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 مقدمة

بعد أن وضعت الحرب العالمٌة الثانٌة أوزارها، وخسرت دول المحور الحرب )ألمانٌا، إٌطالٌا، 

شٌة تالٌابان( بدأت دول الحلفاء )الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، برٌطانٌا، فرنسا، روسٌا، الصٌن( المن

ٌبٌا كانت تقبع تحت االستعمار اإلٌطالً وضعت تحت وصاٌة بالنصر بتقسٌم تركٌة الخاسرٌن؛ ل

 برٌطانٌة وفرنسٌة ووجود عسكري محدود للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.

شعرت النخب الوطنٌة السٌاسٌة حٌنها بضرورة التعوٌل على المقاومة السٌاسٌة، لتنال لٌبٌا المقسمة 

ات وأحزاب وتكتالت سٌاسٌة كانت بمثابة منابر استقاللها ووحدتها، ما دفع بتلك النخب لتكوٌن جماع

للمقاومة السٌاسٌة السلمٌة، خاضت معارك طوٌلة ومرٌرة فً الداخل والخارج حتى نالت البالد 

 .0220استقاللها فً نهاٌة 

كما أشرنا فرضت طبٌعة التقسٌم اإلقلٌمً لألراضً اللٌبٌة )طرابلس، برقة، فزان( أن ٌكون العمل 

ا، لكن الهدف كان ٌصبو لتوحٌد البالد واستقاللها تحت حكومة سٌاسٌة واحدة، والبحث السٌاسً إقلٌمٌ

الذي بٌن أٌدٌنا ٌناقش تكوٌن األحزاب السٌاسٌة منذ عشٌة انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة، حتى مٌالد 

ة جامحة الدولة اللٌبٌة الحدٌثة واستقاللها وما صاحبه من صراع فٌما بٌن زعمابها وانشقاقات ورغب

 ملكٌة سٌاسٌة لحل األحزاب السٌاسٌة وإجهاض العمل المدنً.

 مشكلة البحث:

ٌحاول الباحث تتبع مسٌرة األحزاب السٌاسٌة اللٌبٌة منذ ظهور بوادر العمل السٌاسً المنظم، الساعً 

سٌاسٌة ٌلتف لنٌل األقالٌم اللٌبٌة استقاللها، وخالصها من الوصاٌة األجنبٌة نحو وحدتها وتكوٌن سلطة 

علٌها الشعب اللٌبً، كما ٌسعى الباحث لبحث إشكالٌة التكوٌن الحزبً ومدى أثره فً الحٌاة السٌاسٌة 

 اللٌبٌة، باعتبار ذلك من ابجدٌات العمل الحزبً السٌاسً.

هل لألحزاب اللٌبٌة أثر فً الحٌاة السٌاسٌة فً فتر ما بعد  جوهري:تكمن مشكلة البحث فً سإال 

 المٌة الثانٌة حتى مٌالد الدولة الوطنٌة اللٌبٌة؟ الحرب الع

 فرضٌة البحث:

ٌنطلق البحث من فرضة شرطٌة مفادها، لألحزاب اللٌبٌة أثر ملحوظ فً الحٌاة السٌاسٌة اللٌبٌة فترة ما 

 بعد الحرب العالمٌة الثانٌة حتى مٌالد الدولة اللٌبٌة الحدٌثة.

 أهداف البحث:

 لألحزاب السٌاسٌة اللٌبٌة.التعرف على االثر السٌاسً  -0

 مدى مشاركة المجتمع اللٌبً فً العملٌة السٌاسٌة. -5

 أثر النخب السٌاسٌة اللٌبٌة فً المجتمع اللٌبً. -1

 التعرف على تصنٌفات األحزاب السٌاسٌة اللٌبٌة.  -4

mailto:m.bentaher@media.misuratau.edu.ly
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 أهمٌة البحث:

 حول األحزاب السٌاسٌة اللٌبٌة. سٌاسً تارٌخً تزوٌد المكتبة السٌاسٌة اللٌبٌة ببحث -0

 سبر أغوار مرحلة مهمة من مراحل النضال السٌاسً اللٌبً. -5

رغبة الباحث فً توضٌح ما حصل فً تلك المرحلة المهمة من تارٌخ لٌبٌا السٌاسً وتزوٌد الباحث  -1

 التارٌخً والمناضل السٌاسً بمعلومات عن فترة مهمة فً تارٌخ السٌاسة اللٌبٌة. 

 منهج البحث:

هاج المنهج التارٌخً جاء كصٌرورة لتتبع المراحل التً مر بها العمل للبحث ضروراته المنهجٌة، فانت

السٌاسً الحزبً فً لٌبٌا، كما أن العمل وفق المنهج الوصفً التحلٌلً، جاءت ضرورة ملحة فرضتها 

 طبٌعة البحث العملٌة.

 السٌاسً:تعرٌف الحزب أوال: 

لألحزاب السٌاسٌة وذلك لتنوع المدارس والمنظرون فً العلوم  ال ٌمكن الركون لتعرٌف محدد 

 االجتماعٌة. لكننا سنعرض بعض التعرٌفات منها: 

حزبه ـ حزبا، األمر: أشتد علٌه، أشتد علٌه، ضغطه فجؤة، القرآن: جعله أحزابا، حزب تحزبا  لغوٌا:

ب تحزبا القوم، صاروا القوم: جمعهم أحزابا، حازبه محازبة، صار من حزبه، نصره وعاضده، تحز

 .(1)ٌضا القسم من القرآن الكرٌمأأحزابا تجمعوا، تحازبوا تحازبا له: تعصبوا له وسعوا سعً جماعته، 

ٌعرفه الفقٌه الفرنسً بنجامٌن كونستنان " الحزب هو اجتماع جماعة ٌعتقدون العقٌدة اصطالحٌا: 

 .(2)السٌاسٌة ذاتها"

اد بٌن مجموعة من األفراد بغرض العمل معا لتحقٌق الصالح أما الموند فٌقول عن األحزاب " اتح

 .(3)القومً وفقا لمبادئ خاصة متفقٌن علٌها جمٌعا"

لٌس طابفة بل مجموعة طوابف. واجتماع مجموعات صغٌرة  الحزب“إن ومورٌس دٌفرجٌه ٌقول 

 .(4)بٌنهابٌنها نظم تنسق  فٌماشعب، لجان، جمعٌات محلٌة... إلخ( تربط )منتشرة فً البالد 

 أن الحزب السٌاسً هو تجمع اجتماعً لغاٌة وهدف مشترك نحو العمل السٌاسً المنظم.ٌرى الباحث: 

تربطها عقٌدة واحدة السٌاسٌة حزاب أن األ ،نالحظ من خالل استعراضنا لتعرٌفات متعددة المشارب

ب فً لعب دورا ترغ ،وكذلك أهداف مشتركة، لها نشاطات سٌاسٌة وثقافٌة واجتماعٌة واقتصادٌة

سٌاسً ٌهدف للوصول إلى السلطة، بخالف جماعات الضغط التً ال تسعى للوصول للسلطة بقدر 

 الضغط على من فً السلطة.

 حزاب السٌاسٌة:دور األ ثانٌا:

دوار متعددة ٌنبغً القٌام بها داخل المجتمع، باعتبارها مإسسات رابدة ومإثرة فً ألألحزاب السٌاسٌة 

والعمل الدٌمقراطً والمدنً، كما أنها تتنافس فٌما بٌنها كل لكسب أكبر قدرا من حركة المجتمع 

 المإمنٌن بها وببرامجها وأهدافها، نستعرض منها ما ٌلً:

                                                           
(1)

 .511، ص 0221، 4دار المجانً شرمل، ط  لبنان بٌروت، ،معجم مجانً الطالب 
(2)

، ص 5100الهٌبة العامة لقصور الضٌافة، ، القاهرة، ترجمة: علً مقلد وعبد المحسن سعد، األحزاب السٌاسٌةمورٌس دٌفرجٌه،  

5. 
(3)

 .511، ص 5101، 0وزارة الثقافة والمجتمع المدنً لٌبٌا، ط طرابلس،، الطرٌق إلى المجتمع المدنًمحمد قدري عمر الشرٌف،  
(4)

 .11، مرجع سابق، ص السٌاسٌة األحزاب، دٌفرجٌه مورٌس 
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 ـ التنشئة السٌاسٌة: 5

، ومنتسبٌهاساسٌة لألحزاب السٌاسٌة العمل على التنشبة السٌاسٌة ألعضابها من االدوار والمهام األ

تعنً ببساطة العملٌات التً ٌكتسب "التنشبة السٌاسٌة على المستوى الفردي بؤنها  ٌمكن تعرٌف ثحٌ

 .(1)"الفرد من خاللها توجهاته السٌاسٌة الخاصة، معارفه، مشاعره، وتقٌٌماته لبٌبته ومحٌطه السٌاسً

حزاب ٌبرز دور التنشبة السٌاسٌة فً الدول الدٌمقراطٌة التً تسمح بالتعددٌة الحزبٌة وممارسة األ

ادوارها بكل حرٌة دون توجٌه أو ضغط من مإسسات الدولة، فاألحزاب السٌاسٌة هً المنوطة بالعمل 

حزاب عبر ما تملكه من وسابل اتصال متعددة حٌث تعمل األ ،د الكوادر القٌادٌة للمجتمعاالسٌاسً وإعد

 ً.لالتصال والتؤثٌر فً الجماهٌر وحثهم على المشاركة السٌاسٌة والعمل السٌاس

 ـ االتصال بٌن الجماهٌر والسلطة السٌاسٌة:0

سواء كانت حاكمة أو فً  ،حزاب السٌاسٌة دور الوسٌط بٌن الجماهٌر والسلطة السٌاسٌةتلعب األ

المعارضة، ففً حالة أن الحزب كان حاكما فهو ٌمارس السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة حٌث 

حالة كان الحزب فً المعارضة فهو ٌمارس دور الرقابة على  وفً ،ٌعمل على تلبٌة إرادة الجماهٌر

 السلطات السٌاسٌة بالتوجٌه والنقد بالتواصل مع الجماهٌر ونقل رغباتهم للحكومة. 

