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واقع و حتديات مؤسسات اجملتمع املدين يف ليبيا يف الفرتة من 3122-3122م
أ .حممد سامل حممد بن سعيد
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
جامعة مصراتة

املقدمة :
فرضت ثورات الربيع العريب واقعا جديدا يف احلياة السياسية العربية ،حيث بدأت تظهر
فيها معامل ربول دشنقراطي ،وبناء أنظمة سياسية أكثر دشنقراطية ،ربًتم فيها قيم ادلواطنة
وادلبادئ الدشنقراطية ،كما ظهر الدور الفاعل دلؤسسات اجملتمع ادلدين القائم على أساس
إعادة ىندسة األدوار بُت الدولة واجملتمع ادلدين ،وذلك الستعادة دور اجملتمع ادلدين يف إرساء
وتكريس التحول الدشنقراطي من خالل ادلشاركة الشعبية وما يتبعها من تقرير القيم الدشنقراطية
وازدىار ثقافة مدنية دشنقراطية توجو سلوك األفراد للمشاركة يف احلياة السياسية ،وىذا ما
عزز دورىا يف وعلى اجلانب السياسي ،وىذا ما رنعلنا نتساءل عن الدور الذي تقوم بو
مؤسسات اجملتمع ادلدين يف تعزيز مسارات التحول الدشنقراطي  ،وإرساء معامل الدشنقراطية
والتحديات اليت تواجهها يف دول الربيع العريب و علي وجو اخلصوص يف ليبيا .
هتدف ىذه الورقة إيل زلاولة توضيح الدور الذي قامت بو مؤسسات اجملتمع ادلدين
من 2014 – 2011م والتحديات اليت واجهتها ،ووضع رؤية دلستقبل احلياة السياسية
يف ليبيا علي حنو أكثر عدالً عرب مساذنة مؤسسات اجملتمع ادلدين وإثرائها للحياة
الدشنقراطية.
ويف ظل الظهور ادلفاجئ دلؤسسات اجملتمع ادلدين يف ليبيا ادلصاحب لثورة  17فرباير
انطلق ىذا البحث من طرح التساؤالت التالية :
 ما ىي طبيعة مؤسسات اجملتمع ادلدين  ،وما ىو دورىا يف اجملتمع ؟
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 مىت ظهرت مؤسسات اجملتمع ادلدين يف ليبيا وما الدور الذي لعبتو يف تاريخ ليبيا
السياسي؟
 ما ىو دور مؤسسات اجملتمع ادلدين يف ثورة  17فرباير ؟
 ما ىي التحديات اليت تواجو ىذه ادلؤسسات ؟

 ىل سيكون ذلا تأثَت علي ادلسار الدشنقراطي ويف صناعة القرار ؟
 ما ىي التحديات اليت تواجهها ىذه ادلؤسسات ؟
 مؤسسات اجملتمع ادلدين يف ليبيا مازالت فتية وحديثة النشأة ؛ ىل لذلك أثر علي
أدائها؟
احملور األول  -:تعريف و نشأة اجملتمع املدين:
النشأة -:
مع اهنياار نظام احلكام الشامولية يف أواخار الثمانيناات يف رارا أوروباا وبعاا دول العاامل الثالاث،
وتزايد االذباه حنو الدشنقراطية بارزت الادعوة إا اجملتماع ادلادين كمصاطلح جدياد يف كثاَت مان تلاك
الاادول ،والااذي مل يكاان متااداوال ماان قباال يف اخلطاااب العااام أو زنا باىتمااام الباااحثُت ،وقااد سباات
دراسااة وربلياال ادلصااطلح ماان قباال ادلثقفااُت واختلفاات ادلواقاال وا،راء يف ىااذا الشااأن ،وكااان ىن ااك
كثَت من ادلؤيدين ينطلقون من تأييدىم من أن التطور الدشنقراطي للمجتمعاات ادلتتلفاة ورباديثها
يتطلااب قيااام تنظيمااات مااَت حكوميااة سبااارس نشاااطا يكماال دور الدولااة ويساااعد علااى إراااعة قاايم
ادلبااادرة واجلماعيااة واالعتماااد علااى الاانفس مااا يهياائ فرصااا أفجملاال لتتجاااوز ىااذه اجملتمعااات مرحل اة
االعتماااد علااى الدولااة يف كاال راايء ،وكااذلك تصاافية أوضاااع اجتماعيااة باليااة موروثااة ماان العصااور
الوس ااطى وىن اااك العديا اد م اان اجملتمع ااات تش ااهد بالفع اال جه ااوداً حثيث ااة للتوس ااع يف تك ااوين ى ااذه
التنظيما ا ااات وادلؤسسا ا ااات وذلا ا ااك للا ا اادور الا ا ااذي سا ا ااتلعبو يف تطا ا ااور ىا ا ااذه اجملتمعا ا ااات ورقيها ا ااا.
ويطل ااق مص ااطلح اادلنظم ااات م ااَت احلكومي ااةا عل ااى قط اااع عا اريا م اان ادلنظم ااات أو ادلؤسس ااات
األىلية والتطوعية واليت ال تستهدف الربح وتعمل تطوعياً يف رلاالت خدمية إنساانية واجتماعياة،
أو تنموية أو تربوية .وتزايد عدد ىذه ادلنظمات التطوعية واألىلية يف ا،ونة األخَتة بصورة مطت
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مجيع مناحي احلياة وشنكان تصانيفها يف :اجلمعياات اخلَتياة والتعاونياة ،وىاي األقادم تارسنياا ومتاأثرة
بالبنيااة التقليديااة للمجتمعااات ادلتتلفااة ،ادلنظمااات اجلماىَتيااة )مجاعااات ادلصااا مثاال ادلنظمااات
النسائية ،والنقابات العمالية وادلهنية ،وادلنظمات التنموية ،ومَتىا ). 1
نشأةاجملتمع املدين :

