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   ألاصواع  أيثر مً اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاث ووظاةل  أصواع ذآي لهض
ا
 قُما زانت م،2011 الػام لُبُا في الحانل املجخمعي الحغاى بػض جضاول

 ؾُذ غلى َكذ خُث الؿابو، الؿُاس ي الىظام هُاًل انهُاع ظل في ومإؾؿاجه، املجخمؼ في الحانل الخؿُحر ومؿاهضة صغم بػملُاث ًخػلو

ػاص حضًض، ؾُاس ي هظام جبلىع  ببضاًت اعجبِ ،حضًض قاغل املجخمعي اإلاكهض  هظه قبضأث حضًضة، وغالناث ونىاغض قًاءاث، عؾم قُه ٌُ

  اإلاغخلت هظه زالُ نىػذ اإلاضوي املجخمؼ قمإؾؿاث البالص، أهداء ًل في ىحىصوال بالخأؾِـ اإلاإؾؿاث
ا
 ٌػاهىن  الظًً املجخمؼ أقغاص مؼ حؿغا

 والجمػُاث واإلاإؾؿاث اإلاىظماث مً الػضًض وححزة مضة في قبرػث والضواةُت، الؿظاةُت اإلاىاص بىهو ًخػلو ما في زانت الؿىء، بالؿت ظغوف مً

ًان والخحري، يؤلاؾاس الُابؼ غليها ؾلب والتي اإلاضوي، املجخمؼ مإؾؿاث غليها ًُلو أنبذ التي  ،للًغع  حػغيذ التي اإلاىاَو في وكاَها ُحل و

ؼ ئلى مجملها في ؾػذ وجىمىي، وخهىقي جىغىي  َابؼ طاث أزغي  ومىظماث مإؾؿاث بغػث لخهت مغخلت وفى ماصًت، مؿاغضاث ئلى وجدخاج  حػٍؼ

 ُ ُ  الظي الاحخماع، بػلم ًغجبِ ًىهه اإلاىيىع أهمُت جبرػ مً هىا .املجخمؼ في الحانل الخدى  ئلى والىكاط الحانل، املجخمعي بالخؿُحر خاَتؤلا  ًداو

ُ  الاحخماع غلم أن حُضهؼ ي خُث ًغ  ألاغمام، أغمام  الظي أو بالخىانل ًهىمىن  الظًً قغاصألا  غً ًهضع الظي وؿاويؤلا الؿلىى "جكؿحر ًداو

ا ئلى ٌؿعى له، وأهه ٌؿخجُبىن  ًا غ أهمُت جبرػومً هاخُت أزغي . 1غلُه" جُغأ التي والخدىلث الاحخماعي الىظام َبُػت جكؿحر أً  غلم أنؿام جٍُى

ًاصًمي غلمي يبرهامج الاحخماع  الحُاة بُبُػت يهخم غلم  الاحخماع غلم ًىن  املجخمؼ، بىانؼ ومدضصة واضحت وغالنت عبِ آلُاث ئلىًدخاج  أ

  .الاحخماغُت

 ن الىركت العلميت تهذف ئلى: اوبشكل عام ف

  تخالت اللُبُصعاؾت جدضًض مكهىم مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في . 
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  تاللُبُ خالتصعاؾت  مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في وكأة جىيُذ أؾباب وغىامل. 

 .جدضًض مغاخل جُىع مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي زالُ مغخلت الحغاى وما بػضه 

  اث ظاهغة مإؾؿاث اإلاضوي في  .مً زالُ ئغماُ املخُلت الؿىؾُىلىحُت تاللُبُ خالتصعاؾت مداولت الخيبإ بمجٍغ

 الىركت عذدهذه ستطزح كما 
 
 : على الىحى التاليالليبي، وهي  ودورها في املجتمع ،مإسساث املجتمع املذويعً التساؤالث مً  ا

  ؟ تاللُبُ  خالتصعاؾت  ما اإلاههىص بمإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في 

  ؟الحغاى املجخمعيزانت بػض  ،الحانلت في املجخمؼوالخُىعاث  ،مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضويوكأة هل هىاى اعجباٍ بحن 

  وما هي أهم مغاخله؟ م؟ 2011يُل جم جأؾِـ املجخمؼ اإلاضوي في لُبُا بػض غام 

  هظه اإلاإؾؿاث ؟ جىاحهها التيماهي الػهباث 

  مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي الحالي واإلاؿخهبلي في لُبُا ؟اإلاىاٍ بضوع الما 

  : املىهجيت 

ًاَاع غلمي مؿاهض ومؿاغض في الىنُى ئصون اإلاىهج الؿىؾُىلىجي، جم الاؾخػاهت بهه ابالىظغ ئلى َبُػت اإلاىيىع ق سُت  ؾكاُ الىناتؼ الخاٍع

ا ب ًا دلُلي، الىنكي اإلاىهجئلى بػٌ ؤلاحاباث للدؿاؤلث اإلاُغوخت، يما جم الاؾخػاهت أً  وألايثر ،الىعنت ألهضاف جلبُت ألايثر اإلاىهج ًىهه الخَّ

 ألامشلت مؼ الخػامل غلى نضعة وألايثر ،م2011ؿاث املجخمؼ اإلاضوي بالحغاى املجخمعي مإؾ غالنت غلُه جىُىي  غما الٌكل غلى نضعة

 .أزغي  حهت مً الىعنت هظه في مػها ؾيخػامل التي والكىاهض

  ؟  تالليبي حالتدراست ما امللصىد بمإسساث املجتمع املذوي في 

بهىعة واغُت أو ؾحر  واغُت جلَ اإلاكاهُم اإلاىبشهت مً الخجغبت هًمغ  املجخمؼ اإلاضوي عبما مإؾؿاث في الحهُهت غىض الحضًث غً ماهُت 

والخاؾؼ غكغ، ، اعجبُذ بالخُىع الاحخماعي والؿُاس ي والانخهاصي والشهافي الظي قهضجه أوعوبا زالُ الهغن الشامً غكغ  والتي ،وعوبُتألا 

وؿخُُؼ الهُى أن و  .ومً زم اوػضام صوعها، وبالخالي ظهىع الضولت اإلاضهُت ،خُث قهضث هظه الكترة جهلو صوع الٌىِؿت في ألامىع الؿُاؾُت

سُت لىعي  ئلىحػٍغل )املجخمؼ اإلاضوي( زًؼ مىظ ظهىعه  ً بػٌ الحضوص الخاٍع لى الكٍل الظي عأوا مً ئو لىى، وعؾى، و أمشاُ هىبؼ، اإلاكٌٍغ

، أو الخػبحر ألاقغاصئلى خماًت مهالح بػٌ  ىٌؿعخُث وؿاوي، خُاُ ؤلالمكهىم زاعج مً اطن ئ قهى  ،زالله غالنت الؿلُت الؿُاؾُت باألقغاص

هيهم مً عغب خالت الٍل يض الٍل ،غنهم، يما أهه ًضًغ غالناث ألاقغاص قُما بُنهمأو الضقاع   ، نُمت مدضصة في له املجخمؼ اإلاضوي لِـ ق .ٍو
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 زابذ مكهىم هىاى لِـ أهه ئلى ؤلاقاعة ًخػحن مامخىىغت، يو بحن الهُم ووناتؼ مسخلكت  طاجه، ولِـ وانؼ ؾلىى مدضص في طاجه، بل هى وؾِ

ا ىمىً  ،جهىع  أو قٌغة هي اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاثق ومٍان، ػمان ًل في لالؾخسضام ونابل وحامض  وفي وغهىلهم، املجخمؼ أقغاص نلىب في أؾاؾا

اصة  غلى ؾاغضث نو الػكغ الىاخض و  الهغن  قهضها التي الػاإلاُت الخدىلث أن يما املجخمؼ، في صهاى لىح مجاُ قال بها مىىاإ ً لم خاُ  اهدكاعٍػ

ا اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاث مكهىم حػىلم خُث ،يبحر بكٍل اإلاكهىم هظا  مكهىم مًقخدىلذ بػٌ جلَ اإلاإؾؿاث  ،الؿغبي أنله غً بػُضا

ُ  بػٌ بُض أصاة ئلى ،وصغم مإؾؿاجه املجخمؼ اؾخهغاع في ٌؿهم ص ى قىح والانخهاصًت، الؿُاؾُت وأهضاقها مهالحها بػٌ لخدهُو الضو

ُ  بػٌ فيىظماث ألاحىبُت اإلاو  إؾؿاثاإلا ػٌب   الضو
ا
  لِـ مشال

ا
ُ  ًضقؼ ،وانعي خؿاب هدُجت هى ما بهضع وؿاهُتهائ أو ،يغمها غلى صلُال  الضو

اث مسخلل جل   ل أنها  يما ص،ى الىح طلَ ض يخجه مهلحتها أن اغخباع غلى والبرامج ألاغماُ ببػٌ الهُام هدى بمإؾؿاتها الُتؤلا  الىظٍغ  مبًر

 مهضعاث غلى الكػلُت الؿُُغة في اإلاالُت الغأؾمالُت اؾخمغاع ظل في للمػني قانضة قٍلُت أخضار ونل ئلى جمُل اط ،ألاهمُت مً الخُىع  هظا

ُ  ،الؿغب في اإلاضوي املجخمؼ ومىظماث مإؾؿاث مًلل ألا وكىء ومؼ الػالم؛  للؿُاؾاث  ومؿاهضة صاغمت مإؾؿاث ئلى بػًها جدى

ُ  بػٌ نامذ خُث ،الخاعحُت  ،الخاعحُت ؾُاؾاتها ٌػاعى أو ًسالل مً وحه في حكهغ يضعع اإلاإؾؿاث هظه باؾخسضام الؿغبُت الضو

ٌُت في الىلًاث اإلاخدضة ألا  الجضص ىن قاملحاقظ  مٍغ
ا

 وؿانؤلا خهىم  خماًت بًغوعة جبكغ التي لؾُما -اإلاإؾؿاث جلَ اؾخسضم ئلى ؾػىا:  مشال

اث، ،وخماًت وؿاويؤلا الخضزل بظعاتؼ حعجبهم ل التي الؿُاؾُت هظمتألا  بػٌ  إلؾهاٍ  -الحضوص غبر  بػٌ نىاثأ اعجكػذ خحن في الحٍغ

 .ًدٌمىا مً حؿلِ لجم بهضف الخاعجيص ى بالىح ومغخبت مُالبت اإلاضوي مجخمػىا مإؾؿاث

ًاهذ ول جؼاُ  والػهُضةالاحخماغُت،  الهُم هظام ئلى ئياقت الهبلُت، وألابيُت التريُبت ناقوفي املجخمؼ اللُبي    الخًامً، هدى جضقؼالضًيُت 

ً،بال  والاهخمام والغخمت، واملحبت، والخػاَل،والخػاون،   وأصواع إلاكهىم املجخمؼ أقغاص قهم َبُػت غلى بالخأزحر طلًَل  ؾاهميما  زٍغ

 بػً بػًهم ومؿاغضتهم املجخمؼ أقغاص جهاعبيما أن  ،م2011زالُ مغخلت ما بػض  الىانؼ أعى غلى اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاث
ا
 خل غلى ا

 هىاى ذقٍاه اإلاخباصلت، والحماًت الغغاًت أحل مً ؾابهت غهىص في ن ى اللُبُ جغابِ قهض اللُبي، املجخمؼ غلى الجضًض باألمغ لِـ مكٌالتهم