 العام:ـ تشكٌل الرأي  3

ٌدٌولوجٌة " مجموعة آراء األفراد حول موضوع ذي أهمٌة ي العام ذات الداللة األأمن تعرٌفات الر

راء( التً فً مقدورها ممارسة التؤثٌر على مواقف األفراد والجماعات وعلى سٌاسات عامة، )أي اآل

 .(2)الحكومات "

ي العام ٌعمل على التؤثٌر فً مواقف المجتمع وسٌاسات الحكومة، أعاله نلتمس أن الرأمن التعرٌف 

بؤٌدولوجٌتها ي العام أقناع الرإحزاب لتوضٌح وجهة نظرها ووذلك من االدوار التً تضطلع بها األ

حزاب السٌاسٌة على تشكٌل الرأي العام الذي ٌقوم على احترام آراء االغلبٌة وأفكارها، كما تعمل األ

 واالقلٌة فً نفس الوقت.

حزاب اللٌبرالٌة الدٌمقراطٌة إلى زرع روح الدٌمقراطٌة واحترام من خالل السلوك االنتخابً تسعى األ

حتى تكسب الرأي العام وتقنعه ببرامجها التً تروج  ،لمسإولٌنالتنوع عند تشكٌل الحكومة واختٌار ا

 .إلٌها

 السٌاسٌة:ـ تحدٌد المسؤولٌات والرقابة  1

ل إلى السلطة، فإن وبما أن األحزاب السٌاسٌة دخلت اللعبة السٌاسٌة وباتت تتنافس فٌما بٌنها للوص

مسإولٌة تصرفاتها وكذا  النتٌجة هً حزب حاكم والبقٌة فً المعارضة، فلهذا تتحمل األحزاب

 أعضاإها فً نجاحهم وفشلهم.

أحزاب المعارضة تمارس دور الرقابة السٌاسٌة على الحزب الحاكم، حٌث تعمل كمنبه لألخطاء 

والهفوات التً ٌقع فٌها الحزب الحاكم، ٌتم ذلك بما تملكه أحزاب المعارضة من وسابل إعالم واتصال 

 .لها انتشار واسع ومإثر فً المجتمع

ذلك ما جعل بعض علماء االجتماع السٌاسً مثل "لٌبست" و "برو" و "اورٌم" ٌهتمون بتحلٌل وظابف 

خاصة أن لها أدوار وظٌفٌة مزدوجة ومتعددة فً الحٌاة االجتماعٌة  ،وأهمٌة األحزاب السٌاسٌة

                                                           
(1)

ترجمة: مصطفى عبد هللا خشٌم ومحمد زاهً محمد ، السٌاسٌة التنشئة رٌتشارد داوسن، كٌنٌث بروٌت، كارن داوسن،  

 .22، ص 0221، 0المغٌربً، بنغازي، منشورات جامعة قارٌونس، ط 
(2)

، 5111، 0، بٌروت، مركز دراسات الوحدة العربٌة، ط فكر إعالمً ممٌز دراسات فً نظرٌة االتصال نحوعبد الرحمن غزي،  

 .21ص 
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الذي نادى به رادة العامة والسٌادة الشعبٌة للجماهٌر، هذا إلالمعاصرة، وال سمٌا عند تحقٌق مبدأ ا

 .(1)ظرٌة العقد االجتماعًن"روسو" عند تحدٌد العالقة بٌن الحاكم والمحكومٌن، وتطبٌق أفكاره حول 

 االجتماعً:والتضامن  االستقرارـ تحقٌق  1

على اختالف تصنٌفات ومرجعٌات األحزاب السٌاسٌة، كلها تعمل على تحقٌق االستقرار فً المجتمع، 

 جتماعً السٌاسً.ذلك ٌعد من صلب عملها اال

كما ٌتعلق األمر، بصفة خاصة، بقٌم ذات حدود غٌر واضحة بشكل كاف: كالحرٌة والتضامن، وحقوق 

االنسان ... وذلك على األقل، لخلق الوهم بوجود معتقدات مشتركة بٌن فبات المواطنٌن الذٌن 

نات ٌتشاطرون أحٌانا، فً الواقع، تطلعات مختلفة جدا. لكن هذا "الوهم" ٌخلق الشعور بوجود تضام

 .(2)أفقٌة تتجاوز فوارق السن والطبقة واالنتماء المحلً، وٌشجع، بالتالً على التكامل االجتماعً

أن لألحزاب برامج وأٌدولوجٌات مختلفة ومتصارعة لكسب مإٌدٌن لها، لكنها فً الغالب تعمل  كال ش

 على التضامن االجتماعً الوطنً والحفاظ على تمساك الوطن واستقراره.

 ار الحكام والقادة السٌاسٌٌن:ـ اختٌ 6

إن ابسط تعرٌف بالدٌمقراطٌة واكثره واقعٌة هو التالً: إنها النظام الذي ٌختار فٌه المحكومون 

الحاكمٌن عن طرٌق االنتخابات الصحٌحة والحرة. وحول عملٌة االختٌار هذه طور علماء القانون، بعد 

جبها ٌعطً الناخب للمنتخب وكالة لٌتكلم وٌتصرف فالسفة القرن الثامن عشر، نظرٌة التمثٌل التً بمو

باسمه. وبهذا الشكل، ٌمثل البرلمان الذي هو نابب األمة والسٌادة الوطنٌة. وقد اصاب التحوٌر العمٌق 

واقعة االنتخابات، ونظرٌة التمثٌل، بفعل نمو األحزاب. فلم ٌعد الحوار بٌن الناخب والمنتخب أو بٌن 

تدخل فرٌق ثالث بٌنهما حور بصورة جذرٌة طبٌعة هذه العالقات. قبل أن  األمة والبرلمان: إذ أن

 .(3)ٌنتخب النابب من قبل ناخبٌه، ٌقع علٌه اختٌار الحزب

نستشفه مما سبق، أن اختٌار القادة والسٌاسٌٌن من المجتمع ودخولهم للمعترك السٌاسً، ٌقع عببه على 

طٌة التً تقدم عدد من المتنافسٌن والذٌن فً العادة األحزاب السٌاسٌة، خصوصا فً األنظمة الدٌمقرا

تدربوا فً الحزب على العمل السٌاسً، لٌكونوا ممثلٌن ألحزابهم فً المراكز القٌادٌة بالمجتمع، وعلى 

 الناخبٌن اختٌار األفضل من بٌنهم.

 ـ احترام مبدأ الفصل بٌن السلطات: 7

لقانون" للفصل بٌن السلطات الذي أوضح فٌه ماهٌة نظر المفكر االنجلٌزي مونتسكٌو فً كتابه "روح ا

السلطات الثالث: التشرٌعٌة، التنفٌذٌة، القضابٌة، مإكدا على ضرورة الفصل بٌنها الحترام مبادئ 

 .(4)العمل المإسساتً والدٌمقراطً

طبقا لذلك تعمل األحزاب السٌاسٌة على احترام مبدأ الفصل بٌن السلطات، باعتبارها من مبادئ 

دٌمقراطٌة، وباعتبارها سلطة رقابٌة وضبطٌة على المجتمع، وعلى ضرورة احترام الدستور من قبل ال

 السلطات، واستجواب الوزراء والمسإولٌن الحكومٌٌن تحت قبة البرلمان.

 

                                                           
(1)

، 0دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، ط  بٌروت،، علم االجتماع السٌاسً، السٌاسً االجتماع علم الرحمن، عبد محمد هللا عبد 
 .120، 121، ص 5110

(2)
، 0، ترجمة: محمد عرب صاصٌال، بٌروت، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، طعلم االجتماع السٌاسًفٌلٌب برو،  

 .112، ص 0221
(3)

 .127 ص سابق، مرجع، السٌاسٌة األحزاب دٌفرجٌه، مورٌس 
(4)

    édition,  
ère1 paris, Armand Colin,, L'Etat figure moderne de la politique, FABRE Simone -GOYARD 

1999, p. 56.   



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 75-94           0202, 51مجلة البحوث األكادٌمٌة, العدد 

52 
 

 ثالثا: مسٌرة العمل السٌاسً الحزبً اللٌبً:

البالد وبداٌة مرحلة الوصاٌة االنجلٌزٌة نشط العمل السٌاسً الحزبً فً لٌبٌا بعد طرد اإلٌطالٌٌن من 

الفرنسٌة مع نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة، حٌث شهدت عودة زعامات لٌبٌة كانت فً المنفى تعمل على 

المقاومة السٌاسٌة، مثل السٌد إدرٌس السنوسً والسٌد بشٌر السعداوي، كما ال ٌخفى دور النخب 

 رفضها الدابم لالستعمار.السٌاسٌة والثقافٌة فً الداخل اللٌبً و

انتبهت تلك النخب ألهمٌة العمل السٌاسً وتكوٌن "أحزاب سٌاسٌة لٌبٌة" تطالب بضرورة استقالل لٌبٌا 

تحت راٌة وطنٌة واحدة، تناغما مع المتغٌرات المجتمعٌة الدولٌة التً باتت تنبذ االستعمار بكافة صوره 

 .وتدعو الستقالل الشعوب وحقها فً تقرٌر مصٌرها

حٌث شهدت المرحلة صعود قوى عالمٌة جدٌدة مثل االتحاد السوفٌٌتً الذي شجع الحركات المناوبة 

لالستعمار، وسعً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لتحل محل القوى االستعمارٌة االوربٌة، رافق ذلك 

 .(1)ضعف القوى االستعمارٌة االوربٌة المنهكة من الحرب العالمٌة الثانٌة

قا المحاوالت الجادة لتؤسٌس أحزاب وجمعٌات وحركات سٌاسٌة فً أقالٌم لٌبٌا الثالثة، سنعرض الح

 طرابلس، برقة وظروف ضعفها أو انعدامها فً فزان*.

