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 مقدمة

لصحراء دول ااملحيطة بها وكذلك  ليبيا منذ سنوات طويلة منطقة جذب لسكان الدول الستتعد 

هؤالء استخدموا كل الوسائل من بعض  ،سيوية وكل الباحثين عن العيشاألفريقية والدول ال 

الليبي على أنهم من أصول ليبية وبترتيب من أشخاص  النزوح الجماعي إلى اختراق نسيج املجتمع

سواء إلكثار أعداد قبائلهم وتقوية نفوذها أو إلثبات املواالة واملبادرة لتطبيق ما يطرح  ،ليبيين

، بسبب هشاشة اإلجراءات التي تكتفي بمجرد ، والضحية في ذلك هو الشعب الليبيمن تطلعات

إلى جانب فساد اإلدارة وعدم السيطرة  االشخص مواطنشهادة شهود أو تشابه في االسم ليصبح 

  .على القيودات

تصرفات بعض الليبيين الذين ال يملكون بعد نظر سياس ي لألخطار التي وما تمر به ليبيا اليوم مع 

تواجه بالدهم وتهدد نسيجهم الداخلي وتهدد الهوية والديموغرافية الليبية يزيد من تثبت هذه 

زالت  اا أو التي مليبيفي  املوجودةواألجنبية تي تأتينا من جيوش العمالة العربية الحقائق الخطيرة ال

  لها الرغبة وتحاول بكل الطرق كي تأتي إلى ليبيا.

ه وهو ددال سيما موضوعنا الذي نحن بصونرى تهــاوي الهوية الليبية في أمثلة عديدة وكثيرة 

ات طق واملدن الليبية نتيجة لألوضاع والصراعفي بعض األحياء واملنا التهجير والنزوح لليبيين

على تشريع وإصدار قوانين ونصوص ملزمة تحفظ  الدولة الليبيةعدم قدرة كذلك  ،الراهنة

وفق ضوابط صارمة وقانونية تخدم والحريات و حقوق اللضمان  ووضع ضوابطالهوية الليبية 

  .الليبيي القوم ى األمن الديموغرافي واألمنتحافظ عللبالد والعباد و مصالح ا
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 تحديات سكانية

 مليارنسمة وعدد سكان املنطقة نحو نصف  نحو ثمانية مليارات 2025لغ عدد سكان العالم عام يتوقع أن يب

وسيحتل املصريون الذين سوف يبلغ  شخصا في العالم سيكون عربيا، 17ل نسمة، أي أن واحدا تقريبا من ك

هم السودانيون الذين سيزيد عددما سيحتل املرتبة األولى في العالم العربي، بين (مليونا (118عددهم آنذاك 

مليونا( في املرتبة  47مليونا( في املرتبة الثالثة وبعدها املغرب ) 51) املرتبة الثانية، وتأتي الجزائر (مليونا (60 على

في  تأتي ليبيا السادسة،  في حيناملرتبة  مليونا( في 12وتونس )( في املرتبة الخامسة مليون  23والنيجر )الرابعة، 

ماليين حسب آخر إحصاء عام  9وإذا أضفنا أن عدد سكان تشاد يبلغ نحو  ماليين(، 7.250) السابعةاملرتبة 

حجم  مليون، فإنه يمكننا الوقوف على 11قدر بحوالي  2005وأن عدد سكان النيجر حسب إحصاء عام  1982

 التحدي السكاني الذي يواجه ليبيا ودورها اإلقليمي في املنطقة.

إن ليبيا هي الدولة األصغر بين دول الجوار من الناحية السكانية، ويزداد هذا التحدي إذا ما عرفنا أن مساحة 

حدي في ضوء ، ويتضاعف هذا الت²كم 2.3ليبيا هي األكبر بعد السودان والجزائر، وبكثافة سكانية تقدر بحوالي 

بيا ويكفي أن نشير هنا إلي أن حدود لي ،األوضاع السياسية واالقتصادية واملعيشية التي تعصف بدول الجوار

السياسية والجغرافية تتماس مع أفقر دولة في العالم، حسب تقارير التنمية البشرية، وهي النيجر، كما أن 

م(  2006في العام  %15، الجزائر %13، تونس % 11 معدالت البطالة مرتفعة في دول الجوار الجغرافي  )مصر

 (1) وهو األمر الذي يهدد األمن الوطني الليبي إذ تبدو ليبيا منطقة جذب شديد.

