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 تاريخية مف خالؿ مقاربة سكسيكلكجيةليبيا،  في كاالجتماعية االحتجاجية الحركات مكضكع مناقشة إلى الدراسة ىذه تسعي :الممخص .1

سقاط ـ تفكيؾ2011حيث استطاع الحراؾ المجتمعي في ليبيا   المستكى  عمى جديدا   كاقعا   كخمق الحاكمة، المركزية السمطة بنية كا 

 المجتمع في كاالجتماعية االحتجاجية الحركات كطبيعة ما دكر: كىكت أىميا تساؤالعدد مف ال طرحكذلؾ بكاالجتماعي،  السياسي

إف  الدراسة بينتالقبيمة؟ ك  ستقطابالمجتمع الميبي مرىكف با في كاالجتماعية االحتجاجية محركاتل كالتأييد القبكؿ عمميات ؟ كىلالميبي

 في ليس االحتجاجية، لمحركات رحب ا تصبح مجاال العمكمية الفضاءات فأف أك انقساميا، أك ضعفيا المركزية السمطة أك الدكلة غياب

نما الكبرى، المدف  استمدت التي المؤسسات غياب عنو ينتج لـ، كما أنو في الكقت نفسو الصغيرة كالقري  المدف مف العديد يمتد ليشمل كا 

 كالتأييد القبكؿ عمميات عمى األكلى بالدرجة مرىكف  اجتماعي احتجاج أي فنجاح ،االجتماعية الشبكات ديناميكية مف شرعيتيا

 .المركزية السمطة مف أقكى  كمازاؿ كاف القبمي فالمجتمع كالقبمي، كاالستقطاب

   الكعي المجتمعي. -السمطة المركزية –الحراؾ المجتمعي  –المجتمع القبمي   : المفتاحية الكممات   

abstract :This study seeks to discuss the issue of protest and social movements in Libya, where the social 

mobility in Libya 2011 dismantled and overthrew the structure of the central ruling power, and created a new 

reality at the political and social level, By asking a number of questions, the most important of which is: What 

role and nature of protest movements and social in the Libyan society? Are the processes of acceptance and 

support of the protests and social movements in the Libyan society depends on the polarization of the tribe? 

The study shows that the absence or weakness of the state or central authority, public spaces become a 

broad area of protest movements, not in the major cities, but extends to many cities and small villages, and 

at the same time did not result in the absence of institutions that derived their legitimacy from The dynamics 

of social networks, the success of any social protest depends primarily on the processes of acceptance, 

support, polarization and tribal, tribal community was and still stronger than the central authority. 

key words :Tribal community - Community mobility - Central Authority - Community awareness 
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 المقدمة:

سقاط بنية  ،ا  مجتمعي ا  ـ حراك2011شيدت ليبيا عاـ  كخمق كاقعا   ،ةلحاكمالسمطة المركزية ااستطاع تفكيؾ كا 

مف مجاؿ المجتمع االفتراضي إلى المجاؿ المجتمع انطالقا كذلؾ جديدا  عمى المستكى السياسي كاالجتماعي، 

ا مف تطبيقات الكيب التفاعمية، خاصة في مجاؿ  ،الكاقعي كالحشد،  ،كالتأييد ،التنظيـك  ،التييئةمستفيد 

، النظاـ السياسي السابقبعض تمؾ التطبيقات التفاعمية أداة احتجاجية ضد سياسات كممارسات  تأصبحف

صكرة غير مسبكقة عف أىمية الفعل الجماعي في بذلؾ لتعطي  ،كالسككف المجتمعيا ما الرككد مما حرؾ نكع  

في بكجكد تنكع ت تميز حيث ، جديد فاعل  ك المختمفة ياكأشكالاالحتجاجية حركات البرزت فإحداث التغيير، 

 كتأثيرىا، بالمطالب الفئكية كاالجتماعية لمف تمثميـ ، إضافة إلى تمسكياكتعدد اليكياتمجاالت فضاءاتيا 

 منيةألاألكضاع ابالمطالبة بتحسيف ارتبطت بعض تمؾ االحتجاجات ك في بعض األحياف عمى صانع القرار، 

كالحياتية  األكضاع المعيشيةمطالبة بتحسيف كالالتي أصبحت أكثر ضركرية مع تنامي عمميات العنف، 

كضعف  ،ف مناخ الحريةمستفيدة م كمكافحة الفساد، كالتعميـ، ،الصحة :مثل كالخدمات االجتماعية، ،الممحة

مف ىنا ك باالستقطاب القبمي،  ياكما تزامف ذلؾ مع تكسع دائرة االحتجاجات لتميز بعض ،مؤسسات الدكلة

ؿ ظاىرة الحركات ككنو في  تبرز أىمية المكضكع إلى مكضكع معرفة كالحركات االجتماعية االحتجاجية حكَّ

ُيفيـ النشاط االجتماعي بالتفسير لكي يشرح فيما بعد سبب تطكر ىذا النشاط  سكسيكلكجية، تيدؼ إلى أف

برزت ف ،تبديل الصكرة النمطية لممجتمع الميبيفي  شكاؿ االحتجاجات المجتمعيةساىمت أف. (1)كنتائجو

                                                           
1
 84ص  (.المومً اإلنماء مركز)بٌروت:  صالح، أبً جورج ترجمة ، فبير ماكس سوسيولوجيا فروٌد، جولٌان -.
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بعد سقكط الكثير مف المفاىيـ التي كانت سائدة عنيا بمعاف كتفسيرات  ،الميبي مفاىيـ جديدة عف المجتمع

  جديدة. 

يكامش الحريات ف، ـ2011في مرحمة ما بعد االجتماعية االحتجاجية ك سيتـ التركيز عمى الحركات بالتالي 

مف مكاتية كانت التي فضال عف المناخات ، إلى حد ما باالتساعخالؿ ىذه المرحمة اتسمت الجماعية ك الفردية 

في  (2.0) الكيبتقنيات سيامات إإضافة إلى القبيمة، استقطاب حيث تقمص قكة مؤسسات الدكلة، لصالح 

أصبح ىناؾ العديد مف الحركات ، كما الرمزيةأـ المادية شكاؿ األسكاء أكانت ذات  ،المتنكعةتعبئة عمميات ال

 كحيثياتيا.سياقيا الخاص كبظركفيا بالمرتبط كل منيا حتجاجية اال

مف خالؿ )المجتمع الميبي ي االجتماعية فك  االحتجاجيةدكر كطبيعة الحركات إلى  التطرؽ  الكرقةتحاكؿ ىذه ك 

في تمؾ الحركات ككذلؾ التركيز عمى العكامل التي ساىمت في نشكء  ،(مطالعات متأنية كتأمل عميق

كال تكاد تذكر  ،نادرةبالحركات االحتجاجية ، بالمقابل يبدك أف الدراسات السكسيكلكجية المتعمقة الميبي المجتمع

مف  تعتبرالمكضكعات  ىذهأىميا ككف لعل  ،، كىك أمر مفيكـ لعدة أسبابالمجتمع الميبيفي السياؽ 

 ىلداالنقياد كالتسميـ مف  ا  المكضكعات المحـر التطرؽ إلييا في ظل النظاـ السياسي السابق، مما خمق نكع

 المكضكعات. عف ىذه مف ثـ كاالبتعاد  ،حاث نحك  مكضكعات بعينيابُ بعض ال

 وفقًا لجممة من االعتبارات التالية: الورقة العممية  كما تبرز أهداف هذه

 االجتماعية.االحتجاجية ك  تسميط الضكء عمى أىداؼ كأسباب الحركات 
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  االجتماعية. االحتجاجية ك عمييا الحركات  تتكضيح المحددات التي ارتكز 

  .الكلكج إلى عمق األحداث بغية تكسيع دائرة المعرفة 

  االجتماعية مف خالؿ إعماؿ المخيمة السكسيكلكجية.االحتجاجية ك محاكلة التنبؤ بمجريات الحركات 

 تساؤالت: ال

 يمكف تحديد جممة مف التساؤالت أىميا:  

 كاالجتماعية في المجتمع الميبي؟ ما طبيعة الحركات االحتجاجية -1

ما العكامل التي أثرت في طبيعة كتككيف الحركات االحتجاجية كاالجتماعية، كشكمت تصكراتيا  -2

 كرسمت فضاءاتيا في المجتمع الميبي؟

 باستقطاب مرىكف  الميبي المجتمع في كاالجتماعية االحتجاجية لمحركات كالتأييد القبكؿ عممياتىل  -3

 ؟القبيمة

 بل الحركات االحتجاجات كاالجتماعية في المجتمع الميبي؟ ما مستق -4

  :المنهجية

 جتماعيةالكا حتجاجيةاال حركاتبأف فاعمية كقكة الترى  تاريخية سكسيكلكجية مقاربة مف الكرقة ىذه تنطمق 

 ليبيا في القبمي المجتمعككف  ،القبمييا لممجتمع استقطاب لةأمس عمى كبير بشكل مرىكنة الميبي المجتمع في

 عف يميزه ما بو الخاصة الداخمية الركابط مف كلو متماسؾ نظاـ فيك المركزية، السمطة مف أقكى  يزاؿ كال كاف
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 ،"العصبية" القرابة نظاـ مضمكف  مف قكتو يستمد فيك االىتزاز، أك االنييار لةأمس مف كتقيو ،السمطة ركابط

 يضره ال بالتالي ليا، يتعرض قد تيديدات أك مخاطر أي   مف يحميو قيمي نظاـىذا المجتمع  يمتمؾ كما

 أف طالمافي حاؿ تأييد الحركات االحتجاجات كاالجتماعية،  حاكـ، سقكط أك السمطة إزاحةزعزعة أك 

في ليبيا العاـ  تحدث كالتي  - كحركة احتجاجية – فالحراؾ المجتمعي محفكظة، كمرجعياتو قيمو مضمكف 

بالنسبة  الف كالىما كاحد- الدكلةمؤسسات سقكط بالضركرة عني ت كالتي السمطة، سقكطإلى  ـ، أدت2011

، القبيمة مؤسسة غياب اعني ينتج لـفي نفس الكقت إال أنو  الدكلة،سقكط فبرزت مف ثـ أزمة  -لمحالة الميبية

التحكؿ باتجاه مف خالؿ عمميات   – مؤسسة بانشقاقات مجتمعية عف السمطة المركزيةىذه القامت  حيث