 ـ فً طرابلس الغرب:5

 : أـ الحزب الوطنً

 رباسته وتولى علٌه أشرف الذي األدبً، النادي افتتاح أعٌد 0244 سنة الثانٌة العالمٌة الحرب بعد

" الوطنً الحزب" نواة النادي هذا وكان األول، الرعٌل من واألدباء الكتاب وضم قنابه أحمد الشاعر

 الوطنً، للحزب مقرا النادي وأصبح أعضاإه إلٌه فؤنضم حسن، الفقٌه أحمد تشكٌله إلى دعا الذي الحقا

 .    (2)الثانٌة العالمٌة الحرب انتهاء عشٌة المطربة الفترة تلك فً السٌاسٌة نواٌاه ٌعلن أن دون

 نوفمبر فً التظاهر أثر على العالٌة، والعروبٌة الوطنٌة بروحهم-الحقا الحزب- النادي أعضاء اشتهر

 فلسطٌن، شعب ضد وتخطط تحاك كانت التً خصوصا، والبرٌطانٌة الغربٌة المإامرات ضد 0242

 األدبً النادي مقر البرٌطانٌة الشرطة داهمت كما السجن، فً بهم وزج األعضاء اعتقل حٌث

 فً للمشاركة سٌاسً حزب تؤسٌس فً األعضاء نٌة خاللها من تبٌن التً وسجالته، أوراقه وصادرت

 .(3)الحدٌثة دولتها وبناء لٌبٌا ووحدة استقالل معارك

 نوفمبر مظاهرة أثر ورفاقه السجن من حسن الفقٌه أحمد خرج أن ، بعد0247 فبراٌر منتصف فً

 تقدم ثم العربٌة الجامعة ومع مصر فً والمهاجرٌن الزعماء مع والمشاورة االتصال فً شرع ،0242

 مقر العمال حزب بناٌة من واتخذ سٌاسً حزب إلنشاء رسمً بطلب البرٌطانٌة العسكرٌة لإلدارة

 .(4)له مإقت

 

 
                                                           

(1)
، القاهرة، دار األمٌن للطباعة والنشر تطور السٌاسة الدولٌة فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌنأنظر محمد السٌد سلٌم،  

 .201، 205، ص 5115، 0والتوزٌع، ط 
(2)

ٌٌن للدراسات التارٌخٌة، ، طرابلس، مركز جهاد اللٌبحٌاته وأدبه 5971ـ  5891أحمد الفقٌه حسن: الحفٌد محمد مسعود جبران،  

 .001ـ  15، ص 5111، 0ط 

*اضطررت لتناول العمل السٌاسً فً أقالٌم لٌبٌا )طرابلس، برقة، فزان( كل على حدا، تماشٌا مع الواقع السٌاسً اللٌبً المجزئ بعد 
 الحرب العالمٌة الثانٌة من قبل برٌطانٌا وفرنسا دول الوصاٌة على لٌبٌا.   

(3)
 .001ـ  15ص  المرجع نفسه، 

(4)
 ص ،5101 ،0ط ،والتوزٌع للنشر الفرات دار إصدار ،بٌروت ،ونضاالتها األحزاب لٌبٌا: نشأة ،الشرٌف السٌد مفتاح  

22،27،25. 
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 للحزب برنامج محدد كما ٌلً:

التؤكٌد على أن التفوق لمنطقة طرابلس( والتصدي لعودة ـ المحافظة على وحدة األراضً اللٌبٌة )مع  0

 الحكم اإلٌطالً إلى لٌبٌا تحت أي شكل من األشكال،

 ـ ضرورة استبدال اإلدارة البرٌطانٌة بإدارة لٌبٌة وإلغاء كافة القوانٌن اإلٌطالٌة، 5

 .(1)ـ إٌصال القضٌة اللٌبٌة إلى هٌبة األمم المتحدة لالعتراف باستقالل البالد 1

طرحت فرضٌة وصاٌة الجامعة العربٌة على لٌبٌا فً حالة الفشل لنٌل االستقالل ولم ٌمانع األعضاء، 

لكن الخالف نشب حول دعوة بعض االعضاء إلى حماٌة مصرٌة على لٌبٌا، حٌث نشب خالف دفع 

 .(2)بربٌس الحزب أحمد حسن الفقٌه إلى الخروج من الحزب وتولً الرباسة من قبل مصطفى مٌزران

 ب ـ حزب الجبهة الوطنٌة المتحدة: 

، برباسة سالم المنتصر، فً اجتماع ضم وجهاء 0247ماٌو  01أعلن عن مٌالد الحزب رسمٌا فً 

وأعٌان طرابلسٌون منهم محمد أبو االسعاد العالم )مفتً طرابلس(، وعون سوف، وطاهر المرٌض، 

على االستقالل، واالتصال بجمٌع الجبهات وإبراهٌم شعبان، محمود المنتصر، كان هدف الجبهة العمل 

والمنظمات والشخصٌات السٌاسٌة الدولٌة لتحقٌق هذا الهدف وتهٌبة الشعب اللٌبً كً ٌكون سندا لها 

 .(3)فً هذه المهمة

، إلى الدول الكبرى )الوالٌات المتحدة، االتحاد 0247قدم الحزب مذكرة رسمٌة فً شهر ٌونٌو 

سا(، ضمنها مطالبهم حول االستقالل التام فً أسرع وقت ممكن، وإقامة نظام السوفٌٌتً، برٌطانٌا، فرن

، برسالة 0247دٌمقراطً، كما أرسل الحزب محمود المنتصر والطاهر المرٌض إلى القاهرة فً ٌونٌو 

 إلى األمٌر إدرٌس السنوسً تتضمن برنامج عمل الحزب وهو: 

 ،ـ العمل على االستقالل والوحدة للبالد اللٌبٌة0

 ـ االنضمام إلى جامعة الدول العربٌة،5

 ـ إنهاء النزاعات القابمة بٌن الجالٌتٌن الطرابلسٌة والبرقاوٌة بسبب مسؤلة اإلمارة،1

 ـ أن تكون اإلمارة مقتصرة فً شخص األمٌر إدرٌس السنوسً وال تكون وراثٌة،4

 .(4)ـ أن ٌكون الحكم فً البالد نٌابٌا دستورٌا2

درٌس السنوسً مبدبٌا على برنامج الحزب خصوصا ما ٌتعلق باإلمارة، تبادلت بعد موافقة السٌد إ

المحادثات بٌن ممثلٌن عن الجبهة البرقاوٌة، وبٌن ممثلٌن عن حزب الجبهة الوطنٌة المتحدة، والتً بآت 

بالفشل، كما شهدت األخٌرة انقسام فً صفوفها بسبب خالفات شخصٌة حول اإلمارة السنوسٌة دفعت 

لة ربٌس الجبهة السٌد سالم المنتصر الذي كون الحقا "حزب االستقالل" وتعٌٌن السٌد الطاهر باستقا

المرٌض ربٌسا لها، ولنفس السبب انشق أحمد الفقٌه حسن وعلً بن رجب ومحمد توفٌق المبروك، 

 الذٌن شكلوا حزب الكتلة الوطنٌة. 

                                                           
(1)

 لٌبٌا بٌن الماضً والحاضر صفحات من التارٌخ السٌاسً )مٌالد دولة االستقالل ـ المجلد األول(محمد ٌوسف المقرٌف،  

 .554، ص 5105، 5اكسفورد، مركز الدراسات اللٌبٌة، ط 
(2)

 https://www.afrigatenews.net/static/marsad/23.pdf  
(3)

، ص 5105، 0طرابلس، دار الرواد، ط ،5972ـ5923محمود المنتصر ودوره السٌاسً فً لٌبٌا صادق فاضل زغٌر الزهٌري،  

70. 
(4)

، ص 0225، 0، القاهرة، مطبعة االعتماد، ط 0ج مٌالد دولة لٌبٌا الحدٌثة وثائق تحرٌرها واستقاللها, محمد فإاد شكري،  

150 ،155. 

https://www.afrigatenews.net/static/marsad/23.pdf
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 ج ـ حزب الكتلة الوطنٌة الحرة:

نشقون عن حزب الجبهة الوطنٌة حزب الكتلة، ذو المٌول الجمهورٌة ، أسس الم0247ماٌو  11فً 

ورفضهم إلمارة السٌد إدرٌس السنوسً، منادٌن بوحدة لٌبٌا واستقاللها، وانضمامها لجامعة الدول 

 العربٌة.

رفع الحزب مذكرة لجامعة الدول العربٌة عقب إعالن تؤسٌسه مباشرة أوضح فٌها مطالبه الربٌسٌة التً 

 ن أجلها:تؤسس م

ـ وحدة لٌبٌا بحدودها الجغرافٌة المعروفة والممتدة من مصر شرقا إلى تونس غربا، ومن السودان 0

 جنوبا حتى البحر المتوسط شماال،

 ـ استقالل لٌبٌا التام دون أي شروط أو قٌد من الدول االجنبٌة،5

 .(1)ـ االنضمام لجامعة الدول العربٌة1

مناهضة الوصاٌة االنجلٌزٌة على لٌبٌا، ما دفع باإلدارة العسكرٌة لعب الحزب دورا كبٌرا فً 

االنجلٌزٌة العتقال قٌاداته ومراقبة ومتابعة نشاطات الحزب، ورغم اختالفه مع األحزاب األخرى حول 

 عدة قضاٌا فؤنه عمل على توعٌة الشارع لضرورة استقالل لٌبٌا موحدة.