نشأ مفهوم اجملتمع ادلدين ألول مرة يف الفكر اليوناين اإلمريقي حيث أرار إليو أرسطو
باعتباره رلموعة سياسية زبجملع للقانون أي أنو مل يكن شنيز بُت الدولة واجملتمع ادلدين  ،فالدولة
يف التفكَت السياسي األورويب القدمي يقصد بو رلتمعاً مدنياً شنثل ذبمعا سياسيا أعجملاؤه من
ادلواطنُت الذين يعًتفون بقوانُت الدولة ويتعرفون وفقا ذلا .مث تطور ادلفهوم بعد ذلك يف القرن
الثامن عشر مع تبلور عالقات اإلنتاج الرأمسايل ،حيث بدأ التمييز بُت الدولة واجملتمع ادلدين؛
فطرحت قجملية سبركز السلطة السياسية وان احلركة اجلمعياتيو ىي النسق ا،خر للدفاع ضد سلاطر
االستبداد السياسي .ومع هناية القرن الثامن عشر تأكد للفكر السياسي الغريب ضرورة تقليص
ىيمنة الدولة لصا اجملتمع ادلدين الذي رنب أن يدير بنفسو أموره الذاتية وإال يًتك للحكومة
إال القليل .ومع بداية القرن التاسع عشر حدث التحول الثاين يف مفهوم اجملتمع ادلدين حيث
اعترب كارل ماركس أن اجملتمع ادلدين ىو ساحة الصراع الطبقي ،ويف القرن العشرين طرح أنطونيو
مرامشي مسألة اجملتمع ادلدين يف أطار مفهوم جديد فكرتو ادلركزية ىي أن اجملتمع ادلدين ليس لو
ساحة للتنافس االقتصادي بل ساحة للتنافس األيديولوجي منطلقاً من التمييز بُت السيطرة
السياسية واذليمنة األيديولوجية ويف رلتمعنا العريب قامت بعا مؤسسات اجملتمع ادلدين منذ أكثر
من مئة عام مع تأسيس اجلمعيات األىلية يف القرن التاسع عشر والنقابات العمالية وادلهنية يف
بداية القرن العشرين وكذلك اجلمعيات التعاونية.
تعريف و خصائص اجملمع املدين-:

يشا ااَت مفها ااوم اجملتما ااع ادلا اادين إا رلموعا ااة ما اان األبنيا ااة أو التنظيما ااات أو ادلؤسسا ااات
التطوعية احلرة ،السياسية واالجتماعياة والثقافياة و القانونياة  ،تنشاأ و تعمال باساتقاللية عان
الدولة وتنظم يف إطارىا ربكة معقدة من العالقات وادلمارسات باُت القاوى و التكويناات
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ومسااتثمرة  ،سبااال اجملااال العااام بااُت األساارة و الدولااة لتحقيااق مصااا أفرادىا،ملتزمااة يف ذلااك

بقيم و معايَت االحًتام و الًتاضي والتسامح واإلدارة السليمة(.)3
ويعرف اجملتمع ادلدين بأنة رلموعة من ادلؤسسات مَت الرمسية التطوعية ادلكونة من األحزاب
وادلؤسسات العاملة يف رلال حقوا اإلنسان والبناء الدشنقراطي ،وتعمل علي تعزيز ونشر
رلموعة من القيم وادلبادئ اليت هتدف إيل تطوير و تنمية اجملتمع و من أىم أعماذلا). 3
الرقابة والتقييم واحملاسبة وادلسائلة وادلتابعة وادلساذنة الفاعلة يف تطوير اجملتمع والتنمية من
خالل نشر مفاىيم احلياة ادلدنية.
اجملتمع ادلدين ىو رلموعة من التنظيمات .كل تنظيم فيها يجملم أفر ًادا أو أعجملاء اختاروا
عجملويتو دبحا إرادهتم احلرة ،ولكن بشروط يتم الًتاضي بشأهنا أو قبوذلا شلن يؤسسون
التنظيم أو ينجملمون إلية فيما بعد ،ولكن يبقى ىناك ))تنظيماً وأن ىذا التنظيم ىو الذي
شنيز اجملتمع ادلدين عموماً فاجملتمع ادلدين ىو األجزاء ادلنظمة من اجملتمع العام.
كما أن اجملتمع ادلدين يقتصر علي ادلنظمات مَت اإلرثيو ومَت احلكومية اليت تنشأ خلدمة
الصا أو ادلبادئ ادلشًتكة ألعجملائها .
إذاً ىي مؤسسات أىلية تطوعية مَت رحبية ومَت حكومية ،كما تتميز بأهنا رلموعة من
األبنية أو التنظيمات أو ادلؤسسات التطوعية احلرة السياسية واالجتماعية والثقافية والقانونية،
تقتصر علي ادلنظمات مَت اإلرثية ومَت احلكومية ،تنشأ وتعمل باستقاللية عن الدولة خلدمة
ادلصا أو ادلبادئ ادلشًتكة ألعجملائها ،كما أهنا سبال اجملال العام بُت األسرة و الدولة لتحقيق
مصا أفرادىا ملتزمة بذلك يقيم معايَت االحًتام و الًتاضي و التسامح واإلرادة السليمة.
احملور الثاين  -:واقع مؤسسات اجملتمع املدين يف ليبيا :
الثقافة واجملتمع األىليا مدخل تارسنيا:
اجملتمع اللييب مثل مَته من اجملتمعات مل يكن سنلو من مبادرات وسياقات وآليات تسعى
إا بناء أسس تنظيمية اجتماعية رباول بلورة أدناط من العالقات االجتماعية والسياسية
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والثقافية واالقتصادية .وأيجملا من ادلهم تأكيد التداخل والتشابك يف التجربة الليبية بُت العمل
الثقايف واالجتماعي والسياسي حيث كان للكل تأثَته يف ا،خر.
و ميكن تقسيم تاريخ ىذه املؤسسات إيل فرتات -:

فرتة العهد العثماين (2122-2342م):

يف العهااد العثماااين األول عاااش الكيااان اللياايب عاادة قاارون مل يعاارف فيهااا نااور العلاام
والثقافااة طريقااو إيل عقااول أبنائااو ،وباسااتثناء رااذرات بساايطة ال تااذكر ماان التعلاايم الااديٍت
ادلًتكز يف األساس يف الكتاتيب التابعة للمسااجد والزواياا الايت قامات بااجلهود الشاعبية يف
إطااار الت ااربع أو األوقاااف بتحفيظ ااالقرآن وتعلاايم الق اراءة والكتابااة وبع ااا العلااوم الفقهي ااة
البساايطة .ويصاال الرحالااة احلشايشااي الااذي ماار علااي مدينااة ط ارابلس يف منتصاال القاارن
التاسع عشر واقع العلاوم وادلعرفاة يف الابالد آناذاك )أماا العلاوم وادلعرفاة العصارية فاال توجاد
عندىم.
وم ااع العه ااد العثم اااين الث اااين ر ااهدت ال اابالد زل اااوالت إص ااالحية يف تط ااوير مرفق ااات ال اابالد
ومؤسستها ومنها االىتمام باالتعليم احلاديث ،فاتم إنشااء عادد مان ادلادارس الايت ذبماع ماا باُت
العلوم احلديثة والعسكرية ومدرسة الفنون والصنائع ). 4
ويف سنيت  1883-1882عرفات الابالد أول مجعياة ثقافياة سياساية ىاي )القرائتاناة ،
أسسااها إب اراىيم س اراج الاادين يف ط ارابلس وضاامت يف عجملااويتها عااددا ماان رتصاايات الاابالد
وخنبتهااا ماان أمثااال ادلااؤرخ )أمحااد النائااب والشاايخ )محاازة ظااافر ادلاادين ومَتذنااا .مث أمتااد وجااود
ىذه اجلمعية إيل األطراف حيث انجملم إليها إبراىيم ادلهدوى عميد بلدية بنغازي ،وبعا من
األعيااان والشااباب ماان مدينااة مص اراتة .وماان ضاامن مااا نصاات عليااو بنااود ىااذه اجلمعيااة الاايت
ازبااذت ماان أحااد ادلقاااىي يف ادلدينااة مق ارا للقاااء أعجملااائها اإصااالح التعلاايم واالىتمااام بنشاار
التعلاايم العلمااي ،والتشااجيع علااي إقامااة اجلمعيااات ،والتثقياال ومتابعااة اجلرائااد وقراءهتااا .وأيجملااا
اجلمعي ااة ال اايت أنشا اأىا اجملاى ااد بش ااَت الس ااعدواي يف أواخ اار تل ااك الف ااًتة وض اامت إيل جان ااب
الس ا ااعداوي عب ا ااد ال ا اارمحن الزقلع ا ااي ومف ا اايت اخلم ا ااس زلم ا ااد أب ا ااورخيص اوأىتم ا اات اجلمعي ا ااة
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دبوضوعات اإلصالح اإلداري الالمركزية ،واخلالفة العربية ،وسياسة االرباديُت عموما ،ومل شننع
ىاذه اجلمعياة ماان االساتمرار والتطاور سااوي الغازو اإليطاايل وانصاراف مؤسسايها إيل االنجملاامام
إيل حركة اجلهاد .كما شنكن اعتبار مدرسة االفنون والصنائعا 1898م من ضمن ادلؤسسات
اخلَتيااة األىليااة الاايت قاماات يف العهااد العثماااين باادور النهجملااة الثقافيااة جبانااب عملهااا وىاادفها
الرئيس يف احتجملان أيتام الفقراء وتعليمهم الصناعة وتزويدىم بادلعارف العامة ). 5
فرتة االحتالل اإليطايل:
مل تقم السلطات اإليطالية بأي عمل رلتمعي شنكن أن يصنل يف خانة العمل ادلدين
أو األىلي احلديث الذي يتيح لليبيُت ادلشاركة فيو ،وبالرمم من طبيعة االستعمار الشرسة
كان إنشاء )النادي األديب يف سنة 1920م أول مشروع لييب اجتماعي ثقايف مدين .وقد
أسسو يف طرابلس األخوان أمحد وعلي الفقيو حسن  ،كجمعية انبثق عنها مكتبة ومدرسة
ليلية تقوم جبلب الصحل واجملالت العربية اذلادفة ،ولكن سرعان ما أملقت السلطات
االستعمارية ىذا النادي مث أعيد نشاطو الثقايف السياسي خالل فًتة اإلدارة الربيطانية
،1943وليتحول بعد ذلك إيل حزب سياسي ،ىو)احلزب الوطٍت الذي انشق بعد ذلك
ليصبح حزب الكتلة الوطنية .فيما تزايدت ظاىرة إنشاء النوادي الرياضية الثقافية اليت ادت
أدواراً اجتماعية وثقافية وتربوية ،بل وربول بعجملها إيل تشكيالت سياسية كما حدث جلمعية
عمر ادلتتار اليت تأسست يف بنغازي سنة 1945م كجمعية ثقافية رياضية يف بدايتها مث
ربولت إيل مجعية سياسية ثقافية وأنشئ ذلا فرع دبدينة ) درنة  ،وقد أُوقفت أنشطة ىذه

