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 المقـــدمة :
دخل مفيوم المجتمع المدني الجدل الفكري والسياسي المعاصر في العالم 
العربي بين األنظمة السياسية والجماعات المعارضة ونخبة من المثقفين منذ عقدين 

م وبروز ظاىرة  1991من الزمن ، عندما شيد العالم سقوط اَلتحاد السوفيتي عام 
األمريكية ، مما زاد من أىميتو ضمن الخطاب التنموي وكفاعل ميم العولمة والييمنة 

نشاء منظمات  وىذااإلصالح والتنمية السياسية ،  في عمميات شجع بدوره عمى قيام وا 
غير حكومية تساند دوليا في عممية اإلصالح والتنمية ، خاصة بعد زيادة الوعي بين 

التي وفرتيا ثورة اَلتصاَلت المواطنين نتيجة اَلستعانة باألدوات والوسائل 
 والمعمومات وازدياد أعداد المنظمات غير الحكومية اإلقميمية والدولية .

لكن في المقابل كان تعامل األنظمة العربية مع المجتمع المدني محدودًا، 
حيث ظل نشاطيا متوقفًا عمى إرادة السمطة السياسية ودون أن يستند إلى أسس 

انعكس عمى ضعف دوره في عممية التغيير  حيثعمًا لو ، نية ودستورية تشكل دقانو 
واإلصالح والتحول الديمقراطي ، وبالتالي إلى تدىور الوضع العام وتقمص الحريات 
العامة ومن ثم تراجع القدرة التنافسية لدول المنطقة ، الشيء الذي اضطرىا بعد ذلك 

ممساىمة في دفع عممية إلعادة مراجعة سياساتيا والمراىنة عمى المجتمع المدني ل
يجاد الضمانات القانونية  التنمية واإلصالح من خالل سياسة اَلنفتاح والحوار معو وا 

م  2001لممارسة نشاطاتو بحرية . وقد كان ألحداث الحادي عشر من سبتمبر 
عالن الوَليات المتحدة الحرب عمى اإلرىاب الدافع الخارجي والضاغط ليذه العممية  وا 

أعمن الربط بين اإلرىاب والديمقراطية والتنمية السياسية ، مما جعل  ، وذلك عندما
العديد من المشاريع والمؤتمرات اإلقميمية والدولية تتبنى مبادرات اإلصالح ) في 

( ألجل اَلستعجال بعممية التحول الديمقراطي  2004-2002الفترة ما بين عامي 
عطاء دور كبير لم مجتمع المدني في إنجازه ، إَل أن والتغيير في العالم العربي وا 

التنظيمات ما يسمى ودخول  نطاقيا، مميات الحرب عمى اإلرىاب واتساعاستمرار ع



اإلسالمية الساحة السياسية وسيطرتيا إلى حد ما عمى المشيد السياسي واَلجتماعي 
توافقت مع إرادة في بعض الدول أثار مخاوف األنظمة السياسية العربية والتي 

أدى في النياية إلى تعطيل مشاريع اإلصالح والديمقراطية ، .  ع الدوليالمجتم
لتصبح ىذه المشاريع بعد ذلك أمرًا ممحًا ومطمبًا عامًا لمعظم شعوب الدول العربية ، 
حيث لم يعد قضية نخبة تيتم بالشأن العام أو مطمبًا دوليًا فقط ، بل أيضًا أصبح 

مع المدني باعتباره ضرورة إلنقاذ بمدانيا قضية رأي عام عبرت عنو مؤسسات المجت
من واقعيا السيئ ، مما جعميا تكثف من نشاطيا في ظل التضييق المستمر من 

أساليب جديدة في حركتيا مثل تعبئة المواطنين وقطاعات  بإتباعأنظمتيا ، وذلك 
الشباب في أعمال احتجاجية ومسيرات لمدفاع عن قضاياىم ، والتي تحولت بعد ذلك 

العربية تعبيرًا وطمبًا في اإلصالح  األقطارى مظاىرات وثورات عمت معظم إل
والتغيير الشامل عبر منظومة تشرف عمييا منظمات المجتمع المدني المتمثمة في 
الشباب المعبر عنيا والمراقب لمسيرة التغيير واإلصالح بنفسو ، خاصة بعد عدم 

اإلصالح والتغيير التي أطمقتيا  تجاوب بعض األنظمة العربية مع عدد من مبادرات
بعض األحزاب المعارضة والجماعات السياسية ، ليتغير بذلك دور المجتمع المدني 
بعد نجاح بعض ىذه الثورات من دور ثانوي إلى دور رئيس وذلك في إعادة تشكيل 

 ىذه الدول في إطار جديد ، خاصة في تونس ومصر وليبيا .
 اإلشكاليــــة :

طية في جوىرىا عمى التعددية الحزبية والتداول السممي عمى تقوم الديمقرا
السمطة وتوسيع المشاركة والرقابة السياسية وتحديد العالقة بين المجتمع المدني 
والديمقراطية ؛ حيث يعد المجتمع المدني بمثابة األرضية التي ترتكز عمييا 

سسات المجتمع المدني فالعالقة بين مؤ  بقيميا ومؤسساتيا وعالقاتيا ،الديمقراطية 
 والديمقراطية عالقة عضوية تعكس صورة المجتمع المدني وتراقب مسار تطوره .



نجازات جديدة  لقد أصبحت مسألة التحول والتغيير والديمقراطية أمام ميام وا 
 وتحديات تصاحب ىذا التحول .

 عميو فإن إشكالية البحث تتمحور في التساؤَلت اآلتية :
 المجتمع المدني في عممية التحول الديمقراطي ؟ ما ىو دور مؤسسات  -1
قوة الدفع التي يشكميا المجتمع المدني في عممية التطور  مدىما  -2

 الديمقراطي؟ 
 قدرة المجتمع المدني عمى تجاوز الصعوبات التي تواجيو ؟ حدود ما ىي -3

 ة :األهميــ
تعد منظمات ومؤسسات المجتمع المدني أحد أىم روافد تعزيز وتمكين 
عممية اإلصالح والتغيير والتحول الديمقراطي في أي مجتمع حديــث . ويعد 
موضوع البحث مدخل لتحميل عممية التطور الديمقراطي من خالل تحديد 
العالقة بين الدولة والمجتمع ـ والديمقراطية ـ وتأثير األوضاع التي تشيدىا 

اع والتنافس الساحة العالمية واإلقميمية وظيور مفاىيم جديدة مثل الصر 
وتحقيق التنمية والرفاىية ، والتي صاحبتيا الحركات اَلحتجاجية والثورات 
التي شيدتيا المنطقة العربية والتي كانت لمؤسسات المجتمع المدني 
والمنظمات اَلجتماعية الدور الفعال في حشد ودعم ىذه الحركات نحو 

تمع المدني الميبي في التغيير والتحول الديمقراطي ، ومحاولة معرفة دور المج
 دفع عممية التطور الديمقراطي والتنمية المجتمعية .

 أهداف البحث :
التعرف عمى واقع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي  -

 عمومًا والمجتمع الميبي خصوصًا .
الوقوف عمى أىم اإلشكاليات التي يثيرىا وتحديد العقبات والعوائق المرتقبة  -

 تواجيو .التي 
 طرح مقترحات حول تفعيل منظمات المجتمع المدني . -



الوقوف عمى خطوات اإلصالح ومعرفة التغييرات التي حدثت عمى خريطة  -
 المجتمع المدني بشكل خاص ليبيا .

لبحث عن نماذج وآليات تقمل من مظاىر السمبية والعزوف عن اَللتحاق ا
حتى يكون قادرًا عمى  بمنظمات المجتمع المدني من قبل الناس وتنشيطو

  قيادة عممية اإلصالح والتغيير وتنمية وتحديث المجتمع الميبي
 الفرضيــة :

كمما تحققت الممارسة الديمقراطية ازداد دور مؤسسات المجتمع المدني تأثيرًا  -
 في الحياة السياسية .

تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تحقق ثورة في بناء الدولة باعتبارىا  -
  ميمًا في عممية التنمية والتحول الديمقراطي .عامالً 

 منهجية البحث :
 استندت منيجية ىذا البحث عمى عدة مناىج وىي : 

وىو الذي يركز عمى :  ( Historical Method)  المنهج التاريخي -
متابعة تاريخية لتطور حركة المجتمع المدني والعوامل التي أدت إلى تكوينو 

 الحاضر ومحاولة التنبؤ بالمستقبل .وذلك من خالل فيم 
وىو الذي يأخذ :  ( The Case Study Method )منهج دراسة الحالة  -

عادة  ظاىرة قابمة لمدراسة والتركيز عمييا وتحميميا من خالل عممية الفك وا 
التركيب لموصول إلى حقائق يمكن تعميميا تبين دور مؤسسات المجتمع 

 لتنمية واإلصالح في ظل األوضاع الجديدة .  المدني في تحقيق الديمقراطية وا
بني وصف تالذي ي:  ( The Analytical Method )المنهج التحميمي  -

وتحميل ظاىرة الحراك اَلجتماعي المدني والسموك السياسي عمى دراسة 
الحقائق كما ىي عبر تنظيم المعمومات وتطبيقيا ثم التعبير عنيا كيفيًا وكميًا 

القة بين الظاىرة اَلجتماعية والسياسية ودور أفعاليا لموصول إلى فيم الع



وأسبابيا لمتمكين من وضع استنتاجات عمى الواقع وعوامل تطور السموك 
 اَلجتماعي المدني واَلتجاىات السياسية المصاحبة لو .

 والمكانية : نيةاالزمالحدود 
فترة البحث تمتد من بدايات مرحمة اَلنفتاح واإلصالح والتغيير السياسي التي 

م وحتى آخر التطورات التي  2002سنة  ئلالمنطقة العربية في أواليبيا و  ااىدتيش
تشيدىا ليبيا والمنطقة العربية ، والتي تضمنت العديد من المؤتمرات والمنتديات 
عطاء دور فعال لمنظمات ومؤسسات  والندوات التي طالبت باإلصالح والديمقراطية وا 

 المجتمع المدني . 
 لة .أما بالنسبة لمحدود المكانية فيي : الوطن العربي وليبيا كدراسة حا

 الدراسات السابقة :
رياض محمد برشان ، المجتمع المدني وعالقتو بالمجتمع الجماىيري ودورىما  -1

في صنع السياسات العامة الميبية ، رسالة ماجستير في العموم السياسية ، 
 م ) غير منشورة ( . 2011أكاديمية الدراسات العميا ،طرابمس، 

براز د ور المؤسسات واَلتحادات والنقابات وتناولت مشاركة المجتمع المدني وا 
. وتحميل دور المنظمات واَلتحادات  اخل منظومة الديمقراطية المباشرةد

والنقابات والروابط من خالل مشاركتيا في القضايا العامة التي من شأنيا 
تزويد المؤتمرات بالخبرة العممية، وطبيعة العالقة بين المجتمع المدني 

ى الرغم من أن الباحث اعتبر أن المجتمع عم.والمجتمع الجماىيري 
الجماىيري ىو المجتمع المدني، وىذا ما جعمو متناقض في طرحو لمشكمة 
بحثو التي طرح فييا عدم مشاركة الجماىير في صياغة السياسة العامة 

 (1)( يتوافق مع الرؤية الجماىيرية . 2002( لسنة )19،واعتبار قانون رقم )
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مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ، رسالة ماجستير رجب محمد أبو عائشة ،  -2
 م ) غير منشورة ( . 2010، أكاديمية الدراسات العميا ، طرابمس، 

تناولت دور مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ودراسة حالة ) جمعية 
 (2)واعتصموا لألعمال الخيرية ( .

دورىا في السيادة عبد الحكيم محمد الزغداني ، الجمعيات األىمية في ليبيا و  -3
م )  2007العامة ، رسالة ماجستير ، أكاديمية الدراسات العميا ، طرابمس، 

 غير منشورة ( .
وتتناول توضيح مناشط ومساىمات ومشاركات الجمعيات األىمية ، وتحديد 

داخل شعبية طرابمس ، وخاصة بعد تزايد الصعوبات والمعوقات التي تواجييا 
ى الذي وصمت إليو المشاركة الفعمية في التنمية وتوضيح المستو  .أعدادىا 

المجتمعية واختزال مناشطيا في تقديم المعونات اإلنسانية دون المشاركة 
 (3)السياسية .

عمي مصباح عمي الزائدي ،اثر التحوَلت السياسية في ليبيا عل مؤسسات  -4
 2013طرابمس ، المجتمع المدني ، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العميا ، 

 )غير منشورة (.

والتي تناولة اَلثار السمبية واَليجابية الناجمة عن التحول السياسي ، ومدى انعكاسو 
 عمى المجتمع المدني في ليبيا .
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 وما يميز هذا البحث عن تمك الدراسات السابقة :
عادة تحديد العالقة بين الدولة  والمجتمع المدني أن ىناك تناميًا لمطالب اإلصالح وا 

وفك الخمط بين موقع جماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني ، وأىمية 
المجتمع المدني وعالقتو بالتحول الديمقراطي َلسيما في المجتمعات التي تدخل 

فقد أىممت تمك الدراسات أغمب القيود التي كانت تكّبل مرحمة الحداثة بشكل كامل .
واألىمي ، واعتبار مؤسسات المجتمع المدني جزء عمل منظمات المجتمع المدني 

غفال القيود  من بنية النظام الجماىيري ، والتركيز عمى اإلمكانيات المادية والبشرية وا 
والمعوقات القانونية والتشريعية التي كّبمت عمل المؤسسات المدنية ، والتركيز عمى 

ىمال جمعيات وم  ؤسسات أخرى . دراسة جمعيات بعينيا تتبع رأس السمطة وا 
 البحث : اإلجرائية الواردة في مفاهيمال

 قام الباحث بتفسير بعض المصطمحات الواردة في البحث ومنيا : 
ة سياسي والثور ر الالتغيي  -    

يعرف التغيير لغة في المعجم الوسيط بأنو" جعل الشيء عمى غير ما كان 
انو"التحول الممحوظ في عميو"، واصطالحا يعرف في العموم اَلجتماعية عمى 

المظير أو المضمون إلى األفضل"، كما يعرف أيضا بأنو " انتقال المجتمع بإرادتو 
من حالة اجتماعية محددة إلى حالة أخرى أكثر تطورا"، ويشير مفيوم التغيير 
السياسي الى مجمل التحوَلت التي تتعرض ليا البنى السياسية في مجتمع ما بحيث 

ة والنفوذ داخل الدولة نفسيا او دول عدة، كما يقصد بو اَلنتقال يعاد توزيع السمط
من وضع غير ديمقراطي  الى وضع ديمقراطي. كما يعرف معجم المصطمحات 
السياسية واإلستراتجية التغيير السياسي عمى انو" تغيير يصاحب مفيوم الثورة التي 



كيفي أو نوعي أو  تصاحب ميالد كل مرحمة جديدة في الحياة السياسية وىو تغيير
 (4)عميق بشرط ان يكون حاسم النتائج". 

يستخدم مصطمح الثورة لإلشارة الى التغيرات الجذرية المفاجئة التي تحدث في   
الظروف اَلجتماعية والسياسية وبخاصة حينما يتغير فييا نظام الحكومي او سياسي 

 خرأمعين ويحل محمو نظام 
 التحول الديمقراطي: -

ديمقراطية في تطورىا بعد أن صاغيا الفالسفة اإلغريق في إن مفيوم ال 
بدايتيا تطورت عبر التجارب ووضعت ليا العديد من النظريات لكن ما ييم في 
األمر ىو ما توصمت لو من تطور  وىنا يذكر النيج الذي وضعو شومبيتر عندما 

لقرارات رأى بأنو تتمثل" في اتخاذ التدابير المؤسساتية من اجل التوصل الى ا
 السياسية التي. 

يكتسب من خالليا األفراد سمطة اتخاذ القرار عن طريق التنافس عمى  
األصوات" وبناء عمى النيج المتبع يمكن تحديد مدة ديمقراطية أي نظام سياسي في 
القرن العشرين من خالل اختيار أقوى صناع القرار الجماعي في انتخابات عادلة 

اخبين التي  التي يحقق لكل ونزيية ودورية يتنافس المرشحون فييا عمى أصوات الن
الشعب ان يشارك فييا بصوتو، وبيذا التعريف فان الديمقراطية تشمل  أبناءبالغ من 

حيويان لمديمقراطية  أنيمابعدين ىما التنافس والمشاركة، وكان روبرت دال يرى 
تتضمن وجود الحريات المدنية والسياسية  أنياالواقعية او الحكم الجماعي، كما 

كالم والنشر واَلجتماع والتنظيم والتي ينبغي توافرىا لمنقاش السياسي وادارة كحرية ال
الحمالت اَلنتخابية. ويقدم ىذا التعريف اإلجرائي لمديمقراطية عددا من العالمات 
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المميزة التي تسمح بالحكم عمى مدى ديمقراطية األنظمة السياسية وبالمقارنة بين 
 (5)ى الديمقراطية او عنياالنظم وتحميل مدى تحول األنظمة إل

أما عن مفيوم التحول الديمقراطي فيو بحسب ىاتنتغون ىو عبارة عن 
مجموعة من حركات اَلنتقال من النظام غير الديمقراطي الى النظام الديمقراطي، 
تحدث في فترة زمنية محددة وتفوق في عددىا حركات اَلنتقال في اَلتجاه المضاد 

 خالل نفس الفترة الزمنية.
 االنتقال الديمقراطية: -

يعرف مفيوم اَلنتقال بيا المرحمة الفاصمة بين نظام سياسي وأخر، وفي أثناء 
في أعقابيا يتم تدعيم النظام الجديد وتنتيي ىذه العممية في  أوعممية اَلنتقال 

المحظة التي يجري فييا اكتمال تأسيس النظام الجديد وعمميات اَلنتقال َل تحسم 
قامةالنيائي لنظام الحكم فيي قد تؤدي إلى تحمل النظام السمطوي دائما بالشكل   وا 

 (6)شكل من أشكال الديمقراطية .
 السمطة والدولة: -

يتمثل  -اثر قانوني -عممية قانونية ساب المجتمع وىيىي وظيفة تؤدي لح  
في وجود الدولة الذي ترتكز إليو السمطة واستقالليا عن أشخاص الحكام، ومن ثم َل 
يمس تغير الييئة الحاكمة وجود الدولة، ويقصد بالسمطة السيطرة واَلختصاص أي 
القدرة عمى توقيع العقاب لحفظ النظام وأيضا ىي تباشر في مجال معين وفي حدود 

 ينة. مع
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 المجتمع المدني والدولة:   -
الدولة بأنيا مجموعة من األفراد يقطنون إقميمًا معينا ويخضعون  عرفت 

  لسمطان األغمبية او لسمطان طائفة منيم. بينما عرفيا الدكتور عبدالحميد متولي
بأنيا ) الشخص المعنوي الذي يمثل قانون امة تقطن أرضًا معينة والذي بيده السمطة 
العامة، وعرفيا دوجي بأنيا)شعب من األفراد اَلجتماعيين بينيم طبقة حاكمة وطبقة 
محكومة ، فالمميز الوحيد لجماعة الدولة عن اي جماعة أخرى ىو اَلختالف 

نيا بخالف غيرىا من الجماعات تتكون السياسي في تكوين جماعة الدولة اذا ا
  (7)منطبقة حاكمة وأخرى محكومة .

فماركس يرى أن الفصل بين الدولة والمجتمع المدني ليس عنصرا خارجًا عمى  
طبيعة الدولة انو احد عناصرىا التي تعرف بيا: الدولة ىي بدقة تنظيم مجرد والذي 

 يوجد بنفسو، خارج وفوق المجتمع المدني.
 المدني والمجتمع السياسي:  المجتمع -

أشار أرسطو لممجتمع المدني باعتباره "مجموعة سياسية  تخضع لمقوانين لكن  
ىذا التعريف َل يعني بالضرورة الجمع بين اَلثنين فيذه تعبر المراحل اَلولى 
لمتعريف ، ولكن مع تطور المفيومين حصل تفرقة بين اَلثنين، بالرغم من عمميات 

رتبط بالسياسة والدولة حقيقة الخمط التي يمكن أن يحدثيا بين وصفو مفيوم م
اجتماعية وسياسية ممموسة ، ففي بعض األحيان يتم وضع المجتمع المدني مكان 
المجتمع العام أو مكان الشعب ، حيث يربط العديد من الباحثين بين المجتمع المدني 
والمجتمع السياسي ولم يفرقوا بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني الذي ليس لو 

جماعي موحد وثابت ، فالدولة في تعبيرىا المادي نتاج مباشر من الجماعة كيان 
القومية ، وفي تعبيرىا السياسي _ أي في بنية سمطتيا_ افرازًا طبيعيًا لممجتمع 
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المدني وتعبر عن تناقضاتو وتعدد مكوناتو ، لّذا عّرف المجتمع السياسي بأنو  
بترتيب الساحة والتفاعالت السياسية المجال الذي من خاللو يقوم النظام السياسي 

 (8.)لموصول الى قمة السمطة عن طريق جياز الدولة أو القوة أو السمطة السياسية

إن سبب التميز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي أن األخير يسعى لمييمنة 
اقعو عمى المجتمع المدني سواء العناصر الفردية أو الجماعية ، محاوًَل التأثير عمى و 

 ومستقبمو سواء كانت سمطو حاكمة او أحزابا معارضة .
 المجتمع المدني والمجتمع األهمي: -

سابق انتشار مصطمح المجتمع المدني وىو كان وَل يزال  األىمييعد المجتمع  
يشتمل عمى األسرة والقبيمة والعشائر واألعراف التي تستند إلييا أو تنبع منيا، وكان 

 (9)ن المذاىب الدينية والعادات. غالبًا ما تستوحييا م
 تقسيمات البحـــث :

فصول وخاتمة : يتناول الفصل األول  ثالثةو تم تقسيم البحث إلى مقدمة  
التأصيل النظري لمفيوم المجتمع المدني ، واشتمل عمى ثالثة مباحث ، تناول 

وخصائص  سماتالمدني ، والمبحث الثاني : المبحث األول : مفيوم المجتمع 
 المجتمع المدني ، والمبحث الثالث : المجتمع المدني والسمطة السياسية .

أما الفصل الثاني فعنوانو المجتمع المدني العربي ، واشتمل عمى ثالثة 
مباحث : المبحث األول : تناول المجتمع المدني في الفكر العربي ) التطور ( 

ياسي العربي ، والمبحث الثالث: والمبحث الثاني : المجتمع المدني والنظام الس
 اإلصالح والتحول الديمقراطي في العالم العربي .

والفصل الثالث استعرض المجتمع المدني والتغيير السياسي في ليبيا  واشتمل 
كذلك عمى ثالثة مباحث ، المبحث األول: تناول التطور التاريخي لممجتمع المدني 
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وقات المجتمع المدني في ليبيا ، والمبحث في ليبيا ، والمبحث الثاني : واقع ومع
 الثالث : التحول السياسي والمجتمع المدني في ليبيا .

 .والتوصيات  النتائجمركزة اشتممت مجموعة من  وانتيى البحث بخاتمــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول

 التأصٌل النظري لمفهوم المجتمع المدنً                      

 تمهٌد:

من المفاهٌم المعاصرة التً تلقى  "  civil societyٌعتبر مفهوم المجتمع المدنً " 

اهتماما متزاٌداً من طرؾ الباحثٌن والدارسٌن وذلك نظراً لألهمٌة والدور الذي 

المفهوم فً تطور مستمر  فراد ، فهذالألٌلعبه هذا المفهوم فً الحٌاة االجتماعٌة 

هذا االجتماعٌة والسٌاسٌة ، ف األولى فً األدبٌاتانطالقاً من نشؤته واستخداماته 

المفهوم ٌرتبط أساساً بتارٌخ وظروؾ نشؤته واألسباب والبواعث التً أدت إلى 

ظهوره فً الفكر البشري ، فهو ابن بٌبة تارٌخٌة واجتماعٌة وفكر محدد ، حٌث 

نت نشؤته األولى كا أن ن على طابعه الؽربً ، وذلك على اعتبارلباحثوجمع اأ

انطالقاً من عصر النهضة فً أوروبا خالل القرنٌن السابع عشر والثامن عشر ، 

لٌعرؾ بعد ذلك هذا المفهوم تطورات واستخدامات مختلفة وصوال إلى ما هو علٌه 

الٌوم فً الفكر واالستخدام المعاصر 
(10)

 . 