 د ـ حزب االتحاد المصري الطرابلسً: 

ادت االنشقاقات بٌن الحزبٌٌن نحو تكوٌن أحزاب "شخصٌة" تعتمد على زعماءها مإسسٌها دون ازد

 0247دٌسمبر  07البرامج والقاعدة الشعبٌة، ومنها حزب االتحاد المصري الطرابلسً الذي تؤسس فً 

بعد انفصال ٌوسف المشٌرقً، وعلً بن رجب عن حزب الكتلة الوطنٌة، حٌث كان األخٌر ربٌسا 

زب الجدٌد، الذي دعا إلى االتحاد تحت التاج المصري، بشرط أن تتمتع األقالٌم اللٌبٌة باالستقالل للح

 .(2)الداخلً؛ لم تكن لتلك الدعوة والمطالب قبوال كبٌرا داخل الشارع اللٌبً والمصري

 من ضمن برامج وأهداف الحزب: 

 المصري، التاج تحت لٌبٌا توحٌد ـ0

 فلسطٌن، عن الدفاع ـ5 

 .(3)لٌبٌا إلى االٌطالٌٌن عودة أمام . الوقوف1 

 ه ـ حزب العمال: 

، بزعامة بشٌر بن حمزة بعد خروجه من حزب الكتلة 0245تؤسس الحزب فً األول من سبتمبر 

الوطنٌة الحرة، سعدت عالقة السٌد بشٌر بن حمزة بالشارع الطرابلسً من عمال المٌناء على تؤسٌس 

 فت به االدارة البرٌطانٌة.تنظٌم ذو طابع عمالً اعتر

 هدف الحزب إلى، العمل توحٌد لٌبٌا واستقاللها، وأن تكون تحت إمارة السٌد إدرٌس السنوسً.

كان أول حزب ٌجمع بٌن العمل النقابً والسٌاسً وٌدافع عن حقوق العمال اللٌبٌٌن، لدى ٌمكن تصنٌفه 

 .(1)ل النقابً العمالً اللٌبًبؤنه حزب اشتراكً شعبً، وٌعد النواة األولى لتدعٌم العم

                                                           
(1)

، 0اعة والنشر والترجمة، طالقاهرة، برنٌق للطب ،0جالتارٌخ السٌاسً ومستقبل المجتمع المدنً فً لٌبٌا, إبراهٌم فتحً عمٌش،  
 .501، ص 5111

(2)
، مرجع األول( المجلد ـ االستقالل دولة )مٌالد السٌاسً التارٌخ من صفحات والحاضر الماضً بٌن لٌبٌا ،المقرٌف ٌوسف محمد 

 .555سابق، ص 
(3)

 .550مرجع سابق، ص ، لٌبٌا فً المدنً المجتمع ومستقبل السٌاسً التارٌخإبراهٌم فتحً عمٌش،  
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 و ـ حزب األحرار:

، وضم 0241مارس  00أسسه السٌد الصادق بن زراع أحد الوكالء السابقٌن بالحزب الوطنً، بتارٌخ 

نخبة من المتعلمٌن والمثقفٌن المعتدلٌن، كان برنامجه ٌدعو الستقالل وتوحٌد لٌبٌا تحت قٌادة األمٌر 

، كما عمل رأب الصدى بٌن األحزاب، لم ٌكن (2)لجامعة الدول العربٌة إدرٌس السنوسً، وانضمام لٌبٌا

 له دور مإثر فً الشارع الطرابلسً.

 ز ـ حزب االستقالل:

نتج عن االنشقاقات التً دبت فً صفوف األحزاب السٌاسٌة الطرابلسٌة، أسسه سالم المنتصر وآخرون 

كان أغلب مإٌدوه مناوٌٌن لبشٌر السعداوي ، 0241ممن انشقوا عن الجبهة الوطنٌة المتحدة، فً سنة 

 .(3)ولجامعة الدول العربٌة، وقد نادى الحزب باستقالل البالد والوحدة مع برقة

أشتغل الحزب على ضرورة دعم الدول االجنبٌة للقضٌة اللٌبٌة والتعاون باألخص مع اٌطالٌا، بل عودة 

برروا ذلك بؤن لٌبٌا فقٌرة وأن جامعة الدول  الوصاٌة االٌطالٌة على لٌبٌا )كطرٌق الستقالل لٌبٌا(؛

 .(4)العربٌة ومصر غٌر مإهلتٌن للقٌام بتلك المهمة

 البرلمانٌة االنتخابات فً الوطنً الطرابلسً المإتمر حزب مرشحً على االستقالل حزب مإٌدو تغلب

 مإٌدي بار أنباعت نتابجها، فً التشكٌك إلى الوطنً المإتمر مإٌدو ، ذهب0225 فبراٌر فً األولى

 سالم السٌد أخ أبن المنتصر محمود السٌد ٌترأسها كان التً بالحكومة، قوٌة صلة لهم االستقالل حزب

 سالم السٌد عٌن كما الحكومة، فً أعضاء مرشحٌه معظم أن حٌث االستقالل، حزب ربٌس المنتصر

 .(5)اللٌبً الشٌوخ مجلس لربٌس ناببا الوطنً، االستقالل بعد المنتصر

 ح ـ هٌئة تحرٌر لٌبٌا: 

إثر فشل المباحثات بٌن البرقاوٌٌن والطرابلسٌٌن حول آلٌة االستقالل والزعامة، ولجمع كلمة األمة 

اللٌبٌة نحو االستقالل تحت إمارة السٌد إدرٌس السنوسً، وتزامنا مع الظروف الدولٌة حول قضٌة لٌبٌا 

الدولٌة* إلى لٌبٌا للتعرف على أراء  رباعٌةال التحقٌق وفً ضوء قرار الدول الكبرى إرسال لجنة

، وبمبادرة من السٌد بشٌر السعداوي وبتؤٌٌد من الجامعة العربٌة وأمٌنها عبد (6)اللٌبٌٌن حول االستقالل

، فً القاهرة برباسة بشٌر 0245مارس  01الرحمن عزام، أعلن تشكٌل هٌبة تحرٌر لٌبٌا فً 

 .(7)رابلسٌٌنالسعداوي وعضوٌة نخبة من األعٌان الط

باعتبار الهٌبة تؤسست فً القاهرة حٌنها، اشتغلت على تنوٌر الرأي العام العربً والعالمً بالقضٌة 

اللٌبٌة وضرورة نٌل االستقالل، كما عمل زعٌمها ورفاقه على توحٌد كلمة األحزاب السٌاسٌة 

                                                                                                                                                                      
(1)

  http://alwasat.ly/news/opinions/150486?author=1 أنظر: لٌبٌا فً العمالً التنظٌم حول للمزٌد 
(2)

، 011، ص 5105، 0ناشرون، ط ، بٌروت، الدار العربٌة للعلوم 0، ج لٌبٌا مسٌرة االستقالل وثائق محلٌة دولٌةسالم الكبتً،  

010. 
(3)

، ترجمة: نقوال زٌادة، بٌروت ـ نٌوٌورك، دار الثقافة ـ مإسسة فراكلٌن لٌبٌا الحدٌثة: دراسة فً تطورها السٌاسًمجٌد خدوري،  

 .002، ص 0277، 0للطباعة والنشر، ط
(4)

، 22، ص 5105، 5افة والمجتمع المدنً لٌبٌا، ط، طرابلس، وزارة الثق5910ـ  5918السعداوي والمؤتمر محمد محمد المفتً،  

27. 
(5)

 Mohamed. Ben Taher, la formation de l’état libyen : contradictions et enjeux sociopolitiques 1911 -
2011, Thèse pour obtenir le garde de docteur, université de perpignan via domitia, 2015 p 133.   

(6)
 .114، 111مرجع سابق، ص  ,مٌالد دولة لٌبٌا الحدٌثة وثائق تحرٌرها واستقاللها ،شكري فإاد محمد 

 المتحدة المملكة االمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات الثانٌة، العالمٌة الحرب فً المنتصرة الكبرى الدول عن ممثلٌن من اللجنة تؤلفت*
 .االستقالل لنٌل جهوزٌتهم ومدى حقابقهم وتقصً اللٌبٌٌن أوضاع لدراسة السوفٌٌتً، االتحاد فرنسا، البرٌطانٌة،

(7)
طرابلس، مركز جهاد اللٌبٌٌن للدراسات  حاتم، عماد :ترجمة ،5969 عام حتى عشر التاسع القرن من لٌبٌا تارٌخ بروشٌن،. أ.ن 

 .514، ص 5112، 5التارٌخٌة، ط

http://alwasat.ly/news/opinions/150486?author=1
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مناداة باإلمارة السنوسٌة الطرابلسٌة وتقرٌب وجهات النظر مع شركابهم فً الوطن البرقاوٌٌن، مع ال

 على لٌبٌا كلها.

 تجلت جل أهداف الهٌبة فً: 

 ـ السعً الستقالل لٌبٌا بحدودها الطبٌعٌة،0

ـ التعاون مع جامعة الدول العربٌة والتفاهم فً كل ما ٌحقق هذا االستقالل وٌصونه وٌإمن رفاهٌة 5

 الشعب اللٌبً وتقدمه،

ر الرأي العام وتوحٌد الصفوف وتوجٌه الجهود الوطنٌة ـ السعً بكافة الطرق المشروعة لتنو1ٌ

واجتناب كل دواعً الشقاق والخالف على نظام الحكم وطرابقه، وأن ٌبحث كل ذلك ممثلو الشعب بعد 

 االستقالل للصالح العام، والمحافظة على وحدة الكلمة أثناء الكفاح للحرٌة،

العام العربً واإلسالمً والعالمً فً جمٌع  ـ الدعوة فً جمٌع الجهات للحصول على تؤٌٌد الرأي4

 .(1)المٌادٌن الدولٌة

 بشٌر السٌد أسس الذي الحزب الوطنً الطرابلسً، المإتمر إلى المطاف نهاٌة فً الهٌبة تحولت

 العمل أجل من مظلته تحت الطرابلسٌة المدنٌة والحركات األحزاب جل المإتمر جمع حٌث السعداوي،

 .الحدٌثة اللٌبٌة الدولة لبناء الموحد

 ط ـ المؤتمر الوطنً الطرابلسً:

فً خضم مشروع بٌفٌن _سفورزا، الذي ٌدعو لعودة الوصاٌة االٌطالٌة على إٌطالٌا والبرٌطانٌة على 

برقة، ثار الشارع اللٌبً وأعلن االضراب العام، وسٌرت المظاهرات الشعبٌة احتجاجا على المشروع، 

