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 كلمة الشكر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اغبمد هلل رب العلُت قيـو السماكات كاألرضُت مدبر اػببلئق أصبعُت باعث 

الرسل صلواتو كسبلمو عليهم إىل اؼبكلفُت ؽبدايتهم كبياف شرائع الدين، بالدالئل 

 القطيعة ككاضحات الربىُت أضبده على صبيع نعمو، كأسئل اؼبزيد من فضلو ككرامو.

كأشهد أف ال إلو إال اهلل الواحد القهار الكرًن الغفار كأشهد أف سيدنا ؿبمدا  

عبده كرسولو كحبيبو كخليلو : أفضل اؼبخلوقُت اؼبكـر بالقراف العزيز اؼبعجزة اؼبستمرة 

اؼبستنَتة للمسًتشدين، اؼبخصوص جبومع الكلم  على تعاقب السنُت، كبالسنن

كظباحة الدين، صلوات اهلل كسبلمو عليو كعلى سائر النبيُت كاؼبرسلُت، كآؿ كل 

 كسائر الصاغبُت.

أما بعد، فقد انتهى الباحث يف كتابة ىذه الرسالة ربت عنواف "القومية يف  

كىدايتو عز كجل يقدـ خطابة معمر اػبديف للشباب لييب"، فبإذنو كإعانتو كقدرتو 

الباحث ىذه الرسالة لكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة الرانَتم اإلسبلمية 



 و

 

اغبكومة مادة من اؼبواد الدراسية اؼبقررة على الطلب للحصوؿ على شهادة 

S.Hum.يف العلـو األدبية 

  اكيف ىذه الفرصة اؼبباركة يسر للباحث أف يقدـ الشكر لفضيلة اؼبشرفُت كنب 

على مساعتدنبا كإعطاء ذو الحلم  الماجستير ومحمد فردوس الماجستير الدكتور

كدفق أكقاهتما يف إشراؼ الباحث من البداية حىت إسبػػػػػػػػػػػػػاـ كتابة ىذه الرسالة إشرافا 

عظيما، كعسى اهلل أف يباركهما كهبزيهما بأحسن جزاء يف الدنيا كاآلخرة. مث إىل 

العربية كأدهبا كعميد كلية األداب كالعلـو اإلنسانية كرئيس اعبامعة رئيس قسم اللغة 

 كصبيع احملاضرين كاحملاضرات يف قسم اللغة الربية كأدهبا يف مساعدة كتابة ىذه الرسالة.

كذلك الشكر  إىل مواظفي اؼبكتبة جبامعة الرانػػػػػػػػػػػػػػَتم اإلسبلمية اغبكومة  

ة الكتب احملتاجة إليها يف ربصيل ىذه الرسالة. مث الذين قد سعدكه يف تسهيل إعار 

إىل الوالدين احملبوبُت على التدعيهم كالدعاء للباحث يف ربصيل ىذه الرسالة لعل اهلل 

 أف يرضبهما كهبزيهما أحسن الثواب دنيانبا كآخرهتما.

 

 



 ز

 

كأخَتا إىل األصدقاء الذين سعدكه يف إسباـ الرسالة. كرجى الباحث رجاء  

تكوف ىذه الرسالة تنفع الباحث نفسو كللقرآء عاما. كىبتم الباحث بالدعاء شديدا ل

 عسى اهلل أف هبزم كل مساعدة ىذه الرسالة.

 
 

 ـ.  2108يناير  22دار السبلـ، 
 

 إروان موس
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 520313064رقم القيد : 

 الكلية  / القسم :   كلية آلداب كالعلـو االنسانية / اللغة العربية كأدهبا
 موضوع الرسالة :  القومية ىف خطا بة معمر القذايف للشباب اللييب 

 2108فرباير  17تاريخ اؼبناقشة : 
 صفحة 55حجم االرسلة : 

 اؼباجستَت ذك اغبلماؼبشرؼ األكؿ : الدكتور 
 اؼبشرؼ الثاين : ؿبمد فردكس اؼباجستَت

 
" كتركز القومية في خطابة معمر القذافي للشباب الليبيكاف موضوع ىذه الرسالة "

منهج البحث الذم ىذه الرسالة عن القومية يف خطابة معمر القذايف للشباب اللييب, كأما 
إستخدـ الباحث يف ىذه الرسالة فهو منهج الوصفي التحللي عند نظرية القومية حيث إنو 
يبحث عن فكثَتة عناصر القومية كاػبلفية اليت تؤثر يف ظهور القومية يف اػبطابة معمر القذايف 

رغبة يف ربقيق للشباب اللييب. كأما النتائج منها أف عناصر القومية يف اػبطابة أربعة فهي ال
الوحدة كالرغبة يف ربقيق اإلستقبلؿ كالرغبة يف ربقيق األصالة كالرغبة يف ربقيق الشرؼ الوطٍت. 
كأما اػبلفيات اليت تؤثر يف ظهور القومية يف خطابة معمر القذايف للشباب اللييب كىي كثَتة 

 خطر.منها اؼبتظاىركف اؼبفوضوف كحفظ الببلد يف آماف كسامل ككحدة الوطنية يف

 

 



 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

إف اغبمد هلل كبمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات 

من يهده اهلل فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو كأشهد أف ال الو اال اهلل  أعمالنا

 كحده ال شريك لو كأشهد أف ؿبمدا عبده كرسولو.

األدب ىو فن من الفنوف اعبميلة اليت تصور اغبياة كأحداثها دبا فيها من أفراح 

عواطف كأتراح، كآماؿ كآالـ، من خبلؿ ما ىبتلج يف نفس األديب كهبيش فيها من 

 0كأفكار، بأسلوب صبيل، كصورة بديعة، كخياؿ رائع.

ث اليت كجدىا األديب يف حياتو. إف األدب يعرب عن اغبياة اليومية كاألحدا

رل الدكتور شوقي ضيف يف كتابو "األدب العريب اؼبعاصر يف مصر" أف األدب يف يك 

                                                 
.5:ه(ص1445امتعلميامعايلجامعةالإماممحمدسعودالإسالمية،،)امرايض:وزارةالأدبامعريبوترخيهعبدامعزيزبنمحمدامفيصل، 1
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ن أحداث عامة حقيقتو مرآة ناصعة صافية تنعكس عليها حياة أىلو كما تأثركا بو م

 2كظركؼ خاصة.

أف األدب شكل الفن من الشخص يعتمد على الفكرة كالعاطفة كبذلك 

كالشعور كاغبماسة كاغبذؽ كالصنعة بشكل الرسالة أك مقالة أك خطبة أك قصيدة أك 

 قصة أك ركاية أك ملحمة.

 اػبطابة من أنواع األعماؿ األدبية سبطها النثر كمن علـو اللغة كخباصة علم أما

من أف اػبطبة من مباحث علـو اللغة كلكنها ال زبلو عن  فن اػبطابة. على الرغم

األدب، ألف اللغة كاألدب يتعلق بعضهما بعضا. فاػبطبة كفن اػبطابة تستخدـ اللغة  

ليعرب فكرتو   . اػبطابة ىي إحدل طريقة األديب3كوسيلة عبذب السامعُت كتأثَتىم

  السامعُت.َتػباطب البد أف يستعمل اللغة لتأثألنو يقـو أمامهم, لذالك ا  للناس

 

من التعريفات عن القومية اليت يعتربكف اؼبفكركف منها الدكتور منيف  َتكث 

الرزاز فهو يقوؿ أف القومية ىي الرابطة اليت تربط أبناء األمة الواحدة يف الوطن 

                                                 
.11:(،ص1957،)امقاهرة،داراملعارفالأدبامعريباملعارصيفمرصشويقضيف، 2
3
 162(،ص.1999محمودادّليرى،الأدباجلاهىل،)امقاهرة:جامعةالأزهر،
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ـبتلفة اؼبشكلة . من ىذا اؼبفهـو عكسيا بالتحدس ىف العصر اغبديث منها 4الواحد

اليت تواجهها األمة يف العامل بدءا من الفقر كالبطالة كاإلرىاب كغَتىا, حىت نشأ كثَت 

من اؼبشكلة منها الشعور اؼبنخفض من القومية يف نفوس الناس. ىذا كاقعة ال يبكن 

لينكر، ألف الناس يفضلوف البقاء على حيىتها من التفكَت  االمور اليت تعترب غَت مهم 

سها. بل الشعور من القومية أنبية لكل دكلة أف تصبح دكلة متقدمة، دكلة لنفو 

كىذا يتناسب عكسيا مع اغبالة اليت  .حديثة، كدكلة آمنة كسلمية كعادلة كمزدىرة

 حدثت يف تاريخ األمة الشعوبية عند يستعمر الشعب اآلخر. 