لوجٌة المعرفٌة واألٌدٌو هتمرتكزاإن إدراك تارٌخ هذا المفهوم وتحدٌد  

هً المقدمة الضرورٌة لمعاٌنة وفهم أسباب وشٌوع وعالقته بالمفاهٌم األخرى 

لقد أخذ مفهوم  من القرن الماضً . وانتشار هذا المفهوم فً العقود الثالثة األخٌرة

المجتمع المدنً حٌزاً مهماً فً مجال أدبٌات السٌاسة ، وارتبطت مكانته فً الفضاء 

ٌة فً الخطاب الثقافً اإلنسانً الحضاري ، فالمإٌدون العام بالتحوالت الدٌمقراط

ربً ( ٌنطلقون من أن التطور سواًء ) الؽربً أو الع لفكرة المجتمع المدنً

الدٌمقراطً للمجتمعات وتحدٌاتها ٌتطلب قٌام تنظٌمات ؼٌر حكومٌة تمارس نشاطاً 

ساعد على ٌكمل دور الدولة وٌساعد فً انتشار قٌم المبادرة والجماعٌة ، مما ٌ

تجاوز هذه المجتمعات مرحلة االعتماد على الدولة ، لذلك ٌعتبر العدٌد من الباحثٌن 

أن البحث عن جذور هذا المفهوم ٌبدأ من فكرة العقد االجتماعً كمدخل لتطور فكرة 

 المجتمع

المدنً ، وهناك أدبٌات تشٌر إلى أنه ٌعود إلى عصر أفالطون وتطّور إلى نظرٌة  

"  Roussن جاك روسو " الفٌلسوؾ  جا
(11)

 . 
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لقد اعتبر البعض فً األدبٌات أن هناك عالقة ضرورٌة ومنطقٌة وتارٌخٌة  

بٌن األمة والمجتمع المدنً والدولة كمدخل لعملٌة التحول الدٌمقراطً ، أي حلقة 

ن فكرة إلٌة الحكم فً الدولة ، ومن هنا فبطة محورٌة لعملٌة الدٌمقراطٌة وآورا

المدنً استحوذت على حٌز كبٌر من األدبٌات الخاصة بالفكر  مفهوم المجتمع

السٌاسً وجدلٌة الدولة والمجتمع التارٌخٌة ، ومن هنا تبدو هناك ضرورة للوقوؾ 

على التطور التارٌخً لمفهوم المجتمع المدنً ودوره ومنظماته وخصابصه وأجندته 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث األول : مفهوم المجتمع المدنً

البد من اإلشارة بداًٌة إلى أنه لٌس هناك مفهوم ثابت وناجز وقابل لالستخدام  

فً كل زمان ومكان ، فؤي تعرٌؾ مرتبط بتارٌخ نشؤته والمشكالت التً كانت 

مطروحة ونوعٌة المناظرة الفكرٌة التً دارت حوله والتفاعالت المرتبطة به 

ن المدلول والمعطى األساسً الذي والطرٌقة التً حاول المثقفون التعامل معها . إ

ٌحدد جوهر المجتمع المدنً نسبته إلى المدٌنة، أي عندما ظهر فً أوروبا أصبح 

ٌشار إلٌه بمعنى " الضد" أي ضد نظام الكنٌسة الذي كان ٌحكم المجتمع األوروبً 

القابم على االستبداد وقمع الحرٌات ، وعدم المساواة بٌن أفراد المجتمع على أساس 

رٌة الحق اإللهً ، وبعد انهٌار نظام الكنٌسة وانسحابها، أصبحت الدولة هً نظ

المهٌمنة على الحٌاة السٌاسٌة ، فؤخذ المجتمع المدنً مفهوم أخر قابم على أساس 

الضد ، فكان ظهوره بمثابة البدٌل لسلطة الكنٌسة فً مرحلة من المراحل ، وبدٌل 

عن الدولة فً مرحلة أخرى .
 (12)

 

لقد أصبح المجتمع المدنً من المصطلحات الشابعة فً العدٌد من أدبٌات   

الفكر االجتماعً والسٌاسً لدى العدٌد من المفكرٌن والباحثٌن فً هذا المجال لتعدد 

اآلراء واألفكار واالتجاهات نحو فلسفة هذا المفهوم بكل مدلوالته ومكوناته ، لقد 

السٌاسٌة كتعبٌر عن وجود قطبٌن هما :  دخلت فكرة المجتمع المدنً الى الفلسفة

المجتمع والسٌاسة ، وذلك على أساس فكرة الحق الطبٌعً ومن بعدها نظرٌة العقد 

االجتماعً، وأصبحت فكرة إخراج المجتمع خارج هٌمنة الدولة فكرة متداولة فً 

سٌاق التطور التارٌخً . 
(13)

 

 : تحدٌد المفهوم : المطلب األول

من المجاالت الفكرٌة المختلفة  "  Civil societyٌنطلق مفهوم المجتمع المدنً " 

السٌاسٌة واالجتماعٌة ، للتؤكٌد على التمٌٌز بٌن الدولة والمجتمع ،وتتركز الفكرة 

المدنٌة لألفراد أو المواطنٌن  واعتبار قٌام  قالربٌسٌة للمفهوم على مبدأ إقرار الحقو

لعقد اجتماعً وتنازل متبادل بٌن السلطة والفرد  والخروج  السلطة السٌاسٌة نتاجاً 

 . (14)من حالة الطبٌعة إلى نشؤة المجتمع المنظم
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لقد نشؤت حوارات فكرٌة مباشرة بٌن وحدات المجتمع المدنً على الساحة 

اإلؼرٌقٌة ،اقتصرت فً البداٌة على طلب اإلقرار بحق التعبٌر عن الرأي وحماٌة 

العدالة والمساواة ، وتشكلت البداٌة الثانٌة التحرٌرٌة التً قادت إلى انفصال المجتمع 

ة الفرد من الخضوع لقوانٌن الطبٌع المدنً عن المجتمع الطبٌعً ، حٌث تحول

والسلطة المطلقة إلى تكوٌن تنظٌمات مدنٌة ؼٌر رسمٌة ، ولهذا ٌمكن القول أن 

البداٌات األولى للمجتمع المدنً كانت فً العصر اإلؼرٌقً ، حٌنما دعـا الفٌلسوؾ  

عبٌر " إلى تكوٌن مجتمع سٌاســً ) البرلمان ( تسود فٌه حرٌة الت Aristotleأرسطو " 

عن الرأي وٌقوم بتشرٌع القوانٌن لحماٌة العدالة والمساواة ، وإن كان قد طالب بؤن 

تقتصر المشاركة فً هذا المجتمع السٌاسً على مجموعة من النخب فً المجتمع 

وفاقدي األهلٌة كاألطفال القصر والمجانٌن دون إعطاء الحق للمرأة والعمال 

 . (15) فً االنتخاباتوالؽرباء فً المشاركة 

وٌرجع العدٌد من الباحثٌن أن البحث عن جذور مفهوم المجتمع المدنً ٌبدأ 

من فكرة العقد االجتماعً أو التحول من حالة الطبٌعة األولى والتً ٌرى الكثٌرون 

مع ، حٌث ٌعبر أنها لم توجد واقعٌاً ، بل هً نموذج ذهنً مثالً وصوالً إلى المجت

وقوة حاكمة ٌتم بمقتضاه التنازل إرادٌاً عن بعض أو أفراد عن اتفاق بٌن أفراد، 

تمثل فً قٌام مجتمع جٌد التنظٌم أو حكم تالحرٌات الشخصٌة مقابل منفعة عامة 

  (16)رشٌد

لتقوم على أنقاضها سلطة مطلقة   اً لقد تنازل األفراد عن حرٌاتهم تنازالً مطلق

ال توجد فً جٌوب وجود له ، والن الحالة الطبٌعٌة افترضت كماله شا مطلق ال 

مجتمع بال مواطنٌن مع أنه ناشا بفعل إرادي ولكنها  الخٌر ، المجتمع المدنً هو

مواطنٌن كاملً اإلرادة والوعً فً تلك اللحظة  اكؤنما األفراد كانو لمرة واحدة ،

النظرٌة 
(17)

 

أفالطون وتطور نظرٌة  هذا المصطلح ٌعود إلى فكروتشٌر األدبٌات إلى أن 

أن إلى "   Roussروسو" (حٌث أشار 1778-1712ن جاك روسو ) جاالفٌلسوؾ 

                                                           
أثر المتغٌرات اإلقلٌمٌة والدولٌة على تطور مجالً حقوق اإلنسان  والمجتمع المدنً  أبو بكر الهاشمً ، -  15
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اإلنسان ولد حراً ٌفعل ما ٌشاء فً أي مكان ، وكان الناس متساوٌن فً التملك ، 

 .       (18)إلى شرٌر عندما عرؾ الملكٌة واألنانٌة والصراع اإلنسان وتحول

السٌاسً  ولكً ندرك أهمٌة المفهوم فً بٌبته وما أسهم به فً تطور الفكر

واالقتصادي األوروبً فال مناص من التلمٌح إلى إبراز حقبة تارٌخٌة فً الفترة 

الحدٌثة من عصر األنوار* وهً المرحلة التً مهدت للثورات البرجوازٌة وفً 

، ماندفٌل ، روسو ، هٌجل، آدم  الفرنسٌة فناقش أمثال هوبز ، دٌدور الثورة مقدمتها

والدولة والمجتمع لتبرز بعد ذلك مدرستان فً القرن مفاهٌم جدٌدة مثل الوطن  سمث

لمفهوم لهذا االتاسع عشر ، المدرسة اللٌبرالٌة والمدرسة الماركسٌة وتباٌنت الرإٌة 

إلى المفكر الفرنسً المعاصر  دٌمون آرون "  سمثداخل كل مدرسة من آدم 

Damon Aaron   "" فً صفوؾ اللٌبرالٌٌن ومن هٌجلHejal"  " وماركس "Marx  إلى "

" ضمن التٌار الماركسً Gramsciؼرامشً " 
 
.
(19)

 

ختلؾ عموما عن طبٌعة وبٌبة تمع المدنً فً النظم االشتراكٌة ٌإن المج

لب الجماعة على الفرد من ناحٌة المجتمع المدنً فً النظم اللٌبرالٌة ، وذلك ألنها تؽ

واالقتصادٌة  وألنها تإكد على تدخل الدولة فً كافة أوجه الحٌاة السٌاسٌة

واالجتماعٌة من ناحٌة أخرى ، لهذا ترفض الماركسٌة المجتمع المدنً وال تسمح 

لتنظٌماته ومإسساته بالعمل فً إطار النظم الشٌوعٌة ،استناداً الى تؽلٌب الجماعة 

على الفرد من ناحٌة ،واستناد الى أن بروز وتطور المجتمع المدنً قد تم فً إطار 

لٌة من ناحٌة أخرى اللٌبرالٌة والرأسما
(20)

 

" وجود المجتمع المدنً بوجود المجتمع السٌاسً  Hobbesلقد ربط هوبز" 

وبوجود الدولة ،وبشرط أولوٌة المصلحة العامة عما عداها من المصالح ،وبالتالً 

فإن تنظٌمات المجتمع المدنً تخضع للسلطة السٌاسٌة ،وهذا ما رفضه جان لوك 

جمع كل رواد العقد لذا أ سابقاً على الدولة والسلطة، الذي اعتبر المجتمع المدنً
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المدنً ما هو إال ثمرة  ن المجتمعلذٌن سبقوا الثورة الفرنسٌة على أاالجتماعً ا

فراد وان الدولة هً الضامن الستمرارٌته تعاقد األ
(21)

. 

لذلك نجد إسهامات الكتاب الكالسٌكٌٌن فً القرنٌن السابع عشر والثامن 

هوبز ولوك ومنتسٌكو وروسو وؼٌرهم تجسد المجتمع  : مثل ٌنالمٌالدٌ عشر

المدنً فً شًء واحد وهو الرابطة االجتماعٌة العادٌة كؤساس لالجتماع مقابل 

 التً ٌمكن ربطها بالعنؾ والتقلٌد واعتبارها طبٌعٌة ةرستقراطٌاألالرابطة الدٌنٌة أو 

ذلك الوقت ذوٌرتبط بمفهوم القانون والعقد االجتماعً من ،
 (22)

 

ٌّز قدماء إذا كان الحق  الرومان بٌن الحق الطبٌعً والحق المدنً . لقد م

 فإن الحق المدنً ال ٌتمتع به سوى البعض منهم .الطبٌعً حقاً ٌتمتع به كل البشر ، 

 القدٌم أساس الحق المدنً الحدٌث وبالمثل ٌمكن اعتبار المجتمع المدنً الرومانً 

لة التطور بٌن المجتمع والسٌاسة واالقتصاد فً سٌاق حٌث تم الفصل فً مرح

  (23).إرساء األسس القانونٌة للملكٌة الخاصة التً فصلت بٌن الدولة وملكٌة المواطنٌن

على  اً ظل التبرٌر السٌاسً لوجود المجتمع المدنً فً العهد الٌونانً قابم

الفكر الدٌنً المسٌحً  دخلأ إلى أن التفكٌر العقالنً وما تاله من تارٌخ دولة روما ،

فقد نتج عن الفكر الدٌنً المسٌحً تنظٌر فً  مفاهٌم تتعلق بالدولة والسٌاسة والعقل،

" بعكس ما ، اإلنسانٌة السامٌة معزل عن الدٌنال السٌاسً لم ٌعد فٌها " للقٌم مجال

 كان علٌه الفكر الٌونانً الذي كان ٌعتبر السٌاسة واألخالق ثمرة التفكٌر العقالنً

مرحلة زابلة  أن الدولة فً الفكر الٌونانً والرومانً" . لقد رأت الكنٌسة لإلنسان 

 . ال تتحقق فٌه المساواة والعدالةوألنها لٌست مدٌنة هللا 
(24)

 

وأصبح مفهوم المجتمع المدنً مفهوماً محورٌاً فً سٌاق الحدٌث عن بناء 

منذ أن شاع استخدام هذا المفهوم من بداٌة العقد  ولة الحدٌثة والتعددٌة السٌاسٌة الد

 ، والذي تزامن مع انهٌار النظم السٌاسٌة الشمولٌة ، األخٌر من القرن العشرٌن

 .(25)وصار أكثر انتشاراً عند الحدٌث عن الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان
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واحداً من أهم  (ANTONIO GRAMSCI وٌعد المفكر االٌطالً انطونٌو ؼرامشً )

طوال النصؾ األول من القرن  اهتموا بمفهوم المجتمع المدنً فكرٌن الذٌن الم

العشرٌن ، لقد حاول أن ٌطرح موضوع المجتمع المدنً فً إطار نظرٌة السٌطرة 

الشٌوعٌة أو التحررٌة  ةالثور إستراتٌجٌةوالهٌمنة الطبقٌة وٌستخدمه إلعادة بناء 

العمل فً إطار الدولة وسٌاسة ،فالعمل فً إطار المجتمع المدنً هو جزء من 

قد ا كان إذ لك ال قٌمه للمثقؾ عنده وال ضمانة لفاعلٌته إاللذ التحول الدولوٌة ،

وان المجتمع المدنً أو الدولة ٌسٌران جنباً إلى  بمشروع الطبقة السٌاسٌة . ارتبط

 لقد أعطى ة دٌنامٌكٌة السٌطرة االجتماعٌة .جنب ، وٌجمع بٌنهما فً كل نظام وحد

مات المجتمع المدنً دورا مهما جدا فً إكساب الوعً لدى طبقات ؼرامشً منظ

 على مجتمعها الى المجتمع وفً تمكٌن طبقة متسٌدة اقتصادٌاً من تحوٌل سٌطرتها

، فهذه الطبقة تسعى إلى تكوٌن االتحادات المهنٌة هٌمنة مقبولة من أفراده كافة 

.  ةبل والمإسسات الدٌنٌة واالجتماعٌ ، والنقابات العمالٌة واألحزاب السٌاسٌة
(26)

 

لقد شهدت العقود األخٌرة من القرن العشرٌن اهتماما موسعا بمفهوم المجتمع 

ن هذا االهتمام لم ٌخرج عن اإلطار ما ٌثٌره من إشكالٌات وقضاٌا ، وإالمدنً و

، وإن كان ٌختلؾ عنه بعض االختالؾ ، فمفهوم المجتمع المدنً أعٌد  الؽرامشً

رامشً لكن بعد تنقٌته اكتشافه فً العقدٌن األخٌرٌن  من القرن العشرٌن من تراث ؼ

مات والهٌبات منه بفكرة المنظ ظمن تراث الماركسٌة ، واحتف مما علق به

ة ولٌس تحت إمرتها على والمإسسات االجتماعٌة الخاصة التً تعمل إلى جنب الدول

 اً أصبـح المجتمع المدنً مفهوم وتنشٌطه وتحقٌق االتساق فٌه .تنظٌم المجتمع 

المجتمع  ٌتعارض مـع المجتمع ) البربري ( و )المتوحش ( كما ٌتعارض مع

، وهو أٌضاً ٌتعارض مع المجتمع السٌاسً، لذلك فإن المجتمع المدنً  العسكري

ضات و مستوٌات أكثر تعقٌداً وؼموضاً بدءاً بمفهوم بحد ذاته ٌدخل فً عدة تعار

  (27). الجماعة ومروراً بمفهوم الفرد وانتهاًء بمفهوم الدولة

لمدنً وٌشٌر "برهان ؼلٌون " إلى أن االستخدام المعاصر لمفهوم المجتمع ا

هً مرحلة االنفتاح على المجتمع من  : المرحلة األولىقد مر بثالث مراحل ربٌسٌة 

حزاب والقوى والنظم السٌاسٌة بهدؾ ضخ دم جدٌد فً السٌاسة وإضفاء قبل األ

عامل مع المجتمع المدنً هً مرحلة الت:  والمرحلة الثانٌةطابع شعبً علٌها ، 

 امات مستقلة موازٌة للدولة ومشاركة فً تحقٌق الكثٌر من المهام ، وأمبوصفه منظ
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بذاته  اً قابم اً قطبإذ ٌكون فٌه  نًفهً مرحلة طفرة المجتمع المد : الثالثة المرحلة

فً مواجهة القطب الذي تمثله الدولة  ماعٌة على مستوى التنظٌم العالمًوسلطة اجت

 .
(28) 

وعلى الرؼم من شٌوع المفهوم إال أنه ما زال مفهوماً ؼٌر مسلم به وذخٌرة 

احتد  ، وفً نفس الوقت للمعارك الفكرٌة واألٌدٌولوجٌة بٌن األكادٌمٌٌن والسٌاسٌٌن

فمنهم من عارض مفهوم  ،الجدل بٌن المفكرٌن والمثقفٌن العرب حول هذا المفهوم

بدٌلة لالنطباق على السٌاق العربً ،  اً المجتمع المدنً ومنهم من اقترح شروط

ومنهم من نادى بتوسٌع المفهوم لٌشمل جماعات ال تدخل ضمن المجتمع المدنً 

. تفاظ به فً صٌاؼته الكالسٌكٌةبالمفهوم األوروبً ، ومنهم من فضل االح
(29)

   

 : تعرٌف المجتمع المدنً :المطلب الثانً

تعددت التعرٌفات حول مفهوم المجتمع المدنً وذلك بتعدد مراحل تكوٌنه 

حٌث أفرز العدٌد من المعانً ، عبر الزمن التارٌخً فً المجتمعات المختلفة 

ذا المفهوم على حٌز كبٌر من والدالالت الجدٌدة فً كل مرحلة ، وخاصة استحواذ ه

األدبٌات حول جدلٌة المجتمع والدولة . فما زال الخالؾ حول حدود الدولة وما إذا 

 . كان المجتمع المدنً ) منافساً ( للدولة أو منازعاً لسلطاتها

 وفً ما ٌلً أهم اآلراء التً ساهمت فً تعرٌؾ المجتمع المدنً : 

لقدماء تم تناول مفهوم وتعرٌؾ فمن وجهة نظر المحللٌن والمفكرٌن ا

المجتمع المدنً ، كل حسب رأٌه وبٌبته التً نشؤ فٌها، فمثالً : هوبز نظر الى 

المجتمع المدنً على أنه هو الؽابة المتنافسة ومجتمع السوق والتنافس األعمى على 

الربح وتحقٌق المصلحة على أساس النظرة التجرٌبٌة التشاإمٌة . 
(30)

 

" فضاء للحرٌة ٌلتقً فٌه  ألخر المجتمع المدنً على  أنه ا البعض وتناول 

الناس وٌتفاعلون تفاعالً حراً ، ٌبادرون بمبادالت جماعٌة بإرادتهم الحرة من أجل 

قضاٌا مشتركة أو مصالح مشتركة ، أو التعبٌر عن مشاعر مشتركة أو مجموعة 

وٌرى البعض اآلخر بؤنه : " تلك التنظٌمات التطوعٌة الحرة التً تمأل  31)"
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المجال العام بٌن األسرة والدولة لتحقٌق مصالح أفرادها ، أو ملتزمة فً ذلك بقٌم 

ومعاٌٌر االحترام والتراضً والتسامح واإلدارة السلٌمة والخالؾ ، وال تسعى إلى 

ولكنها تساهم فً صٌاؼة القرارات  ،لسلطةتحقٌق أرباح مادٌة ، كما أنها ال تمارس ا

 . (32) خارج المإسسات الرسمٌة للدولة "

كما ورد  " المجتمع المدنً Raymond Hinnebushوٌعرؾ رٌموند هٌنٌبوش "

أنه شبكة االتحادات الطواعٌة التكوٌن والتً تبدو مستقلة عن  " عن بركات كرٌم 

احتواء  قت الذي تعمل فٌه علىولكنها فً الوالدولة وعن الجماعات األولٌة ،

 على االنقسامات االجتماعٌة وتشكٌل منطقة عازلة بٌن الدولة والمجتمع فإنها تعمل

استبعد كما ورد عن "  Leery Diamondربطها بالدولة وسلطتها " ، "الري داٌموند 

أن " ما ٌمٌز  ،السٌاسً منه  رفً تعرٌفه للمجتمع المدنً العنصصالح ٌاسر 

لمدنً لٌس استقاللٌته عن الدولة فقط وإنما كذلك عن المجتمع السٌاسً المجتمع ا

وهو ماٌعنى فً جوهره النظام الحزبً ". 
  (33) 

راء الباحثٌن ٌعرؾ المجتمع المدنً بؤنه " مجموعة على ضو مجموعة من آ

من المإسسات التً تقع خارج شبكة سلطة الدولة تتٌح للقوى االجتماعٌة العاملة فً 

ة أن تنظم نفسها بشكل حر ٌقتصاد والحٌاة الثقافٌة واإلٌدٌولوجٌة والسٌاسمجال اال

ستٌفن فٌش  " هبحٌث تستطٌع أن تلعب دورها فً التطور االجتماعً" ، وٌعرف

Steven Fish  أنه "بعٌد عن الجماعات المتعصبة والتً تسعى إلى السٌطرة على "

الدولة " .
(34)

 

ؾ عبد الحمٌد األنصاري المجتمع المدنً باعتباره " المجتمع عرّ ٌ  فً حٌن 

الذي تتعدد فٌه التنظٌمات التطوعٌة التً تشمل األحزاب والنقابات واالتحادات 

وؼٌر ذلك من ، والروابط واألندٌة وجماعات المصالح ، وجماعات الضؽط 

 ، لمجتمعالكٌانات ؼٌر الحكومٌة والتً تمثل الحضور الجماهٌري وتعكس حٌوٌة ا

السلطة ،  اتاألمر الذي ٌإدي إلى إٌجاد مإسسات فً المجتمع موازٌة لمإسس

تحول دون تفردها باحتكارها مختلؾ ساحات العمل العام ".
(35)
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ولقد بٌنت ندوة المجتمع المدنً التً نظمها مركز دراسات الوحدة العربٌة 

" المإسسات السٌاسٌة على أنه :  للمجتمع المدنً ( تعرٌفاً  1992عام )  فً بٌروت

واالقتصادٌة والثقافٌة التً تعمل فً مٌادٌنها المختلفة فً استقالل عن سلطة الدولة 

لتحقٌق أؼراض متعددة منها أؼراض سٌاسٌة ، كما المشاركة فً صنع القرار على 

ومنها أؼراض نقابٌة  ،المستوى الوطنً والقومً ، ومثال ذلك األحزاب السٌاسٌة

لح أعضابها ، ومنها ثقافٌة كما فً اتحادات الكتاب والمثقفٌن كالدفاع عن مصا

 .   (36)والجمعٌات الثقافٌة التً تهدؾ إلى نشر الوعً الثقافً "

اعتمد التعرٌؾ البنك الدولً أشار أٌمن السٌد محمود عبدالوهاب بؤن  ولقد

ال نه مجموعة كبٌرة من المنظمات ؼٌر الحكومٌة ، والمنظمات التً التالً : " إ

تهدؾ إلى الربح ، وأن تلك المنظمات موجودة فً الحٌاة العامة وتنهض بعبء 

أخالقٌة أو ثقافٌة  ها اآلخرٌن استناداً إلى اعتباراتالتعبٌر عن اهتمامات وقٌم أعضاب

 . (37)أو سٌاسٌة أو علمٌة أو دٌنٌة أو خٌرٌة "

لتعدد  ولجؤ بعض الباحثٌن إلى وضع تعرٌؾ إجرابً * ٌتفادى اإلشكالٌات 

فقد حددوا أنه : " المإسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً تعمل ، المفاهٌم 

   (38)فً مٌادٌنها المختلفة فً استقالل عن السلطة لتحقٌق أؼراض متعددة "

أما عبد الؽفار شكر فٌعرؾ المجتمع المدنً بؤنه : " مجموعة من التنظٌمات 

 (39)التطوعٌة المستقلة عن الدولة "

وعت بٌن الباحثٌن وتكشؾ قراءة التعرٌفات سابقة الذكر ـ والتً تن 

بروز عدة عناصر تتعلق بالمجتمع المدنً ومإسساته . حٌث ٌبرز  والدارسٌن عن

الطابع التارٌخً لٌكون أول هذه العناصر ، حٌث ٌتطور المجتمع المدنً عبر تارٌخ 

نصر الثانً ٌتمثل فً أنها طوٌل حافل بمتؽٌرات وتؤمالت فكرٌة مختلفة ، والع

علٌها ، ومن العناصر  اً مإسسات ال تمارس السلطة وإن كانت تسعى لتشكل قٌود
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البارزة األخرى أنها تشؽل المساحة الكابنة بٌن العابلة من ناحٌة والدولة من ناحٌة 

 أخرى .

نها وبالتدقٌق فً مختلؾ هذه التعرٌفات فإننا نالحظ أنه بالرؼم من االختالؾ فٌما بٌ

 فً تحدٌد عناصر وكٌانات المجتمع المدنً، فإنها فً مجملها ترتكز على ما ٌلً :

: تبنٌه للمفهوم الؽربً للمجتمع المدنً باعتباره مفهوم مقابالً لمفهوم المجتمع         أوالا 

 الدٌنً من جهة ، ومقابل للدولة من جهة أخرى .

لمإسساتً للمجتمع المدنً ، باعتباره : تإكد أؼلب هذه التعرٌفات على الطابع ا ثانٌاا 

مجموعة من المنظمات والمإسسات المنشؤة من طرؾ األفراد وبشكل مستقل عن 

الهٌبات الرسمٌة.
(40)

  

و نجد أن المجتمع المدنً ومإسساته تسعى إلى إشباع حاجات وعلى هذا النح

ساسٌة هً متنوعة ثقافٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة وأمنٌة ، وأن القاعدة األ

 العمل التطوعً االختٌاري.
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 وخصائص المجتمع المدنً سماتالمبحث الثانً : 

ٌعد المجتمع المدنً وثٌق الصلة بالثقافة الؽربٌة وٌضرب جذوره فً أصولها  

خبراتها االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ، والقدٌمة وتنعكس على مدلوالته ، 

الفكرٌة التً تبلورت على أساس هذه الخبرات ، ومع  وبرز ذلك من خالل المدارس

عٌن للمجتمع المدنً أن المدارس التً استخدمت هذا المفهوم ال تتفق على توصٌؾ م

سمات مشتركة بٌن التفسٌرات المتعددة التً أعطتها ، مما ٌبرر إال أن هناك 

 . (41)استمرار استخدام هذا المفهوم نفسه

 ع المدنً :: سمات المجتمالمطلب األول 

وٌعزى ذلك إلى أسباب  ،تتفاوت المجتمعات اإلنسانٌة فً قوتها وضعفها

امل وعوامل متعددة ومتباٌنة من مجتمع إلى آخر ، ولكن فً الجملة توجد عو

            البناء االجتماعً وتقدم المجتمع فً عملٌة وركابز ومقومات مشتركة تساهم 

 السمات والخصابص الربٌسٌة على النحو التالً :وٌمكن اإلشارة إلى عدد من تلك 

كون هناك حدود واضحة لتدخل تمنظمات مدنٌة مستقلة وؼٌر حكومٌة : أن  -
السلطة فً المجتمع المدنً تحترمها الدولة وتلتزم بها ، بحٌث ٌتسع مجال 

 ةستقاللٌاالحركة الحرة المتاح للجماعات المختلفة وال تتدخل فٌه الحكومة، ف
المدنً ال ٌمكن أن تتحقق إال فً إطار التَمتع بالحرٌة الالزمة فً المجتمع 

فرضها عدم ن قٌود أو عوابق ، إال تلك التً ٌاالختٌار والتعبٌر عن الرأي دو
المساس بحقوق اآلخرٌن واحترام القانون ، ودور المجتمع المدنً هنا ٌكون 

المجتمع والسٌاسة ،  عن لدور الدولة والسلطة الحاكمة ولٌس منفصالً  مكمالً 
سٌتحول إلى أداة فً ٌد فإنه فقد المجتمع المدنً الحرٌة فً أداء عمله  وإذا

 . (42) السلطة السٌاسٌة فً الدولة
منظمات طوعٌة أي أن االنتساب لها ٌتم وفق اختٌار الرأي الحر فاألفراد  -

م الحرة دون إجبارهم انضموا إلى هذه التنظٌمات بصفة طوعٌة وبإرادته
جل تحقٌق مصالحهم المشتركة ، ولن ٌكون للمجتمع المدنً ذلك من أ على

 وجود دون تمتع األفراد بحرٌة االختٌار والتعبٌر عن تلك اإلرادة .
منظمات ؼٌر إرثٌة أي أن العضوٌة فٌها ال تتوارث عبر العابلة أو العشٌرة  -

 (43)أو الطابفة أو القبٌلة أو المذهب أو الدٌن
. 

أي ال تسعى إلى كسب مادي من وراء األعمال التً منظمات ؼٌر ربحٌة  -
 تقوم بها .
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منظمات حداثٌة ، وذلك ما ٌمٌزها عن المإسسات التقلٌدٌة ، أي ترتكز على  -
 قٌم المدنٌة المرتبطة بالدٌمقراطٌة .       

وتمارس  ،منظمات دٌمقراطٌة وهً ما ٌمٌزها عن المإسسات التقلٌدٌة -
 وعالقاتها الداخلٌة بٌن أفرادها وهٌباتها .الدٌمقراطٌة فً جمٌع أعمالها 

 منظمات تقبل التعدد والتنوع واالختالؾ . -
إطار قٌمً أخالقً ٌمثل فً مجموعة معاٌٌر وقٌم مثل  وٌكون ذلك فً

التسامح والقبول بالتعدد واالختالؾ فً الفكر والرإى والمصالح ، وااللتزام 

ل إدارة الصراعات بقٌم التنافس واللجوء إلى الطرق السلمٌة فً ح

  (44)والخالفات.

