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 عروض كتب

 الدار .املنصف وناس، ليبيا التي رأيت، ليبيا التي أرى: محنة بلد

 120 عدد الصفحات، 7102 املتوسطية للنشر

في الفلغة ألاولى مً الىخاب عً ججغبخه الخاضت التي عاشها في جدضر اإلاإلف 

علض الؿبعُىاث مً اللغن في الخؿاب الغؾمي خُث وان ضلب اإلاجخمع اللُبي، 

ً مإزغا في حُل وفي الىطف الثاوي مً  .هثحر مً الشباب واإلاغاهلحن ، مًالعشٍغ

تؿفغ وع الكغع الباخث  1986الثماهِىاث  لفعلُت لهظا الخؿاب الترحمت اإلاُضاهُت ا ٍؤ

، واهدشف وحىص بىن شاؾع  ههفؿ الؿُاس ي الغؾمي والخؿاب ؤلاعالمي في الىكذ

لى ئهظا ما صفعه  .بحن اإلاىؿىق واإلاعلً وبحن اإلاعِش الاحخماعي الُىمي للمجخمع اللُبي

اإلاىؿلم ألاؾاس ي لهظا الاهخمام البدثي هى  أن ئط ؛اجساط كغاع مداولت فهم هظا البىن 

ىف   ،ن ى  مىؿلم الاشخؼاٌ على ؾىؾُىلىحُا الب   ًُ ؿبم وما  ًُ علً وما  ٌُ ظ، وفهم بحن ما 

 أؾباب طلً، وئًجاص كغاءة أهثروبىلىحُت وؾىؾُىلىحُت.

مً أؾغوخت اإلاغخلت ألاولى  اءنهعمل الباخث على ئ ،1986مً  ابضء  و  ،ولهظا

 مً بىاء خمىًلُ ثالثت، وكغع أن ٌشخؼل مُضاهُا على هظا اإلاجخمع.صهخىعاه الضعحت ال

ت، واهدؿاب زلت العضًض  26زالٌ  ؾىت شبىت مخمحزة مً العالكاث ؤلاوؿاهُت البشٍغ

مً الؼمالء ألاؾاجظة الجامعُحن والباخثحن اللُبُحن، وختى مىظفي الضولت الظًً 

ضون ئًطالها ئلى الباخثحن، في مىاحهت الاوؼالق الؿُاس ي  ٍغ ًمليىن اإلاعؿُاث ٍو

  .واإلاإؾؿاحي الغؾمي
 
ال  مع صولت ها واهذ مهمت،ئباخث في بىام الهظه الشبىت التي وف

غ ج
 
مئخطائُاث وال  ىف بت هبحرة مع مً ًبدث، وجغاكبه  جلض  معلىماث، وجخعامل بٍغ

 مغاكبت ًىمُت لطُلت.

في بلض جىعضم فُه اإلاالخظت ألاهثروبىلىحُت واإلالابالث على  جباليااعخمض 

 ؛ملابلت فلـ 35 ئال ىجؼ الباخثلم ًؾىت  26ئمياهُاث جىػَع الاؾخماعة، زالٌ 

جغي بدثا وطلً  خٌى عالكاجه باألوغاع و ألهه وان علُه أن ًخسحر الصخظ وٍُ

سه الصخص ي،  خدلم مً ضضق أكىالهاللائمت وجاٍع يل شخظ ًدخاج ئلى أهثر ف، ٍو

 لمً هطف شهغ ل
 
 مً ؾالمت الىغع. ض  خأه
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ب أن عحاٌ العهض اإلاليي مً عئِـ الحيىمت، وػٍغ، مضًغ،  وهُل وػاعة و والؼٍغ

زػعذ 
ُ
هظه اإلاعؿُاث ئلى الخدلُل  حمُعواهىا مً اإلابدىزحن، وفُما بعض أ

 الؿىؾُىلىجي. 