، شعور القوميةنفوس األديب لو  كل  أيضا بشدة تأثرالقومية يف األدب العاؼبي 

  .كتب عن القومية يف التأليفوت اػبطابتو ك تكلم عن القومية يفككذلك األديب 

كيدعو صبيع اجملتمع  خطابة معمر القذايف للشباب الليبيايف دث ربالقومية اليت 

لليبيا كال ربدث ا ؾبتمعأثَت ف تالليبيا إىل التوحد كال تأثر بالدكؿ األخرل اليت تريد أ

 الليبيا. بلديف  ثورة

 

                                                 
4
 16(ص1964منيفامرزاز،تطورمعىنامقومية)بريوتدارامعملنلماليني،
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 أسئلة البحث . ب

 هي:ف سالةالبحث ىف ىذه الر  أسئلةكأما 

 ؟    ايف خطابة معمر القذايف للشباب الليبيالقومية ما عناصر  .0

القذايف للشباب معمر  خطابةىف  القوميةظهور  ىف تؤثر اليت اػبلفيات ما .2

 ؟ االليبي

 

 أغراض البحث . ج

 :فهيىذه الرسالة يف أما أغراض البحث 

 يف خطابة معمر القذايف للشباب الليبيا. القوميةمعرفة عناصر  .0

يف خطابة معمر القذايف  القوميةظهور  ىف تؤثر اليت اػبلفيات معرفة .2

 .للشباب الليبيا
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 معاني المصطلحات . د

 القومية 

القومية ىف األدب: التمسك باؼبوضوعات اليت هتم كل البناء األمة الواحدة، 

االذباه كبو الدفاع عن القضايا الوطنية، كإبراز وبث القراء كالتحمس ؽبا من حيث 

 .5على التمسك بقيمهم يف مواجهة خطر حقيقي أك متصور

 اػبطابة

ىي ؾبموعة القواعد اليت هبا اػبطيب أثناء إلقائو اػبطبة أماـ اعبمهور  اػبطابة

ة ، كتقسيم اػبطبكذلك كرفع الصوت ك خفضو أحيانا، كمراعاة الصور الببلغية

 .6فيها إىل غَت ذلك إىل فقرات، كضغط على اؼبوطن اؽبامة

 

 منهج الباحث . ه

أما منهج البحث الذم يستخدمو الباحث يف كتابة ىذه الرسالة فهو منهج 

التحليلي كىو طريقة يعتمد عليها الباحث يف اغبصوؿ على معلومات كافية  يالوصف

                                                 
5
 .344ص:(1984)بريوت:مكتبةمبنانمعجماملصطلحاتامعربيةيفانلغةوالأدب،جمديوهبةواكملاملهندس،
6
 .159ص:(1984مبنان)بريوت:مكتبةمعجماملصطلحاتامعربيةيفانلغةوالأدب،جمديوهبةواكملاملهندس،
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كدقيقة تصور الواقع االجتماعي كتسهم يف ربليل ظواىره، كعبمع اؼبعلومات كالبيانات 

 ؽبذه الرسالة يعتمد الباحث على طريقة البحث اؼبكتيب. 

كأما طريقة كتابة ىذه الرسالة فاعتمد الباحث على ما قرره قسم اللغة العربية 

بندا آتشيو يف  -دار السبلـ  كأدهبا بكلية األدآب جامعة الرانَتم اإلسبلمية اغبكومية

 الكتاب اؼبسمى:
“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab 

IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014” 
 

 خطة البحث . و

 تشتمل ىذه الرسلة على طبسة أبواب: 

كمشكلة البحث  الباب األّكؿ ىو اؼبقّدمة اليت تشتمل على خلفية البحث

 كأغراض البحث كمنهج البحث كخطة البحث.

كينقسم ىذا  ,القذايف ؼبعمرالسَتة الذاتية  الباحث عن الباب الثاين يبحث

تو, كأّما اتشتمل على مولده كنشأتو ككففالباب إىل أربعة فصوؿ: أّما الفصل األّكؿ 
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ؤلفتو, كأّما الفصل ثالث تشتمل مالفصل الثاين تشتمل على دراساتو, كأّما الفصل ال

 البيئة احمليطو بو. على بعة تشتملار ال

قسم ىذا الباب إىل تساس اإلطار النظرم القومية, كينالباب الثالث يبحث أ

, كأّما الفصل كعناصرىا ثبلثة فصوؿ: أّما الفصل األّكؿ تشتمل على تعريف القومية

تشتمل على القومية يف الثاين تشتمل على تاريخ ظهور القومية, كأّما الفصل الثالث 

 أكركبا ك الشرؽ األكسط أك ليبيا.

خطابة معمر القذايف للشباب الليبيا, كينقسم  ربليلالباب الرابع يبحث عن 

عناصر القومية ىف خطا بة : كأّما الفصل األّكؿ تشتمل على فبلذا الباب إىل فصى

ػبلفيات اليت تؤثر ا تشتمل علىفالفصل الثاين  كأّما, معمر القذايف للشباب الليبيا

 .معمر القذايف للشباب الليبياعلى ظهور القومية ىف خطا بة 

 الباب اػبامس ىو اػباسبة اليت تشمل على اػببلصة كاالقًتاحات.   
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 الباب الثانى

 معمر القذافيالسيرة الذاتية 

 مولده كنشأتو ككفتو  . أ

ىادم،  أبو منَت القذايف كلد يف قصر أيب معمر القذايف لو االسم الكامل معمر

. من قبيلة القذافة. أسرتو ينتموف إىل قبيلة عربية صغَتة، 0942يونيو  7سرت يف 

معمر القذايف ىو كىو صيب من عائلة بدكية فقَتة تعيش على ىذه اػبطوة يف 

منطقة صحراء سرت، ليبيا. كاف كالده ؿبمد عبد السبلـ بن ضبد بن ؿبمد أك 

عائشة   اسم كالدتوؼ باسم أبو منيار الذم يعمل رعاة من اعبماؿ كاؼباعز، اؼبعرك 

 . 7سنوات 9تبٍت اإلسبلـ منذ سن  بدأ ىف ةيهودي تكان

كيف  سنو ، أك بعد أربع سنوات من الدراسة العليا 04عندما كاف القذايف 

فيزاف. الغرض  األساس ، انتقلت االسره إىل سبها ، كىي مدينو تقع يف مقاطعو

تعليمو علي مستوم اؼبدارس  من ىذه اػبطوة ىو اهنا يبكن اف تستمر القذايف

قصص النضاؿ خبلؿ اؼبعركة. كالده  الثانوية. القذايف حقا ترغب يف االستماع إىل

                                                 
7 Apriadi Tamburaka. 2012. Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara 

Timur Tengah. Yogyakarta: Narasi. hlm. 216-217. 
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كلو السلطة ربت حكم د وبكي قصو جده ضد الغزاة إيطاليا. حاربوا يف دائما

نتيجة  البؤس من الناس ىوالقذايف يف فهم اف سبب  كعيالًتكية. فانو يثَت 

ضد اؼبغامرة  جنبيو. يف بعض األحياف يف أحبلمو انولبلستعمار كىيمنة الدكؿ األ

 8اشكاؿ االستقبلؿ األخرل االستعمارية بطريقو جديده ىي الثورة أك

 21قتل معمر القذايف يف ظركؼ غامضة يف مسقط رأسو مدينة سرت يـو 

بعد أف ألقي عليو القبض من قبل ثوار سنة،  69عن عمر يناىز  2100أكتوبر 

مدينة مصراتة، إثر قصف موكبو الذم كاف وباكؿ اػبركج من سرت باذباه الغرب 

من قبل طائرات اغبلف األطلسي، كظلت جثتو معركضة يف اؼبدينة قبل أف يُدفن 

 .صحراء ليبيا سرا يف

 دراساتو  . ب

م يعلم قراءه القراف التعليم معمر القذايف حصل أكال من اؼبعلم يف قريتو الذ

معمر القذايف يكتسب تعليما رظبيا يف اؼبدارس االبتدائية تقليديا ،  الكرًن ، معو ،

                                                 
8 Endang Mintarja, Politik Berbasis Agama: Perlawanan Muammar Qaddafi terhadap Kapitalisme, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 109. 
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تليها التشطيب األكؿ يف اؼبدرسة الثانوية ربت معلم خاص من مصراتة ، كاليت 

تويل اىتماما خاصا لدراسة التاريخ. اغبصوؿ علي اؼبدرسة الثانوية معمر القذايف 

 .09609حىت  0956ها من السنوات يف مدينو سب

عند اغبصوؿ علي التعليم يف ىذه اؼبدرسة الثانوية ، معمر القذايف كؾبموعو 

تشكيل الرئيسية كيبيليباف من  صغَته من أصدقائو الذين التقي هبم يف اؼبدرسة

 ؾبموعو ثوريو اؼبتشددين

معمر من سيستويل علي السلطة بعد إكماؿ ليبيا للتعليم الثانوم العايل 

دخوؿ جامعو ليبيا ، كمع ذلك اختار االستقالة كالذىاب إىل االكاديبيو  القذايف

فقط اعبيش  ، ألنو يعتقد اف 0960العسكرية يف بنغازم ، ليبيا يف السنوات 

إىل جانب أصدقائو يف ؾبلس القيادة الثورية  قادر علي احداث التغيَت يف ليبيا ، مث

تدريب عسكرم  خب معمر القذايف ؼبتابعو. انت0966-0965يف الفًتة  سبرير

كاالكاديبيو  إضايف يف االكاديبيو العسكرية اؼبلكية شاندىَتست ، اؼبملكة اؼبتحدة

 معمر القذايف ينمو معا يف ظركؼ اغبرب العسكرية االغريقيو يف أثينا ، اليوناف.

