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 الميبية وبناء الدولة الجديدة الصفوة

  أحمد مفتاح فالقو      حسين أحمد الجرو
 

 ممخص
ه76عواهةوومسله ز و  هدرا اةوله ستهوو هدروومملهدرست تولهالواه وو  هدأتقوم هذو اهدراسد وله سووله وادهه مو اا ه و هذوواهدر تمتولهدرتواهتقوم ه

ههههجاتوووالهتعت ووواه سووولهدر ا ووولهمدرتعووو م ه وووت هدرست توووت هاهت س هووو هدروووومملهرس ووو هق س وووله ستووو    لتووو  هدرتوووال سدتوووسمه  ووو هتلووو   هدإ
ههههشوو  ههالوواقسد توولتهت ةووههدرجوومدسه سووله ووادههدإات دررتوو  همالوو ه ووو رالهم لتوولهتتجسوولهالتهوو هدآهروولهدر وو  هدروواد   رسمووومهه 

مو  ه سولهماوالهدرتوسدسهدرست واهلهدرست تلهامسه  سزهتتجسلهالاه ل ءهدر   ه س  ه   ه ست هدال وتقسدسهمدرا) س  ه   هرسوممههتا دآ
 الإ هدراسد لهتمواه   هتسا م  رت راهه ( ه 

 التهتهضسمسله لش ءه ت  هتقم ه ستههدر   هت م هرسومملهامٌسه  سزٌه 

 ت هاسله التلتقسه  هأجهه ل ءهرت  ه سالعهشع سهدرت   حهمدرق مهه  آدالرتزد 

 لش ءه سواهال سيهر ع رجله  اللهدالقتسد   هدأ لتلهدرتاهتااثهالاهق ههدرمتسلهداللتق رتلت  

ه

 قدمةم

 ه لوو ءهدرامروولهدرجاتووالهالهتووت ه اله  ووسه لوو ءهدر وو  همدال ووتقسدسه 
تق فهرساسسهاقلً هرسا  ء همدرومملهذ هأ ةسه ل ووسهدر جت وعه مد 
 وواسًله سوولها  توولهدرامرووله وو همتوو  هدراووسس هتعوواهدرووومملهأ ةووسه
د تج  لهرقت هدرعق لتلهمدرعادرلهمدر مضم تل هالعسله سهدرعوومسه

ت وووسزهالووواهأم ووو  هدأز ووو  تهدروووومملهذووواهمدرووواذمسهالوووإ هدرووووممله
هأ اسه سله ع رجلهدإش  رت  همدرتاات  همدأز   ت

ه76 هالوووواهرت توووو ه عوووواهةوووومسلهّ هدرتاوووومال هدر ت  ووووتلهدرتوووواهدلت  وووو 
 لووووفهمتووووسه  ووووسسهممتووووسه ق لوووواهالوووواه سوووواهاسجوووولههال سدتووووسهذووووا

ه مروووهه ووومدساهد توووو اتله  رتوووله   رتووولهالتوووههدرتجووو لالهدالجت ووو  ا
ه همسهدرلزدعهدرادقساهتت سسه  هدروممله مذاهامرله امستل ه  َّ
درست تلهدرقت  ه امسهت ستقاهم موساهالاه لو ءهدرامرولهدرجاتواله و ه

ال سدتوسهمتعزتوزهه76أجههد تاد لهدر و  همتوواتحه  و سد هةومسله
ه ت هدرا  هدرسشتاهم ل ءهدرامرلهدر ع وسلت

 ستو هرتن وتالهه   هأ هدرامسهدر ستعاهرسوممله ون هتقوا هق س ول
 ل م ولهجاتوالهرساومدسهمتمعتووههامسهدآرتو  هدرتقستاتولهدرست تولهالوواه
اههدرلزد   همدرووسد   ه و هأجوهه لو ءهدر و  همتقوات ه  و اسد ه

الو  ً هترسد وواههرامرتولهمدإ ست تولهتجوسهأ هت وم  و  هرس ل  و  هد

درمد عهدالجت   اهمدرةقو الاهمدر ت  واهدرست واهمتتستوسهالتههدروممله
هءهدرامرلهدرجاتالت ستهه ل 

تهافهدرمس له رله اثهامسهدرومملهالواه لو ءهدرامرولهدرجاتوالههر د
 هدرووامسهذوومهشوو ههالوواهرت توو ه ا وو هألهوو هتاتووهه سد ووزهدتقوو  هدرقووسدس

ااةههدرم  ههمتتس  ههدرغتسهل وسًدهر س وزهذو ده  هأش  ههدر سمكهت
ر واهتوواايهمهدرم  وههالواهدرتمو    هدرادقستولهدر ت  وتلهالواهرت تو  ه

تجوسهأ ههلهالواه لو ءه  وتق ههدرامرولهدرجاتوالامسذ ه م  ستهدروممل
هت سحهأ سذ ه  لهجتلهم مضم تلهالاه ض ت هدراسسهمدر   ت

هال  ونرله م هأ هدرومملهت سكه عساللهتسجعهأذ تلهدرمس له    ه
متوووواد ت  هدر ت  وووولهدرامرتوووول همذوووواهدأ وووواسه سووووله  وووواداهق ووووله

درامرولههر  وتق هدر   همتق وت هرس و تههدأا و همدأسشواهر ساسله
درجاتووووووالهالوووووواه سووووووٍاهأسذقتووووووههدراووووووسمسهمتل ز تووووووههدرمووووووت هم ز تووووووهه

ه دروسد   همد ت ءد هدرتاق  هدرق سجتلت

همفهوم الصفوة: 

درووووامسهدروووو يهتسع ووووههدروووووممد هالوووواهدر جت عوووو  هدرل  توووولهمدأ وووو ه
درجاتالهذومهدرتغتتوسهدالجت و  اهمدرةقو الاهمدر ت  واهمدال توو ايه

درتم  وووهه تلهووو هم وووت هدرج ووو ذتس هم   تهووو ههأشووو  همتقوووم ه تاستوووهه
 ووووووووو رةمسلهمدرتل تووووووووولهدال توووووووووو اتلهمدست   هووووووووو ه  رل ووووووووو  هدرعووووووووو ر اه
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ذوووووواه ووووووواسهدرقووووووت هم ل ووووووعهدر عوووووو تتسهمهمدرووووووامرا ههمدال تووووووو اي
الهوووووووواهدرع  ووووووووههدأ   وووووووواهرتاقتوووووووو هدرتجوووووووو لالهه )دالتج ذوووووووو  (

ه دالجت ووو  ا همدروووومملهدرا   ووولهتضووو ه ووو الهدر جت وووعهدر ت  وووا
متنةتسذوووو ه  وووووت اه ووووو همضوووووعه هدرقووووو لملاهم ووووو هدر وووووس   هدرتووووواه

 ههذاهلق له  تو زلهمأ ستوله لموسالهم سو هه؛ت  س ه هالاهدر جت ع
عووومسهتتوومرلهدتقوو  هدرقووسدسد هدر وواةسلهالوواهدر ت  وو  ه سووله ووسهدر

ه  رل  لهرسامهت

 هدرووووممله  عل ذووو هدرعووو  ه  ووو هترشوووتسه عجووو هدرعسوووم هدالجت   توووله 
تواهه سوله ج م وله و هدأشوق يهدرو ت هتاتسوم ه س وزه س م ووً ه

أيهالوواه جوو ههدالجت وو عهمدر ت  وول هدلتقووههدر علوولهه الوواهدر جت ووع
)لقو مل(هدأشووت ءه رولهدرتع تووسهتاو هتوونةتسه و ستتمه وو هدرتع توسه وو ه

ه  هشهسلهدأالسداهمدرج     همدات ره ه    هدروادسلت

 هدرومملهتعلاهدأ ستلهادقوههأيه جت وعه ل و لاه سولهم  ركهالإ
  وووووتموهدرامرووووولهأمهدر جت وووووعهأمهدراوووووزسهأمه ل  ووووو  هدر جت وووووعه
در الا همذاه  رضسمسلهت م هج   لهت  سالهلمم ًده تاالقً هادقوهه

ت واه رتوه هأمهذواهدأ ستولهدر ت توزله و هدرقتو الهالواهدر ت  هدر يهتل
 قتسووووووفه لوووووو ااهدراتوووووو لهدر ت  ووووووتلهمدال تووووووو اتلهمدالجت   تووووووله
مدرةق التوووولهأمهدرع وووو ستلهمرهووووو هامسهالوووواهلشووووسهدروووووم اه ووووت هأالوووووسداه

ه(ت7864 ه   مس)هدر جت ع

ام ووً ه علوووسه وو ه ل وووسههدروووممله وونالسداهأمهج   وو  ها ضووسل
در جت ووعهدرست ووا همد ت وو مده وو   هجاتوواله ووعه ووزم هالجووسهدرامرووله

ذ ه  سهدرساولهالواه  ستوله وثهدروم اهمدال وتل سلهالواه همهدرااتةل
در جت وعهالواهدراضوسهمدر وا هم وت هأذوههدر وادمل ه وهه و ذ مدهالواه
 ل ءهدرامرلهدرااتةلهمد تع سمدهل سهدرةمسله و هأجوههدراستولتهمت تواه