 

 ات المفقودة والدراساتاإلحصاء

ود الدولة ن جهي أي تخطيط تنموي، ودون توفرها فإتعد اإلحصاءات والبيانات واملعلومات العنصر األساس ي ف

  ن تتحقق على أرض الواقع.يمكن أ التنمية املستقبلية ورفاهية املواطنين اللتحقيق 

ر من ثيكئيس ي الذي تدور حوله وتنبع منه ومن الحقـائق الهامة في العلوم اإلنسانية أن السكان هم املحـور الر 

فعدد  ،ران بشكل خطي، وال جدال في أن عالم اليوم يعيش مرحلة يتزايد فيها السكــالدراسـات في شتى املجـاالت

ذات  ة السكانمن هنا تصبح دراسو  ،نسمة وهم في تزايد مستمر ستة مليارات سكان العالــم يزيد حاليا على

   .كثير من املتغيرات الدوليةلحقائق السكانية تعد أساسا هاما لفهم ة قصوى، كما أن معرفة اأهمي

وتقوم  ،ن العالقة بيههم متبادلة ونافعةأل  الديموغرافية،عن ان ال تستطيــع أن تتغافل دور جغرافية السك

ويدرك الجغرافيون مدى األهمية والعالقة القائمة بين اإلحصائية بدور الوسيــط بيههما، الطرق الرياضــية و 

ته وسع رؤيي الجغرافيوات األخيرة عندما بدأ السن فيوقد ظــهر هذا االتجاه جليا  ،والجغرافيالبحث الديموغرافى 

حليل ى التللعالقات املختلفة بحثا عن إجابات لحركة السكان داخل اإلقليم وعوامل هذه الحركة معتمدا عل

 الرقمي كأساس وقاعدة.
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ن الهجـرة ذلك أل  ؛ا والجغـــرافيا(الديموغرافيين العلمين )ح االرتباط بمن أبرز مالم عد دراسة الهجرة السكانيةت

ا أساسا تحليلها أساسا إحصائيا وفى تعليله فيجموعة من العوامل التى تتطلب رافية تتحكم فيها مظاهرة ديموغ

 .الله أسباب الوفود ودوافع النزوحجغـرافيا تفسر من خ

ن من القطع و 
ّ
صنا بصحة ما خلعلى ذلك، فإن مهمة رصد ما يعتمل في راهن مجتمعنا ليس باليسير الذي يمك

 هناك من وجه، ما يعني أنه ليس ألكثر القضايا التي ننشغل بها حمالةعض تعد ب إليه من استقراءات، فمن جهة

ئما، في تبرير مزاعمنا ليست متوفرة داليها كن إنر فإن البيانات التي يفترض أن  إجماع بشأنها، ومن جهة أخرى 

 ةوإذا توفرت قد ال تكون حديثة، وإذا توفرت وكانت حديثة قد ال تكون صحيحة، وإذا توفرت وكانت حديث

 وصحيحة، قد تعوزها الدقة.

ال يتأسس دوما على قواعد بيانات اني مهها في إدارة شؤون الدولة وبوجه أعم فإنه من ضمن املشاكل التي نع

مكرسة على النحو الذي فية، التي تضمن دقة هذه البيانات ليست حديثة وصحيحة، كما أن قيمة الشفا

  يجب.

. ولذا، فإنه لم يكن أمامنا سوى أن نبذل من الجهد ما يكفي للتقليل من غير أن ما ال ُيدرك كله، ال ُيترك جله

تأثير هذه الظروف غير املواتية للرصد املوضوعي، آملين أن تكون هذه الخطوة التي نخلص إليها خطوة أولى على 

 (2).حلول ناجعة  إلىالطريق الصحيح في سبيل الوصول 

 

 المشهد الليبي:

نزعة سلوكية سلبية رد فعل الختالالت سوف تختفي باختفائها، قد يكون بمقدور تأمين املصالح  شيوع أية إن

هوض والتقدم، ولذا لثقافة اله تبنيها االقتصادية والتمتع بحقوق املواطنة تغيير األنماط السلوكية املشتبه في 

لفردية تتناغم فيه حوافز املصالح افإن إنتاج ثقافة بديلة ال يتحقق إال بخلق مناخ اقتصادي وحقوقي وقيمي 