ًدخىي الىخاب على فطلحن عئِؿُحن: ًدىاٌو ألاٌو حظوع ألاػمت وؤلازفاق والعىف 

ها 
 
 اللُبُت الجضًضة شغوؾ

 
في ضلب اإلاجخمع اللُبي، أما الثاوي فُدىاٌو اإلاضهُت

ها.
 
 ومغاخل

بعغع ججغبخه اإلاُضاهُت في البدث واهدشاف  في الفصل ألاول اهخم الباخث 

 ، أيؾىت 24فدىالي  ؛حظوع مىحىصة في ضلب اإلاجخمع اللُبيهي حظوع هظه ألاػمت، و 

بن صولت  1969/2011مً 
ُ
وئلى خض آلان، لم ًدطل جدضًث فعلي في اإلاجخمع، ولم ج

ت كاصعة على ضهغ  ىكٍى وفي ملضمتها اللبُلت والعشحرة وصمجها، الاحخماعُت ألاولُت  الُبج 

فؼ  و  ًُ البتروٌ ئلى جفىًُ اإلاجخمع اللضًم، زاضت اإلاجخمع  ػحر طلً، مثلما لم 

بما فيها  ،اؾخعملذ الُؿلؿاث اإلاسخلفتفلض  ،بل على الىلُؼ مً طلً ؛اللبلي

ت، اللبائل   هاما بعضزم  1969اإلالىُت كبل  ئغ في عملُت ئعاصة والعشا أي العؿىٍغ

  ُ  ا.ئهخاج الؿلؿت حؼغاف

لُبُا  ن  فا ،فىما هى معلىم ،ئعاصة ئهخاج الؿلؿت في مىاؾم بعُضة جم  هما 

ت بيؿبت  ، وأن الشٍغـ الؿاخلي اللُبي الظي ًىؿلم %96/97ئمبراؾىعٍت صحغاٍو

ت مً مغس ى مؿغوح ئلى ػاًت بً ػغصان ال ًمثل مً الجؼغافُت  مً الحضوص اإلاطٍغ

متروهت للفغاغ،  %95وفلـ  %5وأن لُبُا مؿخؼلت بيؿبت  ،%3أو 2اللُبُت ؾىي 

ٌعخبر الظي ًمثل أعبع مغاث مؿاخت فغوؿا، في الجىىب اللُبي و وأن ئكلُم مثل فؼان 

ت، فهى ئكلُم صحغاوي بيؿبت  اإلاضن  بعُؼ  به %98بمثابت ئمبراؾىعٍت صحغاٍو

ت  الللُلت مثل ؾبها، أم ألاعاهب وبلضان، وجطل ئلى ػاًت الحضوص الدشاصًت الىُجحًر

خؿلبوػغب الؿىصان، وهي صحغاء كاؾُت،   احخُاػ ئكلُم فؼان ًىمحن أو أهثر.  ٍو

اث زالزاهدشف الباخث أن حظوع الطعىبت جىمً وكض  ًخمثل ألاٌو ، تفي مؿخٍى

زاضت هُمىت الؿابع الصحغاوي  ،اللُبُت وضعىبتها ووعىعتها اؾبُعت الجؼغافُفي 

ش .عليها خىم فلض  ؛الُبُا هظام كاصع على خىم هظه الجؼغافُ ولهظا لم ًىحض في جاٍع

خىم و هبحرجحن هما ؾغابلـ وبىؼاػي،  ؾىت وؾُؿغوا على مضًيخحن 236العثماهُىن 
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وعلى الغػم مً ؾؿىجه الضًيُت واخخمائه بالجمعُت الطىفُت  .ؾىت 17ً اإلال

وعلى الغػم مً البتروٌ، خىم حؼءا بؿُؿا مً لُبُا وأبلى على  ،الؿىىؾُت

م اللُبُت في الىؾـ اللُبي في الجىىب لضي شُىر اللبائل ى الؿلؿت الفعلُت في الخس

 ووحهاء اإلاىاؾم وكاصة العشائغ.