ادلؤسسات مع مطلع اخلمسينيات). 6

فرتة اململكة الليبية املتحدة ( اململكة السنوسية) من 2123م2191-م

حاولت الدولة تجملييق حركة مؤسسات اجملتمع ادلدين كما حصل يف سنة 1962م
عندما عدلت بعا حقوا وواجبات النقابات العمالية بسبب حجملورىا يف اإلضرابات
وادلقاطعة لسفن وطائرات الدول االستعمارية .ومل يسمح سوي بظهور بعا أركال النشاط
احملكوم بتشريعات التبعية للدولة كإنشاء مجعية اذلالل األمحر اللييب يف  20يناير 1959م
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وتبعيتها لوزارة الصحة آنذاك ،وكذلك إنشاء اجلمعية الليبية للرب وادلساعدات يف سنة 1968
م وكذلك مجعية نور للمكفوفُت.
مَت أن تنامي الوعي الثقايف والسياسي للقوى الوطنية ودنو حركة التطور االجتماعي
كانا سببا يف ظهور بعا التشكيالت احلزبية السرية ،وبعا اجلمعيات اليت سبيزت باستقالل
ملحوظ عن السلطة كجمعية الفكر الليبية اليت تأسست سنة  ،1959ولعبت دورا مهما
يف تفعيل احلركة الثقافية والفكرية واستقطاب جزء من النتبة الليبية وفتح قنوات احلوار مع
ادلثقفُت الليبيُت والعرب واألجانب.

بشكل عام اتسم النشاط الثقايف خالل ىذه الفًتة بالطابع ادلدين ،حيث نشطت
النتبة ادلثقفة يف تكوين ادلنتديات واجلمعيات الثقافية والصحل ادلستقلة ،وتركز نشاط
ادلثقفُت من خالل انجملمامهم وإسهامهم يف تأسيس النوادي االثقافية /الرياضية/
االجتماعيةا وادلسارح اليت تأسست مجيعا بادلبادرات الذاتية من امثقفُت وفنانُتا وبتمويل
ذايت من أعجملائها ،كما استمرت ظاىرة الصالونات األدبية يف بيوت بعا الشتصيات
الثقافية ادلعروفة .ولعبت النوادي والصحافة وادلقاىي دورا مهما يف التواصل ما بُت ادلثقفُت
للحوار والنقاش وتبادل ا،راء واخلربات :ا كنادي الشباب اللييب /ونادي األىلي /ونادي
اذلاللا). 7
ومن أىم ما شنكن رصده يف ىذه ادلرحلة ىو تعدد ادلؤسسات األىلية ادلهتمة بالشأن الثقافة
والقائمة على ادلبادرة التطوعية وتنوع أىدافها ونشاطاهتا ،وعرفت ىذه ادلرحلة نشأة بعا
اجلمعيات النسائية اليت قامت بدور تأىيلي بارز يف رلال التوعية االجتماعية والثقافية ،جبانب
مهامها يف تدريب ادلرأة على أعمال احلياكة والتدبَت ادلنزيل والتعريل حبقوا ادلرأة ودورىا
الفعال يف هنجملة اجملتمع .كما كان تأسيس احلركة الكشفية سنة  1954م قامت مؤسسات
اجملتمع ادلدين بدور تربوي ثقايف متميز ،وكانت رللتها اجيل ورسالةا منربا للكثَت من األقالم
الثقافية وخاصة الشابة منها آنذاك.
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ورهدت الساحة اجلامعية نشاطا ثقافيا كبَتا سبثل يف تنظيم احملاضرات والندوات
واألمسيات الثقافية اليت كانت تقيمها اجلمعيات التابعة للكليات واألقسام اجلامعية امجعية
امحد رفيق ،ومجعية ركسبَت ،ومجعية ابن خلدون ، ..وصدرت عنها مطبوعات ثقافية
كمجلة اقوريناا اليت أصدرهتا مجاعة الفلسفة باجلامعة الليبية .ىذا إا جانب الصحل
ادلستقلة اليت كان ذلا دور شليز طوال تلك الفًتة يف نشر الثقافة الوطنية واالنفتاح على الثقافة
العربية والعادلية ،وساذنت بذلك يف التنوير وزيادة ادلعرفة وكانت احلاضنة الشرعية لوالدة
الكثَت من ادلبدعُت وادلثقفُت الذين أثروا احلياة الثقافية والسياسية.