ك زعماء األحزاب السٌاسٌة ضد المشروع، أرسلوا برقٌات للدول ، وتحر0242ماٌو  00كان ذلك فً 

 .(2)الكبرى المعنٌة بالقضٌة اللٌبٌة واألمم المتحدة لالحتجاج على المشروع

بعد فشل المشروع بدأ السٌد بشٌر السعداوي فً التفكٌر جدٌا بضم األحزاب الطرابلسٌة فً تشكٌل 

، 0242اغسطس  50منطقة القصبات بمسالتة فً موحد، حٌث دعا زعماء األحزاب لالجتماع فً 

حٌث أعلن عن تشكٌل المإتمر الوطنً الطرابلسً بزعامة السٌد بشٌر السعداوي، وطرح برنامجه 

 كالتالً:

 ـ للشعب اللٌبً دون سواه حق تقرٌر مصٌر لٌبٌا، 0

 ـ تصفٌة الوضع القابم فً طرابلس، برقة وفزان، 5

 شكل من أشكال تجزبتها،ـ تحقٌق وحدة البالد ورفض كل  1

 ـ منح لٌبٌا استقاللها التام والفوري برباسة إدرٌس السنوسً، 4

 .(3)ـ إعالن جمٌع المنظمات والتجمعات المشكلة بمشاركة األجانب على أنها معادٌة للشعب والوطن 2

 حٌث موحدة البالد استقالل نٌل بهدف السنوسً، إدرٌس السٌد مع تعامله فً مرونة المإتمر أبدى

 الحساسٌات اختراق على المإتمر عمل. ووحدتها البالد مصلحة اجل من السعداوي للسٌد إدرٌس تنازل

                                                           
(1)

، طرابلس، منشورات المركز 5917ـ  5881الوطنٌة اللٌبٌة بشٌر السعداوي ودوره فً الحركة اروٌعً محمد علً قناوي،  

 .512، ص 5104، 0اللٌبً للمحفوظات والدراسات التارٌخٌة، ط
(2)

، 55، 50، ص 5100، 0ط والتوزٌع، للنشر الفرات دار إصداربٌروت،  ،االستقالل أجل من الصراع- لٌبٌا ،الشرٌف السٌد مفتاح 

51. 
(3)

 .107 ص ،سابق مرجع ،5969من نهاٌة القرن التاسع عشر حتى عام تارٌخ لٌبٌا  بروشٌن،. أ.ن 
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 وهنا فٌها الدخول لقبول مفتوحة مدنٌة منظمة ٌعد حٌث طرابلس دواخل إلى جذوره ومد القبلٌة الجهوٌة

 .(1)المإتمر قوة تكمن

، رغم 0225االستقالل، فً شهر فبراٌر خاض الحزب تجربة أول انتخابات برلمانٌة لٌبٌة بعد 

استعدادات وشعبٌة الحزب فً المنطقة الغربٌة، فإنه خسر االنتخابات أمام ممثلو الحكومة، التً زورت 

وعلى إثر الخسارة احتج مناصرو الحزب وحصلت مناوشات بٌنهم وبٌن قوات  (2)حسب شهود عٌان

وي ورفاقه خارج البالد تحت ذرٌعة حمله للجنسٌة األمن، ما دفع بالملك إدرٌس أن ٌؤمر بنفً السعدا

، وبنفٌه انتهى الحزب واسدل الستار على العمل الحزبً فً 0225فبراٌر  55السعودٌة، كان ذلك فً 

 لٌبٌا.

 ـ فً برقة: 0

 أ ـ جمعٌة عمر المختار:

عتهم أسعد بن تؤسست من قبل الشباب اللٌبٌٌن المتحمسٌن للقومٌة العربٌة المهاجرٌن فً مصر، فً طلٌ

، للنظر فً 0245عمران الذي أطلق علٌها اسم "جمعٌة عمر المختار"، كان ذلك فً القاهرة سنة 

 .(3)الشإون السٌاسٌة للبالد العربٌة متطلعٌن لتخلٌص بالدهم فً نٌر االستعمار البرٌطانً

لمٌة الثانٌة، ذلك فً انتقلت الجمعٌة إلى بنغازي بعد دحر قوات المحور من قبل الحلفاء فً الحرب العا

، بعد الحصول على إذن السلطات العسكرٌة البرٌطانٌة التً تدٌر البالد حٌنها، كما 0241أبرٌل 

 .(4)0244صادقت الجمعٌة على قانونها األساسً أواخر سنة 

اشتغلت الجمعٌة على كسب تؤٌٌد رجال كبار فً السن لتوسٌع التؤٌٌد الشعبً لها، حٌث اختارت السٌد 

الكوافً ربٌسا لها، كان رجال ذا احترام كبٌر، وعٌنت معه لجنة تنفٌذٌة تعٌنه على أداء عمله، كما  خلٌل

سجلت الجمعٌة على أنها "نادي" اهتمت بالنشاطات الثقافٌة والرٌاضٌة لتخفً غاٌاتها السٌاسٌة، لهذا 

شهر نشرت "مجلة ، بإصدار نشرة رٌاضة تحت اسم "برقة" وبعدها بؤ0241بدأت الجمعٌة فً ٌولٌو 

 . (5)عمر المختار" مجلة ثقافٌة أدبٌة

كان معظم أعضاء الجمعٌة من الشباب المثقف الذي تلقى تعلٌمه فً مصر، وتؤثر بآراء التحرر 

العربً، كما شاهد تؤسٌس الجامعة العربٌة وتمنى أن ٌرى وطنه عضوا فٌها، وكان توجه التٌار 

 .(6)لٌبٌاالسٌاسً الذي تمثله الجمعٌة عربٌا 

، "جمعٌة للثقافة والرٌاضة"، إال أنها لم 0241افتتحت الجمعٌة فرعا لها بمدٌنة درنة، فً أوابل سنة 

 05تكن فً سنواتها األولى مكونة ومنظمة بطرٌقة تكفل لها االستمرار على أداء رسالتها، وما جاء ٌوم 

من جهة، وإلى تعثرها اإلداري ، حتى صارت اسما بال جسم، وذلك بسبب الظروف العامة 0244ماٌو 

 .(7)فً ذلك الوقت من جهة ثانٌة

                                                           
(1)

 .017، مرجع سابق، ص دولٌة محلٌة وثائق االستقالل مسٌرة لٌبٌا الكبتً، سالمللمزٌد أنظر،  
(2)

، 5117، 5، طرابلس، القبس لألعمال الفنٌة، ط السعداوي والمؤتمر: وضع النقاط على بعض الحروفأنظر، مصطفى السراج،  

 . 20ـ  21ص 
(3)

، 2، ص 0221، 0، القاهرة، مإسسة دار الهالل، طوثائق جمعٌة عمر المختار: صفحة من تارٌخ لٌبٌامحمد بشٌر المغٌربً،  
01. 

(4)
، طرابلس، وزارة 5915ـ 5915جمعٌة عمر المختار . للمزٌد حول مٌثاقها أنظر، محمد محمد المفتً، 01المرجع نفسه، ص  

 .011، ص 5105، 0الثقافة والمجتمع المدنً لٌبٌا، ط 
(5)

 .80، مرجع سابق، ص لٌبٌا الحدٌثة: دراسة فً تطورها السٌاسًمجٌد خدوري،  
(6)

نً، ط ، القاهرة، دار الهامذكرات رئٌس وزراء لٌبٌا األسبق: صفحات مطوٌة من تارٌخ لٌبٌا السٌاسًمصطفى أحمد بن حلٌم،  

 .10، ص 0225، 0
(7)

 .12، ص 5107، 0، القاهرة، النخبة للطباعة والنشر، ط جمعٌة عمر المختار: وثائق مركز درنةنورالدٌن السٌد الثلثً،  
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 01، برباسة علً باشا العبٌدي، وفً 0244ماٌو  05فً ظل تعثر فرع درنة تشكلت إدارة جدٌدة فً 

، تشكلت الجمعٌة العمومٌة برباسة إبراهٌم األسطى، وعقب نداء األمٌر إدرٌس بؤن تترك 0245ماٌو 

استقال مجلس اإلدارة وتولى رباسة الهٌبة االدارٌة الجدٌدة فرج القهواجً الجمعٌة العمل السٌاسً 

 ، مارس فرع الجمعٌة نشاطاته بكل حٌوٌة بهمة الشباب الذٌن انضموا له.(1)بالوكالة

 إدرٌس السٌد إمارة-5. التام لٌبٌا استقالل/ تجزبة أي بدون لٌبٌا وحدة-0إلى: الجمعٌة تهدف كانت

 توصلت السٌاسً لٌبٌا لمستقبل بالنسبة. العربٌة الدول جامعة إلى االنضمام-1. لٌبٌا على السنوسً

 لٌبٌا وحدة ـ5. الكامل لٌبٌا استقالل ـ0:التالٌة النقاط على طرابلسٌة شخصٌات مع اتفاق إلى الجمعٌة

 .(2)لٌبٌا على ملكا إدرٌس السٌد ٌكون أن ـ1.الكاملة

 إلى تسعى منظمة أهلٌة مدنٌة مإسسة كانت ما بقدر فقط، مدنً خٌري عمل مجرد الجمعٌة تكن لم

 بنغازي، فً عامر بن مصطفى األستاذ مثل المرموقة، شخصٌاتها عبر واالجتماعً السٌاسً العمل

 الحكومة عملها فً توازي الجمعٌة باتت حٌث المثال، سبٌل على المهدوي رفٌق أحمد الوطن وشاعر

 ، على إثره خاضت االنتخابات البرلمانٌة البرقاوٌة0242 سنةمنتصف  برقة استقالل نٌل بعد البرقاوٌة

 من التخوف إلى حٌنها إدرٌس واألمٌر البرقاوٌة الحكومة برجال دفع تحت اسم "الجمعٌة الوطنٌة"، ما

 فً كله ذلك عن عبروا حٌث األمٌر، حلفاء لإلنجلٌز المعادي العروبً الوطنً البعد ذو المتزاٌد نشاطها

