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 السمخز

لي التعخف عمي: التأكيج عمي دور الزبط االجتساعي في الحج مغ ىجف البحث إ
األبعاد السفدخة لألزمة الميبية، وكحلظ رصج السخاشخ مغ انتذار انتذار الدالح، ومعخفة 

الدالح عمي مجيشة شبخق الميبية، ومعخفة دور القبائل في الحج مغ انتذار الدالح بسجيشة 
ي تػاجو السجتسع في شبخق، ولتحقيق أىجاف شبخق، وأيزًا معخف ورصج السذكمة الت

الجراسة أعجت استسارة استبيان خاصة بأكبخ القبائل في مجيشة شبخق وتكػنت عيشة 
(، وأضيخت الجراسة أن لجور القبائل في عسمية الزبط االجتساعي كان 656الجراسة مغ )

غ وجية نطخ عيشة عاليًا حيث بمغت الجاللة الشدبية  لألبعاد السفدخة لألزمة الميبية م
وفي ضػء الشتائج أوصى الباحث (، 78.85(، والستػسط الشدبي )38.83البحث )

بسجسػعة مغ التػصيات أبخزىا: اإلسخاع في حل األزمة الجاخمية، وأيزًا اإلسخاع في 
استخجاع األمغ واستقخار السجتسع، والعسل عمي أحياء دور الزبط االجتساعي السشػط بو 

 سجرسة. كل مغ األسخة وال
 شبخق.     –الحج مغ ضاىخة انتذار الدالح   -الزبط االجتساعي  -دور : كمسات دالة

                                                 
() شبخق،   جامعة -اآلداب كمية - االجتساعية الخجمة بقدع تجريذ ىيئة ، عزػدكتػر/ فتحي جاب هللا إدريذ  

Bowterhy@yahoo.com  

mailto:Bowterhy@yahoo.com
mailto:Bowterhy@yahoo.com


 د/ فتحي جاب هللا إدريس عبذ الذايم

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجالبحوث البيئية والطاقة جملة  88
 

Abstract: 
The aim of the research is to get to know me: to emphasize the 

role of social control in limiting the spread of weapons, to know the 
explanatory dimensions of the Libyan crisis, as well as to monitor the 
risks from the spread of weapons to the Libyan city of Tobruk, Knowing 
the role of the tribes in limiting the spread of weapons in the city of 
Tobruk, as well as identifying and monitoring the problem facing the 
community in Tobruk, and in order to achieve the objectives of the 
study, a questionnaire form was prepared for the largest tribes in the 
city of Tobruk and the study sample consisted of (650), The study 
showed that the role of tribes in the process of social control was high, 
as the relative significance of the explanatory dimensions of the Libyan 
crisis from the viewpoint of the research sample reached (38.13), and 
the relative average (71.15). Weapons. In light of the results, the 
researcher recommended a set of recommendations, the most 
prominent of which are: speeding up the solution of the internal crisis, 
as well as speeding up the restoration of security and stability in society, 
and working to revive the role of social control entrusted to each of the 
family and schools. 

 
Key words: the role - social control - limiting the phenomenon of 
weapons proliferation - Tobruk. 
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 .مقجمة
نطخا لسا يحيط مػضػع الزبط االجتساعي مغ أىسية كػنو األداة في تشطيع 

لية التي تدسح بتقػيع السجتسع و األساس في بشاء التساسظ االجتساعي القػي، ذلظ أنو اآل
سمػك الفخد وفق متصمبات مجتسعو، ليربح السخجع الذخعي لتحجيج سالمة الدمػك 
اإلنداني مغ عجمو؛ فالحياة االجتساعية وكسا ىػ معخوف ال تقػم إال عمى أساس التشاغع 
و االندجام القائع بيغ أعزائيا، و الحي ال يتأتى إال إذا خزع األفخاد فييا إلى نطع 

 سمػكياتيع وفق مشيج سميع يزسغ سالمة العير ضسشيا واستسخاريتو.  تحجد
تغيـخات عسيقـة مدـت الدـاحة الدياسـية العخبيـة، و  0686ولقج شـيجت نيايـة سـشة 

أتـت عمـى عجيـج األنطسـة القائسـة )تـػنذ، مرـخ، ليبيـا، الـيسغ( التـي لـع تدـتصع الرـسػد 
غزـب الذـعبي السدـتشكخ لدياسـاتيا التـي عسـخت شـػيال، أمـام وشـأة االحتجاجـات وال

والـخافس السـتسخاريتيا عمـى الـخغع مـغ كـل مـا قجمتـو مـغ تشـازالت ومـا وعـجت بإحجاثـو مـغ 
 إصـالح وتغييـخ. 

ضمت تجاعيات ضاىخة انتذار الرالح  0688فبخايخ  في الميبية األزمة انجالع ومشح
رىا السجمخة عمي الجاخل الميبي برفة عامة وشبخق برفة خاصة، وغياب األمغ تشتج آثا

حتي أقتخب األمخ لتربح ليبيا إحجى نساذج الجول الفاشمة أو حتي السشيارة في ضل تدايج 
 عجد األشخاف السترارعة. 

 مشطقة الجراسة : 
تعتبخ شبخق مجيشة ساحمية ليبية تبعج عغ العاصسة شخابمذ بسدافة تقجر 

 806.666وصل عجد سكان السجيشة إلي  0688خ شخقا. ففي عام كيمػ مت 8566ب
الف ندسة  876,66إلى نحػ  0606ووصل عجد سكانيا لعام (، 8)ألف ندسة تقخيب

 .تقخيبا

                                                 
8) Tobruk" (history), Encyclopædia Britannica, 2006, Britannica Concise 

Encyclopedia, Concise.Britannica.com
)   
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ومجيشة شبخق عاصسة محافطة شبخق، وبيا تقديسيغ إدارييغ ىسا: )بمجية السجيشة( و)بمجية 
يا: الحصية. جبيمة الشػر. باب درنة. سػق العجاج(،وتتكػن السجيشة مغ عجة أحياء أقجم

الجبيمة الذخقية. سػق العجاج. السصار القجيع. حي السختار. السشارة. شاىخ روحو. أمخيخة.  
جبيمة الشػر. الجبيمة حسخاء. وشارع فمدصيغ. سيجي يػنذ. الدشيشات. حي بػضػ. 

ساضية مثل العسارات. الحخية. الشرخ. كسا تع أستحجث بعس األحياء في الدشػات ال
الحجائق حي الخميج. الصبقة. الدىػر. أشبيمية، ومغ أشيخ القبائل العخبية التي تقصغ السجيشة: 
العبيجات. الحػتة. السػالظ والقشاشيات والعذيبات والرشاقخة والسشفة والدعيصات والقصعان 

 والسداميخ والحبػن.
 :أواًل: مذكمة البحث وتداؤالتو

البحث في اإلجابة عمي التداؤل الخئيدي التالي:  تكسغ مذكمةومسا سبق طخحو؛ 
 دور الزبط االجتساعي في الحج من ظاىخة انتذار الدالح؟ ما 

 والحي يتفخع مشو التداؤالت الفخعية التالية: 
 ما األبعاد السفدخة لألزمة الميبية؟  – 8
 ما ىي مخاشخ انتذار الدالح عمي مجيشة شبخق الميبية؟  – 0
 ط االجتساعي في الحج مغ انتذار الدالح؟  ما دور الزب – 3
 ما دور القبائل في الحج مغ انتذار الدالح بسجيشة شبخق؟ - 4
 ما السذكمة األكبخ التي تػاجو السجتسع في شبخق؟ – 5

 : ثانيا: أىسية البحث
 تتخاوح أىسية البحث في جسمة مغ األسباب حيث تكسغ األىسية فيسا يمي: 

وتشحرخ في التأكيج عمي دور األمغ وتعج  لعمسية:األىسية ا – 1         
مرادر تيجيجه نتيجة لغياب األمغ وعجم االستقخار الدياسي وما واكبو مغ غياب لكل 

 الخجمات االجتساعية واالقترادية بخالف الخجمات األمشية.
: وتكسغ في رصج السذيج الميبي برفة عامة التطبيقيةاألىسية  – 2         

 وحتي اآلن.  0688برفو خاصة،  مشح عام ومجيشة شبخق 
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 : ثالثا: أىجاف البحث
 سعي ىحا البحث إلي تحقيق األىجاف التالية:

 التأكيج عمي دور الزبط االجتساعي في الحج مغ انتذار الدالح.  – 8       
 األبعاد السفدخة لألزمة الميبية.  معخفة  – 0       
 دالح عمي مجيشة شبخق الميبية. رصج السخاشخ مغ انتذار ال  – 3       
 معخفة دور القبائل في الحج مغ انتذار الدالح بسجيشة شبخق.  – 4       

 معخف ورصج السذكمة التي تػاجو السجتسع في شبخق.  – 5    
  :رابعا: الجراسات الدابقة

، دراسة بعشػان: تفكيظ السذيج الميبي )تذخيح (8)(2222" )"يهسف لطفي قجم
 لفػاعل(.لمػاقع وا

والتي ىجفت إلي استعخاض الػاقع الميبي عمى الرعيجيغ العدكخي والدياسي عمى 
الحي ششتو  0689إبخيل  4امتجاد مخاحمو الدابقة مشح انجًلع الثػرة الميبية وحتى ىجػم 

قػات خميفة حفتخ عمى العاصسة شخابمذ وما تبع ذلظ مغ آثار عمى السذيج الدياسي 
تقجيع رؤية شاممة لألحجاث بالسخور عمى السحصات الخئيدية واألمشي، في محاولٍة ل

