تناول  له الجوان  ومقارنة توجهات الليبيين تجاه  له القضية 
                                                 

1 Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny, (New York: 
W.W.Norton & Company, 2006). 

:انظر: بعض  المصادر ركزت عل  الهوية باعتبار ا ظا ر  لغوية   

John E Joseph, Language and Identity: National, Ethnic, Religious, (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004).  

ء برنامج األمم تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية: 552.للعام  تقرير التنمية اإلنسانية العربية 2 
  .2. ء ص(5118المكت  اإلقليمي للدول العرطيةء : بيروت)المتحد  اإلنمائيء 

 .2. المصدر الساب ء ص  3
 .26-22.المصدر الساب ء ص ص  4 

5World Values Survey 2014. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp تاريث  
  1.2.5100الدخول 
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. دول عرطية أخرى  ي األردنء واليمنء وتونسء كلل  دول أخرى غير عرطيةبنتائج المسح في 
إضافة إل  مقارنة نتائج  لا المسح فيما يتعل  بهله القضية بدراسات سابقة تناولت  لا الموضوم

 .في ليبيا
 هدف ومنهجية الدراسة: أوالا 

في ليبياء وتحديد أ م تعتبر  له الدراسة محاولة استكشافية للتعرف عل  أبرز جوان  الهوية 
التوجهات نحو االنتماءات والوالءات خالل المرحلة االنتقاليةء وعليه فإن أ داف  له الدراسة 

 :تتلخص في التالي
والمتكونة من. 0  .مبحوثا  حول انتمائهم و ويتهم  5010استكشاف اتجا ات أفراد العينة
 .التعرف عل  مصادر جديد  محتملة للهوية في ليبيا .5
 .تحديد الوزن الل  يمنحه أفراد العينة لكل عنصر أو مصدر من مصادر الهوية. 1
في دول عرطية أخرى  المسح العالمي للقيممقارنة توجهات الليبيين تجاه  له القضية بنتائج . 0

 ي األردنء واليمنء وتونسء إضافة إل  مقارنة نتائج  لا المسح بنتائج دراسات سابقة تناولت 
 .في ليبيا خالل سنوات سابقة  لا الموضوم

. المسح العالمي للقيمومنهجيا  فإن  له الدراسة اعتمدت في الجزء األساسي منها عل  بيانات 
وفي  لا السياا فإن  له الورقة تبحث في قضية الهوية في ليبيا من خالل أرطعة أسئلة رئيسة 

يتناول (. ظر االستبيانء ان502ء 500ء 501ء 505رقم )في االستبيان العام للمسح و ي؛ 
الس ال األول المواطنة العالميةء والس ال الثاني يهتم باالنتماء المحليء والس ال الثالث يختص 

 .باالنتماء لألمة الليبيةء في حين يهتم الس ال الرابع بمسهلة االنتماء لألمة اإلسالمية
من تونسء واألردنء واليمن ويرجع اختيار الدول العرطية المستخدمة كنمالج للمقارنة و ي كل 

 :لألسبا  التالية
التقار  الثقافي لهله البلدانء الل  قد يسهم في توكيد جوان  مهمة للمقارنة عل  المستوى . 0

 .االقليمي
التشابه في البن  االجتماعية ومكوناتها لبعض  له البلدانء خاصة األردن واليمن وتميز ما . 5

لمنظومة القبلية في ليبياء مما قد يوفر بعدا  واضحا  في تحديد بوجود منظومة قبلية تتشابه مع ا
 .مسهلة االنتماء المحليء وظهور الهويات المحلية التي يشكل االنتماء القبلي أحد عناصر ا

ء وطبيعة المرحلة االنتقالية التي تمر بها "ثورات الرطيع العرطي"التغيرات السياسية الناتجة عن . 1
نها تونس واليمن وليبياء حيث ي عتقد بهن لل  قد ي وِجد تشابها  في تغيرات قيم بعض  له البلدان وم

وتوجهات األفراد في مجتمعات دول الرطيع العرطيء خاصة القيم التي تتعل  بمسهلة الهوية بما 
 .فيها من انتماءات ووالءات في  له البلدان
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ماء الل  يكنه األفراد لجماعة معينة وي قصد بمفهوم الهوية في إطار  له الدراسة الشعور باالنت
دولةء أو أمة ما دينيةء أو لقبيلةء أو إقليماء أو تهخل. سواء أكانت عرقية أم الهوية كلل  فإن

فالهويات ال تتضادء ولكن قد . مستويات مختلفة يمكن للفرد أن ينتمي إل  أكثر من واحد منها
الهويات من فتر  إل  أخرىء فاألساس  و  يختل  الوزن الل  يمنحه األفراد لكل  وية من  له

الكيفية التي تقتر  بها تل  العناصر المختلفة لهويتهم أو الوزن الل  يمنحه األفراد لهله 
وفي  لا السياا فإن الهوية أيضا  قد تستخدم لتدل عل  نوم مهم من الخصوصية  1.العناصر