 كالتضامنات الكالءات خالؿ مف تماسكيا عمىالقبمية  المؤسسة ىذه حافظتف ،كتأييد الحراؾ المجتمعيقبكؿ 

كما يتكقف  المجتمع، تكاجو مخاطر أي   كجكد حاؿ في السطح عمى دائم ا يطفك تضامني نسقككنيا  القبمية،

بمدى حصكليا عمى االستقطاب المركزية  مسمطةل مقاكمةك  متضامنة ككتمةقكة كفاعمية الحركات االحتجاجية 

التأكيد عمى  إلى يدعكنا اكىذ السمطة، سقكط أك ةزعزع في محكري ال دكرالليذه المؤسسة  ليصبح ،القبمي

 القبمي المجتمعلة تحكؿ أكبيف مسفي ليبيا ة كاجتماعية يتجاجححركات ا أي  قكة كفاعمية جدلية العالقة بيف 

   القياـ بالتالي: ا كاف لزام  ىذا المنيج كفي ضكء  ،تمؾ الحركاتقبكؿ كتأييد باتجاه 

 كاالجتماعية االحتجاجية الحركاتجدلية العالقة بيف  رصد أىـ المحطات التاريخية لمعرفة محاكلة .أ 

  .تاريخيالسكسيكلكجي التحميل الفي  ، كىك ما يفيدالمجتمع القبميك 

 النظاـ السياسي الحاكـ في المجتمع.   عمى لمداللةالسمطة المركزية استخداـ مفيـك  .ب 
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 يتكلدحيث  ،كالنسب القرابة معيارل اكفق   تكاصلالك  عيشلمداللة عمى الالمجتمع القبمي  مفيكـ استخداـ  .ج 

كما أف  متضامنة، ككتمة كااللتحاـ، كالتماسؾ التكافلبالترابط ك  الكامل اإلحساسالمجتمع  أفراد لدى

 .القبيمة لرئيس الفرد طاعة أساس مىمبنية ع السياسية الطاعة

 إلى أدت كالتي الميبي، المجتمع في الحاصل التغيير عمى لمداللة المجتمعي الحراؾ مفيـك استخداـ .د 

 نابعة مضاميف يحمل سكؼ المجتمعي الحراؾ مفيـك استخداـ إف كما السابق، السياسي النظاـ سقكط

 باالنتقاؿ المجتمع أفراد لبعض الفعل عمى القدرة ىنا المجتمعي بالحراؾ كنقصد" خصكصياتو، مف

 قامكا أفراد مجمكعة ىـ بالحراؾ قامكا الذيف أف كما التغيير، حالة إلى السككف  حالة مف بالمجتمع

 ككف  مف منطمقيف النظاـ إسقاط إلى السعي كىك كاحد بصكت كالتحدث أنفسيـ كتنظيـ حشد بعمميات

  .(2)" النظاـ تغيير يريد الشعب" 

ؿ حدكث بمعنيانشقاقات مجتمعية  مفيـك استخداـ  .ق  االعتراؼ بشرعية  في القبمي لممجتمعأك تبدؿ  تحك 

كاالجتماعية كاالعتراؼ  االحتجاجية الحركات نحك كاالنضماـ ،اكحدكث قطيعة معي المركزية لسمطةا

       بشرعيتيا.

 لمتساؤالت إجابات إلى الكلكج خالليا مف سنحاكؿ رئيسة، محاكرأربع  إلى العممية الكرقة تقسيـ تـ كما

 :ىي كالمحاكر المطركحة،

 .الميبي المجتمع في كاالجتماعية االحتجاجية الحركات طبيعة .1

                                                           
2
 071 ص م،2102 ، 2 العدد ، 9 المجلد االجتماعٌة، للعلوم االردنٌة المجلة ،العربي المجتمعي الحراك متن على سوسيولوجية آفاق مرجٌن، سالم حسٌن -  
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رسمت العكامل التي أثرت في طبيعة كتككيف الحركات االحتجاجية كاالجتماعية، كشكمت تصكراتيا ك  .2

 .فضاءاتيا في المجتمع الميبي

 باستقطاب مرىكف  الميبي المجتمع في كاالجتماعية االحتجاجية لمحركات كالتأييد القبكؿ عمميات .3

 .القبيمة

 مستقبل الحركات االحتجاجات كاالجتماعية في المجتمع الميبي  .4

  : واالجتماعية في المجتمع الميبي ما طبيعة الحركات االحتجاجية المحور األول 

المفاىيـ  تحديد حتاج ن ؛المجتمع الميبي تحديد طبيعة الحركات االحتجاجية كاالجتماعية فيإلى قبل الكلكج 

، الحركات االحتجاجية، ك الحركات االجتماعية امفيكمىك أىـ تمؾ المفاىيـ لعل ، ك المستخدمة في ىذه الكرقة

فيـ سيل عمى القارئ يُ ذلؾ ككف  ،القياـ بعمميات ضبط مفاىيميىك التحديد كالتعريف مف ىذا كاليدؼ 

طرحو عمرك تعريف المفيكميف حسبما سيتـ تبني فإنو  ،المطركحة، بناء عميواستخداـ المفاىيـ مف المقصكد 

 ككنو األقرب إلى تصكر ىذه الكرقة.  ؛في كتابو الحركات االحتجاجية في الكطف العربيالشكبكي 

نعني بالحركات االجتماعية الجيكد المنظمة التي تبذليا مجمكعة مف " مفيكـ الحركات االجتماعية -1

كضاع، أك السياسات، ثمة عف القاعدة الشعبية تفتقد التمثيل الرسمي بيدؼ تغيير األالمكاطنيف كمم
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، كما أف دكرة حياة الحركات ."ا مف القيـ التي تؤمف بيا الحركةكاليياكل القائمة لتككف أكثر اقتراب  

 .(3)كذلؾ بغية كسب المزيد مف المؤيديف ؛أىميا مرحمة  االحتجاج ،االجتماعية تمر بمراحل

تستخدـ  ،متنكعة مف االعتراض نعني بالحركات االحتجاجية أشكاال  " :مفيكـ الحركات االحتجاجية -2

أك االلتفاؼ  ،أك لمقاكمة الضغكط الكاقعة عمييـ ،أدكات يبتكرىا المحتجكف لمتعبير عف الرفض

   ."(4)حكليا

ف اليدؼ الذي نسعى إليو في الصفحات القادمة ىك محاكلة تشخيص كفيـ كتفسير طبيعة الحركات إ

فابف خمدكف يقكؿ: فيـ الحاضر ال يتـ إال في ضكء فيـ االحتجاجية كاالجتماعية في المجتمع الميبي، 

نفس فيك سجل حافل لتاريخ المجتمعات البشرية، الكقت في ك  ،الماضي، فالتاريخ ىك عمـ إنساني اجتماعي

مف  فييتـ بالماضي لكي يفسر بو الحاضر، ككالىما )الماضي ك الحاضر( يعمالاالجتماع ف عمـ أفي حيف 

ف اكتشاؼ الدالئل كالمضاميف التاريخية سيؤدي بدكف شؾ إلى إأجل كضع صكرة تنبؤية لممستقبل، بالتالي ف

كتفسير طبيعة فيـ بغية تشخيص ك كقفة سكسيكتاريخية ناؾ حاجة إلى ى فتظير ،فيـ طبيعة المجتمع

كضمف ىذا السياؽ، قسـ الباحث المراحل التي مرت  ،الحركات االحتجاجية كاالجتماعية في المجتمع الميبي

 ي :منيا الحركات االحتجاجية إلى أربع مراحل، ى

  ـ. 1969 -1951مرحمة النظاـ الممكي 

                                                           
3
 مركز: بٌروت.)  2 ط(. األردن – سورٌة – الجزائر – البحرٌن – لبنان – المغرب - مصر) العربً، الوطن فً االحتجاجٌة الحركات. وآخرون الشوبكً، عمرو - 

 80 ص ،( 2108: العربٌة الوحدة دراسات
4
 82 ص وآخرون، الشوبكً، عمرو -   
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   ـ. 2011 -1969مرحمة نظاـ القذافي 

  ـ.2014 -ـ2011مرحمة ما بعد 

  ـ.2017 -2014مرحمة 

تبدأ الحركات االحتجاجية معظـ نكتشف بأف  ،بادئ ذي بدء يمكف القكؿ بأننا عندما نقمب أكراؽ مؤرخينا

 ،طرابمس"" بػػػػالمركزية سمطة لما رفض  في العادة  (الذي يغمب عميو الطابع القبمي)في المجتمع الميبي 

 تصبح ىذه ف ،مركزيةالمف السمطة أك الممارسات أك اإلجراءات االستبدادية بسبب بعض السياسات 

، تعيش ، ككف غالبية المجتمع الميبيفي حاؿ حصكليا عمى تأييد قبمي  في اليشيـنارا  االحتجاجات 

معيار القرابة كالنسب ) العائمة فالعشيرة فالقبيمة(، يتكلد لدى أفراد البيت الكاحد اإلحساس  كفقكتتكاصل 

مد بشكل كبير عمى تاالنضماـ لمحركات االحتجاجية يعمف ثـ فإف ك الكامل بالتكافل كالتماسؾ كااللتحاـ، 

يعطينا صكرة عف مدى العالقة االجتماعية في الحركات االحتجاجية  ىذا الترابطك ، لة االنتماء القبميأمس

نيت الطاعة السياسية ىذه عمى أساس طاعة بُ فبيف أفراد المجتمع كالعائمة في مجتمع ككتمة متضامنة، 

كما  ؛كيعتبر ىذا النكع مف الترابط بيف أفراد العائالت كالقبائل نكعا  مف التكامل اآللي ،الفرد لرئيس القبيمة

سرعة انتشار   ي العصر الحديث، كىذا التكامل ىك عامل قكي مف عكاملحدده عمماء االجتماع ف

كىـ أبناء  ،، كما يقل ىذا الترابط في المدف لتظير ركابط الجيرةفي المجتمع الميبي الحركات االحتجاجية

في قبمية التحالفات ساىمت ال، ك الحي أك الشارع أك الزنقة الكاحدة ، خاصة في مدينتي طرابمس كبنغازي 
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ا ال  ىذه ىكتسم ،حركات االحتجاجيةلممناصرة التأييد ك حصكؿ عامل الفي مجتمع الميبي إلى حد كبير جد 

سكاء أكاف في المدف أـ في   ،الميبيصفكؼ، كىذه  الصفكؼ ظيرت كأحالؼ بيف المجتمع التحالفات بال