اه ل ءهدرامرلهدرجاتالهالاه ساسوله و ه عواهدرةومسل هدروومملهامسذ هال
ال سدتووسهمد وووتم ا ه ووو هه76درست تووله   ووو ه وووامسه تجوو  اهالووواهةووومسله

درم وو   هدإ   توولهالوواهتقووات ه قتسا تهوو همأسد هوو هالوواهأ  وو هةوومسله
تشوووهاذ هرت تووو هأمه  وووسهدر ا  ووو  هدرامرتووول همد وووت    هدرووووممله

لهدر ل  ووووو  هدرامرتووووولهدرست تووووولهدر هووووو جسلهأ هتاشووووواهروووووو رحهدرةووووومسه
  ذ  هالاهتموتههدر    اد هدإل و لتله  أامتولهمهمدإ ست تل ه

همدر مداهدرغ د تله رلهدر ا هدر ا وسلت

 هدر وووووسداه  روووووومملهذلووووو هدأشوووووق يهدأالضوووووههتعست وووووً هالوووووإرووووو ركه
مدأ سووولهاقوووً همدأ  وووسهلموووم ًد هدروووومملهت توووهه اسجووولهأ  وووسه ووو ه

مت هأمهدرتنتتووووواهأمهدرج ووووو ذتسه رووووولهدر شووووو س لهدر ت  وووووتله  رتوووووو
ال سدتوووسهه76دالاتجووو  هأمه ووو رةمسله  ووو هشوووها هامسذووو ه  ووو  هةووومسله

هممتسذ تهم وسدتهدر ا هدرست تلهالاه سد سالهم لغ زيه

 : الصفوة الميبية وقضايا الحرب والسمم:أولا 

درةووومسد هدرشووو   تلهدرتووواهدلت  ووو هالووواهدر شوووس همدر غوووسسهدرعس ووواه
درا وو  هم سوو ه س وو  هسالعوو هشووع سد هدراستوولهمدر سد وولهم هوو سله

رتمجتووسهه مت اتوولهتوواميهالوواهدر  اوو  هدرع  وولهدقت سذوو هدرةوومدسه اوو اه
ةوومسدته ه وو  ه رووكهالوواه توواد هدرا تووسه مس ت وولهالوواهتووملالهأمهالوواه
 تووواد هدرتاستوووسهالووواهدرقووو ذسلهأمهالووواهل توووسد هتسوووكهدر  اووو  هالووواه
 ووومست همدروووت  همرت تووو  هدرشوووعمسه ووو ر س همد تهووو  هدر سد ووولهمدروووم اه

درعمد ههاالعو هدرشو  سه و هاتوثهالهتا وسهأاواهه  رمقسه ههذ ا
 ه ووههالوواه؛ه ووهه شووع ههم وواهج وو ذتسيه  لوو هتقوومه روولهتمجتووسهةوومسل

هدر  ضاهدرومملهدر ت  تلت

درةووووومسلهالووووواهرت تووووو هأاووووواة هدرتغتوووووسهدر ت  وووووا همتقوووووواه ووووو رتغتتسه
در ت  وووووواهدرت وووووومسد هدرتوووووواهتاوووووواثه سوووووولهشوووووو ههمأادءهدرهت ووووووله

أ هدرتغتتوسهدر ت  واههدرا   ل همتشتسه س  ءهدرمقههدر ت  واه رول
 وو اًله وو هتووست  ه اووامثهتغتتووسهالوواهل وو  هدرع  وو  ه ووت هأ ضوو ءه

أمهت ووووم هه ماقوووومههأ ضوووو ءهجووووااه رووولهل وووو  هدروووووممله درووووممل
دأ ووووسهدرووو يهتووواايه روووولهه ووووممد هجاتوووالهالوووواهل ووو  هدر جت وووع

ها   لتدرومملهدرهمثهقسههالاهتمدز هدرقملهالاهل   هاا

هد رتغتتوووسهدر ت  ووواهدرعلتوووفهمتا ووواهدر ةتوووسه ووو هدر م وووست ه رووولهأ َّ
همهه  و اًله وو هتقووماه روولهدرممضوولهدر ت  ووتلهالوواهدر جت ووع الهشووكهأ َّ

أاوووواهدرع ستووو  هدر ت  ووووتلهدره  وووولهذوووواه  ستووولهدرتغتتووووسهدر ت  ووواه
هدر جت عهتت   دأ وسه  راتل  ت تولهمدرتغتتوس ههمدرضسمستله ا  هأ َّ

دروو يهت ووتسز هت وومتسهدر ا  وو  هدر ت  ووتله  وو هتمد ووسهدر تغتووسد ه
الوإ هدرم وسهمرو دهتالهالاه ههدرمد عهدر ع وسهدر ستعهدرتغتس هدرجا

در ت  ووواه   روووسه تقوووات هدأال ووو سهدرجاتووواله ووووااه  ستووولهدرتغتوووسه
در ت  وواه اتووثهت ووم هذوو دهدرتغتتووسهالوواه  وو سهدرقوو لم همدرشووس تله
  رم   ههدر س تلهم عتاًده  هدرعلفهدر يهتهااهدال تقسدسهمدأ  ه

ه(ت1007 أ مه ما)هالاهدر جت ع

ر و هدرتغتوسهدرو يهه  ههأ ل ءهرت ت هدراسلدرةمسلهدرست تلهت ةههأشمد ه
 رولههم و اه ال سدتسهس وله   روهه سولهدرمد وعهدرست واه76ااثهالاه
مأوووووو ا هدر ت لووووو  هدر ت  وووووتلهه تعقتووووواهالووووواهدرمد ووووعدر ةتووووسه ووووو ه



l 1075  يونيو  l 1 lالعدد  l 4 lمجلة دراسات االقتصاد واألعمال ، المجلد       

 

 
56 

ه در مجووووماله سوووولهدر وووو الهدرست توووولهتتلوووو السهمتتلوووو اسه ووووعه عضووووه 
ه امرتوووله  رغووولهدرتعقتووواه ووول هالووواه وووسمفتنزهأوووو ا ه    تهووو ه مه

همأو ا هرت ت ه ت هتهاتاد هدرادقههمتاات  هدرق س ت

الوواهدرووادقههدرست وواه  ووههأ هت ووتقسهدرات قسد توولهالوواهأال ووالهدرسجوو هه
ه م قووومههدر م وووست هدرعس ووو ءه هوووس هالووواهدأالووو ه شووو  رتلهدراوووسس

مضوووو   ه س وووولهه مضووو عهوووووم هدرعقووووههمدرا  وووولهتوووو هدرا  وووو ء
درةمسلهشو سه و سهالواهج و ههرت تو همتمس هول عهه درةمسله ت هدرةمدس

مجووو ء هدراوووسسهدرسعتلووولهتقتوووههالتهووو هدإل ووو  هه ممات لهووو هم وووهمره 
هأق اهدإل   ت

هج تعهدراسمسه اوسمسهأذستولهذواهذل كهأ  مسلهأالستقتلهتقمههأ َّ
متا سه و هشوسمسذ  هم و هأ و  تسهدإمستو هألوههر و هأسدا هأةتلو ه

أ هت وتسه مدههش هدرغ سله سولهأ و  س لهسأوهدرقو   م هر  وسهالتهو 
الس وو هذووههدرهوو هه وووامده رتووههالوواهارووف هه دروومااهالوواه ووسدسذ هذوو د

مم موومده سووله وو سه ق سلوولهملوو اوهأاوواذ ه وو  ً هأق سلوو هأتهوو هدرعوو ر ه
النجوو  ه هه   رغتووسهذووهه تووسهرلوو هدرلوووسهالت وو هلاوو ه  ضووم ه رتووه

 ووو هجووومفهدر غووو سلهووووم هتقووومههأتهووو هدرلووو الهالهتقتسووومدهمتجل ووومده
در غسووومسهت  وووواهمد  هدرغ رووووسهتشوووو همتووو  هدراووووسسهالووووإلاهأ وووو عه

ه(ت1004  شتس)ههدرجتمس

تتهووو هدر مضوووم تلهتجووو اه لووو ءهاووسيه  روووومملهدرست تووولهأ هتتقوووا ه ساه
در و  هالواهرت توو ه ةس و هووواعه هو ه ووقسد هالواهمجووهها و هأةتلوو هأ ه
ه ت موومده وو هدرغووزمد همدراووسمسهألهوو ه قسووله شووسفهدرسجووههدراووس

شوووو ذامدهدراووووسمس هه  أ وووو هتووووسوهاوووو ره ه اوووو هه ةقموووواهأةتلوووو ه لووووا
هلمقو  هدراوسسهمت و رتفهدراوسسهتواايه درومملهالاهرت ت هتواسكهأ َّ
هدراووههت  وو ه  روولهتوواذمسهدال تووو اهدرست وواهمتاووواهدأسمدح ه  َّ