في البتروٌ،  خُنها وان البض مً ئًجاص خل جمثل ،1969الحىم العؿىغي بعض 

طت ضىعذ اإلاشيلت الثاهُت،  ن وهظه مشيلت أزغي عٍى ى 
 
مً  ض  ٌؿخف مً ًلترب   و

 ض  ال ٌؿخف البتروٌ، ومً ًبخعض  
 
بن ال مىاؾىت وال والء للضولت واإلاجخمع، وال  ا، ئط

ُ
لم ج

اللُبُت اإلاترامُت  اُهسب مدلُت حؿاعض على ئصاعة الحىم والؿُؿغة على الجؼغاف

 2000ها من 2ولم 1.760.000خىالي  :عاصًتالاإلاؿاخت الجؼغافُت ػحر طاث ألاؾغاف، 

ت )ؾاخل( لٌى اللُبُىن  .ولم خضوص بدٍغ ت والؿمىُت التي لم ئٍو ن الثرواث البدٍغ

ما للُبُحن بؼؼ الىظغ عً  ؿخؼل ئلى خض آلان كاصعة على أن جػمً عِشا هٍغ
ُ
ح

 البتروٌ.  

جم الاعخماص على  ،للبالص اؾعتالشإلاؿاخت الجؼغافُت وهظغا ئلى ااإلاشيلت الثالثت، 

بها مً الؿلؿت، وئصماحها في الاؾخفاصة مً زحراث البتروٌ الىفحرة  .اللبائل وجلٍغ

العىف الؿُاس ي  حؿخعمل الؿلؿتبالخىاػي مع اؾخعماٌ العىف،  -أًػا-ولىً 

هظا خطلذ خاالث مً ؤلاكطاء، مً ل ،هؼ اللبائل في مىاؾلها الؾخعمالٍخفى ب

لعاص، ب أو الابخلغ  خالدشظي اإلاجخمعي ومً ال وهى ، أخضهما اع ُزخااللُبُحن  مع جدم 

 أمىُت.ت وؾُاؾُت وختى ُكبلطو ولفت احخماعُت و 

مً  الباخث على أؾاؽ ول اإلاالخظاث التي اؾخلاهافي الفصل الثاني جم العمل و 

ئصاعة العِش "ؾماه أ امهم   ااإلاُضان والاؾخيخاحاث التي كام بها، لُىاكش عىطغ 

فبؼؼ  ؛، أو مضهُت لُبُت حضًضة حؿاعض على جىظُم العِش اإلاشترن"اإلاشترن اللُبي

ت وختى  الىظغ  بؼؼو ، 2011ما خطل في فبراًغ  الىظغ عً كغاءة عً اإلاىاكف الفىٍغ

ؿخيخج هى أن فبراًغفان  عً اإلاىافلت أو الغفؼ، و ؤلاًضًىلىحُت،  ٌُ أعلً  2011 ما 

خماًؼ غعفه ووهىه، وأعلً عفؼ اللُبُحن لحم ال ،عً مىث العِش اإلاشترن اللُبي

في اإلاجخمع اللُبي  خماًؼ على مؿألت ال إلفالبعؼ، ولهظا اشخؼل اإلاعً بعػهم 
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لعىف اإلاؿلح وجطفُت ه، بىاء علض احخماعي وأزالقي حضًض ًلي مً ائوهُفُت بىا