 السيسة فييا.  والفاعميغ الخئيدييغ خالل الدشػات الساضية، وشخح التفاصيل
كسا سيقجم التقخيخ في بجايتو استعخاضا تاريخيًّا مػجدا لفتخة حكع القحافي لفيع 

ولة وعالقاتيا الخارجية تخكيبة "نطامو" والتغييخات الجحرية التي شخأت عمى ىيكل الج
ومسارسات نطام القحافي األمشية وتصػر مطاىخ االحتجاج وما صاحبيا مغ تغييخات، 

 فبخايخ.  87ميجت إلسقاشو في ثػرة  والطخوف والعػامل الجاخمية والخارجية التي
وتػصمت الجراسة إلي أن السذيج الميبي يتعقج يػما بعج يػم وال يبجو أن الحمػل 

خرػصا في ضل تشامي نفػذ األشخاف  ادرة عمى إنياء حالة االستقصابالتقميجية ق
الخارجية وارتباط الصخفيغ السترارعيغ بتحالفات إقميسية مسا يجعل ليبيا ممفًّا عمى شاولة 

                                                 
(، تفكيظ السذيج الميبي )تذخيح لمػاقع والفػاعل(، مشتجي العاصسة، لمجراسات الدياسية 0606يػسف لصفي، ) ((8

 والسجتسعية، مرخ
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فييا ىحه  الجول الستشازعة ويخبط أحجاثيا بذكل مباشخ بالداحات األخخى التي تترارع
حجة عغ تغميب شخف عمى آخخ واكتفاءىا بسشح الجول، كسا أن عدوف الػاليات الست

األشخاف الجاعسة لحفتخ مػافقتيا عمى إسقاط الحكػمة الذخعية تارة وإبجاء دعسيا لمحكػمة 
 تعقيج السذيج.  تارة أخخى يديج مغ

تحت  (،2217"مذير محخز، و كعهان سسيخ"، ) راسة دكحلظ جاءت 
 عمي األمغ في الستػسط.  : انعكاسات أزمة انتذار الدالح الميبي(8)عشػان

 خالل مغ تيجيجه، مرادر وتشػع األمغ مفيػم تػسع عمى والتي ىجفت إلي التأكيج
 األزمة رت ا تصػ عمى الجػار، وكحلظ  الػقػف دول أمغ عمى بمج في أزمة أثخ دراسة
 مجاخمو، وأيزًا محاولة بتعجد الستػسط في األمشي الػاقع عمى تجمياتيا أبخز ورصج الميبية
 أو عا ند  إلى مغ أزمة مطيخه وتحػل لمتصػر وقابل الداعة وليج زل ا ي ال مػضػع تشاول
 حمػل السفاوضات إليجاد شاولة حػل لالجتساع السصمػب لمشزج يرل أو أىمية حخب

 البمج.  ىحا في الجيسػقخاشي التحػل شفخة ترشع ودبمػماسية قانػنية
 خيريا فيسا يمي:وتػصمت الجراسة إلي جسمة مغ الشتائج يسكغ تم

 إلى آثارىا بمغت بل اإلقميسي جػارىا حجود يتعجى الميبية األزمةإن خصخ   - 8
 . الجول تمظ عمى وآثارىا الذخعية غيخ اليجخة مػجات عبخ الستػسط شسال دول

 بالتيجيجاتًا وبحخ  وجػاً  اً بخ  قالإلختخ  وقابال ىذا لمجولة القػمي األمغ أصبح  - 0
 والشاعسة. الرمبة

( جيفخي Chivvis. S Christopherكخيدتهفخ س. شيفيذ ) "سا قجم ك
: ليبيا بعج القحافي: عبخ (0)(، دراسة بعشػان 2214)  (،Martini Jeffreyمارتيشي )

 وتجاعيات لمسدتقبل. 

                                                 
مكخة ر الدالح الميبي عمي األمغ في الستػسط، (، انعكاسات أزمة انتذا0687مذير محخز، و كعػان سسيخ، )( (8

 مقجمة الستكسال شيادة الساجدتيخ في العالقات الجولية تخرز: دراسات متػسصية، جامعة مػلػد معسخي، الجدائخ  
 = Top -“ )إسقاط القحافي: ليبيا وحجود التجخل الميبخالي( Chivvis. S Christopher) كخيدتػفخ س. شيفيذ ((0
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والتي ىجف فييا إلي التعخف عمي األمػر التي تع إنجازىا في ليبيا حتي تاريخو، 
تحجد بعس األساليب السسكشة لمسزي قجمًا، حيث كانت وتدتخمز العبخ مغ التجخبة، و 

ىي انعجام األمغ، فقج كان النعجام  0688السذكمة األخصخ التي تػاجييا ليبيا مشح عام 
األمغ تجاعيات سمبية عبخ مختمف السجاالت، وبالتالي قػض انعجام األمغ ىحا الجيػد 

 الخامية إلي بشاء مؤسدات سياسية وإدارية فاعمة.
ادًا إلــى ذلــظ، مــغ السسكــغ رســع خيــارات رئيدــية لســا قــج تبــجو عميــو قــػة واستش

تحقيق استقخار ما بعج الرخاع حيث تػصمت الجراسة إلي مجسػعة مغ الشتائج مشيا ما 
 يمي:

تحقيق االستقخار في العاصسة بسا في ذلظ مغ خالل ردع الرخاع بيغ  – 8
 مجسػعات الستسخديغ.

 التػسط في السشازعات ودعع إجخاءات بشاء الثقة بيغ السيمذيات. – 0
 تػفيخ األمغ في السصار والسيشاء. – 3
 حساية السباني الحكػمية مغ الستطاىخيغ السدمحيغ.  – 4
 تػلي عسميات الديصخة عمي الحذػد عشج الزخورة.   – 5

زبط بجراسة، تحت عشػان: دور ال، (1)(2214"سبعي سعاد: ) جاءت أيزاً 
 االجتساعي في الحج مغ الدمػك اإلجخامي في السجتسع الجدائخي.

والتي ىجفت إلي محاولة وصف وتحميل ما حجث داخل السجتسع خاصة ما يتعمق 
وإبخاز مجى أىسية الزبط  بالدمػكيات اإلنحخافيو و الػقػف عمى العػامل السؤدية لحلظ،

إبخاز   قائي لمسجتسع عامة، كحلظاالجتساعي مغ خالل وسائمو السختمفة في الجانب الػ 
دور القانػن السيع في السجتسع ومالو مغ مخكد مؤثخ في حياة األفخاد و السجتسع، وما 
                                                                                                                            

pling Qaddafi: Libya and the Limits of Liberal Intervention )نيػيػرك: مشذػرات جامعة كامبخيجج 

(4102 (Cambridge University Press ،0684 55 - 53، ص 
دور الزبط االجتساعي في الحج مغ الدمػك اإلجخامي في السجتسع الجدائخي. دراسة ميجانية  (،0684سبعي سعاد: ) ((8

لسشحخفيغ، محكخة لشيل شيادة الساستخ في عمع االجتساع التخبػي، جامعة عبج الحسيج ابغ بأديذ، لعيشة مغ الذباب ا
 مدتغانع، كمية العمػم االجتساعية، قدع عمع االجتساع، الجسيػرية الجدائخية 
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أيزًا إبخاز الجانب السشػط   يكتدبو مغ أىسية كبخى في الحفاظ عمى البشاء االجتساعي،
يق األمغ و بػسائل الزبط االجتساعي مغ خالل السدؤولية السمقاة عمييا مغ خالل تحق

 االستقخار في السجتسع. 
 وتػصمت الجراسة إلي عجة نتائج مشيا:

يداىع الزبط االجتساعي بذكل كبيخ في الحج مغ سمػكيات األفخاد  - 8
 السشحخفة.
انعجام الخقابة األسخية والبصالة و تعاشي السخجرات، والسذاكل االجتساعية و  - 0

يذية، وجساعة الخفاق، مغ أىع العشاصخ التي مغ الفػارق االجتساعية، وتجىػر الحالة السع
 شأنيا أن تجفع بالذباب بالمجػء إلى مسارسة الدمػكيات اإلجخامية. 

: التجخل األجشبي (8)(، دراسة تحت عشهان2213"زردمي عالء الجين")كحلظ قجم  
 ودوره في إسقاط نطام القحافي.

لتجخل األجشبي و تتبع السخاحل تبيان و إبخاز السفاىيع الستعمقة باوالتي ىجفت إلي 
التاريخية التي مخ بيا ىحا السفيػم واىع السشطػرات التي تشاولت ضاىخة التجخل األجشبي، 
وكحلظ الكذف عغ العالقة بيغ األحجاث و الستغيخات الدياسية التي عخفيا الشطام 

ليبيا مشح الدياسي في ليبيا ورصج السخاحل التاريخية التي مخ بيا التجخل األجشبي في 
قزية لػكاربي، ودور الحي لعبتو األشخاف الجولية في إسقاط نطام القحافي و تغحية الثػار 
الميبييغ لتسخد ضج نطام العقيج، أيزًا دراسة وتحميل شبيعة نطام الحكع في ليبيا و 
الخرػصية التي يتسيد بيا ىحا الشطام عغ باقي األنطسة وعالقتو مع الػحجات الجولية 

ية والعالسية، وكحلظ الػصػل مغ خالل الجراسة إلى وضع الترػرات و اإلقميس
 الديشاريػىات السحتسمة لسدتقبل الشطام الدياسي الميبي عمى ضػء السعصيات الستػفخة. 

