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 الملخص:

رؼم اهمٌة المجتمع المدنً فً عملٌة التحول الدٌمقراطً وترسٌخ الدٌمقراطٌة على الصعٌد 

النظري والتجارب السٌاسٌة فً دول العالم وخاصة فً الدول الؽربٌة، وبعد ما فرضته الثورات 

، من واقع جدٌد فً الحٌاة السٌاسٌة لدول الثورات وبخاصة فً لٌبٌا حٌث 0211العربٌة بعد العام

بدأت تظهر فٌها معالم تحول دٌمقراطً، ٌحترم فٌها النظام السٌاسً قٌم ومبادئ الدٌمقراطٌة إلى 

جانب بروز دور لمؤسسات المجتمع المدنً القابمة والتً نشأت حدٌثاً الستعادة دور المجتمع 

ل عن ماهٌة المجتمع اءء وترسٌخ التحول الدٌمقراطً، وهو ما ٌجعلنا هنا نتسالمدنً فً ارسا

المدنً وماهً مؤسساته، وواقع ذلك المجتمع فً ظل تحدٌات متعددة ومعقدة، وكٌفٌة تفعٌل 

 مؤسساته.

وتهدؾ هذه الورقة إلى محاولة الكشؾ عن واقع مؤسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا بعد 

لة من التحدٌات التً تكاد تعصؾ بها، والتعرؾ على اآللٌات التً ٌمكن ، فً ظل جم0211العام

 من خاللها تفعٌل تلك المؤسسات.          

 المقدمة:  -اولا 

إن أهمٌة مؤسسات المجتمع المدنً فً تعزٌز عملٌة التحول الدٌمقراطً وتوفٌر الشروط 

ٌة ٌنبع من طبٌعة تلك المؤسسات الضرورٌة لتعمٌق الممارسة الدٌمقراطٌة وتأكٌد قٌمها االساس

وما تقوم به من أدوار ووظابؾ فً ظل تحدٌات ال تقل تأثٌراتها عن التحدٌات األخرى السٌاسٌة 

 واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة على عملٌة التحول. 

 مشكلة البحث: -ثانياا 

ٌة التحول ٌنطلق بحثنا الموسوم ب)واقع مؤسسات المجتمع المدنً ودورها فً دعم عمل

 الدٌمقراطً فً لٌبٌا.(

 لإلجابة عن تساؤلت عديدة أهمها:

 ما هو واقع مؤسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا ؟ -1

 ماهً طبٌعة التحدٌات التً تواجه هذه المؤسسات ؟ -0

 وماهً آلٌات تفعٌل دور تلك المؤسسات ؟ -3
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 اهمية البحث: -ثالثاا  

تنبع أهمٌة هذا البحث من األهمٌة الخاصة التً ٌتمتع بها مفهوم المجتمع المدنً، الذي ٌعتبر 

شرطاً ضرورٌاً لتحقٌق الدٌمقراطٌة، كما انه ٌعتبر الشرط الجوهري لالرتقاء المعرفً والعقلـً 

فٌه من  والقٌمـً واالجتماعً والثقافً والسٌاسً لألفراد، كأساس لتمكٌن المجتمع الذي هم اعضاء

السٌطرة على نفسه والتحكم بمقدراته، وبالتالً فمن المهم بحث هذا الموضوع بشًء من التعمق 

والتحلٌل، لمحاولة معرفة واقع مؤسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا فً ظل جملة من التحدٌات التً 

 تقؾ امام نشاطه وفاعلٌته، وكٌؾ ٌمكن تفعٌل دوره فً ظل تلك التحدٌات. 

 أهداف البحث: -رابعاا 

 كشؾ وتحلٌل واقع مؤسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا. -1

التعرؾ عن آلٌات تفعٌل دور تلك المؤسسات للمساهمة فً دعم عملٌة التحول  -0

 الدٌمقراطً.

 تقسيمات البحث: -خامساا 

 قد اقتضت طبٌعة البحث تقسٌمه إلى المباحث التالٌة:

 .المبحث االول: مفهوم المجتمع المدنً ومؤسساته

 المبحث الثانً: التطور التارٌخً للمجتمع المدنً فً لٌبٌا.

 المبحث الثالث: واقع مؤسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا.

 المبحث الرابع: آلٌات تفعٌل المجتمع المدنً فً لٌبٌا.

 المبحث الول: مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته.

 مفهوم المجتمع المدني:  -المطلب الول

المجتمع المدنً بصٌؽته الحالٌة لم ٌكن ولٌد الصدفة، ولم ٌتبلور دفعة واحدة وانما ان مفهوم 

ظهوره كان نتاجاً طبٌعٌاً لتطور المجتمع البشري عبر العصور، حٌث استقطب هذا المفهوم اهتمام 

العدٌد من المفكرٌن والباحثٌن الذٌن قاموا بطرح تعارٌؾ مختلفة للمجتمع المدنً كالً حسب زاوٌة 

 نظره ومنطلقاته.

 أولا: مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي.

احد التحوالت الهامة منذ بزوغ الموجة الثالثة للتحول الدٌمقراطً هو االهتمام المتزاٌد بالمجتمع 

المدنً على اساس أنه ٌمكن أن ٌلعب دوراً محورٌاً فً دعم الدٌمقراطٌة من خالل تصحٌح او 

 الدولة.ه او تقٌٌد سلطة ٌتوج

فٌعرفه )والز( بأنه "الفضاء بٌن الدولة والفرد، الذي تشؽله الروابط والتجمعات التً تنوب عن 

وٌقدمه )جوهول( على أنه "قٌمة اجتماعٌة ومجموعة من المؤسسات  (1")الفرد والجماعة 

السلسلة أما الٌكس توكفٌل فقد نظر إلى المجتمع المدنً بأنه "تلك  (0")االجتماعٌة فً نفس الوقت
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الالمتناهٌة من الجمعٌات والنوادي التً ٌنظم إلٌها المواطنون بكل عفوٌة، وربط ضمان الحرٌة 

ن " اوٌعرفه ستٌفن دٌلو ب (3)السٌاسٌة بالقوانٌن والعادات، أي الوضعٌة االخالقٌة والفكرٌة للشعب"

لٌها مجموعات طوعٌة بأن المجتمع المدنً اشكال عدٌدة ومختلفة من الجمعٌات، ؼالباً ما ٌطلق ع

أو مؤسسات ثانوٌة هذه التنظٌمات التً توجد خارج الهٌاكل الرسمٌة لسلطة الدولة، تشٌر إلى حٌز 

مستقل ٌتوفر لألفراد االنضمام إلٌها، و احد الجوانب المهمة فً المجتمع المدنً أنه كحٌز مستقل، 

فأنه ٌنظر إلى المجتمع المدنً  اما االن رٌتشاردز (4)ٌعمل كحاجز ضد سلطة الحكومة المركزٌة"

على أنه " شبكة من التنظٌمات والممارسات والضوابط التً تنشأ باإلرادة الطوعٌة الحرة 

ألعضابها، خدمة لمصلحة أو قضٌة أو تعبٌر عن قٌم ومشاعر ٌعتز بها هؤالء االفراد مع استقالل 

لتزمة فً انشطتها بالتسامح نسبً عن سلطة الدولة وعن المؤسسات اإلرثٌة من ناحٌة أخرى، وم

 (5")واحترام اآلخرٌن 

 ثانياا: المجتمع المدني في الفكر العربي.

ٌمكن القول بأنه بعد أن أدى المجتمع المدنً دوراً فعاالً فً تطوٌر المجتمعات الؽربٌة، وفً عملٌة 

، باإلضافة التحول الدٌمقراطً، أصبح ٌنظر إلٌه على إنه الحل لمشاكل الواقع العربً ومعضالته

إلى ما شهده دور الدولة من تقلص فً القرن الحادي والعشرٌن فً بعض الوظابؾ وتعمقاً فً 

وظابؾ تقلٌدٌة أخرى كاألمن والقضاء، األمر الذي أدى إلى تنامً الدعوة لتطوٌر وتقوٌة متطلبات 

فٌعرؾ مركز المجتمع المدنً كشرٌك ثالث إلى جانب القطاع الخاص لمشاركة الدولة فً مهامها، 

 1990دراسات الوحدة العربٌة الذي تبنى تعرٌؾ للمجتمع المدنً خالل ندوة فكرٌة نظمها عام

حول) المجتمع المدنً فً الوطن العربً ودوره فً تحقٌق الدٌمقراطٌة( بأنه "المؤسسات السٌاسٌة 

ل عن سلطة الدولة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً تعمل فً مٌادٌنها المختلفة فً استقال

لتحقٌق اؼراض متعددة، منها اؼراض سٌاسٌة كالمشاركة فً صنع القرار على المستوى الوطنً 

كاألحزاب السٌاسٌة، ومنها اؼراض نقابٌة كالدفاع عن مصالح اعضابها، ومنها اؼراض ثقافٌة 

لثقافً، وفقاً كما فً اتحادات الكتاب والمثقفٌن والجهات الثقافٌة التً تهدؾ إلى نشر الوعً ا

وٌعرفه )فهمً  (6")التجاهات أعضاء كل جماعة، لإلسهام فً العمل االجتماعً لتحقٌق التنمٌة

هوٌدي( " بأنه ذلك المجتمع الذي تتعدد فٌه التنظٌمات التطوعٌة التً تشمل االحزاب السٌاسٌة 

ك من الكٌانات والنقابات واالتحادات والروابط واالندٌة، وجماعات المصالح والضؽط، وؼٌر ذل

ؼٌر الحكومٌة التً تمثل حضور الجمهور، وتعكس حٌوٌة موازٌة لمؤسسات السلطة تحول دون 

وقد عرفه)مازن ؼراٌبة( على أنه " مجموعة من  (7")تفردها باحتكار مختلؾ مساحات العمل

ق مصالح المؤسسات والتنظٌمات التطوعٌة الحرة التً تمأل المجال العام بٌن االسرة والدولة لتحقٌ