                                                 
9 Ahmad Bahaudin. 2012. Menyingkap Perjalanan Hidup TokohTokoh Kejam Dunia. Yogyakarta: Narasi. 

hlm. 197 
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 ضرب منطقو الشرؽ األكسط ، دبا يف ذلك سنوات اغبرب العربية االسرائيليو

 ك 0956، السنو أالزمو قناه السويس من  0952، ثوره مصر يف السنو  0948

ال  . الظركؼ اليت0960-0958ظهور الدكؿ العربية اعبمهورية بُت السنوات 

كقد اثر يف الوسط عقليو  يؤدم مع اغبركب الربكوارنيا يف أجزاء ـبتلفو من الشرؽ

 وف ىم مصر ، صباؿ عبداظهر اىتماما باعبيش السياسي معمر القذايف ، كبدا

كالرقم اؼبثَت للجدؿ ىو  باؼبهاجرين-ناصر كاف معبود معمر القذايف منذ بييكراف

 .مكافحو االمربياليو الغربية

بارع جدا يف مناقشو القضايا  ذكاء القذايف ظهور يف التعليم الثانوم ، كقاؿ انو

الثانوية ، طرد من اؼبدرسة السياسية كالتصدم ؽبا أيضا. كيف سنتو الثالثة يف اؼبدرسة 

السياسة علي  خطر. شكل ؾبموعات مناقشو صغَته كدمج التفكَت ألنو يعترب

، كىي بلده تقع بالقرب من طرابلس. يف  0960 أصدقائو. مث انتقل إىل مصراتة يف

سنتُت األخَتتُت من التعليم يف اؼبدارس الثانوية. اغبركات  اؼبدينة ىذا ىو كاملو

الدرج ، كاؼبهنيُت من  االكيل ىنا من العماؿ كاؼبعلمُت كخادمو البيت تتكوف السياسية
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الف ىذه اغبركة ىي حركو  .01بشاف طرؼ كاحد بعينو ـبتلف اجملاالت ، كغَت ملزمو

 مصدره شعب ليبيا ألغراض األمم اؼبتحدة. نقيو

ككاف القذايف معجبا بشكل كبَت باعبماؿ الناجح صباؿ عبد الناصر تنفيذ الثورة 

، ككذلك نضاؿ األمة اعبزائرية يف ذلك الوقت ضد االستعمار 0952ؼبصرية عاـ ا

الفرنسي. يعرؼ شخصية ناصر كرجل دكلة حلم كحدة الدكؿ العربية. ما ىو أكثر 

من ذلك، ناصر ىو الرقم الذم عارض علنا االستعمار األمريكي كاغبكم 

الذم جاء من مصر.  االستعمارم. كما أف إعجابو بناصر مل يفصل عن دكر اؼبعلم

. من ىذه الصراعات ىي األفكار 00كىي سبثل دائما عظمة ناصر عند تقدًن الدرس

 السياسية فضبل عن أفكار القذايف لصراع أمتو أقول. 

 

ؿباضرات يف جامعة ليبيا. تأسست  لقذايف نفسو بعد زبرجو من اؼبدرسة الثانوية

كرب اعبامعات يف ليبيا الواقعة دبا يف ذلك كاحدة من أ ىذا 0955اعبامعة منذ عاـ 

بعد زبرجو من الكلية، دخل القذايف األكاديبية العسكرية يف بنغازم يف  يف طرابلس.

                                                 
10 Endang Mintarja, Politik Berbasis Agama: Perlawanan Muammar Qaddafi terhadap Kapitalisme, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 109-110. 
11 Agung D.H. Khadafi, Anjing Gila dari Sahara, (Yogyakarta: Narasi, 2011), hlm. 12. 
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تتأثر األكاديبية العسكرية تأثرا كبَتا باإليديولوجية العسكرية اؼبصرية. 02. 0964 العاـ

. مدرب عسكرم من مصر بداية ىذه األكاديبية، جلبت حكومة ليبيا الكثَت يف

كبَتة جدا. بعد زبرجو من األكاديبية  كىكذا، فإف التأثَت اؼبصرم على الذات القذايف

بعد التعليم العسكرم لؤلكاديبية العسكرية  ، مت إرسالو إىل0965العسكرية يف عاـ 

 .03إشارة كبعد عاـ، أعيد إىل ليبيا كانضم إىل الفيلق اؼبلكية ساندىَتست يف انكلًتا.

 

 ج.    مؤلفتو 

 الكتاب األخضر. 0

كفيو  0975الكتاب األخضر كتاب ألفو العقيد معمر القذايف عاـ  

يعرض أفكاره حوؿ أنظمة اغبكم كتعليقاتو حوؿ التجارب اإلنسانية  

كاإلشًتاكية كاغبرية كالديبقراطية، حيث يعترب ىذا الكتاب دبثابة كتاب 

 مقدس عند معمر القذايف.

 :يتكوف الكتاب االخضر من ثبلثة فصوؿ
                                                 

12 John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Jilid 6 (Oxford University 

Press, 1995), yang diterjemahkan oleh Eva Y.N, dkk dengan judul Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam 

Modern, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 41 
13 Agung D.H, Op. cit., hlm. 13-14 
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الفصل االكؿ: الركن السياسي كيتناكؿ فيو مشاكل السياسة 

 كالسلطة يف اجملتمع.

الفصل الثاين :الركن االقتصادم فيو حلوؿ اؼبشاكل االقتصادية 

 التارىبية بُت العامل كرب العمل.

الفصل الثالث :الركن االجتماعي كفيو طركحات عن االسرة كاالـ 

 .04كالطفل كاؼبراة كالثقافة كالفنوف

 

 . القرية القرية األرض األرض كانتحار رائد الفضاء كقصص أخرل2

تكشف ىذه اجملموعة عن موىبة كبَتة يف الفن القصصي للقائد 

السياسي اعبرمء معمر القذايف، إذ إف ىذه اجملموعة من القصص تطلع 

 عن خياؿ كاسع، مثقوؿ بثقافة رحبة، كبأسلوب أخاذ

 نبذة النيل كالفرات:

دينة كأتفهها على ساكنيها اؼبساكُت ذبربىم على قبوؿ "ما أقصى اؼب

                                                 
14 https://www.abjjad.com/author/2508390400/ امقذايف-معر /books. 
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البلمعقوؿ. كىضمو كابتبلعو غصة على أنو مقبوؿ كمعقوؿ. كليس أدؿ 

على ذلك من تلك االىتمامات التافهة اليت تفرضها اؼبدينة على أىلها. قد 

ذبد اآلالؼ اؼبؤلفة تتفرج على عراؾ ديكُت!! ناىيك عن اؼببليُت أحيانان 

اثنُت كعشرين فردان ال غَت يف حركات ال معٌت ؽبا كراء كيس  كىي تتابع

صغَت يف حجم البطيخة فبلوء، باؽبواء العادم...كاغبشود نفسها تقريبان 

ربضر جملرد اغبضور تقليدان مدينيان تافها أماـ شخص كاحد فقد يرد كالببغاء 

أمامهم بأسلوب سامخ كغَت مسموع أحيانان استنطاقات ملوية كمصحوبة 

بضجيج آيل، أغلب اغباضرين ال يبيزكف منها شيئان..." القرية القرية، 

األرض األرض كانتحار رائد الفضاء ثبلث عناكين لثبلث قصص دكهنا 

الرئيس معمر القذايف يف كتابو ىذا الذم نقلب صفحاتو كما كيدكف فيو 

إىل جانب ذلك ؾبموعة من القصص القصَتة اليت ربمل بُت سطورىا 

للمجتمعات كاألفراد، كنظرات قاسية استطاع من خبلؽبا كشف انتقادات 

النقاب عن اإلنساف كتطلعاتو يف ىذا الزماف الذم مل يعد فيو لؤلصالة 
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 .05مكاف كأصبح كل شيء جديد ىو األحسن مع أنو ىو األسوأ

 . ربيا دكلة اغبقراء3

ربيا دكلة اغبقراء..! كتاب ضد القانوف، دكنو الرئيس معمر القذايف، 

كتوجو بو للناس قائبلن: "اؼبوت للعاجزين... حىت الثورة علينا أف ننتظر 

عامان، الشيوعية مل تولد حىت يقاؿ: إهنا 361انتصارنا حىت لو تأخر 

ماتت! القطة تأكل أكالدىا، الشعب يف النظرية الثورية تعبَت برج عاجي 

 .06غامض"

 

 . قراءات ربليلية يف خطاب سببكتو4

لى فنوف كىي فنوف إسبلمية تأليف معر ىذا لكتاب تصنيف ع

 .072116القذايف نشر يف سنة 

 

 

                                                 
هفساملرجع 15
هفساملرجع 16
هفساملرجع 17
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 إسراطُت الكتاب األبيض .5

إف الكتاب األبيض ىذا يعرض اؼبشكل بكيفية ؿبايدة كعلمية 

كجادة من أجل حّل عادؿ كهنائي ؼبا يسّمى دبشكلة الشرؽ األكسط 

كيورد آراء اؼبزمنة، كهبّنب اؼبنطقة مصائب العنف كاغبرب كالدمار، 

كتصورات لعرب كيهود طرحوىا من قبل، كمشارع دكيل تزكي كتؤيد اغبل 

الذم يقًتحو الكتاب األبيض ىذا، كأم تصور آخر لن وبلَّ اؼبشكل 

 .08أبدان 

 بيئة االجتماعية ك السياسية  د.