وهناك هٌبات ومنظمات تقلٌدٌة ٌضٌفها البعض مثل الطرق الصوفٌة  

واألوقاؾ التً كانت بمثابة األساس للمجتمع المدنً فً المجتمعات العربٌة منذ 

 .      (45)مبات السنٌن قبل ظهور المنظمات الحدٌثة

كٌؾ مع تطورات البٌبة ومن جملة خصابص المجتمع المدنً قدرته على الت -
التً تعمل من خاللها . ألن الجمود ٌإدي إلى تضاإل أهمٌتها وربما القضاء 

الزمنً والتكٌؾ الجٌلً والتكٌؾ التكٌؾ علٌها ، وللتكٌؾ ثالث أنواع منها : 
 الوظٌفً .

وأٌضاً أال ٌتصؾ بالتعقٌد أي تعدد المستوٌات الرأسٌة واألفقٌة داخل  -
 الجؽرافً على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع.المإسسة ، وانتشارها 

ممارستها  وجود صراعات داخل المإسسة تإثر علىالتجانس وهو عدم  -
لنشاطها . ومن حٌث المرونة فً احتواء الصراعات الداخلٌة سواء كانت 

 . (46)عقابدٌة أو أٌدٌولوجٌة أو ؼٌرها بطرٌقة سلمٌة كدلٌل على التطور
 المجتمع المدنً وقٌمه فً اآلتً :وٌمكن أن تلخص سمات 

فهو ٌتمٌز  حد بعٌد عن إشراؾ الدولة المباشر،نه مجتمع مستقل إلى إ

ردٌة والجماعٌة والعمل التطوعً باالستقاللٌة والتنظٌم التلقابً وروح المبادرة الف

عن حقوق الفبات الضعٌفة والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة ، والدفاع 

بل بالعكس إنه  ،هب إلى أن المجتمع المدنً هو مجتمع الفردانٌة وٌخطا كل من ٌذ

مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من التنظٌم المهنً والجماعً ، وهو مجتمع 

والعالقة فً  .التسامح والحوار واالعتراؾ باآلخر واحترام الرأي اآلخر المخالؾ 
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األجٌر والمإجر ، أو المجتمع المدنً أفقٌة ولٌست رأسٌة أو عمودٌة مثل عالقة 

 .    (47)السلطة والمواطن

 المجتمع المدنً : ومكونات : وظائفالمطلب الثانً 

 أوالا: وظائف المجتمع المدنً 

لقد أسهم المجتمع المدنً فً كل من أوروبا وأمرٌكا الالتٌنٌة وأفرٌقٌا أثناء 

ومشاركة  عملٌة التحول الدٌمقراطً من خالل طرح قضاٌا خاصة بالتمثٌل السٌاسً

ولقد ساهم فً دفع الحوار لملء ، المواطنٌن والدعم السلمً للحوار وحقوق اإلنسان 

 . (48)الفراغ الذي خلفه ضعؾ األحزاب السٌاسٌة

وٌمكن القول أن المجتمع المدنً نسٌج متشابك من العالقات التً تقوم بٌن 

تبادل  تقوم على . وهً عالقاتاألفراد من جهة وبٌن الدولة من جهة أخرى 

المصالح والمنافع فً إطار التعاون والتراضً والتفاهم واالختالؾ والحقوق 

مما ٌعنً أن المجتمع  عندما تقصر ،والواجبات ومحاسبة الدولة فً كافة األوقات 

والحقٌقة  العامة .المدنً مستقل عن الدولة وذلك من أجل المحافظة على المصلحة 

، تقوم بوظابؾ عدة فً جمٌع  ٌباتهاتنوعة بهأن وظابؾ المجتمع المدنً عدٌدة وم

حقول حٌاة المجتمع مما ٌجعل دور هذه الهٌبات فً ؼاٌة األهمٌة لتلبٌة حاجات 

 المواطنٌن .

 هذه الوظابؾ فً اآلتً : وٌمكن أن نوجز

فهً توفر قناة المشاركة االختٌارٌة فً الدٌمقراطٌة :  تحقٌقالعمل على   -1
المجال العام والمجال السٌاسً ،ولٌس التعببة اإلجبارٌة التً تفرضها الدولة 

 على المجتمع ، والتظاهر بالتمتع بالدٌمقراطٌة والتؤٌٌد الشعبً . 
 التنشبة االجتماعٌة والسٌاسٌة :  -2

قٌم ومبادئ فً  أي اإلسهام فً عملٌة بناء المجتمع من جدٌد من خالل ؼرس

 . (49)نفوس األفراد مثل الوالء واالنتماء والتعاون والتضامن

 الوساطة والتوفٌق :  -3
وات اتصال ونقل أهداؾ ورؼبات نبٌن الحاكم والمحكومٌن من خالل توفٌر ق

 المواطنٌن والحكومة فً االتجاهٌن بطرٌقة سلٌمة .
                                                           

 . 31-29، مرجع سبق ذكره ، ص حنجانًالحبٌب ال 47  -

 . 51ع سبق ذكره ، صأٌمن السٌد محمود عبد الوهاب ، مرج -48 

،  2008  كتاب العرب ،الاتحاد  دمشق،، المجتمع المدنً ) المواطن والدٌمقراطٌة (عٌسى الشماس ،  - 49

 18ص 



 توفٌر الخدمات ومساعدة المحتاجٌن .  -4
 كة الفردٌة والجماعٌة .التعبٌر والمشار  -5
 تحقٌق التكافل االجتماعً .  -6
 تحقٌق التنمٌة الشاملة .   -7

ن جوهر دور المجتمع المدنً هو تنظٌم وتفعٌل ٌضٌؾ صالح ٌاسر بؤ 

ر فً معٌشتهم ، تإثمشاركة الناس فً تقرٌر مصابرهم ومواجهة السٌاسات التً 

خلق المبادرة الذاتٌة وتزٌد من افتقارهم وما تقوم به من دور فً نشر ثقافة 

وثقافة بناء المإسسات والتؤكٌد على رٌادة المواطنٌن فً الفعل التارٌخً ، 

والمساهمة الفعالة فً تحقٌق التحوالت الكبرى ، وارتباطاً بهذا الدور ٌضٌؾ 

 وظابؾ تقوم بها مإسسات المجتمع المدنً وهً : 

 _ وظٌفة تجمٌع المصالح .

 _ وظٌفة حسم وحل الصراعات .

 _ إفراز القٌادات الجدٌدة . 

 _ إشاعة ثقافة الدٌمقراطٌة . 

_ زٌادة الثروة وتحسٌن األوضاع .
(50)

 

، بل  فقط  تقتصر أنشطة المجتمع المدنً على ما هو مادي  واقتصاديوال 

تتجاوز ذلك إلى تحقٌق المنجزات الثقافٌة والفكرٌة عن طرٌق محاربة األمٌة 

األبجدٌة، واألمٌة الوظٌفٌة، واألمٌة اإلعالمٌة، واألمٌة األمٌة  بكل أنواعها )

أهمٌة المجتمع المدنً ونضج مإسساته  اللؽوٌة، وأمٌة نقص التكوٌن(. وتزداد: "

لما ٌقوم به من دور فً تنظٌم وتفعٌل مشاركة المواطنٌن فً تقرٌر مصابرهم، 

ن دور فً نشر ر فً معٌشتهم وٌزٌد من إفقارهم، وما ٌقوم به مثٌإ ومواجهة ما

ثقافة خلق المبادرة الذاتٌة، وثقافة بناء المإسسات، وثقافة إعالء شؤن المواطن، 

والتؤكٌد على إرادة المواطنٌن فً الفعل التارٌخً، والمساهمة بفعالٌة فً تحقٌق 

 ". التحوالت الكبرى للمجتمعات

بٌن الوظابؾ مع بعضها  وٌتضح من االستعراض السابق أن هناك تكامالً 

للمسإولٌات االقتصادٌة  اً وتقسٌم اً البعض وكذلك مع الدولة ، أي أن هناك تشابه
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واالجتماعٌة بٌن الحكومة والمجتمع المدنً ، وأن كل وحدة من مكونات المجتمع 

 . (51)المدنً قد تجمع أكثر من وظٌفة واحدة فً نفس الوقت

 ثانٌا : مكونات المجتمع المدنً 

تم اعتبار المجتمع المدنً هو فضاء للحرٌة ، ٌلتقً فٌه الناس وٌتفاعلون  إذا 

تفاعالً حراً وٌبادرون بمبادرات جماعٌة بإرادتهم الحرة من أجل قضاٌا مشتركة أو 

مصالح مشتركة أو تعبٌر عن مشاعر مشتركة وهم ٌفعلون ذلك بشكل سلمً وال 

طبقاً لهذا التعرٌؾ أي كٌان ٌنكرون على ؼٌرهم أن ٌفعلوا الشًء نفسه . فإنه 

مجتمعً منظم ٌقوم على العضوٌة المنتظمة تبعاً للؽرض العام أو المهنة أو العمل 

التطوعً وال تستند فٌه العضوٌة على عوامل الوراثة وروابط الدم والوالءات ، مثل 

 األسرة والعشٌرة والقبٌلة .بالتالً تعتبر أهم مكونات المجتمع المدنً األتً :

 قابات المهنٌة .الن  -1
 النقابات العمالٌة . -2
 الحركات االجتماعٌة . -3
 الجمعٌات التعاونٌة . -4
 الجمعٌات األهلٌة . -5
 نوادي هٌبات التدرٌس بالجامعات . -6
 النوادي الرٌاضٌة واالجتماعٌة . -7
 مراكز الشباب واالتحادات الطالبٌة . -8
ؼٌر منظمات ورجال األعمال. تالؽرؾ التجارٌة والصناعٌة وجمعٌا -9

. الحكومٌة كمراكز حقوق اإلنسان والمرأة والتنمٌة والبٌبة
(52)

  
هو تمكٌن المإسسات األهلٌة من تحمل صود من هذه المكونات والمق  

وهكذا  .ٌصبح مداراً ذاتٌاً إلى حد بعٌد كًمسبولٌة أكبر فً إدارة شبون المجتمع 

ٌلة والعشٌرة ٌستبعد من المفهوم المإسسات االجتماعٌة األولٌة كاألسرة والقب

كما ٌستبعد منه المإسسات السٌاسٌة  .والطابفة اإلثنٌة أو المذهبٌة أو الدٌنٌة

والحكومٌة، وٌبقى بذلك فً نطاق المجتمع المدنً المإسسات والمنظمات ؼٌر 

ومن المهم أال نستنتج أو ُنسَتدرج  .الحكومٌة التً ٌقوم نشاطها على العمل التطوعً

لتعارض مطلق بٌن المجتمع المدنً والمجتمع الرسمً أو من فهم هذا التعرٌؾ أن ا

مجتمع مدنً قوى فً ظل دولة ضعٌفة بل هما مكونان  ٌمكن قٌام الدولة، فال
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بل االتصال الفعال  متكامالً ٌمٌز بٌنهما توزٌع األدوار ولٌس االنفصال الكامل 
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 المدنً والسلطة السٌاسٌةالمبحث الثالث : المجتمع 

إن المجتمعات متعددة ومتنوعة ؼٌر أنها جمٌعاً تشترك فً عنصر أساسً  

السٌاسٌة تتسم بخصابص الجماعة  توأن الجماعاسً ، جود تنظٌم سٌاووهو 

 فهً تإلؾ مجموعة بشرٌة لها سكان من األرض ،االجتماعٌة التً تنطوي علٌها

وبما أن حقٌقة المجتمع وهً وعاء السلطة . وتنظٌم ووسابل مادٌة، ولها نظام ، 

 السٌاسً أنه واقع وشكل وأنه الواقع البشري الذي ٌإلؾ بؤفراده وجماعاته وعلى

ٌعمل على تؤمٌن حٌاته وازدهارها بصورة  اختالؾ أنواعها وأدوارها . وكل  

 (53)مستمرة فً إطار جؽرافً معٌن . وهذا ما سٌقودنا إلى الحدٌث عن مفهوم الدولة

. 

 :المدنً : عالقة الدولة بالمجتمع  المطلب األول

فً البداٌة ٌجب التفرقة بٌن المجتمع السٌاسً والمجتمع المدنً لما ٌنطوي 

عملٌات الخلط بالتالً فإن  علٌهما من تداخل ٌنعكس على عالقة الدولة بالمجتمع ،

حقٌقة  - بالسٌاسة والدولة اً مرتبط اً بٌن وصفه مفهوم -التً ٌمكن أن ٌحدثها 

ففً بعض األحٌان ٌتم وضع المجتمع المدنً مكان  وسٌاسٌة ملموسة . اجتماعٌة

المجتمع العام أو مكان الشعب ، حٌث ٌربط العدٌد من الباحثٌن بٌن المجتمع المدنً 

بٌن المجتمع السٌاسً والمجتمع المدنً الذي لٌس له  اوالمجتمع السٌاسً ولم ٌفرقو

فالدولة فً تعبٌرها المادي نتاج مباشر من الجماعة كٌان جماعً موحد وثابت ، 

للمجتمع  إفراز طبٌعً -أي فً بنٌة سلطتها  -القومٌة ، وفً تعبٌرها السٌاسً 

ؾ المجتمع السٌاسً بؤنه عرّ  عن تناقضاته وتعدد مكوناته ، لّذا المدنً وتعبر
  
 

عالت السٌاسٌة المجال الذي من خالله ٌقوم النظام السٌاسً بترتٌب الساحة والتفا

للوصول إلى قمة السلطة عن طرٌق جهاز الدولة أو القوة أو السلطة السٌاسٌة  .
(54)

 

إن سبب التمٌز بٌن المجتمع المدنً والمجتمع السٌاسً أن األخٌر ٌسعى 

للهٌمنة على المجتمع المدنً سواء العناصر الفردٌة أو الجماعٌة ، محاوالً التؤثٌر 

وكما ٌمٌز معارضة .  حاكمة أو أحزابا كانت سلطة لى واقعه ومستقبله سواءع

البعض بٌن المجتمع المدنً والسٌاسً ٌمٌز أٌضا بٌن المجتمع المدنً والمجتمع 

ٌشتمل  لنتشار مصطلح المجتمع المدنً وهو كان وال ٌزاالخٌر سابق فاألاألهلً ، 

نها، وكان ؼالباً على األسرة والقبٌلة والعشابر واألعراؾ التً تستند إلٌها أو تنبع م

 .ما تستوحٌها من المذاهب الدٌنٌة والعادات
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إن إساءة إدراك الصلة بٌن الدولة والمجتمع المدنً لٌس مرده إلى ضعؾ 

الثقافة السٌاسٌة وهشاشة التراكم المعرفً فً مٌدان العلوم االجتماعٌة . بل ٌرجع 

 (55)بٌن الدولة والمجتمعإلى حاجة األٌدٌولوجٌة الضاؼطة إلى إقامة مثل هذه القطٌعة 

. 

مقالة )الدستور األلمانً( الذي  فً فترة مبكرة من حٌاته الفلسفٌة كتب هٌؽل

عى أن الدولة جوهر وعرض وأن أعراض الدولة  لم ٌنشر إال بعد وفاته . وفٌه ادَّ

هً أمور مثل تنوع المكانات القانونٌة وحقوق الملكٌة واالمتٌازات السٌاسٌة 

جوهر الدولة هو وجود ) سلطة عامة علٌا (  ، وأن والضرابب وكٌفٌة إدارة العدالة

لطة مجتمعٌة ( تطلب هذه السلطة من األفراد فعل ما هو ضروري للحفاظ أو ) س

  (56). علٌها

فالمجتمع المدنً عند هٌؽل لٌس فً تناقض مع الدولة ولكنه جزء منها وال 

ٌمكن أن ٌوجد من دونها . والمجتمع المدنً ٌشكل مرحلة فً التطور الجدلً من 

المدنً سابق للدولة . إن وجود الدولة  العابلة إلى الدولة . وفً تحلٌله أن المجتمع

فاألفراد هنا لٌسوا مواطنٌن  ،ضروري حٌث ٌعد إشباع الحاجات ؼاٌة ربٌسٌة لذلك

إنهم مجرد بورجوازٌٌن . وٌرى أن المجتمع المدنً لم ٌتمٌز عن الدولة إال فً 

مرحلة متؤخرة بسبب التنوع الثقافً ، لذلك ٌستنتج هٌجل استحالة وجود مجتمع 

 . (57)ً دون دولة وٌإكد على العالقة الجدلٌة بٌنهمامدن

إن تنظٌم شإون المجتمع وتحقٌق العدالة والمساواة ال ٌؤتً دون تحقٌق 

ق المعاٌٌر وتؤسٌس نظام الدولة التً ٌعنً مفهومها الدقٌق القٌادة واإلدارة والحكم وف

اٌاها ، وبسط وبسط سلطاتها السٌاسٌة والقانونٌة على رع القانونٌة الدستورٌة ،

ن الحلقات ألن نظام الدولة هو مجموعة مالداخلٌة والخارجٌة على إقلٌمها ، سلطاتها 

 ها بالبعض اآلخر .ضعالمإسسٌة التً ٌرتبط ب

من  -بٌن الدولة والمجتمع المدنً أنه  إشكالٌة العالقة ولعل الذي  زاد من

ال ٌظهر فً  -تمع المدنً عالقته بالدولة والمجفهوم وتطور أولى فً نشؤة الم ناحٌةٍ 

إطار الدولة المستبدة فً رأي ) جون لوك وروسو ( على عكس ) توماس هوبز ( 

هو الدولة نفسها على وجه الدقة . وبالتماٌز عن الدولة فً رأي هٌجل  الذي ٌرى أنه 
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وهو الذي ٌحدد طبٌعة الدولة وفقاً لما ذهب إلٌه كل من كارل ماركس وؼرامشً 

راع والجدل وجدت ثنابٌة الدولة والمجتمع المدنً وإن كان الفكر ونتٌجة هذا الص

الؽربً عبر تطوره قد استطاع فك طالسم هذه الثنابٌة إال أن الفكر العربً ال ٌزال 

 ٌتحسس الطرٌق.

إن المتتبع لتعقٌدات هذا الجدل ٌالحظ أن حركة المجتمع المدنً تبدو كؤنها 

ارتبط بتعقٌدات التحول السٌاسً أكثر مما  بٌد أن هذا التضاد قد ،مضادة للدولة 

ارتبط بحقٌقة العالقة بٌن الدولة والمجتمع المدنً من ناحٌة وبفعل التوظٌؾ السٌا 

 . (58)الخاطا للمفهوم من ناحٌة أخرى

ر أن السلطة لم تخترع من الهواء ، إنما تستمد دابماً من وهنا ٌجب أن نتذك

سٌفصل السلطة االجتماعٌة هذا سٌكون قصٌر النظر وأي منظور ٌتجاهل  المجتمع ،

واالقتصادٌة عن السلطة السٌاسٌة ، ضمن حدود ما هو مسموح به سٌاسٌاً ٌستطٌع 

الفاعلون فً المجتمع المدنً بالطبع ممارسة الٌقظة المستمرة تجاه الممارسة 

الدولة  لمطالبة بؤن تفًمل كل مسإول مسإولٌته واٌتح وبالمطالبة ،الجبرٌة للسلطة

بل إن االثنٌن ٌمكنهما إن الفاعلٌن فً المجتمع المدنً ٌحتاجون الدولة  بوعودها .

 .  (59)متظافرٌن ومتعاونٌن معاً  -وألسباب وجٌهة  -أن ٌكونا 

إن العالقة بٌن الحاكم والمحكومٌن أو السلطة والمجتمع تجد بعضاً من 

الدولة العربٌة فً شبه تفسٌرها فً طبٌعة النظام االقتصادي الذي واكب نشؤة 

جزء كبٌر منه على الؽنٌمة والفتح ،  عربٌة حٌث كان االقتصاد ٌعتمد الجزٌرة ال

بٌنما السواد األعظم من الناس  وبالتالً فإن صانعً الثروة هم من المقاتلٌن ،

هم على أنهم عالة ، ٌلإٌنتظرون أنصبتهم التً توزع علٌهم ، وأصبح الحاكم ٌنظر 

أما  ٌهم .لإوأصبح الناس لدٌهم إحساس بؤنهم فً حاجة للحاكم وهو لٌس فً حاجة 

حٌث أصبح العابد  ،اتخذ النظام االقتصادي شكالً أخرفقد فً العصر الحدٌث 

 . (60)  األقلٌة الحاكمة وتحرم من تعتبرهم ؼٌر مفٌدٌن لها االقتصادي فً ٌد

مع المدنً ٌعنً تقلص الدولة أو ضعفها هو اعتقاد إن االعتقاد أن نمو المجت

نمواً متوازناً مع هم فً تعزٌز الدٌمقراطٌة إذا نما إن المجتمع المدنً ٌس خاطا ،

  ،ً ا المشاركة بمعناها الواسع سٌاسٌاً واقتصادٌاً وثقافٌاً واجتماعٌاإنه ،وظابؾ الدولة
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صة المراقبة فً كافة البنى إذ أن هذه المشاركة هً التً تتٌح للمجتمع المدنً فر

االجتماعٌة وضبطها وتصحٌح مسارها بما فٌها مإسسة الدولة نفسها ، إن العالقة 

بٌن المجتمع المدنً والدولة ٌجب أن تحكمها قاعدة أساسٌة مإداها الحفاظ على 

  .            (61) استقاللٌة المجتمع المدنً  وهذا مرجع التعرٌفات الراجحة للمجتمع المدنً

إن هذا التباٌن والخالؾ فً توصٌؾ العالقة بٌن الدولة والمجتمع المدنً لم 

 ٌمنع من االتفاق على مجموعة من المحددات الربٌسٌة لهذه العالقة وهً :

لكل مجتمع حسب واقعه وظروؾ نشؤته وطبٌعة تكوٌنه دولته المعبرة عن   -
 درجة تطوره ودرجة تجانسه واستقراره .

 بٌن المجتمع والدولة ، بٌن مدنً وسٌاسً . هناك ترابط عمٌق  -
 . (62) الدول لٌست متساوٌة فً درجة الفاعلٌة والقٌم األخالقٌة  -

إن انعكاس العالقة لتعرٌؾ الدولة والمجتمع المدنً على األطر النظرٌة 

للتعرٌؾ ؼاب عنه االتفاق حول حدود التماٌز بٌنه وبٌن الدولة وطبٌعة العالقة 

وٌمكن التؤكٌد على عدة مقوالت أساسٌة للتعامل مع ذلك الجدال القابمة بٌنهما ، 

 والتداخل بٌن الدور والعالقة بٌن الدولة والمجتمع المدنً :

ن المجتمع المدنً ٌرتبط باألساس بوجود مإسسات إالمقولة األولى :  -
 ومنظمات ؼٌر حكومٌة . 

تسم بالجدلٌة ن العالقة بٌن الدولة والمجتمع المدنً تالمقولة الثانٌة : إ -
 أي التوافق والتعارض . ،والتفاعلٌة

المقولة الثالثة : قدرة مإسسات المجتمع المدنً على طرح صٌؽة التعامل مع  -
 .  (63) مإسسات الدولة وطرح آلٌات بناء وهٌاكل مإسسٌة دٌمقراطٌة

كما فشلت صٌؽة  (األبوٌة  )لقد أثبتت التجارب التارٌخٌة فشل نمط الدولة  

وبالتالً  ،الحرٌة المطلقة لألفراد وتسٌٌرهم لشإونهم فً ؼٌاب دور ملموس للدولة

تؤتً تلك الصٌؽة القابمة على المشاركة بٌن المإسسات الرسمٌة والمإسسات المدنٌة 

كضمان استقرار المجتمع عبر تلبٌة احتٌاجات أفراده ومكوناته ، ولذا صح القول 

فمن جهة  ،ع المدنً هً الضابطة إلٌقاع المجتمع الدٌمقراطًبؤن مإسسات المجتم

التً تحصن الفرد ضد سلطة الدولة ألنه ٌستطٌع من خالل العمل الجماعً هً 

واإلرادة السلمٌة لالختالؾ مواجهة الخصوم المنافسٌن ومواجهة الدولة ، ومن جهة 

دولة وتدٌر أخرى تعمل المإسسات على تقنٌن السلوك االجتماعً فً مواجهة ال
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األمر الذي  ،الصراع االجتماعً الذي ٌكون أعضاإه طرفاً فٌه بشكل سلمً منظم

 .  (64)ٌساعد على تحقٌق التوازن والضبط إلٌقاع المجتمع السٌاسً والمدنً أٌضاً 

ن عالقة الدولة بالمجتمع ال تخضع لمإشر استداللً واحد ، بل هً متعددة إ  

لعالقة ، ففً الدول الحدٌثة تمٌل  هذه العالقة الى فً أنماطها بتعدد أنماط أطراؾ ا

كبر بسبب أن قٌام الدولة الحدٌثة تمنح المجتمع المدنً تكون مفتوحة بدرجة أ أن

من الحركة والحرٌة ، أما فً المجتمع التقلٌدي أو السلطانً فإن االضطراب  اً قدر

ٌصٌب تلك العالقة بسبب طبٌعة تلك الدولة 
((
اطٌة المدنٌة والدٌمقر 

))
ن الدولة ؼٌر أ 

أو كابناً سٌاسٌاً فً النظام الدٌمقراطً لٌست جسماً نافراً فً التكوٌن االجتماعً 

أي تعبر عن مستوى  ، بل هً تمثلٌة ،على السٌاق االجتماعً قهرٌاً مفروضاً 

فً الحقلٌن السٌاسً واالجتماعً ، لذلك ٌمارس  ةالتوازن فً القوى المتحقق

من  اً ته فً ظل اشتؽال الدولة فتكون الممارسة السٌاسٌة جزءالمجتمع المدنً سلط

 لدولة فً النظام االستبدادي، إذ تكون عمل المجتمع المدنً ومعبرة عنه ، بعكس ا

جسماً مؽلقاً على نفسه ، منفتحة على قاعدته الفبوٌة الضٌقة فال ٌكون لها من التمثٌل 

والتعبٌر شا.
(65)

    

لمدنً الحدٌث ال ٌوجد إال فً إطار دولة ، تعمل هذا ما ٌإكد أن المجتمع ا 

مإسساته كحلقات وصل بٌن الدولة والمجتمع العام ، وإذا كانت االستقاللٌة عن 

فإن االستقاللٌة هً  المجتمع المدنً على نحو ما سبق  الدولة من أبرز خصابص

أي  ،استقاللٌة نسبٌة تشٌر إلى هامش تتحرك فٌه مإسسات المجتمع المدنً بحرٌة

عن تدخل الدولة وخاصة فٌما ٌتعلق بإدارة شإونها الداخلٌة وممارستها  اً بعٌد

ألنشطتها ، شرٌطة أن ٌتم ذلك فً إطار الدستور والقوانٌن التً تحكم عمل الدولة 

والمجتمع المدنً معاً.
(66)

 

  : المجتمع المدنً والدٌمقراطٌة المطلب الثانً 

وتهدؾ تلك  ،هناك عالقة وثٌقة بٌن المجتمع المدنً والتحول الدٌمقراطً     

العالقة إلى إرساء دعابم الدٌمقراطٌة بشكل ٌضمن ألفراد المجتمع تحقٌق العدل 

ن الدٌمقراطٌة نظام اجتماعً ٌإكد إحٌث  ،والمساواة وٌكفل احترام حقوق اإلنسان 
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م على أساس مشاركة أعضاء الجماعة قٌمة الفرد وكرامة الشخصٌة اإلنسانٌة وٌقو

فالدٌمقراطٌة منجز حضاري وصل إلٌه اإلنسان بعد كفاح مرٌر  ،فً إدارة شبونها 

سواء كان ذلك إّبان الدولة  ،والتسلط الذي مارسه علٌه الحكام ؾسعوالمع الجور 

لى الثٌوقراطٌة أو بعد قٌام الدولة الحدٌثة بمكبالتها الجّمة التً تستهدؾ السٌطرة ع

ن المجتمع المدنً من خالل تنظٌماته الطوعٌة التطوعٌة إوحٌث  .مقدرات البشر

المستقلة عن الدولة ٌهدؾ إلى تقدٌم خدمات اجتماعٌة للمواطنٌن لممارسة أنشطة 

إنسانٌة متنوعة فً إطار االلتزام بقٌم ومعاٌٌر االحترام والتراضً والتسامح 

ختالؾ فإن جوهر دور المجتمع المدنً هو السلمٌة للتنوع واال رادةوالمشاركة واإل

تنظٌم وتفعٌل مشاركة الناس فً تقرٌر مصٌرهم ومواجهة السٌاسات التً تإثر فً 

ونشر ثقافة خلق المبادرة الذاتٌة وثقافة بناء المإسسات  ،معٌشتهم وتزٌد من إفقارهم 

الحرة  التً تإكد على إرادة المواطنٌن فً الفعل التارٌخً الذي تتطلبه الحٌاة

.الكرٌمة لألفراد ومساهمتهم فً بناء مجتمعاتهم 
(67)

 

 إن جوهر المجتمع المدنً ٌرتكز على محددات أساسٌة تتمثل فً :

إنضاج الحالة الثقافٌة بتوفٌر مناخ تعلٌمً ٌحظى بهامش من الحرٌة وال   -1
 ٌخضع لفلسفة السلطة .

