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مقــــــدمة:
، و عدید من الصراعات والحروبعیدة قدممنذ الةلقد شهد 

.وضع القائم ، و لتغییر

20102011
الشوارع منددة

،ال

،وتجاهلها

وأضحت اختفاءها)، أم ل حالة تونس مثالحاكمةهروب
یها (حالة 

الجدیدة

،من إبدلمنعها المعارضة من خالل تقییدقبل الثورة غیر ظاهرة، 
، وظهرت للسطم یجد إّال دمارا لالنتفاض ضد الظلم والالعدالة، ل

معمر القذافي
.

:
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؟

ما هي األزمة
















ما زاد التدخل الخارجي


:
2011:النطاق الزمني

.ه2014


سنة.42العقید معمر القذافي لمدة 

على مختلف اإلستر 
الحل األمثل لتجاوز األزمة ومجابهتها لحین القضاء علیها.

للفهم افة إلى دراسة الظاهرة 
و 
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1.
أعطى 

2.
القذافي"، أین أظهر فیها خصائص دولة

ة في دراسة الحال 
.اللیبي المتأزم

أهداف الدراسة:

خطوات المدبرة من مختلف األطراف الصانعة والمدبرة لها، والتعرف على محاوالت إدارتها، وتدخل وال
ضرورة في عالم ال یخلو من األزمات الدراسة ضمن الدراسات المه

والمحن والمصائب.

اإلطار المنهجي:
المنهجاعتمدنا من خالل دراستنا للموضوع على 

1.

م.172014ندالع انتفاضة ا
دراسة الحالة

.224م، ص2004عبد الغفار رشاد القصبي، -1
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، وقد إعتمدناه 2

ن بینها :
ذا االقتراب في دراسته لألحداث والمواقف والعالقات و اإلقتراب القانوني: -

3 .
القرارات قد إعتمدناه في الفصل الثاني و 

-

:

:الموضوع على فصلین
:الفصل األول

بدراسة األزمة ثم :
تحت عنوان :
المنقسم إلى مطلبین.إدارة األزمات، و

.87م، ص2002، الجزائر: دار هومة، المنهجمحمد شلبي،  -2
مرجع ذاته، ص 117. -3
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فقد تمالفصل الثاني

تسیر و تطور. ار األالتي أدت إلى انفج
، مطلبین

صصناه ثم المطلب الثاني خمحلي

جات.
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تأصیل مفاھیمي إلدارة األزمات.الفصل األول:
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تمهید:

الل استخدام األسالیب المالئمة و نهائي من خ

ة الظاهرة في محل وقوعها.
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من 

بهاّالصقةالمطلب األول:
یرجع أصل نشأة مفهوم

القرني كثیر التداول في المعاجم الطبیة حتى ینتقل فعشر أصبح المصطلحالقرن السادسأما في

والكنیسة أمالیشمل العلوم االجتماعیة، وذلك للداللة على ارتفاع درجة التوتر بین الدولةالسابع عشر

في القرن التاسع عشر استخدم المصطلح لإلشارة على تطور العالقات السیاسیة واالجتماعیة1.

خطیر ومفاجئ فيحدوث خلل أنها؛ "م1937سنة
".العالقة بین العرض والطلب في السلع والخدمات ورؤوس األموال

تةی

في منتصف اتسع المفهوم
والمؤسسات والدول،

حدة المنافسة األزمات
الحالي.

خسائر وأضرار 

. 21ص،2009، إدارة األزمات مدخل متكامل، یوسف أحمد أبو فارة-1
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.1واآلثار
الشيء أزما عض: من فعل أزم على

"لسان العرب
المورد

فالحادة.
و المنظمة

.2جعةفمأو الدولة، فهي
االصطالحي

« crise »« crisis والتي اشتقت بدورها من «
»krisis«3.

حتى هي تلك المرحLe petit la rousseوحسب القاموس
4.

مصطلح األزمات عند 
ل و التي تحدث تغییرات في المستقب

بوخانألستارعلیهاالتي أجمع 
Alstair Buchan على أنها؛ " تحد ظاهر رد فعل بین

5.

الكوفة،مجلة ، –، -1
.193ص ،  05العدد 

- -األزمات -2
. 2ص،30/04-04/05/2011

3- ،
. 02صم، 2012-2013،

4- Dictionnaire le petit la rousse, français, p101
.5ص، ،علي بن هلهول- 5
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ومن خالل

. 1صي ثم االجتماعيلشخا

1.

وتعني هذه الظاهرة ،أزمة الدولة:.2
2.

أزمات النظام وأزمات الدولة:.3

تتمخض عنه خمسة نماذج 
3.

.
بیل

Coral Billصراعاتفي
.4الدول

"موقفJohn Spanir"جون وعرف

.1الحرب"

محاضرات في إدارة األزماتبن یوسف،نبیلة-1
م.2013-م2012، 

2-MOKHTAR LAKEHAL ,dictionnaire de science politique ,2éme Edition, juillet 2006,p 117.
118.Idem,p-3

.10، ص 2008إدارة األزماتمحمود جاد هللا، -4
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problème

وصفهافياألزمةمعوتشترك
.2حسبوٕایجاد الحل وذلك

Accidentشيء مفاجئ ،3عمل "
عنه أزمة لكنها ال تمثله فعال و قد تنجمأثره فور إتمامه، و انقضى

4حد نتائجه".أ

catastropheالكارثة

ى
الفرد وتأخذه للهالك والضرر على

تفشي األمراض وعدم توفإضافة إلى أزمة، 5االتصاالت
هذه الحالة نجد اإلنسان، ففي

.6الناس یتعاونون على مواجهة مثل هذه المحن
بینالصراعاألزمة بوجودفعموما تبدأConflitالصراع

أطراف داخل المنظمة
. و 7

أنبین الصراع واألزمة؛

1- ، ،
06.

.73-, pp72Dictionnaire de géopolitique-2

3- Dictionnaire le petit la rousse,2008, p 32.
دراسة ، األهلياألزماتإدارةالزلفي،وافي بن صالح -4

- 1431أاإلدارة، قسم لنیل درجة الماجستیر
.15صهـ،1432

، ،،م2002-م1992نبیلة بن یوسف، -5
.09ص م،2004جامعة الجزائر،

.49ص، ، حمد أبو فارةأوسف ی-6
. 09، صنبیلة بن یوسف، -7
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الصراع
.1وغیر معروفة بوضوح في األزمة

التي تلت Guerreوالحرب
تنوع وتعدد الحروب منها فالحربالحرب،

واإلشاعة
.2على اإلرهاب

:آتهو
فهوأنواعهالتهدید: - 1

،أو مجموعة أفراد أو نظام معین

، جهة للدول على 

حصار الفرض عندأو تصدیر 
.الدولعلىاال

تهدید ثقافي

؛ داخلي أو خارجيفقدأما مصادر التهدید 
أما. 