بدأ معمر القذايف مسَتتو السياسية عندما فاز اغبكم اللييب من يد 

 Brotherlyلطاف ليبيا لزعيم شقيق كدليل للثورة )اؼبلك إدريس السنوسي كس

Leader and Guide of The Revolution ) ليبيا ىو بلد الذم تبٌت النظاـ

. معمر القذايف ارتكب 0950اؼبلكي، توىل اؼبلك إدريس السلطة منذ عاـ 

، عندما كاف معمر القذايف 0969سبتمرب  0انقبلبا ضد اؼبلك إدريس يف 

                                                 
هفساملرجع 18
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ن انقبلب دموم ضد اؼبلك إدريس مع اثنُت من الزمبلء عاما، سبكن م 27

متآمره ؿبمد اؼبغارؼ كمصطفى خركيب ىو صديق معمر القذايف يف اؼبدرسة 

الثانوية كيستمر يف اؼبدرسة العسكرية. كىي مصممة على اؼبسانبة يف 

 .09كتوحيد العرب كاإلطاحة باؼبلكية الليبية

كأصبح الزعيم  0969كقد قبح يف انقبلب غَت دموم يف سبتمرب 

األخوم كدليل الثورة، ربولت حياة معمر القذايف إىل أغٌت رجل من األرقاـ 

كاحد يف ليبيا. لدل معمر القذايف زكجة اظبها صفية فاركاس فبرضة أخذت 

 الرعاية معمر القذايف عندما

يعاين من أمل التهايب يف أمعاءه. قبل االجتماع مع صفية يف عاـ 

معمر القذايف أيضا أبدا متزكجة من الفاربة كلكن كأخَتا تزكج  0969

كلديو كىو صيب يدعى ؿبمد، يًتأس اللجنة  0971اؼبطلقة يف عاـ 

األكليمبية ليبيا كقيادة شركة االتصاالت اغبكومية. ينكح مع صفية كؽبما 

                                                 
19 David Blundy dan Andrew Lycett. 1987. Qaddafi and The Libyan Revolution. Canada: Little Brown 

and Company. hlm. 58. 
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 .21سبعة أطفاؿ. ما يلي اسم سبعة أطفاؿ معمر القذايف من زكجتو الثانية

 بن اغببيب كريث معمر القذايف سيف. سيف االسبلـ اال0

 االسبلـ ىو متحدث دكيل عن معمر القذايف.

 . السعدم، كىو العب كرة قدـ سابق كمنتج أفبلـ.2

 . اؼبعتصم بيبل، خدـ العقيد العسكرم كاؼبستشار األمٍت3

 على اؼبستول الوطٍت. كما ذكر بأنو منافس لنجل معمر القذايف

 كاآلخر سيف اإلسبلـ.

 ىانيباؿ، يعمل يف النقل البحرم العاـ.. 4

 . عائشة، ابنة معمر القذايف الوحيدة. دمج5

 ىف فريق ؿبامُت من الرئيس العراقى السابق صداـ حسُت. عائشة

 ليصبح سفَتا لربنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي يف ليبيا.

 . سيف العرب، كقد درس يف منتشن6

 . طبيس7

                                                 
20 Kompas. Penguasaan Libya Dipercepat. Kamis 25 Agustus 2011. 



24 

 

معمر كلدل القذايف أيضا طفبلف  بغَت ألطفاؿ شبانية من زكجتُت،

معتمداف نبا ميبلد كحنا. صبيع ابن معمر القذايف لديو مبط حياة فاخر، 

مرئية من كالثركة، كاألصوؿ اليت تستمد بالكامل تقريبا من معمر القذايف. 

عاما يف السلطة، ثركة معمر القذايف ك بلغت أسرتو أكثر من  42ؼبدة 

يع أكباء ليبيا، كفرنسا، كايطاليا، كبريطانيا، تريليوف ركبية موزعة يف صب 611

كاألمريكيا. صبيع األصوؿ كالثركة يأيت معمر القذايف من شركتو النفطية 

 كاحتكار حقوؿ النفط يف ليبيا كشبكتها التسويقية.

الشركات من أجل اغبفاظ على شرعيتها، معمر القذايف ككضع 

يف دائرة سلطتو دكف النظر  األطفاؿ كاألسر كاألقارب كاؼبؤيدين اؼبتعصبُت

 .20يف اعبوانب االحًتاؼ

 

 

 

                                                 
21 Afred Suci. 2012. “Khadafi “Si Anjing Gila” dari Sahara”. Dalam Afred Suci (Ed). 151 Konspirasi 

Dunia Paling Gila & Mencengangkan!. Jakarta: Wahyu Media. hlm.121. 
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 الباب الثالث : اإلطار النظري

 

 تعريف القومية .1

القومية ىي إيديولوجية كحركة اجتماعية سياسية نشأت مع مفهـو 

. قوميةالعناصر األساسية يف تكوين القومية ىي 22األمة يف عصر الثورات

ذلك من مشاركة يف اؼبشاعر كحدة اللغة ككحدة التاريخ، كما ينتج عن 

 .كاؼبنازع، كيف اآلالـ كاآلماؿ

سواء من حيث  القومية ىي الركح كالركح اليت تشكل رابطة مشًتكة،

القومية ىي اػبركج من أشكاؿ  التضامن أك من حيث التضحية. شجار

ـبتلفة من الًتابط كىيمنة القول االجتماعية كالسياسية القديبة، مثل القبائل 

 23.جنسية إلقطاعيُت،سبللة، مث استسبلـ سلطتها العليا للدكلةكاؼبلوؾ ا

 

                                                 
22 https://www.almaany.com/answers/ 

23nasionalisme dalam perspektif postmodernisme, poststrukturalisme dan postkolonialisme oleh i nengah 

suastika jurusan ppkn fakultas ilmu sosial undiksha media komunikasi fis vol. 11 .no 1 april 2012 : 1 - 15 
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( قاموس إندكنيسي كبَت، فهم القومية ىو فهم أك KBBIكيف كبيب )

تعاليم أف ربب األمة كالبلد نفسو. الطابع الوطٍت؛ كالوعي بالعضوية يف أمة 

ىا وبتمل أف تكوف أك ذبتمع معا، كتؤيد، كتدًن ىوية األمة كنزاىتها كازدىار 

 .24كقوهتا؛ ركح اعبنسية

القومية ىي الفهم باغبب لؤلمة كالوطن الذل وبصل من اؼبعادلة 

اؼبتعلقة بالتاريخ كالدين كاللغة كالثقافة كاغبكومة كاإلقامة كالرغبة يف اغبفاظ 

 على كتطور تقاليدىا باعتبارىا ملكا مشًتكا ألفراد األمة كوحدة لؤلمة.

مية اليت طرحتها شخصيات القومية كثَت النظر عن تعريف كأصل القو 

أف القومية ىي كعي ذايت ألمة، فقد كانت عقيدة  (Gooch)منها: كأكد غوش 

رئيسية منذ أكاخر القرف الثامن عشر، يف حُت أنو دبعٌت عاـ كؿبايد، كفقا 

مصطلح القومية يشَت إىل ؾبموعة  (Chirotك تشَتكت ) (Greenfeldلغرينفيلد )

اليت تشكل اإلطار اؼبفاىيمي للهوية الوطنية اليت غالبا ما  من األفكار كاؼبشاعر

يأيت جنبا إىل جنب مع ـبتلف اؽبويات األخرل مثل االحتبلؿ كالدين كالعرؽ 

                                                 
24 https://kbbi.web.id/nasionalisme 
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 كاللغوية كاإلقليمية كالطبقة كاعبنس، كغَتىا.

( ىي اإلرادة لتوحيد Ernest Renanعند إرنست ريناف ) القومية  -

 الدكلة.

، القومية ىي كحدة مزاج الناشئة Otto Bauer)عند أكتو باكر ) -

 عن شعور اؼبصَت.

، القومية ىي شكل كترشيد (Hans Koh عند ىانس كوف )  -

 الوعي الوطٍت لؤلمة كالدكلة نفسها.

(، القومية ىي نتيجة ؼبزيج Louis Sneyderعند لويس سنيدر )  -

 من العوامل السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالفكرية.