ب، وػٍاعة اإلاٍغٌ، والػُل غلى الُدُم ومؿاغضة الكهحر ،وخماًت اإلاظلىم، يما ًىحض في الترار الكػبي  ًضقؼ ما اللُبي عغاًت الجاع، والهٍغ

 حؼ وزالُ والكػحر، خهاص الهمذ ونذ، قأقغاص الهبُلت ًخػاوهىن قالُض الىاخضة ل جهكو"“ ،الخُىغُتصجؼ غلى جهضًم الخضماث َُ و 

ُ  مغانبتويظلَ في  ألاؾىام، ًالؼواًا الضًيُت الؼواًا مً حملت لُبُا في اهدكغث يما الؿاباث، ئلى الحُىاهاث صزى ، والؼواًا الؿىىؾُت الهىقُت، 

 ججاه باإلاؿإولُت والكػىع  الخحر خب قيها ًخػلم يما الهغان، خكظ ألاقغاص قيها ًخػلم أزالنُت مإؾؿاث ئلى أنغب وهي الغبذ، حؿتهضف ل التي
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ً، يما  هلت أن ال" ي ًغ ن البػٌ ئخُث ، صوع في صغم أغماُ الخحر  وؤلاخؿان، ولهالح الكهغاء واملحخاححن"الاخباؽ" ًان لؤلوناف آلازٍغ

   .2مما ًخهىع مػظم الىاؽ" ي َبُػُت بحن الػهاةض الضًيُت وجدؿحن ظغوف البكغ عبما جٍىن أنى 

 ،1870وطلَ بػض نضوع ناهى ن البلضًاث الػام   ،الخاؾؼ غكغ الىهاباث أوازغ الهغن ظهغث بػٌ  ،وزالُ الػهض الػشماوي الشاوي في لُبُا

غلى وحصجُػهم ومؿاغضتهم  ،والضقاع غً خهىم الػماُ ،املحلُت  خماًت بػٌ الهىاغاثجىظُم، وعغاًت، و هُِ بخلَ الىهاباث مهام أخُث 

 والحغاًغ والبىاًت، الكاقُت ؾُىاثأ)  مشل الُىاةلالىهاباث و  مً الػضًض أؾماء الهضًمت الىزاةو في ، خُث جترصصالٌؿب اإلاكغوع

 ،(الؿغوج نىاغت)   والؿغاحت والضباؾت، والخباػة، ،( الهؿحرة اإلاخكغناث باغت)  والخغصاحُت ،(واإلايؿىحاث ألانمكت باغت)  ،(والحغاعة

غ ئلى وؿبت) والؿغاعه ) والػماعة ،(الؼهىع  باغت وهم الىىاع ئلى وؿبت)  والىىاعحُت ،(مدلُا نىػها ًخم ًان التي البىضنُت مإزغة وهي الؿٍغ

ًان .(ألاحغاء)  واإلاٍاعوٍت ،(ألاعى مكلحى  التي باألهظمت ًٍىن  ما أقبه ههابي لىظام ًسًػىن  والحغف الهىاع مًىا ؾبه الظًً ؼُحم و

 3.الػماُحماًت والضقاع غً خهىم الوالتي جأحي في ؾُام  ،وعوباأ في ػمىتألا  في اػصهغث

شبُغابلـ  الىلًت ئلى الخمـ مخهغف بها بػث عؾالت وفي  ُ  ،م17/07/1910 بخاٍع  اإلاؿٌحن الػامل أن الػالم مً بهػت أي في هغ   لم"  :قيها ًهى

هت ئن الُىم، في ؾاغاث غكغ مً أيثر ٌؿخسضم ًاث جدبػها التي الٍُغ  لهاء اإلاؿٌحن، الػامل نئ ئط وؿاوي،ؤلا الًمحر ًغياها ل الحلكا قغ

باقغ ،الكمـ َلىع نبل ًىم ًل نباح ًأحي ألاحغ، مً نغوف زالزت أو نغقحن ذ الظهغ، ونذ في ختى ،ووكاٍ بجض غمله ٍو  طلَ خحن قِؿتًر

جبر ؾاغت، ههل  ل والظًً ،والحاحت الكهغ بؿبب ن ى اإلاخأإلا هإلء مىاَىِىا ئن .ؾاغت ةغكغ  أعبؼ مً أيثر إلاضة الػمل في الاؾخمغاع غلى وٍُ

 وحؿعي ججض التي( الخمضن)          ًلمت مؼ ًدىاؾب ل ألامغ وهظا ، بػًهم ئلى الخدضر مً ختى دغمىن ًُ  بالىُو، ئل الحُىاهاث وبحن بُنهم قغم 

 4"وجغؾُسها وحػمُهها جأؾِؿها ئلى الغانُت ألامم

الضقاع غً خهىم اإلاضوي، و  املجخمؼ بأهمُت جغؾُش مباصبواغُت ؾُاؾُت  ئعاصة وحىصؿبىنت غً اإلاالٍلماث ؾحر هظه حػبر في الحهُهت 

، في أمايً غملهمللػماُ جدؿحن هىغُت الحُاة الُىمُت الضغىة ئلى و وجدهُو الػضالت والحث والضقؼ مً أحل مؿاغضة املحخاححن،  ،ؤلاوؿان

نىاث ألا وحىص بػٌ  ًلغي لل أن طلَ ئ ترة،كي جلَ الف جماما ًخدهو لم عبما بمإؾؿاجه اإلاضوي للمجخمؼ الىمىطج أن وػلم ًىهىا مً بالغؾم

                                                           
2
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بػٌ الكئاث  مهالحغً الضقاع  وأ ،اإلاؿاغضاث وأ ،الخضماث جهضم مإؾؿاث واإلاماعؾاث التي َالبذ بًغوعة الؿعي هدى  بىاء أو جأؾِـ

ُاوي ،ًُاليإلاىاهًت الاؾخػماع ؤلا ًان يما اإلاأمىلت. اإلاضهُت  الحُاة ويىابِ بالهىاهحن ؾػيها هدى الالتزام وأ ،اإلاههىعة  ،ومً زم الاخخالُ البًر

ً الجمػُاث واإلاإؾؿاث املجخمػُت  ٍي صوع في جٍٍى ت الىَىُتفي لُبُا، وألامٍغ والؿعي هدى جدهُو الاؾخهالُ،  ،وطلَ بهضف الضقاع غً الهٍى

اض ي -الاحخماعيطاث الُابؼ والجمػُاث  جم جأؾِـ بػٌ اإلاإؾؿاث 1943غام قكي  اإلاىُهت  في املخخاع غمغحمػُت  جأؾِـجم خُث  ،الٍغ

ني،  اإلاإجمغ خؼب غابلـالػام هكؿه جأؾـ في َ وفي ،م1943غام  الكغنُت  اإلاإجمغ جأؾِـ جم 1948 غام فيو،  الُغابلؿُت اللجىتو الَى

ني ىُت الٌخلتمً :  ًل   م1947 غام َغابلـيما جأؾـ في  ،اإلاىُهت الكغنُت في الَى  وخؼب الُغابلس ي، اإلاهغي  والاجداصي الحغة، الَى

 البالص، جىخُض همُتأ غلىالجمػُاث واإلاإؾؿاث هظه عيؼث و  خغاع .، وخؼب ألا الاؾخهالُ خؼبجأؾـ في َغابلـ  م1948 وفي غام الػماُ،

غابلـ ،بغنت :، وهيالشالزت بأنالُمها ووخضتها لُبُا اؾخهالُ جدهُوو  ىُت خٍىمت حكٌُلئياقت ئلى الؿعي هدى  ،وقؼان ،َو  في مىع ألا  جدؿلم َو

 ئغالن نبل الؿُاس يبضوعها جلَ اإلاإؾؿاث زانت قُما ًخػلو  لضوع (  بغػث عؤٍت الىظام اإلالٍي 1969 -1951اإلالٍي ) وزالُ الحٌم،  لُبُا

اض ي ألاهلي والىاصي ،املخخاع غمغ حمػُت بدل 1949 غام واؾخهاللها نُامها أغلً التي بغنت، ئماعة خٍىمت نامذ قلهض لُبُا، اؾخهالُ  الٍغ

ػت ،1950 في صعهت في وقغغها ،بىؿاػي  في الػام مغيؼها وئؾالم ،لها الخابؼ  ونُامهم عؾمي جغزُو صون  بمظاهغة الجمػُت أههاع نُام بظَع

ني اإلاإجمغ خؼبيما جم خل  ،قؿب بأغماُ ُ  ناخبذ التي الايُغاباث غهبوطلَ  ،َغابلـ في الَى ػُت اهخساباث أو  الاؾخهالُ بػض حكَغ

   . 19525 غام

ًالىظام اإلالٍي  ىؼم الىنذ طلَ ومىظ ألاهلُت طاث الُابؼ الجمػُاث وكاء اب ؾمذخحن في طاث َابؼ ؾُاس ي،  حمػُاثمإؾؿاث أو  أي جٍٍى

ًاهذ حمػُت الىىع  بُغابلـ  ،آهظاى اليكُت مً أهم الجمػُاث م، و 1953اإلاضوي الهاصع ؾىت هاهىن الخُث هظم غملها  الخحري،

الخػلُم الػام والخأهُل اإلانهي، ئياقت ئلى حمػُت البر  في عغاًت الٌكُل زانت في مجاُ هايؼ أهضاقخُث جتر م، 1962التي جأؾؿذ للمٌكىقحن 

ًاهذ تهخم بخهضًم مؿاغضاث مالُت غلى غضص مً ا1968بىؿاػي لػام في واإلاؿاغضاث الاحخماغُت التي جأؾؿذ  ملحخاححن، وبكٍل غام م، خُث 

ا ( 2011-1969)الهظافي خٌم وزالُ الجمػُاث ألاهلُت، مىزهت غً أوكُت وبُاهاث جكخهغ  هظه اإلاغخلت ئلى وحىص مػلىماث  ًان مدظىعا

ًان الانُالح اإلاؿخسضم ،انُالح مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوياؾخسضام  كي ؾىت قانُالح "الجمػُاث ألاهلُت، غىه هى  للخػبحر في خحن 

، خُث جم حػٍغل ماهُت جلَ الجمػُاث واإلاإؾؿاث  ًىنها ألاهلُتلخىظُم غمل الجمػُاث  ،م1970( لؿىت 111عنم ) نضع  ناهىن م 1970
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يما خضصث اإلااصة  ،"6ؾغى الحهُى غلى الغبذ اإلااصيلؿحر "حماغت طاث جىظُم مؿخمغ إلاضة مػُىت أو ؾحر مػُىت جخألل مً غضة أشخام ًل 

أو مسالكت للهىاهحن أو لآلصاب أو حمػُت جيكأ بؿبب أو لؿغى ؾحر  مكغوع  الشاهُت مً هكـ الهاهىن ماهُت جلَ اإلاإؾؿاث في ًىنها " ًل

ان زالزحن ؾىت خىالي ، وبػض "7الىظام الػام جٍىن باَلت ( 19عنم )ًدمل ، خُث نضع ناهىن آزغبهاهىن جم حػضًله الهاهىن اإلاظًىع مً ؾٍغ