محددة.
تستخدم ما و األسلحة،واستعمالعمالاألإعادةمنهوتختلف أدوات التهدید

.53ص، حمد أبو فارة،أیوسف -1
., p498op.citDictionnaire le petit la rousse,-2
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الطرف وألمفاجأة ا:- 2
اآلخر 
اآلخر.

الوقت الدور الفعّ یلعب- 3
.1غیر أن في األزمات،اتخاذهعندالقرار أولالزمة أو في الوقت الممنوح لصناعة 

األزمات: أنواعنيالثاالمطلب
ألنها تمس الفرد والمجتمع والدولة، فقد تكون ة تصنف

األمن من أصعب وأخطر التهدیدات التي تواجه دولة ما ألنها تمساألزمةفتعتبر
فاألولى ،غیر عدائي

نفجارات وجرائم إ 
 ،
والزالزل...
:ي تحدث خارج حدود الدولة، حیث تنقسم إلى قسمینفهي تلك األزمات التاألزماتاأم

أزمات
ا و الدول 

ناجورنو

2

:ثاني من حیث النوع

.247- 244ص صم،2002الجامعة،: ،إدارة األزمات،محمد نصر مهنا-1
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األزمة- 
إلحاقا بها إلى اندالع الحرب، و أكثر ثورة و أعمال الشغب أو

1

نتیجة تأتياألزمة- 
أو تلیها ظاهرة جمودأسواق المال، و 

.2ا
أ: قد تكون إمااألزمة- 

في الجزائر.

إلى الحرب.    
:ألزمةا- 

.
فهو ثالث أزمات: من حیث مجال التنفیذاألزمات وتصنف
األزمة
:األزمة

الورو.-
:األزمة-

3في مجاالت مختلفة

المعاییرمنوهناك

1 -www.institut-numeriques.org/151-la-crise-est-ses-différentes-définitions-(45)-
5061bdeab2d49,consulter le :26/11/2015 à 11 :52

، نقال ،رغد صالح الهدلة-2
م،www.alitthad.com/paper.php?name=news&file=article&sid=4566519/12/2015عن:
.23:41سا :

.254، 253ص،،محمد نصر مهنا-3
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قد: حجم األزمةحسب- 
المجتمع ومعاییره ال تخرج عن نطاق اختالف حجمها إالّ 

:هذا اإلطار على نوعان من األزمات همالظهور وتأثیرحسب - 
نتائج هذه األزمات على الكفاءة : 

األزمة.في إدارة

التهدیداتطحسب 

1.

ثالثالمطلب ال
تعتبر

.2لها
:تتنوع
علىبین مختلف األحزاب أ المتمثلة :- 1

.3السلطةاحتكار 

.21:46سا: م،http://www.startimes.com/ ،09/11/2015نقال عن:،إدارة األزمات-1
. ت نبیلة بن یوسف،  -2

:نقال عن، األزماتاألزمةهي ما،له إلعبد ا-2
www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/1447.htm ،29/11/2015،سا: م

11:41.
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الصانعةأساس- 2

1.
علىبین مختلف األحزاب أ المتمثلة :- 3

.2السلطةاحتكار 
4 -

علىاألحزاببین مختلف أ المتمثلة :- 5
.3السلطةاحتكار 

تسرع المعلومات  المبتورة و إلىعادة ما یرجع ضاحإیتمثل في عدم : سوء الفهم- 6
.4األمور

وسائل یدخل في تشوهذاتعارض األهداف والمصالح:- 7
5.

اإلشاعات:- 8
.6تنفجر األزمة

ى التهدید 
:

، محاضرات غیر منشورة في إدارة األزماتنبیلة بن یوسف، -1
م .2014/2015

:نقال عن، األزماتاألزمةهي ما،إلعبد ا-2
www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/1447.htm ،29/11/2015،سا: م

11:41.
.مرجع ذاته،إلعبد ا-3
.206،ص-4
، إیثار محمد-5

.51واالقتصاد،اإلدارة 
، dz.justgoo.com/t264.topic30: ، نقال عنإدارة األزماتالتصال، -6

.01:52سا: م، 10/11/2015
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1 -
ر 

االحتجاجا

2 -:

2009-2008في عامي 
نك ومصرف في ب127بنك ومصرف حول العالم منها 0200

80سعر برمیل البترول 
أزمة في الغذاء،

أو االستثمارات.
ثیرها على المجتمع أو الدولة أو الفرد - 3

ة
صالنقائمختلف و والتشرد 

0

ملیون نسم
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1.
األزمة هي وجود لحالة فوضى دائمة وعدم إبراز : إن الصفة التي توصف بها- 4

1-

. 2002إلى 1992
العنف االجتماعي-2

1993
و الواقع الحالي اوه، ع ظهور مختلف أعمال العنف والشغب

.
ولألزمات 

:
.2ات المتكاملةالبیئي، والمقارن، ومنهج الدراس

األزمةمراحل :المطلب ال

" وهي نإ و 

قسم–––األزمات -1
.18-15صم، ص04/05/2011-30/04إدارة األزمات"،

، الماجستیرم2002- 1992،نبیلة بن یوسف، -2
.13، 12ص م، 2004، جامعة الجزائر، 
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فيتمثل:- 1
األزمة،المحدد المعالم

تأتيمرحلة النمو(االتساع):- 2
وهناك مجموعة من العوامل التي تدعم قوة األزمة في هذه للتطور والدخول في مرحلة جدیدة.دافعة

المرحلة ومنها: 
ذاتهاعوامل.أ

.ب
أكثراألزمةوظهور

.التدخل من أجل وضع حد لهاتأزم الوضع فیجب على المنظمة وعلى متخذ القرار0

األزمةمرحلة النضج:- 3
وهي من أخطر المراحل، إیجاد الحل

أن تستسلم فإمااألزمة،المختصة في إدارةوصوال بها إلى
الخطى الالزمةبوضعلها لعدم التسییر الفعال

.األزمةخاطرو حدةتخففالتي
مرحلة التقلص-4

وتفتیت األزمة
األزمة.