أفرادها ملتزمة فً ذلك بقٌم ومعاٌٌر االحترام والتراضً والتسامح واالدارة السلٌمة للتنوع 

  (8")والخالؾ

وٌؤكد )عٌاض بن عاشور( فً تحدٌده للمجتمع المدنً بأنه " مجموع التنظٌمات االدارٌة 

نقابات واالحزاب المصالح و اآلراء وتدافع عنها كال عن واالصطناعٌة ؼٌر الطبٌعٌة التً تعبر

وفً تعرٌؾ االستاذ )محمد السٌد  (9")والجمعٌات والمجموعات والشركات واتحادات أرباب العمل

سعٌد( أنه "مجموعة القٌم واالعراؾ التً ٌقبلها المجتمع المنظم على نحو سلمً طوعٌاً، وهذا 
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ز حول العمل الطوعً القبول الطوعً هو بالضرورة نتاج للثقافة االوسع ثقافة قابمة بذاتها تترك

العام والمنهجً فً إطار دٌمقراطً، أي كل التنظٌمات والتجمعات المدنٌة ؼٌر الساعٌة للوصول 

 (12)إلى السلطة والتً تتواصل بٌن االفراد والدولة"

واجماالً ٌمكن القول بأن جمٌع التعرٌفات السابقة التً اوردناها من خالل ما طرحه المفكرون 

 هوم المجتمع المدنً تتركز على مجموعة عناصر اساسٌة على النحو التالً: والباحثون حول مف

االستقاللٌة وثٌقة الصلة باختٌارات االفراد والجماعات وبالحرٌات التً تعتبر مكوناً  -

 ربٌسٌاً للمجتمع المدنً.

 االلتزام بالقٌم والمعاٌٌر فً إدارة العالقات فٌما بٌنها كقٌم التسامح والتعاون واختالؾ -

 الرأي.

 .المطلب الثاني: مؤسسات المجتمع المدني

ٌضم المجتمع المدنً مجموعة متنوعة من المنظمات ؼٌر الحكومٌة وؼٌر الربحٌة التً لها وجود 

فً الحٌاة العامة وتنهض بعبء التعبٌر عن اهتمامات وقٌم اعضابها أو االخرٌن استناداً إلى 

...الخ، وحسب)صاموٌل هٌنتجتون( " أن تحقٌق اعتبارات عدة اخالقٌة أو ثقافٌة أو سٌاسٌة

االستقرار السٌاسً ٌقترن بإٌجاد مؤسسات، تنظم المشاركة السٌاسٌة، بتوسٌع المساهمة الشعبٌة 

 ( 11)فً صنع السٌاسات العامة والقدرة على معالجة االزمات فً المجتمع عبر تحقٌق الدٌمقراطٌة"

، وذلك الرتباط فكرة المجتمع 0211ثورات العربٌةوقد ازداد الحدٌث عن تلك المؤسسات بعد ال

 -المدنً بقٌام الدٌمقراطٌة، وتتمثل مؤسساته فً ما ٌلً:

 : الحزاب السياسية-1

هناك البعض من المفكرٌن حاول إقصاء االحزاب السٌاسٌة من دابرة المجتمع المدنً، ألن هدفها 

المحوري والفعال فً انعاش الكثٌر هو السعً للوصول إلى السلطة، ؼٌر أن المرجح " لدورها 

من جوانب الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة، من خالل تنظٌم العدٌد من االنشطة والمساهمات، إن 

االحزاب السٌاسٌة هً أحد المكونات االساسٌة للمجتمع المدنً، طالما تساعد وتساهم فً النشاط 

فً عملٌة التنمٌة السٌاسٌة، حٌث تقوم المدنً إلى جانب المجتمع المدنً لخدمة االفراد وتساهم 

االحزاب بدور تبشٌري واسع، كنشر الوعً السٌاسً واالجتماعً، باعتبارها مدرسة مفتوحة 

 (10)".هلتعلٌم المواطنٌن وإنارة الرأي العام وإشراك المواطن فً التنمٌة وحل المسابل التً تهم

وٌسعى للوصول إلى السلطة فقط وإنما  الحزب السٌاسً ٌشارك فً المناسبات االنتخابٌة لم ٌعد

أصبحت له مهمة أخرى وهً " تجسٌد الرقابة فً الدولة، إضافة إلى أنه مؤسسة سٌاسٌة، تعمل 

 (13)على تحقٌق المشاركة السٌاسٌة والتنشبة والتنمٌة السٌاسٌة".

 النقابات المهنية والعمالية: -0

ونها تشكل القاعدة الشعبٌة العرٌضة فً اؼلب النقابات من ابرز مؤسسات المجتمع المدنً، لك دتع

دول العالم، فقد اثبتت تأثٌرها على تلك القاعدة، حٌث " قادت هذه التنظٌمات العدٌد من الحركات 



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 422 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

كما أن لهذه النقابات ( 14)صلت لحد اسقاطها"واالصالحٌة ضد االنظمة االستبدادٌة والدكتاتورٌة و

، إضافة إلى عالقاتها الخارجٌة مع التنظٌمات المماثلة على "بعدها القومً على المستوى االقلٌمً

 (15)الصعٌد الدولً، االمر الذي ٌمنحها المزٌد من القوة والدعم ".

 : الجمعيات-3

تعتبر الجمعٌات هً االخرى من اهم تشكٌالت المجتمع المدنً، والجمعٌة" هً تعبٌر سٌاسً 

صالحهم المشتركة أو تحقٌق فكرة مشتركة اجتماعً ٌطلق على تجمع عدة اشخاص للدفاع عن م

ضمن حدود معٌنة، وتنوعت نشاطاتها بٌن الجمعٌات المهنٌة، الخٌرٌة واالنسانٌة، وهناك جمعٌات 

تخدم فبات وشرابح اجتماعٌة معٌنة، كما أن هناك جمعٌات تتوجه بأهدافها وانشطتها إلى المجتمع 

 (16)ٌة الموجودة فٌها "ككل، وأخرى تقتصر انشطتها على المجتمعات المحل

وبذلك فهً تشكل ثقالً كبٌراً فً المجتمع المدنً نظراً" لتنوع مجاالتها واهتماماتها باإلضافة إلى 

اعتبارها الوسٌلة المثلى لألفراد من اجل االتحاد والتعاون المشترك بٌنهم لتحقٌق مصالحهم 

 (17)واهدافهم."

 : المؤسسات الغير الحكومية-4

ٌقصد بمفهوم المؤسسات الؽٌر الحكومٌة "مجموعة المؤسسات التً تقع بٌن الحكومة والقطاع    

الخاص مستقلة عن الدولة ال تهدؾ إلى الربح، تنظم بواسطة مجموعة من االفراد، تسعى للتأثٌر 

" وتقوم هذه المؤسسات بدور كبٌر فً المجتمع المدنً من حٌث  (18)فً السٌاسة العامة للدولة "

حرٌة التحرك االجتماعً وتحقٌق االتصال بٌن االفراد والجماعات على المستوى الوطنً 

والدولً، وحرٌة  التعبٌر عن تطلعاتهم الفكرٌة والمشاركة االجتماعٌة والسٌاسٌة، وحرٌة المبادرة 

وتتنوع وظابؾ المؤسسات الؽٌر حكومٌة وادوارها " ( 19)وطرٌقة المساهمة فً تنمٌة المجتمع "

تبعاً لطبٌعة النظام السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً، كما ترتبط حٌوٌة هذا الدور بمدى رسوخ 

 (02)مبادئ الدٌمقراطٌة وقواعدها ".

 المبحث الثاني: التطور التاريخي للمجتمع المدني في ليبيا.

العام  البعض من الباحثٌن ٌرون ، أن انطالقة المجتمع المدنً فً لٌبٌا هً حدٌثة وجدٌدة بعد

م، دون ادراك بأن العمل األهلً فً لٌبٌا له جذور وأساس قدٌم وسوؾ نقوم بتقسٌم تارٌخ 0211

 -هذا المجتمع إلى فترات على النحو التالً:

 -فترة العهد العثماني: -1

عاش المجتمع اللٌبً حتى أواخر القرن التاسع عشر او ما ٌعرؾ فً التحقٌب التارٌخً اللٌبً 

عدة من الظالم المعرفً لم ٌعرؾ  نور العلم  اً ، " قرون ۳۱۳۳-۳۸۱٥ً الثانً بالعهد العثمان

باستثناء شذرات بسٌطة من التعلٌم الدٌنً فً الكتاتٌب التابعة ، والثقافة فٌها طرٌقاً إلى عقول أبنابه

بتحفٌظ  -فً إطار التبرع أو األوقاؾ للمساجد والزواٌا التً أنشبت بمجهودات شعبٌة تطوعٌة
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، وٌصؾ  (01)" القرآن الكرٌم وتحفٌظ وتعلٌم القراءة والكتابة وبعض العلوم الفقهٌة البسٌطة

الرحالة )الحشاٌشً(، الذي مر على مدٌنة طرابلس فً منتصؾ القرن التاسع عشر، واقع العلوم 

علماء والمعرفة فً البالد آنذاك " أما العلوم والمعرفة العصرٌة فال توجد عندهم، وال ٌوجد عندهم 

 (00)وأعالم من فقهاء اإلسالم"

(، القرابخانة، "شهدت لٌبٌا مٌالد أول جمعٌة ثقافٌة سٌاسٌة  تحت اسم )1883-1880وفً سنتً  

أسسها إبراهٌم سراج الدٌن فً طرابلس، ضمت فً عضوٌتها عددا من النخب والشخصٌات فً 

فر المدنً( ثم امتد وجود هذه تلك الفترة، من امثال المؤرخ )أحمد التابب( والشٌخ )حمزة ظا

الجمعٌة إلى بعض المناطق األخرى حٌث انضم إلٌها    )إبراهٌم المهدوي( عمٌد بلدٌة بنؽازي و 

وقد نصت بنود هذه الجمعٌة التً اتخذت من احد  (03)بعض األعٌان والشباب من مدٌنة مصراته"

واالهتمام بنشره والتشجٌع على إقامة المقاهً فً المدٌنة مقراً أ للقاء أعضابها؛ "إصالح التعلٌم 

الجمعٌات، والتثقٌؾ ومتابعة الجرابد والحث على قراءتها. لكن لم تعمر هذه الجمعٌة طوٌالً حٌث 

 (04)ألقً القبض على مؤسسٌها وأعضابها، بتهمة تهٌٌج و تشوٌش الرأي العام."