فرتة حكم القذايف من  2191إىل :3121
يف زلاولة لتحديد خيارىا األيدلوجي وإعادة صيامة الواقع السياسي واالجتماعي وفق
أطروحاهتا ورؤاىا اخلاصة اختارت سلطة النظام يف ليبيا ذبربة االرباد االرًتاكي العريب سنة
1970م .الذي يتوافق مع الشعارات اليت رفعها البيان األول حلركة الجملباط الوحدويُت
األحرار ،وأنشئت داخلو وحدة أطلق عليها)الفكر والدعوة اليت أسند إليها مهمة ترويج
رعارات االرباد االرًتاكي )حرية ارًتاكية وحدة  ،والعمل على إقحام ادلثقفُت دبتتلل
توجهاهتم يف االخنراط يف ىذا الشكل السياسي .ومن ذبربة االرباد االرًتاكي وحىت إعالن
سلطة الشعب سنة  1977وعلى وجو اخلصوص يف رأن اجملتمع ادلدين ،وعلى الرمم من
تزايد عدد اجلمعيات والنقابات واالربادات فإهنا ظلت عبارة عن امتداد للمؤسسات الرمسية،
وزبجملع للقوانُت واللوائح والتعليمات يف اختيار قياداهتا ،ويف بنيتها التنظيمية وأمورىا ادلالية،
ويف أنشطتها ادلتتلفة وبالتايل فهي مل سبثل رلاالً مستقالً ومنفصالً ،بل إهنا كانت جزءاً من
آليات النظام السياسي الذي يستند إا التوجيهات الثورية والنظرية اجلماىَتية ). 5
وصدر خالل تلك الفًتة عدد من القوانُت ادلكبلة للعمل العام والنشاط النقايب وادلهٍت
ادلستقل)قانون ذبرمي احلزبية سنة1972م،وقانون اجلمعيات رقم  114لسنة 1970م،وتأميم
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الصحل اخلاصة سنة 1973م ،ويف أبريل 1973م وجهت أعنل ضربة للمثقفُت الليبيُت
عقب خلطاب زوارة الذي أعلن فيو ما مسي بالثورة الثقافية حيث اعتقل أكثر من 300
مثقفاً بينهم عدد كبَت من األدباء والكتاب.
ويف ذات السياا مت العمل على تأطَت النشاط الثقايف ضمن مؤسسات ذبمع ادلثقفُت
من أدباء وكتاب وفنانُت يف ركل نقايب رنمع الكتل واجلماعات واألنشطة الثقافية يف كيان
واحد يدين بالوالء للسلطة اجلديدة ومشروعها األيدلوجي ،وىو ما سبت الدعوة إليو بوضوح
يف ادلؤسبر األول لألدباء والكتاب ادلنعقد يف بنغازي يف فرباير 1972م ،والذي انبثق عنو ما
مسي باذليئة التأسيسية الرباد األدباء والكتاب ،الذي صدر قانونو األساسي والئحتو التنفيذية
يف يونيو 1976م ،كما صدر لو الحقا يف نفس العام القانون األساسي لنقابة الفنانُت،
وقد نص القانون األساسي لالرباد والنقابة على اتويل وزير الدولة اإلرراف والرقابة على
االرباد لغرض تنفيذ أحكام القانون واللوائح الداخليةا ،وىي الصالحية اليت أصبحت سلولة
دلسئويل الدولة بتغَت مسمياهتم الوظيفية )أمُت الثقافة واإلعالم ،أمُت الثقافة والتعبئة
اجلماىَتية ...اخل ) 8؟
وىكذا ،وبسبب أن أدناط التفاعل بُت منظمات اجملتمع ادلدين والدولة يف ليبيا تقًتب
من دنوذج اكوربورتارية الدولةا ،حيث األحزاب السياسية زلظورة وتعترب النقابات واالربادات
والروابط ادلهنية واجلمعيات التطوعية األىلية مَت تنافسية وإلزامية وىَتاركية ،احتكرت ىذه
ادلؤسسات ربو النقابية -العمل الثقايف والفٍت يف رلاذلا من خالل أنشطتها وبرارلها ،وتقلص
وبشكل كبَتدور اجلمعيات والنوادي وادلنتديات الثقافية باإلضافة إا أن النقابات واالربادات
والروابط يتم خلقها وتنظيمها وإعادة تنظيمها وحلها بقرارات ولوائح وقوانُت رمسية ،بل
والتدخل حىت يف وضع أىدافها ويف حرية االنجملمام إليها(.)1
وما شنكن استتالصو من ىذه ادلرحلة بتعدد فصوذلا وآليات نشاطها وعملها يف احلقل
الثقايف ىو تدجُت العمل الثقايف من خالل ما مسي دبؤسسات نقابية )ارباد األدباء ،ونقابة
الفنانُت خلدمة مشروع الدولة األيدلوجي ،ومت تسييس احملتوى الثقايف بشكل عام ،ومل يعد
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تعبَتا عن مطلب رلتمعي ،بقدر ما أصبح سندم أمراض ادلؤسسات السياسية الرمسية اليت
تسن القوانُت وتقوم بالتمويل وتجملع رروط العجملوية .وهبذا فادلؤسسات ادلسماة بالنقابية ال
تنطبق عليها أي من ادلعايَت اليت تعرفها مؤسسات اجملتمع ادلدين.
فرتة ثورة فرباير من  3122إيل :3122