مرحلة االختفاء-5
تلك األزمة، 

.1منها

.38، 37ص ص، ، مرجع ذاتهنبیلة بن یوسف-1
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األزمات
األزماتإدارةفهوم ألول: مالمطلب ا

األزمات

سیدنا یوسف
ي تفسیر منام الملك فرعون" األزمات لما أصیب فإدارة

، 1)46سورة يوسف أية ("

2.

في 
أزمة الضعف التي ألمحاولتها إلدارة

فور ا

.3والصراعات
و 

1914ولى 1815- م1814امتدت من مؤتمر فینا 

1-46.
، نقال عن:"،-2

Bohotti.blogspot.com/2015/05/blog-post_681.html ،19/11/2015،20:18سا: م.
، نقال عن:"إدارة األزمات في عالم متغیر"،-3

Hichamoukal.blogspot.com/2013/02/blog-post_9008.html ، 17:48سا ، 19/11/2015شهد في.
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1 .
التي اعتبرت م1962ة 

األزمات
.2، و - - 

یدیره  يءالشإدارة  وٕادارةأدیريء الشلغة:اإلدارة
يء

.3یدور دورانايء
minister tad

.أالمقطعین، 

وما ما سادت الحضارات إالو فاإلدارة الن
.1ارة تعني النظام أو االنتظامن اإلدأل

موقع المقاتل-1
www.moqatel.com/openshare/behoth/ektesad8/azamat/sec042.htm ، م 18/11/2015في شهد

.23:00سا: 
11، ص، م2002- 1992نبیلة بن یوسف، -2

.91، ص 1993
ماجستیر، في التفسیر وعلوم ، رسالة-3

.31صم،2009-هـ1430
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اصطالحا:اإلدارة
إالّ 

2.
": وفقا للوظائف التي تقوم بها

األزمات على أنها؛ "فن .3

.4،"ومقدراتك
علماوقد اعتبرت اإلدارة

ألنها تعتمد على ابتكارات عقل اإلنسان في إیجاد وفن
إّال عالقة 

التكامل. 
".اإلدارة العامةاألزمة،

األزمات"على أنهافن إدارة
رصد المتغیرات ، و االستشعار

أكبر قدر أولمنع األزمة،المتاحة
،

الستخالص النتائج لمنع األزمةأسرع وقت

تعني بوضع
بها التنبؤوقوع األزمات، ووالتي تسمح

شهد، post_262.html-bouhoot.blogspot.com/2014/10/blog:نقال عن-1
.14:47م،سا26/11/2015

.33، ص-2
نقال عن:، مفهوم اإلدارةعزام الرجائي،-3

Rajaeezzam.blogspot.com/2011/03/blog-post_06.html10/11/2015،16:15: سا.
.25ص،-4
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في ضوء : األزمات هيإدارة
اإلدارة السائدة أو هي 

.1انتظار
امن هنا نجد

.26ص،-1
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األزماتإدارةأهداف:ثانيلمطلب الا
أهداف ما قبل األزمة:-ا

1.1.
.فعالة لمنع وقوع األزمةضرورة وضع .2
3.
والكوارث.األزماتدراسة وتحلیل أنواع.4
تنبؤ.5

األزمةحدوثعندأهداف- ب
1.

.2األزمة
2.3.

األزمةماأهداف-ج
1.
.4انتهاءإ.2
.5إلىالعمل على العودة .3

إلىأ-1
.11ص3-5/11/2009

، 30topic-dz.justgoo.com/t264: نقال عن، ، اإلعالم وٕادارة األزمات-2
.16:00سا: م،18/11/20158

.12ص،-3
، topic-30dz.justgoo.com/t2641نقال عن: ، اإلعالم وٕادارة األزماتاالتصال، عالم و -4

.16:00سا:م،18/11/2015
مجلة الكوفة، ،عضاء مجلس النواب العراقيأعینة من ءآلراإ أالخفاجي،-2

.200ص،5العدد
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األزمات: مراحل إدارةالثالثالمطلب
بخمس مراحل

تحلیل المرحلة األولى- 1
اإلشارات لتحق

2 -
ذلك ، و الوقا

كتشافإ

.1األزمات
تتوقف هذه المرحلة في إدارة : المرحلة الثالثة- 3

2.
الرجوع إلى ا: تشمل هذه - 4
.3لعمل على وضع الحلول و او 

احتواء 
.4األضرار و 

م،2005،آخرون،-3
.05ص

: نقال عن ،-2
unpan1.un.orgintradoc/groups/public/documents/ARABO/unpa006250.pdf،

.65، ص 22:44م،سا :19/12/2015

قدمت هذه ، أل دارة اإسالیب أواقع استخدام ، -3
- ه1428غزة،،عمالألاإدارة

.65-64صم، 2006
.65ص،-4
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درس والعبر من األزمات خذ اإلدارة الأالمرحلة الخامسة:-5
من 

.1التحسنجل التطور و أ

.2و ٕاذا قامت المنظمة بتنفیذ المرحلة الخامسة و 

التعامل مع األزمات: المطلب
ها ومنع 

التي نجدالحدیثة،
منها ما یلي:

األزمة  لعدم االعتراف بوجود اإلعالمياألزمة-1
األنظمةفي األسلوب. و األزمةأحسنعلى األحوالوٕاظهار

ل من شانها األزمةاالعتراف بوجود :األزمةبخس- 2
3.

،4األزمة- 3
األزمة بهدف اإلنقاص من شدتها إف

.
: یتم آ- 4

، نقال عن:، إدارة األزمات-1
www.hrdiscussion.com/downloadfile/15281/1419335919/189059808%e2%80%8f.docفي ، شهد

.23-22ص ص ، 16:35م، سا :19/11/2015
.65ص ،،األزماتإدارة-2
، Mcsr.net/activities/031.htmlنقال عن: ،والحلول: األزماتدارةإحمد فارس،أعلي -3

.11:37سا:م،29/11/2015
شهد في ، aspx?ID=4584&CATID=5-www.zu.edu.eg/details:، نقال عنحل األزمات والتعامل معهاالیبأس- 4

.15:39سا: م،10/11/2015



تأصیل مفاھیمي إلدارة األزمات.الفصل األول:

28

إن
،األزمة لقوتها

بنجاح.وٕادارتها
حتى أنها تدخل األزمةإخماد- 5

.1األزمة
تختص: األزمةعزلآ- 6

أو مال
زمة.ألثر لأإلنهاء و 

إلى: األزمة
األزمة..1
2.
3.

