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Abstract 

This research paper aims to study the role of the clan and its importance within 

modern trends as a mechanism for settling conflicts within the state. The researcher 

will focus on the importance and role of the clan in alleviating the conflicts that may 

occur as a result of the killings and accidents leading to death. The researcher will 

also follow the qualitative approach by interviewing clan’s elders (8 elders from 

various clans) in Libya.  

The results of this study indicate that the role of the clan cannot be dispensed 

with in resolving conflicts and disputes between individuals and parties. It is also 

almost impossible to resolve the trends through the clan and the clan elder in the 

twenty first century more important than the civil courts and government authorities 

due to the characteristics of Libyan society which is characterized by society where 

the clan customs and traditions inherited from parents and grandparents. 
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 ملخص 

البحثية اىل دراسة دور العشرية وامهيته ضمن االجتاهات احلديثة كأليه لتسوية املنازعات داخل  هتدف هذه الورقة
الدولة. سوف يركز الباحث على امهية ودور العشرية يف التخفيف من حدة املنازاعات اليت قد حتصل جراء القتل 

خ العشائر عن طريق اجراء مقابالت مع شيو سوف يتبع الباحث املنهج النوعي وذلك و  ،واحلوداث اليت تقود اىل املوت
اشارت نتائج هذه الدراسة اىل انه ال ميكن االستغناء عن دور العشرية يف حل النزعات و  ،شيوخ من عشائر خمتلفة( 8)

واخلالفات بني االفراد واالطراف وايضا يكان ان يكون حل النزعات عن طريق العشرية وشيخ العشرية يف القرن احلادي 
ون اهم من احملاكم املدنية والسلطات احلكومية ويرجع سبب ذلك اىل صفات اجملتمع اللييب الذي يتصف باجملتمع والعشر 

 جداد.باء واألالعشائري الذي حتكمه العادات والتقاليد املورثه عن اآل

 : العشرية، النزاعات، االفراد، شيخ العشرية، ليبيا الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 89 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 مقدمة

 ،سم لكل مجاعة من أقارب الرجل، ومسوا بذلك ألن الرجل يعاشرهم ويعاشرونهإمصطلح العشرية اىل يشري 
والقبائل هي اليت يقبل بعضها على بعض وهي مجع قبيلة والقبيلة مجع العمائر والعمائر جتمع البطون والبطون جتمع 

موعة من مصطلح العشرية يطلق على اجتماع جم األفخاذ واألفخاذ جتمع الفصائل والفصائل جتمع العشائر، وأخريا اخذ
الناس والتزامهم بتقاليد معينة )تقاليد العشرية( حىت وان مل يكونوا متعارفني من جهة النسب بل يكفي التفافهم حول 
عشرية معينة ليحسبوا عليها، وهم يؤّدون الطاعة لرئيس واحد هو كبري العشرية، وتأخذ العشرية امسها يف الغالب من 

  .(1)سم جدها األعلى الذي تنسب إليه مثل بين متيم وبين أسد وكنانة...اخلا

يعترب  تشكل العشرية او القبيلة يف اجملتمع اللييب احلجر االساس اليت يرتكز عليها االفراد يف تعريفيهم هلويتهم حبيث
ا الكثريون ال العشرية يعتز ويفتخر هباالنتماء للعشرية من االمور االساسية يف اجملتمع العريب خاصة. واالعتماد على 

سيما اهنا تشكل وحدة االربتباط والتماسك اجملتمعي هلم. وتلعب العشائر الليبية دور مهما يف تنظيم عالقات االفراد 
مع بعضهم وايضا تنظيم عالقات اجملتمع مع الدولة وتقدم العشرية دورا مهما ورئيسا يف حل الكثري من النزعات اليت 

 .(2)ني االفراد وهي بذلك تعترب عنصر فعال لتحقيق االمن والسلم االجتماعي بني الناستنشأ ب

وقد برزت أمهية العشائرية قدميا وما زلت تعترب اسلوبا حديثا حلل النزعات يف ظل غياب القانون الذي ينظم 
. حيث ما زلت الكثري من الدول خاصة (3)العالقة بني األفراد قبل نشوء اجملتمع املدين والنظام القضائي  املوجود حاليا