هأ هرت ت هت عهدرج تعتمهه الاه ل ءهامرلهت م هالته هدرمالءهرست ت 

لامه ل ءهدرامرولهدرجاتوال ه وههه ًهاقتقتهدرمد عهدرست اهر هتشهاهتامالًه
 و ههدًهس هدرلزد   هدرادقستلهدر  سال همأ هدرعلفهأو حهجوزء ه

ذوومه لووفهمتووسه  ووسسهممتووسه ق لوواهه در مدجهوو  ه ووت هدأ ووسدف
التووووههماسجوووولهدرتجوووو لالهدالجت وووو  اههً  ةمستووووهدًهالوووواه سوووواهتشووووهاهتغتووووسه

م هوووووس هأذووووومدههدراوووووسسه وووووت هه مراتوووووههمالوووووسلهد توووووو اتله   رتووووول
ت تووله م ووفهمم موو هدرووومملهدرسه دأ ووسدفهدر تل ز وولهلاوومهدر ووس ل

رل وووت هتامووو هد ه وووامسه تجوو  اهتمووس  هم ووو  هاووسيه هووو هأ هتقوومهدر 

دالجت وووووووووو  اه  ووووووووووسهدرم وووووووووو   هدإ   توووووووووولهمأامد هدرتمدوووووووووووهه
هدالجت   اهمدرمض ءهدإ متسيهر ل ءهدر   ت

أ  ه ت سلهدرممضولهدرقّ  ولهالواه قستولهدرلقوسهدرعس توله  وتلات ه
دأ ست توووله روووله ا ضوووسلهأرقتهووو هدرووومزتسلهدأ ست تووولهالووواهدرج  عوووله

الواهتسوكهدر ا ضوسله  رو هدرومزتسلهه 1004تملتومهه16الواه  رق ذسله
تجووووووسهأ هلت سووووووعهج تعوووووً ه رووووووله  ووووووتق ههتاتوووووس هالتووووووهه ووووووهه للووووو ه

ةووههدرووات قسد اهذوواهأ هدر رهه مسم وو  ه مد لتهوو هدرا م وو  ه سدال
ه ةووهه  ر توولهالوولا هلووا  هدرت سعوو  هدرات قسد توولهر ووههدرشووعمس ره

هدرتاومههدروات قسد اههم لا  هتواوهره هأااهدر شو س ت   و  ً ه  َّ
 هدرعجوومهه ووتلتهاه وووعماهأ ووادءهدرات قسد تووله روولهدرا وو مهمساّه

 ملارتزدهسدتاله سلهدر ادهه قمره همرقاهمراهدإسذ سهدر يهضسسه
درمالتووو  هدر تاووووالهالووواه قووووسهادسذووو هالوووواه وووههأل  وووولهشوووو مرتلهاله

المضوولهه روولهات قسد توولهمرهوو دهالووإ هدرتغتووسه سموومسهاتوولهمد  ه وو ا
ه(ت1071ا هق ر)هق  ل

  لوووً ه جاتووواهأمهمستوووسهاتووولهتا ووو ههدرلووو اله ههذووو دهدرتع توووسهروووتال
التع توووسهدرممضووولهأمهدرتوووا تسهدأق  ووواهرووو هه  ووو ه ت  ووولهجاتوووال

تن ه هه ملارتزدهمالهس ت ه ه م  هذمهتع تسه عسمفهالاهأا ت  ه
 لووا  هقووس هدال تووو ايهدرل  وو ميهجمزتووفهشووم  تسهه دال تووو ا

Joseph Schpmpetesدر شووووهمسه وووو هدرسأ وووو  رتلهه  ت  ووووهه
مدالشووتسد تلهمدرات قسد توولهدروو يهأووو حهألجووتً هال تووو اهدرست سدرتووله

هدرجاتالت

درووومملهدرست توولهرهوو ه  وو مرتلهت ستقتوولهر لوو ءهق س ووله ستوو ه وو  ه
له سوووولهمد عتوووولهمتق ووووت ه ووووست ه ساتوووولهراووووههدأز وووولهدرست توووولهت لوووو

أذووومدهه وووتسدتتجتلهرسقوووسم ه ووو هدأز ووولهم لووو ءهد وووتسدتتجتلهإادسلهد
دراسسه رلهتاقت هدر و  هالواهرت تو هم مدجهولهدرتاوات  هدرادقستوله

همدرق سجتلت

 هدرق ووووو سلهدر  ةسووووولهالووووواهدأسمدحهمدألموووووالهذووووواهق ووووو سله  توووووسله 
مق وسهه ال اال هأ ه ههأ سلهأق  ه له هدراسسهالس د هأ   اذو 

أذووومدههه ه  شووو   ه هلمذووو هقتوووسهه در جت وووعهدرست ووواه قووومههدر  وووتق ه
أا ه هاتوثهمالهتل توله وعهدراوسسه فهدرتل تولتم و همهدراسسه  تسل

مد وووتلزال هدر ووومدساهه  رووولهتا وووت هدر لتووولهدرتاتتووولهدأ   وووتلهرسووو  ا
 ه وو ه  روو هدراووسسهمهه مذت وو هدرل ووت هدالجت وو  اه دال تووو اتل
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ت وووههقتووو سهدراووومدسه  سوووسهم لووواهمشوووع اه ووو هأجوووههد وووتاد له
هدر   ت

ه   ا  ر لووو ءهدالجت وووه ا  ه اووو مال ه لووو ءهدرامرووولهالووواهرت تووو وووود
ه همأوووو ا هدرامرووولهدرست توووله ةووووهم هوووس هدرلزد ووو  همدرووووسد   

ه  ا  وووووووووله ت  وووووووووتلهتت ووووووووو ا ه لووووووووواذ هدرووووووووووسد   هدرادقستووووووووول
م هوسه جوزهدروومملهدرست تولهالواهتقوات هه متو  ا همتتسلهدرعلوف

 شووسمعه وو  ه عتوواههر ووههأ ووسدفهدرلووزدعهالوواهرت توو  همذوومه جووزه
درست تولهأا   هو همأ  و هدرلقوسهدر ت  وتلهه درق است ه سلهدر   ه
اًه  وووومدًءهه وهم  ووووس   هال ستوووولهت تس وووو ه لوووواذ در ت  ووووتله سوووولهسر

  لوووو هال ستوووولهأمهأتاتمرمجتوووولهأمه  ستوووولهأمهجهمتوووولهاتووووله عوووواهأ ه
تن وووا هتل  ضووو ته ه وووعهدرمد وووع هأ هدراوووسسهتموووس هلم وووه ه سوووله

 سوله ووسالهرت تو هه همدر   هأوو حهأ لتولهر وههدراسووت درمد ع
هدر ساهمدرم  همدرامرلت

درومملهدرست تلهجههدذت   ه ه سولهالقاهس ز هتاات  هدرق س هأ  ه
  ووووو هجوووووس هالووووواهأا تووووو  هه ل ستووووولهدر ووووواد سلهمدرممضووووولهدرقّ  ووووول

ألهوووو هتعموووواهدر اسووووههدراوووووتفه وووو ه املوووولهه در ت  وووولهدرامرتوووول
مذوووو اهه درتاستووووههدرعق لوووواهدرسشووووتاهألووووههتمضوووواه روووولهلقوووواهدروووو د 
ه الستقتووول ووو ذسله ت  وووتله تمشوووتلهالووواه قووومههدرلقوووسهدرعس تووولهمدأ
مدرووامههه متواسكهت   ووً ه ون ه   وو  هدروامههذوواه   و  ه ووو رح

مذووو دهالهه ج عتووو  هقتستووولرت ووو هذووواهمهه ت اوووثه ووو ه وووو راه 
هذوو اهدرووامههأ هت لعلوو هالوواهامدسدتلوو ه ووعهدرووومملهدرست تووله وون هلقوومه

دروووومملهدرست تووولهرت ووو ه ات جووولهأ هلووو  سذ ههماوووم ه   وووسل هذوووا
روو ع ه ه وو ه  لوو هامهه هأ ووسسه رووله عضووه هددرتووم ه وون هدرست تووت

هدرجمدسه د ه س لهمرغلهمات هم و رحه شتس لهمت ستخه شتسكت

 : الصفوة وتفعيل اآلليات التقميدية لحل النزاعات:ثانياا 

در  ملووووو  هدرةق التووووولهمدالجت   تووووولهمدرق وووووسد هدرتقستاتووووولهالووووواهاوووووهه
درلزد وووو  هالوووواهدر جت ووووعهدرست وووواهت  وووو هتمعستهوووو هالوووواه ادسلهدأز ووووله

فهرتاقتوووو هدرمالوووو  هدر ت  ووووا هدرووووومملهذوووواهدرست تووووله ووووت هدأ ووووسد
دأ وواسه سوولهت وومتسهذوو اهدرم وو  ههمدأ وو رتسه  وو هتتمدالوو همةق الووله