رفع المستوى المعٌشً ألفراد المجتمع ، واالبتعاد عن تقسٌمه الى طبقات   -2
 تتباٌن فً دخولها .

 تخصٌص أمن الوطن والمواطن محلٌاً ودولٌاً.  -3
بموجب هذه المحددات ٌمكن البدء فً تشكٌل نواٌا المجتمع المدنً المستقل عن 

الدولة  سٌإدي إلى السلطة ، ألن دمج قوة المجتمع المدنً بالسلطة المتمثلة فً 

هٌمنة األخٌرة على المجتمع المدنً وعلى حرٌة أفراده ، فالعالقة بٌنهما ٌنبؽً 

ترسٌخها طبقاً لمبادئ الدٌمقراطٌة وقٌمها التً تشكل ركناً أساسٌاً من أركان 

المجتمع المدنً .
68

 

فالدٌمقراطٌة هً الجانب السٌاسً للمجتمع المدنً والصٌؽة السلمٌة إلدارة  

الؾ والتنافس والصراع )) فهً مجموعة من قواعد الحكم ومإسساته لإلدارة الخ

مات ظالسلٌمة لعالقات بٌن الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة (( كما أن من

سواء كانت  ،المجتمع المدنً تمثل مدارس للتنشبة السٌاسٌة على الدٌمقراطٌة
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المشترك الذي دٌمقراطٌة هً القاسم فال اً أو نقابات .جمعٌات أو نوادي أو أحزاب

مات المجتمع المدنً لٌصبػ على الدولة صفة الدٌمقراطٌة  ٌإكد حتمٌة قٌام منظ

وتصب مساهمته فٌها فً  ،وٌلعب المجتمع المدنً دوراً حاسماً فً الدٌمقراطٌة

: وقاٌة  والثانًجتمع للدٌمقراطٌة ومإسساتها  : تسٌٌر حركة الم األولمسارٌن  

 ع المدنً للنظام الدٌمقراطً والعمل على تحقٌق الرفاهٌة والتقدمالمجتم
(69 )

 . 

إن قوى المجتمع المدنً ومإسساته استطاعت فً عدٌد من الحاالت أن تقوم  

مإثر فً إحداث عملٌة التحول الدٌمقراطً التً شهدها العالم منذ سبعٌنٌات  بدور

 ،باحتجاجات واسعة النطاقالقرن العشرٌن ، فهذه القوى مارست ضؽوطاً وقامت 

وهو ما اجبر نخباً تسلطٌة حاكمة على التخلً عن السلطة أو القبول بالخٌار 

الدٌمقراطً . وأن التحول الدٌمقراطً الذي ٌؤتً بضؽوط من قبل قوى المجتمع 

المدنً وعبر مفاوضات ومساومات بٌن النخبة وهذه القوى تكون فرصته فً 

 ضل من التحول الذي ٌتم من أعلى ،أي بمبادرة مناالستمرارٌة واالستقرار ، أف

نحو الذي ٌحقق مصالحها النخبة حاكمة تهندس عملٌة التحول وترسم حدودها على 

وفاعلة للمجتمع  وجود قوى ومإسسات حٌة فً االستمرار فً سدة السلطة وكما أن

 المدنً ٌقلص من فرص النخب وخاصة النخب االقتصادٌة فً السٌطرة على النظام

الدٌمقراطً ، حٌث تعمل هذه القوى على ضمان تطبٌق قواعد اللعبة السٌاسٌة 

 الدٌمقراطٌة من خالل توفٌر قنوات المشاركة والرقابة الشعبٌة
(70

 
 )
. 

إن إرساء قواعد الدٌمقراطٌة وتكرٌسها فً نسق سٌاسً ٌتطلب االرتقاء  

لٌة ألسس الدٌمقراطٌة بالثقافة السٌاسٌة للمجتمعات لتصل إلى مستوى الممارسة العم

ومبادبها المتضمنة فً : تداول السلطة واحترام الرأي والرأي األخر واالستعداد 

مات منظ لقبول الحلول الوسطٌة والتوفٌقٌة ، األمر الذي ٌؤتً ضمن مهام وأنشطة

والتً تشٌر إلى        المجتمع المدنً تلك القٌم ٌمكن وضعها فً إطار ) الثقافة المدنٌة(

مشاركة وتوافر  الثقافة االجتماعٌة والتعاون والتفاعل بٌن أفراد المجتمع (( ))ال

بٌن الخصابص الممٌزة للثقافة  ارتباطٌةوجود عالقة إلى وتشٌر الدراسات المقارنة 

المدنٌة وقدرات المواطنٌن والمجتمع المدنً على التؤثٌر فً السٌاسات والمجتمع 
(71)

 . 
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ً أن تقوم بدور مهم فً تعزٌز المشاركة ٌمكن لمإسسات المجتمع المدن 

السٌاسٌة عبر أسالٌب متعددة منها : تدرٌب األعضاء على المشاركة السٌاسٌة 

وتزوٌدهم بالمهارات والخبرات التً تعزز من قدرتهم على المشاركة السٌاسٌة ، 

وبخاصة األحزاب تقوم بدور مهم فً  ،كما أن بعض تنظٌمات المجتمع المدنً

فضالً عن قٌامها بدور فً مراقبة أداء الحكومة ، اد الكوادر السٌاسٌة تدرٌب وإعد

التً ترتبط بقضاٌا تلك وقراراتها ، وخاصة  اوالمناقشة العلنٌة لبعض سٌاساته

سهم فً الرأي العام ، وهو ما ٌعنً أن مإسسات المجتمع المدنً تستطٌع أن ت

مرتكزات الربٌسٌة لوهً من ا ،لة والمحاسبةتكرٌس أسس الشفافٌة والمساء

لٌها المجتمع التً ٌستند إ كما أن األسس والمعاٌٌر القٌمٌة واألخالقٌةللدٌمقراطٌة، 

تستند إلٌها الدٌمقراطٌة ، فكالهما ٌستند الى  التً المدنً هً األسس والمعاٌٌر نفسها

وااللتزام باألسالٌب السلمٌة  ،أسس التسامح السٌاسً و الفكري ، والقبول بالتعددٌة

فضالً عن أسس ومبادئ المواطنة وسٌادة القانون والصراعات   تفً حل الخالفا

ودولة القانون وهذا جوهر ما ٌعرؾ بالثقافة السٌاسٌة الدٌمقراطٌة وتكرٌسها على 

مستوى المجتمع 
(72)

 . 

كؤبرز شعارات  كان لتنامً قٌم الدٌمقراطٌة والتعددٌة واحترام حقوق اإلنسان 

فً تزاٌد دور المنظمات األهلٌة التطوعٌة فً ترسٌخ القٌم  أثره الواضحالعولمة 

والعمل على نشرها فً مجتمعاتها المحلٌة ، كما كان التفاإل بانتشار الدٌمقراطٌة 

الواضح فً إحٌاء تقالٌد المجتمع المدنً  ً ، أثرهودوران عجلة التحول الدٌمقراط

رى تتبلور العدٌد من األفكار فً العدٌد من مناطق العالم ، ففً لحظات التؽٌٌر الكب

والمفاهٌم المعبرة عن هذه اللحظة وما تشهده من تؽٌٌر 
((
انتهاء الحرب الباردة ،  

تفكك المعسكر الشرقً 
))
مٌه )) الصراع الفكري مرحلة جدٌدة تشهد ما ٌمكن أن نس 

برزت مقوالت مثل صراع الحضارات و المجتمع المدنً  واألٌدٌولوجً(( حٌث

ولوجٌا ، إلى ؼٌر ذلك من المفاهٌم واألفكار ٌٌدلحضارة كبدٌل عن األا العالمً و

التً تعبر عن واقع جدٌد ٌجسد مفهوم المجتمع  المدنً العالمً الذي ٌرتكز 

باألساس على قضاٌا : حقوق اإلنسان والبٌبة وحقوق المرأة وقضاٌا الفقر واإلؼاثة 

دنٌة واالستناد إلى التطور ومناصرة القضاٌا الدٌمقراطٌة و مبادئ الثقافة الم

التكنولوجً الكبٌر
(73)

 . 

وتزداد أهمٌة المجتمع المدنً فً مجال تعلٌم قٌم المجتمع الدٌمقراطً من  

 ناحٌتٌن على األقل :
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تجسٌد مبدأ العمل الجماعً : فً أطر وهٌاكل مستقرة ذات قواعد عامة   -1
الفراد تتمثل فً منظمات ومإسسات المجتمع ، فهً التً تنسق جهود ا

 وتنظر إلى المجتمع كسلسلة من الجماعات المنتظمة .
قدرتها على نشر قٌمة المشاركة اإلٌجابٌة فً التنمٌة الوطنٌة ، فإن المجتمع   -2

المدنً المتمثل فً المنظمات هً أكثر األطر التنظٌمٌة التً تتٌح للفرد 
، ماعًواالجتمشاركة فعالة فً تحدٌد نوعٌة التؽٌٌر السٌاسً واالقتصادي 

من خالل إتاحة الفرصة لألفراد فً التعبٌر عن أنفسهم والدفاع عن حقوقهم 
وقضاٌاهم، تعد شكالً من أشكال التنظٌم الجماعً لحرٌة المشاركة والتعبٌر، 

قٌمة الجهود والمبادرات الذاتٌة، إلى صٌاؼة تنظٌمٌة خالقة  إعالءحٌث ٌتم 
السٌاسٌة وإلى مشاركة جادة  تإدي إلى االرتقاء بالوعً السٌاسً وبالثقافة

فً صناعة القرار السٌاسً، وبالتالً ٌفضً هذا التفاعل المجتمعً إلى 
النهوض بدور فاعل ومهم فً عملٌة التحول الدٌمقراطً سواء كان من 
خالل اإلعداد والتمهٌد لهذا التحول، وتوفٌر البٌبة االجتماعً والثقافٌة 

 (74). .مساهمة فً إحداث هذا التحولالحاضنة له والمانعة النتكاسته أم ال
ن أهم ما ٌعنٌه الحدٌث فً موضوع عالقة المجتمع إعلى ما سبق، ف وترتٌباً  

، ٌنصرؾ إلى ضرورة تعزٌز التماسك بٌن المجتمع ةالدٌمقراطٌب المدنً 

ذلك من خالل تفعٌل و ، المدنً، وتقرٌب المجاالت المجدبةالسٌاسً والمجتمع 

مسارات الدٌمقراطٌة وتؤسٌس دولة القانون والمإسسات، بالشكل الذي ٌخدم 

المواطن، حتى ٌكون هذا المواطن خٌر سند ودعم للنظام السٌاسً واالجتماعً 

واالقتصادي والثقافً، بحٌث لو تعرضت تلك المنظومة ألي تهدٌد خارجً 

ٌنهار كٌان الدولة برمته من  أنمل وانهارت السلطة بؤجهزتها، فؤنه من المحت

     .دون وجود المجتمع المدنً الذي ٌحتضن مإسسات الدولة وكٌانها

عالقة بٌن  المجتمع المدنً والدٌمقراطٌة هً عالقة جدلٌة ، إذ ال ٌتصور الإن 

قٌام مجتمع مدنً حقٌقً إال فً إطار نظام دٌمقراطً ، كما ال ٌمكن تصور 

دي وترسٌخ الدٌمقراطٌة دون االستناد إلى مجتمع إنجاز تحول دٌمقراطً ج

مدنً قوي وناضج ٌخلق نفسه من خالل ضروب أنشطته فً ممارسة التؽٌٌر 

الدٌمقراطً ،وهذا جوهر الدٌمقراطٌة 
(75)

 . 
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 الفصل الثانً

 المجتمع المدنً العربً

  :تمهٌد 

نظرٌاً ووضعٌة مفهوماً  - ،المجتمع المدنً فً العالم العربًتتصاعد أهمٌة  

مع اتساع اتجاهات االنهٌار واالنكسار واالستبداد التً شهدها العالم  - اجتماعٌة

إلى بإرة األحداث السٌاسٌة العربٌة مقولة المجتمع المدنً  تالعربً ، حٌث قفز

األمر وكؤن  افع الخطاب العربً السٌاسً ، وبدالتتحول إلى واحدة من أهم دو

ارتدت إلى الوراء لٌحل محلها هدؾ اكبر هو  اعٌةالجتمأهداؾ العرب فً الثورة ا

الن مفاهٌم من  .إقامة  مجتمع مدنً بدٌل الثورة االجتماعٌة أو التقدم االجتماعً

نوع الصراع الطبقً لم تعد ذات مصداقٌة اجتماعٌة 
(76)

 . 

 2115والصادر فً مطلع  2114ٌشهد تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة لسنة  

المتحدة تحت عنوان عن األمم 
 

حقٌقة  على )) نحو الحرٌة فً الوطن العربً ((

مإلمة ومرة ، تفٌد أن العالم العربً ٌؤتً فً مقدمة المناطق الجؽرافٌة التً تشكو 

شعوبها من كبت الحرٌات واستبداد السلطة السٌاسٌة بل بلػ األمر إلى مقارنة 

قفٌن والمفكرٌن اط المثفً أوست تظهر ٌوٌة ، لذلك أخذاألقطار العربٌة بؤخرى أس

وفرٌق من السٌاسٌٌن العرب تساإالت عن العالقة بٌن المجتمع المدنً من جهة 

والعلمانٌة والدٌمقراطٌة والتنوٌر من جهة أخرى 
(77)

 . 

ًٌز   مفهوم المجتمع المدنً على مستوى الفكر السٌاسً العربً انه وما ٌم

 ساساً إلى رواد الفكر اإلصالحًد أدخٌل على الخطاب السٌاسً العربً ٌعومفهوم 

والتً ركز من القرن التاسع عشر وأوابل القرن العشرٌن فً العقود األخٌرة  العربً

ن الذٌن زاروا أوروبا فً اؼلب كتاباتهم على فٌها الباحثون والمفكرون والمثقفو

ة فتحدثوا عن العدالة االجتماعٌ ،مظاهر المجتمعات المدنٌة الؽربٌة التً زاروها

وعن دور الحرٌة فً خلق التقدم االقتصادي واالجتماعً ، وعلى ما  ،والسٌاسٌة

ٌساعدهم على كبح الحكم المطلق ، وعلى اإلصالح المجتمعً وفهم المفهوم وتحدٌد 

كل أبعاده 
(78 ) 
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 المجتمع المدنً فً الفكر العربً المبحث األول :

إن الكثٌر من الكتابات العربٌة التً تناولت مفهوم المجتمع المدنً بشكل  

العدٌد من المشكالت التً تخلق قدراً من  -وال تزال  -أو ؼٌر مباشر أثارت مباشر 

البلبلة والؽموض وعدم الوضوح حول المفهوم سواء فٌما ٌتعلق بتؤصٌله وضبطه أو 

تطوره، أو بتوضٌح طبٌعة المفهوم من بتحدٌد اإلطار التارٌخً والفكري لظهوره و

زاوٌة تحدٌد عالقته مثالً بالدولة والمجتمع الكلً والمجتمع السٌاسً أو السلطوي أو 

الدٌنً ، أو فٌما ٌتعلق بطبٌعة المجتمع فً الوطن العربً عما إذا كان مجتمعاً مدنٌاً 

 .(79)ؼٌر مدنً وأ

المدنً وأشكاله األولى  وٌذهب بعض الباحثٌن إلى القول بؤن بوادر المجتمع

،  التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن نشؤت فً البلدان العربٌة منذ أواخر القرن

لٌة والمهنٌة فً بداٌة القرن العشرٌن ، وكذلك احٌث تشكلت العدٌد من النقابات العم

الجمعٌات القانونٌة واألحزاب السٌاسٌة وسواها من المنظمات التً تدخل فً إطار 

 . (80)لمجتمع المدنًتعرٌؾ ا

وحاول بعض الباحثٌن العرب بعد انتشار المفهوم والظاهرة ) تؤصٌل ( 

ربً ، باعتبار أن عبمعنى البحث عن جذور قدٌمة للظاهرة فً التارٌخ ال ،المفهوم

النظر إلٌها فً التكوٌنات المجتمعٌة القدٌمة منظمات وكٌانات مجتمع مدنً بشرط 

رأٌهم تقوم بؤدوار ووظابؾ هً فً األصل وفً فهً حسب سٌاقها التارٌخً ، 

 التحلٌل النهابً ما تقوم به مإسسات المجتمع المدنً الحالٌة .

طبٌعٌاً ٌمكن القول أن فكرة المجتمع المدنً مثل الدولة الوطنٌة لٌست نتاجاً 

( االجتماعً فً المنطقة العربٌةللتطور التارٌخً 
81)

. 

الحدود القومٌة بٌن الدول التً بذلت العدٌد من فبفعل الثورة العلمٌة وذوبان 

ؼلب الشعوب العربٌة ، وظهور ظاهرة العولمة مفاهٌم والقٌم والثوابت فً حٌاة أال

والتً ساهمت فً انتشار مفهوم المجتمع المدنً فً الدول العرب، وبروز حركات 

ور الحاجة ملحة لظهمحلٌة تقوم بتؤسٌس مجتمع مدنً واضح األهداؾ ، أصبحت 

مثل هذه المنظمات داخلٌاً وخارجٌاً ، حٌث تالقت أهداؾ ومصالح مشتركة فً الحد 

لحقوق األساسٌة من السلطة المطلقة وضمان حرٌات التعبٌر وحقوق اإلنسان وا
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الدولً لقد تؤثر المجتمع العربً بظواهر المناخ السٌاسً  والحرٌات العامة .

لمدنً العربً الزمتها صعوبات ومشكالت نشؤة فكرة المجتمع ا فإن لذلك واإلقلٌمً 

وسلبٌات تحتاج إلى قدر كبٌر من المعالجة والمثابرة فً سبٌل دمقرطة سرٌعة 

وعمٌقة فً حجم التفاوت التارٌخً الذي نعٌشه فً عالم عرؾ الدٌمقراطٌة منذ 

 . (82)قرون طوٌلة

ة سنة م الوقؾ الذي عرفه المجتمع المدنً العربً منذ ألؾ وأربعماباوٌعد نظ

كل الشبه بمإسسات المجتمع المدنً فً عصرنا الحالً، فقد كان قاعدة  اً شبٌه

أساسٌة مادٌة ومعنوٌة فً بناء ودعم مإسسات المجتمع المدنً فً الوطن العربً ، 

وركٌزة أساسٌة وبارزة فً حمل أعباء ومتطلبات األفراد وتقدٌم الخدمات األساسٌة 

أمر الدنٌا بؤمور  ، فهم لم ٌعلقواالمصالح الخاصة، فكان ٌقدم المصالح العامة على 

اآلخرة ، وال اآلخرة بؤمور الدنٌا . فإذا كان بروز المجتمع المدنً فً أوروبا نتاجاً 

لهٌمنة السلطة الدٌنٌة والدولة الشمولٌة، فإن مفهوم اإلسالم ٌختلؾ نماماً حٌث كان 

 . (83)مالزماً للبعد التمدنً

 وطن العربً  بٌن اإلسالم والمجتمع المدنً فً ال وفً إطار تحلٌل العالقة

خلصت دراسة سابقة إلى أن اإلسالم ٌمثل مكوناً ربٌسٌاً فً بنٌة المجتمع المدنً فً 

 الوطن العربً وذلك إلى عدة مإشرات منها :

ظهور حركات إسالمٌة ربٌسٌة فً الوطن العربً : مثل جماعة اإلخوان  -1
    نشؤت باألساس كجمعٌات أهلٌة ولم المسلمٌن فً كل من مصر واألردن

بنشر أفكارها  فٌها تنخرط فً العمل السٌاسً إال بعد مرحلة أولى اهتمت
 وتعزٌز قواعدها االجتماعٌة .

التعددٌة التً جرت فً عدة دول عربٌة : منذ الربع األخٌر من القرن  -2
 العشرٌن ظهرت أحزاب سٌاسٌة إسالمٌة فً الدول التً لم تحظر قوانٌنها
ذلك مثل : الٌمن ، لبنان ، العراق ، الجزابر ، األردن ، فؤصبحت هذه 

 . (84)من بنٌة المجتمع المدنً فً الدول المعنٌة اً األحزاب جزء
ولقد حاولوا باحثون مستقلون أن ٌبحثوا فً تجربة مإسسات المجتمع األهلً 

مٌز بالدٌنامٌكٌة التً بدت لهم تتمتع بهامش من االستقاللٌة عن الدولة ، كما أنها تت

واإلٌجابٌة رؼم تسلط الدولة ، وٌعددون هذا النوع من المإسسات التً نشؤت فً 

المدن العربٌة اإلسالمٌة ، مثل : نظام جمعٌات الحرؾ واألسواق، وشٌوخ 
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الطوابؾ، ورجال الصوفٌة، إلى جانب الخدمة االجتماعٌة والعملٌة كمإسسة الوقؾ 

رقاً بٌن المجتمع المدنً األهلً والمجتمع المدنً ، . ومن هذه الرإٌة ٌرى البعض ف

 أي أن األول هو المصطلح القدٌم لمفهوم المجتمع المدنً المعاصر .

لتً تقوم بها المجموعات فإذا كانت المجموعة التقلٌدٌة تإدي نفس الوظابؾ ا

 . (85)فإنها تصنؾ ضمن المجتمع المدنً وال ٌمكن استبعادها الحدٌثة 

 : واقع المجتمع المدنً العربً : المطلب االول

ٌمكن إرجاع تارٌخ المفهوم فً المنطقة العربٌة قبل أن ٌظهر فً العصر 

ة العربٌة تعتبر أول الحدٌث فً أوروبا ، حٌث إن المنطق البرجوازي الرأسمالً

المناطق فً العالم التً عرفت العمل التطوعً والوعً االجتماعٌٌن المتجسدٌن فً 

األسطورة والدٌن ، ولعل ) ابن خلدون ( بما ٌقدمه للفكر اإلنسانً من إسهامات 

خالقة فً المجال االجتماعً والعمرانً ، قد قدم أهم المإشرات الدالة على خصوبة 

إلسالمً من الناحٌة النظرٌة والعلمٌة ،وقد ظلت التجارب العربٌة الفكر العربً ا

تتجاذبها أطراؾ معادلة الظهور واألفول منذ ذلك الزمن حتى العصر الحدٌث ، فقد 

 ة ، وكان هناك مجتمع مدنً فً طوركانت هناك حٌاة لٌبرالٌة سٌاسٌة واقتصادٌ

سٌنٌات القرن األقل فً كل من مصر وسورٌا قبل منتصؾ خم التؤسٌس على

 .  (86)العشرٌن

ورؼم المٌزات المشتركة والمتعددة بٌن البلدان العربٌة ، كاللؽة والتشابه فً 

العادات والتقالٌد السٌاسٌة واالجتماعٌة ، والدٌن والتارٌخ المشترك من السٌطرة 

الخارجٌة من دول االستعمار .إال أن هذه المٌزات أترث فً المجتمع وتركٌبته 

ة وفً البنٌة التعلٌمٌة والثقافٌة  مما جعل هناك نقاط اختالؾ ربٌسٌة لتنمٌة االجتماعٌ

 المجتمع المدنً فً هذه الدول منها :

سرعة انتشار الثقافة والتعلٌم الحدٌث المتفاوتة بٌن هذه البلدان ، أعطى   -1
دفعاً لتنمٌة المجتمع المدنً فً بلدان مثل مصر واألردن ولبنان وفلسطٌن 

 دول أخرى أقرب الى القٌم العشابرٌة . فً حٌن بقت
 التوزٌع المتفاوت للثروات بٌن العالم العربً .  -2
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التطور المتفاوت للمجتمع المدنً بٌن بلدان العالم العربً، جعل   -3
منظمات المجتمع المدنً تتواجد بكثرة فً دول مثل مصر ولبنان 

ات .والجزابر وتفتقر بلدان أخرى كالسعودٌة ولٌبٌا لهذه المنظم
(87)

  
ومن الثابت أن أؼلب الدساتٌر العربٌة المكتوبة تنص على حرٌة تكوٌن 

الجمعٌات ، إال أن النظم القانونٌة تفرض قٌوداً متعددة على حرٌة حركتها ، حٌث 

إن العدٌد من الدول العربٌة مثل : مصر وتونس ومورٌتانٌا واألردن سمحت بقٌام 

، لكنها أحاطتها بقٌود سٌاسٌة وقانونٌة تعددٌة حزبٌة ونقابات مهنٌة وجمعٌات 

 وإدارٌة تختلؾ من حالة إلى أخرى .

مل بمجموعة من اإلجراءات أن الدول العربٌة ما زالت تعومن المالحظ 

 والقوانٌن التً تقٌد عمل مإسسات المجتمع المدنً منها :

 العمل بقوانٌن الطوارئ واألحكام العرفٌة . -1
 ٌدها فً المجتمع . توسٌع األجهزة األمنٌة وإطالق -2
التدخل السافر فً تكوٌن ونشاطات المإسسات ، وجعلها أجهزة تابعة   -3

 . (88)للدولة
ضعؾ التماسك فً منظمات المجتمع المدنً لكثرة االنقسامات والتنازع   -4

حول القٌادة، وهذا ٌإثر على دور تلك المنظمات فً الرأي العام، وٌحد من 
 .مصداقٌتها فً نظر الجمهور

أثار تموٌل منظمات المجتمع المدنً العدٌد من حاالت اللؽط، خصوصاً لقد   -5
اإلعانات التً تؤتً من منظمات عالمٌة فً أوروبا. وٌتوجس بعض 
األنظمة من ذاك التموٌل، الذي ٌتعارض مع نصوص قوانٌن إنشاء 

سٌتدخل فً عمل هذه  "الممول"الجمعٌات فً تلك الدول، على أساس أن 
ٌُراد لها أن  المنظمات، بما ال ٌفٌد المجتمع، أو ٌثٌر بعض القضاٌا التً ال 

وبالتالً ٌسهل وقؾ أعمال تلك . مةتثار، حفاظاً على المصلحة العا
فً تلقٌها دعماً خارجٌاً، حتى لو كانت « االشتباه»المنظمات حال التؤكد أو 

 .من منظمات أهلٌة ؼٌر حكومٌة
اقع المكونات التقلٌدٌة للمجتمعات العربٌة له دور كبٌر فً محاربة ن وإ  -6

مناطق من الوطن  بعض فً، فمنظمات المجتمع المدنً أو قبول طروحاتها
تم تكرٌس الخطاب العشابري الذي ٌإمن بؤحقٌة وأسبقٌة العشٌرة  العربً

ً على الوطن أو األمة، وهذا أّثر على العدٌد من محاوالت الدٌمقراطٌة ف
 . المنطقة
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العربٌة ضد تطور المجتمع المدنً حٌن حولت  لقد وقفت أؼلب األنظمة

وانتشار منظمات  واتهاماتها ومخاوفها إلى قوانٌن وإجراءات إدارٌة للحد من نم

فً نظم شمولٌة وتسلطٌة تؤخذ شكل  اً المجتمع المدنً ، وٌعتبر هذا الوضع طبٌعٌ

 .  (89)مدنًاألبوٌة على حركات ومإسسات المجتمع ال

لقد تؤثر المجتمع المدنً العربً بظواهر المناخ السٌاسً الدولً واإلقلٌمً 

وما صاحبها من تطورات علمٌة أثرت فً مفاهٌم وقٌم الشعوب العربٌة وأبرز هذه 

 الظواهر :

شهدت التسعٌنٌات تعدٌالت فً القوانٌن المنظمة لعمل المنظمات ؼٌر  -1
 .انتشار فكر الموجة الثالثة الحكومٌة فً العدٌد من األقطار العربٌة 

 م . 2111سبتمبر  11تداعٌات أحداث  -2
النمو والتطور فً المنظمات ومإسسات المجتمع المدنً وما صاحبها من  -3

ذي شهدته بعض الدول العربٌة ، مثل : مزٌد من حرٌة التعبٌر عن الرأي ال
 إلخالبحرٌن ، المؽرب ، األردن ، مصر ، مورٌتانٌا ، الٌمن ، لبنان ....