النتائج التي تخرج بها المنظمات المعتمدة غلبأ أن إالّ 
األزماتواجهة وٕادارةم

2.
غیر "، ومن أهماألزمات

و - 
3،

شهد في ، htmlاألزمات - .إدارةwww.abahe.co.uk/: عننقال ، األزماتإدارةاألكادیمیة العربیة البر-1
.05:17م، سا: 20/11/2011

.278ص، حمد أبو فارةأیوسف -2
.أسالیب حل األزمات والتعامل -3
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إذ تعتمد المنظمة 1د  و األزمة في نطاق محدو األزمةاحتواء-

.األزمةوراء 
أهمها: 

1.
في المنظمة.

2.
المطالب هو أمر صعب، و 

2.
األزمةتصعید

.3تكون األخیرة غیر واضحة المعالم
حدوث مشاكل واختالف في اآلراء و تصعید األزمةإن 

قوة األزمة و 
.مة

زمة غیر واضحة المالمح متنوعة المصادر أ

.4زمةأل
: یاألزمة

.5تعتمد على أسلوب

مرجع ذاته.-1
.282ص ،یوسف أحمد أبو فارة،-2
.حل األزمات والتعامل أسالیب-3
.283ص،یوسف أحمد أبو فارة، -4
.التعامل معها،حل األزمات و سالیبأ-5
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األول: مفهوم اإلدارةالمطلب
ءتتسارع األ

الدول" التي لم "المنظمات و تهز 
تنجو من األزمات 

أو ما 
.كبر المصالحأ

مفتعلة لها هدف محدد إإن لكل أزمة
أوألالمرغوبللهدفولمتصل

،یتراج
1:



                      فاء؟
 لماذا تم صنع األزمة في الوقت الراهن؟
األزمة؟


 ما هيو.

إســـتراتیجیتهاإدارةإن
التحــالف حفاظــا علــى مصــالحها، لكــن دون الخــروج مــن قاعــدة ســد 

أدولــف هتلـر عنــد إشــعال الحــرب أ 
2.

وقد استعمل هتلر اإلدارة
لتأیید الشعبي لغزو بولنداا

1939في سبتمبر 

.       31ص، -1
حل األزمات والتعامأسالیب-2
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الغزو األلماني حجة الدفاع عن النفس، حیث أن بولندا سیتم معاقبتها

اإلدارةتعتبر
هذا المفهوم

1.
و 

على أنها ا
أ

الع

على حقوق اإلنسان و 

2.

3.

.30، ص بد القادر الجدیلي، -1
نقال عن: ا-2

Alharah2.net/alharah/showthread.php ?t=47630 ، 23:09سا: م،16/11/2015في شهد.
.93، ص ، یوسف أحمد أبو فارة-3
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تقوم على فاألولىاإلدارةاألزمات و ن هناك فرق بین مفهوم إدارةأإلىاإلشارةلكن یجب 
اإلدارةآثارها السلبي أماالتقلیل من أزمة بهدف القضاء علیها و األسس

و ائمةألزمات تقوم على افتعال األ
إدارةإذاأكبر المصالح لكسب األخرعلى الطرف 

األزمات ال تكتفي ن إدارةالاإلدارة
ألزمات فهي مؤقتة یتم 

.1األزمةإنهاءافتعالها و 
ومن السمات والخصائصعلى مجموعة من تقوم و "األزمةزمات "علم صناعة ألإدارةتعتبر 

:2أهمها
1 -
2 -
مسرح التنفیذ.تهیئة- 3
4 -.
.للتنفیذح- 5
.المفتعلةاألزمةوالمحفزات لالزمة التي تبرر - 6

نعةطالمصاألزمةصنعمراحل:ثانيالالمطلب
إنّ 

األزمةالمرحلة- 1
تصاعدها، حیث تقوم على 

1مجموعة من الخطوات ومن أهمها:

دراسة مقدمة ، إدارة-1
1431-

.32ص هـ، 1432
نقال عن:  ، موقع مقاتل من الصحراء، -2

www.moqatel.com/openshare/behoth/ektesad8/azamat/sec042html. ،17/11/2015 ،م
.18:00سا: 
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ت صانع القرار في ممارسة ٕاضعاف قدراإلفقاده توازنه و .1
مهامه و 

2.

عالم .3
2

2 -
هوهي مر 

وضعه في فخ األزمة.

3 -
ا ال بد من لضمان نجاحهو الطرف المستهدفالمرحلة التصاهي 

3هي:

استنزافه.1
أو على اخ.2

ت
إ.3

أ
.4انطالق اللهیبأو 

:المرحلة- 4

(سلسلة الدراسات ،--1
.337صم،2011المجلد التاسع عشر،یونیو، العدد الثاني، )

قدمت هذه ،-2
-ه1428غزة،الجامعةالتجارة،،

.84، 83ص صم، 2006
.337ص،-3
ص شارع قرب برج شوا، غزة،- (إطار إدارة األزمات-4

.46، 45ص 
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.1ٕاغراقهاألعمال و 

المرحلة الخامسة: مرحلة التهدئة - 5
التقلیل من ، وٕاعاد

ستعانة بوسائل اإلعالمإلمع احدة التوتر،
.2غضب الجماهیر الستعادة 

6 -

رض أأن على العامة، إالالمصالح البهم قائمة على مصلحة المنظمة و أدواتإلى

.ة
 صناع

.3األزمة

خالصة الفصل:

لمن خالل استعراضنا للفصل األوّ 
إلدارتها.تأثیرهاإن


.88ص،-1
. 46ص،-2
.99ص، ، حمد أبو فارةأیوسف -3
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ن هذا االستهزاء قد أل

 األزمات تقوم على وضع

ألزمة.عن أسالیب التي تساهم في معالجة ا
 أ تلجأ
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تمهید:

األزمات عالجا للقضاء على مخلفاتها والعودة لحالة االستقرار واألمان، وللوصول للمبتغى تقضي

)(

)(
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وشدةحدةستختلف
خاللومنالقمعمنسنواتإلىدولةمنواالحتجاجاتالنتفاضاتا

اختلفت األخیرةفالحالة
عن نظیراتها.