م وووو رتس تزه سوووولهدر وووومسمثهه در جت ووووعهدرست وووواهمدراتوووو لهدر ع وووووسل
درشووووع اهمدرتوووو ستقا ه ةووووههدأ ةوووو ههمدرا وووو هدرشووووع تلهمدرسمدتوووو  ه
درشووووووع تل همذوووووومه وووووومسمثهتغسووووووسه ستووووووههدر وووووو  عهدرشوووووومهاهمتووووووسه

مذاهت ةوههق وولهدرتجس ولهدرست تولهدإل و لتلهالواهاوههه در  تمس
هدرلزد   ت

 المكونات الثقافية والجتماعية:  -2

درعووو اد همدرتق رتووواهمدأ وووسدفهذووواه ووومدذسهدجت   تووولهتشوووتسه روووله
دأل ووووو  هدر وووووسم تلهدرتووووواهتاوووووتم ه هووووو هدرج   وووووله سوووووله  وووووتموه

مذواهأل و  ه وسمكهدرع اد هأمهدرتق رتاهدر تمدسةله  هجتوههآقوس ه
ا له  رق مه همدأ وسدفهذواهدر عو تتسهدرتواه قل همتسه  تم لهت

مدراموووو  ه سوووولهه تشووووعسهأ ضوووو ءهدرج   ووووله  ست وووو  ه وووو  ماه هوووو 
هه ضوسمسلهدال تةو ههرسعووسفهتوت هالواهدرغ رووسه  ستقولهأرتول درمد ووعهأ َّ

 ت  ووو  هدألةسم مرووومجاهدأمد وووههتع تلووو ه ووون هدلاوووسدفهدرموووساه ووو ه
اهتوعسهر  ه هأمه اسد هو  هدرقمد اهدرعسالتلهتعاه  هدر   ركهدرت

مرقوواهال ووسه عوو هدر توو سهذوو دهدرقضوومعهدرتوو  همدآروواهرسعووسفهالوواه
ضووومءه وووملهدرعووو ال ه تل ووو هأشووو سهدرووو ع هدآقوووسه رووولهدروووسأيهدرعووو  ه
همدر عتقوووووواد هدرغت تووووووله مووووووومه ه وووووولاًده ضوووووو التً هتووووووا  هدال تةوووووو ه

ه(ت7877  متم مس)

 الخصائص العامة لممجتمع الميبي والثقافة الميبية:  -1

در جت ووعهدرست وواهرووههتق رتوواهمأ وووسدفهالوواه جوو ههاووههدرلزد ووو  هه  َّه
متاقت هدرتمدال هدر ت  ا ه   هتت سسهدرتعسفه سولهدرقوو  يه

تتووووفهدر جت وووعهدرست ووواه نلوووههمههتدرع  ووولهأ ضووو ءهذووو دهدر جت وووع
مسجوووو ههدرووووات هت ةسووووم هال وووولهدر ةقمووووت  ه ووووههذوووو هه  جت ووووعه تووووات 

درووووممل ه ووو  هدر جت وووعهدرست ووواهالتوووسله متسووولهالووواها ووو هدر س توووله
مذ اهدر س زتلهدر ت  وتلهه  رلها  هدرا ت تمستلهدر  متله در  س 

أةووووس ه سوووولهدرت وووومسهدر ت  وووواهدرووووات قسد ا همت ووووامهقووووو  يه
 همد  ه م ذت هوووووه درةق الووووولهدرست توووووله نلهووووو ه ات وووووله تعووووواالهدر وووووو اس

هتاه ع  هدأات  هالاهوسدعه تجااماله  رتغتسل

 خصائص الشخصية الميبية:  -3

مأ  وو هه مذوواه وو لهأوووتسله درشقوووتلهدرست توولهشقوووتله تاتلوول
 اتووولهالووواهدرست ووواه وووملهادقستووولهم ق م ووولهق سجتووولهموووو  لهمتوووسه 

 ت  ووووتله  لوووو هأ هدجت   توووول همذوووواه مدجهوووولهدأق وووو سهمدر اوووو ه
هوو همت ستقهوو هم مسمةهوو همذوواهمالتوولهرتسدةه شقوووتله ا ال وولهات وو ًه

همالهت تعجههالاه  مههدرجاتاهمذ دهتعلاه نله هتقستاتلته درةق الا

ه
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 أساليب حل المنازعات وفقاا لمتقاليد الميبية:  -4

ه ذلوو كهأرتوو  هتقستاتووله سالهوو هدر جت ووعهدرست وواهرت وومتلهدر ل ز وو  
   ووو هرجلووولهاوووههدر ل ز ووو  همذووواه د ه وووااهمتوووسهة  ووو ها وووسه

 وو ههأ تو  هدر ل قوول هم و اًلهت ملووم ه وو ه  تعولهدر شوو سلهمتت وم 
مدر   لووووولهدالجت   تووووولهه در شوووووهماهرهووووو ه ا ووووو هدر وووووتسلهمدر وووووسمك

م عووواهدرةووومسلهلشووون هأرتووو  هجاتوووالهه در س م ووول هم عووو هدر شووو تخ
ت  علهرمزدسلهدرشوام هدالجت   توله ةوهه جسوالهدرشومسوهأمه جسواله

 ل  وو  هدر جت ووعهدر ووالا هه هم وو ركهذلوو كهأرتوو  همتووسدرا  وو ء
مذوو اهدآرتوو  ها  هوو هتت وو ه  رعوواههمدرلزدذوول همذوواهأا وو  ه ق مرووله
هههه لوووواهأالووووسداهدر جت ووووعهدرست وووواهألهوووو هتل سوووو ه وووو هدرم ووووسلهدر ووووست له
ههههههرج وووووسهدرضووووووسسهمدر ا ال وووووله سوووووولهدرل وووووت هدالجت وووووو  اهدرست ووووووا

ه(ت1074 هأ مزمتال)

 يبية:استراتيجية حل المنازعات وفقاا لمتقاليد الم  -5

ه  لووو ءهدال وووتسدتتجتلهضوووسمسلهالووواه وووسمفهدرووووسد   همدرلزد ووو  
مد وووتسدتتجتلهه مأذ هووو هد وووتسدتتجتلهتقستوووههدرق ووو  سهأ وووسدفهدرلوووزدع

 وووههذووواهد وووتسدتتجتلهدرم ووو هدرووو ذ اه وووت هتاقتووو هه سالوووعهدرضوووسس
د تسدتتجتلهدرتنجتهه هافهت توفه همهدرتمدز هالاهدر و رحهمدر ل الع

دال تسدتتجتلهدرم   تلهدال ت   تلهمذاه سدفهدرلزدعهرق مههدآقسهمهأ
ت ووووتهافه لووووعهاووووامثهدرلووووزدع همترعوووواهدرووووات هدإ وووو  اه ووووواسًده

هأ   تً هالاهذ اهدال تسدتتجتلت

 الصفوة الميبية في بناء الدولة:: دور ثالثاا 

درامروووووولهدر ع وووووووسلهدرجاتووووووالهتتجووووووههلاوووووومهم توووووولهتاقتوووووو هدرتقووووووا ه
ه ههدرتقسووفمدرتغسووسه سووله شوو ه دالجت وو  اهمدرسالوو اهدال تووو اي

مضسمسلهد وت   هه قم و  هدرامرولهدرااتةولهرموس ه وس ته ه سوله
مت تووعهدأالووسداه وو راقم هدرتقستاتوولهرسمووساه ةووههه   الوولهأالووسداهدرشووعس

هما هدر ش س لهالاهدرات لهدر ت  تلته ما هدرتع تسه ا هدر س تل
الاه ههدر تغتسد هدرامرتلهأق  هدرامههدرااتةله  سهدر ا    ه

 ملتوولهالوواهدرتل توولهدر  ووتاد لهما  توولهدر ت وولههدرامرتوولهتت لووله ووسد  
مامدسهدرةق ال  همدرام  ولهمدرقضو ءه سولهدرمقوسهم ا س ولهدرم و ا ه
مات توووووووله وووووووس له ل  ووووووولهراوووووووههدر شووووووو   هدر  سماوووووووله سوووووووله

مذووو دهتوووومسهم تمووواهرسامرووولهقوووس ه ووو هه در جت عووو  هدر ع ووووسل
 ج ههدر ض س   هدرةق التلهمدأتاتمرمجتوله رولهتوم ت هدرت لمرمجتو ه

ادسلهدرااتةووولهرسامرووولهاتووولهتتاقووو ه جت وووعه   وووههرست ووومسهذووومهروووإ
هادستلتدإامرلهدر جت عهدرمالسلهمذاهدرامرلهدرم تمتلهأمه

   وواته هدر جت ووع ه الهأّ هذوو اهمروولهدرم تمتوولهتقووم ه سوولهال ووسلهدرا
تمروووواه وووو هووووومسههالهدرم ووووسلهذوووواهالوووواهدراقتقووووله  سووووس ه الهألهوووو 

ل وو هتووواس    شووسًله وو ههتووولعه هدأالووسداه وو ه  ووتق هه سموومسهمد 
أله هالهتولعهمتوسهت وجتههدر   روسهه در للهدالجت   تلهدرق   ل