 وتػصمت الجراسة إلي الشتائج التالية:

                                                 
الساجدتيخ (، التجخل األجشبي ودوره في إسقاط نطام القحافي. محكخة مكسمة لشيل شيادة 0683زردمي عالء الجيغ،) ((8

 في العمػم الدياسية والعالقات الجولية تخرز: دراسات مغاربية، جامعة دمحم خيزخ بدكخة، الجدائخ
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ىشاك العجيج مغ الجوافع و األسباب الػاضحة التي أدت لمتجخل األجشبي في   - 8
، و مغ بيغ أبخز ىحه األسباب شبيعة نطام معسخ القحافي وشخريتو التي تعتبخ أنيا ليبيا

مغ الذخريات الجكتاتػرية وشكل العالقة مع الجول الغخبية الحي تجدج في أزمة 
 لػكخبي.
لعبت السؤسدات الجولية دورا ميسا في األزمة الميبية، فقج كان التجخل فييا  - 0

يئة األمع الستحجة و مجمذ األمغ حيث تع التجخل بجافع لو قاعجة دولية متسثل في ى
 .8973و  8976قانػني، مغ خالل إصجار القخاريغ 

التجخل الجولي في ليبيا أمتاز بدخعة و لعبت فيو العجيج مغ الجول األوربية  - 3
و العخبية كقصخ و تخكيا أدوارا أساسية، إذ كانت قصخ مغ بيغ ىحه الجول التي ساىست 

خ في التجخل في ليبيا بجانب الجول الكبخى، كسا لعب اإلعالم العالسي و بذكل كبي
 العخبي دورا حاسسا فيو. 

التجخل األجشبي في ليبيا مخ بعجد مغ السخاحل وكانت بجاية التجخل الفعمي  - 4
لمعسميات بقيادة الػاليات الستحجة و فخندا و بخيصانيا و كان ليا دور كبيخ في تجميخ 

وتعديداتيا األمشية و الجفاعية، ثع انتقال القيادة لمحمف األشمدي، ليكػن  قػات القحافي
 بحلظ العسل دولي بقيادة محايجة دولية. 

 تعقيب عمي الجراسات الدابقة ومجي االستفادة مشيا : 
 جاءت الجراسات الدابقة متذابية مع شبيعة البحث الحالي مغ حيث: 

 : من حيث مهضهع ومجتسع البحث - 1  
تفكيظ السذيج الميبي )تذخيح (، والتي جاءت بعشػان: 2222"يػسف لصفي" ) قجم

لمػاقع والفػاعل(، والتي ىجفت إلي استعخاض الػاقع الميبي عمى الرعيجيغ العدكخي 
(، بعشػان: انعكاسات 2217والدياسي، وكحلظ دراسة مذير محخز، و كعػان سسيخ"، )

 تػسع عمى لستػسط، والتي ىجفت إلي التأكيجأزمة انتذار الدالح الميبي عمي األمغ في ا
"، بعشػان (2214) تيجيجه، وأيزًا : دراسة "سبعي سعاد: مرادر وتشػع األمغ مفيػم

دور الزبط االجتساعي في الحج مغ الدمػك اإلجخامي في السجتسع الجدائخي، والتي 
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كيات ىجفت إلي محاولة وصف وتحميل ما حجث داخل السجتسع خاصة ما يتعمق بالدمػ 
اإلنحخافيو و الػقػف عمى العػامل السؤدية لحلظ، و دراسة " كخيدتػفخ س. شيفيذ 

(Chivvis.S Christopher( جيفخي مارتيشي )Martini Jeffrey(  ،)2214 ،)
بعشػان:  ليبيا بعج القحافي: عبخ وتجاعيات لمسدتقبل، والتي ىجفا فييا إلي التعخف عمي 

"زردمي عالء يا حتي تاريخو، أيزًا دراسة األمػر التي تع إنجازىا في ليب
(، بعشػان: التجخل األجشبي ودوره في إسقاط نطام القحافي، والتي ىجفت 2213الجيغ")

تبيان و إبخاز السفاىيع الستعمقة بالتجخل األجشبي و تتبع السخاحل التاريخية التي مخ إلي 
 بيا ىحا السفيػم.

لجراسات الدابقة السشيج الػصفي استخجمت اغمب ا . السشيج العمسي لمبحث:2
  التحميمي مع شخيقة السدح االجتساعي لتػضيح بيانات الجراسات.

اإلشار  تحجيج  تم االستفادة من الجراسات الدابقة في الشهاحي اآلتية: ولقج
دور الزبط االجتساعي في مجال:  في السػضػع أدبيات ءاإثخ  خالل مغ لمبحث، الشطخي 

 الدالح، في مجيشة طبخق.الحج من ظاىخة انتذار 
 : خامدا: السفاىيم األساسية

 مفيهم الجور:  – 1
الجور في معجع مرصمحات العمػم االجتساعية بأنـو  عخف "أحسج زكي بجوي"

"الـدمػك الستػقع مغ الفخد في الجساعة والجانب الجيشامي لسخكد الفخد، فبيشسا يذيخ 
ر يذيخ إلى نسػذج الدمػك الحي يتصمبو السخكد إلى مكانة الفخد في الجساعة، فإن الجو 

 .(8)السخكد
بأنو: أنػاع الدمػك التي يقػم بيا  "Herbert s.stranويعخفو "ىخبخت ستخيغ 

الذخز بالفعل مكانة معيشة ، بسعشى أنو كيف يتعيغ عمى شاغل الجور أن يدمظ أو 
و في يترخف حيال الذخز أو األشخاص اآلخخيغ الحيغ يزعػن حقػق وواجبات مكانت

                                                 
 395(، معجع مرصمحات العمػم االجتساعية، مكتبة لبشان، بيخوت، ص 8993أحسج زكي بجوي: ) ( (8
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تعاممو معيع ، ويذغل كل فخد مجسػعة مغ السكانات داخل عجد مغ أنداق السكانات 
التي يسكغ ترػر كل ندق مشيا كخخيصة تحجد السكانات السختمفة مغ حيث عالقتيا 

، والجور بشاء عمى ذلظ تتابع نسصي لسعارف واتجاىات وميارات مكتدبة  (8)ببعزيا 
مغ السػاقف وعادة ما يختبط دور الفخد بأدوار األفخاد يقػم بو فخد مغ األفخاد في مػقف 

 .(0)آلخخيغ
الجور ىػ مجسػعة مغ األنذصة السختبصة واألشخ الدمػكية عخيف إجخائيًا بأنو: وي

 التي تحقق ما ىػ متػقع في مػاقف معيشة. 
 : (3)مفيهم الزبط االجتساعي – 2

عـج والسعـاييخ الخسـسية وغيخ الزـبط االجتسـاعي فـي مجسمـو ىـػ مجسػعـة مـغ القػا 
الخسسية السشطسة لمدمػك اإلنداني، والتي تعسـل عمـى تشطـيع وتػجيـو سـمػك الفـخد مــغ 
خــالل مجسػعــة مــغ الػســائل التــي تحــجد أنســاط الدــمػك السقبــػل وغيــخ السقبــػل 

 .(4)اجتساعيا
اذج الثقافية و الخمػز الجسعية و ويعخفو "جػرج جػرفيتر":"بأنو مجسػعة مغ الشس

 السعاني الخوحية السذتخكة و القيع و األفكار و السثل وكحلظ األفعال و العسميات السترمة
بيا السجتسع و السجسػعة وكل فخد أن يقزي عمى الرخاع و  بيا مباشخة و التي يدتصيع

د مبتكخة الزيق الحادثيغ بجاخمو عغ شخيق اتدان مؤقت و أن تخح خصػات نحػ جيػ 
 .(5)فعالة"  ذات أثار

الزبط االجتساعي ىػ عبارة عغ العسميات و اإلجخاءات تعخيفو إجخائيًا: 
 السقرػدة والغيخ مقرػدة التي يتخحىا مجتسع ما. 

                                                 
جساعات الذباب مغ اإلدمان ، رسالة  دمحم سميع أحسج ، تقػيع دور األخرائي االجتساعي مع فخيق العسل لػقاية (8)

 . 09، ص 0666ماجيدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية الخجمة االجتساعية ، جامعة حمػان ، 
 867، ص 4دار الكتاب السرخي، ط –(، معجع مرصمحات عمع الشفذ 8984عبج السجيج سالسي وآخخون: ) ((0
 45ص –  خة الحجيثة القاى –االجتساعي (، الزبط والتشطيع 8959) :أحسج الخذاب ((3
  085(، عمع االجتساع القانػني والزبط االجتساعي، القاىخة، مكتبة الذخق، ص 8985إبخاىيع أبػ الفار: ) ((4
 35، ص 0(، عمع االجتساع القانػني، القاىخة، دار السعارف، ط8980سسيخ نعيع: ) ((5
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 الحج من ظاىخة انتذار الدالح:  - 3
 وجسعو سمحا يدمح، سمح، مغ الحخب اللة جامع اسع بأنو لغة: الدالح يعخف

وتدمح  أولى، والتحكيخ سالحات، التأنيث عمى ويجسع وسمحان وسمح سمحةأ التحكيخ عمى
 أو يقاتل ما ىػ كل والدالح بالدالح، زوده أي فالناً  وأسمحو الدالح، لبذ أي الخجل
  .(8)الحخب في بو يجافع

 الدالح ىػ ىشا الدالح والسقرػد تعخيف يسكغ :االصطالحي الرعيج عمى أما
 عغ الشاتجة الغازات لتسجد الزاغصة بالقػة السقحوفات لخمي معجة ألو كل بأنو: الشاري 
 مشيا القجيسة األسمحة أنػاع جسيع التعخيف ىحا تحت ويشجرج الستفجخة السػاد اشتعال
 .(0)والحجيثة