ت اإلصالح اإلداري وفى أواخر هذه الفترة "أَسس بشٌر السعداوي جمعٌة اهتمت بموضوعا 

ونشر المعرفة انضم إلٌها عبدالرحمن الزقلعً ومفتى الخمس ) محمد أبو خرٌص( ولم ٌمنعها من 

  (05)االستمرار والتطور سوى الؽزو االٌطالً وانصراؾ مؤسسٌها إلى االنضمام لحركة الجهاد."

بطرابلس التً  ، "تأسست أول مدرسة أهلٌة، وهً مدرسة )الفنون و الصنابع (1898وفً سنة 

كانت من أوابل دور العلم والمعرفة لتعلٌم بعض الصناعات، كما احتضنت الكثٌر من األٌتام وأبناء 

 ( 06)األسر الفقٌرة لتعلٌمهم الصناعة وتزوٌدهم بالمعارؾ العامة."

"عرفت طرابلس أول مدرسة للبنات، مدرسة أهلٌة تطوعٌة، درست الحساب  1924وفً عام 

ؽرافٌا والتدبٌر المنزلً مثل الحٌاكة والتطرٌز، باإلضافة للموسٌقى، وكان ٌشرؾ والتارٌخ والج

الذٌن تعلموا فً تركٌا وكذلك  ونعلى االمتحانات فً المدرسة مفتى والٌة طرابلس والمدرس

 ( 07)بعض المدرسات من األصول التركٌة خصوصا فً مادة الموسٌقى والتدبٌر المنزلً."

أعمال أول جمعٌة نسابٌة أهلٌة تطوعٌة فً لٌبٌا تحت اسم )نجمة  " انطلقت 1928وفً سنة 

الهالل(، كانت انطالقة متمٌزة وفرٌدة نحو العمل النسابً العام  تحولت من خاللها المرأة اللٌبٌة 

من مجرد تلقٌها للدروس إلى العمل التطوعً المجتمعً عبر جمعٌة أهلٌة مستقلة  قدمت 

ر المحتاجة، كذلك قامت بتدرٌب )الفتٌات( أصول الطهً والحٌاكة المساعدات العٌنٌة إلى األس

والتطرٌز والقراءة والكتابة، كما أن جمعٌة نجمة الهالل النسابٌة لم تقتصر فً تقدٌم خدماتها داخل 

الوطن بل كان لها طموح أن نقلت نشاطها إلى خارج الحدود،  حٌث  ساهمت فً جمع التبرعات 

ر المٌاه فً مكة وجبل عرفات، قامت أٌضا بحملة تبرعات لصالح إنشاء وإرسالها إلى صٌانة آبا

 (08)السكة الحدٌدٌة فً الحجاز وهو المشروع اإلسالمً الكبٌر فً ذلك الوقت."

"صدرت أول صحٌفة مستقلة، تحت اسم صحٌفة ) بوقشة( وكان مؤسسها وربٌس  1929فً عام 

ا النظام التركً فً ما ٌقوم به من كتم تحرٌرها محمد الهاشمً، نشرت مقاالت انتقدت فٌه

 (09)للحرٌات."
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 -فترة الحتالل اليطالي: -2

عملت السلطات اإلٌطالٌة على تكرٌس إدارة عسكرٌة عنصرٌة ال تهتم إال برعاٌاها اإلٌطالٌٌن، "  

فلم تقم بأي عمل مجتمعً ٌمكن  تصنٌفه فً خانة العمل المدنً، ؼٌر أنه بالرؼم من طبٌعة 

س أول مشروع لٌبً اجتماعً ثقافً مدنً هو) النادي األدبً( فً ٌعمار الشرسة تم تأساالست

على ٌد األخوٌن أحمد وعلً الفقٌه حسن كجمعٌة انبثق عنها مكتبة  1902مدٌنة طرابلس عام 

ومدرسة لٌلٌة، كانت تقوم بجلب الصحؾ والمجالت الهادفة من الدول المجاورة من أجل نشر 

، لكن سرعان ما أؼلقت السلطات االستعمارٌة هذه الجمعٌة أو النادي، ثم اعٌد الثقافة والمعرفة

لٌتحول بعد ذلك إلى حزب سٌاسً 1943السٌاسً خالل فترة االدارة البرٌطانٌة -نشاطه الثقافً

 ( 32)وهو ) الحزب الوطنً( الذي تحول بعد ذلك لٌصبح  حزب الكتلة الوطنٌة ".

ادي الرٌاضٌة الثقافٌة التً أدت ادواراً اجتماعٌة وثقافٌة وتربوٌة، فٌما تزاٌدت ظاهرة إنشاء النو

التً تأسست فً مدٌنة  بل "وتحول بعضها إلى تشكٌالت سٌاسٌة كما حدث لجمعٌة )عمر المختار(

كجمعٌة ثقافٌة رٌاضٌة فً بداٌتها ثم تحولت إلى جمعٌة سٌاسٌة ثقافٌة، وأنشا  1945بنؽازي سنة 

 وقد أوقفت أنشطة هذه المؤسسات فً بداٌة الخمسٌنات من القرن العشرٌن.  لها فرع بمدٌنة درنة

فً عهد اإلدارة البرٌطانٌة سمح بتأسٌس األحزاب  1949إلى العام  1943وفى الفترة ما بٌن    

 (  31)والجمعٌات األهلٌة واألندٌة الرٌاضٌة "

 -فترة المملكة السنوسية : -3

ً هذه المرحلة إلى " التضٌٌق على حركة مؤسسات المجتمع سعت السلطات ف 1960منذ العام   

المدنً، باإلضافة إلى  تعّدٌل بعض حقوق وواجبات النقابات العمالٌة بسبب إضراباتهم فً الموانا 

البحرٌة والجوٌة، والمقاطعة لسفن وطابرات الدول االستعمارٌة، ولم ٌسمح سوى بظهور بعض 

تبعٌة للدولة كإنشاء جمعٌة الهالل االحمر اللٌبً فً عام اشكال النشاط المحكوم بتشرٌعات ال

وتبعٌتها لوزارة الصحة آنذاك، وكذلك إنشاء الجمعٌة اللٌبٌة للبر والمساعدات فً عام  1959

ؼٌر أن تنامً الوعً الثقافً والسٌاسً للقوى الوطنٌة ( 30) و كذلك جمعٌة نور للمكفوفٌن "1968

نا سبباً فً " ظهور بعض التشكٌالت الحزبٌة السرٌة، وبعض ونمو حركة التطور االجتماعً كا

، 1959الجمعٌات التً تمٌزت باستقالل ملحوظ عن السلطة كجمعٌة الفكر اللٌبٌة التً تأسست عام 

ولعبت دوراً مهماً فً تفعٌل الحركة الثقافٌة والفكرٌة واستقطاب جزء من النخبة اللٌبٌة وفتح 

لٌبٌٌن والعرب واالجانب، وبشكل عام شهد الحراك الثقافً السلمً قنوات الحوار مع المثقفٌن ال

نمواً كبٌراً حٌث كثرت المنتدٌات والنوادي الثقافٌة وأثرت فً الحركة الثقافٌة والفكرٌة فً عموم 

البالد، كما انطلقت الصحؾ المستقلة التً كان لها الفضل فً التواصل والحوار وتبادل االفكار 

فٌن والخبرات كمجلة )جٌل ورسالة( التً كانت منبراً للكثٌر من االقالم الثقافٌة واآلراء بٌن المثق

 (33) وخاصة الشابة منها آنذاك ".

  -: 2212-1161فترة حكم القذافي من -4

لقد عانى المجتمع المدنً، وكل انماط ومستوٌات العمل االهلً هٌمنة الدولة وتسلطها، وذلك سواء 

و على 1977تعلق االمر بالنظام الملكً أو بنظام القذافً" فحتى تارٌخ اعالن سلطة الشعب عام

ت الرؼم من تزاٌد عدد الجمعٌات والنقابات واالتحادات فأنها ظلت عبارة عن إمتداد للمؤسسا
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الرسمٌة و تخضع  للقوانٌن واللوابح والتعلٌمات فً اختٌار قٌاداتها، وفً بنٌتها التنظٌمٌة وامورها 

المالٌة، وفً انشطتها المختلفة، وبالتالً فهً لم تمثل مجاالً مستقالً ومنفصالً، بل إنها كانت جزءاً 

 (34) الجماهٌرٌة " من آلٌات النظام السٌاسً الذي ٌستند إلى التوجهات الثورٌة والنظرٌة

ولذلك كما ٌرى الكاتب )المنصؾ وناس( فإن "تارٌخ العمل الجمعٌاتً فً لٌبٌا تارٌخ تقطعات، 

تم حظر االحزاب السٌاسٌة واعتبر تكوٌنها جرٌمة  1970ولٌس تارٌخ تراكمات" فمنذ العام 

نشاط النقابً والمهنً عقوبتها االعدام، باإلضافة إلى صدور العدٌد من القوانٌن المكبلة للعمل وال

،وقانون 1973وتأمٌم الصحؾ الخاصة سنة1972( لسنة111المستقل كقانون الجمعٌات رقم)

 (35)قانون كبت الجمعٌات وتقٌٌدها ووضعها فً مسار النظام."0221( لسنة 19رقم)

عمل فعلى امتداد هذه المرحلة بتعدد فصولها وآلٌات نشاطها وعملها فً الحقل الثقافً هو تدجٌن ال

الثقافً، " فالنقابات والروابط المهنٌة كان لزاماً علٌها االلتزام بالسٌاسة العامة للدولة التً تملك 

 وحدها حق إنشاء أو حل هذه المنظمات، لذلك لم تحمل منظمات المجتمع المدنً فضاء مستقالً 

ء ما أنشأه سٌؾ عن الدولة بل إنها اعتبرت جزءاً من آلٌات النظام السٌاسً، باستثنا ومنفصالً 

 (36)االسالم القذافً من جمعٌات كانت لها حرٌة ملحوظة فً العمل، بل وفً انتقاد النظام."