لل  اإلثنيات والنوم االجتماعي  وكمثال عل  2.لدى الفردء أو لجماعة مقابل خصوصية اآلخر
 .Gender) )الجندر

 مراجعة لدراسات سابقة: الهوية في ليبيا: ثانياا 

من األ مية بمكان رصد الجوان  المتعلقة بموضوم الهوية في ليبيا من خالل ما تناولته 
بعض الدراسات السابقة التي سعت إل  استكشاف وتحديد عناصر الهوية في ليبيا في جملة من 
المحددات  يء الدين واللغة والجغرافيا وكلل  التاريث الل  يسهم في خل  تراكمات من تراث 

وفي  لا السياا سعت إحدى الدراسات التي أجريت في منتص  تسعينيات القرن . األمة
الماضي إل  استكشاف قضية الهوية من خالل دراسة ميدانية استهدفت كيفية تعري  طال  

نفسهمء ولل  من خالل األسئلة التي تناولت أ م العناصر في  وية أفراد الجامعة في ليبيا أل
أنث ء  ودور اإلسالم والعروبة في الهويةء ودور ( 519)لكرا  و( 525)العينة المتكونة من 

 3.العائلة والقبيلة و ي انتماءات تقليدية في مسهلة الهوية

الطهال  لهم يكونههوا راغبهين فهي التمييههز وفهي  هلا اإلطهار بينههت النتهائج العامهة لهههله الدراسهة أن 
يمثهل " كال مها بالتسهاو  "بين اإلسالم والعروبة كمصدر للهوية الشخصيةء حيث رأت األغلبيهة أن 

أما عند فحص األسبا  التي أعطا ا المبحوثهون لههويتهم العرطيهة كهسهاس . المصدر األكثر أ مية
ء فهإن النتهائج بينهت أن (اطن فهي دولهة عرطيهةالدينء اللغةء مو )للعروبة من خالل البدائل المحتملة 

أغلبيههة المبحههوثين أشههاروا إلهه  الههدين باعتبههاره األسههاس فههي العروبههةء ثههم اللغههةء واالنتمههاء إلهه  دولههة 
وفههي  ههلا السههياا . بينمهها كههان االحسههاس باالنتمههاء للدولههة ضههعيفا  . عرطيههة جههاء فههي الترتيهه  األدنهه 

                                                 
1 Amal Obeidi, Political Culture in Libya, (Surrey: Curzon Press, 2001), pp.86-88. 

خاللها التعرف عل  القيم كما أن  نا  طرا مختلفة للهوية يمكنها أن تكون مصدرا  للقيمء وأحيانا  يمكن من   2
 :للمزيد انظر كلل األخرىء 

Kwame Anthony Appiah, The Ethics of Identity, (New Jersey: Princton University 
Press, 2005), pp. 24-26. 
3 Amal Obeidi, Political Culture in Libya, pp. 95-99. 



62 
 

األسههههر ء والقبيلههههةء )ة فهههي إطههههار  ههههله الدراسههههة و ههههي أيضههها  فههههإن ترتيهههه  المصههههادر المحتملههههة للهويهههه
النهائيههة( والمدينههةء والدولههةء واإلسههالمء والعروبههة النتههائج بينههت أل ميتهههاء وفقهها  ترتيبههها خههالل ومههن

للدراسة بهن اإلسالم والعروبة تحصال عل  ترتي  مرتفع لدى أكثهر مهن نصه  أفهراد العينهةء عله  
هم توجههات محليهة جهدا  مهن خهالل اختيهار م للقبيلهة واألسهر  الرغم من أن بعض المبحوثين كانت ل

وقد ا تمت بعض الدراسات بمسهلة االرتبال واالنتمهاء لهويهات . بوصفه مصدرا  لهويتهم الشخصية
ء 1فعل  سبيل المثال عنيت دراسة القبيلة والقبليهة فهي ليبيها بتحديهد قهو  االنتمهاء إله  القبيلهة. محلية

ء و ههي نتيجههة تتفهه  مههع %(86.9)ة بهههن نسههبة المنتمههين إلهه  القبيلههة بلهه  حيههث بينههت نتههائج الدراسهه
وفهي  هلا السهياا فهإن أ هم مها أكهدت  2(0866)ء والفتحلهي وبهالمر (5110)دراستي آمال العبيد  

عليههه تلهه  الدراسههة  ههو وجههود والء وارتبههال قههو  للقبيلههةء أمهها مهها يتعلهه  بقههو  االرتبههال بالقبيلههةء فقههد 
لغالبيههة العظمه  مهن أفههراد عينهة الدراسههة تغييهر قبيلهتهم إلهه  قبيلهة أخههرىء اتضهح مهن خههالل رفهض ا

كلل  فإن االنتماء المحلي الضي  المتمثل في القبيلة والعائلة أقهوى لهدى أفهراد العينهة مهن االنتمهاء 
 .األوسع المتمثل في المدينة والدولة

التهثير من خالل نتائج  ولقد تهثرت مكونات الهوية الليبية بالبعد الجغرافيء وقد برز  لا
مارس -ء الل  أجرته جامعة بنغاز  خالل الفتر  فبراير3المسح الوطني الشامل حول الدستو