تكوٌن منظمات جدٌدة تسعى إلى مواجهة اآلثار السلبٌة لقمع الحرٌات  -4
 وانتهاك حقوق اإلنسان واالتجاه نحو األنظمة االستبدادٌة .

صري أبعد من مجرد مفهوم الدولة إن مفهوم المجتمع المدنً هو مفهوم ع

 والمجتمع ، إال أن الخصوصٌة فً المجتمعات العربٌة تظهر فً هٌمنة الدولة على

 (90) ، إال حٌنما ٌتعلق األمر بالسٌاسات التً تترك الحرٌة للسوق والرأسمالٌةالمجتمع

. 

عن  اً مختلف اً إن الخصوصٌة التً تتمتع بها المجتمعات العربٌة فرضت واقع

ع المجتمعات الؽربٌة ، وهذا بدوره أدى إلى عدم االتفاق على مفهوم المجتمع واق

صل إلى مقارنات دقٌقة للوضع الراهن ، ً ، حٌث أصبح ٌمثل مشكلة فً التوالمدن

 فتركٌبة المجتمع العربً فرض واقع ٌتمثل فً :

التركٌب القبلً والعشابري والطابفً ، وؼٌاب وهشاشة األحزاب والنقابات  -1
 جمعٌات .وال

كارها مصادر القوة والسلطة اكتساح الدولة التسلطٌة مإسسات المجتمع باحت -2
 ة ، وإحالل السٌاسة محل الثقافة والممارسة االجتماعٌة .والثرو

مفهوم اإلسالم للمجتمع المدنً ، حٌث ظهرت جماعات القضاة والعلماء   -3
كظواهر لمفهوم المجتمع ورإساء الطوابؾ وشٌوخ العلم من الصوفٌة 

 فً مرحلة سبقت ظهور الفكرة فً الؽرب.المدنً 

                                                           
 . 51-50صص جٌن سعٌد المقدمً ، مرجع سبق ذكره ،  -89

 . 155-153صص  ،  نفسهمرجع ال  -90



هم فً ؾ المإسسات ؼٌر الحكومٌة التً تسإن المجتمع العربً ٌزخر بآال

عملٌة التنمٌة المجتمعٌة وال ٌمكن إنكارها . ونظراً لتنامً هذه المإسسات فإن 

مكنها من النهوض بالمجتمع طبٌعة األنشطة التً تقوم بها تتطلب إٌجاد بٌبة مناسبة ت

إلى جانب الحكومات وإزالة ما ٌفرض من قوانٌن ولوابح تعٌق عمل منظمات 

 . (91)المجتمع المدنً من قبل النظام السٌاسً للدولة

إن مإسسات المجتمع المدنً العربً تعمل فً بٌبة ؼٌر مواتٌة ، فهً ال  

وتواجه ثقافة ال تشجع على ، وتواجه تعقٌدات إدارٌة وقانونٌة  ى بتموٌل كاؾٍ تحظ

 المشاركة المجتمعٌة ، وضعؾ فكرة ) المهنٌة ( لدى بعض المإسسات .

وعلى الرؼم من كل السلبٌات التً عانى منها المجتمع المدنً فً األقطار   

العربٌة، إال أن بعض مإسساته، خاصة تلك المعنٌة بقضاٌا حقوق اإلنسان لعبت 

مثل المنظمة  الحاكمة ةنظمالتسلطٌة لبعض األفضح الممارسات  فًدوراً هاماً 

، والتروٌج لبعض المطالب اإلصالحٌة. كما انخرطت بعض العربٌة لحقوق االنسان

 فًحركات احتجاجٌة سلمٌة ضد النظم الحاكمة  فًقوى المجتمع المدنً ومنظماته 

انطلقت  التًتشكٌل األرضٌة  فًبعض الدول، خاصة مصر. وقد أسهم كل ذلك 

منها الثورات واالنتفاضات، التً راحت ترفع شعارات ومطالب الحرٌة 

والدٌمقراطٌة والعدالة االجتماعٌة واحترام حقوق اإلنسان ومحاربة الفساد. وكل هذه 

المطالب وؼٌرها سبق وأن طرحتها قوى ومنظمات مدنٌة وحقوقٌة، لكنها لم تستطع 

ظم الحاكمة من أجل تلبٌتها، وهو األمر حشد وتعببة ضؽوط شعبٌة حقٌقٌة على الن

 .أشعل الشباب شرارته الذيفتح الباب أمام التؽٌٌر الثوري،  الذي

إن عالقة المجتمع المدنً بالواقع العربً تحتاج إلى إعادة مراجعة من ناحٌة القٌم ، 

خٌر من وعلى مستوى خبرة التطور السٌاسً فً الوطن العربً خالل الربع األ

 . (92)ٌنالقرن العشر

 : المجتمع المدنً بٌن الرفض والقبول : المطلب الثانً

إن االستعمال الشابع للمفهوم فً الوطن العربً ، ٌطرح العدٌد من 

المضامٌن التً تثٌر التباساً وؼموضاَ كبٌران " فهناك من جعل المفهوم مفتوحاً 

بٌن العابلة  لٌتضمن بنى ومإسسات تقلٌدٌة وحدٌثة " أي التً تحتل مركزاً وسطٌاً 

باعتبارها الوحدة األساسٌة التً ٌنهض علٌها البناء االجتماعً والنظام القٌمً فً 

المجتمع من ناحٌة والدولة ومإسساتها وأجهزتها من ناحٌة أخرى . وهناك من 
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ٌطرح المفهوم فً الفكر العربً على أساس مواجهة الدولة، وٌقوم على أساس 

ا وٌرون به مجموعة من القٌود التً تحد من سلطة إقصابً لها والرقٌب على أعماله

الدولة ونفوذها المتنامً. لقد وضع المفكر العربً المعاصر " عزمً بشارة " حدود 

معٌنة للمفهوم وبناًء علٌه ٌتم تفسٌره ، فربط المفهوم بالموقؾ األٌدٌولوجً للمتكلم ، 

ٌختلؾ عن الفهم فالمفهوم اللٌبرالً ٌختلؾ عن المفهوم االشتراكً ، وكذلك 

الدٌمقراطً وكذلك عن الفهم اإلسالمً . إن االختالؾ بٌن المثقفٌن والباحثٌن فً 

مفهوم ومضامٌن هذا ٌرجع الى أسبابه " برهان ؼلٌون " أن المفهوم مخلوق 

تارٌخً ٌظهر وٌتطور وٌؽتنً بالمعانً والمضامٌن التً ترافق استعماله عن 

التً ترافقه .السٌاقات التارٌخٌة واالجتماعٌة 
(93)

  

رؼم ما بات ٌتمتع به المجتمع المدنً من رواج فً الخطاب الفكري العالمً 

ودالالت مختلفة من قبل مستخدمه ،  ربً ، إال أنه ال ٌزال ٌمتلك معانًوالع

فالبعض ٌحدده بالمنظمات والمإسسات والهٌبات التً تقوم على أساس طوعً بٌن 

المواطنٌن خارج الدولة والعابلة والعالقات القرابٌة ، وهناك من ٌصر على وضع 

التشكٌالت القرابٌة والمحلٌة والتقلٌدٌة ضمن منظمات المجتمع المدنً ، ألنها توفر 

وعلى  . ض أشكال الحماٌة الفردٌة من بطش السلطة وقسوة السوق الرأسمالًبع

) ابن الرؼم من إسهامات العرب فً العلوم االجتماعٌة التً برزت فً كتابات 

إال أن مصطلح المجتمع المدنً مع مرور الزمن قد اندثر كؽٌره من خلدون ( 

كرٌن العرب حول المصطلح المعانً الكثٌرة مع الزمن ، فقد احتدم الجدل بٌن المف

 على اختالؾ اتجاهاتهم الفكرٌة والسٌاسٌة . 

طلقاته نولكل حججه وم،فهناك من ٌإٌده وٌدعو له وهناك من ٌرفضه

حاجة المجتمع إلى دولة قومٌة .  لوا إلى رفض المصطلح انطالقاً منفالقومٌون ما

 من إٌحاءات ؼربٌة قدوا ما ٌحمله أما اإلسالمٌون لم ٌرفضوا المفهوم بقدر ما انت

ٌتالءم مع الخبرة اإلسالمٌة هو المجتمع األهلً أو  بدٌالً  اً لذلك اقترحوا مصطلح

مإسسات األمة . أما اللٌبرالٌون العرب فقد مالوا نحو تبنً المصطلح كما حدد 

 . (94)بالصٌؽة الؽربٌة

إن رفض مفهوم المجتمع المدنً له معاٌٌر أخرى فً نظم البعض تنطلق من 

ؾ المشروع اللٌبرالً الؽربً ، والذي ٌرتكز على ثالثة أبعاد ربٌسٌة هً : أهدا

البعد االقتصادي والذي ٌرى أن الرأسمالٌة نظام اقتصادي واجتماعً هً أفضل 

النظم وقمة التطور وفقاً للمدرسة اللٌبرالٌة الجدٌدة . والبعد األٌدٌولوجً الذي ٌستند 
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كٌة واالستثمار إكد على الحقوق فً مجال الملإلى الفلسفة الفردٌة النفعٌة التً ت

أما البعد السٌاسً لهذا المشروع فٌستند إلى الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة  والتجارة والعمل ،

إن  (95).بمعناها الؽربً باعتبارها النظام السٌاسً األمثل لكل المجتمعات فً العالم

 المدنً مإداه اآلتً : هذا الجدل القابم بٌن المفكرٌن العرب حول مفهوم المجتمع

الؽربٌة  أن المفهوم ارتبط بخبرة التطور السٌاسً فً المجتمعات الرأسمالٌة  -1
شهدت ثورات صناعٌة وتكنولوجٌة ومصرفٌة فً بٌبة مؽاٌرة لها  التً

 ظروؾ وخصوصٌات مؽاٌرة .
ة ال معنى الحقٌقً فً الوطن العربً ، إما أنها ؼاببال ٌوجد مجتمع مدنً بال  -2

 بقٌاسها فً األصل ، أو تعانً الضعؾ والهشاشة .ٌسمح 
بنٌة المدن العربٌة هً بنٌة متصلة بالتكوٌنات االجتماعٌة ذات االمتدادات   -3

ؼٌر قادرة على أن تلعب الدور نفسه الذي  لمناطقٌة والعابلٌة أو الطابفٌةا
 تلعبه المدن األوروبٌة .

تمع المدنً ودرجة تطور فهناك تفاوت بٌن الدول العربٌة من حٌث وجود المج

تنظٌماته ومدى فاعلٌته وتؤثٌره على الحٌاة السٌاسٌة ، وهناك دول فٌها أحزاب 

ونقابات وجمعٌات ، وهناك دول أخرى مثل مجلس التعاون الخلٌجً تحظر قٌام 

بعض تنظٌمات المجتمع المدنً ، ولكنها تسعى فً الوقت نفسه لقٌام تنظٌمات 

 .                   (96)ات ذات النفع العام واألندٌة الثقافٌة والرٌاضٌةالمجتمع المدنً ، كالجمعٌ

 المجتمع المدنً والنظام السٌاسً العربً:  المبحث الثانً

من القرن  زاد الحدٌث عن المجتمع المدنً وخصوصاً فً العقدٌن األخٌرٌن  

ل حتى أضحى مفردة شابعة فً نتاجات المثقفٌن وفً مضامٌن وساب الماضً،

الحاجة إلى وضع مفهوم المجتمع المدنً  تلذا وجباإلعالم والدراسات األكادٌمٌة . 

تتوافر فٌه درجة من  حٌث فً سٌاقه المالبم والصحٌح وخاصة فً عالقته مع الدولة

أخرى  لدولة ، وتارةً  للمفهوم اخدم مقابالً است   الضبابٌة تمٌز العالقة بٌنهما ، فتارةً 

البعض استخدمه كسالح لمقاومة الدولة االستبدادٌة الشمولٌة  حتى أن اً معها متعاٌش

 . (97)ونظام الحزب الواحد

 : تقوٌم أولً المجتمع المدنً العربً  المطلب األول : 

لقد ارتبطت مكانة المجتمع المدنً فً الفضاء العام للدولة بالتحوالت 

نً وتطور الحالة الدٌمقراطٌة فٌها ، ونشؤت عالقة جدلٌة بٌن تطور المجتمع المد
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الدٌمقراطٌة وتكوٌنها ، فإذا تجذرت أسس الدٌمقراطٌة فً الدولة قوٌت منظمات 

لقد دار الجدل حول المجتمع المدنً العربً فً  ٌح .المجتمع المدنً والعكس صح

البلدان العربٌة حول األهمٌة التً ٌكتسبها من جهة كونه أحد أهم روافد تعزٌز 

 ه فً تفعٌل الوعً بؤهمٌة الحراك الطوعً فً المجتمع .وتمكٌن الدٌمقراطٌة ودور

إن المإٌدٌن لفكرة المجتمع المدنً ٌنطلقون من أن التطور الدٌمقراطً 

ٌر حكومٌة تمارس نشاطا وتحدٌثها ٌتطلبان قٌام تنظٌمات ؼ للمجتمعات العربٌة

 ٌكمل دور الدولة وٌساعد على إشاعة قٌم المبادرة والجماعٌة واالعتماد على

  .(98)النفس

إن ؼالبٌة النخب السٌاسٌة الحاكمة فً البلدان العربٌة تتخذ موقفاً سلبٌاً من 

قصره على جماعة من المنظمات ؼٌر ٌة المجتمع المدنً والدعوة إلى إحٌاء أو تقو

لطرفٌن ، فؤنظمة االحكومٌة التً تقؾ فً وجه الدولة ، هناك أزمة ثقة متبادلة بٌن 

هذه المنظمات المشاكسة التً ترٌد فقط التحرر من القٌود  برٌبة إلى تنظر الحكم

لرسمٌة ، وإحداث تؽٌٌر فً شروط ووسابل صنع القرار . وفً المقابل ٌعتقد ا

نشطاء المنظمات ؼٌر الحكومٌة بؤن الحكومات تناور ولٌست لها نٌة فً القٌام 

 .(99)بإصالحات حقٌقٌة

تربط السلطة العربٌة قد ال ٌكون من قبٌل المبالؽة اعتبار العالقة التً 

 بتلك الروابط التً تربط العبد بسٌده . بمجتمعاتها عالقة استرقاق شبٌهة

فتارٌخ السلطة العربٌة منذ ألؾ عام لم ٌعرؾ سوى نوعٌن من السلطة هما : 

القابضة التً جمعت بٌن ٌة تلفح بعباءة الدٌن ، والسلطة الملكسلطة الخلٌفة الم

 . (100)النوعٌن

من  اً ولعل العالقة بٌن الحاكم والمحكومٌن أو السلطة والمجتمع تجد بعض

الذي واكب نشؤة الدولة العربٌة فً شبه  (*101)تفسٌرها فً طبٌعة النظام االقتصادي
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النظام االقتصادي فً شبه الجزٌرة العربٌة كان جزء كبٌر منه ٌعتمد على الؽنٌمة والفتح ، وبالتالً فإن  (*)

 صانعً هذه الثورة هم من المقاتلٌن ، بٌنما السواد األعظم من الناس كانوا ٌنتظرون نصٌبهم من بٌت المال .  



بٌن األنظمة العربٌة والتً هً  الجزٌرة العربٌة ، وورث العربً الصفات المشتركة

ها لألرض والبشر ، وبالتالً السٌطرة على حركة المجتمع واحتكار كل ما اللاستؽ

ٌفٌة هو سٌاسً واقتصادي ٌإدي إلى استرقاق المجتمع والتحكم فً تشكٌل بنٌانه بالك

إن أزمة المجتمع العربً ناتجة عن هٌمنة الحكم  التً تخدم السلطة السٌاسٌة .

ن قدراته ومبادراته ومشاركته فً العربً على المجتمع وتهمٌش الشعب والحد م

عملٌة التؽٌٌر وحرمانه من حقوقه األساسٌة ، ومنها حقه فً العمل المنظم فً إقامة 

النقابات واالتحادات وجمعٌاته المهنٌة واألحزاب ، فلقد سلبت الدولة العربٌة 

 .     (102)المجتمع من وظابفه واحتكرتها لنفسها

متعلق بالسلطة الدور األكبر فً تجذر ربً العلقد لعب اإلرث السٌاسً ال

إن ؼٌاب .  ثقافة تهمٌش المجتمع وجعله ٌقبع متفرجاً على المتصارعٌن على السلطة

ل الحركة السٌاسٌة ٌعطتالعربٌة أدى إلى  ح العمل الجماعً لدى ؼالبٌة الشعوبرو

المجتمعٌة قً اتجاه طموحات وأهداؾ الشعوب العربٌة للتؽٌٌر واإلصالح 

فً مجتمعاتها . وهذا ال ٌعنً انعدام هذه الروح الجماعٌة ، فهناك دابماً اطً ٌمقرالد

أقلٌة فاعلة تملك روح التضحٌة والمخاطرة ، فهً تقوم بالمبادرات التً تراها 

معبرة عن المطالب والمصالح المادٌة والمعنوٌة للجماعة ، سواء بمحاوالت تكوٌن 

تتحدى فٌها تعسؾ السلطة وقمعها ،  فعالظمات المجتمع المدنً و القٌادة أو بؤمن

لذا إدراكها بشرعٌة الفعل وضرورته  تظل األكثر متفرجة رؼم  ها فً الؽالبولكن

فإن النتٌجة دابماً فً نجاح السلطة فً القضاء على هذه المحاوالت إن لم تقبل 

 االنضواء تحت مظلتها .

حة هذه الحقٌقة لعل هذه التجارب التً قطعت فً عدة أقطار عربٌة تثبت ص

المتمثلة فً إحجام األؼلبٌة عن مإازرة األقلٌة المعارضة عندما تكشر السلطة عن 

 أنٌابها .

ٌصؾ محمد سٌد سعٌد ما جرى إبان ما عرؾ بانتفاضة القضاء فً مصر 

م بقوله : " إن الصراع دار فً الحقٌقة حول مبدأ استقالل المجتمع  2116عام 

 .  (103)س القضاء وحده ـ "ومإسساته الحٌة كلها ـ ولٌ

نس وابتالؾ إعالن أكتوبر فً تو 18لم تستطع حركة كفاٌة فً مصر وهٌبة 

أن تجذب قطاعات واسعة من الناس والشباب باستثناء بضع مبات دمشق فً سورٌا 

من الذٌن ٌشاركون فً المظاهرات والفعالٌات األخرى ، وٌرجع ذلك إلى خبرة 
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مارستها األنظمة العربٌة على مدار عقود طوٌلة ، مما القمع السٌاسً العربً التً 

أدى إلى إضعاؾ الهمم السٌاسٌة ونشر ثقافة الخوؾ على المستوى الشعبً، وبمعنى 

آخر عدم القدرة على تحوٌل التحرك الدٌمقراطً إلى قطب مإشر وفاعل وضاؼط 

لرقابٌة على على األنظمة الحاكمة إال فً حالة واحدة وهً تخفٌؾ القبضة األمنٌة وا

 منظمات المجتمع المدنً .

 المطلب الثانً : عالقة النظام السٌاسً بالمجتمع المدنً .

عندما عملت المنظمات على توسٌع اختراقاتها لمحرمات السلطة ومحاولة 

منها لالستفادة من مواقؾ وتوجٌهات المنظمات العالمٌة الداعمة لها وسٌاسات 

الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان أدى نشاط هذه  الؽرب المعلنة بخصوص تبنً قضاٌا

المنظمات إلى ؼضب السلطة واالصطدام بها ، ألن السلطة ترى أنها صاحبة 

كٌة التً تقوم اجواء الحراألللظروؾ التً أدت إلى إشاعة  ةالفضل والمبادرة الحقٌقٌ

 . (104)بها المنظمات ومإسسات المجتمع المدنً

لقانون فً وجه تزاٌد منظمات المجتمع وهذا أدى إلى إشهار السلطة سٌؾ ا

المدنً وتنامً نشاطها فً الدول العربٌة ، ووضعت األنظمة العربٌة قوانٌن تعطً 

 منظمة أو جمعٌة ، إال فً حاالت منها : ةللسلطة الحق فً رفض وإشهار أٌ

 أن ٌكون الؽرض من إنشابها ال ٌمس الحكومة أو نظامها . -1
 األمن .ب اإلخالل واعًإذا كان إنشاإها ال ٌتفق مع د -2
 ٌر حاجة إلى خدماتها .إذا كانت البٌبة فً ؼ -3

وهذا ما أدى إلى دخول مإسسات المجتمع المدنً العربً فً صراع مع  

 السلطة فً حدود ما تسمح به الظروؾ الداخلٌة .

 عدم نجاح هذه المنظمات فً تحقٌق ما كانت تسعى إلٌه راجعوٌرى البعض أن

:إلى
(105)

 

نت من صنع النظام ولٌس بفعل حركة جماعٌة عامة فً التؽٌرات كا -1
 المجتمع .

 ظل الصراع بٌن السلطة وبٌن األقلٌة ؼٌر متكافا واألؼلبٌة كانت تتفرج.  -2
عدم جدٌة المنظمات الدولٌة والؽرب فً مساندة حركة المجتمع المدنً فً  -3

 . المنطقة العربٌة
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المجتمع المدنً فً العدٌد لقد أدت العولمة إلى إدخال تؽٌٌرات على خارطة  

من األقطار العربٌة ، حٌث كانت خالل السبعٌنٌات منظمات شعبٌة تعبر عن 

مصالح فبات اجتماعٌة معٌنة ، كالنقابات العمالٌة واالتحادات الطالبٌة والمنظمات 

النسابٌة والشبابٌة ، ولكن العولمة جاءت بقضاٌا جدٌدة ومشاكل أخرى جدٌدة ، مثل 

ة والفقر والهجرة والالجبٌن وضحاٌا العنؾ والمخدرات واإلرهاب حماٌة البٌب

وحقوق اإلنسان . وألن منطق العولمة ٌستبعد قٌام الدولة بدور أساسً فً مواجهة 

هذه المشكالت ، فإنها شجعت على قٌام منظمات ؼٌر حكومٌة للتعامل مع هذه 

 . (106)المشكالت

عظم البالد العربٌة التً كما أدت التوجهات السٌاسٌة االقتصادٌة فً م

 لدىصاحبتها عملٌات الخصخصة إلى تراجع ؼٌر منظم من جانب الحكومات 

الصحة مثالً والتعلٌم والرعاٌة االجتماعٌة ، ما استلزم االهتمام بتقوٌة وتنشٌط دور 

 المنظمات ؼٌر الحكومٌة لمساندة الحكومة على سد الفجوة الحادثة .

ظم الدول العربٌة سواء على الصعٌد فخطاب اإلصالح السٌاسً فً مع

الرسمً أو على صعٌد مإسسات المجتمع المدنً ، ٌتطلب تحرٌر المنظمات ؼٌر 

 . (107)الحكومٌة من القٌود التشرٌعٌة المعتمدة لعملها

فقد شهدت السنوات األخٌرة تطوراً فً الشراكة وعالقات التنسٌق والتفاعل 

ومٌة وبٌن الدولة ، ومن الدول التً شهدت والدعم المتبادل بٌن المنظمات ؼٌر الحك

تفاعالت بٌنها وبٌن مإسسات المجتمع المدنً نذكر منها : مصر والمؽرب ولبنان 

 والسودان واألردن . 

ففً لبنان مثالً اتجهت بعض البلدٌات إلى تعمٌق التعاون مع الجمعٌات 

ودفع عجلة والمجالس االعتبارٌة من أجل بلورة احتٌاجات المجتمعات المحلٌة 

 التنمٌة 

وفً المؽرب ارتبط التعامل والتفاعل فً بعض الدول والمنظمات ؼٌر 

 . (108)الحكومٌة بتطوٌر المنظومة التربوٌة ومجال حماٌة البٌبة

لقد ظلت األحزاب السٌاسٌة خارج السلطة مكوناً ربٌسٌاً فً بنٌة المجتمع 

ً الوقت الراهن بالتعدد المدنً ، وعلى الرؼم من أن دوالً عربٌة عدٌدة تؤخذ ف
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الحزبً الذي ٌعبر عن مختلؾ التٌارات السٌاسٌة والفكرٌة فً الوطن العربً ، إال 

أن ؼالبٌة األحزاب المشروعة فً دول كمصر واألردن والٌمن والجزابر وتونس 

هً أحزاب صؽٌرة تتسم بضعؾ قواعدها الشعبٌة ، مما ٌجعلها أقرب إلى النوادي 

 األحزاب بمعناها الحقٌقً .السٌاسٌة منها إلى 

ففً العدٌد من الحاالت عجزت األحزاب عن المشاركة فً االستحقاقات 

االنتخابٌة التً أجرٌت فً عدٌد من الدول العربٌة ، بسبب القٌود التً تفرضها 

السلطات بؤشكال مختلفة على نشاط األحزاب ، وكذلك الحالة التً تعٌشها األحزاب 

ة عدم االتزان حٌث ٌوجد حزب كبٌر ٌستمد قوته من ترأس نفسها ، فهً تعانً حال

ربٌس الدولة له ، وإلى جواره توجد أحزاب صؽٌرة محدودة التؤثٌر والفاعلٌة ، كما 

هو الحال فً مصر : الحزب الوطنً الدٌمقراطً سابقاً ، وتونس : التجمع 

 . (109)الجمهوري الدٌمقراطً

المدنً ٌّتسم إماّ بالترّدد أو عدم الثقة. إّن موقؾ الدولة إزاء منّظمات المجتمع 

فالدولة تسمح قانوناً بالجمعٌات و التنظٌمات المدنٌة، و لّكنها فً الوقت نفسه تضع 

من القٌود و التنظٌمات القانونٌة و اإلدارٌة مّما ٌجعل لها الٌد الطوٌلة فً مراقبة هذه 

تشمل هذه القٌود التً المنّظمات أو حلّها أو تحدٌد مجال حّرٌتها وحركتها، و 

تفرضها الدولة على المجتمع المدنً قٌوداً تشرٌعٌة و إدارٌة و سٌاسٌة، و فً النهاٌة 

تتجّمع األسباب التً تإّثر على فاعلٌة تنظٌمات المجتمع المدنً و تجعل مشاركتها 

هامشٌة و محدودة. فالقاعدة العامة فً العالقة بٌن الدولة والتنظٌمات المدنٌة هً 

عدة عدم الثقة. و فً التحلٌل األخٌر تبقى هذه التنظٌمات مجّرد منحة من المإّسسة قا

العلٌا أي الدولة و بالطبع من حّق المانح أن ٌمنح عطاٌاه أو ٌسحبها و ٌمنعها وقت 

إّن جوهر مشكلة المجتمع المدنً العربً تترّكز فً انتشار  . ما ٌشاء وكٌؾ ما ٌشاء

ت الحٌاة المجتمعٌة مّما ٌجعل من هذه السلطة أداة مراقبة سلطة الدولة فً كّل مجاال

مستمّرة وعابقاً أمام إمكانٌة تحرٌر األفراد و استقالل التنظٌمات االجتماعٌة. و 

الحقٌقة إّن ذلك ال ٌعنً بالضرورة تقوٌة الدولة فالصالحٌات الواسعة التً تتمّتع بها، 

موحات الزابدة الحتالل كّل المواقع، و المجاالت و االختصاصات التً تمتلكها و الط

إضافة إلى أجهزتها و آلٌاتها المتنّوعة قد ٌخفً ضعفاً جوهرٌاً و وجوداً هّشا للدولة، 

ففً وسط متخلّؾ من المستبعد أن ٌعنً وجود الدولة فً كّل مكان أّنها بالفعل قّوة 

 .ها و كفاءاتهاالمحّصلة إّن منّظمات المجتمع المدنً العربً فقدت فاعلٌت. حقٌقٌة

فالتنظٌمات الوسٌطة كاالّتحادات و النقابات و األحزاب السٌاسٌة التً تربط بٌن 
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األفراد و الدولة قد فقدت استقاللها و جوهرها و شرعٌتها تدرٌجٌاً، و تحّولت إلى 

أدوات جاهزة تستخدمها البلدان العربٌة للسٌطرة على المواطنٌن، مّما ٌعنً أّنه 

ابل لتضٌٌق الخناق على المجتمعصارت بمثابة وس
110
. 