صف البحر ك صف يكسف شداد في جنكب تكنس كغربي طرابمس ، ، ىي ، كأىـ ىذه الصفكؼالدكاخل

ف ما يميز المجتمع الميبي إ، بالتالي ف(5)القبمة كفزافكصف كالصف الفكقي في شرؽ كشماؿ طرابمس، ،

ىك قدرة " في حالة التجزؤ السياسي كفقداف السمطة المركزية،  بحسب كجية نظر  محمكد أبكصكة 

اجتماعية تمتد مف الشماؿ البالد إلى  تالميبييف عمى تسيير حياتيـ االقتصادية كالسياسية ضمف شبكا

جنكبيا كمف شرقيا إلى غربيا ، كالمسألة ىنا ال تتعمق بالمجتمع األىمي رغـ أىميتو في تنظيـ العالقات 

عالقة بدكر الشبكات االجتماعية في تكطيد العالقات مف ليا لما نما ا  ك ، ى البينية داخل المدف كالقر 

، فغياب الدكلة أك السمطة المركزية في تاريخ المجتمع المحمي كالدكليالمتنكعة كالمعقدة عمى المستكييف 

"، (6)الميبي لـ ينتج عنو غياب المؤسسات التي استمدت شرعيتيا مف ديناميكية الشبكات االجتماعية

كاف كمازاؿ في ليبيا القبمي المجتمع ف إكأقكؿ  ،ىنا أخاطر باالبتسار الذي يحدثو أي اختصار يكلعم

    .السمطة المركزيةمف أقكى 

، إضافة إلى الحكاـبعض كظمـ  نتيجة الستبدادالمجتمع الميبي العديد مف الحركات االحتجاجية  شيدلقد 

في المجتمع الميبي لتصبح  بعض الحركات االحتجاجيةانتقمت كما ثركات االقتصادية، القمة أك ندرة 

حركة عبدالجميل سيف  كاالستمرارية، مثل ،كالتنظيـ ،تميزت بقدر معيف مف القيادةك  ،حركات اجتماعية

                                                           
5
 48ص(  0994: الدكتوراه اطروحات سلسلة:  العربٌة الوحدة دراسات مركز: بٌروت)  الثانٌة الطبعة ،ليبيا في واالستعمار والدولة المجتمع. عبداللطٌف حمٌدة على - 

6
 872 -870 ص ،( 2102، الرواد دار:  لٌبٌا -طرابلس)  ،والهوية المجال جدلية – العام ليبيا لتاريخ مدخل ،محمود أبوصوة -   
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ية تككينيا عبارة عف حركات احتجاجية اكانت تمؾ الحركات في بدك حركة غكمة المحمكدي، النصر ،ك 

ركات ثـ لـ تفتأ ف أصبحت تمؾ االحتجاجات عبارة عف ح ،نتيجة لسياسات السمطة المركزية في طرابمس

عامل ميـ يا عمى إضافة إلى حصكل ،كاالستمرارية ،كالقيادة ،التنظيـنتيجة امتالكيا عناصر اجتماعية 

حكؿ تمؾ الحركات  "القبمي" التفاؼ كانضماـ عدد كبير مف أفراد المجتمعالتأييد، كالحشد ك كىك 

آنذاؾ السمطة المركزية كعي كقناعة بكجكد خالؼ مع كمناصرتيا، كما عبرت تمؾ الحركات عف كجكد 

تمؾ الحركات االجتماعية في مراحل الحقة حاكلت كما مف خالؿ عدـ الحصكؿ عمى الحقكؽ كالمطالب، 

الحركات كما برزت في المجتمع الميبي بعض ، لحكـالسعي نحك الكصكؿ إلى امف تطكرىا إلى 

كانت قائمة عمى يا يمكف القكؿ بأنالتي مثل الحركة السنكسية،  ،ذات الطابع السمميالدينية االجتماعية 

في بمكرة كعي جمعي شمكلي، كما  ةساىمت ىذه الحركفعمى اليكية االسالمية لممجتمع الميبي،  التأكيد

 آنذاؾ. " القبمي"نجحت في التأثير عمى المجتمع الميبييمكف القكؿ بأنيا 

  م. 1595 -1591مرحمة النظام الممكي 

السمطة لألفراد بالخركج كالتعبير  بمظاىرات سمحت ـ، 1969 -1951 الممكي الحكـ خالؿ مرحمة 

كانت الكزارة تمنح المكافقة لبعض ك  ،مف كزارة الداخميةكتراخيص ذف إكذلؾ بعد الحصكؿ عمى  ؛احتجاجية

تراخيص لبعض بعض األحياف األخرى منح في حيف كانت ترفض في ، ياتحت إشرافلتككف االحتجاجات 

ا  في بعض األحيافاالحتجاجات، مما يؤدي  خالؿ ، فدكف تراخيص خركج تمؾ االحتجاجاتإلى أيض 

أفراد المجتمع الميبي خاصة في يتطكر لدى  " العربي"بدأ الكعي القكمي ،ات مف القرف الماضييالستين
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كذلؾ مع انتشار  ،كبشكل خاص في صفكؼ الطالب كالعماؿ كبنغازي ، طرابمس الكبرى مثل :المدف 

بدأ المجتمع يكتشف مخاطر فالتيارات القكمية العربية مثل: التيار الناصري، كالتيار البعثي، ك لألفكار 

نبية في ججكد القكاعد األك مخاطر إلى  باإلضافةفي عممية التضامف كالكحدة الكطنية،  (7)النظاـ الفيدرالي

القضية الجزائرية، ك  الثكرةكبشكل خاصة  ،قضايا العربيةالالكعي المجتمعي بذلؾ ارتبط ليبيا، كما 

ذات  ياجماالحتجاجات، فأصبحت ىكية ىناؾ تأثير ليذا الكعي المجتمعي عمى بدأ كمف ثـ الفمسطينية، 

كفي ىذا الصدد ، بزيادة األجكر كتعديمياإلى جانب بعض االحتجاجات المطمبية المرتبطة  مطالب سياسية

إلى مطمبية  مف مجرد حركات احتجاجيةاستطاعت االحتجاجات العمالية عمى كجو الخصكص االنتقاؿ 

تأسيس اتحاد فتـ  ،التنظيـلقيادة ك اك تكحيد الصفكؼ عالية مف مكانة بمغت منظمة  حركات اجتماعية

 ااستطاع ىذك ، (8)االتحاد العاـ الميبي لمشغلتحت مسمي  عمالي يضمف عدد مف النقابات العمالية

آنذاؾ مف أجل السمطة المركزية كالضغط عمى ، مف زيادة االجكر عف حقكؽ العماؿ الدفاعالكليد االتحاد 

كاف سالح االضراب ىك السالح القكي الذي استطاع االتحاد ف، إصدار تشريعات تحفظ حقكؽ العماؿ

نفذىا  التيات لتنفيذ مطالبو، كلعل أبرز االضرابالسمطة السياسية مف أجل الضغط عمى  استخدامو

تطبيق العطمة ب ةمطالبالبشاف ، 11/7/1955كاضراب  ـ،25/4/1955اضراب ، ىي: االتحاد

تشل مع كل اضراب البالد الحركة  بشأف تعديل االجكر حيث كانت10/9/1961كاضراب ، االسبكعية

إلى رضكخ السمطة لمطالب االتحاد يؤدي مما في جميع القطاعات االنتاجية كالخدمية ، كذلؾ تنفيذهيتـ 
                                                           

7
 محلٌة حكومات إلى إضافة االتحادٌة، للدولة مركزٌة اتحادٌة حكومة إنشاء تم كما فٌدرالً، - اتحادي نظام ذات كونها الناشئة اللٌبٌة الدولة طبٌعة آنذان الدستور حدد -  

 وفزان طرابلس، و برلة، الثالث، للوالٌات
8
،     2111، 0( لٌبٌا، ط 5م ، مركز جهاد اللٌبٌٌن للدراسات التارٌخٌة، سلسلة الدراسات المعاصرة) 0929 -0988كرفاع، المختار الطاهر، الحركة العمالٌة فً لٌبٌا،   -  

 084ص  
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االجتماعية أف تفرض العمالية  استطاعت الحركة 1961 -1953طكاؿ سنكات ك ، (9)العاـ الميبي لمشغل

حتى قيل أف الحركة العمالية في ليبيا ما ىي إال حزب سياسي غير معمف  ،كجكدىا عمى السمطة السياسية

الكعي  قمةأال أف . (10)إذا سمحت الحككمة بذلؾ  ،كىي الفئة المؤىمة ألف تتحكؿ إلى حزب سياسي

النقابي العمالي كعدـ قياـ االتحاد نحك كضع برنامج لتثقيف العماؿ كاحساسيـ بالدكر المناط بيـ في بناء 

 ، إضافة إلى انحصارالمجتمع كالدفاع عف حقكقيـ انعداـ التفاعل بيف القاعدة كالقمة في الحركة العمالية

كذلؾ مع صدكر قانكف  هإلى تقمص دكر أدي في المدف الكبرى مثل : طرابمس، كبنغازي عمل االتحاد 

أماـ النقابات كفتح باب التسجيل االتحاد الميبي لمشغل المذككر حيث حل القانكف  ،ـ1962عاـ  العمل

  .كقكة سياسية كاجتماعية هدكر ينيي التحاد العاـ اكىك ما جعل  ،فقط

/ 13 :احتجاجات اجتماعية كبري  كذلؾ خالؿ الفترة مف مدف بنغازي، كطرابمس، كالزاكية  كما شيدت 

إضافة إلى  ،كذلؾ بسبب سياسات النظاـ الممكي الميادنة لمدكؿ الداعمة "إلسرائيل" ـ،1964 - 14-1

مطالبة في بنغازي احتجاجات خرجت فعدـ مشاركة الممؾ آنذاؾ في القمة العربية المنعقدة بالقاىرة، 

بيت ىذه االحتجاجات ك جُ ف، الداعمة إلسرائيل كركبيةسياساتيا اتجاه الدكؿ األر يبتغيالمركزية السمطة 

فاتسعت دائرة االحتجاجات لتشمل  ليا، تأييد مجتمعيتعاطف ك مما أدي إلى بالرصاص مف قبل الشرطة، 

إلى المجكء بعد عجزىا عف مكاجية تمؾ االحتجاجات مدف طرابمس، كالزاكية، مما دفع بالسمطة المركزية 