ء والل   دف إل  استكشاف آراء الليبيين حول الجوان  المختلفة للدستور وف  منهجية 5101
وكان من أ م . 5101اعتمدت عينة ممثلة لكل المناط  الشرقيةء والجنوطيةء والغرطية بلغت 

أ داف  له الدراسة استكشاف آراء عموم الليبيين حول الجوان  المختلفة للدستورء وتبيان مدى 
اختالف  له اآلراء بين المناط  والجماعات العرقيةء كما سعت الدراسة إل  التعرف عل  آراء 

ء والمجالس النخ  المتمثلة في المجتمع المدنيء والم تمر الوطني العامء والحكومة الم قتة
وفي إطار اإلشار  إل  مسهلة الهوية واالنتماء تناول  لا المسح بعض . الحليةء والقطام الخاص

من  له المنطلقات . الدستور الجديد في ليبيا( مقدمة)المنطلقات التي قد يتضمنها ديباجة 
والجوار المتوسطيء االنتماء العرطيء واالنتماء اإلسالميء واالنتماء المغارطيء والجوار األفريقيء 

 .الدستورحيث أكدت الغالبية العظم  من المبحوثين أ مية تل  المنطلقات وضرور  تضمينها في 
                                                 

رسالة استكشافية لدور القبيلة في عملية االختيار الشعبي   دراسة: القبيلة والقبلية في ليبياسليمة الطي ء  1 
 :كلل  انظر. 5119ماجستير غير منشور ء قسم العلوم السياسيةء كلية االقتصادء جامعة قاريونسء 
Amal Obeidi, Political Culture in Libya, op.cit., pp. 86-106                                           

                   
2 Omar El Fathaly et al, Political Development and Bureaucracy in Libya, 
(Massachusetts: Lexington Books, 1977). 

مارس -مركز البحوث واالستشاراتء جامعة بنغاز ء فبرايرنتائج المسح الوطني الشامل حول الدستور  انظر 3 
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 " محددات جديدة: "استكشاف عناصر الهوية في ليبيا: ثالثا
ليبيا استنادا  ال  بيانات  يسع   لا الجزء من الدراسة إل  استكشاف عناصر الهوية في

ء وفي  لا السياا استخدمت المتغيرات المستقلة حول الهوية الوطنية المسح العالمي للقيم
والعالمية من خالل األسئلة التي وجهت للمبحوثين لمعرفة مدى التواف  واالختالف مع الجوان  

أعتبر نفسي . أعتبر نفسي جزءا  من مجتمعي المحلي: )التي تتعل  بر يتهم ألنفسهم و ي كالتالي
جزءا  من األمة اإلسالمية. يةجزءا  من األمة الليب  (.أعتبر نفسي مواطنا  عالميا  . أعتبر نفسي

 االنتماء للمجتمع المحلي2 1
لم يحدد ما  ية المجتمع المحلي وطبيعتهء  فإن كثيرا   المسح العالمي للقيمعل  الرغم من أن 

راسات التي وتشير بعض الد. من األدبيات تناولت  له الجزئية من خالل االنتماءات اإلثنية
المقارنةء " عبر القومية"بهن  لا المسح مصدر غني للدراسات  المسح العالمي للقيمتناولت بيانات 

وت كد عل  أنه تبن  افتراضا  م داه أن الدول متجانسة ثقافياء ولم يعط  أ مية لالختالفات 
ية وتهثير الثقافية داخل  له المجتمعاتء ومن  نا كان  دف بعض الدراسات التلكير به م

االختالفات اإلثنية عل  القيم السياسية داخل الدولء خاصة ما يتعل  بقيم الثقافة السياسية 
 1.الديمقراطية

وفي  لا اإلطار فإنه يمكن القول بهن االنتماء للمجتمع المحلي يعني أيضا  االنتماء لعناصر 
يتحدد بالمنطقةء أو المدينةء أو أخرى موازية و ي االنتماء القبليء واالنتماء الجغرافي الل  قد 

وفيما يتعل  بهله المسهلة ال َيعني اإلشار  إل  بعض متغيراتها في المسح أنها تعكس . اإلقليم
من خالل ديمغرافيا عينة المسح تبين أن أغلبية ساحقة . جوان  االنتماء الفعلية ألفراد العينة

ليسوا ليبيين؛ أغلبية ساحقة %( 0.9)ء فردا  ( 18)من العينة ليبيونء وأقلية ضئيلة %( 68.0)
أما التوزيع الجغرافي . طوارا %( 1.0)أمازي ء وأقلية ضئيلة %( 0.0)منهم عر ء وأقلية ضئيلة 
من المنطقة الوسط ء %( 08.9)من المنطقة الشرقيةء و%( 59.5: )ألفراد العينة فهو كالتالي