الدول العربية ترتكز بشكل اساسي على العشرية يف حل النزعات. فهناك رجال العشائر مثل الشيوخ او القضاة 
 . (4)العشائريني الذين يتمتعون بالسمعة الطيبة والتقدير الكبري يف اجملتمع ويكون هلم دور فعال يف تسوية النزاعات

 

                                                           
محيد اهلامشي، عجلة املدنية وعصا العشائرية: حنو تفكيك  ، وم9002 العطوة العشائرية يف االردن وانواعها، امحد لقطارنه،)1(

 م.  9022العشائرية يف اجملتمع العراقي، 
 (.م9020، 2دار الوفاء لدنيا الطباعة ، ط)االسكندرية: دراسات أنثروبولوجية يف اجملتمع اللييب، ، عيد حيىي مرسي)2(

إدريس حممد صقر  .(م2281 ،مطبعة األمل : لقدس)ا ،حممد حسن أبو محاد غيث، قضاء العشائر يف ضوء الشرع اإلسالمي)3(
 .(م2281 ،ر احلسن للطباعة والنشرمطبعة دا، )األردن: لقضاء العشائري يف منطقة اخلليلجرادات، ا

 9001جامعة السالم التابعة لألمم املتحدة، :كوستاريكا  ،معهد درسات السالم :اإلسكندرية) ،هلل،حل النزاعاتا عمرو خريي عبد)4(
  .(م
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 راسةاسئلة الدأوال:

 حتاول الدراسة عرض مشكلة البحث وحتديد أبعادها من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

هل نستطيع ان نعترب دور العشرية يف حل املنازعات من االجتاهات احلديثة اليت ال ميكن االستغناء عنها يف  -2
 حل النزاعات؟

 شرية؟ن طريق تدخل العشرية او حكم العهل هناك تأثري اجيايب يف حل النزاعات بني االشخاص واالطراف ع -9
 ما هي النتائج اليت ممكن ان تنعكس على النزاعات بني االشخاص بعد تدخل العشرية؟ -3

 هداف الدراسةثانيا:أ

 ة:تيبناء على ما تقدم فإن أهداف الدراسة تتلخص يف العناصر اآل

 بيان دور وامهية العشرية كأجتاه حديث يف حل املنازعات. -2
 االثر االجيايب يف حل النزاعات بني االشخاص واالطراف عن طريق تدخل العشرية او حكم العشرية.دراسة   -9
 عرض النتائج اليت ممكن ان تنعكس على النزاعات بني االشخاص بعد تدخل العشرية.  -3

 أسباب اختيار الموضوعثالثا:

 لقد دفعت الباحث مجلة األسباب إلختيار هذا املوضوع منها:

حلد من ايعترب املوضوع من املواضيع اهلامة اليت تستدعي الدراسة والتحليل ملا له من عالقة هامة وقوية على  -2
 . النزاعات بني االفراد واالطراف

الكشفففففففففففففف عن دور العشفففففففففففففرية يف حل النزاعات حيث تعترب العشفففففففففففففرية من اهم االسفففففففففففففاليب اليت يلج  هلا  -9
 تمعات العشائرية. يف حل النزاعات خصوصا يف اجمل

قلة الدراسات العلمية حول هذا املوضوع، فأغلب الدراسات تركز على حل النزاعات عن طريق القضاء او  -3
 احلكومة، فدراستنا ستضع لكل موضوع نصيب كاٍف.
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 حدود الدراسةرابعا:

 يف اآليت:وتتمثل حدود هذة الدراسة 

 الحدود الموضوعية -2

تناول االجتاهات احلديثة يف االليات الفاعلة لتسوية املنازعات: دراسة جتريبية على تقتصر هذه الدراسة علي 
 .دور العشرية يف حل املنازعات يف ليبيا

 الحدود البشرية -2

 تقتصر هذه الدراسة علي شيوخ العشائر يف ليبيا

 الحدود المكانية -4

 تقتصر هذه الدراسة علي ليبيا فقط 

 الحدود الزمنية -3

 (.9028-9021ذ هذه الدراسة خالل العام اجلامعي)مت تنفي

 خامسا:منهج البحث

اتبع الباحث املنهج النوعي وذلك عن طريق اجراء مقابلة مع شيوخ القبائل يف ليبيا. حيث مت اجراء مثان مقابالت 
لعشرية يف حل املنازعات امع شيوخ العشائر الليبية وقام الباحث بتوجية ااالسئلة التاليه هلم هل نستطيع ان نعترب دور 