، مفهـو القومية ىو اعتقاد (L. Stoddartودارت )عند ؿ. ست  -

يبتلكو معظم األفراد الذين يعربكف عن الشعور باعبنسية يف 

 .25دكلة

-  

                                                 
25 . http://pengertiandefinisi.com/pengertian-nasionalisme/ 
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اؼبستعمر  ىي قوة للدكؿ ، القومية ىنا(Soekarno)عند سوكارنو  -

 .26رائعة لؤلمة الذم سيفتح العصر

البشرية، الذم ، ىي جسر األخوة (Mazzini) إف أنبية القومية، عند مازيٍت

، كيف العصر االستعمارم، فإف القومية 27وبتوم على ثورة اجتماعية كفكرية كأخبلقية

ؽبا جذكر ديبوقراطية مقارنة ببلد غَت اؼبستعمر، أف القومية ىي إيديولوجية للجيل 

 الشباب.

، يبيز Snyder)) ، كما نقلت عن سنايدرCarlton J. Hayes) )كارلتوف ج. ىايز

 القومية: أربعة معاين

كعملية تارىبية فعلية، فإف العملية التارىبية لتشكيل اعبنسية   -

ككيانات سياسية، كتشكيل القبائل، كالتنفيذ اؼبؤسسي للدكلة 

 القومية اغبديثة.

كما نظرية كاحدة، كاؼببدأ اؼبثايل أك ضمنا يف العملية الفعلية  -

                                                 
26Winner Silaban,Pemikiran Soekarno Tentang Nasionalisme,  Jurnal Dinamika 

Politik|Vol.1|No.3|Desember 2012. 
27 Plamenatz, J. Nationalism: The Nature and Evalution of an Idea, sebagaimana dikutip oleh M. Rusli 

Karim, “Arti dan Keberadaan Nasionalisme”, dalam Analisis CSIS, 1996-2, hlm.36. 
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 للتاريخ. 

عض األحزاب كتعٌت القومية باألنشطة السياسية، مثل أنشطة ب -

 السياسية، كإدماج العمليات التارىبية، كالنظرية السياسية.

 .28ككشعور، فإنو يظهر حالة ذىنية بُت جنسية كاحدة -

التاريخ  يف كتابو اعبنسية يف( Dr. Frederick Hertz عند دكتور فريدريك ىَتتز )

 .كالسياسة 

 (Nationality in History and Policy) 29ومية منهاعلى أربعة عناصر الق : 

 الرغبة يف ربقيق الوحدة .0

 الرغبة يف ربقيق االستقبلؿ .2

 الرغبة يف ربقيق األصالة .3

 الرغبة يف ربقيق الشرؼ الوطٍت  .4

 

 

                                                 
28 L.L. Snyder, The Dynamic of Nationalism, (Princeton: D. Van Nostrand Co. Inc., 1964), hlm.24. 
29 https://pancasila.weebly.com/pengertian-nasionalisme.html 
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لذلك فإف القومية اغبقيقية تقدـ اؼبهمة األمة كالدكلة فوؽ مهم الفرد ك 

 اجملموعتو.

 

 تاريخ ظهور القومية .2

يستخدـ كأساس للحياة الدكلة كاجملتمع تظهر القومية كتطور صار الفهم الذم 

كمثقف تتأثر كالظركؼ التارىبية كالديناميات االجتماعية كالثقافية اؼبوجودة يف كل 

 بلد.

نشػأت القومية يف أكربا يف القرف الثامن عشر، كاحتلت دكران بارزان يف الفكر 

 منتصف ـ، يف حُت تأخر دكرىا يف الشرؽ حىت0789السياسي منذ الثورة الفرنسية 

 ، القرف التاسع عشر، كامتد تأثَتىا إىل الوطن العريب يف الربع األخَت من القرف اؼبنصـر

 معلنان يقظة قومية عربية.

كقد مّهد للقومية دبفهومها اؼبعاصر عدد من العوامل كاغبركات القومية اليت 

هدهتا أكربا امتدت عرب مرحلتُت. ارتبطت اؼبرحلة األكىل منها باغبركات القومية اليت ش

، كقد أسهم بظهورىا قياـ دكلة 0811ػ0311الغربية )اإلقطاعية( ما بُت عامي 
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كاسعة كمركزية )بريطانيا كفرنسا(؛ كقياـ حركة اإلصبلح الديٍت؛ كبدء الثورة الصناعية؛ 

فتوّلّدت أنظمة جديدة، بدأت بشكل القومية. كظهور مفكرين أحرار يؤكدكف اؽبوية 

ربولت إىل ملكية دستورية، مث إىل صبهورية ديبقراطية. كشهدت إثرىا ملكية مطلقة مث 

بريطانيا يف القرف السابع عشر أكؿ ثورة قومية حديثة من خبلؿ الثورة البيوريتانية. 

كاتسمت القومية اإلنكليزية، يف بدايتها، بدعوة إنسانية عامة، كبو اغبرية كحقوؽ الفرد 

سيمات القومية. كتأثرت اؼبستعمرات األمريكية يف كقياـ ؾبتمع إنساين يسمو فوؽ التق

من جهة أخرل  أمريكا الشمالية بالثورة البيوريتانية الربيطانية من جهة كبفلسفة التنوير

 فقامت فيها حركات قومية فباثلة.

انطبلقة أخرل اتسمت  0789أما فرنسا فقد شهدت مع الثورة الفرنسية  

اؼبواطن، كإرادة األمة، كربرير األمم اؼبستعبدة. دبفاىيم كشعارات جديدة نادت حبقوؽ 

مث تلتها اغبركة القومية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية بطابعها الداعي إىل فكرتو 

العاؼبية، كىي اغبرية كاؼبساكاة، كنظاـ اإلرادة الشعبية كالديبقراطية. بيد أف الغزكات 

مغايرة، كانقبلبان يف اؼبفاىيم، قاد إىل النابليونية ىدمت النظاـ القدًن كأثارت ردكد فعل 

ثورات كحركب، أسهمت يف تكوين أكربا القومية اغبديثة. لكن ىذا مل وبرر أؼبانيا 
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، كذلك 0848كإيطاليا كمل يوحدنبا. فاهنزمت اغبركة القومية الديبقراطية األؼبانية عاـ 

 كر اؼبأموؿ ؽبا.إيطاليا القومية الديبقراطية إقباز الد« الوحدة»مل يقيض غبركة 

كاؼبرحلة الثانية تتعلق بالقومية يف أكربا الشرقية كأمريكا البلتينية كآسيا كإفريقيا ما 

. كقد سبيزت بالتوسع االستعمارم الكبَت الذم بدأتو 0962ػ0811بُت عامي 

من العامل، فأطاح باالمرباطوريات بريطانيا كفرنسا، كالذم امتد كبو أرجاء ـبتلفة 

عثمانية كاإلسبانية كالنمساكية كاؽبنغارية(، كجرد الشعوب من استقبلؽبا القديبة )ال

 بعض القول يف العامل.كاهتا، كحقق يف الوقت ذاتو توازف كهنب ثر 

كقد شهدت ىذه اؼبرحلة كثَتان من اغبركب كالغزكات كالتنافس بُت الدكؿ الكبَتة 

األكىل كالثانية، األمر الذم على اؼبستعمرات، كما شهدت اغبربُت العاؼبيتُت الكربيُت، 

فّجر قياـ اغبركات القومية، يف األقطار اؼبستعَمرة، كاليت قادهتا لبب ثقافية تعلمت يف 

غبرية الغرب، كتبنت أفكار الثورة الفرنسية كاألؼبانية كاإليطالية كبراؾبها كشعاراهتا يف ا

 .حركة تركيا الفتاة كالعربية الفتاةكاإلخاء، كاؼبساكاة، أمثاؿ 
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كمع تضارب االذباىات السياسية ؽبذه النخب اؼبثّقفة، تعزز دكر الفئات الدينية 

احملافظة ليمزج الديٍت بالسياسي، كالقومي بالديٍت، كما أدل فقداف ىذه النخب 

سيطرهتا على قيادة اعبماىَت الشعبية إىل إحباط ىذه اغبركات القومية، فتوّلت لبب 

، كما حدث يف الصُت كڤييتناـ، أك لبب برجوازية  من الشيوعيُت قيادة ىذه اغبركات

 كما حدث يف اؽبند.