 إلى اآلن:  2211فترة ما بعد الثورة -5 

بدأت قوى سٌاسٌة مختلفة فً التعبٌر عن نفسها بأشكال وتعبٌرات أو  0211منذ ثورة فبراٌر

مختلفة من العمل السٌاسً الحزبً او التجمع المدنً، " تمثٌالت متعددة بوالدة اشكال ومستوٌات 

فقد ابصرت النور المبات من منظمات المجتمع المدنً الجدٌدة، حٌث بلػ عددها حالٌاً مابٌن 

منظمة وجمعٌة منتشرة فً كل ربوع لٌبٌا، بعد صدور قانون تنظٌم االحزاب  1922و 1822

الذي صدر فً  32بشأن الكٌانات السٌاسٌة رقمإضافة إلى القانون  0210ماٌو 09السٌاسٌة رقم 

، وتم تشكٌلها فً جمٌع قطاعات الحٌاة فً لٌبٌا تقرٌباً، لتقوم بدور هام فً ظل 0210ابرٌل 04

ؼٌاب سلطة الدولة فهً التً ساعدت على استعادة االمن والنظام خاصة فً المناطق النابٌة حٌث 

وهو دلٌل على مساهمة المجتمع المدنً  تزٌد الخطورة، كحال)مجلس حكماء وشورى لٌبٌا(

 (37) ".الممكنة فً المصالحة ونزع فتٌل الصراع بٌن القبابل

 

 المبحث الثالث: واقع المجتمع المدني في ليبيا.

ن قوى ومنظمات المجتمع المدنً متمثلة فً الجمعٌات أتؤكد ادبٌات التحول الدٌمقراطً على 

والمهنٌة واالتحادات والنوادي، والحركات االجتماعٌة وؼٌرها، تستطٌع هلٌة والنقابات العمالٌة، ألا

ان تقوم بدور هام ومؤثر خالل مرحلتً التحول الدٌمقراطً وترسٌخ الدٌمقراطٌة، وذلك من خالل 

 مسالك عدٌدة ال ٌتسع المجال للخوض فٌها.

ت المجتمع المدنً ن واقع الضعؾ لقوى ومنظماأوبالنظر إلى لٌبٌا موضع البحث، ٌمكن القول 

ٌعد من بٌن العوامل التً تفسر تعثره فً المساهمة فً دعم عملٌة التحول الدٌمقراطً، فعلى 

الرؼم من وجود المبات من الجمعٌات االهلٌة والمنظمات النقابٌة والحقوقٌة والحركات 

طع القٌام بدور االجتماعٌة، وعلى الرؼم من أن بعضها قام بدور هام خالل الثورة، إال أنها لم تست

بارز ومؤثر فً مرحلة ما بعدها، وذلك ألسباب عدة بعضها ٌتعلق بمناخ االستقطاب الجهوي 

واالثنً والقبلً، الذي وظؾ فٌه قطاع من منظمات المجتمع المدنً كأدوات لقوى واحزاب 
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التً قلصت  سٌاسٌة جهوٌة أو قبلٌة، فضالً عن هٌمنة الدولة وقٌودها القانونٌة واالدارٌة واالمنٌة

من فاعلٌة المجتمع المدنً واستقاللٌته قبل وبعد الثورة، وبعضها االخر ٌتعلق بحالة الضعؾ 

عانً منها كثٌر من منظمات المجتمع المدنً بسبب محدودٌة العضوٌة ونقص تالبنٌوي التً 

التموٌل، وؼٌاب أو ضعؾ المؤسسٌة والشفافٌة. وسوؾ اتناول فً هذا البحث واقع المجتمع 

 -المدنً فً لٌبٌا فً مجموعة من النقاط على النحو التالً:

 اولا: هيمنة الدولة.

لقد ظهرت مجموعة من النماذج النظرٌة واالطر التحلٌلٌة التً حاولت تفسٌر انماط التفاعل بٌن 

منظمات المجتمع المدنً والدولة، ومن اهمها نموذج الكوربورتارٌة لفلٌب شمٌتر وهً نظام لنظم 

ح ٌتم فٌه تنظٌم مكوناته ضمن عدد محدود من الفبات االلزامٌة وؼٌر التنافسٌة والمتماٌزة المصال

شمٌتر بٌن نوعٌن  مٌزوقد وظٌفٌاً، تعترؾ بها الدولة، وتعطٌها تصرٌحاً بالعمل، أو تخلقها أصالً، 

ا تختلؾ من العالقات الكوربورتارٌة تكون فٌها منظمات المجتمع المدنً متشابهة فً البنٌة لكنه

"الكوربورتارٌة المجتمعٌة فً نظام الدٌمقراطٌات التعددٌة، حٌث  :من حٌث العالقات مع الدولة

تستقل الجماعات نسبٌاً عن سٌطرة الدولة وٌكون لها نفوذ قوي على عملٌة صنع السٌاسات العامة، 

ٌروقراطً وكوربورتارٌة الدولة، حٌث تخضع الجماعات لسٌطرة الدولة وٌتؽلؽلها الجهاز الب

الرسمً والتنظٌم الحزبً الحكومً المسٌطر، وإذا قمنا بتحلٌل انماط التفاعل بٌن منظمات المجتمع 

المدنً والدولة فً لٌبٌا نجدها تقترب من نموذج كوربورتارٌة الدولة حٌث أن االحزاب السٌاسٌة 

ما النقابات فً النظام السابق كانت محظورة، واعتبر تكوٌنها جرٌمة عقوبتها االعدام، أ

واالتحادات والروابط المهنٌة فً لٌبٌا والجمعٌات التطوعٌة االهلٌة ؼٌر تنافسٌة وإلزامٌة وتنشأ 

وتنظم وٌعاد تنظٌمها وحلها بقرارات ولوابح وقوانٌن رسمٌة، وال تمثل مجاالً مستقالً ومنفصالً 

من آلٌات النظام السٌاسً  اً عن الدولة، بل هً متضمنة فً البنٌة التنظٌمٌة الرسمٌة، وتعتبر جزء

،  0211والمجتمع المدنً الذي ؼاب لعقود فً لٌبٌا ثم ظهر عقب ثورة فبراٌر (38) فً لٌبٌا"

"ؼاب سرٌعاً مرة أخرى، بل أن عدداً ال ٌستهان به من قٌاداته الفاعلة إما تعرض لالؼتٌال أو 

ن، وبروز مشاركتهم فً الخطؾ أو اضطر إلى الهجرة، ورؼم ارتفاع نسبة الشباب بٌن السكا

الحٌاة السٌاسٌة عبر المجتمع المدنً الناشا، فإن تدنً مستوى المعرفة والمهارات وانعدام الخبرة 

تجعل منظمات الشباب اقل قدرة وفاعلٌة واقل تعبٌراً عن تٌارات سٌاسٌة، كما أنها ال تعكس 

 (39) انشؽاالت الشباب انفسهم ".

 ذاتي.ثانياا: غياب مصادر التمويل ال

تعد الموارد التً تمتلكها مؤسسات المجتمع المدنً من اهم متطلبات قٌامه بأدواره المختلفة وإدارة 

عالقته بالهٌبات الرسمٌة للدولة بما ٌضمن استقالله فً التعاطً معها ؼٌر أن المعضلة فً لٌبٌا 

ادها شبه الكامل تتمثل فً " أن العقود الطوٌلة من خضوع هذه المؤسسات لهٌمنة الدولة واعتم

على تموٌل الخزٌنة العامة، صعب من تأمٌن تموٌل نشاطاتها من مصادر ذاتٌة ومستقلة، بعد أن 

ترسخت القناعة بأن الدولة اللٌبٌة بوصفها المالك الوحٌد للموارد االقتصادٌة الربٌسٌة تتحمل 

ه ٌصبح لزاماً علٌها، مسؤولٌة توفٌر البنٌة االساسٌة من تعلٌم وصحة وأمن ورفاه اقتصادي، فإن

شرعٌاً واخالقٌاً، أن تصدر تشرٌعات تسهل من حصول منظمات المجتمع المدنً على الموارد 
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المالٌة، حتى تتمكن من المشاركة فً تنمٌة المجتمع وضمان دٌمقراطٌة وشفافٌة العملٌة السٌاسٌة 

."(42) 

 ثالثاا: انعدام الخبرة والرؤية.

صدور التشرٌعات المنظمة لمؤسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا، منذ بداٌة الثورة، وحتى قبل 

تشكلت العدٌد من هذه المؤسسات ؼٌر أن الكثٌر منها افتقر إلى الرؤٌة االستراتٌجٌة التً تحدد 

اهدافها، واولوٌاتها واهدافها المرحلٌة والبعٌدة وخططها العملٌة إلنجاز تلك االهداؾ " فالمؤسسات 

عً للسٌاقات والبٌبة التً ولدت فٌها، وفً ظل الخصابص االقتصادٌة الناشبة هً نتاج طبٌ

واالجتماعٌة فً لٌبٌا، حٌث الطبقات االجتماعٌة واالقتصادٌة ال تزال فً مراحلها الجٌنٌة، ولم 

تتطور بدرجة تجعلها فاعالً سٌاسٌاً، أن تظهر سوى مؤسسات تدافع عن مصالح وانتماءات 

كما تعتري هذه  (41)ضاً عن التعبٌر عن مصالح اقتصادٌة وظٌفٌة "عشابرٌة وقبلٌة واقلٌمٌة عو

المؤسسات نواقص تعكس وهن الفاعلٌة االجتماعٌة، فهً " تعانً ضعفاً تنظٌمٌاً فً إدارتها، 

وتفتقر إلى مشروع سٌاسً واضح المعالم، وإلى قاعدة اجتماعٌة حقٌقٌة وهً لذلك عاجزة عن 

تماعً والتنموي القادر على انجاح عملٌة التحول الدٌمقراطً، تأدٌة دور الفاعل السٌاسً واالج

  (40)وإعالء الصالح العام بالقطع مع القبٌلة والؽنٌمة والعقٌدة".