م،1969ح من سبتمبر 40من ألكثر
مارس سلسلة من الشدید للمعارضة سواء

.1المعارضینالمجازر ضد
ذلك إّال 

2011فبرایر 17
2.

مشاكل واحتجاجات خاصة فلقد عرفت
في مدینة

م المتمثلة في نشر صور مسیئة 19962006
للرسول(ص)

حتجاجات التي14تإلى عدة احتجاجات
3.

م، 2012:مصر--1
.300ص 

، م2015-م2-2011
.16ص م،2012- 2011، 3جامعة الجزائر، 

.301-300، ص ص ،منصور عبد -3
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المطلب
وشدة حدةستختلف

ومن خالل واإلاإل
ختلفت إ

عن نظیراتها.

القائمة على أساس التحالفات بین 

، حیث أو مواقفهد أفعاله

"الكتاب
1األطوار.

والء 
المتحالفة معه، حسب التقدیرات وأبناءأسرة العاهل اللیبيأعضاء
140

30أنه یوجد 

لس.
.2لكن

أ
الل ذلك 

وغیرها من اإلغراءات.

،، حسین خلف موسى-1
/Democraticac.deنقال عن: ?p=536 ،21/11/2015،17:36سا:م.

.28، ص -2
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یناقضماو 
والكرامة،والعدالة 

1.

اء وحاالت اإلعدام خارج 
2010

المزاج
بللبروز محاوالت انتفاضة وتمرد

أرجعت المحاوالت اإل
م ض

القرارات التي 
یتغیر عددهم حسب 

المعین والمحددالقذافي،
1999112م إلى1969

إ
2.

رجال 

ومنالمسئول عن أمن القذافي،

1-2011
.12م، ص 2011مایو 31الثالثاء 

1076، رقم ، االحت-2
.08صم،2011،
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اللیبي حسب الكتاب 

1979
منحت ، بل )جوسسة(

. و 
80إلى 50تراوحت ما بین 

1.
إال أن نفتاحاإلصالح التي تقدمها أبناء القذافيمحاوالتورغم

2011فبرایر17الب الشعب اللیبي أثناء انتفاضةمن بین مط

ملیون برمیل1,6
.2نسمة150

ستقالل اللیبي، إّال إل

.3الجدیدة

:20094عام

.28ص ، -1
2- Ciret-avt, Libye :un avenir incertaine, compte rendue de mission d’évaluation au prés dés
belligérants libyens ,p 14.

.02، ص- 3
4- Ciret-avt, op.cit, p14
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 م 27.31998معدل نمو مرتفع، حیث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي من
93.22009إلى 
دوالر.   16.430ة للفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لقدرة البنك الدولي بـ حصة مرتفع
74 ،72لإلناث و 77عاما للجنسین

64تقدما في مسار
م مع احتفاظها عبر السنوات الثالث 2000522011

وقدرت
501عالوة على 200

.
.2ولقمع المعارضة

وهذه األوضاع

.3ألاتلك الثروات وصرفها في شراء األسلحة
م حیث فتح 2003

.4عاملة

المؤسسات

، www.startimes.com/faspx?t=33733818، نقال عن: على الصعید الدوليوعلي،أنور-1
.15:43م، سا: 2015مارس 06

2 -Ouannes moncef, sociologie d’une revoltearmee : le cas de libye, département de sociologie,
faculté des sciences humaines et sociale de tunis-tinisie, afican sociological review  16(2)2012p33

.01ص ، ، -3
.31ص ، ، -4
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أوامر

وتم إلغاء م،1973الكتب الد
لقد أدت أئمة المساجد وٕاخضاعمؤسسة اإلفتاء

منظومة فاختلت
مع ذلك ظهرتحیث

المقاتلة أین و"الجماعةالمسلمین"
1.

ألاتعتبر جماعات 
 ،

أ
م 1967

ألنتشار الوعي اإل

ألإ و 
ألألألفي منع استخدام اللغة ا

إلالمذهبيعلى الصعید والتشدید ذاته

أل

القرار-1
.76طرابلس، ص 
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24م قانون 2001إصدار في إلى
.1المعامالت

نيالمطلب الثا

یختار فیها الشعب، بإرادة حرة و 

ال یوجد تنافس أو عدم ت

2.

حقوق اإلنسان و 
.3م1975

ة ئلته وعشیرته المتالكهم السلطة والثرو 4
.5السالحو 

مجلة األهرام االستراتیجي، عدد 205، ینایر 2012م. ، عبد هللا، المسالة -1

.77، ص ، از -2
، سا: www.aproarab.org/down/lebya/dostor.doc08/03/2015نقال عن:-3

14:42.
مرجع ذاته.-4
نقال عن:العقید القذافي وأبنائهداود فاخر،-5

www.shaffaflibya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=509:g&catid=182:
.10:28م، سا 2010-07-04-03-58-09،21/11/2015
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1اللیبیون 

2010
.2تظهر السلطة مقدارا من التسامح إزالة المعارضة"

أبناء 

اسیین في المقام ــ 3
1996األول،

.11704لقمع التمرد، وحدثت مجزرة راح ضحیتها 

أخاصة في فبرایر17عائداته، و 

.5للوضع

2011

فقد انطلقت أول انتفاضة من تونس، حیث بدأت

1-
نقال عن: ، م2010القانون اللیبي، -2

www.lawoflibya.com/forum/showthread.php?t=13415، 21:52سا:م،21/11/2015شهد في.
3-
، www.startimes.com/f.aspx?t=33733818نقال عن:أوعلي، نور-4

.15:08م، سا 12/03/2015
نقال عن:، م-5

www.sis.gov.eg/newvr/34/9.htm،20/01/2015،12:27سام.
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.1رافضا تقبل العجز في مواجهة اإلذالل

.2م إل2011جانفي 14

أجل حقها. انفجرت منأإالّ وأن مهما طال بهم األمر
خرجت الشعبأینم، 2011ینایر 25

إلظهار

ثنانإ
.3معدودة

15جغبین الدولتین
م2011فبرایر

لكن سرعان ما أخذت م،2011فبرایر17
.4ا

، t.newww.taqadoumiyaنقال عن:...احعلي -1
.13:5م، سا 05/03/2015

2-
www Asharqalarabi.org.uk/markaz/d-21-05-2012.pdf 0810/12/2015، ص ،

.23:36: سا
:نقال عن، -3

https://elthawry.fileswordpress.com/2012/01/thawra.pdf، 05/03/2015في د، شه04ص ،
.15:17سا: 

وعلي،نور أ-4
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أنإال
.20111أ20

وسائل االتصال اإلعالم و ثالثا: تأثیرات
زا في الثورتینلعبت ش

االنترنت إلضعاف 
االحتجاج.