وال (. 0)نوطيةء كما  و في شكل من المنطقة الج%( 2.0)من المنطقة الغرطيةء و%( 02.2)و
يعني لكر تل  المتغيرات التي يبدو أن بعضها ليس له أ مية أو داللة إحصائيةء أنها تشكل 

ولكن قد يتم االستفاد  منها للتعرف عل  . م شرا  عل  طبيعة االنتماء المحلي بعناصره المختلفة
عالقات ارتباطية قد توضح  اتجا ات كل فئة تجاه بعض أسئلة االستبيان األخرى من خالل

 . بعض جوان  اإلنتماء المحلي
 التوزيع الجغرافي ألفراد العينة( 0)شكل 

                                                 
 Brian D.Silver and Kathlean M.Dowley, “Measuring Political Culture in :للمزيد انظر 1
Multi-Ethnic Societies: Reaggregating the World Values Survey, Comparative 
Political Studies, May 2000, pp.3-16. 
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%( 80.2)ء يمكن القول بهن أغلبية ساحقة من الليبيين المسح العالمي للقيموفي إطار نتائج 
المحليء وافقوا بقو  عل  أنهم جزء من مجتمعهم %( 22.9)وافقوا عل  االنتماء المحليء منهم 

وافقوا بقو  عل  انتمائهم %( 20.1)ء منهم %(92.2)كلل  فإن أغلبية ساحقة من التونسيون 
من األردنيين وافقوا عل  االنتماء المحليء %( 82.1)المحليء وفي األردن أغلبية ساحقة 

 وافقوا عل  االنتماء%( 85.6)أما في اليمن فاغلبية ساحقة أيضا  . وافقوا بقو %( 06.2)منهم
بين مبحوثي ليبيا وطين . وافقوا بقو %( 02.0)المحليء منهم  ويبدو أن  نا  تقارطا  في اإلجابات

لكن يبدو أن االختالف في درجة أو قو  االنتماء المحلي . مبحوثي الدول المستخدمة في المقارنة
 (. 5)كما  و موضح في الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

نتماء المحلي مقارنة بدول عرطية أخرى تونسء األردنء توجهات المبحوثين في ليبيا تجاه اال( 5)شكل 
 واليمن
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 .World Values Survey-wave 6. (2010-2014) : المصدر

فإن اللين وافقوا بقو  في اليمن واألردن  م أقل بكثير ممن وافقوا بقو  في ليبياء  وفي  لا السيااء
خالفة للتوقعاتء حيث تتميز كل منهما يبدو أن نتائج ردود المبحوثين في كل من األردن واليمن م

والمتوقع أن يكون أحد . بكونها مجتمعا  قبليا  مثلها مثل ليبياء و و أحد عناصر االنتماء المحلي
 .أ م مصادر الهوية فيها االنتماءات المحلية خاصة القبلية منها

 االنتماء الوطني2 .
ل الل  ركز عل  درجات الموافقة استند تحليل  لا الجزء عل  إجابات المبحوثين عن الس ا

". أعتبر نفسي جزءا من األمة الليبية: "واالختالف حول مسهلة االنتماء الوطني ممثلة في العبار 
عل  انتمائهم %( 82.6)وفي  لا السياا وافقت بقو  أغلبية ساحقة من المبحوثين الليبيين 

حيث اعتبروا أنفسهم جزء من األمة من المبحوثين الليبيين وافقوا بقو ء %( 66.1)الوطنيء  م 
وبمقارنة لل  مع نتائج بعض الدول العرطية المشاركة في المسحء وافقت أغلبية ساحقة . الليبية

كما وافقت . وافقوا بقو %( 29.1)عل  االنتماء الوطنيء منهم ( 81.6)من المبحوثين التونسيين
%( 21.9)ل  االنتماء الوطنيء منهم ع%( 82.6)ايضا  أغلبية ساحقة من المبحوثين األردنيين 

عل  االنتماء الوطنيء منهم %( 80.9)وافقوا بقو ء أما في اليمن فقد وافقت أغلبية ساحقة أيضا  
 (.1)وافقوا بقو  عل  أنهم جزء من األمة اليمنيةء كما  و موضح في الشكل %( 20.9)

 
قارنة بدول عرطية أخرى تونسء األردنء توجهات البمحوثين في ليبيا تجاه االنتماء الوطنيء م( 1)شكل 

 اليمن
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 .World Values Survey-wave 6. (2010-2014) : المصدر
وبمقارنة نتائج إجابات المبحوثين في ليبيا مع المبحوثين في كل من السويد والواليات المتحد  

وافقوا بقو  %( 26.0)األمريكيةء بينت نتائج التحليل أن أغلبية متوسطة من المبحوثين السويديين 
أما في الواليات المتحد  . وافقوا عل  لل %( 18.2)عل  انتمائهم للسويد مقابل أقلية معتبر  

وافقت بقو  عل  انتمائهم للواليات المتحد ء مقابل أقلية %( 01.2)فهقلية كبير  من المبحوثين 
 .وافقت عل  لل %( 08.6)كبير  