كما برزت أيضا في المجتمع، حالة االحتجاجية الاستطاعت ىذه المؤسسة إنياء ف، القبميةلى المؤسسة إ

                                                           
 4

082 -022المرجع نفسه، ص  -   
10

 050المرجع نفسه، ص  - 
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احتجاجات احتجاجات ضد النظاـ الفيدرالي، كالتأكيد عمى كحدة البالد، ك خالؿ مرحمة النظاـ الممكي 

نتخابات االفي لتدخل السمطة المركزية جنبية في ليبيا، ككذلؾ احتجاجات معارضة لكجكد القكاعد األ

قاـ حيث كاحتجاجات عماؿ النفط،  ،ـ 1965، كالتي حصمت العاـ البرلمانية كقياميا بحاالت تزكير

اشترط العماؿ بإعػادة ضخ  ك ، بدعكة عم ػاؿ النػ فط إلضراب عاـ  ـ 1967مثال : في العاـ اتحاد عماؿ ليبيا 

انحصرت  اتثقافة االحتجاج كبشكل عاـ يمكف القكؿ بأف ، أمريكا كبريطانيػاالبتركؿ بشرط أال  يذىب إلى 

، حيث تجد ىذه االحتجاجات البيئة الحاضنة ليا في الطالب كالعماؿفي فئات العيد الممكي خالؿ 

لـ تستطع اختراؽ النسيج المجتمعي في باقي المناطق ك ، في القري كالدكاخلتأثيرىا تقل حيف في  ،المدف

طر  الكالء لشخص الممؾ، في حيف لـ تنجح األلدييا ال تزاؿ كانت طر القبمية التقميدية أل، كما أف اى كالقر 

 .القبميةحالؿ محل تمؾ األطر التقميدية اإلالجديدة خاصة في المدف مثل النقابات مف 

   م. 1111 -1595مرحمة نظام القذافي 

السياسي في ظل خكؼ مف كقكع احتجاجات ـ عاش النظاـ 2011 -1969خالؿ مرحمة حكـ  القذافي  

اعتبر ت السمطة اجتماعية، كالخكؼ مف كجكد قكي سياسية قادرة عمى القيادة المجتمعية لمجماىير، ك 

 مف ضمف الخطكط الحمراء المركزية  بأف أي احتجاجات اجتماعية تأتي مف خارج دائرتيا تعتبر 

خكف ا مف ذلؾ لقكانيف، كيأتي لسمسة مف التشريعات كا كفقا   ،مجرمةاألمكر ال، بالتالي تصبح مف المحرمة

( لسنة 45صدر قانكف رقـ )ف، ةالسياسي اتإلى دائرة االحتجاج ةاالجتماعي اتتحكؿ االحتجاج
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كما قاـ ، (11)بشأف تجريـ الحزبية 1972لسنة  (17)قانكف رقـ ك ـ،بشأف تجريـ االحتجاجات، 1972

السيطرة عمى النقابات كاالتحادات العمالية كالطالبية ككنيا أكثر النظاـ السياسي مف جية أخرى عمى 

عمل ك فئات المجتمع التي تتمتع بثقافة االحتجاج، إضافة إلى ككنيا األكثر  فعالية في الفضاءات العامة، 

ا  كجيات نظر مخالفة أك  ىعمى تفريغ تمؾ النقابات كاالتحادات مف ككادرىا الفعالة، كالتي قد تتبنأيض 

الطالبية ضد حتجاجات مف اال اعدد  شيد المجتمع الميبي  1975 -1973خالؿ الفترة فارضة ليا، مع

جامعتي في ، (12)ـ1976شير يناير لعل أىميا احتجاجات  ،النظاـ السياسيبعض قرارات كسياسات 

ممارسات بنغازي، كطرابمس، كالتي تركزت مطالبيا في حرية الفكر، كالتعبير داخل الجامعات، كرفض 

النظاـ السياسي المتمثمة في فرض الكصاية، كالقيكد كالييمنة عمى االتحاد الطالبي، كا عادة برمجة 

، فقامت التدريب العسكري اإلجباري لمطػالب، بحيث ال يتعػارض مػع التحصيل العممي كالحياة األكاديمية

يير  قيادات اتحاد الطمبة، فحدثت السمطة باقتحاـ الجامعات الميبية في بنغازي كطرابمس كذلؾ بغية تغ

مكاجيات صاحبتيا أعماؿ عنف أدت إلى قياـ السمطة بمحاكمة الطمبة المعارضيف ليا، فصدر  بحق 

ا برزت كما البعض منيـ حاالت إعداـ،  في السنكات الالحقة مف عمر النظاـ السياسي السابق عدد أيض 

مثل ، ستمراريةاالقيادة ك التنظيـ ك الي تفتقر إلى كالت ،منظمةالالعفكية غير الحركات االحتجاجات مف 
                                                           

11
 أو بتأسٌسه لام أو المانون، هذا بموجب محظور تشكٌل أو تنظٌم أو تجمع أي  إلامة الى دعا من كل باإلعدام ٌعالب" أنه على المذكور المانون من( 8) المادة نصت - 

 حصل أو تسلم من كل وكذلن له، مساعدة أٌة لدم أو كانت، وسٌلة بأٌة  ذلن على حرض أو الٌه انضم من وكل الجتماعاته، مكانا أعد أو تموٌله أو ادارته أو  تنظٌمه
 المحظور التشكٌل أو التنظٌم أو التجمع الامة بمصد جهة أي من أو شخص أي  من أو نوع أي من منافع أو نمود على كانت وسٌلة بأٌة مباشر غٌر بطرٌك أو مباشرة  بطرٌمة

" ذلن شابه ما أو الخلٌة أو الفرلة أو التشكٌل أو التنظٌم أو التجمع أو الحزب فً  درجته كانت مهما والمرؤوس الرئٌس بٌن العموبة شدة فً فرق وال. إللامته التمهٌد  أو

 0972 لسنة( 29) العدد الرسمٌة الجرٌدة ،0972 لسنة( 07) رلم المانون:  االطالع ٌمكن أنظر للمزٌد
12

 الطلبة من مجموعة وهم ،"الثورة لوى" أسماهم ما لبل من الجامعات، على السٌطرة  أجل من تحرٌضٌا   خطابا   المذافً معمر العمٌد ألمى م،0972 أبرٌل شهر خالل - 

 فً وجودها تفرض أن اللٌبٌة الجامعات فً" الثورة لوى" وعلى ،.. ألصاها إلى ألصاها من الجامعات فً الشعبٌة الثورة تعلن الغد من" ذكر حٌث السٌاسً، للنظام الموالٌن
 الجامعات فً كلٌة كل فً وجودها تفرض أن اآلن واضحة هً كما" الثورة لوى" ،على.. الغد ٌوم من اعتبارا   الجامعات فً الثورة لوى لصالح المعركة تحسم وأن كلٌة، كل

 السجل") المرتد البرجوازي الرجعً الٌمٌن ٌبمى أن وإما اللٌبٌة، الجامعات فً" الثورٌة الموى" تبمى أن إما الغد، ٌوم من اعتبارا  ..  غدا   الثورة خصوم تصفً وأن اللٌبٌة

 من لٌعلن له؛ الموالٌن مع  بنغازي جامعة المذافً معمر العمٌد دخل ،حتى0972 أبرٌل 7 فً وتحدٌدا   ٌومٌن، سوء التحرٌض ذلن على ٌمض   ولم ،(081 ،0972 ، المومً

  ره للمعارضٌن له فً الجامعات.   أبرٌل احتفال سنوي للنظام على دح 7للنظام، كما أصبح ٌوم  مغاٌرة أفكار أي ودحر الجامعة، على السٌطرة عن داخلها
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ة كرة القدـ بيف ا طرابمس عندما قامت السمطة بإلغاء مبار ، بمدينة ـ1989احتجاجات المدنية الرياضية 

حيث استعممت قكات األمف الرصاص لتفريق المحتجيف  ،فريق الجزائري الالفريق الكطني الميبي ك 

السمطة المركزية ضد سياسات  ـ،2000العاـ الزاكية مدينة احتجاجات أىالي كذلؾ ، ك الغاضبيف

بتاريخ احتجاجات أىالي مدينة بنغازي ككذلؾ  ،عمى أمالؾ الميبييفتعدي بال فارقةألابعض ل ”بالسماح“

لـ السمطة المركزية كما أف  ،ضد الرسكمات المسيئة لمرسكؿ دمحم صمي هللا كعميو كسمــ، 17/2/2006

عمى قمع تمؾ االحتجاجات  تنما دأبإإلى دراسة الحركات االحتجاجية كمعالجة مسبباتيا،  سع  ت

ا عف المحاكـ المدنية،  ،بالرصاص استخداـ سياسة حتى كصمت إلى حد أك محاكمات صكرية بعيد 

ف العقاب الجماعي لبعض المدف، كالقبائل في حاؿ قياـ أحد أفرادىا بالخركج في احتجاجات اجتماعية، كم

لة أمنية كليس أف الحركات االحتجاجية االجتماعية كاف يتـ التعامل معيا ككنيا مسإىنا يمكف القكؿ 

ف كاف سياؽ االحتجاج ىك سياؽ يسمح فيو بإمكاف ك ، حتى القضاء عمييابالتالي يتكجب ك  ،اجتماعية ا 

أك احتجاجات سمـ، هللا كعميو ك  ىاالحتجاجات ضد الرسكمات المسيئة لمرسكؿ دمحم صممثل:  ،التعبير

كشكل مف إلييا مف قبل السمطة ظر نو ينُ إف ،، فاالحتجاجات أيا كاف نكعيا كىكيتيامشجعي الكرة القدـ

 التالي يتكجب القضاء عمييا.    ب ره، عمى استمرا ا  تمثل خطر السياسية أشكاؿ المعارضة 

مف خالؿ قياـ السمطة كمعترؼ بو، بشكل بارز في الحياة السياسية القبيمة بالظيكر مؤسسة الكما بدأت 

 القبائلل جُ ضمت ك ، "القيادة الشعبية االجتماعية "تحت مسمي باستحداث مؤسسة سياسية المركزية 

قيادة ىذه المؤسسة  ىكما تكل ،في المجتمعمرجعية في حاؿ حصكؿ احتجاجات ىي التككف ل الميبية،
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ىذه المؤسسة يككف مف ف اختيار أفراد أب"قكؿ القذافي يكفي ىذا الصدد ف لمنظاـ، ك ف مكالك ضباط عسكري