يعخف الحج مغ التدمح بالسخاقبة الجولية أو تقييج تصػيخ أو اختبار أو إنتاج أو 
ضية أن استسخار وجػد بعس السؤسدات نذخ أو استخجام األسمحة عمى أساس فخ 

العدكخية الػششية أمخ ال مفخ مشو، يتزسغ ىحا السفيػم شكاًل مغ أشكال التعاون بيغ 
الجول ذات التشافدية أو الخرػمة عسػمًا في مجاالت الدياسة العدكخية لتقميل احتسالية 

 .(3)الحخب أو في حالة حجوث حخب، لمحج مغ تجميخىا
 Tobrukمجيشة طبخق:  - 4

ىي مجيشة ساحمية وتقع في أقرى شخق ليبيا بسدافة مائة وأربعيغ كيمػمتخًا مغ 
الحجود الميبية السرخية وتعتبخ البػابة الذخقية لميبيا، وتبعج عغ العاصسة شخابمذ مدافة 
ألف وخسدسائة كيمػمتخًا، وشبخق عبارة عغ شبو جديخة تصل عمى البحخ األبيس 

مػمتخات، ويتجنى الػضع االقترادي في شبخق كثيخًا ألنيا الستػسط لسدافة ثسانية كي

                                                 
ومقحوفاتيا، مغ إصجارات السخكد العخبي لمجراسات (، التعخف عمي األسمحة الشارية 8996صالح الجيغ البخليدي: ) ((8

  38األمشية، الخياض، ص 
 30(، التعخف عمي األسمحة الشارية ومقحوفاتيا، السخجع الدابق، ص 8996صالح الجيغ البخليدي: ) ((0

&Kenneth W. Thompson, août 09, 2016  tannica,Arms control, encyclopedia bri 
)3(

 

The Editors of Encyclopaedia Britannica, janv. 30, ament, encyclopedia britannica,Disarm

2019.  

https://www.britannica.com/topic/arms-control
https://www.britannica.com/topic/disarmament
https://www.britannica.com/topic/disarmament
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كانت مدخحًا لمحخوب والتحالفات التي دارت فييا، وكحلظ حخوب العرابات األخيخة التي 
 شيجتيا ليبيا بخمتيا. 

، ىي مجيشة ساحمية وميشاء في شخق ليبيا، عمى Tobrukوشبخق باإلنجميدية 
حجود الميبية السرخية. وىي عاصسة شعبية كع مغ ال 846البحخ الستػسط، عمى بعج 

 البصشان ويبمغ عجد سكانيا وىي مدقط رأس الذييج عسخ السختار.
وتقدع مجيشة شبخق إدارّيًا إلى قدسيغ: حيث نجج القدع األول: وىػ بمجّية السجيشة، 
 أّما القدع الّثاني: فيػ بمجية سػق العجاج، وتتأّلف ىحه السجيشة مغ أحياء عجيجة، مشيا

القجيسة ومشيا التي تّع استحجاثيا الحقًا، ومغ األحياء القجيسة فييا كّل مغ حي الحصية، 
وحي جبمية الشػر، وحي الجبمية الذخقية، وأيزًا حي باب درنة، وحي سػق العجاج، 
وىشالظ حّي السصار القجيع، وحي شارع فمدصيغ، وحّي السشارة، كسا ويتػاجج ىشاك العجيج 

سة في السجيشة، أّما عغ األحياء الحجيثة، فشجج حي الخميج، وأيزًا حي مغ األحياء القجي
 إشبيمية، وىشالظ حي الدىػر، وأيزًا حي الصبقة.

ومغ أبخز القبائل العخبية التي تقصشيا ىي: لعبيجات، والعذيبات، والرشاقخة، 
ع شبخق والدعيصات، والقصعان، والسداميخ، والحبػن، والسػالظ والقشاشيات، وإداريا تتب

لذعبية البصشان حيث تقدع إلى مؤتسخ السجيشة ومؤتسخ شيجاء الشاضػرة، وكحلظ تزع 
 . األحياء القجيسة والججيجة مشيا

 :  سادسا: التهجو الشعخي 
 سيعتسج ىحا البحث عمي نطخيات الزبط االجتساعي وىي:

 : cooley – . نعخية الزبط الحاتي: كهلي1
نو كل ال يتجدأ يعتسج في تشطيسو االجتساعي يشطخ" كػلي" لمسجتسع عمى أساس أ

عمى الخمػز واألنساط والسدتػيات الجسعية والقيع والسثل، فيػ يخى أن الزبط االجتساعي 
ىػ تمظ العسمية السدتسخة التي تكسغ في الخمق الحاتي لمسجتسع، أي أنو ضبط ذاتي يقػم 

فذ الػقت، وبشاًء عميو بو السجتسع، فالسجتسع ىػ الحي يزبط، وىػ الحي يشزبط في ن
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فاألفخاد ليدػا مشعدليغ عغ الفعل االجتساعي، والزبط االجتساعي يفخض عمى الكل 
 .(8)االجتساعي وبػاسصتو، وىػ يطيخ في السجتسعات الذاممة و الجساعات الخاصة 

 :landis – . الشعخية البشائية الهظيفية:" النجىد2
ي ودورىا في الزبط االجتساعي، كسا يخكد "النجيد"عمى مكػنات البشاء االجتساع

يخكد عمى مفيػم التػازن الػضيفي بيغ الشطع االجتساعية وعالقة ىحه الشطع بالزبط 
االجتساعي، ويرػر "النجيد" الشطع االجتساعية عمى شكل حع مترل نطخي، يسثل أن 

لصخف ضخفية التفكظ االجتساعي الحي يتدع بالفػضػية والشداعات الفخدية، بيشسا يسثل ا
األخخ التشطيع االجتساعي األكثخ صخامة والحي يتسيد باالعتساد عمى الدمصة السصمقة، 

 . (0)وبيشيسا مشصقة تدامح واسعة 
  :Ralph Linton . نعخية الجور االجتساعي:3

أن السكانة عبارة عغ مجسػعة الحقػق والػاجبات، وبأن الجور ىػ السطيخ 
ه الحقػق والػاجبات معشاه القيام بالجور، ويذسل الجور الجيشاميكي لمسكانة، فالديخ عمى ىح

االتجاىات والقيع والدمػك التي يسمييا السجتسع عمى كل األشخاص الحيغ  عشج "ليشػن"
 .(3)يذغمػن مخكدا معيشا" 

في حيغ يخى بعس العمساء أن الجور يتسثل في "سمدمة استجابات شخشية متػافقة 
اعي، تسثل نسط التشبيو في سمدمة استجابات اآلخخيغ داخميا ألن أشخاف السػقف االجتس

الذخشية الستػافقة داخميا بشفذ السدتػى في السػقف، ومغ ىشا ندتصيع القػل أنو حدب 
ىحه الشطخية أن الجور ثسخة تفاعل الحات والغيخ، وأن االتجاىات نحػ الحات ىي أساس 

خ تأثخا كبيخا بالسعاييخ الثقافية فكخة الجور، وتكتدب عغ شخيق التشذئة االجتساعية، وتتأث
الدائجة، كسا تتأثخ بخبخة الذخز الحاتية، ومغ ىشا حاولت نطخية الجور تفيع الدمػك 

                                                 
 60ان، دار الذخوق، ص (، عمع اجتساع التخبية، عس8999الخاشجان عبج هللا: ) ((8
 05(، الزبط االجتساعي والتساسظ األسخي، الخياض، دار الشيزة، ص 0666الدالع خالج بغ عبج الخحسان: ) ((0
  58، ص 8(، التشذئة االجتساعية، عسان، دار البجاية، ط0666رانيا عجنان، رشا بدام: )(  (3
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اإلنداني بالرػرة السعقجة التي كػن عمييا باعتبار أن الدمػك االجتساعي يذسل 
 .(8)العشاصخ الحزارية واالجتساعية والذخرية

 ": Ross – تساعي: "روس. نعخية تطهر وسائل الزبط االج4
تقػم ىحه الشطخية عمى أساس الصبيعة الخيخة لإلندان، إذ يعتقج "روس" أن داخل 

السذارك أو التعاشف، القابمية لالجتساع، اإلحداس  الشفذ اإلندانية أربعة غخائد ىي:
 ، لإلندان يقػم عمى(0)بالعجالة، ورد الفعل الفخدي و تذكل ىحه الغخائد نطاما اجتساعيا 

تبادل العالقات بيغ األفخاد في السجتسع بذكل ودي، وكمسا تصػر السجتسع ضعفت تمظ 
الغخائد، وضيخت سيصخت السرمحة الحاتية عميو، و ىشا يزصخ السجتسع لػضع لزػابط 

 . (3)مرصشعة لحكع العالقات بيغ أفخاده 
وتدداد تمظ الزػابط و تتصػر كمسا ازداد تحزخ السجتسع، وتعقجت أنطستو، 
وتبايشت جساعاتو، أي أن ىشاك مجسػعة أسباب أوججت الحاجة إلى الزبط االجتساعي 

 وتصػر وسائمو وىي: 
  زيادة حجع الدكان وضيػر شػائف وعذائخ ججيجة.  -أ 

 ضعف الغخائد الصبيعية وضيػر األنانية الفخدية.  -ب 
في ضيػر جساعات متبايشة اقتراديا، أو عشرخيا أو شبقيا أو ثقافيا،  -ج 

 .(4)السجتسع الػاحج
 وسائل الزبط االجتساعي: 

 يسكغ تدميط الزػء عمى وسائل الزبط االجتساعي: 
بأنو: "ىػ الذعػر  "، الجيغ" Kant- عخف الفيمدػف األلساني" كانت . الجين:1