مع أهداف الصالح العام، وبالرهان على العلم نهجا أساسيا في التعامل مع ما نلقى من صعوبات ونواجه من 

تحديات، وبتبني أساليب تنشئة يقوم فيها التفكر الناقد بدور فاعل، بما يتضمنه هذا الضرب من التفكير من 

 مع الصعوبات والتحديات.تبن ألساليب العلم في التعامل 

تعّرف لاوفي سياق تشخيص وتحليل ركائز منظومة القيم التي تؤسس للفعل البشري في بالدنا، ثمة حاجة إلى 

يسمح بوصفها بالظواهر ويجعلها مؤثرة في مصائر الخطط  الشائعة التيالنزوعات االجتماعيةعلى 

 اإلستراتيجية املؤسسة على رؤى استشرافية. 

ن عتبار خاص عند املواطصد بعض من هذه النزوعات، نشير بداية إلى أن الواعز الديني يحظى باوفي معرض ر 

يترجم  غير أن هذا اإليمان القلبي ال بقدر مناسب من الوسطية واالعتدال،ما تتسم مشاعره الدينية الليبي، بين
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بدأ ألن إن ظل قابال من حيث املفي كثير من األحيان إلى ضمير شخص ي يمارس سطوته على املعامالت اليومية، و 

ية تؤكد إعمال تنشئة دينية وأخالق االنشغال بالصالح العام، طاملا جرى يستثمر في حض الليبيين ودفعهم إلى 

 قيم العدل والتكافل والتراحم املتأصلة اجتماعيا. 

ستشعر الن أكثر من أي وقت مض ى الحاجة إلى استثمار الباعث الديني من حقيقة أن مس
ُ
بأسرها  تقبل البالدت

قد أضحى وقفا على مصالحة وطنية ال تمتلك في مجتمعنا فرصة حقيقية في غياب توكيد تعاليم أقرها الدين 

 .وتوص ي بالصفح والتسامح مي الحنيف، تعظ بالعفو وكظم الغي، وتدعو إلى التصارح والتصالحاإلسال 

ي شاع ففي هذا املسلك، الذ الشرائع على تجريمها،التي تنص كل  ا إلى ظاهرة استيفاء الحق بالذاتويحيل هذ

مؤخرا بسبب انتشار السالح، تجاهل صريح لحقيقة أن استرداد الحقوق بقوة السالح ال يقل جرما عن سلبها 

 من أصحابها، وأن مآله أن يشيع الفوض ى ويفقد الدولة ما تبقى لها من هيبة. 

ثورة بسبب قبل ال ة والوظيفية، ليست قوية بما يكفيسياسيمشاعر اإلحساس باألمن، بأبعاده االجتماعية وال

ت الدولة األمني وغياب مؤسسا أساليب النظام السابق القمعية وحراكه االرتجالي، وبعد الثورة بسبب االنفالت

 عوز في الشعور باألمن اإلنساني يصل عند البعض حدا يجعله يفتقد معنى الحياة.  صار هناك

لحياته قد يلتمس معنى ملوته، املعنوي أو الجسدي، قد تجد أحاسيس اإلحباط ومشاعر وألن من ال يجد معنى 

على  النكفاءاالقنوط، خصوصا في شريحة الشباب، سبال في إشباعها عبر ممارسات هروبية تغييبية، تتراوح بين 

 (3). الذات، وتعاطي املخدرات، وتبني أيديولوجيات العنف، والهجرة إلى خارج البالد

 

 النزوح؟ النازحون؟ وما من

سباب وأل  باإلكراهكونهم خرجوا من مناطقهم وأماكن إقامتهم  اإلرادة،السمات التي تميز النازحين هي فقدان 

ذا فالنزوح إومناطقهم بحثا عن األمن والسالم، خارجة عن إرادتهم. فلوال تلك األسباب القاهرة ملا هجروا بيوتهم 

هو أما النازح ف ومنطقته بحثا عن األمن والحماية، مرغما على ترك منزلههو حالة يجد فيها الشخص نفسه 

و أ النزاعات والحروب األهلية، أو انتهاك حقوقه األساسية، الشخص الذي تهددت حياته وممتلكاته بسبب

 (4). بفعل الكوارث الطبيعية
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 على المهجرين الهجرة القسريةآثار 

ا أنها آثار ـــكم لكل هجرة قسرية، حتميةوهي آثار  القسرية ال تتوقف عند حدود معينة، الهجرةآثار   إن

 : هي القسرية الهجرةعن  الناجمةومن أهم الثار  للشعب املهجر، وتخريبية تدميرية

 .االقتصاديالخلل  1. 