 رابعاا: تدني درجة المؤسسية.

إن العدٌد من مؤسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا، "تؽٌب عنها الدٌمقراطٌة الداخلٌة حٌث تعرؾ 

فً التسٌٌر مما جعلها عاجزة عن بناء القواعد الدٌمقراطٌة داخل أطرها، نوعاً من البٌروقراطٌة 

وهو األمر الذي قد ٌسبب صراعات داخلٌة وانقسامات، إضافة إلى عدم تحدٌد القٌادات والنخب 

القابمة على إدارة المجتمع المدنً وسٌطرة مفهوم )القابد التارٌخً( واالقارب وشخصنة المنظمات 

اب الشفافٌة والممارسة الدٌمقراطٌة مما قد ٌفقدها عدم الثقة والمصداقٌة لدى األهلٌة نتٌجة ؼٌ

ولعل خٌر دلٌل على ذلك  (43)الشعب وبالتالً القدرة على أحداث إصالح أو تؽٌٌر فً المجتمع "

التً أوضحت بأنه "بسبب سوء اداء االحزاب 0217دراسة الدكتور)محمد زاهً المؽٌربً( لسنة 

ٌرجع إلى حداثة تجربتها، تنامى توجه مؤداه ان مناط الخلل فً االداء السٌاسً هو فً لٌبٌا، الذي 

فكرة التعددٌة الحزبٌة نفسها، فظهرت دعاوي مناوبة لهذه الفكرة او حسب المسح الشامل آلراء 

% فحسب من اللٌبٌٌن ٌثقون فً االحزاب، وقد نتج عن تدنً هذه الثقة فً 6اللٌبٌٌن فً القٌم 

دم رضاهم عن ادابها ورفضهم ألي دور لها فً مستقبل البالد، مثل هذه النظرة السلبٌة االحزاب ع

لمفهوم التعددٌة واألداء إنما تسهم بدورها فً عرقلة عملٌة التحول الدٌمقراطً، وتحول دون 

 (44)التوافق النخبوي على السٌاسات العامة فً البالد ".

 خامساا: الضبابية والتشرذم.

التشرٌعات المنظمة للمجتمع المدنً فً لٌبٌا، فلٌس هناك اتفاق عن المجتمع  رؼم صدور بعض

المدنً ومؤسسات الحكم االنتقالً على تحدٌد الدور، وطرٌقة مشاركة المجتمع المدنً فً تقرٌر 

حاضر ومستقبل لٌبٌا، وٌظل المجتمع المدنً فً كثٌر من الحاالت معتمداً على االدعاء بشرعٌة 

الثورة فً نظر السكان " فالمنظمات التً نشأت أٌام الصراع تحرص على استثمار  اكتسبها اثناء

هذه الشرعٌة وهو ما خلق دٌنامٌة صراعٌة فً عالقات المنظمات بعضها ببعض، حٌث تقوم 

المنظمات المرتبطة باألحزاب أو بعض المناطق القوٌة بشكل خاص بتوظٌؾ هذا النوع من 



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 422 ) صفحة                                                                                                    العدد الثالث
 

االخرى، وهو ما ٌجعل كل مستوٌات العمل المجتمعً تدخل دابرة  الشرعٌة فً مواجهة التنظٌمات

الصراع الحزبً، وٌجعل المجتمع المدنً الذي ٌعانً ضعفاً فً الموارد والقدرات ٌنحرؾ عن 

إن تسٌٌس المجتمع  (45)اهدافه، وهو ما ٌحرم لٌبٌا من فرص بناء المنتظم الجدٌد ودمقرطته "

حزاب على استخدام الشرعٌة الثورٌة، ٌحول دون نشوء أٌة المدنً وتحزبه وحرص الكٌانات واال

 كتلة حرجة للتأثٌر فً السٌاسة.

 سادساا: الثقافة السياسية الشائعة.

تؤدي الثقافة السٌاسٌة دوراً ال ٌقل اهمٌة عن العناصر االخرى فً تقرٌر مصٌر ومدى نجاح 

الرؼم من مسٌرة التحدٌث الطوٌلة فعلى منظمات المجتمع المدنً فً عملٌة التحول الدٌمقراطً،  

فً المجتمع اللٌبً نتٌجة للتأثٌر المهم للثروة النفطٌة التً مكنت الدولة من القٌام بدور تحدٌثً، 

ؼٌر ان الحداثة لم تتحقق بعد، وفً الوقت الذي ٌعد فٌه الوصول إلى الحداثة أمر أساسً 

معوقات والتحدٌات المتصلة بظروؾ للدٌمقراطٌة، ٌقؾ فً طرٌق تحقٌق هذا الهدؾ جملة من ال

ا "ٌسمٌه المراوحة فً  ًٌ وشروط االنتقال الحداثً، وهنا ٌقترح الدكتور مصطفً التٌر نموذًجا قٌم

المكان ٌتكون من عدد من العناصر التً ٌعتبرها مسؤولة عن تأخر االنتقال إلى حالة الحداثة، 

وة على المجتمع، بما فً ذلك المدن، والقبلٌة تشمل هذه العناصر )البدونة( بمعنى سٌطرة ثقافة البدا

كمحدد جوهري لالنتماء نجح فً االلتفاؾ حول المشروع المجتمعً  الحداثً إضافة إلً 

)الشخصنة( أي المزاوجة بٌن المسألة أو الفكرة أو القضٌة والموقؾ الشخصً، بمعنً عدم 

، ٌضاؾ إلى هذه العناصر هٌمنة استخدام الموضوعٌة بل االعتماد على الرؼبات والمزاج الفردي

)خطاب اللون الواحد( حٌث ال تحتوي الثقافة، وال ٌساعد نمط التعلٌم السابد على استٌعاب قٌم 

الدٌمقراطٌة، واحترام الرأي اآلخر، بل ٌجري التشدٌد دابًما على أهمٌة االلتزام برأي الجماعة من 

علق باألفكار الماضوٌة أو )الهروب إلً أجل وحدة الصؾ، أو وحدة أٌدٌولوجٌة، إضافة إلً الت

الوراء( التً تعبر عن سٌادة نمط المحافظة وااللتزام بالسلؾ فً كل شًء وهو ما تجعله الخاصٌة 

األخٌرة أكثر ضرًرا، حٌث )ثقافة االستسهال( تمثل قٌمة تقلٌدٌة التضع اعتباًرا للكفاءة والعمل 

ٌن ٌمٌلون إلً عدم تقدٌر القٌمة للعمل أو الوظٌفة أو والكفاح، وخاصة أن اقتصاد الرٌع جعل اللٌبٌ

وٌتفق الكثٌر من الدارسٌن بأن ذلك كان نتٌجة لسٌاسة النظام السابق فً الحٌلولة دون ( 64)الكفاءة"

، "حالت طبٌعة 3122سٌاسٌة دٌمقراطٌة ومدنٌة وترسٌخ للثقافة التقلٌدٌة، وبعد العام نشوء ثقافة 

اقات التحول وحداثة التجربة الدٌمقراطٌة، دون اتخاذ خطوات مهمة الفترة المنقضٌة واستحق

صوب االصالح من شأن هذا الوعً أو الثقافة السٌاسٌة السابدة، ففجأة فتحت كل االبواب، 

وشرعت كل النوافذ، فتدافعت الرؤى السٌاسٌة واالٌدٌولوجٌات الفكرٌة فً بٌبة لم تكن حاضنة 

ح وقبول الرأي اآلخر، وما لبث العنؾ، الذي امتلك ادواته المسلحة، لثقافة الحوار وال لقٌم التسام

حتى اصبح وسٌلة فرض التوجهات، وما فتبت تهم التكفٌر والتخوٌن، المؤدلجة دٌنٌاً أو سٌاسٌاً 

وبطبٌعة الحال لٌس للوعً السٌاسً ان ٌتشكل على ( 64)موقؾ مخالؾ " ذي ترمى فً وجه كل

 ة فً ظروؾ كهذه وبٌبة كتلك.نحو ٌحابً القٌم الدٌمقراطٌ

 سابعاا: غلبة الولءات القبلية والجهوية.

لقد تمٌز المجتمع المدنً الناشا فً لٌبٌا بؽلبة الطابع القبلً والجهوي أو المحلً، والٌزال الجدل 

مستمراً بٌن اللٌبٌٌن حول هوٌة هذا المجتمع، حٌث تؤكد ربٌسة )التجمع العالمً من اجل لٌبٌا 
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ودٌمقراطٌة( فاطمة بن نٌران " أنها من الذٌن ٌشككون فً وجود فعلً للمجتمع المدنً فً موحدة 

لٌبٌا، معتبرة أن المجتمع اللٌبً قبلً، وأن القبٌلة هً التً تقوم حالٌاً مقام الدولة التً تفككت، وأن 

بل والمدن( القبٌلة هً الحاضنة االجتماعٌة من خالل الدور الذي ٌقوم به )المجلس االعلى للقبا

"(64) 

 ثامناا: القيود القانونية.