 .(8) "بػاجبشا مغ حيث كػنو قائسا عمى أوامخ إليية سامية
                                                 

 50(، مخجع سبق ذكخه، ص 0666رانيا عجنان، رشا بدام: ) ((8
 06(، السخجع الدابق، ص 0666الدالع خالج عبج الخحسغ: ) ((0
(، الدخة والزبط االجتساعي، الخياض، دار الشيزة، ص 0668والخومي ثابت بغ مذال: ) الحامج دمحم بغ مرعب ( (3

868 
 96(، القانػن والزػابط العخفية، اإلسكشجرية، دار السعخفة الجامعية، ص 8984سامية دمحم جابخ: ) ((4
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رة أخالقية تحتسيا حاجة الفخد إلى ضخو  "أما عمساء االجتساع فيع يخون أنو يسثل
الزبط، فيػ يداعج في كبح جساح غخائده و الديصخة عمى أنانية، حيث إن القيع التي 
يتزسشيا الجيغ كالخيخ و العسل و الدالم، مسا يعيغ الفخد عمى تقبل التزحية في سبيل 

 .(0)اآلخخيغ و كحلظ مغالبة الشفذ" 
صخ السيسة في الزبط االجتساعي ،وذلظ ويعج القانػن أحج العشا. القانهن: 2

ألنو يعسل عمى تقشيغ و تشطيع الدمػ ك اإلنداني، وتقػم الدمصة الخسسية العامة، 
وكحلظ تفديخه، وقج يكػن مغ بيغ ما يسيد القانػن عغ  –أي القانػن  -الدياسية بفخضو

ا يفيسو بقية العشاصخ األخخى السداىسة في عسمية الزبط االجتساعي، أن القانػن كس
الستذخعة و فقياء القانػن يجل عمى "أن ال جخيسة بال نز وال عقػبة بال قانػن" وتطيخ 
الحاجة الساسة لمقانػن كعشرخ ميع مغ عشاصخ الزبط االجتساعي، كمسا زاد التصػر و 
االزدىار في السجتسع اإلنداني واتدعت عالقاتو األفقية والعسػدية، سػاء عمى الرعيج 

 . (3)خارجي لمسجتسع الجاخمي أو ال
 :أسباب السذكمة التي تهاجو مجيشة طبخق  

برفة عامة ومجيشة شبخق برفة خاصة،  اليػم العخبية الجول مغ العجيج تذيج
 والخفيفة الرغيخة األسمحة مغ تعج تحرى وال ال كسيات فييا تدتخجم مدمحو نداعات
 مغ مع برخامة تعاملي األسمحة بيحه قانػن خاص لجييا يكػن  أن يتػجب الحي األمخ
 الشذاط. ذلظ في االستسخار عغ لو رادعاً  تكػن  حتى بيا مذخوعة غيخ برػرة يتجار

 األمغ، انعجام ىي 2011 العام مشح ليبيا تػاجييا التي األخصخ السذكمة فمقج كانت
 ىحا األمغ انعجام السجاالت، وقػض مختمف عبخ سمبية تجاعيات األمغ النعجام كان فقج

 وإدارية فاعمة، وقيج البرسة الجولية التي كانت  سياسية مؤسدات بشاء إلى ميةاخ ال الجيػد
 وفي ليبيا ضسغ والجيادية ميةااألجخ  السجسػعات تػسع وسيل األدنى، حجىا عشج أصالً 

                                                                                                                            
  90(، االجتساع الجيشي، القاىخة، مكتبة القاىخة  الحجيثة، ص 8959أحسج الخذاب: ) ((8
  66، ص 0حدغ الداعاتي: )بجون(، عمع االجتساع القانػني، القاىخة، مكتبة األنجمػ السرخية، ط ((0
 380(، قامػس عمع االجتساع، اإلسكشجرية، دار السعخفة الجامعية، 8988دمحم عاشف غيث: ) ((3
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مدتسخ  لتيجيج يتعخضػن  الميبيػن  الدياسيػن  القادة وكان أوسع، نصاقٍ  عمى السشصقة
 باليجػم. 

في السقام األول عغ فذل الجيج الخامي إلي ندع سالح  ويشذأ انعجام األمغ
الدياسية  والقيادة الجوليػن  وأقخ السدتذارون  الحخب، بعج وتدخيحيا الستسخدة السيميذيات

 لع مشيسا أياً  أن غيخ البجاية، مشح الستسخديغ سالح ندع بأىسية سػاء حج عمى الميبية
السدمحة  السجسػعات مغ مختمفة أنػاع تديصخ لحلظ، كشتيجة األمخ ىحا تشفيح مغ يتسكغ
رحستيا،  تحت السشتخبة الحكػمة فيو تعير الحي الػقت في البمج، مغ كبيخ جدء عمى
  الجبيات مختمف عمى التقجم سيبقى األمشي، الػضع عمى الديصخة بدط حيغ وإلى

 دائسًا.  بالخصخ وميجداً  بصيئًا، األخخى 
األفخاد  بيغ والخفيفة الرغيخة األسمحة رانتذا إلى أدت األسباب مغ مجسػعة وثسة

 األفخاد لجى الشفدية الحالة سػء أن حيث األسباب الشفدية: مقجمتيا: في تأتي والتي
 لمشتائج حداب ودون  السجروسة غيخ الترخفات العجيج مغ مسارسة إلى تجفيع أن يسكغ
 الرجد ىحا وفي الترخفات، تمظ مغ واحجاً  يكػن  الدالح قج واقتشاء عمييا، تتختب التي
 امتالك في األفخاد لجى الخغبة تكػن  التي الشفدية بعس األسباب عمى التسثيل يسكغ

 : (8)يمي  ما مشيا والخفيفة الرغيخة سيسا وال األسمحة،
 الحياة. أعباء مػاجية في بالفذل . الذعػر8
بالسمل  الذعػر لجييع يػلج مسا األفخاد فيو يعير الحي واليأس . اإلحباط0

 الغتخاب وعجم االحتخام إزاء السجتسع الحي يعيذػن فيو.وا
 . افتقاد الفخد ألىسية دوره في األسخة والسجتسع.3
 . إخفاق الفخد في تحقيق ذاتو.4

                                                 
(1)

  Small Arms and Light Weapons Proliferation and Its Implication for West African 

Regional Security ، International Journal of Humanities and Social Science ، Vol. 4 ، 

No. 8; June 2014 ، p.266- 277 
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والخفيفة  الرغيخة األسمحة انتذار عمى تداعج التي الشفدية األسباب جانب وإلى
 والجساعات األفخاد بيغ حةاألسم ىحه انتذار إلى األخخى  ىي تؤدي سياسية أسباب ىشاك

  :  (8)يمي  ما األسباب ىحه أىع ومغ السدمحة
األسمحة  انتذار إلى الجولة في االستقخار عجم : يؤديالدياسي االستقخار . عجم1
عشيا  غاب التي الجول اغمب أن ذلظ عمى والجليل فييا كبيخ بذكل والخفيفة الرغيخة

 فييا انتذخت الجول مغ وغيخىا وأفغاندتان رياوسػ  كالعخاق االستقخار عجم وسادىا األمغ
 مخيف.  بذكل العشف أعسال فييا وزادت األسمحة ىحه

 سيكػن  دولة  أي في االقترادية األوضاع سػء : إناالقترادية . األسباب2
 الغزبلسجتسع وإشاعة الفػضى فيو، ناىيظ عغ تكػيغ مذاعخ ا ذلظ انييار في سبباً 

 اقتشاء األسمحة إلى األفخاد يجفع سبباً  يذكل مسا الجولة ضج األفخاد قبل مغ والكخاىية
 . (0) ليع الفخصة تتاح عشجما استعساليا وإمكانية مشيا، الرغيخة خرػصاً 
 الرغيخة انتذار األسمحة عمى األخخى  ىي تعسل حيث :القانهنية األسباب. 3
 : (3)يمي  ما دالرج ىحا في القانػنية األسباب أىع امغ ولعل األفخاد بيغ والخفيفة

 عام.  بذكل الجول في وحيازتيا باألسمحة الخاصة القػانيغ تػحيج عجم -أ 
 األوسط الذخق  دول في بيا السأخػذ الخاصة الجشائية الدياسة فعالية عجم -ب 

 السشع.  أم العقاب أم بالتجخيع مشيا تعمق ما سػاء خاص بذكل
لسجال ا إفداح في خصػرة ىاوأكثخ  األسباب أىع وتعج مغاألمشية:  . األسباب4
 األمشية األسباب أىع مذخوعة ومغ غيخ برػرة بيا واإلتجار األسمحة امتالك فيلإلفخاد 

 :(8)يمي ما الرجد ىحا في

                                                 
  080 – 086كتبة الجامعية الحجيثة، اإلسكشجرية، ص ، الس0(، اإلرىاب والذباب، ط0686دمحم يدخي دعبذ: ) ((8
(، دور الدياسة الجشائية في مكافحة انتذار األسمحة والستفجخات في السسمكة العخبية 0666دمحم أحسج الدىخاني: ) ((0

  53الدعػدية، دراسة تأصيمية تصبيقية، رسالة ماجدتيخ، كمية الجراسات العميا، جامعة نايف لمعمػم األمشية، ص 
 والحخائخ األسمحة نطام باألسمحة، السذخوع غيخ اإلتجار عغ الجشائية السدؤولية (،0688البقسي: ) دمحم بشع ناصخ ((3

 4لمعمػم األمشية، الخياض، ص  نايف جامعة إصجارات مغ نسػذجا، الدعػدي
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 مخازن  مغ سخقتيا شخيق عغ األسمحة تدخب عشو يشتج الحي اإلىسال -أ 
 األمشية.  لمجيات التابعة األسمحة