 .والعلمي الخلل الثقافي 2. 

  .واالجتماعي الخلل النفس ي 3. 

داعياتها وت إلى مناطقهمعدم عودة النازحين اإلشكاليات التي تواجه ن نسأل أنفسنا )أوربما كان حريا بنا 

 .)على األمن القومي

 

 التوزيع السكاني

في حين أن معدل و ملؤثرة في طبيعة التنمية البشرية،يعتبر التفاوت في توزيع الكثافة السكانية من العوامل ا

من السكان يقطنون في مساحة  %80، وهناك حوالى%1، فإنه يقترب في ليبيا من %0.5التفاوت العاملي في حدود 

من مراكز التجمعات السكانية الكبرى  %62ال تتجاوز ربع مساحة البالد )تتمثل في الشريط الساحلي(، كما أن 

 ساحلي، ويمثل التشتتخمس مناطق فقط كلها في الشريط النسمة يقع في  10000التي يزيد عدد سكانها عن 

السكاني  يخلق التكدسهذا و  موغرافيا خاصة في الجنوب،وانخفاض الكثافة السكانية، تهديدا دي الديموغرافي

  في املدن الكبيرة اختالال في الخدمات واستهالكا جائرا ملوارد املدن وتلوث البيئة.

 واهر سلبيةي في شكل ظالتي أبرزتها حركة تطور املجتمع الليبي وتفاعله مع العالم الخارج انعكست التحديات

 فيه، األمر الذي يؤكد ضرورة
ً
 مرغوبا

ً
في  ودمجه تكوين رؤية موحدة لرعاية الشباب حالت دون تطوره تطورا

ملجتمع تجة عن حركة االنا حركة املجتمع، وحمايته من الثار السلبية للتغيرات االجتماعية والحضارية، سواء

  أم الناتجة عن التأثيرات العاملية في عقول وسلوك الشباب الليبي. الليبي نفسه

التنمية و وهناك تحدي التوجهات املتطرفة التي تتبنى العنف وتؤثر بشكل مباشر في االستقرار املجتمعي 

 تثير تساؤالت حول أفضل سبل التعامل الشاملة وفي االنفتاح على الخر. وبطبيعة الحال، فإن هذه الظاهرة

يستدعي تأسيس خطاب سلمي مدني يركن إلى مرجعية قيمية متأصلة في تراثنا الديني تعلي من ما معها، وهو 

  (1). قيمة اإلنسان وتكرم آدميته
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 هل يعد االندماج المحلي حالً للنزوح الداخلي المطوّل؟

، الفكرة  ا من االهتماممزيد أولى البعض
ً
 لتوطين النازحين داخليا

ً
 مستحبا

ً
الندماج املحلي بوصفه حال

 خاصة في أوضاع النزوح املطّول. 

 إن االندماج 
ً
 عن ال املحلي هو خيار يختلف اختالفا

ً
مل في نه ال يشتعودة والتوطين في مكان آخر، حيث إنوعيا

 وقد ال ي ،الغالب على التنقل
ً
 واعيا

ً
 قرارا

ً
 في وقت معين،تخذ النازحين داخليا

ً
أن جميع  وفي حين لالندماج محليا

 
ً
منشئهم، فإنهم  إلى مكان الحكومات تستخدم مصطلح "العودة" عند مناقشة عودة النازحين داخليا

 على سبيل املثال، ُيطلق على االندماج تلفة لالندماج املحلي. ففي صربيايستخدمون مصطلحات أخرى مخ

في حين أنه "دعم الظروف املعيشية الالئقة للسكان النازحين ومشاركتهم املحلي "تحسين الظروف املعيشية"، 

 ما تتطور خيارات التوطين بمرور الزمن بيا،املجتمعية" في جورجيا و"االستقرار" في كولوم
ً
  (5) .وغالبا

 

 ؟سبل حلهامناطقهم و إلىالتي تواجه عودة النازحين  اإلشكالياتما 

 

ر النفس ي ن األثأ حتية للمدن التي دخلتها كبير جدا، كماللبنى الت الصراعات املسلحة الخراب الذي سببته 

إلى  ون في العودة السريعةترددالعوامل التي تجعل النازحين ي أهمالسلبي والخوف والقلق من املستقبل من 