 دفع ذلك كل األولى، انطالقتها منذ الجمعٌة باسم الناطقة الوطن جرٌدة صفحات ىوعل مظاهراتهم

 وفاة شهادة نهابً؛ كتبت بشكل الجمعٌة إغالق ضرورة إلى البرٌطانً العسكري وبالحاكم باألمٌر

 و الساقزلً محمد السٌد البرقاوٌة الحكومة ربٌس من بقرار 0220 ٌولٌو منتصف فً النهابٌة الجمعٌة

 من لهم ومنافستها الجمعٌة معارضة وحكومته إدرٌس األمٌر أزاح إدرٌس، وهكذا السٌد من بؤمر

 واألحزاب السٌاسٌة. المعارضة اشكال كافة على القضاء إلى التطلع طرٌق

 ب ـ رابطة الشباب اللٌبً:

المختار جاء تؤسٌس الرابطة بإٌعاز من الساسة القدامى الذٌن ٌرغبون فً منافستها لجمعٌة عمر 

سابقا(، وكً تعمل على استقطاب الشباب. ترأس  بنا مر كما االنجلٌزٌة للسلطات دابم قلق )مصدر

 .(3)0242لجنتها التنفٌذٌة صالح أبوصٌر من العناصر المعتدلٌن، كان ذلك سنة 

، كان ٌحررها 0245نشطت الرابطة فً المجال الثقافً واألدبً حٌث أصدرت جرٌدة "االستقالل" سنة 

، ترأسها ٌوسف زٌو، لم تختلف أهداف 0241بد ربه الغناي، ثم غٌرت اسمها إلى "صوت الشعب" ع

المنظمة عن جمعٌة عمر المختار، حول المطالبة باالستقالل والوحدة واالنضمام لجامعة الدول العربٌة، 

را فً جذب سعى قادة الرابطة لالندماج فً الجمعٌة، لكنهم فشلوا، كما أنهم لم ٌحققوا نجاحا كبٌ

 .(4)واستقطاب الرأي العام

فً نهاٌة المطاف خضعت الرابطة لنداء األمٌر إدرٌس السنوسً بحل جمٌع األحزاب السٌاسٌة فً 

 برقة وضمها تحت مظلة "المإتمر الوطنً البرقاوي".

 

 

                                                           
(1)

 .17المرجع نفسه، ص  
(2)

أنظر، تقرٌر من . للمزٌد 51، 55، مرجع سابق، ص لٌبٌا تارٌخ من صفحة: المختار عمر جمعٌة وثائق المغٌربً، بشٌر محمد 

 57القنصلٌة االمرٌكٌة بنغازي إلى وزارة الخارجٌة فً واشنطن، الموضوع الجمعٌة الوطنٌة )جمعٌة عمر المختار سابقا( التارٌخ 

 .01، ص 0220سبتمبر 
(3)

 مرجع ،ألول(ا المجلد ـ االستقالل دولة )مٌالد السٌاسً التارٌخ من صفحات والحاضر الماضً بٌن لٌبٌا المقرٌف، ٌوسف محمد 

 .550 ص ،سابق
(4)

 .071، مرجع سابق، ص ونضاالتها األحزاب نشأة: لٌبٌا ،الشرٌف السٌد مفتاح 
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 ج ـ الجبهة الوطنٌة البرقاوٌة: 

ٌولٌو  57البداٌات األولى لتؤسٌس الجبهة كانت فً اجتماع عقده عدد من زعماء قبابل السعادي فً 

، بمدنٌة البٌضاء إلرسال مذكرة إلى السلطات البرٌطانٌة على إثر عودة السٌد إدرٌس السنوسً 0247

رة على المطالب بشكل مفاجا نحو القاهرة، مع مطالبتهم بتحقٌق أمانً البالد القومٌة. اشتملت المذك

 التالٌة:

 ـ االعتراف باالستقالل، وإنشاء حكومة دستورٌة، 0

 ـ االعتراف باإلمارة السنوسٌة وبإمارة السٌد إدرٌس، 5

 .(1)ـ تسلٌم اإلدارة للبرقاوٌٌن حاال 1

، عاد السٌد 0247أغسطس  2بمناسبة االحتفال بالذكرى السنوٌة السابعة لتؤسٌس الجٌش اللٌبً فً 

إدرٌس السنوسً من القاهرة بعد التشاور مع السلطات البرٌطانٌة حول استقالل البالد، حٌث اغتنم 

الصعوبات التً  الفرصة وألقى خطابا فً مٌدان البلدٌة ببنغازي أشار فٌه الجتماع قبابل السعادي وإلى

تواجه المفاوضات بشؤن المستعمرات االٌطالٌة وإلى ضرورة التحلً بالصبر، كما أكد على أهمٌة 

إنشاء جبهة وطنٌة بقوله " بعد عودتً وجدت نخبة من مشاٌخ العرب فكروا فً تشكٌل جبهة وطنٌة 

جادة فً إتمام ما توخته تتمثل فٌها كل عناصر البالد تمثٌال مإقتا ... " ثم أضاف قابال " وها هً 

 .(2)لمعاونتً فً مهمتً الشاقة فً تقرٌر مصٌر البالد ..."

ضمت الجبهة مشاٌخ السنوسٌة وعدد من زعماء القبابل والمدن التقلٌدٌٌن، منهم عمر باشا منصور 

ن ، كما أراد منها السٌد إدرٌس السنوسً أ(3)0242الكٌخٌا الذي نشط بعد عودته من المنفى أوابل سنة 

تكون تنظٌما تقلٌدٌا ٌنافس جمعٌة عمر المختار، خصوصا فً مسؤلة استقالل البالد موحدة، وعالقتها 

 .(4)ببرٌطانٌا المختلف علٌهما بٌن الجبهة والجمعٌة

 على تجري التً األحداث لمواكبة ضرورة الجبهة هذه تؤسٌس فً السنوسً إدرٌس األمٌر ٌرى كان

 الدولٌة التحقٌق لجنة أمام موحد برأي الخروج فً ٌؤمل حٌث ٌا،لٌب مصٌر بخصوص الدولٌة الساحة

 .(5)استقالل البالد مصٌر تقرٌر ألجل زٌارتها المرتقب

نشرت الجبهة أول تصرٌح بٌنت فٌه سٌاستها، كان موجها للسلطات البرٌطانٌة،  0247نوفمبر  11فً 

 أكدت فٌه على مطلبٌن:

 السٌد إدرٌس السنوسً، ـ االعتراف باإلمارة السنوسٌة بإمارة 0

 .(6)ـ السماح بإنشاء حكومة وطنٌة إلدارة البالد استعدادا لالستقالل التام 5

بحل جمٌع  0245دٌسمبر  5انتهى المطاف بالجبهة الوطنٌة مع إعالن السٌد إدرٌس السنوسً فً 

 األحزاب السٌاسٌة، حٌث حلت الجبهة واندمجت فً "المإتمر الوطنً البرقاوي".

 

                                                           
(1)

 .76، مرجع سابق، ص لٌبٌا الحدٌثة: دراسة فً تطورها السٌاسًمجٌد خدوري،  
(2)

. مجٌد خدوري، لٌبٌا 336سابق، ص ، مرجع 1، ج مٌالد دولة لٌبٌا الحدٌثة وثائق تحرٌرها واستقاللهامحمد فإاد شكري،  
 .77، 76الحدٌثة: دراسة فً تطورها السٌاسً، مرجع سابق، ص 

(3)
 .30، مرجع سابق، ص مذكرات رئٌس وزراء لٌبٌا األسبق: صفحات مطوٌة من تارٌخ لٌبٌا السٌاسًمصطفى أحمد بن حلٌم،  

(4)
 .55، 54، مرجع سابق، ص جمعٌة عمر المختار: وثائق مركز درنةنورالدٌن السٌد الثلثً،  

(5)
 Mohamed. Ben Taher, la formation de l’état libyen : contradictions et enjeux sociopolitiques 1911 -

2011, op.cit., p 149. 
(6)

 .78، مرجع سابق، ص لٌبٌا الحدٌثة: دراسة فً تطورها السٌاسًمجٌد خدوري،  
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 لمؤتمر الوطنً البرقاوي:د ـ ا

استجابة لنداءات األمٌر إدرٌس المتكررة لحل األحزاب السٌاسٌة ودمجها فً تشكٌل واحد، وبعد أقل 

تشكٌل  0241من شهر واحد على عودة األمٌر ادرٌس السنوسً إلى برقة، أعلن فً مطلع ٌناٌر 

ل كان تجمعا لكبار زعماء القبابل المإتمر الوطنً البرقاوي، الذي لم ٌكن حزبا بالمفهوم السٌاسً ب

 .(1)وأعٌان المدن من بٌنهم، ممثل عن الطابفة الٌهودٌة فً برقة وممثلٌن لشباب الحضر المحافظٌن

، بمدٌنة بنغازي، انتخبت لجنته التنفٌذٌة برباسة السٌد 0241ٌناٌر  01فً أول اجتماع للمإتمر بتارٌخ 

محمد الرضا السنوسً )أخ األمٌر إدرٌس(، ونوابه السٌد الصدٌق السنوسً، السٌد أبو القاسم السنوسً، 

 .(2)السٌد علً الجربً، والسٌد خلٌل القالي

جلسته الثانٌة التً شكل فٌها لجنة برباسة السٌد عمر باشا الكٌخٌا للنظر فً  فً الٌوم التالً عقد المإتمر

ثالث نقاط هً: اإلمارة، الوحدة، االستقالل، اعتبرت برنامج عمل المإتمر وعلى اللجنة دراسة حالة 

 .(3)البالد الراهنة وعرضها على المإتمر

د اللٌبٌة، حٌث أرسل مذكرة لجامعة الدول أشتغل المإتمر على لفت انتباه العالم الخارجً لمصٌر البال

برقة  0241العربٌة وإلى الدول األربع الكبرى، وعندما زارت لجنة التحقٌق الرباعٌة الدولٌة فً ابرٌل 

 تقدم المإتمر بمطالبه الثالثة وهً:

 ـ االستقالل الفوري الكامل لبرقة،0

 ـ االعتراف باألمٌر إدرٌس ملكا لدولة برقاوٌة دستورٌة،5

ـ فٌما ٌخص عالقات برقة بطرابلس الغرب ذكر أنه "إذا كان إخواننا الطرابلسٌون فٌما بعد ٌرغبون 1

فً االنضواء تحت تاج السنوسٌة، فإن ذلك سوف ٌجعل باإلمكان توحٌد األراضً اللٌبٌة فً دولتنا. 