ًل  "في ًىنها الجمػُاث ألاهلُت ُت هُث خضصث اإلااصة ألاولي مً هظا الهاهىن ماخ"، ئغاصة جىظُم الجمػُاث ألاهلُتبكأن م 2001لؿىت 

ايُتزهاقُت وأ ،حماغت حؿعي لخهضًم زضماث احخماغُت ت ،، أو ٍع  ،أو غلى مؿخىي لُبُا ،لبلضًت"اأو ئوؿاهُت غلى مؿخىي الكػبُت "  ،أو زحًر

يبِ ئغاصة هضف ئلى يًان الهاهىن  اع  هظن ئنضااوفي خهُهت ألامغ  ق ،"8ئلى الغبذ ىوالىظام الػام، ول حؿع ،وآلاصاب ،وطلَ في ئَاع الهاهىن 

ا ألهضاف ومػاًحر  ، وزًىغها لغنابت ناعمتاملجخمػُتالػمل الخُىعي ونىاغت اإلاباصعاث وجهُُض آلُاث   قًال ،الىظام الؿُاس ييػها و وقها

غهض أي احخماع والجمػُاث إؾؿاث اإلام(  نُام 2001لؿىت  19ناهىن ) مىؼ  ،الحهغ ولِـ اإلاشاُ ؾبُل قػلى، غً جدضًض وؾاةل جىكُظها

إؾؿاث اإلاونل أي نغاع مً نغاعاث الجهاث الحٍىمُت خو غلى ( 30)اإلااصة ثأيضيما ، (27)اإلااصة وطلَ خؿب صون ئبالؽ الجهاث املخخهت 

جٍلُل مً جغاه مىاؾبا الحٍىمُت ث االجهبحن بأهه مً خو ( 32) اإلااصة وفي، الىظام الؿُاس يوأهضاف حػاعيه مؼ جىحهاث خاُ في والجمػُاث 

نكاُ أو صمج اإلاىظماث ئللجهاث الحٍىمُت الهاهىن اإلاظًىع الحو مً  (34يما أغُذ اإلااصة )، أو الجمػُاثإؾؿاث اإلاأي مإؾؿت مً  إلصاعة

س ي غضص الجمػُاث ألاهلُت الػاملت في لُبُا نبل الػام و  .9اإلاهلحت الػامتبحجت والجمػُاث ألاهلُت   (78)م، بدىالي 2011ٍغنض ؾالم الؿَى

( حمػُت، وحمػُاث مهخمت بغغاًت 23غضص)و  ،أهمها، حمػُاث غلمُت ،وكُتألاغضص مً خُث اهدهغ غمل جلَ الجمػُاث في  ،حمػُت أهلُت

دضص  مػُاث، والجضُو الخالي ًىضح غضص( ح7) اغضصهو ( حمػُت، وحمػُاث طاث َابؼ زحري 13) هاغضصو قئاث   .10جهيُكهاالجمػُاث ٍو

 عذد املإسساث / الجمعيت التصييف ر.م

ت 1  7 زحًر

 23 غلمُت 2

 5 الخُالتو  وجغارزهاقُت قىىن و  3

 4 َبُت 4
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 13 عغاًت قئاث زانت 5

 2 ػعاغُت 6

 7 قبابُت 7

 3 مٍاقدت املخضعاث 8

تخماًت البِئت وألا  9  4 خُاء البًر

 3 خهىم الاوؿان 10

 7 طاث َبُػت زانت 11

 78 املجمىع الٌلي

 جم ئعذاد الجذول بىاء على بيان بأسماء الجمعياث ألاهليت في كتاب العمل الاجتماعي في اللزن الىاحذ والعشزيً  

ًاهذ جهىل مً يمً ، ًخػلو بالىهاباث والاجداصاث والغوابِ اإلاهىُت والكبابُت ماأما قُ إؾؿاث الغؾمُت للىظام الؿُاس ي، خُث اإلاقلهض 

ىظم غملها وأوكُتها ناهىن) ،وبالغؾم مً ًل الًىابِ اإلاهُضة ئلى خض بػُض للػمل املجخمعي ألاهلي، ئل أن طلَ لم ًمىؼ 1998 لؿىت (23ًُ

في الدؿػُيُاث الهغن اإلااض ي جم ئوكاء  :َغح بػٌ اإلاباصعاث، والبػُضة غً جلَ الجمػُاث اإلاؿِؿت، منها غلى ؾبُل اإلاشاُ أقغاص املجخمؼ مً

الخُىعي، لُخم الجماعي ها وججهحزها مً زالُ الػمل ؤ اللُبُت، وهي غباعة غً ناغت ًخم ئوكا ناغاث احخماغُت في بػٌ اإلاضن والهغي 

 اإلاغخلت في آلاحي : هظهًمًٌ جدضًض أهم ؾماث يما وناث ألاقغاح، أو أ ،ػماثالاؾخكاصة منها في أوناث ألا 

 غضم جضاُو مكهىم مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، والايخكاء بمكهىم الجمػُاث ألاهلُت.  

  حؼء لخهبذ، بًم بػٌ الجمػُاث واإلاىظماث التي خههذ هجاخاث مخمحزةالؿابو نُام الىظام الؿُاس ي 
ا
، الغؾمُت همإؾؿاج مً ا

ػىص طلَ ئلى عقٌ الىظام وحىص أي هجاخاث مجخمػُت جٍىن زاعج  حمػُت الىىع يم : قخم غلى ؾبُل اإلاشاُ ، الغؾمُت مإؾؿاجهصاةغة َو

ب ،هجاخاث في مجالث الخػلُمهظه الجمػُت خههذ ئلى مإؾؿاث الضولت ، خُث للمٌكىقحن  م يجم يظلَ ،  هخاجوؤلا  ،والخأهُل ،والخضٍع

ًاهذ  واإلاؿاغضاث الاحخماغُت،  حمػُت البر الكهغاء، وبػٌ و مل، واإلاُلهاث، اهغف مؿاغضاث مالُت لٌباع الؿً، وألاع جهىم بالتي 

    .11جابػت للكإون الاحخماغُت والًمان الاحخماعي " ئصاعة اإلاػاف ألاؾاس ي"  حؿميالحالث اإلاغيُت، وأنبدذ ئصاعة عؾمُت 
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م، ولًٌ جدهُهه اإلابخىع 2011 -1969خٌم الهظافي ا زالُ قترة لم ًخدهو جماما مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي همىطج وبكٍل غام  ًمًٌ الهُى بأن 

ًان وحىصها مدل ههاف وحضُ، قهي نضمذ الخضماث واإلاؿاغضاث، يما ق، البرامج أو ألاوكُت لخلَ اإلاإؾؿاثل ًلغي وحىص بػٌ  مهما 

ا نضمذ الغغاًت للمدخاححن، و نامذ  ًا ًاث في املحاقل الضولُت، يظلَ بالضقاع غً بػٌ الكئاث، ولضيها أً لها بالػمل لم ٌؿمذ ئل أهه مكاع

 اإلاضوي، املجخمؼ مإؾؿاث غلى الؿُاس ي الؿابو ؾُُغجه الىظام بالخالي أخٌمو  ،الؿُاس ي الىظامومؿاهضة قُه بضغم  حؿهمئل بالهضع الظي 

 هىاء، وحمػُت اغخهمىا، وحمػُت الهظافي، مإؾؿت مشل مإؾؿاث هجم ؾُؼ خُث ، زالله مً ئل مضوي مجخمؼ مإؾؿاث ببروػ  ٌؿمذ ولم

ًان اإلاإؾؿاث جلَ نُاصة جىلى أن ألامغ وونل بل ولىكؿه، بىكؿه الىظام نىػها التي اإلاإؾؿاث مً وؾحرها  هظه أنبدذق هكؿه، الىظام أع

"مكغوع لُبُا الؿض" الظي ويؼ  بغغاًت، قمإؾؿت الهظافي غلى ؾبُل اإلاشاُ : هي مً نامذ املجخمؼ في الخؿُحر غملُاث هىصهي مً ً اإلاإؾؿاث

ا مً ناصث غملُاث  م،2017 -2007إلاضة غكغ ؾىىاث للُبُا ؾتراجُجُت انخهاصًت واحخماغُت ئ ًا اإلاهالحت بحن الىظام الحىاع و وهي أً

بالحغاى  اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاثغالنت  حصخُو وجدلُلو بدث ئلى وهظا ًضقؼ ، لهالصخهُاث اإلاػاعيت و  الؿُاس ي مؼ بػٌ الجماغاث

  .في الدؿاُؤ الخالي غىهحابت وهظا ما ؾىداُو ؤلا  ،م2011بضاًاث لُبُا املجخمعي الحانل في 

  م2011مإسساث املجتمع املذوي والتطىراث الخاصت باملجتمعاث العزبيت خاصت بعذ الحزاك املجتمعي وشأة هل هىاك ارجباط بين 

 ؟

ا ،اإلاػهىص املجخمعي ؾحر الحغاى مً اإلاىُهت الػغبُت مىحت لهض قهضث  اؾخُاغذخُث  وؾىعٍا والُمً، مهغ، ولُبُا،جىوـ، و  في زهىنا

  زلهذ، يما الحايمت الىظم بيُت وجكٌَُ ئؾهاٍ
ا
  وانػا

ا
 ناةم هى ما ًلطلَ الحغاى  خُث ججاوػ  والاحخماعي، الؿُاس ي اإلاؿخىي  غلى حضًضا

ت، قٍاهذ ؾُاؾُتاحخماغُت و  حكٌُالث مً ًاث زالُ مً بضاًخه وهسبٍى  الؿُاؾُت،و  ،الانخهاصًتو  ت،الاحخماغُ ألاوياع غلى اخخجاحُت خغ

 ،لٌتروهُت ألامايً الاقترايُتخُث وقغث اإلاىانؼ ؤلا، خُث ًمًٌ حؿمُخه بالحغاى املجخمعي الاقتراض ي، الاحخماعي الخىانل اإلاىانؼ زالُ مً

 للخداوع، لحخماع 
ا
وفي هظه  ،الؿُاس يؾُاؾاث الػامت للىظام حر في ُئخضار حؿبهضف الخأزحر في الغأي الػام بؿُت بػٌ أقغاص املجخمؼ مػا

ًاث ئلى طلَ بػضلخيخهل ، ىيمغخلت أول تراض يقالا ضوي اإلاجخمؼ املإؾؿاث إلا ذا همىطحاملجمىغاث هظه قٍلذ الحالت   غلى اخخجاحُت خغ

ًان  الخؿُحر، ئخضار فياملجخمعي  الكػل أهمُت غً مؿبىنت ؾحر نىعة لخػُي ،زاهُتيمغخلت  الىانؼ جًاَعـ الىظم الؿُاؾُت  زكامئقهض 

مت الػِل لهمت في اإلاىاَىحن اخخُاحاث الحايمت في جلبُت  الاخخُاحاث املجخمعي بهظه الىعي ئياقت ئلى جىامي الػاصُ، الهاهىن  وخٌم ،الٌٍغ

ت مؼ الػالمي والخىانل ،الخػلُم اعجكاع بؿبب  ،املجخمعي الحغاى وعاء الٍامىت الحهُهُت ألاؾبابًان مً ًل طلَ ، الاجهالث وزىعة ،البكٍغ