عن مسهلة االنتماء الوطنيء تم االعتماد عل  ولفحص نتيجة إجابة المبحوثين الليبيين 
، وهو ) (Controlling Variablesمتغيرات أخرى في المسح يمكن اعتبار ا متغيرات ضابطة

ء الل  طل  500والمتغير رقم " االستعداد للدفام من أجل الوطن"الل  يتناول  22المتغير رقم 
ففي  لا اإلطار بينت نتائج اإلجابة عن . "فخر م بكونهم ليبيين"فيه من المبحوثين تحديد درجة 

لديهم استعداد للدفام عن وطنهمء مقابل %( 28.1)أن أغلبية عالية من الليبيين  22الس ال رقم 
وبمقارنة لل  بنتائج إجابات . ليس لديهم استعداد للدفام عن وطنهم%( 50.6)أقلية ال بهس بها 

من المبحوثين في تونس لديهم استعداد % 61.2المبحوثين في الدول العرطية األخرى تبين أن 
أما في األردن فقد بل  من لديه استعداد . ليس لديهم استعداد% 51.2للدفام عن وطنهمء مقابل 

أما في اليمن . فقط ليس لديهم استعداد% 01.0ء مقابل%68.9من المبحوثين للدفام عن وطنه 
ليس لديهم  لا % 55.2مقابل % 62.1 فقد بلغت نسبة من لديهم االستعداد للدفام عن وطنهم

وبمقارنة نتائج إجابات المبحوثين في ليبيا مع مع المبحوثين في كل من السويد . االستعداد
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والواليات المتحد  األمريكيةء بينت نتائج التحليل أن أغلبية عالية من المبحوثين السويديين 
وطنهم%(28.0) عن للدفام الوالي. لديهم استعداد في منأما فهغلبية متوسطة المتحد  ات

ما سب  يتضح تفوا مبحوثي كل من تونس . لديها االستعداد%( 26.6)المبحوثين  من خالل
كما يالحظ تطاب  إجابات المبحوثين . واليمن واألردن في مسهلة االستعداد للدفام عن أوطانهم
 .الليبيين فيما يتعل  بهله المسهلة مع المبحوثين في السويد

ائج إجابات المبحوثين عن المتغير الثاني الل  يحدد درجة الفخر بالوطنء فقد بينت أما نت
ليسوا %( 1.9)و. فخورين إل  حد ما%( 02.2)فخورون جدا  بوطنهمء مقابل % 62.2أن 

أما في تونس فهغلبية متوسطة من التونسيين . ليسوا فخورين% 0.5فخورين جدا  مقابل 
فخورين إل  حد ماء أما في األردن فهغلبية % 12.5مقابل فخورون جدا  بوطنهم %( 26.0)

فخورين إل  حد %( 01.8)فخورين جدا  بوطنهمء وأقلية ضئيلة %( 90.2)ساحقة من األردنيين 
فخورين جدا  بوطنهمء وأقلية ضئيلة %( 95.0)أما اليمن فهغلبية ساحقة من اليمنيين . ما
أما في السويد أقلية معتبر  (. 0)لشكل كما  و واضح في ا.فخورين إل  حد ما%( 05.8)
فخورين إل  حد ماء أما في الواليات  00.8من السويديين فخورين جدا  بوطنهم مقابل %( 18.6)

من األمريكيين فخورين جدا  بوطنهمء وأقلية معتبر  ( 22.0)المتحد  األمريكية فهغلبية متوسطة 
 . فخورين إل  حد ما%( 11.2)

ول بهن المسح قد بينن نتائج إيجابية تتعل  بدرجة انتماء وفخر الليبين وبصفة عامة يمكن الق
ليبيا في مواجهة -بوطنهم مقارنة بدراسات سابقة حيث أكدت نتائجها عل  تراجع االنتماء للوطن

وفي  لا السياا ينبغي الحلر عند رطط االنتماء الوطنيء . االنتماء للعروبة واإلسالمء والقبيلة
وباالستعداد للقتال في سبيله؛ فمن ناحية قد ي رَطط معيار الوطنية باالستعداد  بالفخر بالوطنء

للقتال الل  ال يعتبر كافيا ء ألن  نا  معايير أخرى قد يشار إليها كمقياس لالنتماء الوطنيء 
  1.ومنها العمل عل  تطوير الوطن بوسائل أخرى ال تتطل  القتال

 
 
 
 

 وثين الليبيين مقارنة بدول عرطية أخرى تونسء األردنء اليمنالفخر بالوطن عند المبح( 0)شكل 

                                                 
. ض المجموعات اإلثنيةتمت اإلشار  إل  حساسية الفخر بالوطن واالستعداد للقتال في سبيله خاصة لدى بع  1

                .Kwame Anthony Appiah, The Ethics of Identity, op.cit., pp. 24-25:للمزيد انظر
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 .World Values Survey-wave 6. (2010-2014) : المصدر

ومن ناحية أخرى ظهرت بعض االفتراضات التي ت كد عل  أن رطط تل  المتغيرات بالوطنية قد 
ات التي ترتفع فيها خاصة في المجتمع" عدم األمن"يعكس دالالت أخرى تتعل  بغيا  األمن أو 