 .(4)وإال فإن برقة سوف تحتفظ باستقاللها الخاص"

 من نفسه حماٌة إلى السنوسً إدرٌس األمٌر وراءه من هدف جدٌدال السٌاسً الكٌان هذا أن ٌتضح

 عمه أبناء ٌساعده الرضا، محمد أخوه اإلداري هرمه رأس على استمر حٌث السٌاسٌة، المعارضة

 برقاوي، جهوي قبلً ثوب فً موالٌا سٌاسٌا تجمعا كان البرقاوٌة؛ القبابل عن ممثلٌن بعضوٌة وأقاربه،

 األحزاب والمتمثلة فً السٌاسٌة للتعددٌة صارخا عداء ٌحمل ظل الذي إدرٌس األمٌر رعاٌة تحت

 اكتوبر 51 فً عمله البرقاوي البرلمان باشر أن السٌاسٌة، استمر المإتمر فً عمله إلى والحركات

 برقة. استقالل ، عقب0221

 ـ فً فزان: 3

حٌث انضمت فرنسا إلى جانب دول تعزز النفوذ الفرنسً فً فزان مع مطلع الحرب العالمٌة الثانٌة، 

الحلفاء، وعندما انهزمت قوات المحور الشمالً األفرٌقً، اتفقت القٌادتان الفرنسٌة والبرٌطانٌة، سنة 

، على أن تزحف القوات الفرنسٌة الحرة بقٌادة الجنرال لوكٌرك من بحٌرة تشاد وتحتل واحات 0241

 .(5)فزان فً الجزء الجنوبً من صحراء لٌبٌا

                                                           
(1)

، 1، ترجمة: محمد حسٌن القزٌري، بنغازي، دار الساقٌة للنشر، ط هل لٌبٌا ... حٌاته وعصرهالملك إدرٌس عاإٌرٌك دي كاندول،  
 .287،288، مرجع سابق، ص 9191تارٌخ لٌبٌا من نهاٌة القرن التاسع عشر حتى عام ؛ ن.أ. بروشٌن، 148، ص 2013

(2)
، 560، ص 2013، 1دار الساقٌة للنشر، ط ، بنغازي، 2، ج 9199ـ  9199إدرٌس السنوسً األمٌر والملك سالم الكبتً،  

561. 
(3)

 .561، 560المرجع نفسه، ص  
(4)

 .149، 148، مرجع سابق، ص الملك إدرٌس عاهل لٌبٌا ... حٌاته وعصرهإٌرٌك دي كاندول،  
(5)

، تونس، 5916 ـ 5913التارٌخ المجهول العالقات اللٌبٌة الفرنسٌة فً فزان تحت إشراف: المنصف وناس وبٌار نوال دونتً،  

 .41، ص 5105، 0معهد البحوث المغاربٌة المعاصرة سراش للنشر، ط 
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ت فرنسا فزان إلى خمس مناطق إدارٌة وعٌنت على كل منطقة حاكم عسكري ٌسمى متصرف، قسم

، استمر الوضع بعد انتهاء الحرب لكن تبعٌة اإلقلٌم (1)وهً: سبها، الشاطا، مرزق، غات، وغدامس

أضحت للحاكم العسكري الفرنسً فً الجزابر، ما ٌوحً برغبة فرنسا فً ضم اإلقلٌم لمستعمراتها، 

 .(2)عن باقً األقالٌم اللٌبٌة )طرابلس، برقة( وعزله

ذهبت السلطات الفرنسٌة لضرورة حصول أي فزانً ٌرغب فً زٌارة باقً األقالٌم على تصرٌح  

مكتوب منها، كما ألزمت كل  لٌبً ٌرغب فً زٌارة فران من باقً االقالٌم أن ٌحصل على إذن مكتوب 

ي؛ ولم ٌكن منح األذن باألمر السهل، بالمقابل شجعت فً القنصلٌات الفرنسٌة فً طرابلس أو بنغاز

 .(3)أهالً اإلقلٌم على التنقل بٌن مستعمراتها، تونس، الجزابر، تشاد، والنٌجر

 أ ـ الجمعٌة الوطنٌة بفزان:

، بوادي الشاطا زمن االحتالل الفرنسً لفزان، نظرا 0247ٌولٌو  02تؤسست فً قرٌة )زلواز( فً 

السلطات الفرنسٌة على سكان اإلقلٌم ومنعهم من تشكٌل أي تنظٌم سٌاسً،  لتضٌٌق الخناق من قبل

تشكلت الجمعٌة بشكل سري من ممثلٌن عن جمٌع مناطق فزان، كان الغرض منها مناهضة االستعمار 

الفرنسً لإلقلٌم حتى تتحول لحزب أو تنظٌم على شاكلة ما ٌحصل فً طرابلس وبرقة حٌنها، حٌث تم 

 .(4)مع "الحرب الوطنً" فً طرابلس برباسة أحمد الفقٌه حسن التؤسٌس بالتنسٌق

اختٌر الشٌخ عبد الرحمن البروكلً الحضٌري ربٌسا للجمعٌة، باعتباره كثٌر التنقل بٌن قرى فزان وال 

ٌثٌر الشبهات لدى السلطات الفرنسٌة، والسٌد محمد عثمان الصٌد ناببا له، حٌث تواصل األخٌر مع 

بشكل سري، وذلك الطالعهم على ما ٌدور فً فزان وجلب أخبار طرابلس  رإساء أحزاب طرابلس

السٌاسٌة، وكذلك مع األمٌر إدرٌس السنوسً، فٌما تنقل الشٌخ البروكلً بٌن قرى فزان لتوعٌتهم 

، كما بارك السٌد أحمد سٌف النصر سرا عمل (5)وحثهم على ضرورة إنهاء االستعمار الفرنسً

 ي باستقالل البالد ووحدتها.الجمعٌة، التً كانت تناد

لالطالع والتعرف على آراء سكان اإلقلٌم  0241عندما زارت لجنة التحقٌق الرباعٌة فزان، فً أبرٌل 

فً االستقالل، قابلهم أعضاء الجمعٌة الذٌن شكوا فً اإلدارة الفرنسٌة جهارا، مطالبٌن بوحدة إقلٌم 

السنوسٌة، األمر الذي دفع بالسلطات الفرنسٌة بإلقاء القبض فزان باألقالٌم اللٌبٌة األخرى تحت الزعامة 

على السٌد محمد عثمان الصٌد، واودعته السجن بسبب عدابه لهم، ظل فً السجن حتى زٌارة السٌد 

وكان طلب من السلطات  0221ادرٌان بٌلت مندوب األمم المتحدة فً لٌبٌا إلى سبها، فً فبراٌر 

 . (6)السٌد محمد عثمان الصٌدالفرنسٌة إخالء سبٌل المناضل 

 الصارمة؛ العزلة بسبب وجود وعً وعدم المتواضعة، إمكانٌاتها بفزان رغم الوطنٌة الجمعٌة نجحت

ان عنه عبَّر موحدا   موقفا   تبلور أن فً ان إقلٌم نٌل فً سببا   الرباعٌة( كان التحقٌق أمام )لجنة السكَّ  فزَّ

ان أهل إقناع فً مخططاتهم على الفرنسٌٌن وقطعت استقالله، الوصاٌة  تحت اإلقلٌم ببقاء للمطالبة فزَّ

 واستطاعت باإلقلٌمٌن اآلخرٌن، أسوة استقاللها فزان ونالت الّسفن تشتهً بما الرٌاح وجرت الفرنسٌة،

 لٌبٌا أحزاب جمٌع طالبت اللٌبً؛ فعندما التراب وحدة على وحرصهم فزان أهل وطنٌة تإكد أن

ان، الجمعٌة طالبت فقط، لٌبٌا باستقالل  واشترطا لٌبٌا باستقالل بطرابلس، المإتمر وحزب الوطنٌة بفزَّ

                                                           
(1)

 .51المرجع نفسه، ص  
(2)

، 0، ترجمة وتقدٌم: نقوال زٌادة، اكسفورد، مركز الدراسات اللٌبٌة، ط لٌبٌا والغرب من االستقالل إلى لوكربًجٌف سٌمونز،  
 .12، 11، ص 5101

(3)
 الدار جبرٌل، طلحة :للنشر أعدها ،لٌبٌا تارٌخ من محطات ـ، األسبق اللٌبٌة الحكومة ربٌس ـ الصٌد عثمان محمد مذكرات 

 .52 ،51 ص ،0227 ،0 الجدٌدة، ط النجاح مطبعة البٌضاء،
(4)

والتوزٌع، ط ، طرابلس، دار التراث للنشر السٌرة الذاتٌة 5912ـ  5916الجمعٌة الوطنٌة بفزان إعداد وتقدٌم: إبراهٌم ابوعزوم،  

 .07، 02، ص 5104، 0
(5)

 .14ـ 11مرجع سابق، ص  ،لٌبٌا تارٌخ من محطات ـ، األسبق اللٌبٌة الحكومة ربٌس ـ الصٌد عثمان محمد مذكرات 
(6)

 .052، 051 ص سابق، مرجع ،السٌاسً تطورها فً دراسة: الحدٌثة لٌبٌا خدوري، مجٌد 
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 وهو هذه الجمعٌة مإسسً من األبرار فزان أبناء أحد ٌدي وعلى الوحدة بالفعل، تمت وقد. وحدتها

 .(1)فٌما بعد الحكومة رباسة استلم عندما الصٌد، عثمان محمد السٌد

لقطع الطرٌق على استقالل إقلٌم فزان أسوة بإقلٌم برقة والحراك الحزبً السٌاسً النشط فً إقلٌم 