ًأنها ؾلػت نابلت  ،بىائهاأهظمت طعوجه مؼ نُامها بخىعٍث الضولت ألخض اهدغاف جلَ ألا نل اوو  ا للؿحروعة  ،صازل الػاةلتلالهخهاُ و وقها
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أي"  ،الضولتجلَ ومً ًهىص  ،ل ًىحض لضيها قانل بحن مكهىم الضولتالحايمت ألاهظمت بأن جأيض لىا  م،2011 غامبضاًاث  مؼق، الخلضوهُت

:   الغةِـ اللُبي ق ،الىظام الؿُاس ي "
ا
ـ الغابؼ غكغ "أها الضولت والضولت أها "أمشال ًىهه الخأيُض غلى وهى   ،ولًٌ بمىُو آزغ ،غاص مهىلت لَى

  "تُػهبُت الػاةلال"غلى خأيُض ال، بالخالي جم الضولت ""أي  ،الػاةلتعب هظه "
ا
ومً هاخُت أزغي ، الضولت ومإؾؿاتهاوغلى اؾخهالُ مً  بضل

قىيػذ والغؾبت في الاؾخمغاع في الحٌم، ، "لػهبُت الػاةلُتا"هدى خماًت الحشِث الؿحر  بؿبب  الهىةاؾخسضام جلَ ألاهظمت أؾاءث 

ًأهظمت خايمت أغل : لُهُى " أها أو قيها الؿُاس ي  الىظام عأؽطعوجه غىضما ونل ألامغ  ونل في لُبُا ومً قغغُت الضولت،  ىقغغُتها 

ػا  لىا جخٌكل قؿىف الهىعةجلَ   مالمذ فيالخضبغ والخكٌحر   أمػىا وئطاالكىض ى"، أو  " أها أو الحغب ألاهلُت"،  غً  الهاجمت الظالُ جلَ اؾَغ

 الحغوب مً هماطج ئلى البلضان جلَ خُث جدىلذ ،عقاهُتهمجدهُو و  ،ىقحر  ألامً لؤلقغاصزانت قُما ًخػلو بخ ،زكام في بىاء الضولتمؿخىي ؤلا 

ُ  أو ألاهلُت، ، قٍاهذ في املجخمعيفي بلضان الحغاى  اإلاضوي املجخمؼمإؾؿاث صوع بػٌ  بغػ وفي ظل هظه الظغوف الػاحؼة،  أو الكاقلت، الضو

ًان  ،تزحًرو  ،تئؾازُأصواع البضاًت طاث   لخهت مغخلت وفى ماصًت، مؿاغضاث ئلى وجدخاج للًغع  حػغيذ التي اإلاىاَو في وكاَها ُحلخُث 

 حاء ألامغ خهُهت في اإلاإؾؿاث هظه وكىء قان جهضًغي قكي  تاللُبُ خالتصعاؾت  وفي، وجىمىي  ،وخهىقي ،جىغىي  َابؼ طاث أنبذ هىاى أصواع 

عجؼ الحٍىمت الاهخهالُت ئياقت ئلى  ،الؿُاس ي الؿابو مً حهت الىظام هُاًل انهُاع ظل في اللُبي املجخمؼ في ؤلاوؿاهُت ألاوياع ألػمت قػل يغص

والضواةُت،  ،الصحُت، زانت قُما ًخػلو بخىقحر  الخضماث مً حهت أزغي  الىظام اإلانهاعبػٌ هُاًل مدل دل ًغلى أن " اإلاٌخب الخىكُظي"

بالخالي بغػث بػٌ ، غنها الىاججت  البُئُت والٍىاعر الحغب أهىاُ غلى اإلاترجبت واإلاكٌالث ،البِئتوئغاصة جدؿحن  الؿظاةُت،وجىقحر اإلاىاص 

" اإلاٌخب  عجؼ الحٍىمت الاهخهالُت، ئياقت ئلى الؿابو الىظام الؿُاس يآلازاع الؿلبُت لنهُاع  بػٌ  خىاحهلفي لُبُا مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي 

 غضصم 2011وهىا ًخظيغ الباخث الػام للهُام بمهامها ومؿإولُتها اججاه املجخمؼ، الخىكُظي " 
ا
مً نبل  حؿُحرها جم ؾازت التينىاقل ؤلا مً  ا

 ،ضًىتاإلاغهب ؾهٍى وطلَ  ،وؿاوي والخىمىي إلاضًىت ؾغث جدذ قػاع "لً هخسلى غً أهلىا في ؾغث"اةخالف الىاقُحن للهًاًا الػمل ؤلا

ًاهذ اإلاضهُت  ًاهدمىًاهذ قغاةدت اإلاىث قباح، أقبه بمضهُت ألا خُث  والؿظاء الٌهغباء واإلاُاه ئلى  كخهضجاإلاضًىت  ذكغة في ًل مٍان، يما 

ًاهذ مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي غمل اججاه اإلاضهُتغاحؼة غً الهُام بأي آهظاى الاهخهالُت ًاهذ الحٍىمت و والضواء،  ضغم اإلاضهُت جهىم ب، في خحن 

ا يما نامذ هظه اإلاإؾؿاث  بكٍل خشِث،ؾازت ؤلا  بهىاقل ًا ًاث بالًؿِأً بهُاهت مدىلث  ؤلاؾغاعالاجهالث مً أحل و  ،الٌهغباء غلى قغ

 الخؿُحر بػض لُبُا في اإلاضوي املجخمؼ ن الؿإاُ الظي ًهكؼ ئلى الظهً هىا : يُل جم جأؾِـ مإؾؿاثا، بالخالي قالٌهغباء، وقبٍاث الاجهالث

 حابت غىه في املحىع الخالي. مغاخلـه؟ وهظا ما ؾىداُو ؤلا  أهم هي وما  م؟2011 غام

  ه؟ـوما هي أهم مزاحل م؟ 2011املجتمع املذوي في ليبيا بعذ التغيير عام مإسساث كيف جم جأسيس 
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 اجسظتها التين طلَ ًهىصها ئلى آلالُاث ام، ق2011غىض الحضًث غً يُكُت جأؾِـ مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي بػض الخؿُحر الحانل في لُبُا 

ً وجأؾِـ حمػُاث ومإؾؿاث آهظاى مً أحل حؿهُل ومؿاغضة ألا  "اإلاٌخب الخىكُظي"واإلاخمشلت في الجضًضة الحٍىمت  املجخمؼ قغاص غلى جٍٍى

ًان ًخُلب قهِ  ُ  ألاقغاص مً غضص جالقياإلاضوي، خُث  ًان  ،طاث غالنت بالػمل املجخمعي واخضةأو قٌغة  عؤٍت خى  ؾازُئؾىاء 
ا
 أم ئوؿاهُ ،ا

ا
أم  ،ا

 جىمٍى
ا
 أم خهىنُ ،ا

ا
حمػُت أو  ئقهاع مً زالُ ملمىؽ، جلَ الغؤٍت أو الكٌغة ئلى وانؼ لُخم ججؿُض  ،اإلاكغوغت أم ؾحر طلَ مً ألاغماُ ،ا

ًان لخبؿُِ وحؿهُل  ،أو الكٌغة ،مإؾؿت جدمل مًامحن جلَ الغؤٍت  قؼاالضحغاءاث جلَ ؤلا وطلَ بانضاع نغاع مً حهاث الازخهام، و

ان جأؾِـ ألاُو لهظه اإلاىظماث ًو ،م2011ما بػض  إلاغخلتازالُ  ضوياإلا جخمؼومً زم اإلائاث مً مإؾؿاث امل ،الػكغاث جأؾِـ هدىواإلاصجؼ 

املجخمعي في ونذ مبٌغ مً اهُالم الحغاى  "الخىكُظي اإلاٌخب" في واإلاخمشلت الجضًضة في اإلاىُهت الكغنُت ًىنها أنبدذ جدذ ؾُُغة الحٍىمت

م، وطلَ بػضما ؾُُغة الحٍىمت غلى 20/10/2011بضء جأؾِـ هظه اإلاىظماث في اإلاىُهت الؿغبُت والجىىبُت بػض في خحن م، 17/2/2011في 

 "اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاث صغممغيؼ  جأؾِـبكأن  ،م2012( لؿىت 12نغاع عنم )يما نامذ الحٍىمت في ونذ لخو بانضاع جلَ اإلاىاَو، 

حػضًل اإلاغيؼ  بكـأن ،م2013( لؿىت 649عنم ) هغاعالمجلـ الىػعاء  نضع م،2013الشهاقت واملجخمؼ اإلاضوي، وفي ؾىت  لىػاعةجٍىن جبػُخه 

أن بػٌ جلَ وبكٍل غام ًمًٌ الهُى قهاع مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، ئخُث أهُِ بهظه اإلاكىيُت مهام  اإلاضوي، املجخمؼ مكىيُت ئلىاإلاظًىع 

ًاه ًان ًدمل مًامحن وأهضاف شخهُت، يما أن البػٌ منها ج ذاإلاإؾؿاث والجمػُاث  ىُت، في خحن أن بػًها  دمل مًامحن وأهضاف َو

ًان ًدبؼ بػٌ الهُاصاث الجضًضاإلاًان ًدبؼ بػٌ منها ًدبؼ بػٌ الهباةل، والبػٌ ًان  ة، في خحن أن ىاَو أو بػٌ اإلاضن، يما أن بػًها 

ًان ًًم غضص  بػًها 
ا
 يبحر  ا

ا
ًان ًًم غضص ا  مً ألاغًاء، وبػًها آلازغ 

ا
  ا

ا
مً ألاغًاء، بِىما أوش ي بػًها اؾخجابت لبػٌ اإلاؿخجضاث  نلُال

ما  : غحالؿإاُ الظي ؾُُقان بالخالي و ، هُت، قُما أن بػًها أوش ي لؿغى الخباهي والخكازغ، يما أن بػًها أوش ي بضواقؼ صازلُت مسخلكتآلا 

 م. 2011هي مغاخل جأؾِـ وبىاء مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في مغخلت ما بػض 

 م ؟2011 بعذ ما مزحلت في املذوي املجتمع مإسساث وبىاء ما هي أهم مزاحل جأسيس 

  :وهي غلى الىدى الخالي ،م ئلى أعبؼ مغاخل عةِؿت2011ًمًٌ جهؿُم مغاخل جأؾِـ وبىاء مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي زالُ مغخلت ما بػض 

  الاهطالق: -ألاولى املزحلت
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ًان خُث احؿم غمل هظه اإلاإؾؿاث بٍىهه ؾحر مغجب، ولٌىه ، م2011 نهاًت الػامالؿابو  ؾهٍى الىظام الؿُاس يبضأث هظه اإلاغخلت مؼ 

ت والحماؾت، خُث ل جىحض حهت  احؿمذ هظه اإلاغخلت بالؿماث وبكٍل غام  ،أجدضص اإلاإؾؿاث التي ًجب أن جيكخٍىمُت ًكٌُ بالحٍُى

 الخالُت :

 خُث جىلي الحٍىمت الجضًضة  ئصاعة الضولتمؼ بضاًاث مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي غضص مً أؾِـ جم ج ، 
ُ
بكٍل الكإون الاحخماغُت بهُِ أ

ًاهذ الجمػُاث و غملُت حسجُل مإنذ   .لكترة مإنختحسجُل  جمىذ هي الجهت الحٍىمُت التي اإلاإؾؿاث، خُث 