ا أو ؾُاؾُا.  آلازغ الظي ًسخلف فىٍغ

أًػا ؾبل بىاء مىاؾىت حضًضة وئهجاػ كُمها وبىاء العلل اللُبي الجضًض، وصعؽ 

ت وعاصلت(، زم جىظُم الحلىق الاكخطاصًت والاحخماعُت  .الضولت الجضًضة، )صولت كٍى

  ُ بىلىحُت اإلاُضاهُت، هى ف مً اإلاالخظت ألاهثروفما اؾخيخجه الباخث زالٌ علضًً وه

 ف ؛الثرواث اللُبُت عضالت جىػَعال أن اإلاشيلت العمُلت جىمً في 
 
ُبي لض ًخؼاض ى الل

البترولُت  ىاعصؾىء جىػَع اإلا ًعً الاوؼالق الؿُاس ي، لىىه ال ًخؼاض ى البخت ع

ت،   "الباوع "أهل  :ال ًدؿامذ ئػاء جلؿُم اإلاجخمع ئلى فئخحن هبحرجحنو والؿاكٍى

(bower/power) ذ"والفئت الثاهُت هي ، أو الىفىط ال و  ، معىاه ال كبُلت"عاكضًً ٍع

 66هىظا اهلؿم اإلاجخمع اللُبي زالٌ  .ال هفىط وال ختى أي ش يءو ال عالكاث و أمىاٌ 

ش الاؾخلالٌ  ب وهىان 2017ؾىت ئلى  24/12/1951ؾىت مً جاٍع ، هىان مً هى كٍغ

 مً هى بعُض أو مؿدبعض.

، وهى أن هظه ألاػمت العمُلت والعاعمت  هىظا وضل الباخث ئلى اؾخيخاحه ألاٌو

مجمىعت مً أن هي حغاء ما أؾماه الشغاهت في ئهخاج ؤلازفاق وضىاعت ألاػمت، ٌعجي 

حن الظًًفي ئهحشاعهذ في اإلاجخمع  اإلايىهاث ألاؾاؾُت  خاج ألاػمت، بحن العؿىٍغ

بشيل مباشغ وأصاعوا الؿاكت واإلالفاث  1977ئلى ػاًت ماعؽ  1969مً خىمىها 

الىبري واإلافاوغاث الخاعحُت، وبىاء الجهاػ ألامجي واإلاسابغاحي، وهظمىا الحُاة 

ً .الاحخماعُت والؿُاؾُت  أياه فاعل الىسبت ما ؾم  هى  ،والفاعل الثاوي أو الشٍغ

ي عضاص الخىىىكغاؽ الظًً شاعوىا فئ ئخطائُاث عًلىخاب هىان في او  .الخىىىكغاؽ

، 1977 ئلى 1969بحن  ما %75هم تاللجىت الشعبُت العامت ومإجمغ الشعب العام ووؿب

ئعاصة ئهخاج  جطب في مجغص أصواث جىفُظ وواهىا، 1999ئلى  1977ما بحن  %54و

الحيىماث  يف%57 بلؼذ التي هموؿبعػم  واهىا مجزوعي ألاظافغهما  .لىظام الؿُاس يا

 اإلاخعاكبت.

  والفاعل
 
أي  اللُبي، أػلب شُىر اللبائل مً الىؾـف لي،ب  الثالث هى الفاعل الل

ت الؿىصاهُت اإلاشترهت،  مً بً ػغصان ئلى ػاًت الحضوص اللُبُت الدشاصًت الىُجحًر

هى الفاعل فالفاعل الغابع أما  .ئهئلى أزؿا حنهىب  م ػحرشاعوىا في ئعاصة ئهخاج الىظام 
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جدالفذ مع كىي زاعحُت عضًضة و  خملذ الؿالحأػلب هظه اإلاجمىعاث و اإلادشدذ، 

 وشاعهذ في العىف.