5.4إذ لم یتجاوز 
.2م2010ألفا52

في صفحته بوك
2011فبرایر 17الشهیرة "انتفاضة 

3:
1 -
2 -
إنشاء دولة الدستور والقانون - 3
4 -.

تكشف 
د مرات منها؛ اتهام النظام اللیبي

شیئا من هذا القبیل.

، ثورة المختار، -1
، نقال عن:: یوسف الصواني، -2

Arabs-for-democracy.com/democracy/pages/view/pageid/3207 ، سا: م،24/03/2015، شهد في
17:21.

.19-18ص ، ص -3



معالجة األزمة اللیبیة.الفصل الثاني:            

48

.1األحداث وأثرت على األمم المتحدة

سیر و تطورا
رسیر و تطو تالمطلب األول:

القذافي، فم
؟لیبیین في ظل تدهور الوضع األمنير ال

التي 
تعاني مجموعة مذهلة من المش

إإلى تفاقم العنف 

ة"
المقابل تعرف

،يالحوار الوطن
إلى محاوالت

وضعف 

.2البیروقراطي على الموارد

1- Ciret-avt, Op.cit, p16.
،.www.almussallah.ly/arنقال عن:،حمجلة المسل-2

.22:30سا: م،10/10/2015
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ة لقد
-إ- 

وتخضعان لسلطتهما
حرس الحدود ومجموعة 

متالكإ

فهي سیئة التجهیز ،من قدرتها على تدبیر اإل

وعالقات
فتعد األكثر

أضحى
سهل 

لالضطراب األمني
، الموارد والحدود

هو إجراء ، و م.2013
شامل من

1 .

مرجع سابق الذكر.ــ 1
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أقسام وهي:األولى
":-أ

-ب
- ج
2014یونیو 20-د

فبرایر:1-17

2–

3-
الجزائر،"تونس،

الصحراء" وهي مدرجة في الئحة
4-

2 /

1 -
حفتر".                                                               

األذرعقوات الصاعقة:- 2

3 -
م، و لها عالقة مع دولة اإلمارات.2011التي ظهرت في الزنتان منذ :- 4
لواء شفانة- 5
6 -
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.1: وهي تنتشر في مدن مرزق والكفرة في أقصى الجنوب اللیبيقوات قبیلة التبو- 7

عالوة على ذلك نجد وس منه ؤ داخلة والمتصارعة، أمام وضع مؤسف ومیهذه هي القوات المت
هادفة لتغییر المشهد اللیبي الخادم 

م.2011مارس 17
یجب العودة إلىالموضوع أكثرتفسیرول

آالف قتیل والعدید من النازحین10
اإلنساني اللیبيوضع

2   :




المس

علیها تحمل مجلس األمن 63إ

، www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2014/90نقال عن:المشهد األمني -1
.15:33، سا 18/10/2015

نقال عن:-2
.12:23سا:،1112/12/2015، ص  www.univ-eloued.dz.stock/droit/pdf/hiba.pdf
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م، حیث أقر مجلس األمن أنه یدرك مسئولیته في مجال 262011الصادر في 1970القرار -أ
من میثاق 41

1:
طالب بوقف العنف فورا و دعى



–
األممعضاء أ أأاألصولمیدتج–

.المتحدة
1973قرارإلى 

.2خالل الت

مارس 25م، ومنطقة حظر الطیران بدأت یوم 2011مارس23
2011مارس 201131

قنبلة "جادام" على45" أطلقت حوالي 2"بطرابلس.مدینة
رت. 15

أن 1002920
ن نظام القذافي 

أ
أوسعغایتها

، عالء الدین زردومي، -1
.125م، ص 2012-2013

نقال عن: الشرق ا:-2
Arabic1.people.com.cn ،06-11-2015 ،16:27سا.
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1.

سیر و تطورالمطلب الثاني: ت
م  قائم على قوة النظام القبلي 1969

أ

2011فبرایر17
، ما سمح بإزاحة

(طرابلس،
األولى من الحرب، ما صّعب المهمة 

المؤتمراألوضاع، ما جعلللمؤتمر الوطني العام على اإلسراع في تهدئة 

،نقال عن 4198، العدد الحوار المتمدنمجلة ، :م-1
:www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=37537601 -11-2015 21:06م، سا.
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وأتت 
جوان،19

إضافة

ذین یدعون أنهم 2012مارس 6بإقامة مؤتمر برقة، یوم 

)، إّال أن ذلك لم 
درنة وطبرق، و 

1.
واجهت المؤتمر الوطني العام أثناء

على سبیل المثال في مدینتي سرت و 
ة 

2.
من 30على المادة عتماداإ لإل

من أعضاء المؤتمر 2011200أغسطس 3
60
صوص علیها في اإلعالن 

201207جوان19، التي أعلنت في 
05جوان10مارس، و13

أعمال المؤتمر الوطني العام.2012من عام 

نقال عن:،رشید خشانة،-1
www.swissinfo.ch/ara/32317524/،12/12/2015،16:41سا: م.

ذاته. مرجع -2



معالجة األزمة اللیبیة.الفصل الثاني:            

55

المتعلقة المجلس الوطني االنتقالي
حیث أصدر المؤتمر الوطني م2012جانفي 04

ةالعام 
09

2012أ18في المادة

.  1جماعة اإلخوان المسلمین
وأزمة،

استمرار الصراع والتنافس لالزمة المتعددة

.2اإلرهاب

.16-13م، ص ص 2012یولیو7،، -1
.ذاتهمرجع-2
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المطلب

1.
علي وحسنيبن

مقاب
البرعصي، ومن بینها ( قبیلة المفي االحتجاجات

2.

.3والخارج
المجلس الوطني االنتقاليأول ت تدخلت أطرافلقد 

.4وٕاصدارإدخالین تمأم،262011في 
72012العامالوطنيالمؤتمر

42
والمجلس الوطني االنتقالي م خلفا لها،2014أوت 4مجلس النواب

،www.afrigatenews.net/contentنقال عن:-1
.08:41، سا: 05/11/2015

نقال عن: مجلة نون بوست،، -2
www.noonpost.net/content/6617iqhl05-11-2015 13:14، سا.