موجات “إّن ما قامت به منظمات المجتمع المدنً من دور أساسً خالل 

السٌما فً تونس ومصر كان له دور كبٌر فً تجٌٌش المواطنٌن ” الربٌع العربً

ناتجة عن ممارسات خاطبة  باتجاه التؽٌٌر الّذي ُبنً على تراكمات واحتقانات

وسٌاسٌات ؼٌر قوٌمة انتهجتها أنظمة سٌاسٌة بحق مواطنٌها، وبحكم أّن معظم 

منظمات المجتمع المدنً القابمة فً هذه الدول هً منظمات حقوقٌة، فقد سعت إلى 

تعرٌؾ المواطنٌن بحقوقهم المنتهكة، وحّثهم على نٌل حقوقهم، األمر الّذي قُوبل 

األنظمة، لذا ٌمكن القول أّن هذه المنظمات كانت بمثابة المحفز  بالرفض من ِقبل

والمحرك لخروج الجماهٌر الساعٌة للتؽٌٌر خاصة فً تونس ومصر، األمر الّذي 

 فتح الباب أمام محاوالت عربٌة أخرى تهدؾ إلى تعمٌم التجربة
المجتمع  وفً ظل المتؽٌرات التً تشهدها المنطقة العربٌة سٌاسٌاً آن األوان لظهور

المدنً كشرٌك فً عملٌة صنع التشرٌعات ، وتؽٌٌر اإلطار القانونً بمزٌد من 

التوجه نحو الدٌمقراطٌة والتعددٌة والمشاركة الشعبٌة . وبدراسة معمقة للواقع ، 

فالوضع أصبح أكثر تهٌبة على المستوى الموضوعً والذاتً وفً الجانبٌن المحلً 

 . (111)جتمع المدنً ومإسساتهوالدولً لقراءة جدٌدة لدور الم

 المبحث الثالث : اإلصالح والتحول الدٌمقراطً فً الوطن العربً

ٌشٌر مفهوم اإلصالح إلى حركة اجتماعٌة تهدؾ إلى إحداث تؽٌٌر تدرٌجً  

أو تؽٌٌر فً جوانب معٌنة فً المجتمع ، وٌرتبط عموماً بعدة مفاهٌم أخرى مثل : 

وهذا ما أثار  ٌٌر السٌاسً والتحول الدٌمقراطً ،التؽوالتحدٌث والتنمٌة السٌاسٌة 

على أهداؾ ٌمقراطً ، فكال المصطلحٌن ٌرتكز الجدل بٌن اإلصالح والتحول الد

 .التؽٌٌر وعادة ما ٌتم بالوسابل واألدوات الدٌمقراطٌة وعلى رأسها االنتخابات 

  اإلصالح السٌاسً فً الدول العربٌة  المطلب األول :محددات

حدٌد تعرٌؾ محدد لمفهوم اإلصالح فً األدبٌات العربٌة واختالؾ إن عدم ت 

بعض الفروق بٌن التحول  مضمونه من مجتمع إلى أخر ٌتطلب اإلشارة إلى 

 فٌما ٌلً : السٌاسً  الدٌمقراطً واإلصالح
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اإلصالح ٌعبر عن عملٌة تهدؾ إلى إحداث تؽٌٌر على المستوى السٌاسً  -1
وبالتالً ٌمكن اعتباره آلٌة دفع لعملٌة التحول والتشرٌعً والمإسساتً ، 

 الدٌمقراطً .
التحول الدٌمقراطً ٌهدؾ باألساس إلى تحول الدولة من الشمولٌة والتسلطٌة  -2

 إلى الدٌمقراطٌة .
عملٌة اإلصالح تؤخذ أنماطاً ؼٌر سلمٌة مثل الثورات وحركات التؽٌٌر، بٌنما  -3

 ر واالنتقال السلمً .تستند عملٌة التحول الدٌمقراطً إلى التؽٌٌ
عملٌة التحول الدٌمقراطً أو االنتقال إلى الدٌمقراطٌة عملٌة مستمرة ، بٌنما  -4

عملٌة اإلصالح ترتبط باإلطار الزمنً الحاكم لطبٌعة المرحلة ، وبالتالً قد 
 . (112)ترتبط بقانون أو إجراء سٌاسً ما

ٌمقراطً ضمن عملٌة التحول الداإلصالح جزءاً ومن هنا ٌمكن اعتبار  

وأن ٌمتد  ٌر ٌساعد على تعزٌز الدٌمقراطٌة شرٌطة أن ٌهدؾ إلى إحداث تؽٌ

افٌة، وال ٌكتفً بجوانبه اإلصالحٌة إلى األبعاد االقتصادٌة واالجتماعٌة والثق

    بالجانب السٌاسً. 

وعموماً تقوم النظم السٌاسٌة فً دول العالم النامً على ؼٌاب الممارسات 

اركة المجتمعٌة وتآكل الطبقة الوسطى والقوى القادرة على نقد الدٌمقراطٌة والمش

إن واقع الثقافة العربٌة عامة ٌفتقر إلى تصور دٌمقراطً إصالحً  . الحكومات

واضح المعالم، فهً أقل جرأة فً مواجهتها للدٌمقراطٌة واإلصالح السٌاسً، فمنذ 

للنخب العربٌة  لربٌسلقرن التاسع عشر كان الهم ابداٌة عصر النهضة فً نهاٌة ا

هو اإلصالح ، سواء اإلصالح السٌاسً أو اإلصالح الدٌنً أو الثقافً . وفً بداٌة 

النصؾ الثانً للقرن العشرٌن ومع سٌطرة الفكر الشمولً لم ٌكن لمصطلح 

اإلصالح مكان فً عقول المتنورٌن والشباب، فالهم المعرفً والحٌاتً كان على 

لمرافق لمصطلحات ) الثورة ( ، وركزت الدعوات على مفهوم التؽٌٌر االجتماعً ا

أولوٌات التؽٌٌر االقتصادي واالجتماعً بالطرق االنقالبٌة أو الثورة مع الدعوة 

للتحرر الوطنً من االستعمار سٌاسٌاً واقتصادٌاً، وأملت القضاٌا الدٌمقراطٌة 

 .(113)والحرٌات العامة

 المرحلة األولى من القرنالمثقفٌن العرب ورجال السٌاسة فً  معظم إن 

)ألبرت فً فترة وصفها المفكر الراحلكانوا ٌدعون إلى الدٌمقراطٌة  العشرٌن
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بؤنها " العصر اللٌبرالً العربً " . وكانوا ٌرون هذه الدٌمقراطٌة هً  (*114)حورانً(

الطرٌق الصحٌح نحو التقدم فً البالد العربٌة والمسلمة ، ولكن حدث انحراؾ عن 

فً البالد العربٌة بسبب خٌبة أمل عامة فً الدٌمقراطٌة وبقاء النظم اللٌبرالٌة 

  (115)التسلطٌة فً العالم العربً واستمرت حتى بداٌة القرن الحادي والعشري

 عاق الدٌمقراطٌة العربٌة وتحولها إلى إصالحات عوابق عدة منها:ألقد  

له وعٌوبه راطً الؽربً بكل مشاكن العرب بالنموذج الدٌمقانبهار المفكرٌ -1
 قع فً ) الدٌمقراطٌة المستوردة التً ال تالبمنا ( .               فو

إن الجماهٌر العربٌة ما زالت تخضع لنموذج الطاعة الذي ٌركز على أن  -2
 تؤتً الدٌمقراطٌة من السلطات أو الحاكم ، فتكون دٌمقراطٌة مفروضة 

ٌم أوضاعها المترهلة تقدٌم األنظمة ؼٌر الدٌمقراطٌة لدٌمقراطٌة فارؼة لتقو -3
  (116)قبل أن ٌكتمل المجتمع من بناء الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة

إن تفاوت الرإى وتباٌنها حول اإلصالح فً الدراسات العربٌة ٌرجع لعدم  

تحدٌد تعرٌؾ محدد لإلصالح، حٌث ٌختلؾ مضمونه وٌتفاوت من مجتمع إلى أخر 

ومن فترة إلى أخرى داخل المجتمع نفسه ، لذلك تتعدد العوامل المحددة لإلصالح 

 دة أسباب : السٌاسً فً الدول العربٌة ، وٌرجع هذا التعدد إلى ع

عدم االتفاق على مفهوم ومحتوى اإلصالح السٌاسً الذي ٌجب القٌام به   -1
 ومداه وآلٌاته ووسابله والنتابج التً ٌمكن أن تترتب علٌه .

الظروؾ الداخلٌة والخارجٌة المحٌطة بالدول العربٌة والدعوة لعملٌة   -2
 اإلصالح السٌاسً والتحول الدٌمقراطً .

الثقافة السٌاسٌة : فهً تلعب دورا ًحاسماً فً تحدٌد اتجاه وسرعة عملٌة   -3
التحول الدٌمقراطً ،فهً أقل أهمٌة فً بداٌة التحول ، لكنها تبرز أهمٌتها 
مرة أخرى مع إقامة مإسسات دٌمقراطٌة ٌتعلم منها المواطنون التعاٌش مع 

 هذه المإسسات .
ربٌة تحدث فً الدول األخرى على ظاهرة العدوى واالنتشار فً الدول الع -4

 الرؼم من االختالؾ فً الظروؾ والبٌبة المجتمعٌة لكل دولة.
لقد ظهرت تٌارات تنادي باإلصالح بؤبعاده المختلفة الدٌنٌة واالجتماعٌة   

والسٌاسٌة واالقتصادٌة ، وكان اإلصالح واحداً من المفاهٌم المحورٌة التً شؽلت 

والحدٌث والمعاصر ،  ً العربً والتٌار العقالنً القدٌمٌبرالالتٌارات مثل : التٌار الل

                                                           

*
 مإرخ إنجلٌزي من أصل لبنانً متخصص فً تارٌخ العرب والشرق األوسط .   

   14-13ص ص،2006 ،، القاهرةالكتب،دار اإلصالح السٌاسً فً الوطن العربًمصطفى كامل السٌد ،  - 115

، مركز الدراسات  المجتمع المدنً فً الوطن العربً ودوره فً تحقٌق الدٌمقراطٌةالطاهر لبٌب ،  - 116

 . 366-365ص صم ، 1992بٌروت،العربٌة 



إال أنه كان ٌستخدم وفقاً لظروؾ ومتطلبات كل مرحلة وعالقات القوى السٌاسٌة 

 . (117)التً تحكمها سواء على المستوى الداخلً أو الخارجً

برز تٌار ) اللٌبرالٌون العرب الجدد ( فً نهاٌة القرن العشرٌن وبداٌة الحادي 

م . نادى هإالء بؤفكار  2111والعشرٌن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

التنوٌرٌٌن التً جاءت فً القرن العشرٌن باإلصالح التعلٌمً والدٌنً والدعوة إلى 

محاربة اإلرهاب الدٌنً والقومً والسٌاسً الدعوي ، وركزوا على قضاٌا المجتمع 

ن االستعانة بالقوى الخارجٌة لدحر والسٌاسة من خالل التؤكٌد على عدم الحرج م

ٌمقراطٌة العربٌة ، وبصالح الدٌكتاتورٌة العاتٌة ، ودحر االستبداد وتطبٌق الد

 . (118)نظام تعددي وٌضمن الحرٌات والتداول السلمً للسلطة سٌاسً تقوم على

م بمٌالد حقبة سٌاسٌة دولٌة  2111جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

مٌة الالمحدود للوسابل العسكرٌة والضؽوط السٌاسٌة فً مواجهة جدٌدة سمُتها الرس

 أصابعفقد وجه األمرٌكٌة دوالً كانت أو جماعات ، القوى المعارضة لسٌاسة الهٌمنة 

االتهام إلى المنطقة العربٌة ، وقد وردت فً البحة االتهام أسباب وجود اإلرهاب 

 فٌها ومنها :

الق الدٌنً ، البرامج التعلٌمٌة التً تنتج ثقافة انعدام الحٌاة الدٌمقراطٌة ، االنؽ

الكراهٌة ضد أمرٌكا ، المإسسات الخٌرٌة التً تمول المنظمات اإلرهابٌة ، الدول 

 التً توفر الؽطاء السٌاسً والمالذ . 

فكانت لهجة أمرٌكا للدول العربٌة لٌست واحدة ، فقد قدمت للسعودٌة ومصر 

لٌمن والسودان ولٌبٌا ما ٌجب فعله. وأما الدول لهجة تهدٌد مبطنة ، وأملت على ا

التً ساعدتها فً حربها على اإلرهاب مثل : الكوٌت وقطر والبحرٌن واألردن 

 . (119)فتحصلت على شهادة حسن سلوك فً مضمار اإلصالح وبناء المجتمع المدنً

ظهرت اإلصالحات السٌاسٌة واالجتماعٌة تحت شعار التنمٌة السٌاسٌة 

م الصالح ، خصوصاً بعد صدور تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة لعام وتعزٌز الحك

م ، والذي دعا إلى قٌام إصالحات  2113م والذي اعتمده البنك الدولً لسنة  2112

ات فعالة لتطوٌر مإسسات الدولة ) التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة ( ، لكون الطاق
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تطلب تمثٌالً سٌاسٌاً حقٌقٌاً للشعب ت  -حسب التقرٌر  -البشرٌة فً األقطار العربٌة 

 . (120)عبر انتخابات حرة وإصالح النظام القضابً وسٌادة القانون

لقد شهدت العدٌد من الدول العربٌة خالل السنوات األخٌرة وخاصة فً الفترة 

م حراكاً سٌاسٌاً ومظاهر مختلفة لعملٌة إصالح لألوضاع  2116 -م  2112من 

تجاه تعزٌز المشاركة السٌاسٌة للمواطنٌن ، وكان ذلك واضحاً فً السٌاسٌة القابمة با

مصر والسعودٌة ودول الخلٌج ، وقد أرجعت معظم الكتابات العربٌة هذه التحوالت 

والمرتبطة بمشروع الحرب على  إلى الضؽوط الخارجٌة الداعٌة إلى  اإلصالح

ًٌرات إٌجابٌة ف ً البٌبات السٌاسٌة اإلرهاب والمتضمن التحرك باتجاه وإحداث تؽ

لعدد من الدول العربٌة ،التً نظر إلٌها كمساهم فً التطرؾ الدٌنً والعداء للوالٌات 

المتحدة .لقد أجمعت ؼالبٌة الكتابات التً تناولت حالة الحراك السٌاسً فً الوطن 

العربً على أنها مجرد استجابة لضؽوط أجنبٌة ، مما ٌجعل من الصعوبة المراهنة 

ار هذه الحالة وتوقفها على طبٌعة المواقؾ ومصالح األطراؾ األجنبٌة على استمر

ذات العالقة ،وٌقصد بذلك الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة . وكذلك قدرة الحكومات 

العربٌة على إحداث تؽٌٌر فً هذه المواقؾ من خالل تكٌٌؾ تحركها الخارجً 

 (121)بهدؾ امتصاص الضؽوط . 

موجة من االحتجاجات الشعبٌة  2111لقد عرؾ العالم العربً ابتداًء من سنة 

، وقد حملت هذه االحتجاجات بالربٌع العربًهّزت مشرقه ومؽربه، وتداول تسمٌتها 

 -اجتماعً اقتصادي -مجموعة مطالب تصاعدٌة ومستدامة ترمً إلى إحداث تؽٌٌر

ت الشعوب فً كّل بلد من بلدان شامل وتحّول سٌاسً جذري لما هو قابم . لقد كسر

المنطقة حاجز الخوؾ مطالبة باحترام حقوقها اإلنسانٌة ووضع حّد لالستبداد، 

لم تتبع البلدان كلّها المسار نفسه،  . وبلورة عقد اجتماعً جدٌد قابم على التمثٌل

 . ولكّنها فرضت على السلطة والعالقات القابمة بٌن الدولة والمجتمع تحّدٌات كبرى

رؼم أّن هذه الحركات االحتجاجٌة كانت نابعة من المواطنٌن فً مواجهة طرؾ و

آخر أال وهو الحكومات، إالّ أّنه من األهمٌة بمكان عدم إؼفال الدور الّذي لعبه 
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المجتمع المدنً فً هذه االحتجاجات، وفٌما ٌمكن أن ٌلعبه مستقبال أٌضا فً أي 

.نظام سٌاسً ستفرزه هذه االنتفاضات
(122)

 

ن منظومة القٌم الدٌمقراطٌة وفً مقدمتها مبادئ المشاركة والمساءلة وتداول إ

السلطة لٌست حكرا على المجتمعات العلمانٌة وحدها. وأنها ٌمكن ان تسود أٌضا فً 

حٌث  .أي نموذج حضاري آخر بما فً ذلك النموذج الذي ٌعتمد المرجعٌة اإلسالمٌة

ه حصل تطور فً الساحة اإلسالمٌة فً تجدر اإلشارة خالل العقدٌن األخٌرٌن ان

مجال أبحاث الفكر السٌاسً وهو تطور لم ٌلحظه كثٌرون بسبب الهجمة اإلعالمٌة 

وتوجٌهها نحو أفكار التطرؾ واإلرهاب األمر الذي صرؾ انتباه الكثرة بل لتخوٌؾ 

 ن ما هو قابم علىؤالرأي العام وتنفٌر الجماهٌر من التٌارات اإلسالمٌة وإقناعه ب

الته أفضل مما هو قادمحا
 
فً فً الساحة اإلسالمٌة  تتلخص عوامل التطورو ،

 :عناصر ثالث

لقد عانت تٌارات االعتدال فً العمل السٌاسً من أنظمة وأسالٌب القهر   -1
ه رموزها الفكرٌة إلى أهمٌة ترسٌخ الدٌمقراطٌة واالستبداد األمر الذي نبّ 

 .وإرساء قٌمها لكً تكفل الحرٌات
ٌارات وأفكار التطرؾ واإلرهاب حرك أهل االعتدال وحفزهم صعود ت  -2

على إبراز الوجه اآلخر المسكوت علٌه الذي جرى تشوٌهه فضال عن 
 .طمسه

اقتراب بعض الحركات اإلسالمٌة من مواقع السلطة وتحولهم من دعاة   -3
.مشاركٌن فٌه بدرجة أو بؤخرى إلىلإلصالح ومنظرٌن له 

(123)
 

اإلصالح السٌاسً فً العالم العربً هو انعدام وجود إن الذي ٌعوق عملٌة  

تنمٌة سٌاسٌة حقٌقٌة فاعلة التً تتٌح التفاعل للجمٌع والتً تشجع على أحٌاء 

 ،المبادرة وٌشعر المواطن بجدوى عملٌة المراجعة وفاعلٌة اإلصالح السٌاسً

 صحٌح أن النخب العربٌة الحاكمة تعلن عن وجود خطط لإلصالح السٌاسً لكنه

إصالح فً أروقة الحكومة وداخل مكاتبها البٌروقراطٌة وهو إصالح جزبً ال 

ٌقصد به سوى تلمٌع وجه الحكومة أو السلطة وهكذا ٌفقد اإلصالح جدواه 

ومضمونه ألنه إلنجاح أي آلٌة للتنمٌة واإلصالح السٌاسً ٌجب أن تجري آلٌة 

بالنزاهة بٌنما على  اإلصالح فً جو من الجدٌة والشفافٌة وبوساطة جهاز ٌتمتع

 فً السلطة تجدرتارض الواقع تجري األمور على شكل مختلؾ، فالنخب التً 
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 الزبانٌةحتكرت السلطة عقدٌن أو ثالثة أو أربعة، وأنتجت متوالٌة عددٌة من ا

المرتبطٌن مع األنظمة، التً احتكرت كل األنظمة االقتصادٌة وولدت هً األخرى 

الشرٌحة العسكرٌة التً تهٌمن على كل مفاصل الدولة أذناباً لها، فضالً عن ذلك 

وتعوق أي تحول مدنً ألن كل اإلصالحات ٌجب أن تجري فً ظل أنظمة مدنٌة 

 .منفتحة على كل شرابح ومستوٌات المجتمع فال إصالح سٌاسً بال حراك اجتماعً

ٌة والحراك االجتماعً ال ٌكون فاعالً أال فً ظل أنظمة مدنٌة تتمتع بالدٌمقراط

الحقٌقٌة وتعمل بنظام أو آلٌة دٌمقراطٌة محكمة بشكل كبٌر أو عال جداً بحٌث ال 

تخرج النتابج عن المسارات المحددة من قبلهم، وتضمن للمجتمع تطوراً نوعٌاً 

عانً الدول تمام، ولهذا األوقٌمٌاً وتسٌر بؤنساق المجتمع بشكل متساوي الفرص إلى 

ق واألصل فٌه للنجاح الن طرٌقة الحوار العربٌة من مٌكانزٌم مسدود األف

والمشاركة االجتماعٌة والشعبٌة هً األخرى تسٌر بشكل انتقابً ولٌس مكفوالً، 

وحتى تكون هناك جدوى للتنمٌة واإلصالح ٌجب أن ٌلمس المجتمع ثمرة هذا 

اإلصالح .فإن اإلصالح السٌاسً ٌحتاج إلى إرادة والى عمل ٌرافق هذه اإلرادة 

هناك توجهات تجري فً جو وفضاء المجتمع المدنً واالستقالل بالنسبة وأن تكون 

إلى الجهات المنوط بها أجراء تنمٌة وتحدٌث وإصالح بشكل علمً وعملً جدي، 

بوي ٌطور هنا وٌستثنً هناك، وإال ستكون العملٌة مبتورة ولٌس بشكل عاطفً رؼّ 

. وال ٌكون هناك أي نتابج مرجوة من هذا اإلصالح
(124)

 

 طلب الثانً : المبادرات العربٌة لإلصالح الم

سبتمبر  11شهدت المنطقة العربٌة خالل السنوات القلٌلة الماضٌة من أحداث  

، كثافة فً أطروحات اإلصالح السٌاسً النابعة من مصادر داخلٌة  2111

وخارجٌة انعكست من السٌاقات المحلٌة فً شكل حراك سٌاسً شعبً من ناحٌة ، 

ٌة تتراوح بٌن الرفض واالستجابة المحدودة من ناحٌة أخرى ، وإجراءات حكوم

ولقد كان لتزامن هذه المبادرات وكذلك نمو وتٌرة الحراك السٌاسً مع هجمات 

سبتمبر دوره فً تصوٌر ما ٌحدث كؤنه جاء نتٌجة مباشرة لضؽوط خارجٌة من 

وإن النظرة دونها لم تكن لتشهد أي حراك إٌجابً نحو تطوٌر العملٌة السٌاسٌة ، 

المتعمقة للواقع العربً تكشؾ عن أن ما ٌعٌشه الكثٌر من المجتمعات العربٌة من 

تحوالت سٌاسٌة قد سبق الهجمات بكثٌر ، وتشهد بذلك اإلصالحات السٌاسٌة فً 

األردن والٌمن والمؽرب وعدة دول من الخلٌج العربً ، والتً جاءت نتٌجة 

 عوبة بمكان استمرار آلٌات الحكم التقلٌدٌة . استجابة لتؽٌرات داخلٌة جعلت من الص
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وهً الحرٌصة على بقاء األمر الواقع  -لقد كان طبٌعٌا أن تلجؤ الحكومات  

إلى تصوٌر ما ٌجري كمحاوالت أجنبٌة للتدخل فً الشإون الوطنٌة  -دون تؽٌٌر 

وسٌادة الدول ، ونتٌجًة لذلك صار من الصعب االستمرار فً التمٌٌز بٌن اإلصالح 

ربٌة التً أحدثت إصالحات الداخلً أو الضؽط  الخارجً فً بعض الدول الع

داخلٌة 
(125)

 . 

ما نعنٌه هو ملؾ اإلصالح والتطور الدٌمقراطً الراهن  وفً هذه البحث 

 وإشكالٌاته ، وما طرح بشؤنه من مبادرات عربٌة وخارجٌة ، وقد كان من أهمها :

 م ( . 2114ٌناٌر  21مبادرة الشرق األوسط الكبٌر )   -1

 م ( . 2114مارس  21مإتمر اإلسكندرٌة )   -2
 وثٌقة نحو االستقالل فً مورٌتانٌا .  -3
 حكومٌة فً لبنان .مبادرة منظمات ؼٌر   -4
 م ( 2112مبادرة رجال األعمال العرب )   -5

.(126)وقد أثٌر نقاش حولها بٌن المثقفٌن العرب من إسالمٌٌن وعلمانٌٌن ولٌبرالٌٌن
 

ت هناك من الداخل فسٌكون قطعا من الخارج لقد كان اإلصالحإن لم ٌكن  

، أؼلبها كان ٌمٌل اإلصالحتصرٌحات مختلفة من القٌادات العربٌة حول مبادرات 

ولكن الضؽوط الخارجة تزاٌدت  ،التؤجٌل بحجة القضٌة الفلسطٌنٌة والعراقٌة إلى

والدساتٌر وتقٌد السلطة واالنتخاب  اإلنسانعلى الدٌمقراطٌة وحقوق  وأكدت

 -الكبرى هً فً تقٌٌد السلطة بالقانون واالنتخاب المباشر اإلشكالٌةولعل  -المباشر

بدال من االستفتاء للحكام، وتحرٌر دساتٌر للدول التً لٌس فٌها دستور ولٌس فقط 

 .التقٌد به وإنماتحرٌر الدستور 

إن االهتمام الؽربً بالنظم السٌاسٌة فً العالم العربً فً أعقاب هجمات  

ى حفز عدد من الدول العربٌة على التنافس نحو الحادي عشر من سبتمبر عمل عل

تقدٌم أطروحاتها ومقترحاتها حول اإلصالح والتنمٌة فً بلدانها ، فبعضها جاء من 

جهات رسمٌة " الحكومات " والبعض جاء من جهات ؼٌر رسمٌة " منظمات 

 المجتمع المدنً .ثالث أحدات فرضت تؽٌٌر موقؾ الحكام العرب هً :

فً احتالل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة للعراق، وإسقاطها بالقوة  لألوتمثل الحدث ا

لنظام صدام حسٌن، وبالرؼم من أن تلك الحرب قد خلصت بعض األنظمة من 
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خصم عنٌد كان ٌهددها فً أمنها ووجودها، إال أنها فً المقابل بثت الرعب لدى 

 .الكثٌر من حكام، ووضعت المنطقة أمام المجهول

الذي زاد من قلق األنظمة، فتمثل فً صدور تقرٌر التنمٌة  الثانً أما الحدث    

، وأعده " ، الذي صدر عن " برنامج األمم المتحدة اإلنماب2112ًاإلنسانٌة لعام 

ألنه كشؾ عن حجم مسبولٌتها على  .نخبة من المثقفٌن والخبراء العرب المرموقٌن

ما جعلها تعتقد بؤن التقرٌر قد األزمة الضخمة التً خلفتها سٌاسات فاشلة وقمعٌة، م

جاء لٌزٌد من تحرٌض الدول الؽربٌة على تكثٌؾ ضؽوطها من أجل إحداث تؽٌٌر 

مفروض من الخارج. وهو ما حدث فعال، حٌث استندت اإلدارة األمرٌكٌة 

والحكومات الؽربٌة على ما ورد فً التقرٌر من أجل تبرٌر تدخلها فٌما تعتبره 

فقد جاء فً صٌؽة " مشروع  الثالثأما الحدث  .ا داخلٌةاألنظمة العربٌة " شبون

الشرق األوسط الكبٌر " الذي اتخذت منه واشنطن أداة لشن " هجوم أمرٌكً ودولً 

" على األنظمة العربٌة واتهامها باالستبداد، وتحمٌلها مسإولٌة تفرٌخ اإلرهاب، 

ومطالبتها باإلصالح .
127

 

 مبادرة رجال األعمال العرب و  تناولتهنتناول بشًء من التفصٌل ما وهنا 

 مبادرة اإلسكندرٌة من رإى حول اإلصالح والتحول الدٌمقراطً فً الوطن العربً 

 أوال ا: مبادرة رجال األعمال العرب

جاءت هذه المبادرة بشكل فعلً قبل األفكار التً طرحتها اإلدارة األمرٌكٌة  

م ، ففً مإتمر 2112العربً فً ٌناٌر حول مسؤلة اإلصالح والدٌمقراطٌة فً العالم 

دافوس االقتصادي العالمً ، دعا رجال األعمال العرب الحكومات العربٌة إلى 

تسرٌع عملٌة اإلصالح والتحرر االقتصادي وتحسٌن طرق حكمها فً المنطقة 

م وكانت مهمة 2113العربٌة ، فقاموا بتؤسٌس  "مجلس األعمال العرب " فً ٌونٌو 

 : هذا المجلس هً

دعم وتحفٌز التنافس فً المنطقة العربٌة من خالل التركٌز على التعاون مع  -
 حكومات المنطقة نحو تنمٌة السٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة .

تدعٌم قادة رجال األعمال وتوصٌل صوتهم الى المجتمع الدولً وخصوصاً  -
 فً القضاٌا االقتصادٌة وبرامج التنمٌة .

منتدى االقتصادي العالمً فً صٌاؼة العمل كجهاز استشاري لل -
 االستراتجٌات تجاه العالم العربً 
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احترام سٌادة القانون والدعوة إلى التحكٌم وحل النزاعات -
(128)

 . 
كان هذا البٌان استثنابٌاً من رجال األعمال العرب ، إذ دعا إلى  الحكم  

وٌر الرشٌد وتقدٌم حجة مفادها أن اإلصالح االقتصادي ٌفرض بالضرورة تط

أجهزة الحكم الرشٌد فً العالم العربً ، لم ٌستطع رجال األعمال أن ٌدعوا أنهم 

 -ٌمثلون المجتمع المدنً العربً ، لكن تم طرحه فً اجتماعٌن آخرٌن فً 

والمنتدى األول للمجتمع المدنً العربً فً بٌروت ، ووضعت  –اإلسكندرٌة 

تً كان من المنتظر عقدها فً تونس الوثابق أمام القادة العرب فً القمة العربٌة ال

   م .  2114فً نهاٌة مارس 

 وثٌقة اإلسكندرٌة :ثانٌاا : 

تعبر وثٌقة اإلسكندرٌة عن رإٌة نظر المجتمعٌن فً مإتمر اإلصالح العربً 

الذي ٌضم منظمات ؼٌر حكومٌة حول اإلصالح العربً المنعقد فً اإلسكندرٌة 

الربٌس حسنً مبارك فً استباق  م ، وبادرة ؼٌر مسبوقة من 12-4-2114

 المشروع األمرٌكً للتؽٌٌر واإلصالح فً الشرق األوسط .

توصٌة تشكل رإٌة  64وقد قدم مإتمر اإلصالح وثٌقة تضمنت أكثر من 

 . (129)دولة عربٌة 18، من  اً باحث 151أعضابه إلصالح عالمنا العربً ، أعدها 

مالمح مرحلة جدٌدة، وأهم  وركزت الوثٌقة على مبادئ هامة وأساسٌة لتحدٌد

 هذه المبادئ :

التركٌز على دور منظمات المجتمع المدنً بكل أنواعه فً عملٌة اإلصالح  -1
 الشامل المنشود .

تركز الوثٌقة على المحور السٌاسً فً بناء الدٌمقراطٌة الصحٌحة تكون فٌها  -2
 الحرٌة قٌمة عظمى ال ٌمكن التنازل عنها .

ما عفا علٌه الزمن من بعض التشرٌعات واألطر الدٌمقراطٌة تبدأ بإصالح  -3
 القانونٌة التً تستلزم إعادة النظم فً صٌاؼتها .

لسٌادة  ةضعاخٌجب أن ٌنطلق من دولة المإسسات ال اإلصالح الحقٌقً -4
 القانون 

إطالق كافة الحرٌات فً إطار المواثٌق الدولٌة مثل حرٌة تشكٌل األحزاب  -5
 ، وتشكٌل الجمعٌات والنقابات . وحرٌة الصحافة ، ووسابل اإلعالم

 تحرٌر االقتصاد الوطنً وإعادة هٌكلة الجهاز الحكومً واإلداري . -6
 االهتمام بإلؽاء كافة معوقات االستثمار واالهتمام بقضاٌا الفقر بؤبعاده . -7
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 توجٌه الجمعٌات العربٌة نحو اكتساب المعرفة ونشرها . -8
 دنً ودعمه .تشجٌع البحث العلمً وإطالق حرٌة المجتمع الم -9

دٌد الخطاب الدٌنً سعٌاً إلى تجسٌد الطابع الحضاري التنوٌري للدٌن تج -11
 .       (130)والتصدي لصور التطرؾ والتشرد

ت ضعضمنته الوثٌقة أو المبادرة . حٌث وهذه بعض من مرتكزات ما ت

لوثٌقة جانباً كبٌراً من المسإولٌة فً المرحلة المقبلة على مإسسات ومنظمات ا

وتعتبر الوثٌقة خالصة تٌار شامل  المجتمع المدنً بعد تحرٌرها ورفع القٌود عنها .

من الفكر اإلصالحً أنضجته مجموعة من المثقفٌن وأصحاب الرأي من منظمات 

وفً سبٌل بٌة ، حٌث وضعوا رإٌتهم لإلصالح ، المجتمع المدنً فً البلدان العر

عقب المإتمر منتدى اإلصالح س الوثٌقة ، تؤستحقٌق الطروحات التً قدمتها 

العربً ، وبدأ عمله بإعداد برنامج تنفٌذي بدأ فعلٌاً فً إنشاء موقع إلكترونً عبر 

  . شبكة اإلنترنت باسم منتدى اإلصالح العربً

عززت وثٌقة اإلسكندرٌة  الرصٌد المرجعً لمنظمات المجتمع المدنً 

ركٌة التً خلقتها والصدى المطالبة باإلصالح والمنخرطة فٌه، إضافة إلى الح

بقٌت المبادرة   - لكن مع ذلك -اإلعالمً والسٌاسً الذي أحدثته على نطاق واسع 

محكومة بالسقؾ الرسمً حٌن قٌدت حركة األحزاب والجمعٌات بالقوانٌن 

والدساتٌر، وهو ما اعتبره البعض موافقة ضمنٌة على إقصاء حركات اإلسالم 

هذه القوانٌن والدساتٌر تتضمن الكثٌر من الفرامل  السٌاسً، رؼم علم الجمٌع بؤن

المتعارضة مع الحق فً تكوٌن الجمعٌات واألحزاب، وهً تعمل على كبح أي 

نهوض دٌمقراطً. هذا االلتزام بالسقؾ الذي وضعته الحكومات حد من فاعلٌة 

وثٌقة اإلسكندرٌة، وجعل التوصٌات التً صدرت عنها ٌنقصها الجرأة والوضوح 

.الجة معوقات التحول الدٌمقراطً فً المنطقةفً مع
131

 

إن اإلصالح لكً ٌكون باقٌاً وقوٌاً وعمٌقاً ٌجب أن تشارك قوى المجتمع  

المدنً فً صناعته، ورفع سقؾ العمل فً منظمات المجتمع المدنً، بحٌث تمارس 

، دورها الفعال فً المشاركة السٌاسٌة والدعوة إلصالح األحزاب القابمة فً كل بلد 

 ووضع الضوابط الوطنٌة لطرق تموٌلها وعالقتها بالخارج .

طبٌعة تراكمٌة ، وإن  عملٌة اإلصالح فً الوطن العربً ذاتوٌبقى القول إن 

المحدد الداخلً ال ٌزال هو العامل األساسً فً عملٌة اإلصالح واستمرارٌتها، وإن 
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فً الحد من الخلل الدور الخارجً دور محفز ، وإن أثره فً الدرجة األولى ٌكمن 

 (132)الكبٌر فً مٌزان القوة بٌن األفراد والسلطة 
 . 
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 الفصل الثالث

 المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا
 :تمهٌد

المجتمع المدنً أحد ركابز البنى األساسٌة للدولة ، وٌعتبر المجتمع  ٌعتبر 

نسٌجاً متشابكاً من العالقات التً تقوم على تبادل  -حٌث المبدأ  –المدنً من 

المصالح والمنافع والتعاقد والتراضً واالختالؾ والواجبات بٌن المجتمع 

والدولة.
(133)

بهذا المفهوم ٌعتبر المجتمع المدنً أحد أركان الدٌمقراطٌة وٌلعب  

ً ٌتكون من البنى السٌاسٌة دوراً هاماً فً بنابها ودعم تطورها ، ألن المجتمع المدن

واالقتصادٌة والثقافٌة والقانونٌة التً تنتظم فً إطار شبكة معقدة من العالقات 

والممارسات بٌن القوى والتكوٌنات االجتماعٌة فً المجتمع ،وهو دفعة نحو التنمٌة 

ى الشاملة وال سٌما التنمٌة السٌاسٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة ، لذلك حرمها القذافً عل

المجتمع المدنً اللٌبً لمعرفته بؤنه ٌقود حركة تحررٌة فً مواجهة الدولة 

االستبدادٌة والسلطوٌة وتفعٌل مإسسات الدولة ، وتكرٌس الممارسة الدٌمقراطٌة 

 على مستوى القاعدة االجتماعٌة والسٌاسٌة .

وعلى الرؼم من إعالن النظام وإطالق الوعود باإلصالح إال إنها كانت  

شكلٌة إن األولوٌة فً تحقٌق اإلصالح واالنتقال الدٌمقراطً فً أي دولة ال ٌمكن 

أن ٌكون إال بالضؽوط الداخلٌة ، وإلحداث تحول دٌمقراطً حقٌقً ٌجب أن تكون 

والتؽٌٌر ، وأن تظهر بوادر  هناك قوى داخلٌة نشطة وفعالة قادرة على المبادرة

المطالبة بالتؽٌٌر ونبذ العنؾ واالستبداد والمطالبة بالتحول الدٌمقراطً 
(134)

 

 المبحث األول :التطور التارٌخً للمجتمع المدنً فً لٌبٌا

ٌعتبر العمل األهلً فً لٌبٌا قدٌم النشؤة والظهور ولو أنه لم ٌتبلور فً شكل  

ولوابح تنظمه ، بل كان فً شكله البدابً التلقابً أو نمط مإسسً معٌن له قوانٌن 

كل حسب جهده  : الذي تخلقه الظروؾ والبٌبة المحٌطة ، التً تقوم على نظرٌة

 والسٌاسٌة السابدة وقدرته ، ودافعه األساسً دٌنً مع عدم إؼفال الدوافع االجتماعٌة

فمن الجوامع . ًكل لٌبفلقد كان لدور الجوامع فً لٌبٌا دورا رٌادٌا ٌفتخر به نذاك ، آ

انطلق الجهاد وتخرجت القٌادات، ومن الجوامع أعلن أول نظام جمهوري فً 

الشرق األوسط، "الجمهورٌة الطرابلسٌة" فً بداٌة القرن العشرٌن وكانت أول 
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طالع النخبة اللٌبٌة ا ةدلٌل علً وعً وسعجمهورٌة تعلن فً تلك المنطقة. وهذا 

ذا قامت كه ،رتها على إدارة البالد فً ذلك الحٌنالتً قادت الجهاد وأعلنت قد

.الجوامع بدور اجتماعً وثاقً رابد فً تارٌخ لٌبٌا المعاصر
135

 

 المطلب األول : نشأة مؤسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا

سٌكون من الصعب تحدٌد الزمن الذي بدأ فٌه العمل األهلً والمجتمعً  

التطوعً فً لٌبٌا نظراً لقلة المصادر التارٌخٌة فً لٌبٌا ، ؼٌر أن الباحثٌن فً 

وهً العمل  -مجال التارٌخ االجتماعً ٌإكدون أن ما ٌعرؾ )) بالرَؼاطة (( 

أو الجٌران أو المعارؾ الجماعً الذي ٌقوم به عدد من األصدقاء أو األقارب 

اء من صاحب الشؤن أن ٌوفر لهم ولٌمة الؽد لمساعدة أحدهم بدون مقابل ، وٌكتفً

هً  -تقدٌم المساعدة الجماعٌة لؽٌره  لٌهم عندالعشاء ، كما ٌقوم هو باالنضمام إأو 

البداٌات األولى للعمل األهلً الجماعً التنظٌمً
(136)

. 

مع المدنً ٌحتاج منا النظر إلى األطر إن الحدٌث عن تؤرٌخ مإسسات المجت 

االجتماعٌة التً ٌنتظم خاللها الناس، وبحكم طبٌعتها هً أسبق تارٌخٌاً على تؤسٌس 

الدولة ، بالتالً فإن المجتمع اللٌبً مثل ؼٌره من المجتمعات لم ٌكن ٌخلو من 

مبادرات وسٌاقات وآلٌات تسعى إلى بناء أسس تنظٌمٌة اجتماعٌة تحاول بلورة 

أنماط من العالقات االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالقتصادٌة والتؤكٌد على 

 التداخل والتشابك فً التجربة اللٌبٌة بٌن العمل الثقافً واالجتماعً والسٌاسً.

ٌمكن تقسٌم المراحل التً مرت بها منظمات المجتمع المدنً فً لٌبٌا لثالث  

 مراحل :

  ، االٌطالً ، البرٌطانً العهد العثمانً مرحلة  أوالا :

تشٌر المصادر التارٌخٌة المتوفرة بؤن العهد العثمانً الثانً هو بداٌة التكوٌن  

(( حٌث  1911-1835للعمل االهلى فً لٌبٌا فً أواخر القرن التاسع عشر ))

شهدت البالد محاوالت إصالحٌة فً تطور مإسساتها ، حٌث ساعد المناخ السابد 

بتؤسٌس عدد من المرافق التربوٌة األهلٌة التً شجعت األهالً حٌنذاك على القٌام 

على التنافس فً جمع التبرعات وتنفٌذ المشارٌع التعلٌمٌة ، كمدرسة الفنون 

والصنابع اإلسالمٌة .
(137)
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عرفت البالد أول جمعٌة ثقافٌة سٌاسٌة تعرؾ ب :  1883 -1882فً سنة 

طرابلس وامتد وجود هذه الجمعٌة الى  ))القرابخانة(( أسسها إبراهٌم سراج الدٌن فً

أطراؾ لٌبٌا فً بنؽازي ومصراتة وؼٌرها ، واتخذت من أحد المقاهً فً المدٌنة 

مقراً لها ، ومن ضمن ما تضمنته  بنودها إصالح التعلٌم، االهتمام بنشر التعلٌم 

 العلمً ، التشجٌع على إقامة الجمعٌات ومتابعة الجرابد وقراءتها.

حتالل االٌطالً شكلت قطٌعة تارٌخٌة حادة أمام تراكم تجربة إن فترة اال 

المجتمع المدنً، حٌث ظلت الكتاتٌب والزواٌا والمساجد والطرق الصوفٌة تقوم 

بدورها التعلٌمً ، بتدرٌس الدٌن وتحفٌظ القرآن وحفظ التراث ، وحٌث لم تقم 

العمل المدنً  السلطات االٌطالٌة بؤي عمل مجتمعً مدنً ٌمكن أن ٌصنؾ فً خانة

آو األهلً، بل عملت على تكرٌس إدارة عسكرٌة عنصرٌة ال تهتم إال برعاٌاها . 

أول  1921ورؼم طبٌعة االستعمار الشرسة كان إنشاء )) النادي األدبً (( فً سنة 

مشروع لٌبً اجتماعً ثقافً مدنً كجمعٌة انبثق عنها مكتبة ومدرسة تقوم بجلب 

هادفة ، لكن سرعان ما أؼلقت السلطات االٌطالٌة هذا الصحؾ والمجالت العربٌة ال

النادي 
(138)

. 

وفً عهد اإلدارة البرٌطانٌة تنفس الناس الصعداء، فقد سمح بتؤسٌس  

 – 1943األحزاب السٌاسٌة والجمعٌات األهلٌة فً السنوات التً تتراوح من 

حٌث وافقت اإلدارة البرٌطانٌة على تؤسٌس ومنح التراخٌص لمزاولة العمل  1949

ألكثر من ثالثٌن مإسسة ما بٌن أحزاب وأندٌة وجمعٌات وصحؾ خاصة ، التً 

لعبت ادواراً اجتماعٌة وثقافٌة وتربوٌة مثل ما حدث لجمعٌة عمر المختار التً 

كجمعٌة ثقافٌة رٌاضٌة 1945تؤسست فً بنؽازي 
 
.

 

 بعد االستقاللما ثانٌا : مرحلة 

ولٌس تارٌخ تراكمات، فقد  تتقاطعافً لٌبٌا تارٌخ  عًتارٌخ العمل الجما إن  

 أنوالتقلٌدٌة من دون  األهلٌةقطعت لٌبٌا مع جزء كبٌر من تراث مإسساتها 

االستقالل  منذ.  تستحدث بدابل تنظٌمٌة مقنعة وقادرة على خلق دٌنامٌكٌة جمعٌاتٌة

تضٌق مجال عملها وة مٌرسالالدولة على المإسسات الؽٌر  ةولٌبٌا تعانً من سٌطر

 األحزاب أمونشاطها واستبدال ذلك بمإسسات تقلٌدٌة كالمإسسات القبلٌة والدٌنٌة، 

نعت من ممارسة نشاطها مثل ما حصل مُ  إماوالنقابات فهً فً الؽالب  والجمعٌات

 أوتشرٌعٌة ما بعد االستقالل،  تانتخابا أولفً  ؽٌتألالسٌاسٌة التً  لألحزاب
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وضعت شروط ربطتها بالدولة وتحت ؼطابها وهذا ما حصل للنقابات المهنٌة التً 

 وجعلتها مقٌده. أضعفتهاوضعت لها قوانٌن 

من وجود قانون اتحادي واحد فً عهد المملكة اللٌبٌة ٌحكم جمٌع بالرؼم   

(، كان 1969-1951لنقابات فً ظل العهد الملكً )النقابات العمالٌة فان تارٌخ ا

طابعه االنقسامات والمنافسات المستمرة، ففً طرابلس على سبٌل المثال كانت توجد 

. وى نقابة عمال بنؽازينقابات ربٌسٌتان، بٌنما لم ٌكن فً بنؽازي س
(139)

 

العامل القبلً والدٌنً  تؤثٌرونتٌجة لؽٌاب هذه المإسسات المدنٌة وبسبب  

ظهر دور فاعل  للمجتمع القبلً والعامل الدٌنً المرتبط  ،على المجتمع اللٌبً

بالتوجه السنوسً الصوفً والتً حالت دون تكون التٌارات الدٌنٌة وؼٌرها ولم 

هوٌته  اإلسالمحزب ٌسمى او ٌستمد من  أوتنظٌم حقٌقً فاعل  أوحركة  أيتفرز 

خٌار العمل  إلىفٌما بعد بصورة قانونٌة  األحزابتشكٌل منع  وأدىالسٌاسٌة، 

فً  دٌسمبر  األحزابالتنظٌمات السٌاسٌة فقد كانت محظورة )حلت  أماالسري 

واالستقالل لم تكن  األجنبًفترة االحتالل  إثناءعند قٌامها  أنها(، عالوة على 1951

االجتماعً الطبقً  قادرة على التعبٌر عن مصالح الجماهٌر اللٌبٌة بسبب المحتوى

المدنٌة  األسر أبناءالذي اتسمت به قٌاداتها حٌث سٌطرت علٌها مجموعات من 

بنٌتها لم تتجاوز بشكل ملموس بنٌة  أنالمعروفة وبعض مشاٌخ القبابل مما ٌعنً 

نظام الحكم نفسه، وبالتالً فقد عجزت عن تقدٌم برامج اجتماعٌة لمصلحة الؽالبٌة 

مرحلة االستقالل وبلورة  أهداؾكما عجزت عن تجاوز العظمى من المواطنٌن 

 أنوتقدٌم مطالب المواطنٌن للسلطة مما افقدها الدعم الشعبً المطلوب، كما 

،  األخر بالرأيوتتطور فً ظل نظام سٌاسً ٌبٌح التعددٌة وٌقبل  ؤلم تنش األحزاب

فً  أن إلى إضافةٌكفل لها الدستور حق المشاركة فً صنع القرار فً البالد، 

وق ظل النشاط الوطٌن العام  األجنبًكظاهرة رفض االحتالل  نشؤتمجموعها قد 

 أوسواء كان سلطة  األخرلحركة التحرر الوطنً وفً حال تؽٌب للشرٌك الوطنً 

 معارضة.

لقد شهدت هذه المرحلة إصدار عدد من القوانٌن والتً كان ٌشرؾ علً  

إصدارها عدد من القانونٌٌن من مصر وفً مقدمتهم القانونً الشهٌر الدكتور عبد 

الرزاق السنهوري ، الذي استعان بعدد من القوانٌن المصرٌة مع تعدٌالت تناسب 

بالعمل األهلً والذي سمح بتؤسٌس الواقع المحلً اللٌبً ، ومن بٌنها القانون المتعلق 
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الجمعٌات ، فكانت تلك الفترة من أخصب الفترات التً تؤسست فٌها قواعد العمل 

األهلً والمتمثلة فً الجمعٌات العاملة فً مجال رعاٌة األسرة وكفالة الٌتٌم وتعلٌم 

العمال المرأة ومحو األمٌة ، باإلضافة إلى األندٌة الرٌاضٌة والحركة الكشفٌة ونقابة 

وؼٌرها 
(140)

 . 

حق المواطنٌن فً  26بنص المادة  1951كفل الدستور اللٌبً الصادر عام  

/نوفمبر/ 28تكوٌن الجمعٌات األهلٌة ، كما نص القانون المدنً الصادر بتارٌخ 

مادة لتنظٌم عمل  15على تنظٌم الجمعٌات والمإسسات األهلٌة ، حٌث أفرد  1953

، ولقد كان للمإسسات المدنٌة والروابط الشبابٌة  الجمعٌات والمإسسات األهلٌة

والعمالٌة دور بارز فً الحراك السٌاسً فً هذه المرحلة ؼٌر انه تالشى مع 

 1969االنقالب 
(141) 

. 

حاولت الدولة تضٌٌق حركة مإسسات المجتمع المدنً كما حصل فً سنة  

ة ، بسبب عندما عدلت بعض القوانٌن وحقوق واجبات النقابات العمالٌ 1962

حضورها فً اإلضرابات والمقاطعة لسفن وطابرات الدول االستعمارٌة . ولم ٌسمح 

اال بظهور بعض أشكال النشاط المحكوم بتشرٌعات التبعٌة للدولة ، كجمعٌة الهالل 

وتبعٌتها للدولة ، لوزارة الصحة ، ؼٌر أن تنامً الوعً  1959األحمر اللٌبً 

ة ونمو حركة التطور االجتماعً كان سبباً فً ظهور الثقافً والسٌاسً للقوى الوطنٌ

الجمعٌات والنشاط الثقافً ، حٌث نشطت النخبة المثقفة فً تكوٌن المنتدٌات 

والجمعٌات والصحؾ المستقلة ، كما نشطت الساحة الجامعٌة فً تنظٌم 

المحاضرات والندوات واألمسٌات الثقافٌة التً كانت تقٌمها الجمعٌات التابعة 

ات واألقسام الجامعٌة ، مثل جمعٌة احمد رفٌق المهدوي ، وجمعٌة شكسبٌر ، للكلٌ

وجمعٌة ابن خلدون وؼٌرها. 
(142)

   

 فبراٌر 97الى ماقبل ثورة  9969ثالثاا : مرحلة 

 1977أحكم نظام القذافً الخناق تماماً على كل صوت مخالؾ له ، ففً عام  

ؼٌر القذافً اسم لٌبٌا إلى الجماهٌرٌة العربٌة ، إذ مثلث الجماهٌرٌة نظاماً جدٌداً 

للحكم مبنٌاً على مبادئ الكتاب األخضر للقذافً . لقد أنتج هذا النظام حكماً رسمٌاً 

إتمرات واللجان ، مع صالحٌات متداخلة فً الؽالب بالػ التعقٌد ٌشمل وفرة من الم

، أسهمت فً نشإ إحساس بالفوضى المنسقة والدابمة ، والشًء الالفت لالنتباه هو 
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بروز وتنامً دور اللجان الثورٌة كحركة قوٌة ساهمت فً خنق كل األصوات 

السٌاسٌة المعارضة .
(143)

 

، بإلؽاء واالبتكاروالتوعٌة تجفٌؾ منابع الثقافة والفكر سعى النظام الى لقد  

األنشطة المدنٌة الحدٌثة كالمكتبات العامة والمسرح والسٌنما والفنون الراقٌة التً 

الطاقات وإطالق المواهب، وكذلك منع دخول الصحؾ  دشحومن شؤنها تنمٌة الذوق 

والمجالت وقصر استٌراد الكتب على مإسسة رقابٌة واحدة تابعة للنظام. هذا كله 

ى أن تحرم األجٌال من تلقً دروس فً األدب اللٌبً أو الفنون اللٌبٌة أو أدى إل

عن أبطال التارٌخ واألدباء والشعراء، وؼٌرها من وسابل تؽذٌة  التراث العلمً أو

نتشار الفساد السٌاسً واإلداري، وتمكٌن وتفضٌل أفراد "اللجان الثورٌة" وا . الهوٌة

وجعلهم قدوة للشباب المحروم من المزاٌا وإظهارهم بمظهر الصفوة فً المجتمع، 

المادٌة والمعنوٌة، وذلك بؽٌة استقطابهم وتجنٌدهم لخدمة أؼراض النظام وتورٌطهم 

. ممارسات ال ترضً الضمٌر الحً  فً ارتكاب
(144)

 

لقد صدر خالل هذه الفترة العدٌد من القوانٌن المكبلة للعمل العام والنشاط  

النقابً والمهنً المستقل
 ((

. 119، قانون الجمعٌات  1972قانون تجرٌم الحزبٌة  

وّجهت أعنؾ ضربة للمثقفٌن وهو خطاب زوارة  1973، وفً عام  1971لسنة 

مثقؾ بٌنهم عدد  311الذي أعلن فٌه ما سمً بالثورة الثقافٌة ، حٌث اعتقل أكثر من 

كبٌر من األدباء والّكتاب
(145)

 . 

تمع المدنً والدولة فً لٌبٌا خالل تقترب أنواع التفاعل بٌن منظمات المج 

 النظام السابق ، من نموذج " كوربورتارٌة الدولة " وٌشهد على ذلك األتً :

األحزاب السٌاسٌة محظورة منذ السنوات األولى للنظام السابق، واعتبر   -1
 تكوٌن األحزاب جرٌمة ضد الثورة .

 وإلزامٌة .النقابات واالتحادات والروابط المهنٌة ؼٌر تنافسٌة  -2
ال تمثل منظمات المجتمع المدنً مجاالً مستقالَ عن الدولة ، بل هً متضمنة  -3

 فً البنٌة التنظٌمٌة الرسمٌة وتعتبر جزاَ منه .
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كل نقابة أو اتحاد مهنً ٌحتكر عملٌة  تمثٌل المصالح  المختلفة  ضمن فبته   -4
.
(146)

 
إن ما ٌمكن استخالصه من هذه المرحلة هو تعدد فصولها وآلٌاتها وعملها  

فً الحقل الثقافً هو تدجٌن العمل الثقافً من خالل ما سمً بمإسسات نقابٌة      " 

اتحاد األدباء ونقابة الفنانٌن " لخدمة مشروع الدولة األٌدٌولوجً و ٌخدم أؼراض 

قوانٌن وتقوم بالتموٌل وتضع شروط المإسسات السٌاسٌة الرسمٌة التً تسن ال

العضوٌة ، ولهذا فالمإسسات المسماة بالنقابٌة ال تنطبق علٌها أي من المعاٌٌر التً 

تعرفها مإسسات المجتمع المدنً 
(147)

 . 