  ًاهذ جدذ ؾُُغة الحٍىمت الجضًضة . التياإلاضن أو  ،اإلاىاَو فيئل  اإلاإؾؿاثلم جًٌ الظغوف مىاجُت لػمل هظه 

  أغماُ  ، زانت في اإلاضن واإلاىاَو اإلاخًغعة حغاء في مغخلت ما بػض ؾهٍى الىظام الؿُاس ي الؿابواإلاُلىبت وألاوكُت غماُ ضخامت ألا

 .الحغب

 مىار لى بىاء غئل أن طلَ لم ٌؿاغض  ،والصحُت ،ؾازُتاملجخمؼ اإلاضوي حؿُحر غضص يبحر مً الهىاقل ؤلا  بالغؾم مً نُام بػٌ مإؾؿاث

 ًىن هظه اإلاإؾؿاث لم جمخلَ مكغوغ، الخؿُحر الحانلنبُى و  ،الؿُاس ي مكٌالث ؾهٍى الىظامًخم قُه الخؿلب غلى  ،حضًض
ا
ىُ ا  َو

ا
 ا

 واضح
ا
  . للخؿُحر ا

  خُث ضن اإلاخًغعة مً زالُ نىاقل ئؾازت، للمفي املجاُ ؤلاؾاسي، والهحي، اهدهغ ُحل أغماُ هظه اإلاإؾؿاث في جهضًم الضغم اإلااصي

لها اإلاالي غلى  ً ما ٌؿمي بالباػاعائمٍاهاتهم الظاجُت، ومؿاغضة بػٌ الخجاع ، وعحاُ ألاغماُ، ئياقت ئلى اغخمضث في جمٍى ، وهى أنغب ثجٍٍى

ػه لهالح املحخاححنما ًٍىن  ٍىن َع باع قُه ألاًل وألالػاب واإلاالبـ، ٍو ًُ   ،ئلى مػغى 
ا
ًاهىا أقغاصا   ،أم حماغاث ،ؾىاء 

ا
  .أم مضها

  والخبرة الٍاقُت بأهضاف مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، نامذ جلَ اإلاإؾؿاث  ،والضعاًت ،الىعيمإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي  بػٌ هدُجت لقخهاع

 .وبهظا جٍىن جلَ اإلاإؾؿاث نض زغحذ غً أهضاف الخأؾِـ ،اؾُت بهضف الىنُى ئلى الحٌمججمػاث ؾُبالضزُى في 

ُ  وخانل املجخمؼ ًان الػامل ألاهم في بغوػ صوع مإؾؿاث  اعجؼ الحٍىمت الجضًضة" اإلاٌخب الخىكُظي" غً الهُام بمؿإولُاتهن اق ،ئطن الهى

  أغلى ؾُذ املجخمؼ، وبض ػلىخُث أنبذ لكظ أو مهُلح مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي ٌ ،اإلاضوي
ا

هُلح الؿابو وهى اإلا مً أيثر جضاول

بالغؾم مً خضازت الخأؾِـ والاقخهاع ئلى اؾخُاغذ هظه اإلاإؾؿاث خُث  ،في جؼاًضيما أنبذ غضص هظه اإلاإؾؿاث  ،"الجمػُاث ألاهلُت"
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ا بغػث و الضغم واإلاؿاهضة للمىاَو واإلاضن اإلاخًغعة، م ًجهض ،اث الالػمتوالٌكاً ،الخبرة ًا  :مشل ونًاًا مىيىغاثزالُ هظه اإلاغخلت أً

ا ، الاهخساباثو  الىَىُت، واإلاهالحت ،الاهخهالُت الػضالت بػٌ ألاقغاص الُامدحن للىنُى ئلى ليكغ أقٍاع يما وقغث هظه اإلاإؾؿاث مىبرا

ا الؿلُت،    .الجضًضة اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاثوبغامج  غماُأل  خابػتاإلاو قغاف ؤلا  تػملُبحهت جهىم  وحىص ئلى حاحتبغػث الوأزحرا

 .  الاهتشار  :الثاهيت املزحلت

 أو مهُلح  خُث أنبذ لكظ م، 2012بضأث هظه اإلاغخلت مؼ بضاًت غام 
ا
  " املجخمؼ اإلاضوي " لكظا

ا
اإلاؿإولحن في الحٍىمت، غلى ألؿىت  مخضاول

ني، يظلَ لض ٌػهضها أقغاص التي واإلاإجمغاث  ،واللهاءاث ،هىاى الػضًض مً الاحخماغاث أوبضأقغاص املجخمؼ، بػٌ  يواإلاؿإولحن في اإلاإجمغ الَى

 ،12مغيؼ صغم مىظماث املجخمؼ اإلاضويبكأن جأؾِـ  ،م2012( لؿىت 12عنم ) انضعث الحٍىمت اإلاإنخت نغاع يما  املجخمؼ، ًيخمىن ئلى هظا

  :أهمها ،اإلاهامحملت مً باإلاغيؼ هُِ أث خُ

 لغغاًت وحصجُؼ مىظماث املجخمؼ اإلاضوي. ئغضاص ئؾتراجُجُت -1

ػاث. -2 ا للدكَغ  جىظُم مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي وقها

ب وجهضًم اإلاكىعة الكىُت. -3 و الخضٍع  صغم مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي غً ٍَغ

 جىظُم غمل مىظماث املجخمؼ اإلاضوي الضولُت التي جغؾب بالػمل في لُبُا. -4

اصة أنبذ هىاى ومؼ جأؾِـ مغيؼ صغم مىظماث املجخمؼ اإلاضوي  بضأث أقٍاُ وأهىاع ووظاةل يما غضص مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، يبحرة في ٍػ

حضًضة إلاإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي جظهغ، بالغؾم مً وحىص بػٌ الهػىباث الكىُت واإلاالُت، لًٌ ًظل أن مػظم اإلاىخمحن إلاإؾؿاث املجخمؼ 

ً ،وونتهم ،وزبراتهم ،وغلمهم ،ًخُىغىن بجهىصهمًاهىا اإلاضوي  واإلاىاًَ، خُث  ،وأمىالهم غً َُب زاَغ في ؾبُل الاعجهاء بأخىاُ الَى

ىُت، و  ئلى مُضان ،ججاوػث أوكُتهم مُضان ؤلاؾازت مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي ًؼصاص نالبت بػٌ ، وبضأ غىص املجخمػُتالخىمُت اإلاهالحت الَى

هىي نىتها   والكني اإلاالي الضغم لهم، وجهضم لهم، مهً ل مً جضعب حمػُاث ىاىوخهىم الضولت هكؿها. قه ،الضقاع غً خهىم اإلاىاَىحن فيٍو

 غً جضاقؼ وأزغي  ،تبالبِئ مهخمتهت بمٍاقدت الكؿاص، وأزغي هسخم حمػُاث وهىاى أهكؿهم، غلى الاغخماص يُكُت غلى وجضعبهم وؤلاصاعي،

 والكىىن  بالشهاقت مهخمت وحمػُاث بأهكؿهم، قإونهم وئصاعة ،الحىاع جىظُم مهاعاث غلى جضعبهمأزغي و  والخػبحر، الخكٌحر في اإلاىاَىحن خهىم 

                                                           
 http://kenanaonline.com/files/0069/69228/12.pdf     :الرابط 55/2/2053 م،2052 لسنة (12) رقم قرار نص - 12 
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ت الاهخماءاث بمسخلل اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاث حمُؼ ًًم يُان حكٌُل هدى الضغىاث جىهببػٌ يما بضأث ، وآلازاع  ٌكاًاثالو  الكٌٍغ

 آلاحي:   فيًمًٌ جدضًض ؾماث هظه اإلاغخلت وبكٍل غام  والػملُت، لػلمُتا

  ٌهااػصًاص غضص، و جىىغهابالغؾم مً مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي هكاقت بػ.   

  مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، ئل أهه له غالنت بػملمغيؼ  بالغؾم مً وحىص  ،مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضويغمل غضم وحىص ناهىن ًىظم  
ُ
ُغح لم ج

غ غمل جلَ اإلاإؾؿاث.  أي مباصعاث بكأن جدؿحن وجٍُى

  ل الؿُاؾُت  بألاخؼانُام  بػٌ مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي. بخمٍى

  غ، هظيغ منها َغخها  التياإلاباصعة غلى ؾبُل اإلاشاُ : نُام غضص مً مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي بُغح مباصعاث ؾُاؾُت لبىاء لُبُا بػض الخدٍغ

 ،)ً ني مباصعة ويظلَ اةخالف الىاقُحن لهًاًا الػمل ؤلاوؿاوي والخىمىي، والتي ؾمُذ )مباٌػت مً أحل لُبُا الَى  التيالىقام الَى

ني.   َغختها مجمىغت الىقام الَى

  في لُبُا.مخابػت وجهُُم أصاء أُو اهخساباث  فيمكاعيت مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي 

 وغلى بػٌ الخبرغاث مً اإلاىاَىحن.هااغخماص ُحل اإلاىظماث غلى الضغم الظاحي في حؿُحر أغمال ، 

 آلُت في الخبرة ًمخلٍىا الظًً ألاحاهب ألاحىبُت وألاشخام اإلاىظماث بػٌ بغػث  ُ  مىظماث جهضمها التي زانت اإلاؿاغضاث غلى الحهى

ٌُت اإلاخدضة الىلًاث أو الاوعوبي، الاجداص  أو اإلاخدضة، لؤلمم جابػت ُ  ها، وؾحر ألامٍغ  خُث والحغوب الجزاغاث وإلاىاَو اإلاىٍىبت للضو

 طلَ. وعاء مً الٌشحر ويؿبىا الكخاث لهم ونضمىا آلالُاث بخلَ اللُبُت اإلاضوي املجخمؼ مىظماث حهل اؾخؿالُ اؾخُاغىا

  
ا
ً اجداصاث واةخالقاث جًم غضصا  مً مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، ومً أهم الاجداصاث ، الاجداص الػام مىظماث املجخمؼ اإلاضوي جٍٍى

ا
 –يبحرا

 ؾغب لُبُا. –الاجداص الكغعي إلاىظماث املجخمؼ اإلاضوي 

 ٌت جهضم اإلاؿاغضة أو الؿىر للطحاًا ئلى قاغل ث اإلاإؾؿاث مً مإؾؿا جدىلذ بػ لحٍىمت غلى ا في بػٌ الهًاًا، وياؾِ زحًر

:  بمإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي بػٌ لخؿُحر أؾالُبها وؾُاؾتها، خُث نامذ 
ا

ػُت، الًؿِ غلى في مضهُت َغابلـ مشال الؿلُاث الدكَغ
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ا الًؿِ نامذ بيما اهخساباث للمجلـ املحلي َغابلـ،  والخىكُظًت بهضف ئحغاء ًا ني" أً ػُت" مً أحل  الؿلُتغلى اإلاإجمغ الَى الدكَغ

 ئنغاع ناهىن الحٌم املحلي.