3-.
.16ص،-4
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لالنتقال، وقد ساهمالمراحل األولى
1:



أإقامة


.احترام القضاء اللیبي واستقالله

تهدف إلىاقتراحاتلقد برزت العدید من 
ن الممالدمار الشامل ولعل أبرزها اللواء 

معمر القذافي تواجد قواته في التشاد ومنه اتجه ن العالقة تأزمت بینهماأال إ
اإلنتفاضة وتم انخراطه في صفوف الفترة الحاسمة لبدءإلىحفتر

فبرایر14

.2أكثر، مما أثار الجدل
16وقد وجهت العدید من االنتقادات

أثناء خاصةوتم رفضه "الكرامة"،م2014
.3جنبيألاالستعمار اأخطرا على واعتبروه

agreement-libyadraft-4-://ww.temehu.com/gna/unhttps-نقال عن:-1
arabic.pdf4/12/2015 :23:43م، سا.

نقال عن:من محمد ماضي، -2
www.bbc.com/arabic/middleeas/2014/05/14521-libya-profite-haftarf06-11-2015            ،

.02:00سا: 
نقال عن:عمر-3

www.alaraby.co.uk/opinion/2014/4 ،04/11/2015 :11:25، سا.
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األمنزعزعة ي ذلك، وما زاد من حدة التعقید و خفقت فأنها أال إإلىالثورة 

األخیرة هي خطورة أن 

، عالوة على ذلك فان 1
وقد"

2.
تكاثفت جهود الدول 

ي

أ6591ي تمتد على 
-أ



واإلرهاب.                     


أ
الثني

ني 

،األهرام،-1
Acpss.ahram.org.eg/news-aspxنقال عن:  ?senal=17815/10/15،17:43: سا.

: سا،16/10/2015، شهد في option=com…bloogArabsi.org/index.php?، نقال عن:-2
16:38.
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.1للوصول لحل

خطف وقتل العاملین 

25
بیرناردینو لیون"2015

شیخا من 530220شارك فیها أ
إلىإضافة،

من بینهم؛ محمدفبرایر17
إیجاد حل لالزمة الشخومي، إضافة

الحقوق 

2 .
خالل هذا المؤتمر إتضحتفمن 

بیرناردینو لیون، والجزائر التي تمیل إلى الحوار، ومن أهم االقتراحات التي 
:3انبثقت عن هذا المؤتمر



ت
.

نقال عن:، ،الخیرات والمخاطرشحانة عوض، -1
studies.aljazeera.net/report/2015/03/201538955129325717/10/2015،14:05: سا.

نقال عن:،بیرناردینو لیون ......مفاجأة-2
Gat-ahram.org.eg/news/6603355.aspx11111 ،17/10/2015،17:16: سا.

المرجع ذاته.-3
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عبد الرزاق الناظور
أعلى االتفاق

.1وتامین الحدود

في قصر فالسلوزراء الفرنسي عبدالفتاح
102015

.2و لحل األزمة
: على - ب

الحوار والتفاهم
ار لم 3لعمامرةرمطان

بل سعت
أن ر،الرسمي بین دول الجوا

فيو 

4.

،/215110www.alakhebar.com/noteنقال عن:،، مجلة الخبرنمصر تتولى ب-1
.14:53، سا: 18/10/2015

، www.alhayat.com/articles/11537نقال عن:ة،--2
.14:06: سا،18/10/2015

نقال عن:،شحانة عوض، -3
Studies.aljazeera.net/reports/2015/032015388551293257.htm,،18/10/2015،

.16:30: سا
،www.djazairess.com /akhbarlyoum/107097نقال عن:،للجزائر -4

.16:26م، سا: 18/10/2015
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فلقد استقبل 
في واشنطن، لمناقشة الملف اللیبي لعمامرةرمطان

1.
:الموقف التونسي- ج

خاصة أن 

فحسب ذین انضموا إلى منظمة "داعش"،
مقاتل تونسي في 1500إضافة للوجود عنصرا،3800

أما 

إلىإضافة
.للمواطنین

بین األطراف الحوار

14و13
2014

ناصر القدوة، وممثل األمین 

نقال عن:–-1
www.alfadjr.com/ar/indbew.php ?news=286053%3fprint ،18/10/2015 :17:90م، سا.
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.1جلوس في طاول

لقد: موقف جامعة الدول -ا

2011مارس 72982قرار
یلي:ما
تلفة من جانب السلطات التندید–1

الدولي.انتهاكات خطیرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
²إلى الحوار السلمي.االحتكامالدعوة–2
وسائل االتصالو رفع الحظر على الوسائل اإلعالم،ب–3

.2الشعب اللیبي
2011مارس 17دعت الجامعة في 

لهذا الموقف، فهذا األخیر نص على تدخل حلف الناتو ومنحه 1973برقممجلس األمن 

3.

نقال أ-1
.16:37سا: م،www.assabahnews.tn/article،19/10/215عن:

.124ص،،عالء الدین زردومي-2
نقال عن:حسن-3

www.arabreewal.info/2010-06-11-14-11-1921041910/2015 :17:41م، سا.
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،2014وت أ25
إلى لة النیجر،السودان، تشاد ومسؤول من  دو 

عوث الخاص للجامعة ، دالیتا محمد دالیتا م

راضیها. أسالمة دة و احترام وح.1
عدم الت.2
االلتزام.3

ألنه ال اإلرهاب
1.

.أ
.ب

.ج
.2في مدینة "سرت"

موقف االتحاد اإل–2

.ففي أول

نقال عن:الدین م، بهاء-1
www.albilad.net/aricle/detail?d=1878،19/10/2015 :20:07م، سا.

شهد في ،www.jamzairess.comalbilad102470نقال عن:أ-2
.10:36، سا: م28/10/2015
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فحسب نظر ،1973الدولي المرقم 
أن هذا مجرد حبر على الورق، حیث أثبتت  

05

وضمن إدارة جامعة لمرحلة اال
الشعب اللیبي المشروعة إلى

دماء والجلوس في طاولة المفاوضاتوقف سفك الإلى رمي السالح و طرافاأل

لتمیل إلى طرف 

2011
شمال األطلسي

إلى فشل 
1.