ذا قالكا ادخمكا بيكتكـ يدخمكف.. "الذيف ذا قالكا لمناس أخرجكا يخرجكف، كا  مثمما أب  ،كممتيـ مسمكعة، كا 

قكه ،أك ادخمكا ىذا البيت ،البيتىذا ا مف خرجك ااألسرة يقكؿ ألسرتو  "  كما بيف القذافي .أك تعالكا ىنا يصد 

القبائل بعض عمى الضغكط ىذه المؤسسة مارست حيث ، "أىـ مرجعية دستكريةتعتبر المؤسسة ه ف ىذأب

كما عمدت ، مف أجل تأكيد دعميا كمساندتيا لرأس السمطة، كذلؾ مع حدكث أي احتجاجات مجتمعية

نصت أحد بنكده عمى الذي ـ إلى إصدار قانكف سمي بقانكف ميثاؽ الشرؼ، 1997السمطة المركزية سنة 

بمعارضتو  عقكبات جماعية عمى أقارب، كعائالت، كقبائل، كقرى، كمناطق أي شخص يتيـ  نزاؿ إ"

 ى البيكت، كالتيجير القسري إلى مناطق أخر  السياسية لمنظاـ، كيمكف أف تشمل ىذه العقكبات السجف كىدـ 

أداة حككمية لتحقيق بعض  حيافألفي بعض افي عيد القذافي االحتجاجات  أصبحت، كما "(13)نائية

بالدعكة إلى االحتجاج بغية  ،السمطة، حيث تقكـ بعض مؤسسات لمسمطة نفسيا السياسية األىداؼ

تنفيذ ببالتأكيد المطالبة االستنجاد برأس السمطة ضد أي سياسات أك قرارات صادرة عف الحككمة، أك  

ا بعض السياسات الداخمية أـ الخارجية الصادرة  كفي العادة تأتي ىذه الدعكات مف السمطة، رأس مف أيض 

ميـ مف طمبة جُ  ،بعدد كبير مف المحتجيف ئكانت الفضاءات العامة تمتمف ،(14)مكتب المجاف الثكرية

، كباإلجماؿ يمكف القكؿ بأف االحتجاجات االجتماعية في عيد القذافي عبرت في المدارس كالجامعات

في سياؽ تطكر المشيد االحتجاجي في مرحمة ك ، كطرؼ آخر يقمع ،مضمكنيا عف كجكد طرؼ ميمش
                                                           

13
 : ، فً م28/02/2107 فً شوهد لٌبٌا محامون من أجل العدالة فً لٌبٌا، تمرٌر حول حرٌة التعبٌر فً     -  

http://www.libyanjustice.org/downloads/Publications/sawti-report-(ar).pdf        
14

بشكل خاص  الدولة كافة، والمؤسسات التعلٌمٌة بالتعمٌمات" إلى المؤسسات “للنظام المذافً، حٌث تصدر عنه توجٌهات أو ما ٌعرف  الحاكم الحزب إلى ألرب وهو -  

 بله. بشأن خروجها فً مظاهرات تكون محددة الهدف من ل  
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العديد مف الحركات االحتجاجية المطمبية المعبرة عف مطالب في المجتمع الميبي ظيرت ، 2011قبل ما 

كجاء ىذا السماح بعد تبني ، أك احتجاجات بعض المكاطنيف عمى قرارات السمطة المركزية، فئاتبعض 

في دفع  ا  لعبت الضغكط الخارجية دكر ك السمطة االنفتاح كالتغيير مف خالؿ طرح مشركع " ليبيا الغد"، 

حركة : مثل السمطة نحك  ذلؾ السماح، فبرزت خالؿ ىذه المرحمة بعض االحتجاجات المحددة ،

، إال أف يدزاحتجاجات أىالي األطفاؿ المصابيف بمرض اإل ةكحرك سميـ، بكأ سجناءاحتجاجات أىالي 

إلى العناصر األساسية كذلؾ الفتقارىا  ،حركات اجتماعيةأف تككف تستطيع االنتقاؿ إلى حركات لـ ىذه ال

 محددة .كأىداؼ نيا لـ تتمكف مف صياغة تمؾ االحتجاجات في رؤية أكما ، كالحشد المجتمعي التأييدمف 

  م.1112 -م1111مرحمة 

احتجاجات كما سبق كذكرنا بدايتيا فكانت  ،ـ، شيد المجتمع الميبي حركات احتجاجية2011مرحمة خالؿ 

باإلصالح كمرحمة أكلى، كمف ثـ المطالبة  طالبت ،كمف ثـ انتقمت إلى احتجاجات كاقعية ،افتراضية

ا اتسمت بسقكط النظاـ السياسي في مرحمة الحقة، كما  يعني كجكد  ، مماالقبميحضكر البعد بأيض 

كمف  ،الحشد كالتأييد القدرة عمىبالتالي ك حاضنة اجتماعية ترتقي بالحركات االحتجاجية إلى حالة ثكرية، 

 المرحمة إلى ثالثة مراحل رئيسة كىي : كيمكف تقسيـ ىذه ،مع السمطة المركزية التنظيـ كالتفاكضثـ 

 بالمجتمع يسمي ما خالؿ مف كذلؾ االفتراضية، االحتجاجية الحركات مرحمة كىي مرحمة االنطالق:

مكاقع التكاصل  قدرات مف االستفادة، ك (اإلنترنت) لممعمكمات الدكلية الشبكة باستخداـ االفتراضي
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 تطالب االجتماعي، اصلالتك  مكاقععدد مف الصفحات عمى  تأسيسحيث تـ ، التنظيمية االجتماعي

ا  الصفحاتتمؾ  تطرقت كما ،السياسي النظاـفي  إصالح إحداث بضركرة  زماف عمى االتفاؽإلى أيض 

 تكنس مف كل في االحتجاجية الحركات خبرات مف االستفادة كيفية، ك االحتجاجية حركاتال تجمعكأماكف 

 عمى احتجاجية اتحرك النطالؽ مكعد فبراير 17 يـك تحديد تـف ،األمف قكات مكاجية كيفية، ك كمصر

فأصبح ىناؾ  ،عمى تضاريس الكاقع انطالقيا مف أسابيع قبل كذلؾ ،البالد أنحاء كل في بكؾ الفيس

 خالؿ مف اآلالؼ عشرات إلى األحياف بعض في ككصل فرادألا مف العديد تضمافتراضية احتجاجات 

  .(15)اجتماعية -التكنك خصائصو لو رقمي اجتماعي تفاعل

 كىي كاقعية، احتجاجية اتحرك إلى افتراضيةاحتجاجية  حركات مف االنتقاؿ مرحمة كىي :الثانية المرحمة

 ىذه ركزت كما سمفا، كزمانا   مكانا   محددة أماكف في التجمع خالؿ مف بدأت كالتي االجتماعي الفعل بداية

  صاحب كما الديمقراطية، كالتعددية الحرية،: مثل القضايا مف الكثير حكؿ المرحمة ىذه خالؿ  الحركات

 في (أيالر ) أغنيات كظيكر مثال، الفنية منيا نذكر المظاىر، مف الكثيراالحتجاجية  الحركات ىذه ظيكر

 سكى   تممؾ ال، كما أنيا ظمـ كمقاكمة االجتماعية كالعدالة التعبير بحرية تنادي حماسية أغاني كىي

 إطار بالضركرة يجمعيا ال حركات بأنيا أساسا   اتسمت ألنيا المحددة، الجزئية السياسية المطالب بعض

 اكدت حيث عمميا آليات عمى في قيمية أخالقية أبعاد إصباغ، كاحدة سياسية مرجعية أك مكحد سياسي

 ىذه كتنقل، الرسمية القنكات خالؿ مف مطالبيا بتحقيق كمناداتيا لمعنف كرفضيا عمميا، سممية عمى جل

                                                           
28، ص 2102مرجٌن، حسٌن سالم ، لٌبٌا من الدكتاتورٌة إلى الحرٌة،  شركة النٌل لإلعالن، طرابلس ،  - 
15
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 يتعمق فيما أما، المطالب نفس حكؿ عامة شبو عدكى  حالة في كقرية  مدينة مف أكثر لتشمل الحركات

 كرفض جية، مف الشعارات كرفع بالتظاىرات فتمثلالحركات االحتجاجية خالؿ ىذه المرحمة  عمل أساليب

 األحياف مف العديد في مكاجيتيا بل السمطات كتحدي المدني كالعصيافالنظاـ  ألكامر االنصياع

، في حيف حاكؿ النظاـ أخرى  جية مف البسيطة المكاجية أساليب استخداـ طريق عف المباشر باالشتباؾ

 القانكف  لحرمة كانتياؾ ،شغب أعماؿ مف أكثر تككف  أف تعدك ال ككأنيااالحتجاجات  ظيري أفالسياسي 

 كاإلضرار االجتماعي السمـ إفساد ىدفيـ القاعدة عناصر أك المدمنيف أك المخربيف مف قميمة فئة بيا تقـك

  .16لمنظاـ كالكالء الفكضى عف كالبعد اليدكء إلى يتكقكف  الذيف الغالبية بمصالح

 مفرط كبشكلمف قبل النظاـ السياسي،  القكة استخداـ كتيرة ارتفاعبدأت ىذه المرحمة مع  المرحمة الثالثة:

البيضاء، كبنغازي، مثل : تمؾ االحتجاجات، كخاصة في مدف  إجياض إلى الرامية محاكالتو في

اختراؽ النسيج  (ىذه المرة)استطاعت ىذه الحركات االحتجاجية كمصراتة، كالزاكية، كالزنتاف، حيث 

مف قبل  المفرطة القكة ستخداـالنتيجة ليا عمى التأييد القبمي حصكؿ البسبب ، (17)المجتمعي الميبي

سقاط لمتدخل الدكلي المجتمع دعكاتيد اإضافة إلى تز  ،النظاـ السياسي  ،عف النظاـ السياسي الشرعية كا 

المُيسر يقكـ بدكر فأصبح العامل الخارجي ، 1973 -1970استند إلى قراري مجمس األمف رقمي  الذيك 

لدى مختمف المناطق كالقري  ليامما ساىـ في رفع القبكؿ المجتمعي كالمحفز لالحتجاجات المجتمعية، 