ازداد عدد مؤسسات اجملتمع ادلدين يف ليبيا أثناء انطالا ثورة  17فرباير ،و أملب
ىذه ادلؤسسات كانت يف ركل مجعيات إماثتو مقتصرة علي مجع التربعات للمدن
اليت تعاين ويالت احلرب كمدينة مصراتة و الزنتان واجدابيا ومَتىا .
زلدودا ،ومل
بعا ىذه اجلمعيات اختفت بعد ربرير مدينة سرت حيث كان عمرىا
ً
مقتصرا علي
تستمر يف العمل إال القليل منها ،والقليل الذي استمر كان أيجملاً
ً
اإلماثة.
ومن وحهة نظر الباحث أن سبب اختفاء أملب ىذه اجلمعيات أو ادلؤسسات
واقتصار عمل ادلتبقي منو علي العمل اإلماثي ىو عدم ادلعرفة اجليدة والكاملة
بواجبات وأىداف مؤسسات اجملتمع ادلدين يف الوقت الذي كان من واجب
مؤسسات اجملتمع ادلدين أن تعمل كمراقب وفاعل يف رلتمعها من خالل تغطيتها
للمواضيع اليت سبس الشارع مبارره  ،ال بد من الوقل علي معاين وأىداف تلك
ادلكونات اليت من ادلفًتض أن يطال تأثَتىا مراكز صنع القرار و رنب اإلرارة علي
أهنا نشاطات ومكونات جديدة علي اجملتمع اللييب إذ ما قادنا حجم األثر الذي تبقيو
مؤسسات دول صديقة يف ذات االذباه وال نفكر يف استنساخ ذبارهبا بكل تأكيد،
وكان علي مكونات اجملتمع ادلدين اللييب أن تتصرف دبسؤولية أكًت ذباه القجملايا اليت
تلقى اىتماماً يف الوسط الشعيب وما أكًتىا ،ابتداء من هتديد أمن ادلواطن ومراجعة
القرارات ومناقشتها ؛و ُجل تركيز ىذه ادلؤسسات كان مقتصراً علي الدعم ادلادي
الصرف وادلسارعة يف تقدمي اإلماثة للمناطق ادلنكوبة يف ليبيا ،ورعاية بعا التربعات
الدولية ومَت ذلك من النشاطات اليت دأبت عليها ). 10
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احملور الثالث  -:الدميقراطية و اجملتمع املدين:

ىناك صلة وثيقة بُت اجملتمع ادلدين و التحول الدشنقراطي ،فالدشنقراطية كما ىو معروف
رلموعة من قواعد احلكم و مؤسساتو اليت تنظم من خالذلا اإلرادة السلمية للصراع يف اجملتمع
بُت اجلماعات ادلتنافسة أو ادلصا أو ادلصا ادلتجملاربة ،و ىذا ىو نفس األساس ادلعياري
للمجتمع ادلدين حيث نالح أن مؤسسات اجملتمع ادلدين من أىم قنوات ادلشاركة الشعبية.
ورمم أهنا ال سبارس نشاطاً سياسياً مبارراً وأهنا ال تسعي للوصول إا السلطة
السياسية إال أن أعجملاءىا أكثر قطاعات اجملتمع استعداداً لالخنراط يف األنشطة الدشنقراطية
السياسية ،و من األدوار ادلهمة للمجتمع ادلدين ىو تعزيز التطور الدشنقراطي و توفَت الشروط
الجملرورية لتعميق الدشنقراطية وتأكيد قيمها األساسية وىذا ينبع من طبيعة اجملتمع ادلدين وما
تقوم بو منظماتو من دور وظائل يف اجملتمع لتصبح بذلك دبثابة البنية التحتية للدشنقراطية
كنظام للحياة وأسلوب لتسيَت اجملتمع .
وتؤدي منظمات اجملتمع ادلدين دوراً فاعالً بشكل عام يف ترسيخ حكم الدشنقراطية
والنهج الدشنقراطي ،والتداول السلمي للسلطة وتقوم بدوراً حامساً يف الكثَت من القجملايا
احملورية وادلفصلية يف اجملتمع الذي تعمل فيو  ،وىي بذلك تكون أداة تدعم وتؤدي دوراً من
أجل تعزيز مفاىيم الدشنقراطية واحلقوا ادلدنية ،واحلكم األصلح ،وتدعم دور السلطة يف
تعزيز احلكم الرريد من خالل األطر التالية -:
تنفيذ محالت توعيو مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بُت مؤسسات الدولة
ومؤسسات اجملتمع وأفراده ،ادلشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية يف مناقشة القجملايا
اذلامة ،وخباصة يف صيامة القوانُت وتعديلها ،ادلتعلقة حبرية الرأي والتعبَت والتجمع السلمي.
إعداد الدراسات واألحباث حول القجملايا وادلشاكل اليت تؤثر على تفعيل ومحاية احلق يف حرية
الرأي والتعبَت والتجمع السلمي ،وادلساذنة يف اقًتاح احللول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية
والتشريعية.
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تنفيذ ادلشاريع ذات العالقة باحلق من خالل الوصول إا ادلعلومات وحرية الرأي
والتعبَت هبدف كسب التأييد لبعا القجملايا ادلتعلقة هبذه احلقوا والًتكيز على بعجملها.
مناقشة التقارير والتوصيات ادلتعلقة باحلق يف حرية الرأي والتعبَت والتجمع السلمي وتعزيز
األداء اإلرنايب وأفجملل ادلمارسات.
ادلساذنة الفاعلة ،مع السلطات ومنظمات اجملتمع ادلدين ادلتتلفة واخلاصة ،من أجل
تعزيز سيادة القانون وشلارستو حبرية ورفافية ،وخجملوع القائمُت علية للمساءلة القانونية .
تنفيذ دراسات وأحباث يف رلال التنمية ،وذلك هبدف ربقيق التوازن يف التتطيط ،والتنفيذ،
ونقل التنمية إا سلتلل ادلناطق ،بناء على الدراسات ،هبدف سد الفجوات احلاصلة بُت
ادلناطق ادلتتلفة ). 11
ادلساذنة مع السلطات يف حل ادلشاكل والصعوبات الداخلية ،هبدف ربقيق االستقرار ،وتوفَت
األمن ،وذلك من خالل محالت توعية مستمرة.
توفَتادلعلومات ادلتاحة لدى ىذه ادلؤسسات دلتتذي القرار وادلشرعُت يف السلطة،ذلك أن ما
شنكن أن تصل لو ىذه ادلؤسسات من معلومات أكرب بكثَت شلا شنكن أن تصل لو ادلؤسسة
الرمسية ). 12
احملور الرابع  -:التحديات اليت تواجو منظمات اجملتمع املدين:
يف ليبيا ىناك العديد من التحديات والصعوبات اليت ال تزال تواجو منظمات اجملتمع
ادلدين يف عملها وشنكن إمجاذلا بتحديات ذاتيو وموضوعية.
أوال  :التحديات الذاتية:
تتمثل ىذه التحديات يف العديد من اإلركاليات على الصعيد ادلؤسسي حىت تستطيع
منظمات اجملتمع ادلدين القيام بدورىا بفاعلية وىي -:
 انعدام القدرات الذاتية على صيامة الرؤيا ووضع االسًتاتيجيات وبرامج العمل
طويلة األمد إذ بدا واضحاً أن نشأة بعا ىذه ادلنظمات قائم على نشاط
رتصي.
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 مياب التجانس والتكامل وضعل التعاون ادلنظم بُت مؤسسات اجملتمع ادلدين .