من االجتاهات احلديثة اليت ال ميكن االستغناء عنها يف حل النزاعات, هل هناك تأثري اجيايب يف حل النزاعات بني 
االشخاص واالطراف عن طريق تدخل العشرية او حكم العشرية، ما هي النتائج اليت ممكن ان تنعكس على النزاعات 

 ة.بني االشخاص بعد تدخل العشري 

كما قام الباحث بتسجيل اجبات كل شيخ ومن مث حتليلها حتليل دقيق للوصل اىل اهم النتائج اليت سوف تساعد 
الباحثني واملهتمني مبوضوع النزعات على حل هذه النزعات بالطرق السلمية واحلد من هذه النزعات ملا تسببه من اذا 

وع العشرية واملقالت املنشورة يف اجملالت احملكمة املتعلقة مبوض قام الباحث بالرجوع اىل الكتب والبحوث، و بشري ومادي
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ودورها يف احلد من النزعات حيث قام الباحث مبراجعة املراجع واملصادر ومجع املعلومات وحتليلها وتفسريها للوصول اىل 
 اهم النتائج املتعلقة بدور العشرية يف احلد من النزاعات. 

 النتائج والمناقشةسادسا:

الباحث باجراء مقابلة مع شيوخ العشائر يف ليبيا والبالغ عددهم مثانية شيوخ حيث قام الباحث بتوجية االسئلة قام 
التالية هلم هل نستطيع ان نعترب دور العشرية يف حل املنازعات من االجتاهات احلديثة اليت ال ميكن االستغناء عنها يف 

زاعات بني االشخاص واالطراف عن طريق تدخل العشرية او حكم حل النزاعات, هل هناك تأثري اجيايب يف حل الن
 العشرية، ما هي النتائج اليت ممكن ان تنعكس على النزاعات بني االشخاص بعد تدخل العشرية.

 لمحة عن ليبيا و المجتمع الليبي:2

مليون  1سكاهنا حنو مليون كيلو مرت مربع ويبلغ عدد  2,8تقع ليبيا يف مشال قارة افريقيا وتبلغ مساحتها حنو 
 (.9021نسمة وعاصمتها طرابلس وتتكون من ثالثة مناطق جغرافية هي طرابلس وبنعازي وسبها)حممد املومين، 

من املساحة الكلية ومعظم سكان املناطق الصحراوية  %88يسود معظم احناء ليبيا مناخ صحراوي مبا يزيد عن 
لشرقي لواحات الصحراوية مثل واحة الكفرة وبئر الذكر يف الركن اجلنويب اهم من البدو الرحل واملقيمني )املستقرين( يف ا

من ليبيا قرب احلدود املصرية والسودانية، واجملتمع البدوي يف هذا اجلزء له عالقات مع البدو من اجلانب االخر يف مصر 
 والسودان وتشاد وهم مجيعا من اصول عربية وهلم نفس العادات والتقاليد.

نطقة جغبوب يف ليبيا فهم بدو هلم عالقات مع بدو سكان واحة سيوة يف مصر. كما يقطن واحة اما سكان م
سبها الواقعة يف جنوب غرب ليبيا بدو ايضا من اصول عربية وافرايقية هلم صفات بدوية مشرتكة مع البدو يف جنوب 

 (.9020: املولدي األمحر،9020شرق اجلزائر وبدو مشال النيجر)حممود السيد، 

ال شك ان اجملتمع البدوي يف ليبيا له نفس الصفات والعادات والتقاليد السائدة لدي  اجملتمعات البدوية يف الشام 
 واجلزيرة العربية والصحراء الكربي واليت امهها:

 االلتزام التام باالنتماء للعشرية اوال والسلطات احلكومية ثانيا. -

 االفراد واالطراف عشائريا وليس لدى احملاكم النظامية واملدنية.تفضيل حل النزعات واخلالفات بني  -

 قبول مبدأ املصاحلة عند النزاع مبا يقره شيخ العشرية. -
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نتائج السؤال االول )هل نستطيع ان نعتبر دور العشيرة في حل المنازعات من االتجاهات الحدبثة  :2
 التي ال يمكن االستغناء عنها في حل النزاعات؟(