  ىُت. فينُام مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي بضوع مهم في قٌ الجزاغاث بحن اإلاىاَو والهباةل، وصزىلها  مكغوع اإلاهالحت الَى

  لها في أغماُ وأوكُت املجخمؼ اإلاضوي، خُث ًىهذ هظه اإلاىظما فيبػٌ اإلاىظماث واإلاإؾؿاث الضولُت  وحىصبضاًت 
ا
ث واإلاإؾؿاث قغوغا

  . 13م9/1/2012لُبُا، خُث جم حسجُل أُو مإؾؿت صولُت في 

، يما أن مهُلح مإؾؿاث املجخمؼ ًمًٌ الهُى بأن مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي زالُ هظه اإلاغخلت  ،غلى ما جهضم وبىاءا 
ا
أنبدذ أيثر خًىعا

اصة يبحرة اإلاضوي ا، يما أن غضصها أنبذ في ٍػ ئلى نُام الىظام الؿُاس ي الجضًض بدصجُؼ غمل مإؾؿاث طلَ  ي ػؼ خُث ٌ ،أنبذ أيثر قُىغا

ت ئلى وحىص مإؾؿاث خٍىمُت يما بغػث الحاحت املجخمؼ اإلاضوي،  َ خهُهيجلَ اإلاإؾؿاث  حػمل مػهانٍى أهضاف مخجاوؿت مؼ ولضيها  ،يكٍغ

لفي حػاوي مً مكاًل املجخمؼ اإلاضوي ب مإؾؿاث لأؾأنبدذ ومً حهت أزغي أهضاقها،  يما بضأث بػٌ  ،بغامجها وأوكُتها املجخمػُت جمٍى

صغم وبىاء نضعاث املجخمؼ و عاث، ابغامج صغم نضعاث بػٌ الىػ  :اإلاإؾؿاث الضولُت بخهضًم بغامجها وأوكُتها في لُبُا، منها غلى ؾبُل اإلاشاُ

الكَ مً خالث  اٌكىبهبػٌ جلَ البرامج بضأث غالم، يما نُاغاث الصحت والخػلُم وؤلا صغم و هؼع الالؿام، و صغم اإلاغأة، و ، واملحلُاث اإلاضوي

بت  : أهضاقها الحهُهتفي  والٍغ
ا

بُت ألقغاص مً مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي غً يما   ، قمشال نامذ بػٌ اإلاإؾؿاث الضولُت بخهضًم صوعاث جضٍع

خلَ اإلاإؾؿاث في بلضانها ألانلُت، يما نامذ بػٌ اإلاإؾؿاث لئلى اإلاغايؼ الغةِؿت الىهاُ في ههل ألازباع، وئخالتها الهاجل يُكُت اؾخسضام 

بالظهىع غضص مً  أيما بضوألامىُت في لُبُا، الضولُت الػاملت في لُبُا بخىػَؼ اؾدباهاث جخًمً الدؿاؤلث غً ألاوياع الؿُاؾُت والاحخماغُت 

 خُث،" والكىعي الحٌماء بمجالـ ٌػغف ما وهي" الهبلي" الُابؼ طاث يمإؾؿاثجخمؼ اإلاضوي هابؼ جأؾِؿها مً ظغوف مػُىت، مإؾؿاث امل

جىمُت املجخمػاث و مغانبت الاهخساباث، و وؿان، مإؾؿاث خهىم ؤلاويظلَ ىت، أو اإلاىُهت، ًالهبُلت، أو اإلاض هكـ ئلى املجلـ أغًاء ًيخمي

 خماًت اإلاؿتهلَ.     و خماًت الترار الشهافي، و املحلُت، 

   .التلذم البطيء:  الثالثت املزحلت
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( لؿىت 649هغاع  عنم )النضعث الحٍىمت اإلاإنخت أ، خُث م2014بضاًت الحغب ؾىت  واؾخمغث ختى ،2013بضأث هظه اإلاغخلت  مؼ بضاًت الػام 

هُِ بهظه اإلاكىيُت ئقهاع  مىظماث أ، خُث 14(مكىيُت املجخمؼ اإلاضوي)م، بكأن حػضًل اؾم مغيؼ صغم مىظماث املجخمؼ اإلاضوي ئلى 2013

 
ا
  املجخمؼ اإلاضوي، ئياقت ئلى صغمها قىُا

ا
  وجهىُا

ا
  ،الػمل في لُبُاغمل اإلاىظماث املجخمؼ اإلاضوي الضولُت التي جغؾب ب ، يظلَ جىظُمولىحؿدُا

 اإلاإؾؿاث بضأث هظه  بحن الهباةل، اػصاصث خىاصر الػىل صازل اإلاضن وماوغىضما 
ا
 مهمجلػب صوعا

ا
 ،الحض مً آلازاع الاحخماغُت في  ا

 آلاحي :  فيٍمًٌ جدضًض ؾماث هظه اإلاغخلت و والانخهاصًت اإلاترجبت غلى أخضار الػىل، 

  ًان وحاإلاإؾؿاث واإلاىظماث الضولُت في وغمل ص ى وح اؾخمغاع مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في بػٌ في صغم  ألازغ له بػًها  صى لُبُا، خُث 

ض مً امللُبُا، زانت قُما ًخػلو بمؿاغضتها غلى الخػغف غلى  جاُ املخُث جهضعث اإلاإؾؿاث  الػاملت في جضًضة، البرامج الجالث و اإلاٍؼ

( 10خُث بلؿذ ) ،، ًلي طلَ اإلاإؾؿاث الػاملت في املجاُ الخحري وؤلاوؿاوي (  مإؾؿت21خُث بلؿذ ) ،الخىغىي وبىاء وصغم الهضعاث

خُث بلؿذ  ،لؿامئػالت ألااإلاإؾؿاث الػاملت في مجاُ ، زم ( مإؾؿاث 6خُث بلؿذ ) ،الُبياإلاإؾؿاث الػاملت في املجاُ ومً زم  مإؾؿاث،

   .15اإلاإؾؿاث ألاحىبُت الػاملت في لُبُا مجالث غمل ، والجضُو الخالي ًبحن(  مإؾؿت5)

 

 املجمىع جصييف املإسست ر.م

ت  1  10 ئوؿاهُت –زحًر

ت  2  21 وبىاء وصغم نضعاث –جىغٍى

 4 حػلُمُت 3

 6 َبُت 4

 3 ئغالمُت 5

 5 لؿامأ 6

 3 وؿانخهىم ؤلا 7

 3 ئؾازت 8

 1 جىمُت انخهاصًت 9
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 2 ىن الالحئ 10

 4 طاث َبُػت زانت 11

 62 املجمىع الٌلي

 جم ئعذاد الجذول بىاء على بياهاث مً وسارة الثلافت ومإسساث املجتمع املذوي

 ٌُت  غضص اإلاىظماث الػاملت في لُبُا ُاهُامإؾؿت( 19)هاخُث بلـ غضص ،يما جهضعث اإلاىظماث ألامٍغ  (9)هاخُث بلـ غضص ، جلي طلَ بٍغ

 . 16الجضُو الخالي ًىضح غضص اإلاإؾؿاث الضولُت الػاملت في لُبُا والضُو التي جيخمي ئليهاو ، مإؾؿاث(5) هاخُث بلـ غضص ، زم قغوؿامإؾؿاث

 املجمىع املإسساث العاملت في ليبيا  الذولت ر.م

ٌُت 1  19 الىلًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُاهُا 2  9 بٍغ

 5 قغوؿا 3

 3 أإلااهُا 4

 4 ئًُالُا 5

 3 صهماعى 6

 2 يىضا 7

 3 هىلىضا 8

ؿغا 9  3 ؾَى

 1 مالُا 10

 1 الىمؿا  11

 1 الجروٍج 12

 1 بلجٍُا 13

 1 ؾلىقُيُا 14

 1 ًىعٍا 15

 1 ألاعصن 16

 1 لبىان 17
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 1 نُغ 18

 1 بىحن 19

 22 املجمىع الكلي

 جم ئعذاد الجذول بىاء على بياهاث مً وسارة الثلافت ومإسساث املجتمع املذوي                            

 ل يما بغػث زالُ هظه اإلاغخلت مؿألت اإلاضوي اإلاكغوٍ بخهضًم مػلىماث وبُاهاث مدضصة غً بػٌ  املجخمؼ إلاإؾؿاث حىبيألا  الخمٍى

غ ، مشل: جهضًمأوياع املجخمؼ  اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاث غً بُاهاث ئغضاصو  للؿٍان، الضًمؿغاقُت والتريُبت املجخمؼ، في الكاغلحن أهم غً جهاٍع

ؿت اإلاإؾؿاث بػٌ قأنبدذ ،ئلخ.. الكاغلت  .زاعحُت أحىضاث طاث صولُت إلاىظماث قَغ

  جظهغ  في املجخمؼحػلذ املجخمؼ غلى صعاًت باألؾباب التي جٌمً وعاء بػٌ اإلاكٌالث التي بضأث 
ا
:  ، خُث اؾخُاغذ هظه اإلاإؾؿاث مشال

ًهضع غً جلَ الجهاث ؾلىيُاث أو في خاُ ما  وطلَ ،اؾخكؿاعاتهابالغص غً واإلاُالبت ، الحٍىمُتإؾؿاث اإلابػٌ بمؿاءلت ومىاحهت الهُام 

ًاهذ جلَ   .ناهىوي ًدٌمهاَاع  ئاإلاؿاءلت جكخهض ئلى مماعؾاث جٍىن ياعة باإلاهلحت الػامت، وئن 

  ٌض مً الاهكخاح هدى الخػاون مؼ مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي والهبُى بضوعها في خل ألاحهؼة ئبضاء بػ الحٍىمُت والهُاع الخام اإلاٍؼ

بهضف جدهُو  ؛صاعاث في بػٌ اإلاإؾؿاث الحٍىمُتجم اؾخدضار بػٌ ؤلا  بها يػىانغ قاغلت في املجخمؼ، قمشال : والهبُى بػٌ اإلاكٌالث، 

ض مً  بػٌ جىحض ئصاعة الخػاون مؼ مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في  ذأنبدمؼ مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، قمشال  الاجهاُ والخىانل والخػاون اإلاٍؼ

ل بػٌ أوكُت وأغماُ مإؾؿاث املجخمؼ وػاعة  مشل : ،الىػعاث الضازلُت، والخاعحُت، والػمل، والػضُ، يما ؾاهم الهُاع الخام بخمٍى

   .لػملاعف اإلاضوي، ئياقت ئلى حؿُُت جٍالُل بػٌ اإلاإجمغاث وو 

 الحٌماء ، يمجالـلىبالظهىع في اإلاغخلت ألاو  أوالظي بض ،الهبلي الُابؼ طاث مإؾؿاث مً حضًض همىطجزالُ هظه اإلاغخلت  بغػ  يما 

 ،الهبلُت وألاغغاف ،الخهالُضو  ،مىظىمت الهُمهخاج ئئغاصة  مًبغامجها و  غملهاآلُاث  واإلاؿخمضة ،والكىعي، وهُئت أغُان لُبُا للمهالحت

ت  الػالناث يبِأصث في يشحر مً ألاخُان ئلى  جغابُُت غهبُت مًجلَ اإلاىظىمت قغػجه أ وما ،للكغع اإلاىاقهتو  ، اللُبي املجخمؼ صازلالخىاخٍغ

ؿٍُىن هىاى نبُى إلاا قمػغوقت، أو صًيُت  احخماغُت مٍاهت طاث غاةلت أو بِذ أو نبُلت مًها ئأغًاأخض أو  اإلاإؾؿت عةِـ ًٍىن  ػىضماق

ُ  أؾغة الى ًيخمىن  الظًً -قغافنباةل ألا ؾِخم َغخه مً أقٍاع، ومباصعاث، قمشال غىضما ًٍىن أخض أغًاء اإلاإؾؿت مً   هللا نلي الغؾى