ه(ت1007ه مسام)هدر مضم تلهدرتاهتقماهدأادءهدرجتاهرس جت ع

مذووو هه  شوو  رت  ه لوو ءهدرامروولهدر ع وووسلهالووواهرت توو هتمدجووههدروووممل
دإشوووو  رت  هتتجوووو مزهه  هجاتوووواهرسا وووو همدإادسلتتاوووواةم ه وووو هل وووو

أ  روووههمهمتاققوووم ه ووو ه ستقهووو هت سعووو  هدرشوووعسهدرست ووواهه درا رتووول
مت قولههتم  تق سههرتاقتو هدرت سعو  هدر  ماولهدرج   تولهدرم لتول

 ووووو هدرضوووووسمسيه وووووسحه  تعووووولهرسا ووووو همدإادسله غوووووس هتجووووو مزه
در ش   همدرلزد   همتاقت هدال تقسدسهدر ت  اهشس ً هضوسمستً ه

 سهرت توو هال ووت سدسه  ستوولهدر لوو ءهم رع رجووله ضوو ت هدراووسسهالوواه  وو
ه الوواهضوومءهدر  ضوواهمدرا ضووسهم اةووً ه وو هدر  ووتق همهه در ماووال

مذوومهرووتالهأ ووسًده ووهً هالوواه سوواه ةتووسهدرتعقتوواد همدأز وو  همترعوو لاه
ا رووله وو هدرتمس وولهمدراووسسهالهت وو  اد هالوواهدرمووومهه غتووسه لوو ءه

هدإش  رت   هم لتل مره هالاهدآتا هتلهتتج مز رلهساوه تج  

 ماج الوطني:الوحدة الوطنية أزمة الند  -2

هماوووالهرت تووو هتعلووواهدرمجوووماهدر ت  ووواهأمهدر ا  ووو  هدر  ت  وووتله  َّ
ه مدرتلووووومعهدرةقوووووو الاه مدرق سووووواهالووووواه    تهووووو ه وووووعهدرتعووووووااهدالةلوووووا

ال رااتثه  هدرماالهتعلاهتماتواهدإ   لتو  هدرست تولهدالجت   توله
مدال تووو اتلهمدر ت  ووتلهمتل ت هوو همت متسذوو ه شوو ههتاقوو هدأ وو ه
هتعووااهدر مو ذت همدرت وومسهدالجت وو  اهم ووا ه درقوم اهدرست ووا ه الهأ َّ

ةلتووووو   همدرق ستووووولهدروووووم اهدرقوووووم اهم وووووسمزهدرعس تووووو  همدإ هووووومسه
ت وووه هالووواه وووا هتماتووواهدرامرووولههمدرجهمتووولهالووواهرت تووو هذووواه مد وووه

هت(1072 سا ل)هدرست تلهدرااتةل

درماووالهتجووسهأ هتقووم ه سوولهاقوو   هدرمد ووع هالوونيهماووالهالهتوواسكه
رمد وووووعهدالجت ووووو  اهدرةقوووووو الاهدر ت  ووووواهمتوووووسه   سوووووولهدقوووووو  يه

هرست  ت همالهتعتسته ه سذ  ت

تعت ووووسه شوووو سلهداللووووا   هدرووووم لاهأمه شوووو سله لوووو ءهدأ وووولهأمه وووو ه
أ قواهدر شو   هدرتواهتمدجوهههأز لهدرهمتله و هت س ه سته هأات ل ًه

 وووههأ هذوووو اهدر شوووو   ه  توووو هه دأالستقتووووله لوووو هد ووووتق ره هدروووامه
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ترشووو ههدر ووو ذسلهدأووووستلهدرتووواهتل ةووو ه لهووو ه  الوووله شووو   هامهه
اقوووو هالهت  وووو هأ هت  وووو  ه سلهدأالستقتووووله  وووومدذسهالس توووولهرهوووو هدرقوووو

ت  لووهههرسج واهدر ت  واهدأالستقوواه روكهدرقوواسه و هدال ووتقسدسهدرو ي
ه(ت7886 هلوسهدرات )ه  ه مدجهله  اللهدر ش   هدأقس

 الديمقراطية والتعددية السياسية:  -1

رت ت ه  ش هالتسله متسلهالاها  هدرمساهدر  س همذاهدآ ه ا جله
ه ضوووووتلهدرتاووووومههدروووووات قسد اهذووووواه  روووووله ووووومالهدرات قسد تووووول ه  َّ

 وووههذووواهه تسالوووً هةق التووو ًهه  هدرات قسد تووولهرت ووو همد ه  سوووسها وووتمسي
ضسمسلهاتمتلهرلهضلهدأ لهمدرقوسم ه هو ه روله وسهدأ و  تهمذواه
تا وواهدر وومد  همتوووم هاقم ووههماستتووههم سد تووهه رغتوولهدشوووتسد هه

م وووومالهامروووولهدرا وووو هدرسشووووتاهمدر ا  وووو  هه الوووواهدر ووووس لهمدرةووووسمل
همامرله ت الهدرق لم ت

درات قسد تووووولهدرست سدرتووووولهرووووو هت ووووو هالووووواهأمههدرعهووووواه اله ع ذوووووالهأمه
  ه   ه  هتتستسه لهو هه  هدرومملهمدر سجمدزتلهمدر س ل ع ارله ت

مر وووو هه  وووو هاستوووو  هماقووووم ه  وووووسًده سوووولهدر  قووووله د هدر وووو ه
ت مسد هت ستقتلهشّتلهدت ع ه إ و سهدر ع ارولهدر ت  وتلهماقسو ه
التهوو ه مد ووفهمشووسد حه وو هقوو ههدت وو عهاوو هدر شوو س لهدر ت  ووتله

رثهدرتاهت ماهالتههر هدرة   لملً  هم  س هدرات قسد تله رله  اهدرع 
أمضووووو عهد توووووو اتلهت   ووووولهتقوووووهه إ ووووو سهدال وووووتقسدس همأمضووووو عه
دجت   توووووولهتقستاتوووووولهاله جوووووو ههرسووووووم اهدرمووووووسايه سوووووولهدر لهوووووو  ه

  ووو هتقتضووواهل ووو هدرلت  ووولهمأمضووو عهامرتووولهم  ووو ستلهه در ت  وووا
هدرتسد ووووا)هتمووووتحه   ووووً هرستوووواق  هدرقهستووووله س وووو هدضوووو س  هدراتوووو ل

لهالوواه سوواد هدرعوو ر هدرة رووثه توور و ه لوواهت  توو هدرات قسد( ه1070)
هدرقوموتلهدرةق التلهدالجت   تلهر ههامرله سلهاالتهتسد ل

 التوافق السياسي:  -3

در جت ع  هدر لق  له سله دته هالهتقت هات قسد تلهل جال همذو ده
اقتقوواه وومدءهأ  لوو هداللق وو    هدر مجوومالهدلق وو    ه  قتوول هأمه
 م تل هج     هدجت   تل هأمهاتلتول هم و ر  عهال وههدر جت عو  ه
ذووواه جت عووو  ه لق ووو له رووولهاووواه ووو  همر ووو ه  رل ووو لهرسا م وووله

اهأ هت وم هذلو كهدتمو  هال وه-اتلهتواايهم تمتهو ه–درات قسد تله
متت   ه عوههدر وو رالهدرع  وله و هه-اتله لاه  تموه عت ه–

اهدرامرلهذومهمهمجمهدرتغسسه سلهدر و رحهدرشقوتلهأمهدرق ول ه

هههالووواهله توووولهدر  ووو فهأ ةووووسهأذ تووووًله  ووو هتلووووزعه هووو هلاوووومهداللق وووو  
ه(ت1077 مأقست هتمتساتمتاه)

ه لوو ءها م وولهات قسد توولهالوواهدر جت ووعهدرست وواه تت سووسهدرتمدالوو ه  َّ
ه ملووو  هدراز تووولهم ل  ووو  هدر جت وووعهدر وووالا وووت هدر  هدر ت  وووا

متقم ه سلهدرتسدضاهدر ت  اه ت هأالسداهدر جت عهأش هه   هااثه
 وووههدرج توووعهه الووواه مت وووسد هأيه  علووولهالهت وووم هذلووو كه ع سضووول

تضووووو ه هالضووووو ءهات قسد ووووواهمداووووواهأمه ووووو هت ووووو له  رات قسد توووووله
هلتدرتمدالقتلهأيه  عللهالهتمجاه ع سض

 الدستور: -4

درامرووولهدرجاتوووالهدر ع ووووسلهذووواهامروووله وووت الهدرقووو لم همت قوووله ووو ه
ر وو هالوواه ووههدروووسدعهدرست وواهالهتجووسهه درضووسمسيهمجووماها ووتمس

درت وووووسعه  ت  ووووولهدرا وووووتمس هت  ووووو هأ هت وووووتع  ه لوووووهه إووووووادسه
دأمد ووسهدر ا تووله وو هدرا م وولهداللتق رتوولهأمه  ووهها ووتمسهدلتقوو راه