كاىتمت القول االستعمارية برسم حدكد مستعمرات تضم أقليات قومية كإثنية 

كدينية متناحرة كما حصل يف البلقاف كأكربا الشرقية حاليان، كالوطن العريب )األكراد 

ؿبتلة، تقّسم، كتغّذم االنقساـ  كجنويب السوداف(. فأنشأت يف الشرؽ سلطات مركزية

كتعززه عند اغباجة للتناحر كالتطاحن، فكانت القيادات الربجوازية اليت مبت يف ظل 

االحتبلؿ كارتبطت بو، مساكمة كمساؼبة عمومان كحريصة على االرتباط بالسلطة 

ا االمربيالية. فربزت حركات قومية عديدة، أنبها اغبركة القومية اؽبندية اليت قادهت

برجوازية متنّورة فّضّلت تقسيم اؽبند على أف تكوف أقلية يف اغبكم اعبديد. كاغبركة 

، الذم ضّم الشريف حسُت كبعض 0906القومية العربية بقيادة ربالف عاـ 

الربجوازيُت الصغار، كقد أخفق ىذا التحالف بسبب اتفاؽ قيادتو مع بريطانيا، 
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ف قياـ حزب البعث العريب االشًتاكي، ككذلك نيل بعض األقطار استقبلؽبا. مث كا

، بدعوتو إىل تأليف حزب عريب قومي 0941الذم مّهد لو زكي األرسوزم عاـ 

شعاره بعث األمة العربية ككحدهتا، صاغ منطلقاتو النظرية كقواعده البناءة يف كتابو 

. 0952مث حدث انفجار الثورة يف مصر، سنة «. العبقرية العربية يف لساهنا»األكؿ 

كمع ذلك فإف الوحدة القومية مل تتحقق على الرغم من التأييد الشعيب الذم حظي بو 

صباؿ عبد الناصر يف حياتو. كما ظهرت اغبركة القومية الًتكية اليت قادىا حزب 

االرباد كالًتقي احملافظ، مث توىل قيادهتا مصطفى كماؿ أتاتورؾ الذم قاـ بإلغاء اػببلفة 

اغبركات القومية اليت قادهتا األحزاب الشيوعية يف الصُت  كإقرار العلمانية. ككذلك

كڤييتناـ ككوريا، من أجل ربقيق االستقبلؿ كالوحدة، كاليت حققت أىدافها القومية يف 

(، لكنها مل تنجح يف كوريا 0975ػ0945(، كيف ڤييتناـ )0949ػ0924الصُت )

 بسبب التدخل االمربيايل اؼبباشر.

اليت نالت استقبلؽبا، إىل مواصلة نضاؽبا ضد اؽبيمنة  كتسعى دكؿ العامل الثالث

اليت تفرضها االمربيالية باإلخضاع العسكرم أك السياسي أك االقتصادم لتحقيق 

الوحدة القومية. كمن ىذه األمم العرب كاألكراد كالكوريوف. كما رباكؿ األقليات اليت 



31 

 

ية، كالعمل للحصوؿ على أغبقت بدكؿ من غَت قوميتها، احملافظة على ىويتها الثقاف

استقبلليتها كحكمها الذايت، أمثاؿ يف فرنسا كإسبانيا. كما يسعى النضاؿ القومي 

اليـو يف العامل الثالث، إىل استكماؿ عملية بناء األمم، بتحريرىا من التبعية اػبارجية 

كمن بقايا التخلف الداخلي. كىي عملية تتم باؼبواجهة مع االمربيالية عامة، 

ريكية خاصة، كوهنا تسعى جاىدة إىل تكريس الصراعات الدينية كالطائفية يف كاألم

العامل الثالث أمثاؿ اؽبند كالباكستاف، كتركيا كإيراف، كالوطن العريب كبعض دكؿ 

 .31آسيا

 القومية في أوروبا و الشرق األوسط أو ليبيا .3

 0950القومية العربية يف ليبيا ؿبادثة حية منذ اغبركة االجتماعية عاـ 

. كقد كاجو العامل العريب ىذه 0961كتسارعت مع اكتشاؼ النفط يف عاـ 

السنوات تطور الظاىرة االجتماعية العربية. كاهنارت سلطة اؼبلك إدريس يف 

النظاـ اؼبلكي للحكومة بعد تعبئة اعبماىَت الليبية كاكتشاؼ النفط كقيمة 

. ككاف 0969عاـ العركبة اليت دفعت معمر القذايف إىل إحداث ثورة يف 

                                                 
30 https://www.arab-ency.com/ar 
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القوميوف العرب يعتقدكف أف القذايف وبتمل ثورتو على أساس القيم القبلية 

 .30كاإلسبلمية

كلدت القومية األكركبية يف االنتقاؿ من ؾبتمع زراعي إىل ؾبتمع 

صناعي. كحدثت ىذه العملية االنتقالية يف القرف الثامن عشر اليت سبقت 

كالدة الليربالية كالرأظبالية بسبب تأثَت الثورة الصناعية كالدة الليربالية كالرأظبالية. 

القومية اآلسيوية األفريقية ىي حركة ضد اإلمربيالية الغربية  كالثورة الفرنسية.

كاالستعمار. كالغرض من القومية اآلسيوية كاألفريقية ىو تدفق يعكس صعود 

 .32ر يف الدكؿ الغربيةالشعوب اآلسيوية كاألفريقية ردا على االمربيالية كاالستعما

 

 

 

 

                                                 
31

  Michael C Hudson, op. cit, halaman 314.   
32http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.perpusku.com/2016/03/pengertian-

sejarah-lahirnya-nasionalisme.html 
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 الباب الرابع

 خطابة معمر القذافي للشباب الليبيا تحليل 

 ىذا الباب يشمل على مبحثُت:

 يف خطابة معمر القذايف للشباب الليبيا.القومية البحث األكؿ عن عناصر  . أ

يف خطابة معمر القومية البحث الثاين يف اػبلفيات اليت تؤثر على ظهور  . ب

 الليبيا.القذايف للشباب 

 

 في خطابة معمر القذافي للشباب الليبياالقومية عناصر   . أ

، يف خطابة معمر القذايف للشباب الليبياالقومية كجد الباحث أربعة عناصر 

 كىي كما يلي:

 الرغبة في تحقيق الوحدة .1

الرغبة يف ربقيق الوحدة الوطنية اليت تتكوف من  الرغبة يف ربقيق الوحدة يغٍت كأما

االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالدينية كالثقافية كاالتصاؿ كالتضامن.، ظهرت 
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 معمر القذايف عن الرغبة يف ربقيق الوحدة يف اػبطابتو: الرغبة يف ربقيق الوحدة،قاؿ

ؿ ، كانتم "كأنتم الذين رببوف ) معمر القذايف ( رجاؿ نساء بنات أطفا -

معمر القذايف اجملد العزة لليبيا « ؛ مع »معمر القذايف الثورة  »الذين مع 

للشعب اللييب يف القمة ، كالذم يريد اجملد يتذكر جبلء الطلياف كجبلء 

اؼبريكاف كجبلء اإلقبليز ؛ كالنهر الصناعي العظيم ؛ كالسلطة الشعبية 

شركات األمريكية كأنتم يف اؼبائة منو لل« 91 »كعودة النفط الذم كاف 

( يف اؼبائة 01( يف اؼبائة لكم ك)91يف اؼبائة ؛ كاآلف )« 01 »عندكم 

للشركة األمريكية فقط ، الذم يريد العزة كالكرامة كاجملد أخرجوا من 

بيوتكم ، أخرجوا إىل الشوارع ، أمهنوا الشوارع ؛ إمسكوا اعبرذاف ، ال 

 33." زبافوا منهم
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دعوة إىل حب األمَت أل رئيس ىو معمر  ىذا النص يدؿ الوحدة ك

القذايف يف مقومة اؼبستعمر ىي األمركية كيذكر معمر القذايف إىل اجملتمع أك 

 الشباب الليبيا كى ال خوؼ اليهم يعٍت اؼبستعمر.

 

: يُعاقب باإلعداـ، كل من يرتكب فعل غايتو إثارة حرب  "اغبرب األىلية -

لوطنية. ؼبا يعمل درنة إمارة إسبلمية؛ أىلية يف الببلد ؛ أك تفتيت الوحدة ا

كالبيضاء إمارة إسبلمية ؛ كبنغازم مش عارؼ صبهورية ؛ يفتت الوحدة 

 .34".!!الوطنية، عقوبتو اإلعداـ. عبث كلعب بوحدة األكطاف، يا سبلـ

 ىذا النص يدؿ أف اغبرب األىلية وبمل على اإلنكسر الوحدة الوطنية.

 

عزة ؛ كيف رخاء، ُيصاف بًتكؽبا كالنهر  "أريدىا أف تعيش يف آماف ؛ كيف -

الصناعي العظيم كمشركعها اإلسكاين العظيم كموانئها كمطاراهتا، كُتّطهر 

                                                 
34


 .5:ص،2100فرباير  22خطاب معمر القذايف للشباب اللييب يف  34



36 

 

من الذين وبرقوف اآلف اؼبدف. بسرعة ؛ خلوا عندكم شجاعة، أنتم أكثر 

( نفر، أمسكوىم يف الشوارع، كأفتحوا 011منهم ؛ أنتم مبليُت كىم )

35ئ، أرجعوا السلطة الشعبية ؛ أرجعوا األمن"اؼبطارات ؛ أفتحوا اؼبوان
. 

ىذا النص يبُت اذا نريد إىل عيشة أل حياة يف آماف نلـز أف 

 نواحد ؼبقومة اؼبستعمر الذين يريدكف اؼبقرفة يف ببلده.