 عمى الخقابة أحكام عمى القجرة وعجم األمشي تاالنفال نتيجة األسمحة تيخيب -ب 
 والجػية(.  والبحخية مشيا البخية( لمجولة الحجودية السشافح

 األمغ.  رجال أعيغ عغ بعيجاً  وبيعو الدالح لترشيع سخية مرانع وجػد -ج 
 افتعال في العطسى الجول رغبة ىي األسمحة ىحه الحقيقي النتذار ويعتبخ الدبب

 اجل مغ وذلظ األوسط الذخق  دول وخاصة الجول مغ في العجيج توالرخاعا األزمات
 واضح األمخ وىحا الجوالرات، مميارات ليا تجر التي أسمحتيا ليا لترخيف سػقاً  إيجاد

ذلظ  عمى دليل خيخ ىي السداحة الشداعات واشخاف األفخاد أيادي بيغ واألسمحة السشتذخة
 الخصػرة مغ كبيخة درجة وعمى متصػرة والخفيفة( )الرغيخة األسمحة ىحه مغ فالغالب
 .(0)الجول  مغ العجيج في الشطامية الجيػش حتى إلييا وتفتقج

 "معسخ الدابق الخئيذ تخسانة سالح ضسغ كانت التي األسمحة انتذار راغخ  فعمى
 إلى ىحا لو، الكتائب العدكخية ضسغ يحاربػن  كانػا الحيغ السقاتميغ ، وانتذار"القحافي
 الجخيسة لكافة جساعات ذىبية فخصة قجم مسا الميبية الحجود عمى األمشي التخاخي جانب

 مع بعس تحالفيسا إلى تاالسخجر  بتجارة وخاصة بالتيخيب العاممة سػاء السشطسة
الجساعات  مع بالتشديق الميبي اإلقميع حجود وخارج داخل مدتػيات عجة عبخ وعسميسا
ليبيا، كحلظ ىشاك  مغ القخيبة الجغخافية اليعاألق في السشطسة الجخيسة وجساعات اإلرىابية

الكثيخ مغ األحجاث والسذاكل التي تقع مغ إصابات ترل إلى القتل وىي كثيخة، وبرفة 
 خاصة في اآلونة األخيخة. 

 سابعا: اإلجخاءات السشيجية:

                                                                                                                            
وة العمسية بعشػان )مكافحة (، واقع اإلرىاب واتجاىاتو، ورقة عسل مقجمة إلي الشج8999دمحم محي الجيغ عػض: ) ((8

 88( ص 6- 0إلي  5- 38اإلرىاب( في أكاديسية نايف لمعمػم األمشية، الخياض، خالل السجة مغ )

(، تجارة الدالح غيخ السذخوعة وغديل األمػال، ورقة عسل مقجمة إلي الشجوة العمسية 0683دمحم جسال مطمػم: ) ((0
 تجريبية، الخياض. السشعقجة في كمية التجريب، قدع البخامج ال
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 : نهع البحث ومشيجو – 1
، والسشيج يعتبخ ىحا البحث مغ الشػع الػصفي والتاريخي وأيزًا دراسة الحالة

 مغ يديل وعمسي، مشطع قالب في الفكخ تػجو بػصمة السشيجية االستقخائي، حيث تعتبخ
 السػضػع مغ خالل استخجام ما يمي: شخح خاللو

 ا البحثىح في التاريخي السشيج أدوات بعس تػضيف : تعأواًل: السشيج التاريخي
 عبخ الميبية األزمة تبمػر إلى أدى الحي والتفاعمي التصػري  والدياق السدار عمى لمػقػف
 الدمغ. 

 مغ العمسية السذكالت لجراسة  السشاسبة الصخيقة ىػ: ثانيًا: السشيج الهصفي
 دالئل ليا مشصقية إلى تفديخات الػصػل ثع ومغ عمسية بصخيقة بالػصف القيام خالل

 في ذلظ استخجام ويتع لمسذكمة، محجدة ُأشخ وضع عمى القجرة الباحث تسشح وبخاىيغ
 البحث. نتائج حجيجت

: وىػ يخكد عمى السػقف الكمي أو مجسػع العػامل التي ثالثًا: مشيج دراسة الحالة
تداعج في وجـػد مػقـف معيغ ،إضافة إلى دراسة الدمػك الفخدي داخل السػقـف الـحي 

، والحي ىػ أيزًا استقراء أمبخيقى معسق (8)ومقارنتيا يقـع فيـو، مـع تحميـل السػاقـف
ىخة معاصخة في سياقيا الصبيعي والحالة تكػن فخدًا أو جساعات والتي يتع حػل ضا

 دراستيا بذكل تام وشامل.  
 في لمتجخل الدياسية األسباب استقخاء خالل مغ وذلظ  :االستقخائي رابعًا: السشيج

 القحافي.  بعج ما ليبيا في الحجوث السسكشة الديشاريػىات أىع تبيان و تحجيج ومحاولة ليبيا
 :أدوات البحث – 2

حاولشا في ىحا البحث استخجام أدوا ت جسع البيانات التي تتالءم مع شبيعة 
مػضػعيا، وفي ىحا الرجد فقج قسشا باالعتساد عمى استسارة استبيان مػحجة شبقت عمي 

 عيشة عذػائية مغ أكبخ ثالث قبائل في مجيشة شبخق. 

                                                 
 866(، ترسيع وتشفي البحػث االجتساعية، دار السعخفة الجامعية، اإلسكشجرية، ص 0664غخيب سيج أحسج: ) ((8
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 :  مجاالت البحث – 3
 جخاء استبيان ىحا البحث في محخك اإلنتخنت جػجل. :  تع إالسجال السكاني –أ 

 18: تع إجخاء ىحا البحث في الفتخة مغ يػم الثالثاء السػافق السجال الدماني –ب 
، أي ما يقخب مغ ثالثة م27/1/2222وحتي يػم األربعاء السػافق  2219/ 12/ 

 أشيخ .    
 جاد وىي:ىشاك ثالث قبائل تعتبخ مغ اكبخ األع: السجال البذخي  –ج 

)قبيمة لسشفى(، و)قبيمة القصعان(، )وقبيمة لعبيجات(، كحلظ ىشاك بعس القبائل 
( قبيمة تدكغ مجيشة شبخق مثل: حبػن وقشاشات و شػاعخ و جخارى 48وعجدىا يقارب )

ولحا فمقج تع إجخاء ىحا البحث عمي عيشة عذػائية  وتػاجيخ ومػالظ وحػاتو وسشيشات،
والتي انحرخت في قبيمة: )لسشفي( بعجد ل شبخق وىي:  ( مغ أكبخ قبائ652بمغت )
(، وقبيمة )لعبيجات( بعجد عيشة 222(، وقبيمة )القصعان( بعجد عيشة )252عيشة )

 (.  652(، بإجسالي عيشة بمغت )222)
ىحا ونذيخ إلى أنشا قسشا بتجخيب االستسارة عمى عيشة مغ السبحػثيغ، وكـحا 

شا ذلظ مغ تعجيميا بعج التأكج مغ فيسيا مغ شخف مخاجعتيـا مـغ شخف أساتحة، ومكش
السبحػثيغ وتغصيتيـا لمبيانـات السصمػبة، حيث تع ححف بعس األسئمة في السحاور 

 وتتعمق عسػما بحالة األفخاد أو بعالقاتيع. 
( سؤاال شسمت الكثيخ مغ السؤشخات التي وججناىا 08وقج احتػت االستسارة عمى )

جراسة، مع تحييميا بسجال لمسالحطات مغ أجل معخفة ىامـة فـي تغصية فخوض ال
 االنصباع العام الحي خـخج بـو السبحػث بعج ممئو ليا، وحخصشا في إعجادىا عمى ما يمي:

 أن تكػن األسئمة متعمقة بسػضػع الجراسة وال تخخج عغ مزاميشيا العمسية. . 8
ة الحرػل عمى . أن تغصـي األسئمة البيانات التي يتع البحث عشيا، ومحاول0

 أكبخ قجر مشيا. 
 . اإليجاز والبداشة مغ خالل كتابتيا بمغة يفيسيا السبحػث.3
 . مخاعاة تجرج األسئمة وتدمدميا مغ العام إلى الخاص.4
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 . التتـابع السشصقي لسحاور االستسارة. 5
 : السعالجة اإلحرائية السدتخجمة – 4

                    :            البيانات األولية السحهر األول: 
 656ن =     ( يهضح أسم القبمية1ججول رقم )

نهع 
 الستغيخ

 التختيب الشدبة % العجد الستغيخ

( اسم 1)
 القبيمة

 

 8 38.48 056 لسشفي 
 0 36.76 066 القصعان
 3 36.76 066 لعبيجات

 - 866 656 السجسهع
شفي( جاءت في أن قبيمة )لس (:1ويتزح من بيانات الججول الدابق رقم )

%(، وجاءت في 38.48التختيب األول وىي الغالبية مغ أفخاد العيشة حيث بمغت )
%(، وفي التختيب الثالث جاءت 36.76التختيب الثاني قبيمة )القصعان( بشدبة بمغت )

 %(. 36.76قبيمة )لعبيجات( بشدبة بمغت )
 

 652( يهضح أسباب األزمة الميبية.            ن = 2ججول رقم )
نهع 
 الستغيخ

 التختيب الشدبة % العجد الستغيخ

(2 )
أسباب 
األزمة 
 الميبية 

 

 3 8.60 50 نفدية 
 4 5.53 36 اجتساعية
 0 07.67 876 اقترادية
 8 59.38 386 سياسية
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 - 866 656 السجسهع
(: أن أسباب األزمة الميبية جاءت في 0) ويتزح من بيانات الججول الدابق رقم

%(، وفي التختيب الثاني جاءت 59.38ول )األسباب الدياسية( بشدبة بمغت )التختيب األ
%(، في حيغ جاءت في التختيب الثالث 07.67)األسباب االقترادية( بشدبة بمغت )

%(، وفي التختيب األخيخ جاءت )األسباب 8.60)األسباب الشفدية( بشدبة بمغت )
وجية نطخ عيشة البحث إلي شبيعة %(، ويخجع ىحا مغ 5.53االجتساعية( بشدبة بمغت )

الرخاع القائع مشح رحيل القحافي وحتي اآلن وىػ صخاع قائع عمي تقديع الدمصات 
 والثخوات الميبية.   