في عهض الىظام  ةع لضالفي عضم  جىمً ها الباخثيلئاإلافاعكت العجُبت التي أشاع و 

ػحر ممىً لض وان ألامغ ف .ع اؾخماعةَجىػ  على ،ؾىت 42 مضي علىاإلاىحىص الؿابم، 

 هما لم ًىً أًػا وػحر مؿمىح به، 
 
أًت ئخطائُت الحطٌى مً اإلاُضان على مخاخا

سجً ؛ ئط أن  مً اإلاُضانحاهؼة 
ُ
داهم وح

ُ
ب أهه بعض  .اللجان الثىعٍت جغاكب ج والؼٍغ

 ػاع اإلاإلف ػغب لُبُا فلض. ث مدشضصة جمىع الضعاؾت اإلاُضاهُتمجمىعاوحضث  2011

ُلت مل 2012 في ؾىت  أهه خانالؼهجلع في ئكلُم ت عغوفحماًت كب 
 
لم ًخمىً مً  ئال

 .بدثمماعؾت ال

أهم النتائج التي ثوصل إليها ألاستاذ املنصف وناس بعد عقدين ونيف 
 من الدراسة

ص اعخما-اومىهجُ اوعلمُ افىٍغ-خُىما هضعؽ هظا اإلاجخمع علُىا أن هخجىب  .1

وكبل ول  أوال  -علم احخماع ألاػماث على أنها َعغفها . و صلجت والظاجُتألا 

ؿهم ٌول و صي وظُفخه، منهم ًإ شغاهت بحن عضص مً الفاعلحن، ول  -ش يء 

 طل مً مفاضل ألاػمت العمُلت والعاعمت.ف  في ئهخاج م  

ُ   وان خُىما، 2011 فبراًغ 16 بعض .2 مضًغ مضعؾت ليىهه  ا آزغًلخل اللُبي لُب

ُ  و  فهظه مشيلت ،اللظافي هللب ابخضائُت أو ألن م الجحرة ئعالن عؾمي إلاىث ك

وكبٌى آلازغ، ئعالن مىث الىؾً واإلاجخمع، وئعالن عً الؼُاب  والخعاٌش

 الخام للعلل.

ال  ئط ؛خىاؾإ أو ما ٌؿمُه الباخث الشغاهتالألاػماث العمُلت بفعل  ُم ُج جى .3

ُ  ذ زالٌ هخجها ن  ئبل شخظ واخض،  بؿببجىحض أػمت   ملضعة تخطُلت ػمى

على حمُع الشغاهت التي عآها الباخث بالعحن اإلاجغصة وب ؾىت 42 بــ

اث.    اإلاؿخٍى

  "اإلاجخمع اإلاعؿل" ىؿمٌشغاهت ألاػمت وؤلازفاق ما أهخجذ  .4

(the stranded society). ف ٌ ت على امخضاص هظه البىاء الباخث  داو  66ىظٍغ
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 ً الُبجىُفىًخم جلم  ئط ؛1951بل مىظ  1969ؾىت، لِـ فلـ بعض 

ضمج
ُ
ت اللبلُت ولم ج ولم جلم الضولت بضوعها الطاهغ أو  .العغوشُت والعشائٍغ

ؿمى على و فلؿفت الضولت الحضًثت جلىم على الضمج  أن الضامج، في خحن ٌُ ما 

(l’État intégrateur).  ت ومطضع اإلاىاعص والىؾاؾت مع و بلُذ اللبُلت كٍى

 الىظام اللائم.

ب و  .الضولتبىاء اكخىاع بػغوعة  -ؾىت 42على امخضاص -لم ًدطل  .5 الؼٍغ

 ؛ع بأن الضولت غغوعة احخماعُتمىظ كغون كغ   أوعوباأن الفىغ الاحخماعي في 

  فلض
 
جدمي مً الفىض ى التي  هُجل أن أؾاؽ اإلاجخمعاث هي الضولتض أه

ت في لُبُا مىظ و  .وؾؿىة العؿىغ اؾخيخج اإلاإلف أهه لم جىحض صولت كٍى

وغعُف الخمثُل في  اوان واهىؾىت  17 ظمى اإلاليي ىظامال ئط أن ؛1951

 42ترسخ عػم ًلم ف ،العؿىغ ممثال في الثاوي ىظامال أما .مجخمع صحغاوي 

 .مً مماعؾت الؿلؿت ؾىت

 بلعيد بن جبار