 الرغبة في تحقيق االستقالل .2

الرغبة يف ربقيق االستقبلؿ أل اغبرية يعٍت التحرير من تداخل الدكلة األجنبية 

كل األمور يف الببلد اإلستقبلؿ.كقوؿ معمر القذايف عن الرغبة يف ربقيق على  

 االستقبلؿ يف اػبطابتو كما يلي:

، إال من غرسها بيده : )اغبرية شجرة ال يتفيأ ظبلؽبا "قاؿ بشَت السعداكم-

 .36"، ألننا غرسنا بيدنا كسقينا بدمنا(. ليبيا شجرة كبن نتفيأ ظبلؽبا كسقاىا بدمو

قل معمر القذايف من القوؿ بشر السعدكل أنو يصور اغبرية  ىذا النص ن
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 كلحجرة اليتقيأ ضبلؽبا إال من غرسها بيده كسقاىا بدمو كذلك حرية الليبيا.

 

 .37""كال كل الشعوب اليت تريد اغبرية كالكرامة لئلنساف كتقاـك اعبربكت - 

ىذا النص يدؿ على ال أحد من الشعوب اليت ال تريد اىل اغبرية   

 الكرمة ككذلك شعب الليبيا.ك 

 

"كبن قاكمنا جربكت أمريكا ؛ جربكت بريطانيا الدكؿ النوكية ؛ قاكمنا  - 

 .38جربكت حلف األطلسي ، مل نستسلم ؛ ككنا كبن صامدكف ىنا"

ىذا النص يدؿ على اؼبستعمر من شعب آخر لتحصيل اغبرية هبيب   

 على اإلفراد أف وبتفظ الوطنيتو من الستعمر.
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غاية أف يعود رجاؿ األمن من جديد كيأخذكا سبلحهم ؛ كيفرضوا األمن يف  إىل "-

الشوارع، اآلف الضباط األحرار يتوزعوف يف كل قبائلهم، كاغبمدهلل كل قبيلة منها 

ضابط حر يف ليبيا ؛ تلتف حولو قبيلتو ؛ كليس عمبلء أمريكا ؛ عمبلء بن الدف ؛ 

 39.اتباع الزرقاكم، اؼبقملُت"

دؿ أف اغبرية أك اإلستقبلؿ على شعب اليبيا هبيب فيو ىذا النص ي 

الضبط األحرار من القبائل اليت تكوف يف ذلك شعب يعٍت الليبيا ليس الضبط األحرار 

 إىل الشعوب اآلخركف.

"كأنا مازلت ُمصرا على أف البًتكؿ اللييب، هبب أف يكوف لليبيُت ؛ أنتم مل - 

خبلص ؛ خذكا البًتكؿ يف يدكم، كتصرفوا فيو ؛ تعد عندكم ثقة يف اللجاف الشعبية، 

حىت ال يقوؿ أحد أنك أخذت حصيت كل كاحد يأخذ حصتو، أنت حر ؛ تريد أف 

تعمل هبا شجرة حر ؛ تريد أف تتصدؽ هبا حر، اؼبهم أف حصتك أخذهتا ؛ كتصرؼ  

  .41كيفما تريد"
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أف ىذا النص يبُت كل الشيئ الذم ينبت كوبتصل من ببلد الليبيا يلـز  

 يتصرؼ الليبُت ألف اغبرية ىي ال ربت تداخل الشعوب األجنبية.

 الرغبة في تحقيق األصالة .3

الرغبة يف ربقيق األصالة يعٍت كل الببلد يف ىذا العامل ؽبا الغة ك التاريخ ك 

الثقافة ك غَتىا ك اؼبراد الرغبة يف ربقيق األصالة ىنا يعٍت يؤيد لغة الوطنية أك 

ك الثقافة شعب آخر يف حياة الببلده. أما  االخر غةلتمعل الثقافة الدكلتو ال تس

 قوؿ معمر القذايف عن الرغبة يف ربقيق األصالة يف خطبتو كما يلي:

 

"ليبيا دفعنا شبنها غاليا ، كبنينا ؽبا ؾبدا عظيما ال يداىن . كبن تركنا السلطة  -

، أنا كالضباط األحرار ؛ كمل يعد لنا أم منصب كال أم  77للشعب اللييب من عاـ 

صبلحية كالنصدر أم قانوف كال أم قرار ، كتركنا السلطة للشعب اللييب للمؤسبرات 

نها ما أحسنها ، سقمها ما سقمها ، أساء إليها ما الشعبية كاللجاف الشعبية ، أحس

أساء إليها ، فسد ما فسد ، ىذه هتم الليبيُت صبيعا ؛ يف اؼبستشفى؛ كيف اؼبدرسة ؛ 
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كيف اإلدارة ؛ كيف اؼبكتب ؛ يف السيارة ؛ يف الطيارة ؛ يف اإلسكاف ؛ يف الزراعة ؛ يف 

لجاف الشعبية اؼبصعدة من الصناعة ، ىذه كلها تدار بالليبيُت الذين ىم ربت ال

 . 40"اؼبؤسبرات الشعبية ، كاؼبؤسبػػػػرات الشعبية ىي كل الشعب اللييب

ألف ذلك السنة  77ىذا النص يدؿ أف معر القذايف ال يريد أف يعود إىل عاـ  

يف كل مكاف يتصرؼ من غَت الليبُت يعٍت اعبنابُت ك معمر القذايف ال يريد ذلك حاؿ 

 اؼبكاف يتصرؼ الليبيُت. لكن يريد كل الشيئ ك

 

يعٍت قالوا لو ىذا شاب من اإلعدادم ؛ مدرسة إعدادية،اليعرؼ التاريخ ؛ " -

كالمعركة الكردكف مثلما قلت أنا اآلف أف الشباب اؼبوجودين اآلف، اليعرفوف أىلهم 

الذم كاف « ؿبمد الصغَت العايب»كأجدادىم ؛ كمل يعرفوا معركة الكردكف كال اؼبرحـو 

شاكل يف الزنتاف ؛ ككنا نعتمد عليو. قالوا لو ياكدم ال تؤاخدنا. قصدم حىت وبل اؼب

كبن هبب أف ال نؤاخد الزنتاف، كأنا ال أؤاخذىم الزنتاف األبطاؿ ؛ ألف قالوا لو )غلطة 

غلطها شاب من اإلعدادم * اليعرؼ التاريخ ال ىو إنساين. الىيش مقصودة كال 
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ناين(. قاؿ ىذا شباب طائش من الذين يأكلوف غلطتنا * شباب طيش من كّكالة البا

 .42الباناين، أم اؼبوز"

ىذا النص يبُت أف الشباب هبب أف يعرؼ التاريخ الشعبو كما الىت ربديث 

على ببلدىم ك أىلهم كأجددىم كلن تنسى على ترىبيو. كيف ىذا النص نقل معمر 

القذايف الشعر من الزننت قالو الشباب اليعرؼ الًتيخ أهنم تكوف يف اػبطء الكبَت، 

 كيف ىذا الشعر قالوا الزننت ال ىو إنساىن. 

 لرغبة في تحقيق الشرف الوطني ا .4

على كل الشيئ كال  طٍت ىو البارز بُت الدكلة اآلخرالرغبة يف ربقيق الشرؼ الو 

يف تأثَت الدكلة األجنية. أما قوؿ معمر القذايف عن الرغبة يف ربقيق الشرؼ الوطٍت يف 

 خطبتو كما يلي:
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القذايف ؛ ليبيا اه ليبيا ، يقولوف لكم ) « ليبيا »أما اليـو عندما تقوؿ  -

كل الشعوب اإلفريقية ؛ كشعوب أمريكا البلتينية ؛ كشعوب آسيا ، تعترب ليبيا الثورة(.

قبلتها . كحكاـ العامل كلهم بقواىم الكربل النوكية ، يتقاطركف على ليبيا ؛ على 

: على طرابلس ؛ على سرت ؛ على بنغازم . شوىوا صورتكم يف إذاعات  بلدكم

، ىبدموف الشيطاف ، يريدكف إىانتكم ، ككبن نريد أف نرد اآلف  عربية شقيقة لؤلسف

 . 43بالفعل ؛ فوؽ األرض يف اؼبيداف

ىذا النص يدؿ أف معمر القذايف يريد دكلة الليبيا قبلتا لكل الشعوب يف العامل 

 كال يتذلل لشعوب اآلخر على ليبيا كلو اغبق سبا على ببلده يعٍت على ليبيا.

 

من تلك اعبرذاف كأكلئك اؼبأجورين ، من ىم ىؤالء كبن أجدر بليبيا  -

اؼبأجورين اؼبدفوع ؽبم الثمن من اؼبخابرات األجنبية ؟!، لعنة اهلل عليهم تركوا العار 

ألكالدىم إذا عندىم أكالد ؛ تركوا العار لعائبلهتم إذا كانت عندىم عائبلت ، تركوا 
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ليس عندىم قبائل ، فالقبائل العار لقبائلهم إذا كانت عندىم قبائل . كلكن ىؤالء 

 .44"الليبية ؛ قبائل شريفة كؾباىدة كمكافحة ، تتقاطر علّي يف ىذا الشهر

ىذا النص يبُت أف كل قبائل يف الليبيا فيو شريفة كال ترؾ العارل أل  

 اغبياء من اؼبستعمر على قبائل كأكالد كعائبلة ك أىل يف ىذا الببلد يعٍت ببلد الليبيا.