 والقرى  دناملوتهديد  االشتباكات والصراعات بين طرفي النزاع بدايةمبكرا قبل الذين خرجوا قراهم ومدنهم، ف

 األحيانعض كانت ب التيكانت تشاهد عبر الفضائيات  واالنتهاكات جرائم الولكن  ،هذا التهديدلم يعيشوا تحت 

وكيف تعاون  مهدخول أثناءاملتعصبين  إلى سلوك بعض إضافة ،وال تجسد الصورة الحقيقية للواقعفيها  امبالغ

لكي  تتأالفرصة  نأجاره وأصدقائه وأقاربه معتقدا  أمالكعلى  باالستيالء السيئوأظهر معدنه هم البعض مع

يقول ال   والعقل والعدلن املنطق سوف يستمر في السيطرة على املدن، غير أ هنعلى غنائم، متوهما أيحصل 

تخذ ن تبيوتهم وقراهم يجب أ إلىعودة النازحين  أردنا إذا، ومن هنا نقول بد للحق أن ينتصر مهما طال الزمن

ليبيا  ستقرتلتشجيع عودة النازحين وبمساعدة املجتمع الدولي بالسرعة املطلوبة لكي  إجراءاتالدولة مجموعة 

   (6). ولكي تبدا مرحلة األعمار
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 :يليومن هذه اإلجراءات ما 

خاليا الابعة ملت االستخباري عن طريق متابعة واستنفار الجهد  والقرى وذلكفي املدن  واالستقرارفرض األمن  1-

 .ملدناداخل مسلحة والقيام بعمليات استباقية ملنع وقوع عمليات  هموالحواضن التي تعاونت مع النائمة

ما دمره  ارعمإعن طريق الشركات املحلية واألجنبية تمول من املساعدات الدولية لغرض القيام بحملة كبيرة 2-

 .املشاريع، مع رقابة شديدة ملنع الفساد في هذه الصراع لكي تتوفر الخدمات األساسية

السكان من العصابات املنحرفة ومن  سحب السالح من داخل املدن بالتدريج وحصره بيد الدولة لحماية3-

 املدنيين. أيديالجرائم الفردية نتيجة توفر األسلحة بكثرة بين 

سياس ي بما يساعد على بث روح األخوة والتعاون داخل املجتمع وتشجيع الروح تغير الخطاب الديني وال 4-

 وعبراعي االجتموسائل التواصل و  ، مع محاسبة الذين يزرعون الكراهية عبر املنابر الدينيةواملساواةالوطنية 

 .الفضائيات

أو دينية، لية قبومناطقية و  ييز ألسباب ماديةيطبق القانون على املخالفين دون تم لكيالقضاء فعيل دور ت 5-

  عب باملؤسسات الحكومية واملجتمعية.وبذلك تعالج البؤر الفاسدة وتعيد الثقة للش

 جل ترسيخ األمانوتحصين الحدود مع دول الجوار من أداخل املدن واملجرمين مالحقة اإلرهابيين  استمرار 6-

 .للمستقبلي البالد لكي يطمئن املواطن واالستقرار ف

لبيات يحتاج وحل تلك الس ،كبيرة جدا الشعب الليبي أبناءتها الصراعات املسلحة بين السلبيات التي تركن إ

اون كل عبتلتنفيذية ومنظمات املجتمع املدني الدولة املختلفة التشريعية وا أجهزةجهود جبارة من  إلى

بنبذ  إال  ليبيينال أمام خر آل وال يوجد بدي ،واملدنية اإلنسانيةواملنظمات  الشعب ومن املجتمع الدولي

وا قد استوعبليبيون ذا كان التقبل سوف يثبت ما إوأن املس، جل الصالح العامالخالفات والعمل من أ

ساد وجعلت الف بالعباد وأضرتم ال، تلك األخطاء التي دمرت البالد املاض ي أ أخطاءمن  واستفادوا  الدرس

 .هذه النتائج الكارثية إلى أدىيستشري في كل مفاصل الدولة مما 
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في  2014 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراسات التي  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحطرابلس ليبيا, و تم 

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من إ تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

اء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية جهدها من أجل تحسين أد أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة

اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات 
ً
و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم  مة واإلستراتيجيات للحكومةالعا

 و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة. ورش عمل و مؤتمرات
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