كما أف ما ، الشعارات كاألغاني كالكتابات ..إلخالبيانات ك كعة تجمى ذلؾ االختراؽ في مجمففي ليبيا، 

                                                           
 22-25المرجع نفسه، ص  - 
16

  
27 -22المرجع نفسه ، ص  - 
17
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، سقاط النظاـ "إيميز ىذه الحركات االحتجاجية ىك طابعيا السياسي كالمتمثل في شعارىا " الشعب يريد 

أك نكعية النظاـ السياسي البديل،  ،إال أنيا افتقدت لكجكد مشركع كطني لماىية التغيير المراد تحقيقو

كلككف المجتمع القبمي أقكى مف مؤسسات الدكلة استطاع ىذا المجتمع في مرحمة انييار السمطة المركزية 

كانت تمؾ المحظات ف، سقكط السمطة المركزية حتي تمر أزمة"المكتب التنفيذي "أف يحيط بالسمطة الجديدة 

السالمة الكطنية غيرىا مف االعتبارات، الكحدة ك دكاعي اعتبار  ىفتخط ،مشحكنة بالخطر عمى ليبيا الكطف

 .كانقساـ الكطف بغية تفادي الفتنة كالفكضىكذلؾ كعي المجتمع القبمي، الاستفز  كلعل ذلؾ

، المتنكعةبتفتق كظيكر عدد مف الحركات االحتجاجية كبأشكاليا  ،ـ2011ما بعد مرحمة كما اتسمت 

فسح مجاؿ أالذي  ،(18)ـ2011أغسطس  3عالف الدستكري الصادر في اإلنصكص استفادت مف التي 

عد ذات بُ مطالب طرحيا تنكع مجاالت فضاءاتيا كتعدد اليكيات، إضافة إلى ب فتميزت، يامامأالحرية 

ا لمحركات الكيعتبر قطاع التعميـ أبرز ، قبمي أك مناطقيكأحيان ا  ،فئكي  قطاعات التي شيدت تناسال  مطرد 

 بعضمطالب تمحكرت ، في حيف سكسيكمينيةالباالحتجاجات أك ما يمكف تسميتو  ،االحتجاجية

ىناؾ كما أصبح ، ثقافيةال كأدينية، الأك ، جتماعيةاالأك  ،قتصاديةاال األمكر حكؿ األخرى  االحتجاجات

أصبحت بعض تمؾ االحتجاجات أقرب إلى ف، السمطة المركزيةلتمؾ االحتجاجات عمى كاضح تأثير  

كممارساتيا السياسية كتكجياتيا تدفع بالسمطة المركزية نحك مراجعة بعض سياساتيا ضغط  جماعات

حيث تتميز جماعات الضغط عف الحركات االجتماعية إلخ، ..كالدينية. كالثقافية كاالجتماعيةاالقتصادية ك 

                                                           
18

لى  أن " الدولة تضمن حرٌة الرأي، وحرٌة التعبٌر الفردي والجماعً، وحرٌة البحث العلمً، وحرٌة االتصال، وحرٌة ( من اإلعالن الدستوري ع08نصت المادة ) -  

 الصحافة  ووسائل اإلعالم والطباعة والنشر ، وحرٌة التنمل، وحرٌة التجمع، والتظاهر والعتصام السلمً، وبما ال ٌتعارض مع المانون".  
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يؤكده رادكلف  نيا ال تستيدؼ إحداث تغيير عاـ في النظاـ االجتماعي، حسبماإبككف أىدافيا محدكدة، إذ 

بعض في حيف استطاعت ، (19)ىيبرؿ، بقدر ما  تسعى  إلى  استصدار قرارات لصالح جماعة معينة

 كتأثيرىا، أنشطتيا اتسمت بعدـ استمراريةلكنيا  ،كمؤسسات المجتمع المدنياالنتقاؿ الحركات االحتجاجية 

مؤسسات مثال : برزت ف ،كأنشطتياتمكيل برامجيا مصادر لكجكد في حاجة إلى المجتمعي، ككنيا كانت 

مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر"، ىيئة األك ـ، مثل: جمعية رعاية مػػػكظفػػػػي الكػػػػيربػػػػػػاء، 2011العاـ 

ـ مثل : الجمعية 2012جمعية الرابطة الميبييف لضحايا التطيير، في حيف برزت مؤسسات خالؿ العاـ ك 

منظمة العمل الكطني لحماية الثكرة ك لعدالة الدستكرية مف أجل ليبيا، منظمة اك الميبية لحماية المستيمؾ، 

تجمع ك اتحاد ميندسي قطاع النفظ الميبي، ك ثكرة السابع عشر مف فبراير،  ائتالؼك كمكافحة الفساد، 

تجمع مكظفي السكة ك فبراير،  17منظمة ليبيا لحماية أىداؼ ثكرة ك فبراير جامعة طرابمس، 17مكظفي 

اتحاد مكظفي المؤسسة ، ك اتحاد طرابمس لمنقل البري ك فبراير لمبريد كاالتصاالت،  17تحاد اك الحديدية، 

 استئناؼنادي القضاة كالنيابة بمحكمة ك ائتالؼ مراقبي كمكظفي مراقبة المالية، ك الميبية لالستثمار، 

أسر ـ بعض المؤسسات مثل : جمعية طمبة حرب تشاد، ك رابطة 2014، كما برزت في سنة طرابمس

 .ترىكنو، كرابطة المتقاعديف بالمصرؼ التجاري الكطني–فبراير  17شيداء كمفقكدي ثكرة 

  ـ.2017 -2014مرحمة 
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في حالة البالد كذلؾ بسبب دخكؿ باإلحباط المجتمعي شعكر ال ـ،2017 -2014مرحمة خالؿ  تصاعد

كالثانية في طرابمس، كما  ،في البيضاء ىأصبح ىناؾ حككمتاف األكلف أذلؾ  فكاف مف نتائجحرب أىمية، 

ا برلمان بدأ ا بدأ ك ، كاآلخر في طرابمس ،األكؿ في طبرؽ  ،فاىناؾ أيض  شعكر بالتمممل يطفك يظير أيض 

 ،بعض االحتجاجات المطمبيةعبرت عنو ف ،، تعبيرا  عما كاف يدكر في األعماؽالمجتمعي عمي السطح

كسكء الخدمات العمكمية المتمثمة المعيشية ظركؼ ال ، حيث بدأتفدصبرنا نأي  ،"فدينا"احتجاجات مثل 

إضافة إلى تدني النظاـ ، المصارؼكالمياه، كقمة السيكلة المالية في  ،في االنقطاع الطكيل لمكيرباء

ا كما بدأت تطفك عمى سطح المجتمع  التعميمي كالنظاـ الصحي، ازدكاجية كىي كجكد  ،حقيقة أخرى أيض 

في المشيد  ا  كاضحمسمحة الميمشيات ال دكر ،  فأصبح(20)قبل ذلؾالتي كانت مخفية ك  ،الحكـفي 

مرتبطة طابع مطمبي ذات خالؿ ىذه المرحمة االحتجاجات جل تككف كل ذلؾ دفع إلى أف ، السياسي

مع  ضركرةتحسيف األكضاع األمنية التي أصبحت أكثر إضافة إلى ، اليكميةاألكضاع المعيشية بصعكبة 

تنامي عمميات العنف، كما تزامف كل ذلؾ مع تكسع دائرة االحتجاجات مف قبل أفراد آخريف مف المجتمع 

أك  ،أك المطارات ،أك المكانئ ،قفل آبار النفطالقياـ بإلى ببعض االحتجاجات كصل األمر  ك ، متضرريف

 .رئيسةالطرؽ الأك قفل  ،منظكمات المياه المركزية

ـ، برزت العديد مف الحركات االحتجاجية المطمبية المعبرة عف مطالب فئات 2014في مرحمة ما بعد  

التنظيـ بصفتي تنسيقيات، فتميزت ىذه التنسيقيات اسـ العمى بعضيا أصبح يطمق  حيث ، سكسيكمينية
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 آنذان ٌتجرأ لم ولكنه ،"البالد فً علٌا سلطةفً تصرٌح له متلفز إلى أن فشل الحكومة ٌرجع أهم أسبابه إلى وجود  2100ذكر عبدالرحٌم الكٌب أول رئٌس وزراء بعد  - 

 تحدٌدها على
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عادة ما تككف فئات  فشاركتالدفاع عف أىداؼ محددة، بيدؼ أعضائيا تجميع استطاعت ف، كاالستمرارية

كرجاؿ كرجاؿ النيابة كالقضاة،  ،كأساتذة الجامعات ،، مثل األطباءفي االحتجاجاتعازفة عف المشاركة 

ثقافة بنشر ، كىك ما يمكف تسميتو تكطيف قيـ جديدة في المجتمعأصبح ىناؾ كبالتالي  ،الشرطة

ظاىرة جديدة كىي ما يسميو أيضا خالؿ ىذه المرحمة ، كما برزت في المشيد االحتجاجي االحتجاج

أصبح ىناؾ فعاليات احتجاجية تتـ مف خالؿ إصدار بيانات ف "،(21)باتريؾ شامباف "التظاىر الكرقي

التي أصبحت السياسية كالعسكرية المكاقف  كأاألحداث أك  ،القراراتستيدؼ التأثير عمى بعض تكنداءات 

 . لياجدد  كسب داعميفنحك سعييا إضافة إلى  ،آنذاؾ متسارعةال

 ،السمطة المركزيةعمى  التأثير حياف عمى ممارسة ألقادرة في كثير مف ااالحتجاجية الحركات أصبحت 

كثير مف في أصبحت تمؾ االحتجاجات قادرة ف انقساميا بيف حككمة شرقية، كأخرى غربية،مف  كىذا متأت  

، أك إقرار بعض المسؤكليف الدفع نحك  إقالةبالقياـ : مثل  ،ممارسة كظائف السمطة عمىاألحياف 

مؤسسات كاالحتجاجات حركات ، كما استمرت عممية انتقاؿ بعض القراراتبعض إصدار أك  ،القكانيف

دكف لممجتمع المدني كبقيت مسميات  ،التأثير المجتمعيعامل افتقدت إلى يا ، إال أنممجتمع المدنيتابعة ل

نازحي  إلغاثةنقاذ إمؤسسة ـ مثل : 2015 كلعل أىـ تمؾ المؤسسات التي برزت خالؿ ،تأثير ىأدن