 652( يهضح العالقة مع القبائل األخخى   ن = 3ججول رقم )
نهع 
 الستغيخ

 التختيب الشدبة % العجد الستغيخ

 (العالقة 3)
مع القبائل 

 األخخى 

 8 63.03 488 زةمستا
 0 88.60 808 جيجه ججاً 

 3 87.68 888 جيجة 
 4 8.67 7 ضعيفة

 - 866 656 السجسهع
(: أن العالقة مع القبائل األخخى 3) ويتزح من بيانات الججول الدابق رقم
%(، وفي التختيب الثاني جاءت 63.03جاءت في التختيب األول )مستازة( بشدبة بمغت )

%(، في حيغ جاءت في التختيب الثالث )جيجة( بشدبة 88.60ة بمغت ))جيجة ججًا( بشدب
%(، وفي التختيب األخيخ جاءت العالقة )ضعيفة( بشدبة بمغت 87.68بمغت )

%(، مغ وجية نطخ عيشة البحث، ويخجع ىحا إلي أنو مازالت شبيعة القبائل تجل 8.67)
عادات والتقاليج الستػارثة التي عمي العالقة الستيشة والستخابصة والقػية والتي بيا مغ ال

 تجعل مشيا الحرغ القػي ألفخادىا. 



999 

 

 ما األبعاد السفدخة لألزمة الميبية؟السحهر الثاني: 
 652( يهضح األبعاد السفدخة لألزمة الميبية                 ن = 4ججول رقم )

 652.    ن =                 األبعاد السفدخة لألزمة الميبية( 4ججول )
مج  652االستجابة / ن =  نز الفقخة رقم

 تكخار
مج 
 األوزان

الستهسط 
 السخجح

الستهسط 
 الحدابي

االتجاه 
 العام

 التختيب
 ال أوافق إلي حج ما   مهافق ججاً 

 % تكخار % تكخار % تكخار
أبعاد  4

 سياسية
 1 مهافق 3.21 53.8 16.8 652 15.25 99 22.15 144 62.6 427

أبعاد  5
 اقترادية

 2 مهافق 2.58 48.3 14.5 652 21.84 142 33.38 217 44.78 291

أبعاد  6
 اجتساعية

إلي حج  2.49 46.6 13.98 652 17.2 112 52.8 328 32.2 212
 ما

3 

 5 ال أوافق 8.7 38.7 93.4 656 78.5 465 83.3 86 85.0 99 أبعاد ثقافية 7
 4 ال أوافق 8.77 33.66 99.0 656 59.5 387 08.3 884 80.0 79 أبعاد ديشية 8

  083.5 السجسهع 
  78.85 الستهسط الشدبي 
  38.83 الجاللة الشدبية

  مهافق اه العام لمسحهرجاالت 





999 

 (: 4) ويتزح من بيانات الججول الدابق رقم       
(، 53.8ختيب األول )األبعاد الدياسية( بػزن مخجح بمغ )يتزح أن األبعاد السفدخة لألزمة الميبية مغ وجية نطخ عيشة البحث، جاءت في الت

(، وبستػسط ندبي بمغ 38.83(، حيث بمغت الجاللة الشدبية )33.66وفي التختيب األخيخ جاءت )األبعاد الجيشية( بػزن مخجح بمغ )
ت مغ األبعاد الدياسية مغ وجية نطخ (، وىحا يجل عمي أن األزمة الميبية جاء53.8 – 33.66(، حيث تخاوح الستػسط السخجح بيغ )78.85)

 عيشة البحث، وباتجاه عام تخاوح بيغ )مػافق ججًا و إلي حج ما، وال أوافق(.  
 ما ىي مخاطخ انتذار الدالح عمي مجيشة طبخق الميبية؟السحهر الثالث:  

 652ن =              مخاطخ انتذار الدالح عمي مجيشة طبخق الميبية(    5ججول )
   652.    ن =               مخاطخ انتذار الدالح عمي مجيشة طبخق الميبية    (5ججول )

مج  652االستجابة / ن =  نز الفقخة رقم
 تكخار

مج 
 األوزان

الستهسط 
 السخجح

الستهسط 
 الحدابي

االتجاه 
 العام

 التختيب
 ال أوافق إلي حج ما   مهافق ججاً 

 % تكخار % تكخار % تكخار
انتذار  9

العرابات 
 السدمحة

 4 مهافق 2.48 53.8 16.15 652 12.3 67 32.9 221 58.8 382

 5 مهافق 2.42 52.6 15.78 652 22.8 135 15.7 122 63.5 413انتذار تجار  12
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السخجرات 
 والبذخ

انتذار جخائع  11
 االختصاف 

 3 مهافق 2.48 54.2 16.2 652 15.2 99 22.3 132 64.5 419

اق األشفال إلح 12
في الشداعات 

 السدمحة

 0 مػافق 0.68 58.0 87.47 656 86.8 76 9.7 63 79.5 587

انتذار األدوية  13
 السيخبة لمجاخل 

 8 مػافق 0.70 59.6 87.78 656 7.6 56 80.0 79 86.0 508

  007.6 السجسهع 
  90.5 الستهسط الشدبي 
  35.68 الجاللة الشدبية

  مػافق اه العام لمسحهرجاالت 



 

 

 (: 5) ويتزح من بيانات الججول الدابق رقم
يتزح أن مخاشخ انتذار الدالح عمي مجيشة شبخق مغ وجية نطخ عيشة البحث، جاءت في التختيب األول )انتذار األدوية السيخبة 

(، حيث بمغت 50.6ن مخجح بمغ )(، و وفي التختيب األخيخ جاءت انتذار تجارة السخجرات واالختصاف( بػز 59.6لمجاخل( بػزن مخجح بمغ )
(، وىحا يجل عمي أن مخاشخ انتذار الدالح عمي مجيشة شبخق الميبية، تكسغ في 90.5(، وبستػسط ندبي بمغ )35.68الجاللة الشدبية )

             انتذار األدوية وانتذار تجارة السخجرات واالختصاف، مغ وجية نطخ عيشة البحث، وباتجاه عام مػافق ججًا. 
 السحهر الخابع: ما دور الزبط االجتساعي في الحج من انتذار الدالح؟  

 652ن =         دور الزبط االجتساعي في الحج من انتذار الدالح(  6ججول )
  652.    ن =                  دور الزبط االجتساعي في الحج من انتذار الدالح(  6ججول )

مج  652االستجابة / ن =  نز الفقخة رقم
 تكخار

مج 
 األوزان

الستهسط 
 السخجح

الستهسط 
 الحدابي

االتجاه 
 العام

 التختيب
 ال أوافق إلي حج ما   مهافق ججاً 

 % تكخار % تكخار % تكخار
تفعيل دور  14

 القانػن 
 2 مهافق 2.82 61.2 18.37 652 - - 17.4 113 82.6 537

تفعيل دور كل  15
فخد ليعخف ما لو 

 4 مهافق 2.77 62.26 18.22 652 - - 22.8 148 77.2 522
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عميو مغ وما 
الػاجبات 
 والحقػق 

العسل عمي حل  16
السشازعات بالقيع 

 الستػارثة

 5 مهافق 2.51 54.5 16.37 652 15.8 122 16.7 129 67.5 439

تفعيل دور  17
 العادات

االجتساعية 
 وربصيا بالقػانيغ 

 3 مػافق 0.8 66.6 88.88 656 - - 06.3 830 79.7 588

االلتدام بالقػاعج  18
الدمػكية 
 الزابصة 

 8 مػافق 0.90 63.0 88.98 656 - - 8.6 50 90.6 598

  099.5 السجسهع 



 

 

  99.8 الستهسط الشدبي 
  46.67 الجاللة الشدبية

  مػافق اه العام لمسحهرجاالت 
 (: 6) ويتزح من بيانات الججول الدابق رقم

مغ وجية نطخ عيشة البحث، حيث جاءت في التختيب األول  االجتساعي دور ىام في الحج مغ انتذار الدالح يتزح أن لمزبط
(، وفي التختيب األخيخ جاء )العسل عمي حل السشازعات بالقيع الستػارثة( بػزن 63.0)االلتدام بالقػاعج الدمػكية الزابصة( بػزن مخجح بمغ )

وىحا يجل عمي أن لمزبط االجتساعي دور ىام في (، 99.8(، وبستػسط ندبي بمغ )46.67الشدبية ) (، حيث بمغت الجاللة54.5مخجح بمغ )
الحج مغ انتذار الدالح في مجيشة شبخق بسداعجة األىالي وكبار القبائل في مجيشة شبخق، وباتجاه عام )مػافق ججًا(، مغ وجية نطخ عيشة 

 البحث.                 
 القبائل في الحج من انتذار الدالح بسجيشة طبخق؟    السحهر الخامذ:  ما دور