 تو  هدلتق  و  ههذومهمتوسلهداللتق رتولرا  هدر  ا هدر هو هالواهله تولهدر
س وووووووو ءهات قسد توووووووولهاقتقتووووووووله إوووووووووادسه وووووووو لم هرستاوووووووومهه اووووووووّسلهمد 
درات قسد اهتعت ااهدر جسالهداللتقو راهدرو يهتتسدضوله و هت متلوهه

ه  اللهأ سدفهدرلزدعت

 إشكالية الهوية الميبية:  -5

 ّ هاس وولهدرت وو ز همدرتم  ووههدر ووم اه ووت هدر ج م وو  هدر قتسمووله
د  وً ه تج  تولهق وولهأ ه عو هدر ج م و  هرو هالاهرت ت هر هت  ها

ت وو هسدم وولهالتووههأمهسدضووتله لووههاسوووً ه لهوو ه سوولهدرلقوو ءهدرعس وواه
دروو يهتّا تووههأمهدرت وو تزهدالجت وو  اهدر  تعووا ه سوولهدرج تووعهأ ه
توووواسكه وووون هدرهمتوووولهدرست تووووله   وووو ه شووووتسكهتج ووووعه ووووت هدرهمتوووو  ه

هدر قتسملت

 دول الجوار والعالم الخارجي:  -6

 سولهمهه لهتر لله    ته هدرق سجتوله سولهدر وو رحدرامرلهدر ع وسه
رت توووو هدرجاتووووالهأ هتلووووت ه ت  ووووتلهق سجتووووله عتوووواله وووو هدر اوووو مسه

مذوواهه مدأاوو فتهدرووومملهدرست توولهتضووعه   وو  هق سجتوولهسدشووال
تووواسكه ووون هدر عووواهدرقووو سجاهروووههأةوووسه سوووله ووو همووووس ه رتوووهها روووله

مأاقوووووههدرامرووووولهدرست تووووولهدر ع ووووووسلهالووووواه ت ذووووو  هدراوووووسسهه رت تووووو 
همتمتسد هادقستله  تقله ت هدأ سدفه  سهدرق  سهدإ   ات

ه
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هالصفوة الميبية وبناء خارطة طريق لميبيا الجديدة:رابعا: 

 ل ءهق س له ست هراههدأز لهدرست تله مفهت ههاس وً ه م  متوً ه
رووووووو هتوووووووت هدال توووووووسدفه  أز ووووووول همتااتووووووواهدر شووووووو سل ههد ة رتوووووووً  ه  

مدال تسدفه  آقسهذمه ادتلهقست لهراههدر ش سلهدرست تله  ههأ ه
تلمس هدرعقاهدالجت   اهدرست اهدرو يهجوار هقتوم هل وتجهه  و  ه
در ووولت ه ووو هدرتووو ستخهدر شوووتسكهمدرت ووومت هدرجغسدالووواهمدروووات ممسدالاه

هم س هسمدالاهدرهمتلهدرم لتلهدرست تلهمداالت

الواهت تتوزهرت تو ه سولهج سدتهو هأس هدهدرت مت هدرجغسدالاه   اهذ 
درلتووههمتووملالهدرقضووسدء هالوو رست تم هدأمد ووهه وو ه س ووسهم ووسسه ووهه
مزلووووم همتهووووماهم  ووووتاتت ه ا وووو ه ووووزرته هدرووووواسدمتلهدلوووووهسمده
 زتجوً هالواهةق الوله امتوله تج ل وله د هذمتولهمداوالهتشوتس م هالوواه

يهدر ت تووزهمدر ن ووههمالوواهدرسهجوولهمدرووزهه ل وو هاتوو لهالوواه ت ووله  اسوول
همالاه ةتسه  هدأ سدفهمدرقت ت

ال سدتووسهدلمووس ه قوواهدأ وو هدالجت وو  اهم  شوو هه76 وو ه عوواهةوومسله
 ه  وووو هدرووو  اهالوووواهاووووسسهجاتووووال همتمد  وووو ه سوووولهرت توووو هدر وووومدسث

ه  السهدرجهماهدر استلهمدإ ست تلهمدرامرتلهإله ءهدراسستت سسهت 
مزدسلهرسشووهادءهمج ووسهدرضووسسه إلشوو ءهه م لوو ءهدرةقووله ووت هدأ ووسدف

مدرووووومملهامسذوووو هالوووواهدرتم  ووووههدإتجوووو  اهه مدرجساوووولهمدر مقوووومات 
إتق فهدراسسه  ع رجله    هه ةتسله ةههدلتش سهدأ سالهم لو ءه

هدرقمد هدرل   تلت

 المصالحة الوطنية:  -2

هسدفهالوواه سوواد هدرعوو ر هدرة رووثهشوواءه  تعووا درلزد وو  ه ووت هدأ وو
د هدأالستقتوله و ه وت هلجاهالاهم  هأالستقت ه ج زسهدرا هالاهدر اتسه

درتمتسهمدرهم تم هالاهشس هأالستقت همالاهدر ماد هاس ً ه  الوًله و ه
إ سووت ه ووت هدرشوو  ههمدرجلوومس هالوواهمووسسهأالستقتوو ه وو ه ووت ه توو السدهمد

درووسدعه و ه وت هدر وت همدر وما هالواههدرجلم ا هالاهجلمسهأالستقت 
رت ت ه هس هدأ سدفهدر تل ز ولهم هوسه جوزهدرلق ولهدرست توله ون ه

  الهت تت تهووووو همدرماوووووالهمدر  وووووهد وووووتسدتتجتته در وووووو رالهت وووووم ه
 هد تقسدءهت ستخهدرشعمسهت هسه نلهه ه  هد ت س هذااله تهر دهالإ

دراسمسهال واه و هووم هدرعقوههإجوسدءه وو رالهم لتول هإزدروله
 هدرقوووووموه وووووههلقووووو  هدالقوووووت فه وووووإادسلهدراووووومدسد هدإتج  توووووله وووووت

ه دال تووووو اه ووووتسدتتجتله ةووووهه ضوووو ت در ت  ووووتلهاوووومههدرقضوووو ت هدال
 همدأ  همدر ت  لهدرق سجتل هة هتنتاه    ههدرتاومههدروات قسد ا

ذو دهه لهمش ههدرا  همدر سمتم ومال هدأ لتولمتمزتعهدر س لهمدرةسمه
أ هتواسكه ون هتتاق ه  إسدالهدر ت  تل هر ركهتجسه سلهدروممله

 ووت هأجتوو ههدر  ووتق ههم ووسدسد هه ًهذوو ه لمووله توولهدراووسسهتقسوو همسدء
ه  تقلت

متوونتاهه  ووو رالهدرم لتوولهت موواهرت توو هشووسهدر جت ووعهدرووامرا هدر 
تل  شومدهدرقضو ت هدر ستولهدرتواهتهو هرأ ل ءهرت ت هج عته هر س وله ومدءه

رو هتر و ذ هالواهاوههه همدرقو س ه نجلاتوههم وو راهدر مد  هدرست ا
ر وو هدر ووو رالهدرم لتوولهذوواهأذوو ه  وو سد هدراووههه دأز وولهدرست توول
هالاهدر  تق هت

 :عودة الديمقراطية  -1

درتوووووووادمههدر وووووووس اهرس وووووووس لهذووووووومه اشوووووووسهر  وووووووتقسدسهدر ت  ووووووواه
مت سهدرات قسد تلهالواهدرمد وعهدر ت  واهدالجت و  اهمهه مدر جت عا

دةلووت همأس عووت ه   ووً هأةّووسه سووله  تعوولهدرع  ووله ووت هر ووالهدرست وواه
مدقتمو ه عو ر هدرامرولهدرات قسد تول هه در  مل  هدر ت  تلهالاهرت ت 

ذووووو هالووووواه وووووههله ووووونادءهامسه  ووووو هتت سوووووسه هووووومسهدرلق ووووولهدر ت  وووووت
هدرومملهأ ستلتدرتامال هدرع ر تلهسم ه هأ َّ

مجوووولهدرة رةوووولهذوووومه ووووس لهدأ ستوووو  هدرتوووواهأمهه  وووو اوها م وووولهدر 
ه   ووالهدأمس توولهدرتوواه  لوو هدرق  ووالهدرشووس تلهدرس ت ووتلهت عت ووسهأ َّ

ال وو هتهوو هذوومهدأ ستوو  هه راق وولهدر مجوولهدرة لتووله وواه  توو همدلوواةس 
 سووولهأل  تلووو هدر ت  وووتلهأ هتع وووالههمتل غووواه مرت ووو هدأمس تووو  

ه(ت1007 هدر متا)هذ اهدراقتقل

درلقسهدرست تلهتاسكه ن هدرات قسد تولهدر لتووسلهرو هت وت تعه زدروله
أ  وووالهدرل ووو  هدرشووو مرا همر ووواهت ووو سالهرت تووو هات قسد تووولهاقتقتوووله

 هالتجوسهأماًلهتاتتواهلقوسهدرل و  هدر و    هةو هدًه  وتقسههدًهمتو حه سوا
  تس و ته هماستو ته  همر و هالواه ق  وهه روكهة لتوً هدر ا ال وله سوله