ت نتائج السؤال االول )هل نستطيع ان نعترب دور العشرية يف حل املنازعات من االجتاهات احلديثة اليت ال اشارا
ميكن االستغناء عنها يف حل النزاعات؟( اىل ان شيوخ العشائر امجعو على امهية دور العشرية قدميا وحديثا يف حل 

العشرية. كما  م العادات والتقاليد وحيرتم رأي العشرية وشيخالنزاعات حيث اشار بعض الشيوخ اىل ان اجملتمع العريب حيرت 
اعترب شيوخ العشائر ان حكم العشرية مربوط بنظام الدولة ويعين ذلك قد تستعني الدول احيانا بالعشرية يف حل النزاعات 

 اليت تتسبب بني االفراد مثل القتل وحوادث الطرق وغريها. 

جملتمع البدوي يف حل املنازعات واخلالفات يف القرن احلادي والعشرون هو دور ميكن االقرار بأن دور العشرية يف ا
مقبول لدي اجملتمعات البدوية وهو دور ليس جبديد فهو دور موروث عن االباء واالجداد منذ االلف السنني ومقبول 

النظام احلاكم سلطات احلاكمة و ايضا لدى افراد العشرية ولدي افراد اجملتمع البدوي باالضافة اىل انه معتمد من قبل ال
 سواء كان ملكي او مجهوري او غريه من انظمة احلكم يف الوطن االعريب.

ان دور العشرية يف حل املنازعات واخلالفات يف القرن احلادي والعشرون ال ميكن االستغناء عنه وهو بديل مقبول 
 للمحاكم املدنية والقوانني احلكومية والسلطات احمللية.

ج السوال الثاني )هل هناك تأثير ايجابي في حل النزاعات بين االشخاص واالطراف عن طريق تدخل نتائ:4
 العشيرة او حكم العشيرة؟

اما فيما خيص السوال الثاين )هل هناك تأثري اجيايب يف حل النزاعات بني االشخاص واالطراف عن طريق تدخل 
 اىل ان هناك اثر اجيايب يف حل النزعات بني االفراد واالطراف عندالعشرية او حكم العشرية؟( اشارات نتائج املقابلة 

االحتكام اىل العشرية او شيخ العشرية وهذا يدل اىل امهية دور العشرية يف حل النزعات وختفيف حدة النزعات واضرار 
اتل او املتسبب بالنزاع ئلة القالنزعات اليت قد تؤدي اىل قتل املزيد من االفراد واجللوة للعائلة. وتعين اجللوة اي رحيل عا

 اىل منظقة اخرى وهذا بدوره حيرم عائلة املتسبب بالنزاع من االقامة يف منطقة اليت ولد وترعرع فيها. 

ال بد من االعرتاف ان حل املنزعات واخلالفات بني االفراد يف اجملمتع البدوي له تاثري اجيايب على سلوك املتنازعني 
لنزع او اخلالف من قبل شيخ العشرية بعد اخذ ما يسمي بالعطوة بني الشخصني املتنازعني. فيما بعد، اي بعد حل ا

واكاد ان اجزم بأن احللول العشائرية هي اقوي يف حل النزاعات، وميكن للمجتمعات واالفراد من البدو االلتزام مبا حيكم 
 سلطة احلاكمة ذات الشأن.شيخ العشرية وميكن رفض احلل ان كان عن طريق احملكام املدنية او ال
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نتائج السوال الثالث )ما هي النتائج التي ممكن ان تنعكس على النزاعات بين االشخاص بعد تدخل : 3
 العشيرة؟

واخريا كانت نتائج السوال الثالث )ما هي النتائج اليت ممكن ان تنعكس على النزاعات بني االشخاص بعد تدخل 
ة دور العشرية مهم يف حل النزعات وال ميكن ان يستغين عنه ملا له من نتائج اجيابي العشرية؟( فقد اشار الشيوخ اىل ان

يف حل النزعات وهتدئة النفوس وكما ذكرنا سابقا ان الدولة او النظام يستعني يف بعض االحيان حبكم العشرية عندما 
ة تعترب حل النزعات ما يلي: ان العشري  تعجز الدولة او النظام عن حل النزاع ومن النتائج االجيابية حلكم العشرية يف