وتير  العن  كوسيلة للتعبير أو لتحقي  المطال  من قبل جماعات مختلفة في سياا ما يعرف 
و لا في حد لاته يتطل  دراسة دقيقة للتهكد من  له الجوان  خاصة التي " بالحر  المبرر "

موضوعية لكل رططت بمسهلة عدم األمنء كما يمكن اإلشار  إل  أنه ينبغي أن تراع  الظروف ال
 . بلد عند تناول مثل  له القضايا

 
 االنتماء اإلسيمي2 0

يقوم االسالم بدور مهم في حيا  الفرد في ليبياء سواء في عالقته الشخصية مع العالمء ام في 
وبصفة عامة يعتبر االنتماء لإلسالم من أبرز مصادر . أموره الخاصة واالجتماعيةء وفي عاداته

ومن  1.ث أكدت دراسات سابقة أ مية  لا الجان  إضافة إل  ارتباطه بالعروبةالهوية في ليبيا حي
ء فإن أغلبية 008إل  رقم  000خالل نتائج المسح الوطني التي تضمنتها األسئلة من رقم 

%( 95.0)تدين باإلسالم عل  المل   السنيء وأغلبية ساحقة %( 82.5)ساحقة من الليبيين 
ت من باهلل وبعلا  اآلخر ؛ وأغلبية %( 81.2)وأغلبية ساحقة  ت د  الصلوات الخمس يوميا ء

يعتبرون %( 51.0)يصنفون أنفسهم عل  أنهم متدينونء وأقلية ال بهس بها %( 29.2)عالية 

                                                 
1 Amal Obeidi, Political Culture in Libya, Op.cit, pp. 95-103. 
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%( 80.8)أما أ مية الدين في حيا  الليبيينء فإن األغلبية الساحقة منهم . أنفسهم غير متدينين
حيا في جدا  مهم الدين بهن تونسأكدوا من الدين في كل تبرز أ مية ء %(82.0)تهمء كلل 

وفيما يتعل  بمسهلة الهوية وعالقتها باإلسالمء فقد تمت %(. 82.9)ء واليمن %(81.1)واألردن 
وفي  لا السياا ". أعتبر نفسي جزءا  من األمة اإلسالمية"ء 502اإلشار  إليها في الس ال رقم 

يوافقون بقو  عل  اعتبار (% 91.1)ة ساحقة من الليبيين أن أغلبي 1بينت نتائج المسح المحلية
 .عل  لل %( 02.1)أنفسهم جزءا  من األمة اإلسالميةء بينما وافقت أقلية ضئيلة 

بصفة عامة فإن نتائج المسح للقيم بينت أ مية االنتماء اإلسالمي كهحد مصادر الهوية لدى 
متوقعة و ي تتواف  مع نتائج دراسات سابقة  ويمكن القول بهن  له النتيجة. المبحوثين الليبيين

إن تناول موضوم الهوية في ليبياء من . تناولت موضوم الهوية في ليبيا والتي سب  اإلشار  إليها
ء يعتبر مهما  الستكشاف بعض عناصر اء وعناصر ا المحتملةء المسح العالمي للقيمخالل نتائج 

يتطل  نمطا  آخر من األسئلة يستطيع المبحوث غير أن وزن  له العناصر بالنسبة للمبحوثين 
 .أن يرت  أولويات عناصر  ويته

  
 "المواطن العالمي"االنتماء العالمي 2 1

استند فحص االتجا ات نحو المواطنة العالمية عل  س ال رئيس تضمن طلبا  بتحديد ما إلا 
ياا ت بين إجابات المبحوثين وفي  لا الس. كان المبحوث يواف  عل  أن يعتبر نفسه مواطنا  عالميا  

يوافقون %( 58.5)يوافقون عل  أنهم مواطنون عالميونء منهم أقلية معتبر  .% 22الليبيين أن 
أما نتيجة اإلجابة عن  لا الس ال في دول عرطية . وافقواعل  لل %( 56.2)بقو ء وأقلية معتبر  

ما عدا األردن التي تصدرت أخرى فقد بينت أنه ليست  نا  فروا تلكر بينها وطين ليبياء 
% 06.2ء منهم %20.9المجموعة فيما يتعل  بالموافقة عل  الهوية العالمية حيث بلغت النسبة 

 . وافقو عل  الهوية العالمية% 00.1وافقوا بقو ء و
 
 
 
 
 
 

 اتجا ات المبحوثين في ليبيا تجاه الهوية العالمية مقارنة بتونسء واألردنء واليمن( 2)شكل 
                                                 

تماد عل  النتائج المحلية فقطء لم تضمن نتائج  لا الجزء في النتائج العامة للمسح العالمي للقيمء وتم االع 1 
 .وللا تتعلر مقارنة  لا المتغير بنتائج اإلجابة عنه في دول عرطية أخرى 
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   World Values Survey-wave 6. (2010-2014)                   : رالمصد