طرابلس وما رافقهم من تحرك دولً فً هذا الشؤن، عملت السلطات الفرنسٌة على تشكٌل حكومة 

ت عضوا، حٌث كان 21، برباسة السٌد أحمد سٌف النصر وعضوٌة 0221مستقلة لفزان فً بداٌة سنة 

صالحٌات مجلس الحكومة مختصرة على الشإون التسٌٌرٌة الداخلٌة، دون الخارجٌة والدفاع 

والمواصالت الجوٌة والبرٌد واستغالل ما فً باطن األرض، التً احتفظت بها السلطات الفرنسٌة فً 

 . (2)اإلقلٌم

الٌم اللٌبٌة، رغم عدم فشلت كل الجهود التً بدلتها السلطات الفرنسٌة لعزل إقلٌم فزان عن باقً األق

تصوٌت فرنسا للقرار القاضً باستقالل لٌبٌا بؤقالٌمها الثالثة، فإن لٌبٌا نالت استقاللها فً نهاٌة سنة 

 وأضحت مملكة متحدة. 0220

 رابعا: تقٌٌم الدور السٌاسً لألحزاب اللٌبٌة فً الحٌاة السٌاسٌة:

بٌة وظروف مٌالدها وتكوٌنها ونشابها وعملها من خالل عرضنا السابق لمسٌرة األحزاب السٌاسٌة اللٌ

 وصراعها، فً مرحلة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، نستطٌع تقٌٌم دورها فً عدة نقاط:

ـ نشبت األحزاب السٌاسٌة اللٌبٌة فً ظروف سٌاسٌة استثنابٌة كان دافعها التعوٌل على االستقالل 0

 والوحدة واإلمارة السنوسٌة.

األحزاب السٌاسٌة اللٌبٌة كؤحزاب أشخاص، )قوٌة التؤثٌر( وأحزاب برامج،  ـ نستطٌع تصنٌف5

 )متوسطة الفاعلٌة والتؤثٌر( وأحزاب أٌدٌولوجٌة )عدٌمة الفاعلٌة والتؤثٌر(.

ـ كان لألحزاب السٌاسٌة بشكل عام دورا وأثرا بطًء فً الحٌاة السٌاسٌة اللٌبٌة، لعدة أسباب منها، 1

 الواقعة تحت نٌر االستعمار البرٌطانً والفرنسً. انشغالها بهموم البالد

ـ حالة االنقسام التً خلقها المستعمر بٌن األقالٌم اللٌبٌة اشغلت األحزاب السٌاسٌة فً محاولة توحٌد 4 

 البالد تحت راٌة واحدة.

ـ الخالف الحاد الذي حصل بٌن السٌاسٌٌن الطرابلسٌٌن والبرقاوٌٌن حول آلٌة توحٌد البالد  2

الستقالل وإمارة السٌد إدرٌس السنوسً، جعلت جل األحزاب السٌاسٌة اللٌبٌة تلتهً بردم الهوة بٌن وا

 .واستبصال النزعة االنفصالٌة سٌاسًٌ اإلقلٌمٌن

ـ حالة التصدعات بٌن الشخصٌات السٌاسٌة الطرابلسٌة التً دفعتهم لالنقسام وتكوٌن أحزاب سٌاسٌة  7

 ضعٌفة وصغٌرة وهشة.

قة نشاط جمعٌة عمر المختار ذات الطابع المدنً، قابله رفض من السٌد إدرٌس السنوسً ـ فً بر 5

 وكبار الساسة التقلٌدٌون والقبلٌون، ما دفع بالسلطات البرٌطانٌة والسٌد إدرٌس لعرقلة عملها وإنهاءها. 

طنً . فً برقة عمل السٌد إدرٌس على تؤسٌس حزب الجبهة الوطنٌة ثم تحول إلى المإتمر الو1

البرقاوي، واللذان كانا عبارة عن واجهة سٌاسٌة حزبٌة فً ثوب قبلً تقلد المناصب فٌهما أبناء عمومته 

 والمخلصون لسموه.

ـ بٌن مرحلة التؤسٌس واإللغاء، عشر سنوات فقط وهً غٌر كافٌة لخلق قاعدة شعبٌة عرٌضة تإثر  2

 فً المجتمع السٌاسً اللٌبً.

الفرنسٌة على عزل اإلقلٌم وسكانه عن باقً األقالٌم األخرى؛ ما جعله  ـ فً فزان عملت السلطات 01

 بعٌد عن تؤسٌس أحزاب وحركات سٌاسٌة علنٌة.

 

                                                           
(1)

 .54، مرجع سابق، ص الذاتٌة السٌرة 5912 ـ 5916 بفزان الوطنٌة الجمعٌة ابوعزوم، إبراهٌم وتقدٌم: إعداد 
(2)

 .017، 012 ،014 ص سابق، مرجع ،دولٌة محلٌة وثائق االستقالل مسٌرة لٌبٌا الكبتً، سالم أنظر، للمزٌد 
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 النتائج:

 توصل الباحث لعدة نتابج من خالل بحثه وهً:

مثلت تجربة األحزاب السٌاسٌة فً الحٌاة السٌاسة اللٌبٌة، رغبة المجتمع اللٌبٌة وتقبله للعمل  -5

 المنظم.السٌاسً 

للنخبة المثقفة دورا بارز فً دفع الشعب اللٌبً نحو المشاركة السٌاسٌة، رغم أمٌة شرابح واسعة  -0

 من المجتمع.

عمل المستعمر األجنبً على إجهاض العمل السٌاسً المنظم، بل والتشكٌك فٌه وفً نواٌا القابمٌن  -3

 علٌه.

لمملكة، والتً اندمج معظمها فً خلقت التجربة الحزبٌة نخبة واعٌة بالعمل السٌاسً فترة ا -1

 مإسسات الدولة الفتٌة.

عندما اتخذت السلطات اللٌبٌة قرر منع العمل الحزبً، كانت ردة الفعل المجتمعٌة ضعٌفة، ربما  -1

 النشغالهم بشإون حٌاتهم الصعبة حٌنها.

دٌمقراطٌة، إلغاء ومنع العمل الحزبً، جعل الحكومات اللٌبٌة المتعاقبة حٌنها تعمل فً أجواء غٌر  -6

 ألنها لم تصطدم بمعارضة سٌاسٌة منظمة.

  انحصرت المعارضة السٌاسٌة على بعض الشخصٌات التً عرفت بمواقفها الوطنٌة العروبٌة. -7

 مثل إلغاء األحزاب ضربة قاسٌة للحٌاة السٌاسٌة اللٌبٌة وللعمل الدٌمقراطً. -8

 التوصٌات:

 توصل الباحث لعدة توصٌات من خالل بحثه وهً:

 ً التعوٌل على تجربة العمل السٌاسً الحزبً واالستفادة منها، وتجنب ما وقع فٌها من أخطاء.ٌنبغ -5

العمل األكادٌمً المتواصل للبحث فً تجربة العمل الحزبً السٌاسً اللٌبً والذي كان محظورا  -0

 .5100فً فترة ما قبل ثورة فبراٌر 

الجامعات اللٌبٌة، كمادة علمٌة مستقلة أو العمل على تدرٌس التجربة الحزبٌة السٌاسٌة اللٌبٌة فً  -3

 من ضمن مادة االجتماع السٌاسً.

العمل على دفع المجتمع اللٌبً نحو المشاركة السٌاسٌة من قبل األحزاب السٌاسٌة، بدل الصراع  -1

 المحموم على السلطة.

القبلً أن تعمل األحزاب السٌاسٌة على توعٌة الشعب اللٌبً بؤهمٌة العمل الحزبً لكسر البعد  -1

 والجهوي المقٌت.
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 الخاتمة

تجربة العمل السٌاسً اللٌبً الحزبً، فً فترة معارك االستقالل نحو دولة وطنٌة موحدة، مثلت 

سٌة اللٌبٌة، كما عملوا فً الداخل اإلصرار من قبل اآلباء المإسسٌن على لفت انتباه العالم بالقضٌة السٌا

اللٌبً على توعٌة عامة الشعب بذلك، عبر تؤسٌس كٌانات سٌاسٌة كانت منابر لخلق ثقافة الدٌمقراطٌة 

 والحرٌة والمشاركة السٌاسٌة.

رغم قصر مدة التجربة السٌاسٌة اللٌبٌة وما واجهته من مشاكل، فإنها كانت بمثابة مرجعٌة ألي حراك 

فً بداٌة االنطالق والتكوٌن ٌعد جرٌمة سٌاسٌة ومعٌبة على متخذي  عد ذلك، ووأدها وهًسٌاسً جاء ب

القرار السٌاسً اللٌبً فً الدولة اللٌبٌة الوطنٌة الولٌدة، وٌعد بالمنظور السٌاسً وتوسٌع المشاركة 

ضربة قاسٌة  السٌاسٌة إبعاُد النخب السٌاسٌة الوطنٌة وتشكٌل حكومة وبرلمان دون معارضة منظمة، 

لتجربة الدٌمقراطٌة اللٌبٌة؛ فقد  أرهقت دون شك  تجربة العمل السٌاسً اللٌبً المدنً وعززت سٌطرة 

 القبٌلة  والطبقة التقلٌدٌة على زمام الدولة اللٌبٌة الفتٌة.

 ألغى الملك إدرٌس السنوسً األحزاب السٌاسٌة بقرار سٌاسً ٌخالف الدستور اللٌبً حٌنها وفق المادة 

القانون. تكوٌن الجمعٌات السلمٌة مكفول وكٌفٌة استعمال هذا الحق ٌبٌنها  ( التً تنص على أن حق57)

وتخفٌفا من حدة ردة الفعل تم احتواء النخب السٌاسٌة المعتدلة فً وظابف حكومٌة وبرلمانٌة 

 لى لٌبٌا.       إلرضابهم، وراح عامة الشعب ٌبحثون عن لقمة عٌش فً تلك السنوات العجاف التً مرت ع
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