غاف وجهضًغ باخترام ىجدظ ؾىف اإلاإؾؿت أن يػنؾُ ظلَق  -وؾلم وغلُه ضؾأن طلَ  يما اإلاخىاػغت، ألَا ُ  قغنت مً حًز اإلاباصعة  نبى
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غاف بأن اإلاإؾؿت وؾُعي  ،اإلاُغوخت خجىب ًل ؾِ، يما منهمألخض أو مجاملت أو زىف ؾخُغح مباصعتها صون نُامها بػملُت َالء ًل ألَا

غاف اإلاخىاػغت ؤلا  ا مً الحهُى غلى "الضغىة"وطلَ ، عقٌ اإلاباصعةؾغاع في ألَا
ا
ه بأن الغاسخ وهي الاغخهاص  ،زىق الُغف الغاقٌ ؾُػتًر

تاع  يغ أجلحو به ؾىف ، بالخالي هللاؾًب مً   اصوعا  اإلاإؾؿاث هظه لػبذ بالخالي، ألاقغافمً أخض قاعى قيها ًىن اإلاباصعة  ،ماصًت وأ ،مػىٍى

 الهضعةهظه اإلاإؾؿاث جمخلَ أنبدذ و  ،الػالناث املجخمػُت  بحن أقغاص املجخمؼ اللُبيويبِ  ،الهبلُت الجزاغاث مً الػضًض زماصئ في ايبحر 

الؼهخان و في الٌكغة، ٍت الؼو  الخبى وئياقت ئلى ؾبها،  في الخبى و والُىاعم  هظاطقت،الو  ،ؾلُمان مؼ أولص خضر مشلما اإلاىاػغاث، خل في واإلاهاعة

ي باخترام  وجهضًغ ًل الهباةل ظجدو  الىَىُت باإلاهالحتتهخم  التيمإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي  يخضئهظيغ هىا يما  ،واإلاكاقُت في الجبل الؿغبي

وهي مً  ،ولص أبىؾُلجلَ اإلاإؾؿت هى أخض مكاًش أًترأؽ مً ٍىن لالجهاث الحٍىمُت، وطلَ اخترام وجهضًغ واإلاضن اللُبُت، ئياقت ئلى 

 .قغاف في لُبُانباةل ألا 

ت و خهلو بضأث جيما  في أصاء جلَ اإلاإؾؿاث، جهضم بُيءًمًٌ الهُى بىحىص  ؤلاحماُ وحه وغلى زالُ هظه  الحغاى اإلاؿمىح بهمؿاخت الحٍغ

يما قهضث هظه ، أو ًيخهضها وتهضًضها باؾخسضام الػىل يض ًل مً ٌػاعيها ،لِكُاث اإلاؿلحتُاإلا طفي ظل جؼاًض مؿاخت هكى وطلَ  ،اإلاغخلت

ا اإلاغخلت  ًا اصة أً   .جىىع وحػضص مجالث غمل مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضويٍػ

 

  :الفتىر وجلليص ألادوار -املزحلت الزابعت

قٍان مً هخاةج  خغب،اههؿام و خالت وهي ل جؼاُ مؿخمغة ئلى آلان، خُث صزلذ البالص في  ،2014بضأث هظه اإلاغخلت  مؼ بضاًت الحغب ؾىت  

ت ألانغب خُث أنبذ الػىل هى الىؾُلت جهلو صوع  مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي هدُجت للحغب وخىاصر الػىل ،الحغب  ما اإلاىاػغاث، لدؿٍى

اصة هكى يما بضأث بػٌ الجماغاث اإلاؿلحت قغوغها في لُبُا،  ؾالمئو  ،بخهلُو صوعهايما بضأث اإلاىظماث الضولُت ، واإلاضن  الهباةلبحن  ها طبٍؼ

مًٌ جدضًض بدىظُم ؾلؿلت مً الاؾخُالث لػضص مً هاقُي املجخمؼ اإلاضوي، وبكٍل غام ًصازل اإلاضن واإلاىاَو، يما بضأث جلَ الجماغاث 

 آلاحي :  فيؾماث هظه اإلاغخلت 

  زانت بػض صزُى البالص في خالت للؿلُت، الؿلمي الاهخهاُ الضًمهغاَي غملُت في وحىص زُبت أمل لضي بػٌ مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي

 . وأزغي في الؿغب ،في الكغم خٍىمت ما بحن واههؿام مإؾؿاث الضولت  خغب



19 
 

 زغ آلا البػٌ آلازغ ، يما صقؼ البػٌ  تهضًضفي خحن جم  املجخمؼ اإلاضوي، هُام باؾخُاُ غضص مً هاقُي ال.ً  ئلى الهغوب زاعج الَى

 ىُت. فيمإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي و صوع ُجهل  مكغوع اإلاهالحت الَى

 تو نًاًا الخػلُم، والبِئت،  :جم التريحز زالُ هظه اإلاغخلت غلى غضص مً الهًاًا التي ل حكٍل مىاًَ زالف، مشل ، الخىمُت البكٍغ

زالف مشل:  الاغتراف بالبرإلاان والحٍىمت اإلاىبشهت غىه، أو الاغتراف باؾخمغاع مىاًَ مٍان غً الهًاًا التي حكٍل والابخػاص نضع  ؤلا 

ني والحٍىمت  غىه. اإلاىبشهت اإلاإجمغ الَى

  ت مشل ضوي بأؾماء حغب والاههؿام مهضعا لئللهام، خُث جأؾؿذ غضص مً مإؾؿاث املجخمؼ اإلاالأنبدذ خالت غملُت غملُاث غؿٌٍغ

 .البيُان اإلاغنىم وأ ،الهؿىعة

 مً اؾخمغاع جأؾِـ غضص مً مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي الهكت، ولٌنها يشحرة، يما أن مجالث غملها احؿػذ، خُث أنبذ  هىاى غضص 

ا جأؾِؿها ًخم اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاث ًيخهي صوعها بمجغص اهتهاء جلَ خُث  الخانت،  الظغوف أو الُاعةت الهًاًا بػٌ مؼ ججاوبا

ً خهىم  لغغاًت اللُبُت الجمػُت : مشلالهًُت أو طلَ الظغف.   مىظمتو  ،1975 لؿىت 88 ناهىن  ضحاًا ججمؼو ، َغابلـ ببرج اإلاإحٍغ

 زكاءوؤلا  الخػظًب لطحاًا اللُبُت الغابُتو  بىؿاػي، هاػحي إلؾازت ههاطئ مإؾؿتو ، (خىنل ابً) اإلاىٍىبت الؿكُىت مً حنحالىا الطحاًا

  .17بىؿاػي  هاػحي إلؾازت ههاطئ مإؾؿتو  بىؿاػي، هاػحي إلؾازت بالبر جىانىا مإؾؿتو ماعاث، ؤلا  بضولت الهؿغي 

  ت، وخهىم ؤلاالأنبذ هىاى التريحز غلى  اللُبُت اإلاىظمتو الػمل،  غً الباخشحن لخمٌحن لُبُا ملأ حمػُت :وؿان ، مشلهًاًا الخىمٍى

الكباب،  نضعاث وجىمُت لضغم زىاَغ مإؾؿتو كغغُت، ال ؾحر للهجغة الؿلبُت الظىاهغ إلاػالجت غىصة مىظمتو الكاملت،  للخىمُت الضولُت

ت مىظمتو  ً خهىم  غً  للضقاع الؼاٍو  واإلاخًغعًٍ هلحنخواإلاػ اإلاكهىصًً أؾغ عابُتو الغقُضة،  للحىيمت اللُبُت اإلاإؾؿتو .  اإلاهجٍغ

  .18الالحئحن و للهجغة اللُبُت اإلاىظمتو وؿان، ؤلا لحهىم  جاوعؾاء

  مىظمتو لُبُا،  في الُىفي حمهىع  عابُتأنبذ هىاى مإؾؿاث هكت، ول جساَب الىانؼ املجخمعي، وعبما ًُلو غليها مإؾؿاث جغف، مشل 

  .19لُبُا في اإلاُالن هاصي مصجعي
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 ُ ا هدُجت لحالت جهلو ن صوع مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي اق ،وخانل الهى اإلاىار الػام ق، ختى آلان ةوالاههؿام التي ل جؼاُ مؿخمغ  الحغبيشحرا

ت في ئبضاء الغأي خُى بػٌ الهًاًاأنبذ  ئياقت ئلى يػل ، املجخمػُت جدُو به حملت مً املخاَغ ، هدُجت لخًُِو مؿاخت الحٍغ

 ،الجماغاث اإلاؿلحت جخًاًو مً آعاء أنبدذ بػٌيما ، وقغى الؿُُغة غليها الجماغاث اإلاؿلحتمىاحهت الحٍىماث وغضم مهضعتها غلى 

بالخالي ابخػضث حل ، والاؾخُاُ ،الاغخهاُو  ،التهضًضخالث جظهغ هاقُي اإلاإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، قبضأث بػٌ ومىانل  ،ومماعؾاث

وؤلاوؿاوي  ،م ؤلاؾاسيجهضًم الضغاإلاإؾؿاث غً ئبضاء مىانكها أو َغح مباصعاتها اججاه الاههؿام الحانل في املجخمؼ، وانخهغ صوعها غلى 

 ، يما عيؼث غلى بػٌ الهًاًا التي ل حكٍل زالقللمىاَو اإلاخًغعة 
ا
   مؼ الجماغاث اإلاؿلحت التي  جمخلَ الهىة في املجخمؼ. ا

 جىاجهها هذه املإسساث ؟ التيأهم التحذياث ماهي 

وحىص حملت مً   ًضعى أن م،2017م وختى الػام 2011بػض جأؾِـ مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في الكترة ما  بمغاخل  أخاٍ أن بػض الهاعب  غلى

جدضًضها  ، خُث ًمًٌ أهم جلَ الخدضًاثفي ئحابدىا غلى هظا الدؿاُؤ غلى عنض  هدغم بالخالي ؾىفو جىاحه هظا املجخمؼ، التي الخدضًاث 

  في الخالي :

 ػُاث ونىاهحن مالةمت لػمل مإؾؿاث اث الهاهىهُت التي نض حكٍل اإلابػٌ ئياقت ئلى مغاحػت  اإلاضوي،  املجخمؼ الحاحت ئلى ؾً حكَغ ؿخٍى

 اإلاػمُى بها الالةدت اغخماص يظلَ غىاةو أمام غمل جلَ اإلاإؾؿاث، 
ا
 مكىيُت املجخمؼ اإلاضوي مً نبل حهاث الازخهام.في  خالُا

 مإؾؿاث بها نامذ التي الػضًضة والبرامج ألاوكُت مً بالغؾم لظا و، غضم وحىص زُِ واضحت لغؤٍت وأهضاف مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي 

ني مكغوع وحىص ئلى ًاهذ جكخهغ ألامغ خهُهت في أنها ئل لُبُا، في اإلاضوي املجخمؼ  للخؿُحر. واضح َو

  ىظُكي الخىنُل الو حػاوي حل مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي مً يػل في ئحغاءاث الخىظُم الضازلي، وأخُاها اقخهاص الهُاًل الخىظُمُت

 ئلى مهغاث صاةمت. لها ُح  دضص اإلاؿإولُاث والازخهاناث، ويظلَ اقخهاصً لظيىاضح اال

 ( 2800خىالي ) ،الاقخهاع ئلى جىػَؼ الجؿغافي الػاصُ إلاإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، خُث ًتريؼ الجاهب ألايبر منها في الػانمت َغابلـ

  .20مإؾؿت، يما ًخىػع باقي الػضص في مضن مشل:  بىؿاػي، وؾبها، ومهغاجه، في خحن ًىسكٌ الػضص في مىاَو الضوازل

  ت التي ضًغ يػل الٌكاًاث والخأهُل وؤلاغضاص لبػٌ الػىانغ البكٍغ
ُ
 .املجخمؼ اإلاضوي مإؾؿاثبػٌ  ج
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  .يػل خلهاث الخيؿُو والخىانل بحن اإلاإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي ومكىيت املجخمؼ اإلاضوي 

    .يػل الخيؿُو أو الخػاون بحن مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، زانت جلَ التي حػمل في مجاُ واخض، أو جلَ التي جىحض في مجاُ حؿغافي واخض 

  أزغ غلى تهُئت وجكػُل ػمل، ال للُاث زالقيأ مُشام وحىص ئياقت ئلى غضممإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، وأهضاف  إلاام البػٌ بمكهىم ئغضم

 أوحض قًٍىمما ، "وهمُت ؾحر خهُهت "ظهىع مإؾؿاث جلَ اإلاإؾؿاث، قٍان مً هخاةجها 
ا
بت غلى ؾمػت جلَ  بظالله ىوأله ا اإلاٍغ

        اإلاإؾؿاث.