 652(   دور القبائل في الحج من انتذار الدالح بسجيشة طبخق       ن =7ججول )
 652(   دور القبائل في الحج من انتذار الدالح بسجيشة طبخق               .    ن =  7ججول )

مج  652االستجابة / ن =  نز الفقخة رقم
 تكخار

ج م
 األوزان

الستهسط 
 السخجح

الستهسط 
 الحدابي

االتجاه 
 العام

 التختيب
 ال أوافق إلي حج ما   مهافق ججاً 
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 % تكخار % تكخار % تكخار
تػضيح شبيعة  19

 األزمة لمذباب 
 4 مهافق 2.9 63.3 19.21 652 - - 7.5 49 92.5 621

االعتساد عمي  22
العخف الدائج 

 بيغ القبائل

 5 مهافق 2.65 57.5 17.24 652 8.5 55 17.8 116 73.7 479

مشع الذباب  21
والرغار  مغ 

استعسال 
 الدالح

 2 مهافق 2.98 64.6 19.38 652 - - 1.8 12 98.2 638

الػقػف بحدع  22
مع الجولة في 

 قخاراتيا

 3 مػافق 0.96 64.0 89.08 656 - - 3.4 00 96.6 608



 

 

مشع السختدقة  23
في  مغ التجخل

 الذأن الميبي

 8 مػافق 0.93 64.6 89.39 656 - - 8.7 88 98.3 639

  384.0 السجسهع 
  864.7 الستهسط الشدبي 
  48.3 الجاللة الشدبية

  مػافق اه العام لمسحهرجاالت 
 (: 7) ويتزح من بيانات الججول الدابق رقم

، حيث جاء في التختيب األول )مشع مغ وجية نطخ عيشة البحث شبخق،يتزح أن لمقبائل دور ىام في الحج مغ انتذار الدالح بسجيشة 
(، وفي األخيخ جاء )االعتساد عمي العخف الدائج بيغ القبائل( بػزن مخجح بمغ 64.6السختدقة مغ التجخل في الذأن الميبي( بػزن مخجح بمغ )

حا يجل عمي أن لمقبائل دور ىام في الحج مغ انتذار (، وى864.7(، وبستػسط ندبي بمغ )48.3(، حيث بمغت الجاللة الشدبية )57.5)
   الدالح لسا ليع مغ سصػة وكمسة قػية عمي أفخاد كل قبيمة، مغ وجية نطخ عيشة البحث، وباتجاه عام )مػافق ججًا(.                      
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 السحهر الدادس: ما السذكمة األكبخ التي تهاجو السجتسع في طبخق؟   
 652سذكمة األكبخ التي تهاجو السجتسع في طبخق    ن = (    ال8ججول )

  652(    السذكمة األكبخ التي تهاجو السجتسع في طبخق              .    ن =  8ججول )
مج  652االستجابة / ن =  نز الفقخة رقم

 تكخار
مج 
 األوزان

الستهسط 
 السخجح

الستهسط 
 الحدابي

االتجاه 
 العام

 التختيب
 ال أوافق لي حج ما  إ مهافق ججاً 

 % تكخار % تكخار % تكخار
 1 مهافق 2.9 64.9 19.47 652 - - 2.2 18 98.2 637 مذكالت أمشية  24
ال  1.58 34.3 12.32 652 61.7 421 1882 118 22.15 131 مذكالت ديشية 25

 أوافق
4 

مذكالت  26
 اقترادية 

 3 مهافق 2.51 54.3 16.31 652 2.7 18 43.6 283 53.7 349

مذكالت  27
 سياسية 

 0 مػافق 0.68 57.3 87.06 656 4.6 06 07.4 878 68.6 446



 

 

ال  8.50 33.8 99.8 656 67.0 437 83.8 85 89.7 808 مذكالت ثقافية  28
 أوافق

5 

  043.9 السجسهع 
  88.3 الستهسط الشدبي 
  37.50 الجاللة الشدبية

  قمػاف اه العام لمسحهرجاالت 
 (: 8) ويتزح من بيانات الججول الدابق رقم

تبيغ أن السذكمة األكبخ التي تػاجو السجتسع في شبخق، مغ وجية نطخ عيشة البحث، حيث جاء في التختيب األول )مذكالت أمشية( 
(، وبستػسط 37.50بمغت )(، وبجاللة ندبية 33.8(، وفي التختيب األخيخ جاء )مذكالت ثقافية( بػزن مخجح بمغ )64.9بػزن مخجح بمغ )

(، وىا يجل عمي أن السذكالت التي تػاجو السجتسع في مجيشة شبخق انحرخت في السذكالت األمشية حيث أن غياب األمغ 88.3ندبي بمغ )
يشبئ عغ العجيج مغ السذكالت التابعة لو مغ وجية نطخ عيشة البحث، وباتجاه عام )مػافق(.         
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 والتهصيات الشتائج العامة
 أواًل: الشتائج: 

تبيغ مغ البحث أن غياب دولة السؤسدات، سّيل إشعال فتيل األزمة في  – 8
 ليبيا.

 والجولية اإلقميسية القػى  مختمف بيغ األرض عمى سجال إلى تحػلت األزمة - 0
 متجخل.  شخف كل مرالح لتحقيق

 كثيخ مغ القبائل.تبيغ أن ألساليب الزبط والستابعة والتػجيو اثخ عشج ال - 3
 اتزح أنو الزالت لمقبائل دور في عسميات الزبط االجتساعي. – 4
 األسمحة.  انتذار وراء تقف التي األسباب مغ مجسػعة ىشاك - 5
 ىشاك رغبة ممحة لمتخمز مغ انتذار األسمحة. – 6
 تبيغ أن لمسيمذيات والسختدقة دور ىام في انتذار الدالح وزعدعة األمغ. – 7
 خدائخ وقػع إلي  أدى الجولي التجخل و ليبيا عخفتيا التي حجاثاأل - 8
 كبيخة. عالسية اقترادية
 القحافي. بعج ما لسخحمة اإلدارية و الدياسية السؤسدات تبيغ ضعف – 9

 بتراعج ليذ ميجد ليبيا جػار دول لكل أتزح أن دور األمغ اإلقميسي – 86
 بيغ والجولية اإلقميسية القػى  مختمف علف ردود األمشي، بل بتزارب واالنفالت األزمة
 األزمة.  لحدع العدكخي  التجخل عمى محخض الدياسي، وآخخ لمحل مؤيج فخيق

 لػحجىا. الجولة مدؤولية يعج لع األمغ عمى الحفاظ - 88
 العالسية، إلى وارتفعت السجاورة اإلقميسية الحجود عبخت األمشية التيجيجات - 80

 وتػسعيا.  الحالسر تجاخل يفدخه ما وىػ
 خالل مغ وذلظ داخمية تكػن  قج والخفيفة الرغيخة األسمحة مرادر إن - 83

 الذخشة.  لقػات أو لمجير التابعة األسمحة مخازن  عمى األفخاد سيصخة
وأخصخ  مختمفة أبعادا تعخف أتزح مغ خالل استعخاض البحث أن األزمة – 84

 األمشية.  األزمة ما فييا
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 واحتكار األمغ حفع عمى القادرة دور السؤسدات ابأ تزح أيزًا غي – 85
 الزبط.  سمصة

 األجشبي لمتجخل أدت التي الػاضحة األسباب و الجوافع مغ العجيج ىشاك - 86
 في ليبيا. 
 الميبية. األزمة في ميسا دورا الجولية السؤسدات لعبت - 87
 .  الخاصة امرالحي عمى بشاء ليبيا في تجخمت الكبخى  الجول مغ كل دولة  - 88

 : ثانيًا: التهصيات
 اإلسخاع في حل األزمات الجاخمية. – 1
 اإلسخاع في استخجاع األمغ واستقخار السجتسع. – 2
 العسل عمي ضبط السجتسع مغ خالل ضبط األليات القانػنية. – 3
 العسل عمي تحديغ األوضاع االقترادية. – 4
 ح.العسل عمي تذجيج العقػبات لكل مغ يحسل الدال – 5
التذجيج عمي ضبط الحجود مع الجول السجاورة حتي ال يتع تيخيب األسمحة  – 6

 والسخجرات.
ضخورة فخض عقػبات عمي األفخاد الغيخ ممتدميغ بتدمسي األسمحة التي  – 7

 بصخفيع لمجولة.
 ضخورة العسل عمي أعادة الحياة الصبيعية لمسجتسع ككل. – 8
 زمة جخاء األزمة التي حمت بالسجتسع. العسل عمي تقجيع السداعجات الال – 9

 التأكيج عمي التخمز مغ األسمحة بكل أنػاعيا الرغيخ مشيا والكبيخة.  – 12
ضخورة عسل نجوات ومؤتسخات لسداعجة أفخاد السجتسع مغ التخمز مغ  – 11

 اآلثار الدمبية التي عايذػىا.  
 ضخورة مكافحة الخارجيغ عمي القانػن.  – 12
 ي عقج اتفاقيات أمشية بيغ دول الجػار.  العسل عم – 13



 

 

 بشاء في فاعال ر ا دو تمعب العسل عمي إعادة تفعيل دور األسخة – 14
 الذخرية.
 قجيسة نابعة فكخة تبجو والتي االجتساعي الزبط العسل عمي إعادة أحياء فكخة 15

 مغ شيء عمى بالزخورة تختكد االجتساعية الحياة كل بأن يقػل الحي البديط السبجأ مغ
 التشطيع. 

 ضخورة إجخاء مديج مغ األبحاث والجراسات عغ األوضاع األمشية في ليبيا.  – 86
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