االتحاد الميبي الدكلي لمكافحة الفساد المالي كرد ك طراؼ، بطاؿ تحرير ليبيا لفاقدي األأجمعية ك بنغازي، 

الجمعية الميبية ك نساف، كالمتضرريف تاكرغاء لحقكؽ اإل كالمعتقميفرابطة أسر المفقكديف ك المظالـ، 
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نموذجا، ورلة ممدمة إلى المؤتمر الثالث للمجلس العربً للعلوم  المتدربٌن األساتذة ، حركةالمغرب في األطر حركات لدى االحتجاجية السياسات، محمود، ٌاكون  -   

   م  2107مارس  02-01االجتماعٌة منعمد فً بٌروت خالل الفترة من 
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فاء القسري بدكلة خكاإل التعذيبالرابطة الميبية لضحايا ك ، الشعبيلممتضرريف مف حجكزات سيارات الحرس 

الجمعية الميبية ألعضاء الييئات مثل :  2016في حيف برزت أيضا مؤسسات أخرى سنة مارات، اإل

 تثمار الكطني.الجمعية الميبية لممتضرريف المساىميف في المصارؼ األىمية كشركة االسك القضائية، 

المتصارعة عمى االستغالؿ مف قبل بعض األطراؼ حاالت تسمـ الحركات االحتجاجات مف كما لـ 

في كانت الفضاءات العمكمية ف، غير ذلؾ ك، أدينية كاجتماعية، أ كقبمية، أ أكبدكاعي سياسية، السمطة 

فمثال  : كاف  ،االحتجاجات اتجاه تمؾتعـ بشعارات كصكر ككتابات تنـ عف جل المدف كالقري الميبية 

كانت تمؾ ف، ةمتشددال ةدينيال اتتيار أحد اليعج بصكر كشعارات  ا  عمكمي ميداف الشيداء بطرابمس فضاء  

سكاء في بنغازي أـ  ،ممقاتميفلدعـ بتقديـ المزيد مف الطالب حككمة طرابمس الشعارات كالكتابات تدعك كتُ 

ا كاف ك  ،في المنطقة الغربية خرج في بعض مثال  ت، كعندما ذلؾ التيارغير لال ُيسمح بكجكد شعارات أيض 

كاف يتـ مكاجيتيا  ،بأفكار معارضة وفيالتي تطالب المعارضة لذلؾ التيار، ك األحياف بعض االحتجاجات 

في جل المدف كالقري  بصكرة متكاصمةالمطمبية عدد االحتجاجات  في الكقت نفسوتزايدت كما بالرصاص، 

الرئيسة لدى عدد كبير مف  اتالكممتحسيف األكضاع المعيشية كتكفير  األمف أصبحت مفاىيـ ف، الميبية

تنفيذ لاستخداـ كسائل الضغط ب االستمرار العمل عمىكما بدأت بعض الحركات االحتجاجية بف، المحتجي

بار النفطية، أك قفل منظكمات المياه، أك قفل الطرؽ أك  اآل ،العمل عمى قفل المكانئ : مثل ،يامطالب

 . المسؤكليفالرئيسة، أك  قفل مؤسسات حككمية، كأحيانا القياـ باختطاؼ بعض 
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 أف تصبح  ،ـ2014ضعف السمطة المركزية كانقساميا خالؿ مرحمة ما بعد ا في ظل إذف ليس غريب  

المدف الكبرى مثل : طرابمس كبنغازي، ليس في  ،ا لمحركات االحتجاجيةمجاال رحب  لفضاءات العمكمية ا

جراء  ، التي كصل إلييا السخط كالتذمر االجتماعيالصغيرة  القري ك نما امتدت لتشمل العديد مف المدف ا  ك 

مما أدى إلى إضعاؼ ، العامةكل النظاـ الصحي كالتعميمي كنظاـ الخدمات آكت تردي األكضاع المعيشية

كما ، ما بيف القبائل ''التماسؾ االجتماعي"، كأحدث فتكقا  في الركابط االجتماعيةكأحيان ا أخرى إلى خمخمة 

ال تزاؿ في دائرة  ككنيا  ،االنتقاؿ إلى حركات اجتماعية فيالحركات االحتجاجية استمر إخفاؽ 

كلـ تستطع االنتقاؿ إلى دائرة  ،، أك المناطقيأك القبمي ،الفئكي المطمبية ذات البعد االحتجاجات 

كما لـ تستطيع الحركات االحتجاجية تقديـ رؤية صالحي الشمكلي، إلاالحتجاجات السياسية ذات البعد ا

ىك التعبير عف حالة عدـ الرضا في ىذا المجاؿ عت فعمو اما استط ىقصأف ،سياسية كاضحة كمحددة

ىذا أنتج كما كد مؤسسات دكلة كالجيش كالشرطة، كالحاجة إلى كج ،مف انقساـ السمطة عف الكضع القائـ

 ،مازيغاألحراؾ ك  ،حراؾ برقة :مثل ،التقسيميالتكجو أشكاال  جديدة مف الحركات االحتجاجية ذات الكضع 

عمى الكحدة الكطنية لممجتمع أخرى مؤكدة كقد أدى ىذا األمر إلى انبثاؽ حركات احتجاجية  ،التبككحراؾ 

لكنيا لـ تكتسب  ،كمؤسسات مجتمع مدنياالنتقاؿ الحركات االحتجاجية حيف حاكلت بعض في ، الميبي

  .المجتمعي التأييد

ف السؤاؿ الذي يطفك عمى السطح ىنا: ما أىـ العكامل التي أثرت في طبيعة كتككيف الحركات إف ،بالتالي

   ؟كرسمت فضاءاتيا في المجتمع الميبي ،تصكراتيا ـكشكمت مف ث ،االحتجاجية
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  : العوامل التي أثرت في طبيعة وتكوين الحركات االحتجاجية واالجتماعيةأهم المحور الثاني، 

 رسمت فضاءاتها في المجتمع الميبيوشكمت تصوراتها و 

كبشكل  ،في المجتمع الميبي أثرت في طبيعة الحركات االحتجاجية كاالجتماعيةالتي  العكاملعند الحديث عف 

حيث تكجد العديد ك اليسيرة ،ليست بالميمة السيمة ف ذلؾ إفـ ، 2017إلى  2011 خاص خالؿ المرحمة 

 يا كرسمت فضاءاتتمؾ الحركات طبيعة كتككيف التأثير  في  كاف ليا التي ك  ،مف العكامل المتشابكة كالمعقدة

لنا أىـ تمؾ تتكشف  ؼفسك   ،لحركات االحتجاجيةا، بيد أننا إذا أمعنا النظر في مالمح في المجتمع الميبي

    العكامل، كىي :

  فاألفكار كما ، محكرية تنطمق منيا فكرةكجكد مف في المجتمع الميبي تنطمق جل الحركات االحتجاجية

السياسات كاإلجراءات عض مف كجكد بتتمحكر ىذه الفكرة يقكؿ مالؾ بف نبي تصنع الثكرات، ك 

كفى ىذا الصدد  ، كتفشي الظمـ البيف،تتسـ باالستبداد التي المركزيةالسمطة الصادرة عف الممارسات ك 

كلعل العكلمة كتجمياتيا مكنت أفراد المجتمع  ،(22)ف "الظمـ مؤذف بخراب العمراف"إيقكؿ ابف خمدكف 

فأصبحت ىذه األفكار   ،مف سياسات كممارسات قـك بو السمطة المركزيةتمف االطالع عمى كل ما 

الحاصمة كاألحداث االجتماعية كالسياسية  ىناؾ عالقة جدلية بيف األفكار إذف  ،مجتمعيذات تأثير  

 .االحتجاجية كاالجتماعية محركات لتككيف البرسـ بدايات ا ما تقـك غالب  فاألفكار في المجتمع الميبي، 
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 045ص ،0948 الهالل، مكتبة دار منشورات: بٌروت خلدون، ابن مقدمة. خلدون بن الرحمن عبد -    
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  يعتبر ذلؾ مف العكامل التي تشجع عمى القياـ  -أجيزة الدكلةأك شيخكخة  –ضعف السمطة المركزية

كما أنيا تكثر في طبيعة االحتجاج مف آليات الحشد كالتأييد، فكمما تبيف كجكد ذلؾ  ،باالحتجاج

يتـ كسب كد القبائل كالمناطق بيدؼ العمل عمى حشد التأييد االجتماعي، كما أف ذلؾ  ،الضعف

، ثكرية تدفع نحك التغيير اجتماعية يساعد عمى سيكلة انتقاؿ الحركات االحتجاجات إلى حركات 

الفساد  يتفش ،: الفقر، البطالةىي الدكلة، عل أىـ مظاىر ضعف السمطة المركزية أك شيخكخة لك 

كليس في  ،كما قامت الحركات االحتجاجية كاالجتماعية برسـ فضاءاتيا في األطراؼ، كالمحسكبية

 ـ، في مدف كمناطق مثل:  البيضاء، كالزنتاف، كبنغازي،2011المركز، فحصمت مثال في العاـ 

كالزاكية، كمصراتو، حتى كصمت بعد فترة إلى المركز ، كمرجع ذلؾ إلى ضعف السمطة كرجاالتيا في 

قبكؿ أكثر مف  ليامدعكة  إلى االحتجاج في األطراؼ لككف  ياألطراؼ كقكتو في المركز، بالتالي س

فتتجاسر الرعايا فتقل الحماية إلى تنزؿ باألطراؼ " (23)المركز، كفى ىذا الصدد يقكؿ ابف خمدكف  

 ،كيبادر الخكارج عمى الدكلة مف األعياص كغيرىـ إلى تمؾ األطراؼ ،عمى بعض الدعكة في األطراؼ

كأمنيـ مف كصكؿ الحماية إلييـ كاليزاؿ  ،لما يرجكف حينئذ مف حصكؿ غرضيـ إلى تمؾ القاصية ليـ

 ."لى مركز الدكلةكنطاؽ الدكلة يتضايق حتى تعد الخكارج في أقرب األماكف إ ،ذلؾ يندرج

  تصبح تمؾ فحاجة إلى التغيير، القياـ السمطة المركزية بمحاكالت اإلصالح كاالعتراؼ الضمني بكجكد

لزيادة حدة الحركات االحتجاجية، كفي ىذا الصدد  يقكؿ ابف  ا  رحب صالحية مجاال  إلالفضاءات ا
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 عكارض فيفيرى ما نزؿ بدكلتيـ  ،السياسة فيقد يتنبو كثير مف أىل الدكؿ ممف لو يقظة " 24خمدكف 