من المتفق علٌه أن المجتمع المدنً لن تتحقق فاعلٌته فً ممارسة أدواره إال فً ظل إطار قانونً 

 اً مالبم ٌعد بمثابة الضمانة الالزمة لذلك، إال أن مؤسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا تواجه واقع

ام بدورها بفاعلٌة، حٌث التزال القوانٌن بمجملها فً لٌبٌا ٌعوق هذه المؤسسات من القٌ اً تشرٌعٌ

تضع العدٌد من العقبات االجرابٌة والموضوعٌة أمام تأسٌس منظمات المجتمع المدنً، وفً هذا 

اإلطار ٌؤكد السٌد )عبدالسالم االمٌر( ربٌس )مؤسسة التضامن اللٌبٌة للمساعدات االنسانٌة( " أنه 

مح ٌنظم عمل مؤسسات المجتمع المدنً، فال المؤتمر الوطنً وال ال ٌوجد قانون واضح المال

ذن بمزاولة نشاط أي منظمة إلمعٌنة، ومازال الحصول على ا أطراً البرلمان وضعوا قوانٌن وال 

، حٌث أن المؤسسات المدنٌة ٌفترض أن تكون اً ٌؤخذ من وزارة الثقافة وهذا ٌراه خطأ كبٌر

ع حكومً، وأعتبر أن تبعٌة تلك المنظمات للحكومة ٌعنً ضمناً مستقلة وال تتأثر بسلطة أي قطا

أن المنظمة أصبحت حكومٌة، وٌفترض أن تكون هناك مؤسسة تشرٌعٌة خارج سلطة الحكومة 

 (49)"هً من ٌمنح اإلذن بمزاولة النشاط المدنً 

 

 المبحث الرابع: آليات تفعيل المجتمع المدني في ليبيا.

المجتمع المدنً فً دعم عملٌة التحول الدٌمقراطً، وإرساء قواعد إن فاعلٌة وإسهام مؤسسات 

وقٌم ذلك التحول، ٌقتضً مجموعة من اآللٌات، تعمل على تدعٌم تلك المؤسسات ودفعها للقٌام 

 -بأداء وظابفها المنوطة بها بكل نجاعة وفاعلٌة  وٌمكن حصر تلك اآللٌات على النحو التالً :

 والسياسية.أولا: اآلليات القانونية 

هً اإلطار العام للدولة التً تسمح بتفعٌل المجتمع المدنً وإعطابه الضمانات الالزمة لحركته 

ونشاطه، فهً المبادئ والقواعد االساسٌة التً بدونها ال ٌوجد المجتمع المدنً وتنعدم فاعلٌته 

 بدونها فهً الضمانة الالزمة لحركته ونشاطه، وتتلخص فً االتً :

     العمل على اٌجاد دستور مستفتى علٌه شعبٌاً، ٌقر التعددٌة الحزبٌة، وحرٌة تكوٌن  -

الهٌبات والمنظمات السٌاسٌة والنقابٌة، واالجتماعٌة، والثقافٌة، وٌحمً الدٌمقراطٌة والحرٌات 

 وحقوق االنسان.

،  ذٌة، التنفٌ ) التشرٌعٌة أن ٌتضمن هذا الدستور مبدأ الفصل بٌن السلطات الثالث -

 القضابٌة (.

ضرورة اٌجاد قواعد قانونٌة واضحة تنظم وتحكم تكوٌن مؤسسات المجتمع المدنً وفقاً  -

 ألحكام الدستور المستفتً علٌه من الشعب.

حماٌة الشرعٌة الدستورٌة والحرٌات الدٌمقراطٌة، من خالل احترام النظام القضابً  -

 (52)واستقالله.

 مدنً المختلفة.حٌاد الدولة إزاء قوى المجتمع ال -
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توافر صٌؽة سٌاسٌة توفر لمختلؾ قوى المجتمع حرٌة التعبٌر عن مصالحها وآرابها  -

                   (      51)بطرٌقة سلمٌة ومنظمة.

 ثانياا: اآلليات الثقافية.   

إن نشاط وفعالٌة دور المجتمع المدنً ال ٌتوقؾ على مجرد وجود هٌاكل تنظٌمٌة تستقل رسمٌا   

السلطات العامة فقط ،وإنما البد من أن تسبقها ثقافة تشدد على ضـرورة تقٌٌـد السلطات العامة عن 

بحدود معٌنة أثناء تعاملها مع المواطنٌن فرادى كانوا أم جماعات، واحترامها حق هؤالء 

 المواطنٌن فً التنظٌم واالجتماع والتفكٌر والتعبٌر، وأن ال ٌقتصـر األمر علـى مجرد المعرفة

بمثل هذه الحقوق وإنما تقترن المعرفة بالتمسك بقٌم أخالقٌـة وبأنمـاط مـن السلوك منسقة معها ، 

وبتعبٌر آخر، فمؤسسات المجتمع المدنً )أوالً( لن تضطلع بدور )  50)وبإختصارعلى ثقافة مدنٌة

الدٌمقراطٌة ومبادبها، هام وفاعل ما لم تشتمل علـى إطار ثقافً ٌساعد على ترسٌخ قٌم الممارسة 

                    :ٌمتد إلى عمق المجتمع اللٌبً عبر منظومة تربوٌة جدٌدة تعتمد على عدة أسالٌب اهمها

تثقٌؾ عناصرها وكوادرها على قٌم ومبادى المجتمع الحدٌث من خالل كادر علمً كفؤ   -1

وندوات، ومحاضرات،  ومؤهل لهذا الؽرض، ٌمارس دوره من خالل عدة وسابل أهمها دورات،

اجتماعات وتمارٌن وحلقات نقاش...الخ. وهذه الممارسات هً األكثر داللة ألنها تثٌر فً المرء 

 (53)فكرة التجدٌد.

التعاون مع مراكز البحث العلمً المتخصصة بالدراسات النفسٌة واالجتماعٌة وتوفٌر  -0

مع المؤسسات التربوٌة بالتنسٌق مع قنوات االتصال المباشر معها، وقٌام هذه المراكز وبالتعاون 

مؤسسات المجتمع المدنً فً طرح أفكارها وتصوراتها حول عملٌة إعادة بناء الذات السٌاسٌة 

اللٌبٌة واالجتماعٌة للمواطن، من خالل ندوة، لقاء، حوار، مؤتمر، برنامج، وان تبدا نشاطاتها 

والمدرسٌن والمعلمٌن وأبمة وخطباء  باألشخاص الذٌن ٌمثلون النخب فً المجتمع، مثل األساتذة

 المساجد واألشخاص المقبولٌن من قبل المجتمع .

المباشرة بإعادة صٌاؼة المناهج التعلٌمٌة والدراسٌة بما ٌتفق مع الرؤى التأسٌسٌة التً   -3

تحملها أطروحة المجتمع المدنً والتً بدورها ستنمً وعً المواطن بالثقافة الدٌمقراطٌة ،وهذه 

هً األكثر فاعلٌة ألنها تحفز المرء على اإلبداع والتجدٌد والبناء من خالل قٌام تجارب الخطوة 

 مجتمعٌة حدٌثة.

مؤسسات المجتمع المدنً لن ٌكون لها دور مالم ٌتم قطع ونقض القبلٌة والجهوٌة، "  )ثانياا(و

م، بل التصدي فالدعوة إلى نقض القبلٌة ال تنطوي على دعوة الناس للتخلً عن قبابلهم ومناطقه

ونقض أي مشروع أو إجراء ال ٌنتج عنه سوى  تورٌط المجتمع فً اتون فتنة قبلٌة وأثنٌة وجهوٌة 

ولعل من ابرز التأثٌرات السلبٌة فً  ٌرفضها اللٌبٌون تعمل على إدامة األزمة وتكرٌس مخلفاتها،

وحقوق االنسان فً مستقبل منظمات المجتمع المدنً ودورها فً دعم عملٌة التحول الدٌمقراطً 

لٌبٌا هو تشكٌل وتأسٌس بعض المؤسسات والجمعٌات والروابط واالتحادات على أسس قبلٌة و 

جهوٌة بوصفها تمثل امتداداً للتٌارات السٌاسٌة فً المجتمع ،األمر الذي ٌشكل خطورة بالؽة على 

سجم مع طبٌعة مستقبل هذه المؤسسات وٌدعوا إلى ضرورة معالجته بطرٌقة عقالنٌة متحضرة تن

وعلٌه ٌنبؽً أن تلتفت منظمات المجتمع المدنً إلى أولى القضاٌا التً "(54)  مفهوم المجتمع المدنً

تستحق االهتمام منها وهً إعادة بناء اإلنسان والمجتمع على وفق النمط الثقافً الدٌمقراطً الجدٌد 
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فً السابق وضرورة ان ٌكون  ،الذي ٌقوم على تؽٌٌر المفاهٌم السلبٌة التً أضعفت وهمشت دوره

له تصور واضح فً مستقبل البالد السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي والثقافً ،وتجنب السعً 

قبلٌة أو جهوٌة من الممكن أن توقع البالد فً دوامة اإلقصاء    وراء االستبثار بمكاسب آنٌة بدوافع

ر، وتفكٌك هذه الظاهرة ومعالجتها والتهمٌش، وٌمكن احتواء هذه المشكلة باستخدام أسلوب الحوا

بأسلوب حضاري دٌمقراطً، وهذا ما على مؤسسات المجتمع المدنً القٌام به فً هذه المرحلة. 

إذاً " فوجود المجتمع المدنً هو أوالً وقبل كل شًء ثقافة، أي أبنٌة نفسٌة وردود فعل نكـاد ال 

قٌم ،كقٌم االستقاللٌة الفردٌة والحرٌـة نفكر فٌها إذ أن إنتاج المجتمع المدنً ٌرتبط بنظام ال

الشخصٌة من جهة، ونمط العالقات اإلنسانٌة من جهة ثانٌة، ومن الواضح هنا أن نشـر هذه القٌم 

وؼٌرها من القٌم األخرى كقٌم الوالء والمشاركة واالنتماء التً تشـكل مجتمعـة ثقافة المجتمع، 

وعلى هذا  (55" )عث النهضة والفعالٌة فً نشاطاتهتشكل أهم أساس فً تطوٌر المجتمع المدنً، وب

ٌكون " من ؼٌر الممكن للدٌمقراطٌة كبنٌـة وآلٌـات وقواعـد أن تنضـج وتترسخ على مستوى 

الممارسة السٌاسٌة، إال فً ظل بنٌة ثقافٌة تقوم على المساواة وحرٌة العمل السٌاسً للقوى 

سات المجتمـع المـدنً كأدوات للعمل السٌاسً أن والتنظٌمات السٌاسٌة المختلفة، وال ٌمكن لمؤس

تضطلع بدور فاعل فً سٌاق العملٌة الدٌمقراطٌة من دون إطار ثقافً ٌساعد على ترسٌخ قٌم 

  (56)الممارسة الدٌمقراطٌة ومبادبها" 

 ثالثاا: اآلليات القتصادية والجتماعية.