درجاتوواه  وو هالعستووهههدال تووسدفه وو رةمسلهم وومدلت هدرل وو  هدرووات قسد ا
جلمسهأالستقت ه عه ل وسهدرل   هدرقات ه  ال تسدفه و رةمسله ق  وهه

هدرعممت

 ت من الهزيمة الكاممة لمنظام القديم:التثب  -3

له تلهدرل و   ههتعلاهقسم هدرا ت تمسهدرقميه ةهه  ه ساه ةً هال
 هدر ت وووو   م ه وووو اًله وووو هتقسقووووم همسد هوووو ه   تلوووو  هدرووووا ت تمستمه

دروا ت تمسهش م ت و مهدلتهولهأ وساه  إ واد هه  ت  تلهمأ لتوله متول
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مر ووو هقستمتوووههأتوووم هه  نتوووايهجلوووماامهس توووً ه  رسوووو يهم  وووس له
درت وووووتمه ووووو  هشوووووتمتعً ه ووووو  قً هال  ووووواًده س وووووههدإوووووو حهمدرتاووووومهه

ه(ت7880 هلمالس)هدرات قسد ا

 نوقراط:تكالمراحل النتقالية وحكومة ال  -4

رت ت هتقتسفهمد عه ه و ه ساسولهمداواله روله سداوههدلتق رتولهت وعله
درلقووووسهدر ت  ووووتله اقوووو ههأ  ووووسه ووووااه وووو هدرموووو  ست هدر ت  ووووتت ه
رت ووووتم سهدر وووومداسهدرست توووولهدر اذسوووولهدر ا تووووالهالوووواهدروووووسدعه ةووووهه

رت توو هالوواهدر موو ءد هالوواهدر ا  وو  هدرامرتوولهأمهدرق سجتوولهمأ توو  ه
مذلووو كه جووو رالهدرعس ووو ءهه مذووومهت ةتوووههرسق   وووهه  جووو رالهدرشوووتم 

 ةووههلق  وولهدر اوو  ت هملق  وولهدرع وو ههملق  وولهه مدرا  وو ءهمدرلق  وو  
أ ووووو ت لهدرج  عوووووو  همدالتاووووو اد هدرشوووووو   تلهمدر   تووووولهم شوووووو س له

ت  و هأ هتوت هد توسدحهدرت ةتوههمه ل    هدر جت عهدر الاهدأذسا ه
ه تدرل  اهأمها م لهدرهت  

 الدور اإليجابي لإلعالم:  -5

ال ووواهرسم ووو  ههدإ   تووولهأ هت وووفه ووو هدرتسدشووو ه  رع ووو سد ه وووهه
ً هالاه ل ءهدر   هرت وم هةق الولهدر جت وعهدرست واهت م هامسذ ه تج  ت

  ووسهدرمضوو  ت  همهه ل وو هدراووسسه  ووسهأرتوو  هدإ وو  هدرووامراذوواه
همدرقلمد ت

 : أنواع الصفوات ودورها في المجتمع الميبي:خامساا 

الووواه وووههدر تغتوووسد هدر جت عتووولهدرست تووولهت وووههدرووووممله مضوووم ً ه
 امستووووً هالوووواه ادسلهدرامروووولهدرااتةووووله  وووو هتقا ووووهه وووو هساتوووولهال ستووووله
م عسالتووولهالووواهدرمضووو ءهدر جت عوووا هألهووو ه  ووو هت سوووكه ووو ه قووواسد ه
 قستوولهمال ستوولهت وو ذ هالوواه لوو ءهدرامروولهدرااتةووله  ووسه ووههألمد هوو ه

اهدر ت  وووواه وووو هدأس عوووولهدرتوووواهتاوووواثه لهوووو ه س وووو ءهدالجت وووو  
 سهووووو همهه ووووووممد ه  ووووو ستلهأمه ةقمووووولهأمه تسم سد تووووولهأمه ادستووووول

ه مجمالهالاهدر جت عهدرست ات

درووومملهدر تسم سد توولهدرست توولهدرتوواه ووتا  هدرامروولهدرست توولهدر ماوواله
 ه تهوو هتامتووههرت توو ه ووو هامروولهستعتوولهتات وووسهتمزتووعهدرستوومعه روووله

رسقو است ه و ههامرلهتهت ه قس هدرةسمد هرس مد لت ه إت الهدرمسوول
هت ست همسج ههدأ   ههمأوا سهدرةسمد درع 

أ و هوومملهدر ةقموت هالهوواهج   وله و اسله سوولهدال ت و سهملقواهملقووهه
متض هدرعس  ءهمدر م وست همدرم  وملهمدر استوت همدرملو لت هه دأال  س

مسجوو ههدرووات  هم وواهتقووتس ه مهووم هدروووممله ج   وولهدر ةقمتووله  وو ه
مد ووووووووتقا ههIntelligentsia هت ووووووووسجللت إتعووووووووسفهدووووووووو  اً ه 

 ر ه هدرملتولهرإش سلهرس ت هتسقمدهتعست ً هج  عتً هتاذسه هر شتغ هه 
ذوواه شوو س له ووت ه توو اد هشوو   تلهدرعس وواهمةوومسد هدرس تووعههدرعستوو  

 ةووههامسذوو ه إس وو ءه مد وواهدرست سدرتوولهالوواهتمته  ووعهدرلقووسهدر ت  ووتل
ا ووو ههدرا ووو همداتوووسد هدر مدةتووو هدرامرتووولهراقوووم هدإل ووو  هم وووت ال

ل وو هتر لووله سووله ووت ه عت ستووله درقوو لم همذوومهالهتتعسوو ه نشووق يهمد 
هم  لم هم ا    ت

اهتاوواثه لهوو ه متم وومسهم وو هدرووامسهدروو يهتوودرووومملهدرع وو ستلهدر
تسع ههج   لهض   هدرجت ه)درومملهدرع  ستل(هالاهدر جت عو  ه

 تووووفهأ هامسهذوووو اهدرج   وووو  هتمووووم هتوووونةتسهدر ةقمووووت همهه درل  توووول
الووواه عووو هدأال ووو سهق ووووًلهالووواهدر جت عووو  ههمدرقووو الهدر ت  وووتت 

در  وووتقسلهاووواتةً هدرتوووواهالهتوووزدههالتهوووو هدرووول  هدر ت  ووووتلهالووواه وووومسه
  وووتقسل هت وووم هأمر وووكهدرووو ت هدرتشووو تههدر وووس لهدر ت  وووتلهمتوووسه

ت وووت سم ه سوووله وووملهدرقهوووسهدرعستووو هالسوووولهرسقتووو  ه وووامسهذووو  هالووواه
ه(ت1077 هدأ ت )هتااتاه  تق ههدأ ل

تاسكه ن هدرهج ولهدإ   توله سولهرت تو ههتلهدرست تلدرومملهدرع  سه
  ووووسهدرمضوووو  ت  همدرقلوووومد هدإ   توووولهذوووواهاووووسسهمتووووسهأ لتووووله

مذوو دهدرق وو سهدإ   وواهه ت ووساله سوولهأ هدأ وو همتووسه  ووتتس
ال وووواه وووو ه مدجهتووووهه سوووولهدأس ه ووووإادسلهدرجوووومالهادقووووههدرقوووومد ه

م ع رجووولهدلتشوووو سهه در  وووسالهمت ووومت هجووووت ه ماووواه وووميهم لووووا
در ووومد  هالووواهأجهوووزلهدرشوووس ل هامسهجهووو زهدر ووو حهمتعزتوووزهةقوووله

دأ وووو هالوووواهالووووس هذت وووولهدرامرووووله وووو رتس تزه سوووولهدرع ووووههدرم وووو  اه
هر مدجهلهدالقتسد   هدرق سجتلهمداللق     هدرادقستلت

أ  هدروومملهدإادستولهدرتواه هوس هتاو هتونةتسه  سلهو  هتواسكه ون ه
أ هدرمضوو ءهدر عسالوواهمهه درلهوم هالهتتاقوو ه وو اللغ  ه وو هدرعوو ر 

ذوومهدروو يه  وو هدرقووا  ءه وو ه س وو ءهدر  ووس ت هأ هتلهسوومدههدر لمووتح
 س وووو ءهدر  ووووس ت ه سوووولهال  ووووملهدرتملوووو  ه عوووو سفهدأمرووووت هه وووو 

هتعتسالم هدرغس تم هره ه  رمضههام هضت هأمه شقلت

دروووومملهدإادستووولهدرست توووله ووو هأجوووهه لووو ءهدرامرووولهدر ع ووووسلهتووواسكه
همتهووت ه عقوومههدر  ووتق ههجتووههدرشوو  سه وو ه أذ توولهدر اووثهدرعس ووا