تريدكف أف تأيت أمريكا إليكم، ربتلكم كتعمل لكم مثل أفغانستاف ؛ "ىل أنتم  -

كمثل الصوماؿ ؛ كمثل الباكستاف ؛ مثل العراؽ؟!. أيعجبكم ىذا ؛ أف ببلدنا 

ستصبح مثل أفغانستاف؟!. إذف إخرجوا إذا كاف ال يعجبكم، إخرجوا إىل الشوارع 

سبلحهم ؛ كإعتقلوىم ؛أقفلوىا كلها، كإمسكوا هبم كلهم كطاردكىم كفكوا منهم 

كحاكموىم كسلموىم إىل األمن. يف أم مكاف ظبعتم بأف فيو حركة، ىم قلة إرىابية 

تريد أف ربوؿ ليبيا إىل إمارات تبع الظواىرم أك تبع بن الدف، أىذه أخرهتا، لكي 

تدخل أمريكا ؛ كتقوؿ إهنا لن تسمح بأفغانستاف جديدة ىنا يف مشاؿ أفريقيا؟!. 

 ".ا لنا باإلستعمار، كتصبح ببلدنا قنابليريدكف أف يأتو 
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ىذا النص يبُت أف معمر القذايف ال يريد ببلده كببلد آخر مثل أفغنستاف ك  

العراؽ ك غَتىا اليت تكوف تلك بلدة اإلنكسار بسباب اؼبستعمر يعٍت تداخل أمريكا 

 عليو.

 

في القومية البحث الثاني في الخلفيات التي تؤثر على ظهور  . ب

 معمر القذافي للشباب الليبياخطابة 

يف خطابة معمر كجد الباحث اػبلفيات اليت تؤثر إىل ظهور القومية 

 ، كىي كما يلي:القذايف للشباب الليبيا

 

 كثيرة من المتظاهرين  .1

 نصو:

"كبن بُت أىلنا كيف آماف كسبلـ ؛ كليبيا تنعم بالسبلـ ، إستغلوا ىذا 

السبلـ كىذا اآلماف كىذه النعمة اليت فيها ليبيا ، كأغاركا على بعض 
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اؼبعسكرات كبعض اؼبراكز ؛ كحرقوا اؼبلفات اليت فيها جرائمهم ،كىاصبوا 

معهم على احملاكم اليت فيها ملفاهتم كمراكز الشرطة اليت فيها التحقيق 

جرائمهم . لكن ىؤالء الشباف ، ليس ؽبم ذنب أبدا ؛ فهم صغار السن 

، أحيانا يقلدكف ما هبرم يف تونس كما هبرم يف » 08،  07سنة ،  06 »

مصر ؛ كىذا شيء عادم ، كأحيانا يسمعوف أف يف مدينة ما يف ليبيا ىناؾ 

احملكمة اليت  حىت كبن مبشوا نسطوا على »شباف سطوا على ؿبكمة ؛ فيقولوف 

: ) حصلوا على سػػػػبلح ؛ ؼباذا حتػػػى كبن ما كبػػػصل  تقليد .. قالوا »عندنا 

 ."45!( سبلح

ىذا النص يدؿ أف اؼبتظاىرين من اؼبراىقوف يفسدكف بعض اؼبكسرات 

كاؼبراكز كوبرقوف عليها. ككثَتة من تلك الشباب يقلدكف ما أحدث يف 

 الشعوب اآلخر مثل مصر كغَته.
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 حتفاظ البالد في آمان و السالما .2

 نصو:

"كتركف ما وبدث يف الصوماؿ، ىل تريدكف ببلدكم، مثل الصوماؿ ؛ 

مثل العراؽ؟!. نفس اجملموعة اليت خرّبت ىذه البلداف، ىي اليت دخلت 

إىل ليبيا اآلف ؛ ىي اليت تريد أف تُلحق ليبيا بأفغانستاف كبالصوماؿ، 

تصبح البيضاء أك بنغازم مثل الفلوجة، كتصبح درنة مثل الفلوجة ؛ أك 

نفس العصابة، ألهنم نفس اجملموعة. يبدأ من الليلة كغدا، الشباب كل 

الشباب،، ليس اعبرذاف اؼبرضى متاعُت اغببوب ؛ الذين أخذكىم منكم، 

 .46كل الشباب من غد يشكل عباف األمن الشعيب احمللي"

مدينة الليبيا ؿبتل  ىذا النص يبُت أف ليبيا يف ذلك الوقت كثَتة من

اؼبتظاىرين من الشباب الذم إضطرب معارضة يعٍت أطرؼ األجنبية. ك 

معمر القذايف ال يريد تلك األحوؿ لكن ؼبعمر القذايف يريد على ليبيا 
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بآلماف ك السبلـ ليس مثل العراؽ كغَته إنكسار بسبب تأثَت الدكلة 

 األجنبية.

 

 وحدة الوطنية في خطر .3

 نصو:

اليـو الذم تصبح فيو ليبيا يف خطر ؛ ككحدهتا الوطنية يف "لكن يف 

خطر، كتصبح القاعدة ستتمركز يف ليبيا، حىت ؾبلس األمن يؤيدين يف 

اآلف عمليات قبض عادية، لكن اآلف زبرجوا من بيوتكم ؛  .إستخداـ القوة

اآلف كلكم الرجاؿ كالنساء الذين معي، أمنوا اؼبدف، كأمنوا الواحات كالقرل، 

 ."47ذبوىم، كدعوىم يتفرجوف عليكمكك

ىذا النص يدؿ أف كحدة الوطنية يف خطر ككذلك اغبياة اآلماف 

ك السبلـ  على الليبيُت يف خطر أيضا ألف كحدة الوطنية يف كل الدكؿ 

                                                 
47
 .8:ص ،2100فرباير  22خطاب معمر القذايف للشباب اللييب يف 



48 

 

إىتم لشباب من الرجاؿ ك النساء معا على إحتفظو يعٍت كحدة الوطنية 

 ألف الشباب عماد الببلد.

 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 النتائج

 استنتج الباحث من حبوثو يف األبواب السابقة ما يلي:

 اليت ربدث كىي:القومية هبد الباحث أربعة من أنواع عناصر 

 ربقيق الوحدة يف خطابة معمر القذايف للشباب الليبياالرغبة يف  .0

الرغبة يف ربقيق الوحدة الوطنية اليت تتكوف  الرغبة يف ربقيق الوحدة يغٍت كأما

من االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالدينية كالثقافية كاالتصاؿ كالتضامن.، ظهرت 

 الرغبة يف ربقيق الوحدة.

 الرغبة يف ربقيق االستقبلؿ .2
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الرغبة يف ربقيق االستقبلؿ أل اغبرية يعٍت التحرير من تداخل الدكلة األجنبية 

 على كل األمور يف الببلد اإلستقبلؿ.

 

 األصالةالرغبة يف ربقيق  .3

الرغبة يف ربقيق األصالة يعٍت كل الببلد يف ىذا العامل ؽبا الغة ك التاريخ ك 

الثقافة ك غَتىا ك اؼبراد الرغبة يف ربقيق األصالة ىنا يعٍت يؤيد لغة الوطنية أك ثقافة 

 الدكلتو ال تستمعل الغة ك الثقافة شعب آخر يف حياة الببلده.

 

 الرغبة يف ربقيق الشرؼ الوطٍت  .4

لرغبة يف ربقيق الشرؼ الوطٍت ىو البارز بُت الدكلة اآلخرنو على كل الشيئ ا

 كال يف تأثَت الدكلة األجنية.
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يف خطابة معمر القذايف للشباب  القوميةأما اػبلفيات اليت تؤثر يف ظهور 

 ىي: الليبيا

 كثَتة من اؼبتظاىرين الفوضويُت .0
 اإلحتفاظ الببلد يف آماف ك السبلـ .2
 يف خطركحدة الوطنية  .3

 االقتراحات

يف خطابة معمر القذايف للشباب القومية  قد مت حبث تكميلي ربت العنواف "

"، كاعًتؼ الباحث بأنو ال ىبلو عن النقصاف كيرجو الباحث أف يكوف من  الليبيا

القارئُت خاصة الطبلب بكلية اآلداب. كمن يهتم بالبحث األديب دبواصلة البحث 

 اؼبتعلق بالعنواف اؼبذكور غبصوؿ على النفع األكثر.

الباحث من اهلل تعاىل أف هبعل ىذا البحث التكميلي نافعا  كأخَتا يرجو

للباحث كاإلخواف اؼبسلمُت كاألخوات اؼبسلمات يف فهم اللغة العربية كدراستها 

 كخصوصا ؼبن أحب تعلم القومية.
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