الدكلة كا صالح مزاجيا، عف ذلؾ اليـر كيحسبو  بتالفينفسو  فيأخذ ،كيظف أنو ممكف االرتفاع ،اليـر

 ."فإنيا أمكر طبيعية لمدكلة ،أنو لحقيا بتقصير مف قبمو مف أىل الدكلة كغفمتيـ كليس كذلؾ

  االتصاؿ المختمفة كاإلنترنت كالفضائيات ساعد االنفتاح العالمي كذكباف الحدكد كتطكر كسائل

كل ذلؾ ساىـ في  كافة، كاليكاتف النقالة كالسرعة المذىمة في تطكرىا ككصكليا إلى فئات المجتمع

ساعد ، كمف ثـ كاالقتصادية كالسياسية االجتماعية سيكلة تثقيف الفرد كتكعيتو كاطالعو عمى حقكقو 

 سمطة المركزية.في تخفيف حدة صبغة االنقياد كالتسميـ لم

ا فإف ما يعنينا اإلشارة إليو في ىذا الخصكص ىك أف ىناؾ عدة عكامل تؤثر  في طبيعة كتككيف  ،كعمكم 

أىـ تمؾ أف إال  ،كتشكل تصكراتيا كترسـ فضاءاتيا ،في المجتمع الميبياالجتماعية الحركات االحتجاجية 

عمى عمميات  ىاجتماعي مرىكف بالدرجة األكلفنجاح أي احتجاج  ،دكر مؤسسة القبيمةيتمثل في العكامل 

، فالمجتمع القبمي األىداؼكصكال لتحقيق التغيير لتتـ بعد ذلؾ عمميات  كاالستقطاب كالقبمي،القبكؿ كالتأييد 

  .السمطة المركزيةكمازاؿ أقكى مف كما كسبق كذكرنا كاف 
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 :الميبي المجتمع في واالجتماعية االحتجاجية لمحركات والتأييد القبول عمميات المحور الثالث 

 .القبيمة باستقطاب مرهون 

القبيمة في المجتمع الميبي، كىنا ك نكد التذكير  بجدلية العالقة بيف الدكلة  ،ىذا التساؤؿلمناقشة قبل التطرؽ 

ـ مع االحتجاجات االجتماعية التي عمت جل 2011ـ اتعامل السمطة المركزية العكىي آلية  ،نكد سرد قصة

إلى لجأت األمنية، جيزة األتمؾ االحتجاجات مف خالؿ معالجة عف السمطة بعد عجز المدف كالقري الميبية، 

كىي أف المجتمع القبمي كاف كمازاؿ أقكى مف  ،اد مسممة سبق كأف ذكرناىيكأتلكىنا نعكد  ،مؤسسة القبيمة

مصطفي عبدالجميل إلى كزير العدؿ ك  ،عبدالفتاح يكنسكزير الداخمية : (مثال)تـ إيفاد ف ،السمطة المركزية

قبائل كأفراد ألىـ نما إككزير عدؿ بالنسبة لمثاني،  ،ليس ككزير داخمية بالنسبة لألكؿ ،المنطقة الشرقية

كالزاكية   كمصراتو، ،الزنتافإلى أشخاص تـ إيفاد كما  ،ممنطقة الغربيةبالنسبة لا المنطقة الشرقية، كالحاؿ أيض  

معرفة ا نو مف الميـ جد  إبالتالي فك ، نما النتمائيـ لتمؾ القبائل كالمناطقإالسمطة، أجيزة في كمسؤكليف  كاليس

ضعف ففي المجتمع الميبي، كاتساع الحركات االحتجاجية فيـ طبيعة في مؤسسة القبيمة دكر مكانيزما 

ـ، 2011تخفق في احتكاء الحركات االحتجاجية العاـ جعميا  -مؤسسات الدكلة  -كليس السمطة المركزية 

أجيزة -حركات االحتجاجية حدثت فجكة بيف مجاؿ السمطة المركزية عند قياـ الكىذا يعني ببساطة أنو 

سسة لمؤ غمبة ال تكانأقكى مف السمطة المركزية فكاف كال يزاؿ   المجتمع القبمي فمجاؿ القبمي، الك ، -الدكلة

في النياية مما ساىـ  ،في استقطاب القبائل يةحركات االحتجاجالنجحت ك  –السمطة المركزية مى عالقبيمة 

مف دعـ كمساندة  دكر الخارجيىنا ال ، دكف أف ننكر كسقكط أجيزة السمطة المركزية ،القذافيحكـ قكط إلى س
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ذا ، التنسيق بيف قكى االحتجاج كالقبائلكجكد حاالت تأكد مف البعد ، السمطة المركزية سقكطعممية في  كا 

كنقصد ىنا بالتحديد رأس  –السمطة المركزية  ىلد أنو ال يكجدأضفنا إلى كل ما سبق حقيقة أخرى كىي 

فاصل بيف الدكلة، كمف يقكد تمؾ الدكلة، أي" النظاـ السياسي"، فكالىما كاحد،   -الحاكـ   -السمطة 

كىك التأكيد  ،كلكف بمنطق آخر ،لة لكيس الرابع عشر "أنا الدكلة كالدكلة أنا "عاد مقك أ فالرئيس الميبي مثال :  

كلعل لجكء السمطة المركزية لمقبائل في معالجة أي "الدكلة ك السمطة"،  ،عمى ككنو  ُيمثل "رب ىذه العائمة"

األعمى لدى رأس الحكـ أك تحتل المرتبة العصبية بأف بيف يُ األمنية،  جيزةبعد فشل األاالحتجاجات الحركات 

ـ، إسقاط كتفكيؾ بنية النظاـ الحاكـ 2011بالتالي عندما استطاعت االحتجاجات العاـ ك السمطة المركزية، 

ىذا األمر  يبيف لنا يما كاحد، ك يكمألف ف ذلؾ كاف يعنى بالضركرة انييار كسقكط الدكلة برمتيا، إف ،في ليبيا

عف الكعي العصبي، كىذا  الدكلة بعيدا  مؤسسات كأجيزة خفاؽ النظاـ السياسي السابق في بناء كترسيخ إمدى 

يتـ كاف ف ،دكلة قكية أجيزةمؤسسات ك ا لـ يستطع بناء النظاـ الممكي السابق ىك أيض  ف ،مر ليس بالجديداأل

كىنا ربما نتذكر   ،االحتجاجاتكات الحر في نزع فتيل بعض مؤسسة القبيمة حياف إلى االلتجاء في كثير مف األ

مباشرة إلى مؤسسة تـ االلتجاء ف ،في حمياآنذاؾ خفاؽ مؤسسات الدكلة ا  ك ، 1964العاـ الكبرى احتجاجات 

  القبيمة. 

 الميبيمستقبل الحركات االحتجاجات واالجتماعية في المجتمع  حور الرابع :مال. 

تكاجو مستقبل الحركات االحتجاجات حقيقية التساؤالت الطرح حاجة إلى في  نحف ،ذي بدء ئباد  

مشركع إلى مجرد احتجاجات مطمبية ال ترتقي  ياربما تجعل من، كالتي كاالجتماعية في المجتمع الميبي
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ماذا نريد مف فما مستقبل الحركات االحتجاجات االجتماعية في المجتمع الميبي؟  ك ، إصالح كطني طمكح

 في المجتمع الميبي؟ الحركات االحتجاجية كاالجتماعية 

في  اُ أكثر فعالية كتأثير كاجتماعية لضماف حركات احتجاجية  يحتاج منا إلى كقفة لمتدبرالمطركح  ف السؤاؿإ

كالمناطقية  ،كالقبمية ،الفئكيةطر مف األاالحتجاجات يناؾ حاجة إلى ضركرة انتقاؿ حركات ف، المجتمع الميبي

الحركات االحتجاجية ، فمجتمعالفي  شامال   ا  كديمقراطي ا  سياسي ا  يإصالح ا  مشركعتمتمؾ حركات اجتماعية نحك 

يحاكؿ مجتمعي  عف كجكد كعيتعبر في جكىرىا  ـ،2014ظاىرة يكمية في مرحمة ما بعد  التي تكاد تككف 

كغياب أجيزة  ،السمطة المركزيةىشاشة عف في الكقت نفسو كما ُيعبر تجاكز أزمة ضعف السمطة المركزية، 

ـ، كىك الذي 2011ا أباف الحراؾ المجتمعي كىذا الكعي المجتمعي ىك رأس الماؿ الذي كاف متكفر   ؛الدكلة

في  يفكاف لذلؾ تأثير ديناميك ،قالب كاحدفي  ا  متحدحيث كاف ذلؾ الكعي سقكط السمطة المركزية، ساىـ في 

تشتت كضياع ذلؾ حصكؿ حظنا ـ ال2014كخالؿ مرحمة ما بعد  ،السعي نحك " سقكط السمطة المركزية"

فيما  الحراؾ المجتمعي نتيجة لحصكؿ صراعات عمى السمطةكتقيقر انييار إلى  ىمما أد ،الكعي المجتمعي

 -رأس الماؿ  –المجتمعي  الكعيف إبالتالي فك ، -الكعي المجتمعي –ماؿ الإلى تبديد رأس  ىمما أد ،بعد

حاالت تخطي ل ،إصالحي شامل مشركع كطنيتتضمف  –حكؿ أفكار  –االلتفاؼإعادة إلى بحاجة كاف 

أيضا كما تبرز ـ، 2014عمى السمطة منذ األىمي حالة الصراع  افرضتيالتي الحياة السياسية االنقساـ في 

 ،المجتمعيعمميات الحشد كالتأييد عمى تساعد  ،الحاجة إلى ضركرة القياـ بالبحث عف آليات كأساليب جديدة

نتيجة االستياء المجتمعي التمممل ك كما أف حاالت كبشكل خاص في المناطق كالقري خارج المدف الكبرى، 
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تعمل عمى تككيف   -أفكار –إلعادة االلتفاؼ حكؿ تسنح كانقساميا ربما الحالية ضعف السمطة المركزية ل

العالقة بيف مرتكزاتو األساسية إعادة تقكيـ  ،صياغة عقد اجتماعي جديدُيعاد فيو  صالحي،إمشركع كطني 

 .جاكز المرحمة الصعبة مف تاريخ المجتمع الميبيبغية تمفيكمي القبيمة، كالدكلة، 
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