أجووووووههدرتعسووووووت همدرتنذتووووووههمدرتوووووواستسهالوووووواه ووووووهه جوووووو ال هدراتوووووو له
درع  ووووو  هدرامرتووووول هدر وووووسهمدال توووووو ا همدرهلا ووووولهه درت لمرمجتووووو 
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مدإ    هدر عسم   همدرسغ   هممتسذو ه و هدرتقووو  هدرا تقوله
ذووو هرسلهووومهه ووو هذووو اهدر عووو سفهالووواه ع ذووواهدرعسووو هالووواهت عوووثهأ ل ء

د تعوووو ةه ه روووولهه ست  لتووو همالسل وووو همأ ست ووو  همرووووتاله وووو هدرضوووسمسي
د هدرعس تولهالواه توسد هدأزذستولهالواهدرقو ذسلهأمه رولهدراومزهدرج  عله

تعمامده  سات ه  رعس ههأ هأمهج  علهدرزتتمللهالاهتملاله ههدر ه 
هر ل ءهدرامرلهدر ع وسلت

 الخاتمــة

ال سلهه رلتسجعههأذ تلهامسهدرومملهدرست تلهالاه ل ءهدرامرلهدرجاتال
درلوو  هت ه وومدًءه وو لمدهال  ووملها وو هدر جت ووعه مد وو لهج   ووله وو ه

 لوواهأال  وووم هأمهالقهووو ءه لووواهدر  ووس ت هأمهق وووسدءهم م وووست هالووواه
درووووامههدر ع وووووسلهأ هدروووووممد هذوووواه ل ووووعهدرقووووت همدالتج ذوووو  ه
درم ستوووووووولهدرسدشووووووووالهالوووووووواهت وووووووومتسهدر جت ووووووووعهمتاقتوووووووو هدرتجوووووووو لاله

هدالجت   اهم ل ءهدرامرلهدرااتةلت

درووومملهتر وو  اهدر قوواسلهدرتل ت توولهرسوووممله ن وو الهجوومذسيهرقوومله
ه الوواه لوو ءهدرامروولهمد ووتاد لهدر وو  هالوواه سووٍاهتعووت هالوواهدرلزد وو  

أمهدإادسلههدالقتتوووو سا  هوووو هتل ووووت هاتووووايهرووووهه ووووملهتممجووووماه سووووله
ت  لهدرق لم هدرااتايهر مرتج  تلهتاايه رلهدرتم  هه ت هدرقسله
درووووووومملهمدأمس توووووولهدرج وووووو ذتستهأ هدرووووووومملهالهت ووووووت سه سووووووله

ه ت سله هستلتهدر وممل

دروووومملهدرست تووولهت وووه هالووواه لووو ءهدرامرووولهدر ع ووووسله إس ووو ءها ووو   ه
درماووووالهدرم لتوووولهمداتووووسد هدرتعااتوووولهدر ت  ووووتلهمدرت وووو اههدر وووووس اه
رس س لهرت  ذ هالاهدال تقسدسهدر جت عاهم ل ءهدر   ه تمعتهه هه
دآرتوووو  هدرتقستاتوووولهدرست توووولهالوووواهت وووومتلهدرلزد وووو  همدأقوووو ه  ستوووو ه

وووووو ايهمدالجت ووووو  اهمدر ت  وووواهالووووواه لووووو ءهدرامرووووولهدرت وووومسهدال ت
هدرجاتالت

 

 

 

 

 

 التوصيات

إلقوو  هرت توو ه وو هأ هتوووههه لشوو ءه تسوولهت ستقتوولهتتموو ه سووله ووسد   -
  رلهدرممضلهدرق  لت

دروممد هدرع  ستلهدإادستلهمدر تسم سد تلهمدر ةقموم هتسع وم هامسًده -
درجاتالهأله هأ  سهأذ تلهالاهد تاد لهدر   هم ل ءهدرامرلهدرست تله

 أوا سه   للهسد الهالاهدر جت عت

درووووومملهرهووووو ه   وووو  همسمد ووووو همةتقووووله وووووعهدر وووووممله)ج ووووو ذتسه -
امسذوووو هتوووو ستقاهم موووووساهالوووواه لوووو ءهدرامروووولههم  رتوووو رادر جت ووووع(ه

 در ع وسلهالاهرت ت ت

در وووو  هتتاقوووو ه ق وووومههدآقووووسهمدرتعااتوووولهدر ت  ووووتلهمدر ووووو راله -
حه وو هأجووهه لوو ءهرت توو هدرم لتوولهمج ووسهدرضووسسهمسالووعهشووع سهدرت وو  

 اسلهات قسد تله التلت

 لشوووو ءه سووووواهال ووووسيهر ع رجووووله  الوووولهدالقتسد وووو  هدأ لتوووولهدرتوووواه -
 تااثهالاهق ههدرمتسلهداللتق رتلت

تتسدضلهدرج تعهالاه س و ءهامروله وت الهدرقو لم هموول  لها وتمسه -
 مدرتادمههدر س اهرس س لهمتمزتعهدرةسملته اد  هتراااهش ههدرامرل

ومملهامسده  سزدهرسام  ه سلهدر وس هدالجت و  اهتجسهأ هتسعسهدر -
ووول  له وو  هاد وو هتاوو ال ه سوولهماووالهدرتووسدسه دروو يهتقووم ه ووامساه

 درست ات

 قائمة المراجـــع

 عجووو هدرعسوووم هدالجت   تووول هدرقووو ذسل هه(ت7864)ه ووو  مسه  وووسدذت  ت7
 ت137يه درهت لهدر وستلهدرع  لهرس ت س

أوومهه سو هدر ت  ول هاسومد  هه(ت1007)هأ مه وماه عتا ا اه ت1
 ت74-73ج  علهاسمد هدرع  هدرج  عا هي

 شووووووووسمعهدرامرووووووولهدر وووووووومادلتله(ته1004)ه شوووووووتس ا ووووووواه  ووووووووسه ت2
 ت24درات قسد تل هأ هاس    هج  علهأ هاس   هدأذستل ي

دلموو ههجلومسهدر وامد  هادسه وادسكهه(ت1071اه)ق روه لومس ت3
 ت41ي ه7رسلشسهدرقس م  ه 

 ا ووواههتسج وووله ت هتووواهالووواه سووو هدالجت ووو عه(ت7877)ه متم ووومس ت4
درجوومذسيهم ستوو ءهشوو سيهم ا وواه سوواه ا وواهمدر ووتاهدرا وولا ه

 ت277-276درق ذسل هادسهدر ع سفهدر  علهدرق   ل ه هي
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زمتوووال ه ا ضوووسهالووواهدرعسوووم هدر ت  وووتله   ت ووولههأ ووومه  ادر ووو   ت5
 ستوووولهدال تووووو اهمدرعسووووم هدر ت  ووووتل هج  عووووله وووووسدتل ه توووو ستخه

 ت ه78/03/1074دأااه

تسج ووولهسجوووسها ووومال هدر س وووزهه درامروووله(1007)هجووومس ه ووومسام ت6
 ت107 هي7رت ت  ه ه–درع ر اهرساسد    ه لغ زيه

درلزد وو  هدأ لتوولهمتاووات  هدر لوو ءههت(1072)هسا وولهدرووات  وواسه ت7
مس ووله قا ووله روولهدر ووات سهدرووامراهدأمههاوومهه ه ستوولههالوواهرت توو 

 هت هدرعسم هدر ت  تلهج  علهدرزدمتلدال تو اه  

داللوووا   هدروووم لاهالووواهأالستقتووو هه(ت7886)ه  وووسدذت هلووووسهدروووات  ت8
 س ووووزهاسد وووولهدر  ووووتق ههدأالستقووووا هه درقوووو ذسله ل ووووم  هلتجتستوووو 

 ت6يه  س سلهاسد   هأالستقتل

الوواهدرمقوووههدر ت  وواه ق س ووو  هالووواهه(ت1070)هدرتسد ووواها وو  ت70
دروادسهدرعس تولهرسعسوم  ههتنوتههدرم سهدر ت  اهدإ و  ا هر لو  

 ت728-727ي

درتاووووووومال ههتووووووول قسد تدراه(ت1077)همأقوووووووست همتستووووووواتمتووووووواه ت77
در ت  ووووتل هلاوووومهدرات قسد توووولهالوووواهدرعوووو ر  هتسج وووول ه  رووووكهأ وووومه

در ا  ووووولهدرع  ووووولهه شوووووهتسل ه ا وووووماه ا ووووواهقسوووووف ه وووووسد سال
 ت750رسةق الل هي

 لتووووولهدرةق الووووولهمأز ووووولهدرتاووووواتث هه(ت1007)ه ا ووووواهدر متوووووا ت71
 ت4درل شس هادسه   ءهدرااتةل هدرق ذسل هي

 وو  ه هتسج ولهاض سلهدر مجلهدرة رةول (ه7880)لمالسهأرم  ت72
ه درشووووتخه   وووو  ه وووووسدته هدروووووادسهدرج  ذتستوووولهرسلشووووسهمدرتمزتوووووع

 ت347ي

دروووووووواسمالهدرق  وووووووولهرستاوووووووومههه(ت1077)هدأ ووووووووت هالضووووووووته ت73
 ت5درات قسد ا ه سد سال ه جسلهدرش سعهدرست ا هي

ه
 ه