 ال يزال موضوع اجلمع بُت التطوع وادلهنية يف األداء مَت واضح  ،إذ أن مياب
مبدأ التطوع  ،تسبب يف تنامي قجملية مهنة مؤسسات اجملتمع ادلدين من حيث
الربح والكسب من العمل.
واقتصار التطوع أن وجد على من ال شنلكون العمل أو الساعُت للبحث عن فرص عمل شلن
يفقدون اخلربة شلا يؤدى إا تراجع يف األداء العام .
 ضعل التمويل الذايت إذ أملب منظمات اجملتمع ادلدين تعتمد يف عملها على الدعم ادلقدم
من ادلنظمات الدولية ومل تطور عملها بوسائل سبويل ذاتيو تسعى من خالل ريعها لتحقيق
أىدافها .
وبقدر ما تصبح منظمات اجملتمع ادلدين قادرة على تاليف ىذه التحديات ومَتىا بأساليب
فاعلة والتوجو حنو ادلؤسسية يف العمل ضمن ىيكل تنظيمي واضح ادلعامل واالستناد إا
أنظمة داخلية يف العمل تتسم بالشفافية يتسٌت ذلا القيام بأدوارىا بكل حرفية واقتدار ). 12
ثانيا :حتديات موضوعية :
تواجو منظمات اجملتمع ادلدين العديد من التحديات ادلوضوعية لتتمكن من القيام
بدورىا وربقيق مسعاىا يف محاية حقوا اإلنسانُ ،جل التحديات ادلوضوعية يكمن يف
اإلطار التشريعي الناظم لعمل منظمات اجملتمع ادلدين على الصعيد الوطٍت  ،إذ ال تزال
القوانُت ادلتعلقة بعملها تتجملمن العديد من اإلركاليات اليت تعوا ىذه ادلؤسسات بالقيام
بدورىا بفاعلية تتمثل يف :
 إركاليات يف التأسيس :ال تزال القوانُت دبجملها يف ليبيا تجملع العديد من العقباتاإلجرائية
وادلوضوعية أمام تأسيس منظمات اجملتمع ادلدين وىذا ما تطالعنا بو قوانُت اجلمعيات يف
ليبيا .
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 -عقبات أمام شلارسة النشاطات والفعاليات  :عادة ما يتم وضع القيود على شلارسة