ر للقطاع الخاص والمبادرات التً ٌقوم ٌقصد باآللٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة "اعطاء دور كبٌ 

بها االفراد، سواء كانوا فرادى أو جماعات تعاونٌة مستقلة عن الدولة وبعٌداً عن تدخلها، وٌقتصر 

دورها على وضع القواعد التنظٌمٌة لألنشطة الخاصة والتدخل فً بعض المشروعات التً ٌعجز 

تتمثل فً " إنهاء اسلوب التسٌٌر  فالضـرورة الملحـة الٌوم (57")عنها القطاع الخاص 

البٌروقراطً، وإعطاء المبادرة للمتعاملٌن االقتصادٌٌن للقٌام بالدور المنوط بهم فً إطار سٌاسة 

عامة محددة تعتمد باألساس على مقاٌٌس الكفـاءة والفعالٌة التً تفرضها المنافسة فً السوق 

مكانة كل واحد ودوره، الدولة ،المؤسسات  الدولٌة، وتستند إلى قواعد ضبط واضحة ودقٌقـة تحدد

االقتصادٌة سواء العمومٌة، أو الخاصة وكـذا منظمات العمال وجمعٌات أصحاب العمل، إن 

التنمٌة االقتصادٌة تتٌح فرصا كبٌرة لقٌام العدٌد من مؤسسات المجتمع المدنً التً ال تكتفً فقط 

أداء الحكومـة بـل تشجع على قٌام فً بعض األحٌان بممارسة دور رقابً ؼٌر رسمً على 

مشاركة سٌاسٌة، وتعمل جاهدة على إٌجاد رأي عام ٌتمتع بدرجة مناسبة من الوعً والمهارات 

وتدعٌماً لهذا الطرح فقـد رأى بعض الباحثٌن "  (، 58")السٌاسٌة الالزمة لقٌام نظام حكم دٌمقراطً 

قتصادٌة وأن هذه العالقة تكون باتجاه تأثر بأن ثمة عالقة ضرورٌة بٌن الدٌمقراطٌة والتنمٌة اال

التنمٌة إلى حد بعٌد باإلطار السٌاسً، فمن الصعب أن ٌـتم تحقٌق تنمٌة اقتصادٌة قابمة على 

اقتصاد السوق والقطاع الخاص فً ظل ؼٌاب دٌمقراطٌـة حقٌقٌة، فالتنمٌة االقتصادٌة لها دور 

اه الدٌمقراطٌة من خالل توفٌرها للظروؾ كبٌر فً عملٌـة تحـول النظـام السٌاسـً باتجـ

والمتطلبات المالبمة لهذا التحول ،مثل رفع مستوى الدخل، ورفع معدالت التعلٌم ،وتوافر طبقة 

   59) )وسطى كبٌرة ،مما ٌمهد لنمو القٌم والتوجهـات المؤٌدة للدٌمقراطٌة " 
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 الخاتمة

إن دراسـة واقع المجتمع المدنً فً لٌبا وآلٌات تفعٌل مؤسساته، بعد تحلٌل اإلطـار السٌاسً  

واالقتصادي واالجتماعً الـذي ٌحكم عمل هذه المؤسسات، كل ذلك ال بد من أن ٌساهم فً تحدٌد 

تمع مقومات انطالق العمل المدنً  كترسٌخ ثقافة الدٌمقراطٌة، وتنمٌة الحوار والتعاون فً المج

المدنً، إلى جانب البحث عن األنشطة والفعالٌات التً تستطٌع مؤسسات المجتمع المدنً من 

خاللها توسعة نفوذها وتكون فٌها مؤثرة، ومن هنا فأنه على مؤسسات المجتمع المدنً العمل على 

 تطوٌر آلـٌـات الحركة واالتـجـاه نحو خلق صٌغة جـدٌـدة توفر المشاركة فـً صنع السٌاسات

العامة وتستند إلى خدمة المجتمع، فضال عن القدرة على النقد لتجاوز جملة المعوقات التً تحد من 

انطالقها، االمر الذي ٌتطلب ضرورة تفعٌل الوسائل اإلعالمٌة وإقامة عالقة دائمة مع األجهزة 

 .الحكومٌة؛ فً مختلف القضاٌا والمشكالت االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تعصف بالمجتمع

وتهدف هذه الخاتمة إلى عرض النتائج التً انتهت إلٌها الدراسة، واقتراح مجموعة من التوصٌات 

 وجاءت نتائج الدراسة على النحو التالي:فً ضوء هذه النتائج حتى تكون للدراسة قٌمة علمٌة، 

مشروع  ، افتقدت إلى أي1111إن مؤسسات المجتمع المدنً التً نشأت حدٌثاً فً لٌبٌا بعد العام-1

سٌاسً، اقتصادي، اجتماعً...الخ. وقاعدة اجتماعٌة حقٌقٌة، وعاجزة أن تؤدي دور الفاعل سواء 

 سٌاسٌاً أو اجتماعٌاً لما لذلك من اهمٌة فً دعم عملٌة التحول الدٌمقراطً.

هً  أثر غٌاب الثقافة السٌاسٌة المدنٌة، التً تقبل باألخر، وانتشار الثقافة التقلٌدٌة حٌث القبٌلة-1

 المحدد الجوهري لالنتماء، فً فاعلٌة المجتمع المدنً ودوره فً دعم عملٌة التحول الدٌمقراطً.

غالبٌة المجتمع اللٌبً لٌس لدٌهم معرفة بمؤسسات المجتمع المدنً، وال ٌهتمون بها، -3 

ات فالدٌمقراطٌة بشكل عام بشعاراتها وممارساتها فً المجتمع ال تساوي شٌئاً أمام قوة العاد

 والتقالٌد والعالقات االجتماعٌة.

تعاملت بعض مؤسسات المجتمع المدنً مع اآلخر ومع بعض القضاٌا العامة اٌضاً، من منطلق -4

قبلً وجهوي واٌدٌولوجً احٌاناً، ونسٌت مهمتها الرئٌسٌة وهً العمل على تحدٌث الواقع وحماٌة 

 الدٌمقراطٌة الناشئة.

فً لٌبٌا واقع تشرٌعً ٌعوقها  القٌام بدورها بفاعلٌة، حٌث ال  تواجه مؤسسات المجتمع المدنً -5

 توجد قوانٌن واضحة المالمح تنظم عملها. 

 التوصيات:

ضرورة تفعٌل مؤسسات المجتمع المدنً القائمة، وبناء مؤسسات جدٌدة فاعلة، ومستقلة، -1

لتحول الدٌمقراطً لما تقوم باعتبار أن تلك المؤسسات هً اآللٌة الحقٌقٌة التً تستند علٌها عملٌة ا

به من دور فً الحد من االستبداد السلطوي، ومراقبة العمل الحكومً وتقوٌمه، حتى ال ٌتجه نحو 

 االستئثار والتفرد.

ضرورة نشر الثقافة السٌاسٌة المدنٌة، التً تقبل باألخر، وتؤمن بمبادئ الدٌمقراطٌة، وتقطع مع -1

 ة العامل القبلً أو الجهوي، على المستوى الشعبً والنخبوي معاً.الثقافة التقلٌدٌة المرتكزة على قو

ضرورة التعرٌف بمؤسسات المجتمع المدنً ودورها لكل الناس، بمختلف طبقاتهم، وفئاتهم -3

العمرٌة واالجتماعٌة والمهنٌة، من اجل اعطائها ومنحها القوة والقدرة على القٌام بأعمالها المؤثرة 
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لحقٌقً للسلطة وتساهم فً تعزٌز وترسٌخ قٌم الحرٌة والحقوق المدنٌة، وتكون فعالً الردٌف ا

 وسٌادة القانون.

ضرورة العمل على إصدار التشرٌعات والقوانٌن الالزمة التً تنظم عمل مؤسسات المجتمع -4

المدنً، فحرٌة إنشاء وتكوٌن هذه المؤسسات مكفوالً بموجب االعالن الدستوري الصادر عن 

 .  1111 -8-3الً، فًالمجلس االنتق
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عةىشلةةى لىدتذلباخضسر ،لباق ملباغ ةع دلبادذ ثدل باغ ةعةذلباتةىدل)لىتةن:لدبسلىجاذ  آ،ل (11)

 .113(لص1114

دسبعاادلحةااادلل-باتااةاملباتشجاا عات دلب راا ،لجد سلباتجتتااعلباتااذن لياا لجقااةيلب ىا لبالق ااةت لياا ل (11)

باجضبئشج،لسعةادلىةرغت شلي لبات اقعلباغ ةعا دل)رةىتادلجةتقاد:لة  ادلبادراقلل بات اقعلباغ ةعا د،ل

 .45(،لص1111

ىحااذباق ةتلجاا ل,  اا ل،لباتااذ, لااااطلى ااملباغ ةعاادل)لباجضبئااش:لدبسل شاحاادلا قاااشل باتقص ااع،ل (13)

 .116(،لص1111
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 .46عت دلب ر ،لىشرعلعةج ،لص (14)

 .46،لصباتشرعلنحغه (15)

حغاق  لتقي ا لاجاشب  م،لبااق ملباغ ةعا دلباتشج ااد:لب تجة اةذلبادذ ثادليا لدسبعاتلة،للل)ج ااش ذ:ل (16)