نظام اجتماعي يساعد على االستقرار وفض النزاعات وتعمل على متاسك اجملتمع بعكس الدول الغربية اليت يكون فيها 
نظام العشرية ضعيف ولذلك جند ان اجملتمعات الغربية تتسم بالتفكك. تعمل العشرية على ضبط سلوك االفراد وحتث 

 تباع العادات والتقاليد.االفراد على ا

من الغريب ان احملبة والتعامل تعود سريعا بني املتخاصمني اذا كان احلكم صادر عن شيخ العشرية وكأن شيأ مل 
يكن حيت لو كانت املشكلة قتل او هنب او سلب. بينما تبقي الكراهية سائدة فيما بعد بني املتنازعني يف حالة صدور 

 او النظامية.احلكم من احملكام املدنية 

خالصة القول تشري حل املنزاعات حاليا بني افراد اجملتمع البدوي يف الصحاري العربية ويف الواحات واليت سبق 
من مساحة الدولة، وهي ال تقل عن هذه النسبة يف  %88وان اشرنا اىل ان هذه املساحة الصحراوية يف ليبيا تبلغ حنو 

سكان ن ذلك يف بعضها. تشري اىل ضرورة االستمرار يف تبين الدولة حلل النزاعات لمعظم الدول العربية االخري با تزيد ع
هذه املناطق عن طريق شيخ العشرية واعتبارة من االجتاهات احلديثة واالفضل من تطبيق القانون او القضاء يف حل 

 املنازعات يف اجملتمعات البدوية. 

 خاتمة 

سلوب لفض النزعات بني االفراد واالطراف. وقد قام الباحث بأجراء هدف هذا البحث اىل دراسة دور العشرية كأ
مقابلة مع شيوخ العشائر وتوجية االسلئة التالية هلم هل نستطيع ان نعترب دور العشرية يف حل املنازعات من االجتاهات 

 االشخاص واالطراف ات بنياحلديثة اليت ال ميكن االستغناء عنها يف حل النزاعات, هل هناك تأثري اجيايب يف حل النزاع
عن طريق تدخل العشرية او حكم العشرية، ما هي النتائج اليت ممكن ان تنعكس على النزاعات بني االشخاص بعد 

 تدخل العشرية. 

 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 89 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 :يتواشارت نتائج الدراسة اىل اآل

لسياسفية واالقتصادية اأن اجملتمع يف ليبيا هو جمتمع عشائري تعلب فيه العشرية دورا مهما ويف مجيفع اجملفاالت  -2
 .واالجتماعية ....اخل

 .ان العشرية كانت وما زالت وحدة سياسية واجتماعية واقتصادية متكاملة وهي سر متاسك اجملتمع -9
متارس العشرية دورا مهما يف ضبط سلوك افراد اجملتمع وكذلك تعلب دورا رئيسا يف حفظ كيان اجملتمع من  -3

  .االخطار اخلارجية
 .الدور األكرب يف فض النزاعات والصراعات وكذلك معاجلة املشاكل اليت تواجه االفرادللعشرية  -4
تبني من دراستنا  .حتافظ العشرية على جتانس ومتاسك افرادها بصورة خاصة وباقي أفراد اجملتمع بصورة عامة -8

 .هذه ان العشرية هلا قوة على الساحة االجتماعية نتيجة ضعف أو خلل يف اجهزة الدولة
  التوصيات

احلكم العشائري من اهم االساليب احلديثة اليت تساهم يف زرع احملبة بني االفراد واالطراف املتنازعني لذلك  -2
 جيب عدم استثناء العشرية يف حل النزعات.

ان دور العشرية يف حل املنازعات واخلالفات يف القرن احلادي والعشرون ال ميكن االستغناء عنه وهو بديل  -9
 للمحاكم املدنية والقوانني احلكومية والسلطات احمللية.مقبول 

ال بد من االعرتاف ان حل املنازعات واخلالفات بني االفراد يف اجملمتع البدوي له تاثري اجيايب على سلوك  -3
املتنازعني فيما بعد، اي بعد حل النزع او اخلالف من قبل شيخ العشرية بعد اخذ ما يسمي بالعطوة بني الشخصني 

 نتمازعني. امل
تبين الدولة حلل النزعات بني االفراد واالطراف عن طريق شيخ العشرية واعتبارة من االجتاهات احلديثة  -4

 واالفضل من تطبيق القانون او القضاء يف حل املنزعات يف اجملتمعات.
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