مؤسسات اجملتمع ادلدين لنشاطاهتا ومنعها يف بعا األحيان من شلارسة أي دور سياسي
أو شلارسة دور رقايب صارم ذباه أعمال ادلؤسسات احلكومية  ،شلا يتناىف مع االستقالل يف
عملها.
 عقبات أمام احلصول على التمويل ادلايل  :إذ تشًتط القوانُت الناظمة لعمل منظماتاجملتمع ادلدين اليت ترمب يف احلصول على سبويل احلصول على موافقة الوزير ادلعٍت أو اجلهة
ادلعنية مع حق الرفا دون إبداء أسباب وعدم قيام احلكومات بدورىا يف تعزيز دعم
ادلنظمات لتمكنها من القيام بدورىا.
 الثقافة العامة للمجتمع  :تشكل الثقافة اجملتمعية و إدراكها لعمل مؤسسات اجملتمعادلدين أحد أىم وسائلها يف طريقها للنجاح وال سنفى أن الثقافة العامة يف ليبيا تعاين من
فهم مشوه لعمل ىذه ادلنظمات ويشكل دبجملو بيئة رافجملة لعملها.
رنب اإلسراع يف إصدار الدستور الذي بدوره سيتعرض إيل تقنُت عملية إنشاء وعمل ىذه
ادلؤسسات ). 13

222

واقع و حتديات مؤسسات اجملتمع املدين يف ليبيا

جملة كلية اآلداب-العدد السادس

___________________________________________________________

اخلامتة

يف ختام ىذه الورقة اليت تناولت فيها بصورة سريعة واقع و ربديات اجملتمع ادلدين  ،شنكننا
القول أن مؤسسات اجملتمع ادلدين يف ليبيا مازالت فتية ومل تستطع القيام بدورىا الفعلي ،
ومل تنجح إال يف رلال التمويل و اإلماثة  ،وىذه ادلؤسسات اجملتمعية احلرة ىي جديدة علي
اجملتمع اللييب ؛ وىذا ما أثر يف أدائها ،وثقافة الشارع اللييب حيال ىذه ادلؤسسات ال يزال
يكتنفها رئ من عدم الفهم ؛ كوهنا مؤسسات اتسمت باحلداثة علي اجملتمع اللييب لغياهبا
عن الساحة لعقد من الزمن ؛ األمر الذي يتطلب تكثيل اجلهود لتوعية ادلواطن بأذنيتها
من خالل الربامج اإلذاعية للتعريل هبذه ادلؤسسات ؛ حيت تتمكن من أداء عملها علي
الوجو ادلطلوب .
وعلي ىذه ادلؤسسات أن تشكل قنوات اتصال دائمة و بصورة مستمرة مع ادلواطنُت من
خالل متابعة رؤون حياهتم اليومية و زلاولة حل مشاكلهم االجتماعية و أن تبادر بعقد
الندوات و ادلؤسبرات و احلوارات حول ىذه ادلشاكل .
و من خالل ىذه الدراسة شنكن استنتاج ما يلي -:
 1مؤسسات اجملتمع ادلدين مَت ثابتة يف ليبيا نتيجة للظروف السياسية يف البالد فإهنا تظهر
فًتة  ،وزبتفي فًتات .
 2صاحب ثورة  17فرباير ظهور عدد كبَت من مؤسسات اجملتمع ادلدين اليت اقتصر دور
أملبها علي برامج التمويل واإلماثة .
 3اتسمت مؤسسات اجملتمع ادلدين يف ليبيا بقصر عمرىا ؛ فهي تظهر و زبتفي حسب
الظروف.
 4استغالل ىذه ادلؤسسات من بعا القائمُت عليها للحصول علي ادلناصب أو ادلكاسب
ادلادية .
 5أملب اجملتمع اللييب ليس لدية معرفة كاملة دبؤسسات اجملتمع ادلدين و بأىداف ىذه
ادلؤسسات .
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 6نتيجة لعدم وضوح وتقنُت دور ىذه ادلؤسسات واألخطاء اليت ارتكبتها بعا ادلؤسسات
أدت إيل عدم قبوذلا يف اجملتمع  ،و سبب ذلك عائقاً يف ربقيق أىدافها .
 7مل يكن ذلذه ادلؤسسات أي تأثَت علي ادلسار الدشنقراطي ويف صناعة القرار يف ليبيا.
 8عدم معرفة اجملتمع اللييب هبذه ادلؤسسات أثر عليها ؟
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التوصيات -:

 - 1توضيح دور و أىداف مؤسسات اجملتمع ادلدين  ،ويتم ذلك عن طريق الندوات ،
وورش العمل و وسائل األعالم ادلتتلفة .
 -2إعادة بناء مؤسسات اجملتمع ادلدين القائمة بالطريقة الصحيحة .
 -3تستطيع االربادات والنقابات ادلهنية يف سلتلل اجملتمعات أن تنفذ محالت توعية
مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بُت مؤسسات الدولة ومؤسسات اجملتمع وأفراده
خاصة يف القجملايا احملورية واحلامسة ذات العالقة ادلباررة حبقوا اإلنسان.
- 4ادلشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية يف مناقشة القجملايا اذلامة وخاصة صيامة
القوانُت وتعديلها وكذلك ازباذ القرارات اإلسًتاتيجية.
 - 5تقدمي ومناقشة التقارير ادلتعلقة بالرقابة على أداء السلطات ادلتتلفة هبدف سد
الثغرات والفجوات يف األداء وتعزيز األداء اإلرنايب.
 - 6تنفيذ دراسات وأحباث يف رلال التنمية ؛ وذلك هبدف ربقيق التوازن يف التتطيط
والتنفيذ ونقل التنمية إا سلتلل ادلناطق هبدف سد الفجوات احلاصلة بُت ادلناطق
ادلتتلفة .
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