 .171(،لص1115ىشةضلدسبعةذلباقحذخلباتشج د،

 .171باتشرعلنحغه،لص (17)

ىدتااذلوجااقلباا  لجةرااةل,  اا ،لرتةىااةذلبا اا  ل ترع ش ااةلى ااطلبارااشبسبذلب دبس اادل باذ ا ااد،)ل (18)

 .141(،لص1118جذ ذخ،لب علقذس د:لدبسلباجةىتدلبا

بااقا ل باتجتتاعلباتاةات ،لدسبعاةذليا لباتقت ادلل-حتضخل،غةنلعقق،ل ن,ش ن،لباتقاتدل باذ ااد (19)

 ب رتتاااةللباتاااذن ليااا لةااا لبال تقااادلب  ت اااةد دلباتةات اااد،ل)لج اااش ذ:لدبسلباقل ااادلباتشج اااد،ل

 .195(،لص1111

 .195باتشرعلنحغه،لص (11)

 ة،ل)باتقتذةلبا  ح (لىج ادلتتقاطلجااس نلباثرةيادل لىدتذلصب  لبات  شج ،لباتجتتعلباتذن لي لا ح (11)

  .11،ص1111باتقت دل،لت ذسلى لىقتذةلا ح ةلا تقت دلباحاش دل لباغ ةع دل،باتذدلب  ر،

 .11باتشرعلنحغه،لص (11)

ادس ااظلباتغااتةسآ،لسبااةيلجاا لىقعااطلىسعغااةذلباتجتتااعلباتااذن ل باثرةياادلياا لا ح ااة،لىج اادل (13)

،لى اااااااااااااطلبااااااااااااااشبج :ل1(،لص1111ىاااااااااااااشبر  ،ل)جق اااااااااااااةصآ،لباتاااااااااااااذدلباثاااااااااااااةى ،ل

ww.libyaforum.org/index2.php?option= com – conten.للل 

 .1باتشرعلنحغه،لص (14)

 //:httpsسى ةنلةشنحقدخ،لىسعغةذلباتجتتعلباتذن لي لا ح اة)لىشب ادل ولاةاد(،بن شلبااشبج  (15)

www.218.net/2017لل.1،ص 

،لىج ادل1115-1111خلىا يا لباحتاشلباتجتتعلباتذن لي لا ح ة،ىدتذلعةاملىدتذ،ل ب عل تدذ ةذل (16)

  //:httpsباتااااااااذدلباغااااااااةدط،لبن ااااااااشلباااااااااشبج :لل-ة  اااااااادلبادبتلى ااااااااشبتدل

mdr.misuratau.edu.ly/handle/123456789/524.118،صل. 

 .1سى ةنلةشنحقدخ،لىشرعلعةج لص (17)

 .1باتشرعلنحغهلص (18)

 .5ادس ظلباتغتةسآ،لسبةيلج لىقعط،لىشرعلعةج ،لص (19)

 .6باتشرعلنحغه،لص (31)

 باذ ادلباتذن د،لدسبعدلتد    دلنرذ د،لىج ادلباح اةن،)للباتجتتعلباتذن ىدتذلوحتذلباتحت ،لىحلقعل (31)

 .14 (،لص1435باش ةا:لدبسلباقاشلباتلتحدلباق ح د،ل

 .119-118ىدتذلعةاملىدتذ،لىشرعلعةج ،لصلصلل (31)

 .6ادس ظلباتغتةسآ،لسبةيلج لىقعط،لىشرعلعةج ،لص (33)

)ج ش ذ:لىشةاضلدسبعاةذلباقحاذخل1 تدذ ةذلجقةيلباذ اد،لال قع لىدتذلبا قبن ،لا ح ةلباثقسخ (34)

 .ل161(،صل1113باتشج د،

 .161باتشرعلنحغه،لصل (35)

 .161باتشرعلنحغه،لص (36)
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بجقجلشل,  حدلبجاقجلش،لباتجتتاعلباتاذن ليا لا ح اةل...باش ةناةذل باتداذ ةذ،لىشةاضلا ح اةلباتغاترح ل (37)

 .1،لصN.libya-al-mostakbal.org،لبن شلباشبج :ل1116ا ى عل باثرةيد،

صب  لبات شج ل،لنج ثلباد ةدآ،لجباتدقرلباذ ترشبا لي لا ح ة:لتداذ ةذل ىات ذل ياشصج،لل (38)

جداااقلىراااذعلللنىتاااةرلناااذ خلحاااقرلب نتراااةرلبااااذ ترشبا ،لباتشةاااضلباتشجااا لا جداااة ل دسبعااادل

 .11،لص1114باغ ةعةذ،لتقنظ،لىةسطل

 .11باتشرعلنحغه،لصلل (39)

 .13باتشرعلنحغه،لصل (41)

 .161ىشرعلعةج ،لصلل ،لا ح ةلباثقسخل تدذ ةذلجقةيلباذ اد، قع لىدتذلبا قبن ل (41)

 .161باتشرعلنحغه،لصل (41)

 .14-13ىشرعلعةج ،لصلصلصب  لبات شج ل،لنج ثلباد ةدآ،ل (43)

 .14باتشرعلنحغه،لص (44)

ىحااذلبهاااهلج رض ااض،ل قعاا لل قعاا لبا ااقبن ،لبايااةللباذ ترشبا اادلياا لباثااقسخلبا  ح ااد،لتدش ااشل (45)

باتحتدلبن ا للباذ ترشبا لي لباقا لباتشج لندقل,تدلاش  ل،با قبن ،لي لباثقسخل ب نترةرل

 .398(،لص1111)ج ش ذ:لىشةضلدسبعةذلباقحذخلباتشج د،لل

)ل1ى ااتح لىتااشلبات ااش،لوعااا دلبادذبعاادل ب نترااةرلباااذ ترشبا لياا لا ح ااة:لباتلتاادلبا ااتحد،لال (46)

 .59-58(،لصلص1113ج ش ذ:لىقتذةلباتتةسف،ل

 .8ىشرعلعةج ،لصلصب  لبات شج ل،لنج ثلباد ةدآ،ل (47)

ل حلباذ  لباجقسر ،لباتجتتعلباتذن لي لا ح ة،ل، ةتل تّضص لب نرغةع،لبن اشلباتشجا لباجذ اذلل (48)

 .3ص.https:// www. Alaraby.co.uk.2016  ى طلباشبج ل:ل

,ةاذلباشياةى ،لتداذ ةذلوىق ادلتقبراهلىسعغاةذلباتجتتاعلباتاذن لج  ح اةلس،املص اةدخلىاذد ةلجتاذلل (49)

صلل  .https://alain.com//articبن شلبات  لب ,حةس ادلى اطلبااشبج ل:للعرقالن ةعلبارزبي ،

 .1-1ص

،ل)لج اش ذلىشةاقلدسبعاةذل1عقةيليسبدلىحذهللا،لنا ةذلبات   شلباذ ترشبا لي لباقا لباتشج ،لال (51)

 .191،(،لص1114باقحذخلباتشج د،

حغق  لتقي  لاجشب  م،للجقةيلباتجتتعلباتذن :لباتسراشبذلبالت ادل بال ح ا د،ل س ا دلىرذىادلاااط:لل (51)

باقذ خلباحلش  دلبات  لن تلةلىشةضلدسبعاةذلباقحاذخلباتشج ادلحاقرل:لباتجتتاعلباتاذن ل د س ليا ل

 .698(،لص.1991)ج  ش ذ:لىشة ضلدسبعةذلباقحذخلباتشج د،ل1تدر  لباذ ترشبا د،لا

 لباغا ذ،لىسعغااةذلباتجتتاعلباتاذن لى اطلباتغااتقةلباراقى ،ل س ا دلىرذىادلااااط:لى اتحطلةةىال (51)

باقذ خلباحلش  دلبات  لن تلةلىشةضلدسبعاةذلباقحاذخلباتشج ادلحاقرل:لباتجتتاعلباتاذن ل د س ليا ل

 .658(،لص.1991)ج  ش ذ:لىشة ضلدسبعةذلباقحذخلباتشج د،ل1تدر  لباذ ترشبا د،لا

اتجتتعلباتذن لي لتتض ضلباحقةيلبااذ ترشبا ليا لباتاشبل،لىحةطليةب لىدتقد،لد سلىق تةذلبل (53)

 .619-618،لصلص1111،ل113ىج دلب عتةر،لباتذدل

 .ل631-631باتشرعلنحغه،لصلصل (54)

.)ج اا ش ذل:لىشةاا ضل1عقااةي،ليااسبدلىحااذلهللا،لنا ااةذلبات   ااشلباااذ ترشبا لياا لباااقا لباتشجاا  لالل (55)

 .197(،لص1997دسبعةذلباقحذخلباتشج د،ل
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 .117بحتذلرلشآلبا ح د ،لىشرعلعةج ،لصل (56)

 .195عقةي،ليسبدلىحذلهللا،لىشرعلعةج ،لص (57)

بات ةر لىق اش،لباتجتتاعلباتاذن لباتحلاقعل باقب اع:ل)باجضبئاشلبنتقررة(. س ادلىرذىادلاتا ستتشلل (58)

باتاش للبارقى لل باتجتتعلباتذن لبازآلن تتهلرةىتادلدىاا ،لة  ادلبادبتل بات ا قعلبهنغاةن دل

 36(،لصل1111ىة ق،11-7ةذلباح غح دل ب رتتةى دل،، غملباذسبع

. اةعلبا تةدآ،لىحذلباشؤ فلباتقدبذ،لوعشلباتقت دلب  ت ةد دلي لباذ ترشبا اد:لدسبعا دلحةاادل (59)

،)ىج ااادلرةىتااادلباااااةس دلا ت اااقعلبهنغااا ةن دل1114ل-ل1991د رلباعااالقل)د رل،اااشتلبعااا ة،ل

 .لل111،لص1119،ل3،باتذد6 ب رتتةى دل،لباتج ذل

 لللللللل

 

 لللللللللل

 
 

 