.44، 43، 41ص ص،51منى حسین عبید، -1
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المطلب الثالث:
الموقف الفرنسي:–1

ثر ذلك قام معمر القذافي بوقف أالعالقات مع سلطة القذافي،

.1المعارضة عبر مجلس الوطني االنتقالي
فرنسا التي عانت منها

أدتالتي
من ذهب،

2.
ومن بینها اجتمع السفیر لقد دخلت فرنسا في تحالفات واجتماعات مع عدة دول إلیجاد حل لالزمة،

يء الشمن استخدام طائراته ضد
3.

2–

ثر غضب نظام اللیبي.أ
أ

موقف من خالل 
1970حث األمم المتحدة بإصدار قرار 

،المسئولین في النظام اللیبيوعلالقذافي وعائلته 
أبناء لماني بتجمید أرصدة،

نقال عن:، نبي-1
www.alabrenewal.info/201006-11-14-11-19/2104013:00، سا: 20/10/2015، شهد.

، نبیلة بن یوسف وآخرون، -2
.198م، ص2012

.45ص ،منى حسین عبید-3
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2032.21.

موقف األمم المتحدة:- 1
أن

ر أكثمن قدراته ومهاراته في بیئة تنتهك حقوق
الدول لطرح العدید من اقتراحات،حقوق اإلنسان ولحمایتها تعاونت

1945ولعل أهمها منظمة األمم المتحدة التي أسست في 
وفخالل وقف الحر 

.خل األمم المتحدة إلیجاد الحلولتتد
ول الجوار وعلى رغم محاولة دعدم قدراتها على حل األزمة بذاتها،نظرا لتأزم

،إال
ضحا وا

اإلنسان.                                        
15/1رقم قامم2011فبرایر 25في 

.2االنتهاكات الت
مم المتحدة األأصدرت

1970من بینها قرار سلسلة من القرارات و 
ر من دور غی19732174وقرار 

،
،لحوار

.44، صمنى حسین عبید،-1
نقال عن: ، اإلنسانمجلس حقوق -2

www.refworeld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=4df74f5b2،
.01ص ،1:15، سا: 15/12/2015
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و ،القانون 

، فهذا القرار ساهم في المسلحة لالسللجماعات 
1.

یترأسها "برناردینو لیون " سلس
،

،2جدیدة واستفتاء"
ومن بینها جولة األول من الحوار  جلوس على  طاولة الحوار،لمتصارعة إلى ترك السالح و طراف ااأل

م حیث شرك في 2014سبتمبر 28
ات ا تم نقل تلك الجلسو ،ات أعضاء من مجلس النواب المنتخبالمفاوض

،
أسلحة التي تمتلكها المنظمات المسلحة منتخب و 

.3للدولة
أفي مؤتمر جنیف التي اعتبرت عالوة على ردود األفعال المعارضة لحوار اللیبي األول

جنیف بنفس المطالب الجولة 
حیث أعلنت هذه ،المؤتم، أیناألول

غیر ملزمین بها.اوضة ال تعنیهم و األخیرة
" إن مفاوضات جنیف بین أطرافلقد أعلن "برناردینو لیون 

اللیبیین أن
.هو مؤتمر الوطني العامأالاألساسي

نقال عن:، اإلرهابثورة األمم المتحدة -1
Mugtannaa.com/report/item/9608.html30/10/2015 :16:17م، سا.

نقال عن: م،2-2001
http://al ،akhebar.com/node/2290 ،31/10/2015 :17:23م، سا.

مجلة -3
.www.almaghreb.tnt?،01/11/2015،15:01نقال عن:المغرب،



معالجة األزمة اللیبیة.الفصل الثاني:            

68

،لمم المتحدة إال
أ

1.

موقف حلف الناتو: - 2
نظرا ،

دمه الدول بین أهم الوسائل التي تستخو ،
.

و ،1973قف حلف الناتو من خالل قرار 
لكن في حالة عدم ،

مصر،الدنمارك،،،فرنسا،،أ(
.2اإلماراتقطر،

2011200مارس 24في یوم 
ائرة مقاتلةبتدمیر طورافال 2000

2265
أل،35ومي 2طائرات من نوع غالب 

،رات وراداتا من مسا
3.

نقال عن:،2001العدد،األمممقترحات -1
http://al-akhbar.com/node/229017:23، سا: 2015-10-31، شهد.

.128-127ص، عالء الدین زردومي-2
نقال عن:، 4198العدد ،-3

www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=37537601-11-201521:06، سا: م.
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يالفصل الثانخالصة

من خالل استعراضنا  للفصل الثاني توصلنا إلى استنتاج ما یلي:

2011فبرایر17

وضات و ا،
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الخاتمة:
فو األزمة

ستمدنا إ،
منه قواع

األزمةإ 
استخالص ما یلي:

 إأفهم  مصطلح األزمة على
على أ
عن

الحرب.والنزاع و الصراع ، الخالفو الكارثة،ة و حادثال
ب نشوب األزمات


للدولة.
 ٕبها،ستهزاءاإلو ا

ان
دارة األإنّ إ

،ومصدرها وتطورها

على األزمة.
إالمعتمدة علىیلجأ

هو العالم األذاك
یخلو من 

.هتزازات الواإلاإل
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نفجار إل
، و م، 2011فبرایر 17نتفاضة إ

االستمرار قادرا على التي لم االممارس علیه
.لالشعب اللیبي من خالل اإلفيفیها نتیجة التمییز الحاصل 

لف المجاالت ومحاولة اللیبیین إیجاد وتدني األوضاع في مختو 

بقام،نیاللیبیت ترتیب األمور لصالحها على حسابالتي أحسنحلف "الناتو" 
الذو 

لالقتصاد المنتظر والمنشود
. والمصدر األساس اللیبي

"جامعة هن
قي أو دول "مصر، الجزائر، تونس"  لفك األزمة إال أنها لم تفلح في وقف فر تحاد اإل

إطالق النار 
"منظمة األمم من سواءرغو 
لكن " فرنسا،حلف الناتو" أو دولو المتحدة،

أل
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مبدأحل مستقبل وفي ختام 
،أ

وٕاالّ ، 
النفوذ.من الصراع المستمر حول السلطة و رج
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الجوارودوللیبیا

12h 03 م، سا:15/12/2015 www.sasapost.com المصدر:
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