ء منهم %25.9أما في تونس بلغت نسبة من وافقوا بشكل عام عل  المواطنة العالمية 
وافقوا بقو ء كما  و % 50.1منهم % 22.8وافقوا بقو ء وفي اليمن بلغت النسبة % 08.2

  1(.2)موضح في الشكل 
من المبحوثين السويسريين أكدوا عل   ويتهم العالميةء و % 68.0في المقابل  نا  

من مبحوثي الواليات المتحد  األمريكية وافقوا عل  الهوية العالمية واعتبروا أنفسهم % 26.0
 .مواطنين عالميين

ومن  المسح العالمي للقيموبصفة عامة اشارت بعض الدراسات التي اعتمدت بشكل كبير عل  
ت متعدد  منه خاصة في أوروباء إل  أن القيم التي تعزز الديمقراطية تتهثر خالل مقارنة موجا

أحيانا  بالكيفية التي يص  بها األفراد أنفسهمء خاصة إلا ارتبطت بالهوية العالميةء فاألفراد اللين 
يصنفون أنفسهم عل  أنهم مواطنون عالميون  م أكثر تحيزا  لقيم الديمقراطية والحريةء عل  

  2.ئ  اللين يرططون أنفسهم بهويات محلية أو وطنيةعكس أول
واإلشار  إل  الهوية العالمية ترتبط بشكل مباشر بظا ر  العولمة التي صاحبها انتقال األفكار 

ويرى البعض أن الهوية العالمية ترتبط بقيم . والقيمء إضافة إل  ازدياد التبادل عبر الحدود
يمكن  المسح العالمي للقيموفي سياا نتائج . وقبول اآلخر التسامحء والتواصلء وقبول االختالفء

                                                 

. إلبراز اإلجابات العامة لتواف  المبحوثين حول  لا الس ال( أواف  بقو  مع أواف )تم تجميع درجات التواف    1  
2 Ryan Kennedy, “The Role of Supranational Identity in Promoting Democratic 
Values” (Published Online 2012), European Union Politics, pp. 3-5. 
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القول بهن موافقة المبحوثين الليبيين عل  المواطنة العالمية قد يضي  مستوى  آخرا  محتمال  للهوية 
الدينية أو الوطنيةء أو المحليةء كالهوية األخرى الهويات مع يتنافس ليبيا .في

ا الس ال تم االعتماد عل  بعض المتغيرات األخرى ولفحص نتيجة إجابة المبحوثين عن  ل
ء منها المتغير Controlling Variables))في المسح التي يمكن اعتبار ا متغيرات ضابطة 

ففي  لا اإلطار بينت نتائج اإلجابة عن  لا . الل  يتناول مسهلة الثقة في معظم الناس 50رقم 
تقدون أن عل  المرء أن يكون حلرا  في التعامل يع% 90.0الس ال أن أغلبية ساحقة من الليبيين 

أما المتغيرات . مع اآلخرينء و له نتيجة تتناقض مع إجابات الس ال المتعل  بالهوية العالمية
التي تتعل  ( 00ء ورقم 00ء ورقم 18ء ورقم 16رقم: )الضابطة األخرى فهي تحمل أرقام

 .أن يكون جارا  له بمجموعات متنوعة من الناس التي ال يرغ  المبحوث في
ال %( 22.0)وفي  لا السياا أيضا  بينت نتائج المسح أن أغلبية متوسطة من الليبيين

%. 2.2ء والواليات المتحد  األمريكية %5.9تفضل جير  أناس من عرا آخرء في مقابل السويد 
ء %1.2ال تفضل جير  عمال أجان ء مقارنة بكل من السويد %( 28.1)كلل  أغلبية متوسطة 

ال تفضل جير  من يعتن  دينا  %( 20.0)ء وأغلبية بسيطة % 01.2والواليات المتحد  األمريكية 
ء وأقلية معتبر  %1.0ء والواليات المتحد  األمريكية %1.6غير دينهمء مقارنة بكل من السويد 

ال تفضل أن يكون جيرانهم ممن يتحدثون لغة أجنبيةء مقارنة لل  بكل من السويد %( 18.1)
يتبين أن بعض قيم المواطنة العالمية أو الهوية %. 05.8ء والواليات المتحد  األمريكية 1.5%

وفي  لا السياا يتضح أن المتغيرات . العالمية ال تنطب  عل  الغالبية العظم  من الليبيين
الضابطة سا مت في الكش  عن حقيقة اإلجابات المتعلقة بالهوية العالمية لدى المبحوثين 

ينء حيث بينت التناقض بين أن الليبيون عرفوا بهنفسهم كمواطنون عالميونء وطين الم شرات الليبي
 . األخرى التي تشير إل  التعايش والتسامح وقبول اآلخر

ء فإن أغلبية ساحقة من المبحوثين المسح العالمي للقيموفي  لا السياا واستنادا  إل  بيانات 
للهوية الوطنية أو االنتماء الوطنيء وأغلبية ساحقة أيضا  من أعطوا وزنا  كبيرا  % 82.6الليبيين 