   تظهىع مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي وحػضص وجىىع مجالتها ئلى ظهىع مإؾؿاث  لم ًإص ٍ ،صًمهغاَُتو  ،صولت نٍى  حؿخُُؼ أن جٍىن قٍغ
ا
 ا

 خهُهُ
ا
، يما أن اوػضام وحىص غملُاث الخؿُحر الحانلت في املجخمؼوحؿاهضه في  ألاػماث،وجخدغى مػه يهىة لخسكُل  ،للمجخمؼ اإلاضوي ا

 حػل هىاى جسبُإلااهُت الخؿُحر الحانل في املجخمؼ  إلاإؾؿاث الضولتعؤٍت واضحت 
ا
، قمشال : وغكىاةُت في أغماُ وأوكُت املجخمؼ اإلاضوي ا

ىُت ما بحن الهباةل واإلاىاَو ، بالغؾم مً الضوع اإلاهم الظي نامذ به اإلاإؾؿاث طاث الُابؼ الهبلي في غملُاث قٌ الجزاغاث واإلاهالحت الَى

ًان في الحهُهت أن  لخىكُظ الضولت مإؾؿاث جضزل ألاخُان مً يشحر في ألامغ ٌؿخلؼم ًان خُث الحغاةو، َكاءئ غملُاث ئلى غبئل أن صوعها 

 غلُه.  الاجكام جم ما َغاف بدىكُظألا  التزام أو لكغى اإلاالُت، بالجىاهب ًخػلو قُما اؾخدهاناث ما جم الاجكام غلُه، زانت

  ؿت بػًها مما حػلهكام غلى بغامجها وأوكُتها املجخمػُت، اإلاىاعص اإلاالُت الالػمت لئل نلت  .زاعحُت أحىضاث طاث صولُت إلاىظماث قَغ

 ت أن جىكظ جلَ اإلاإؾؿاث حؿخُؼ  ، خُث لم اإلاؿلحتوالجماغاث لِكُاث اإلا طفي ظل جؼاًض هكى الخػبحر والخدبحر، وطلَ  جهلُو مؿاخت خٍغ

ىُت، منها مؿألت الىاػخحن مً مضنهمئلى غضص مً اإلاؿاةل اإلاهمت في اإلاهالحت   هاػخحن مضًىت جاوعؾاء.  :مشل ،الَى

  ت غضم نىاغت بػٌ اإلاؿإولحن في مإؾؿاث الضولت بأهمُت مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي ، مما ئصي ئلى غضم الاغتراف بها يمإؾؿاث اؾدكاٍع

الخػلُم، والصحت، والكإون  .مشل،الجهاث الحٍىمُت، زانت قُما ًخػلو بىيؼ الخُِ ؤلاؾتراجُجُت لبػٌ الهُاغاث  يوقىُت لض

 الاحخماغُت. 

  جاخت الكغم للمكاعيت في املحاقل الضولُت.ئالحاحت ئلى 
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ال ًؼاُ ئل أن الؿإاُ الظي نػىباث وجدضًاث، الػضًض مً ىحىص ب  الؿابو الخدلُل مً لىا ًخطح وهٌظا  جسُي ًمًٌ يُل:  وهى   ،مُغوخا

حابت غىه في الؿإاُ الخالي الظي ًدىاُو الضوع اإلاؿخهبلي إلاإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في وهظا ما ؾِخم ؤلا   ؟إؾؿاثهظه اإلا جىاحه التي الهػىباث

 لُبُا.

  ذور املىاط بمإسساث املجتمع املذوي الحالي واملستلبلي في ليبيا ؟ الما 

هاعهت باإلاوجىىع مجالث غملها زالُ قترة ػمىُت نهحرة،  ،21(مإؾؿت4000)والظي ججاوػ  ،الػضص الٌبحر مً مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوين جأؾِـ ئ

ًان نبل  ًاهذ م2011إلاا   ، خُث 
ا
دظى بالغتراف به مً حاهب ً أنبذ ظهىع قاغل حضًضصلُل غلى هما ئ( حمػُت قهِ، 78خىالي ) ؾابها

 الػمل في هظه اإلاإؾؿاث ًًغب بجظوعه في أغمام الػهُضة الضًيُتًإيض مً هاخُت أزغي غلى ًىن يما مإؾؿاث الضولت وأقغاص املجخمؼ،  

ا للمجخمؼ اللُبي ًا  ، يما ٌكٍل أً
ا
زبدذ هظه اإلاإؾؿاث أيما والاهخماء ئليها،  ،ًٌنها أقغاص املجخمؼ لهظه اإلاإؾؿاثغالُت  احخماغُتنُمت و  نبىل

خحن ونكذ بػٌ الحٍىماث مىظ قكي مإؾؿاث الضولت، صغم ئياقت ئلى  ،في يشحر مً الحالث مهضعتها غلى صغم ومؿاهضة  أقغاص املجخمؼ

امخلٌذ ًاهذ بػٌ مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي حؿض قجىة طلَ العجؼ ، خُث  املجخمػُت  ًجاص خلُى لبػٌ اإلاكٌالثئمام أغاحؼة  ،م2011

مً مإؾؿاث طاث الُابؼ الهبلي، حضًض يما بغػ في الخجغبت اللُبُت همىطج  ،اإلاكاًلالػضًض مً حل ل والكػالُت في الاؾخجابت  ،اإلاغوهتالهىة ، و 

 لػبذ هظه اإلاإؾؿاث صوع  خُث
ا
 يبحر  ا

ا
ُ طلَ ًضغى قٍان ًل زماص الػضًض مً الجزاغاث الهبلُت، ئفي   ا كخذ آقان ،ئلى الخكاؤ  ٍو

ا
حضًضة في  ا

مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي بػٌ لضي والكػالُت حماؽ الطلَ م ، جدُى 2014ؾىت في خالت خغب واههؿام البالص ئهه وبػض صزُى ئل  ،اإلاؿخهبل

 خُث أنبدذ هخاةج جلَ الحغب جدىانٌ لالمبالة، ئلى ، يما جدُى لضي البػٌ آلازغ ُبت أملئلى ز
ا
ًاهذ حؿعيشحرا ئلُه هظه  ىمؼ ما 

 .الخدُى الضًمهغاَيباإلاإؾؿاث، زانت قُما ًخػلو 

 :الخالي الىدى غلى وهي بمإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي هدى أصواع أيثر قػالُت، لالهخهاُ الخهىعاث بػٌ عؾم ًمًٌ غام وبكٍل 

 أؾاؽ غلى الهاةمت   الضولت مؼ الػالناث في حضًضة أَغ جدضًض وئلى، الضازل مً نضعتها بىاء وئلى حضًضة عؤٍت ئلى اإلاإؾؿاث هظه جدخاج 

  .للضولت مٌؿب هى اإلاضوي للمجخمؼ ًخدهو مٌؿب أي أن

 ػاث الحاحت ئلى وحىص   خغيت اإلاىاًَ والػُاء والػمل الخُىعي. وحصجؼ غلى جدكؼ، حكَغ
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  ؾاؾُت مً الصحت الخضماث الاحخماغُت ألا جىقحر و ألامً،  في جىقحر، زانت بضوعها الظي ل ؾني غىهًُلؼ اإلاإؾؿاث الحٍىمُت جأن

ىُت ،والخػلُم    مىاؾب. في مىار  الػمل مًاملجخمؼ اإلاضوي  اإلاإؾؿاث جخمًٌ ختى ؛ئياقت ئلى صغمها للمباصعاث الَى

 مإزغة، اوهجػله ابه هغجهي لٍي ؛اإلاضوي املجخمؼ مإؾؿاث لػمل مؿاهضة مجخمػُت نىاغض بىاء غلى حؿاغض حضًضة ؾُاؾُت زهاقت ئعؾاء 

ٌت  الهغاع. نىؼ غملُت في قػالت وقٍغ

  .
ا

ا ومؿخهبال ُا ت بأهمُت ومؿإولُاث املجخمؼ اإلاضوي، خال  الحاحت ئلى وحىص بغامج جىغٍى

  ا ت واإلاالُت، زانت جلَ لجضغُم الخػاون والخٍامل بحن مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي، جدهُها حػمل في هكـ  التيالؾخكاصة مً اإلاىاعص البكٍغ

 جىحض في هكـ اإلاىُهت الجؿغاقُت. املجاُ، أو التي

  ًالث الضولُت الٌبري، زانت اإلاىظماث الضولُت الخابػت صغم ومؿاهضة مإؾؿاث للمؿاغضة غلى  ؛مم اإلاخدضةلؤل الخػاون الضولي مؼ الى

 اإلاكبىهت.غً اإلاىظماث الضولُت طاث ألاهضاف الؿُاؾُت  املجخمؼ اإلاضوي، والابخػاص

 حصجُؼ الهُام بالبدىر والضعاؾاث غً مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي وصوعها اإلاؿخهبلي في بىاء وجكػُل مإؾؿاث الضولت. 

خُث أنبدذ هظه  جدُو بضوعهم اإلاؿخهبلي،ئصعاى الهاةمحن غلى مإؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي وحىص مساَغ خاحت ئلى هىاى  قان ،اوأزحرا 

ا، يما جكخهض حل اإلاإؾؿاث ئلى وحىص زُِ إلاىاحهت  ا، يما أن مؿخىي الخًامً قُما بُنها أنبذ أيثر يػكا ا أيثر اههؿاما ُا اإلاإؾؿاث خال

، ئياقت ئلى ئصعاى مضي ما ًمًٌ لهىتهم أن جكػله ئػاء خالت املجخمؼضوعها في ل حضًضة عؤٍت جبني في جٌمً الحل بظوع ن االخدضًاث، بالخالي ق

  الحغب اإلاهترهت بالههؿام.
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