أعطوا أ مية لالنتماء للمجتمع المحليء وأغلبية متوسطة أعطت أ مية % 80.2المبحوثين 
 (.0)كما  و موضح في الجدول . للمواطن العالمي

 5100عناصر الهوية في ليبيا من خالل المسح العالمي للقيم ( 0)الجدول رقم 
 طبيعة التوجه الوزن النسبي الهوية عناصر

 غير واضح-مرتفع أغلبية ساحقة االنتماء المحلي
 غير محدد-مرتفع أغلبية ساحقة االنتماء الوطني
 مرتفع جدا   أغلبية ساحقة االنتماء اإلسالمي

 غير واضح-متوسط أغلبية متوسطة المواطنة العالمية-االنتماء العالمي
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فإنه يم السياا لاتوفي  لا أخرى عناصر يكون نا  وقد تختل ء قد النتائج بهن القول كن

أ مية تتعل  بالهوية إلا اشتملت نتائج المسح إجابات المبحوثين عن أسئلة وجدت في متن 
من  له األسئلةء أعتبر نفسي جزءا  من . االستبيان غير أنها لم تطرح عل  المبحوثين الليبيين

ء أعتبر نفسي "وحد  األمة العرطية -األمة العرطية"فسي  جزءا  من اتحاد المغر  العرطيء أعتبر ن
علما  بهن  له العناصر التي لم ترد في الدراسة في ليبيا قد تشكل . جزءا  من الوحد  األفريقية

  1.أبعادا  مهمة لعناصر الهوية خاصة وأن بعضها قد سب  اإلشار  إليه في دراسة سابقة
 :ميحظات ختامية: رابعاا 
انت  له الدراسة محاولة استكشافيةء  دفها التعرف عل  بعض عناصر الهوية في ليبيا من ك

. خالل نتائج المسح العالمي للقيمء إضافة إل  التعرف إل  مستويات جديد  محتملة للهوية
 :وبصفة عامة وفي إطار  له الدراسة يمكن استخالص النتائج التالية

ليها في ليبياء و ي االنتماء المحليء االنتماء الوطنيء تهكيد عناصر الهوية المتعارف ع. 0
 .واالنتماء للدين اإلسالميء و ي عناصر واضحة في الهوية الليبية

ظهور بعد آخر من عناصر الهوية و و الهوية العالميةء و لا يشكل إضافة مهمة عل  الرغم . 5
ة وضحت عدم الفهم الواضح من أن استخدام متغيرات أخرى تتقاطع مع  لا المتغير في الدراس

وقد يفسر اال تمام بالعالمية من قبل المبحوثينء بسوء فهم محتمل من . لمفهوم المواطنة العالمية
 .جان  المبحوثين بالس ال المتعل  بالعالمية

غيا  مستويات مهمة للهوية في الدراسةء قد يسهم وجود ا في تحديد أولويات الهوية في . 1
. اصرء البعد العرطيء والبعد المغارطيء والبعد األفريقيء والبعد المتوسطيمن  له العن. ليبيا

 . وغير ا من األبعاد التي توسع دائر  عناصر الهوية في ليبيا
ستشهد ليبيا تعدد  لعناصر الهوية المحلية بدأت مالمحها تتضح من خالل بروز  ويات . 0

نية سيكون للهويات الجهوية والمناطقية أخرى تشير إل  لل ء فإضافة للهويات القبليةء واإلث
واإلقليمية مكانا  بارزا  قد يترت  عنه مطال  سياسية محدد  تنعكس عل  مسائل مهمة منها 

 .المركزية والالمركزيةء وكلل  الفيدرالية
ثمة عالقة قوية بين الثقافة السياسية وقضية الهويةء ولتجن  الجوان  السلبية التي قد تبرز . 2

يتعل  منها بالثقافة التصارعية تجاه قضايا السياسات العامة والقضايا المجتمعية  خاصة ما
األخرىء تقترح الدراسة اال تمام بقيم التواف  والتصالح التي تتعل  بقضية الهوية في ليبياء 

                                                 
 .نتائج المسح الوطني الشامل حول الدستورء مصدر ساب   1
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وتضمين المنا ج الدراسية بها حت  يسهم النظام التعليمي في خل  ثقافة توافقية تصالحية تقوم 
المتنافسةعل  ا األخرى وبالهويات باآلخر .لقبول

ترسيث قيم المواطنة والعمل عل  نشر ا من خالل منظومة الترطية والتعليمء والتركيز عل  نقل . 2
إل  أل ان  القيم التي تتعل  بالتعاون والتعايشء وحسن الجوار وقبول االختالفء وقبول اآلخر

 . األجيال الجديد 
عالقة الهوية بالقيم الديمقراطيةء : ت مستقبلية تقترحها  له الدراسة  يثمة اقتراحات لدراسا. 6

العن  والبناء االجتماعي للهويةء دور الهوية العالمية في تعزيز قيم الديمقراطيةء تهثير ثقافة 
 " .الجندر"العولمة عل  الهويات المحليةء الهوية من منظور النوم االجتماعي 
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