لقد اتسمت المإسسات فً هذه المرحلة بطابعٌن ، طابع نقابً وطابع أهلً ،  

الثانً ٌكون مإسسة للعمل األول تكون مإسسة على أساس مهنً بحت ، أما 

التطوعً الخٌري ، والذي ٌقدم المساعدات لمن ٌحتاجونها وتكون نتاجاً اجتماعٌاً 

 2111(( لسنة  9بحتاً ، وكانت هذه المإسسات تخضع وتندرج تحث قانون رقم )) 

بشؤن عمل الجمعٌات األهلٌة ، مثل النقابات واالتحادات والروابط المهنٌة ، لقد كان 

علٌها االلتزام بالسٌاسة العامة للدولة التً تمتلك وحدها حق إنشاء أو حل هذه لزاماً 

التنظٌمات ، لذلك لم تحتل منظمات المجتمع المدنً أي فضاء مستقل ومنفصل عن 

الدولة ، بل اعتبرت جزءاً من آلٌات النظام السٌاسً 
(148 )

. 

الجمعٌات  كان هذا القانون* ٌطلق علٌه قانون كبت الجمعٌات ، كان على 

والمنظمات األهلٌة وجوب إخطار اللجنة الشعبٌة العامة ، أو اللجنة الشعبٌة للشعبٌة 

بكل انعقاد لمإتمر الجمعٌة والموضوعات الواردة فً جدول أعماله ، وحضور 

عضو منها االجتماعات ، وكذلك وجوب إحالة صورة من محضر االجتماعات 

ر الشعبً للشعبٌة ، وهذه تدخالت ألمانة مإتمر الشعب العام ، أو المإتم

الخاص  1971وصالحٌات لم تعرفها نصوص القانون المدنً الملؽاة لسنة 

بالجمعٌات .
149
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إن الرقابة الشدٌدة والسٌطرة األمنٌة قضت على كل الرؼبات والمبادرات أو  

أي نشاطات أخرى لدرجة انعدام الجرأة والخوؾ الشدٌد من ذكر كلمة اجتماع أو 

واستبدالها بكلمة لقاء ، لقد أوهم النظام بقٌام و والدة جمعٌات أهلٌة مستقلة  مبادرة ،

تحت على ما ٌطلق علٌه مإسسة القذافً للجمعٌات الخٌرٌة والتنمٌة ، والتً أرٌد أن 

تكون أهلٌة ، ولكنها حملت اسم رأس النظام الرسمً كما كان ربٌسها ، وتظاهر 

 مدنً.بلعب دور المصلح الداعم للمجتمع ال

وبالعودة إلى تارٌخ وجود الجمعٌات األهلٌة ومنظمات المجتمع المدنً فً  

جمعٌة كما أفاد مركز  95إلى  91مرحلة النظام السابق كان هناك ما ٌقارب من 

دعم منظمات المجتمع المدنً ، الذي تم تسجٌله وفقاً لقانون الجمعٌات األهلٌة رقم 

إلعادة تنظٌم الجمعٌات   2111( لسنة  19وقانون رقم )  1971(( لسنة  111)) 

ٌّدها ووضعها فً مسار  األهلٌة والذي كان ٌوصؾ  بقانون كبت الجمعٌات وتق

النظام . لقد حرص النظام القذافً على تؽٌٌر القوانٌن بشكل متواصل ، فافتقرت 

البالد إلى نص قانونً واضح وأساسً أو دستوري، ففرضت هٌمنة النظام عدم 

الم الخاص أو المجتمع المدنً بالتواجد ، وكانت المبررات جاهزة ، السماح لإلع

وهً تحقٌق السٌطرة الكاملة للشعب على كل شًء بواسطة الشعب ككل ، لذلك فإن 

تحقٌق هذا الهدؾ كان ٌعنً اعتبار أن كل شًء ٌعد سٌاسٌاً ، لذا فإن الكثٌر من 

العامة وركزوا طاقاتهم على اللٌبٌٌن انسحبوا من المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة و

مصالحهم الخاصة أو الشخصٌة أو مصالح عابالتهم 
(150)

 . 

 

 فبراٌر 97ثورة ً : مؤسسات المجتمع المدنً بعد الثان المطلب

بالعودة إلى اإلعالن الدستوري المإقت* الذي أصدره المجلس االنتقالً  

لرسم معالم النظام السٌاسً االنتقالً بعد سقوط القذافً نجد أن هذا األخٌر استند إلى 

جملة من المبادئ العامة والقٌم األخالقٌة ذات الطابع العام . سعى اإلعالن 

ً تطلعاتهم من خالل بٌان انطالقه نحو الدستوري المإقت إلى مخاطبة آمال الناس ف

وأكد على إقامة  ((مجتمع المواطنة والعدالة والمساواة واالزدهار والتقدم والرخاء  ))

نظام سٌاسً دٌمقراطً مبنً على التعددٌة السٌاسٌة والحزبٌة ، وأن الدولة تكفل 
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وٌصدر  حرٌة تكوٌن األحزاب السٌاسٌة والجمعٌات وسابر منظمات المجتمع المدنً

قانون بتنظٌمها 
(151)

 . 

لقد تجلت منظمات المجتمع المدنً فً صورها األولى على الجانب اإلؼاثً  

والخٌري ، ودلك استجابة للحالة التً فرضتها الثورة فً مراحلها األولى على 

األرض  من تقدٌم الدعم الطارئ من مساعدات طبٌة ومواد إؼاثة وطرود تموٌنٌة ، 

من بنؽازي ثم انتقلت إلى مصراتة بعد حصارها الطوٌل من وانطلقت بداٌاتها 

كتابب القذافً ، نشطت فٌها الجمعٌات الخٌرٌة وجمعٌات الدعم النفسً واالجتماعً 

والتؤهٌل المجتمعً ، بسبب كثرة الجرحى والشهداء ، وكذلك نشط هذا النوع من 

أكتوبر  -23الجمعٌات فً الزاوٌة والجبل الؽربً ، وعقب إعالن التحرٌر فً 

بدأت المرحلة الثانٌة فتحولت اهتمامات المنظمات والجمعٌات إلى صٌؽة  2111

المرحلة المتسارعة نحو خارطة الطرٌق وقضاٌا التوعٌة الخاصة بالمصالحة 

الوطنٌة والسلم األهلً والحوار والمواطنة والدٌمقراطٌة والعدالة ، باإلضافة إلى 

ً الحراك السٌاسً دعم وتقوٌة دور المرأة والشباب ف
(152)

 . 

وفً هذه المرحلة أبصرت النور مبات من منظمات المجتمع المدنً الجدٌدة،   

وتم تشكٌل مإسسات ومنظمات المجتمع المدنً فً جمٌع ربوع قطاعات الحٌاة فً 

لٌبٌا ، ولعبت دورا مهماً فً الفراغ الذي خلفه سقوط القذافً فً السلطة ، فساعدت 

مدنً على استعادة األمن والنظام اإلداري فً كثٌر من الحاالت منظمات المجتمع ال

كحال مجلس حكماء لٌبٌا الذي ساهم فً المصالحة الوطنٌة فً المناطق التً تشهد 

توتراً خاصة فً جبل نفوسة ، حٌث ركزت على نزع فتٌل الصراع بٌن القبابل التً 

لثورة ، وقد أدت هذه استخدمها القذافً للدفاع عن حكمه، وجٌرانهم المإٌدٌن ل

الشبكة من منظمات المجتمع المدنً دوراً حاسما فً دفع عملٌة بناء السالم  
(153)

 . 

لقد اهتم المتعلمون والمثقفون بتكوٌن األحزاب السٌاسٌة وجمعٌات المجتمع  

المدنً ، ولعدم خبرة اللٌبٌٌن بهذٌن المجالٌن ظهرت أحزاب فً كل مدٌنة وبلدة 

ل مجموعة اسماً  للحزب أو التشكٌل السٌاسً دون التفكٌر فً وقرٌة ، واختارت ك

فلسفة وأهداؾ هذا الحزب . ولقد تفنن الذٌن اتجهوا نحو تشكٌل جمعٌات المجتمع 
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المدنً فً اختٌار أسماء لجمعٌاتهم والتً وجدت فً كل مكان ، وكون آخرون 

ا أسماء ذات جمعٌات لم تنتظم تحت عباءة المجتمع المدنً ، وإنما أخذت لنفسه

 مدلوالت دٌنٌة .

دخل اللٌبٌون إثر نجاح ثورة السابع عشر من فبراٌر فً سباق محموم من  

الى  1811أجل إشهار جمعٌات فً مختلؾ التخصصات ، حٌث قارب العدد اآلالؾ 

، ولم ٌنتظر اللٌبٌون نشر قانون ٌنظم الجمعٌات ، بل استبقوا ظهور القوانٌن  1911

ن األحزاب ، إذ أن بعض الجمعٌات تكونت بسرعة أثناء الحرب كما فعلوا فً تكوٌ

والتً تخصصت فً دعم المجهود الحربً واإلعاشة والجرحى وأسر المفقودٌن ، 

 إن هذا التسارع فً تكوٌن الجمعٌات ٌتطلب العدٌد من اإلجراءات منها : 

سن القوانٌن وتنظٌم العمل فً هذا المجال حتى تسٌر األمور تحت قواعد  -
 لدٌمقراطٌة .ا
 وجود لوابح تنظٌمٌة ومجالس إدارٌة ٌتم انتخابها .  -
 تطبٌق قواعد الشفافٌة فً جمع الموارد المالٌة . -
 ال ٌتم االنضمام إلى مكونات المجتمع المدنً على أساس قبلً أو عشابري . -

إن إشهار أٌة جمعٌة كان الهدؾ منه هو الحصول على الدعم المادي من الداخل أو 

الخارج ٌفقدها الجانب األساسً من فلسفة المجتمع المدنً 
(154)  

انتشرت هٌبات ومنظمات أجنبٌة وعربٌة تحاول التدخل فً أنشطة الجمعٌات  

كون ضمن مإسسات األهلٌة ومإسسات المجتمع المدنً فً لٌبٌا ، بدعوى تؤهٌلها لت

المجتمع المدنً ، إن أؼلب من فرحوا بفكرة تكوٌن الجمعٌات ٌمكن أن ٌحسب على 

المجتمع المدنً من صؽار السن الذٌن لم تتح لهم الفرصة فً الماضً ، لذا ٌوجد 

تهافت من قبل هإالء على من ٌقومون بتقدٌم أنفسهم كخبراء أجانب قدموا إلى لٌبٌا 

اللٌبً ، إذ ٌنتمً هإالء إلى منظمات أجنبٌة ، وتثٌر الشكوك  لبناء المجتمع المدنً

حول األهداؾ الفعلٌة لهذا االهتمام بهذا الدعم األجنبً ، األمر الذي ٌستدعً أن 

ٌلتفت المسإولون إلى هذا األمر واإلعالن عن القواعد التً ٌجب مراعاتها فً هذا 

تفحل األمر تطوٌر أجهزة المراقبة والمتابعة قبل أن ٌسوالشؤن 
(155 )

. 
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 : واقع ومعوقات المجتمع المدنً فً لٌبٌا المبحث الثانً

من  لقد عانى المجتمع المدنً فً لٌبٌا وكل أنماط ومستوٌات العمل األهلً 

الملكً أو بنظام القذافً ، فلقد النظام بوتسلطها وذلك سواء تعلق األمر هٌمنة الدولة 

عتبر تكوٌن ا 1972، وفً عام  1953انتخابات م حظر األحزاب فً لٌبٌا عقب ت

األحزاب السٌاسٌة جرٌمة عقوبتها اإلعدام ، كان لزاماً على النقابات والروابط 

المهنٌة والجماعٌة االلتزام بالسٌاسة العامة للدولة التً تمتلك وحدها حق إنشاء أو 

مستقل مات المجتمع المدنً أي فضاء ، لذلك لم تحتل منظ حل هذه التنظٌمات

ؼٌاب هذا المكون فً لٌبٌا فإن منه ، لذلك  اً ومنفصل عن الدولة ، بل اعتبرت جزء

تحقٌق أي مستوى من الدٌمقراطٌة ، إن  ٌجعل عملٌة االنتقال عرضة للفشل فً

جود مجتمع مدنً العوابق القانونٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة زادت من نقص و

 بالمعنى الحقٌقً .

 

 وقات القانونٌة والسٌاسٌة  المع :المطلب األول 

 : تشرٌعٌة معوقات قانونٌةأوالا : 

افً  المبنً على سلطة الشعب لم بنٌة النظام السٌاسً فً عهد القذ كانت  

هم فً المشاركة السٌاسٌة ، لقد كبلت ومإسسات مدنٌة أن تس تدع ألي تنظٌمات

(( لسنة  19)) والقانون  1971(( لسنة  111مثل قانون ))  -القوانٌن الصادرة 

والجمعٌات إال بشروط  من تقٌٌد عمل التنظٌمات  - بشؤن الجمعٌات األهلٌة 2111

إن جل التحدٌات ٌكمن فً اإلطار التشرٌعً المنظم لعمل منظمات  ٌحددها القانون.

المجتمع المدنً على الصعٌد الوطنً ، إذ ال تزال القوانٌن المتعلقة بعملها تتضمن 

ات التً تعوق هذه المإسسات عن القٌام  بعملها بفاعلٌة. العدٌد من اإلشكالٌ
156
  

 ونصت هذه القوانٌن على منع نشاط المجتمع إال وفق األتً : 

سٌاسٌة خارج نطاق المإتمرات الشعبٌة بصفتها الجهة  تممارسا ةال مجال ألٌ – 1

 الوحٌدة التً تنظم وحدة العمل السٌاسً .االعتبارٌة  

 وبة المخالؾ للقانون إلى عقوبة التخوٌن بالسجن واإلعدام .العقوبة : تصل عق – 2
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 التدخل والرقابة المشددة على مإسسات المجتمع المدنً مهما كانت طبٌعتها . – 3

قصر عمل مإسسات المجتمع المدنً على مصالح أعضابها فقط فً المجال  – 4

 المهنً .

وص عمل بخص 2111((  لسنة  19لقد نصت إحدى مواد القانون ))   

الجمعٌات األهلٌة على أنها تبٌح تدخل الدولة وسٌطرتها على الجمعٌات ، حٌث 

نصت المادة العشرون من نفس القانون على دعوة مندوب من الجهة المختصة 

باإلشهار من قبل اللجنة التؤسٌسٌة لحضور إجراءات التؤسٌس لمإتمر الجمعٌة بدون  

النعقاده أو التخاذ قراراته ، كما أعطى  أن ٌكون له تؤثٌر على النصاب القانونً

المشرع فً المادة الخامسة والعشرٌن من القانون الحق للدولة المتمثلة فً أمانة 

مإتمر الشعب العام أو أمانة المإتمر الشعبً للشعبٌة حسب األحوال دعوة الجمعٌة 

لعقد اجتماع ؼٌر عادي متى تطلب األمر
(157)

 . 

نونٌة فٌها بؤنها لم توفر شروطاً قانونٌة كافٌة فً لٌبٌا توصؾ البٌبة القا 

لحماٌة األفراد والجماعات المختلفة ، إذ تسٌطر على الحكم فبات اجتماعٌة انفصلت 

عن مصالح الشعب فً ظل دولة استبدادٌة تسلطٌة ، ٌنتج عن دلك تؽٌٌب المراجع 

لدولة للرأي القضابٌة المستقلة ألعمال اإلدارة وهذا ٌسهم بشكل كبٌر فً فقدان ا

العام. إن القوانٌن هً التً تضمن هذا االستقالل النسبً وتنظم عالقة المجتمع 

المدنً والدولة ، ومن جهة أخرى هً التً تضمن وجود هذا الحٌز وتوسٌعه أو 

تضٌٌقه ، فالقوانٌن مهمة، واألهم منها هو مضمونها ، ألن األعمدة التً ٌقوم علٌها 

التً تمنح الحرٌات  المجتمع المدنً هً الحقوق
(158)

 . 

إن جًل التحدٌات القانونٌة تكمن فً اإلطار التشرٌعً الناظم لعمل منضمات  

المجتمع المدنً على الصعٌد الوطنً ، إذ ال تزال القوانٌن المتعلقة بعملها تتضمن 

العدٌد من اإلشكالٌات ودرجة تحكم الدولة وأجهزتها اإلدارٌة فً إنشاء هذه 

وحلها ، التً تعوق هذه المإسسات الجمعٌات وتحدٌد نشاطها وهٌكلٌتها ودمجها 

 بالقٌام بدورها بفاعلٌة وتتمثل فً : 

إشكالٌات فً التؤسٌس : مجمل القوانٌن مازالت تضع العقبات اإلجرابٌة  -
والموضوعٌة أمام تؤسٌس الجمعٌات وهذا ما تطالعنا به قوانٌن الجمعٌات فً 

 (( . 19لٌبٌا وقانون )) 
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عالٌات : منعها من ممارسة اي نشاط إشكالٌة فً ممارسة النشاطات والف -
 سٌاسً أو ممارسة دور رقابً مما ٌتنافى مع االستقالل فً عملها .

بات أمام الحصول على التموٌل المالً : اذ تشترط القوانٌن الناظمة لعمل عق -
المجتمع المدنً التً ترؼب فً الحصول على تموٌل مالً على موافقة 

، مع حق الرفض دون إبداء األسباب الوزٌر المعنً او الجهة المعنٌة 
(159)

 . 
عدم إشراك منظمات المجتمع المدنً فً بلورة وإعداد المشارٌع والقوانٌن  -

 التً من شؤنها أن تسهم فً عملٌة البناء الدٌمقراطً .
حرمان روابط ونقابات المهنٌٌن والعمال والطالب والمدرسٌن من تنظٌم  -

سسات الدولة التنفٌذٌة أعضابها بحرٌة واستقاللٌة كاملة عن مإ
(160)

 . 
 تحدٌد عدد األعضاء المإسسٌن بخمسٌن عضواً على األقل . -

هذه الجمعٌات من أداء بصٌص أمل ٌمكن  أي جاء لٌطفا 19إن القانون رقم 

دورها التطوعً ، فهو أعطى الدولة الحق للتراخٌص إلشهار الجمعٌات مع 

إعطابها الحق فً مراقبة نشاطها ، وحق حل الجمعٌات أو دمجها وهو من أخطر 

قرار ألنه ٌعنً إلؽاء الوجود القانونً والمادي للجمعٌة بواسطة التدخل، طرق 

 إداري، ولٌس من خالل القضاء .

بقراءة سرٌعة لمواد القانون ٌتؤكد من كل مادة منها أن إصدار القانون ٌتناقض 

مع مبررات تكوٌن الجمعٌات األهلٌة ، ورؼم العوامل االجتماعٌة والسٌاسٌة 

األخرى فإن القانون أسهم كثٌراً فً تؽٌٌب أٌة مبادرة تستهدؾ خدمة اجتماعٌة عامة 

انون رؼم أنه ٌتعامل فً دٌباجته مع بدلٌل الواقع الذي نعٌشه ونعرفه ، والق

الجمعٌات األهلٌة إال أن مواده تنافست فً إلؽاء صفة األهلٌة عن هذه الجمعٌات ، 

حٌث جعلت منها صورة أخرى مشوهة ألٌة مإسسة رسمٌة، األمر الذي ٌإكد أن 

مإسسات المجتمع المدنً لن ٌكون لها وجود حقٌقً وفاعل فً ظل مثل هذه 

القوانٌن .
(161)

 

 

  ثانٌا : معوقات سٌاسٌة

تسٌر عملٌات التحول  ،تتعثر عملٌة التحول الدٌمقراطً فً لٌبٌا بٌنما

الدٌمقراطً فً بلدي الجوار مصر وتونس بخطى متسارعة رؼم ما شابها من 

تزال  وهً ال -صعوبات.....وٌمكن القول بان عملٌة التحول الدٌمقراطً فً لٌبٌا 
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عمر  إطالةة من المعوقات والسلبٌات التً من شانها تشهد جمل - األولىفً مرحلتها 

 األهداؾتحٌد بها عن  أخرىالتوجه بها نحو مسارات  أوالمرحلة االنتقالٌة ، ودفعها 

ذلك بفعل فاعل  أكانوالمبادئ التً قامت من اجلها انتفاضة الشعب اللٌبً ، وسواء 

عٌة والفراغ الثقافً نتٌجة الظروؾ االجتما  أموتخطٌط متعمد )نظرٌة المإامرة( 

والسٌاسً وانعدام الخبرة والممارسة السٌاسٌة لدى القوى الوطنٌة ، فان ما ٌشؽل 

بالنا هو حالة التجاذب واالستقطاب الحادٌن بٌن القوى السٌاسٌة الفاعلة ، والنتابج 

وتداعٌاتها وانعكاساتها السٌاسٌة واألمنٌة على المشهد  السلبٌة المترتبة على ذلك

السٌاسٌة وتفاعالتها فً لٌبٌا. وٌمكن  سً االجتماعً وخاصة على العملٌةالسٌا

 بإٌجاز تسلٌط الضوء على بعض هذه المعوقات السٌاسٌة : 

ىوالقولألحزاب  اإلعالمٌةالممارسات السٌاسٌة ؼٌر الدٌمقراطٌة والحرب  - 1

واالنفراد بالسلطات السٌاسٌة  األخرالسٌاسٌة التً ٌسعى كل منها إلقصاء  

 والتشرٌعٌة والتنفٌذٌة. 

الشعب  أبناءادعاء بعض القوى السٌاسٌة والحزبٌة بؤحقٌتها دون ؼٌرها من  – 2 

اللٌبً باالنفراد بالمناصب القٌادٌة وبمفاصل الدولة ومإسساتها فً الداخل  

ٌة فً الداخل ٌذعلى المناصب السٌاسٌة والتنف ا محموماً والخارج ) شهدنا تدافعً 

 مثٌال فً دول الجوار تونس ومصر ( . والخارج لم نشهد له

تؽلٌب لؽة السالح والمواجهة والتخوٌن على لؽة الحوار والتفاهم بٌن القوى  – 3

 الوطنٌة . 

 على المصلحة العلٌا للدولة اللٌبٌة . المناطقٌةتؽلٌب المصالح الذاتٌة والقبلٌة   – 4

 المضادة عبر اإلعالمٌةام السابق لالنتفاضة من خالل الحرب مقاومة بقاٌا النظ –5 

 والفٌسبوك وؼٌرها . اإلعالمٌةبعض األجهزة 

 ؼٌاب دور فاعل لمإسسات المجتمع المدنً.  –6 

 .الضؽوط والتدخالت الخارجٌة – 7
(162)
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 . اإلدارٌةالفساد المالً والفوضى  – 8

 المطلب الثانً : معوقات ذاتٌة 

الذاتٌة فً العدٌد من اإلشكالٌات على الصعٌد التنظٌمً  تتمثل التحدٌات

المإسسً، وحتى تستطٌع مإسسات المجتمع المدنً القٌام بدورها بكل اقتدار علٌها 

تجاوز واقعها الحالً الذي أخطؤ منذ البداٌة حٌث ارتكب أؼلب مإسسً هذه 

لهذه الجمعٌات  الجمعٌات أخطاء أثناء التؤسٌس، منها أنهم لم ٌفتحوا باب االنضمام

و القبٌلة او المنطقة  ةأمام الجمٌع ، حٌت كان االنضمام مقتصر على أبناء العابل

الواحدة ، وحتى تقوم هذه الجمعٌات والمإسسات بدورها علٌها النظر فً هذه 

 اإلشكالٌات ومنها

ؼٌاب التجانس والتكامل وضعؾ التعاون المنظم بٌن مإسسات المجتمع   -1
 المدنً .

موضوع الجمع بٌن التطوع والمهنة فً األداء ؼٌر واضح ، إذ أن  ال ٌزال  -2
ؼٌاب مبدأ التطوع تسبب فً تنامً قضٌة مهنة مإسسات المجتمع المدنً 
من حٌث الربح والكسب من العمل واقتصار التطوع إن وجد على من ال 
ٌملكون العمل أو الساعٌن للبحث عن فرص عمل ممن ٌنقصهم الخبرة، مما 

 العام . ءتراجع فً األداٌإدي الى 
ضعؾ التموٌل الذاتً ، إذ أؼلب منظمات المجتمع المدنً تعتمد على الدعم   -3

المقدم من المنظمات الدولٌة ، ولم تطور عملها بوسابل تموٌل ذاتٌة تحقق 
 من خاللها رٌعها لتحقٌق أهدافها .

قٌام أؼلب المإسسات والمنظمات على نشاط شخصً   -4
(163)

. 
انشؽال مإسسات المجتمع المدنً بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة على حساب   -5

 الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة .
ضعؾ النظام الهٌكلً والمإسسً للمإسسات ، ضعؾ المعلومات   -6

 واالتصاالت والوسابل التقنٌة .
وجود منافسات ؼٌر شرعٌة بٌن المإسسات واإلفراد الذٌن ٌتربعون على   -7

 متها مع مإسسات وقٌادات أخرى ، وؼالباً ما ٌكون طابعها شخصٌاً . ق
إن التحدٌات واإلشكالٌات الذاتٌة  السابقة التً طرحت ال ٌعنً طرحها رسم 

صورة قاتمة للمجتمع المدنً ومإسساته ، وإنما الهدؾ منها توفٌر رإٌة واقعٌة 

حدٌات سواء على للوضع الراهن لها ، وصٌاؼة مستقبل قادر على مواجهة الت

المستوى المحلً أو اإلقلٌمً أو الدولً ، وإن رسم تفاصٌل هذه اإلشكالٌات ما هو 
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حلول لها والحد منها فً بعض األحٌان عن طرٌق قٌام الندوات  دإال  محاولة إلٌجا

والمإتمرات وفهم أسالٌب التعامل معها 
(164)

 . 

وبقدر ما تصبح منظمات المجتمع المدنً قادرة على تالفً هذه التحدٌات 

والتوجه نحو المإسسٌة فً العمل ضمن هٌكل تنظٌمً واضح  -بؤسالٌب فاعلة 

ٌتسنى لها القٌام   -المعالم ، واالستناد الى أنظمة داخلٌة فً العمل تتسم بالشفافٌة 

بؤدوارها بكل حرفٌة واقتدار 
(165 )

 . 
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 المبحث الثالث : التحول السٌاسً والمجتمع المدنً فً لٌبٌا .

طٌة وأنها من شتى القوى السٌاسٌة عن ضرورة الدٌمقرالٌوم ٌتحدث الجمٌع ا

 إلصالح األنظمة الحاكمة فً المنطقة،  الحتمً الطرٌق

 مإسسات المجتمع المدنً واحدة من الحلقات الربٌسٌة والفعالة فً فتشكٌل

هم فً تطور المجتمع وتقدمه إحداث التؽٌٌر فً المجتمع بما ٌس الدٌمقراطٌة وفً

، سواء فً تطور المجتمع أو تفعٌل  المنظمات تلك حسب المنهج والعمل الذي تتخذه

 .دورها مشاركتها فً صناعة القرار بما ٌسهم تعزٌز

تفتقر للكثٌر من الدعم فلهذه المإسسات الدور الذي ال ٌمكن االستؽناء عنه ، مع أنها 

بل ٌتعداه  ،والحماٌة الدولٌة .وال ٌقتصر دور مإسسات المجتمع المدنً على ذلك

المإسسات بتفعٌل دور المرأة ونشر الثقافة الدٌمقراطٌة وثقافة  هذهحٌث تهتم 

فعلى كثٌر من  ،التسامح والمشاركة فً النشاطات السٌاسٌة وخاصة االنتخابات

نً التخلص من التخبط والعشوابٌة والتخلص من كثٌر من مإسسات المجتمع المد

 .األعمال التً من شؤنها تضٌٌع الوقت والجهد والكفاءات إلرضاء أطراؾ معٌنة

  المطلب األول : التحول الدٌمقراطً فً لٌبٌا

أثبتت خبرة التارٌخ العربً الحدٌث أن إنكار السلطات الحاكمة العربٌة لمبدأ 

لعجز والنكوص عن كفالة الفعالٌة كان له أثره على تخلؾ األمة التعددٌة السٌاسٌة وا

والعجز عن إحداث تنمٌة اقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة ، فكثٌراً ما برزت تجربة 

الحزب الواحد أو الزعٌم الواحد على أنها من أجل الخٌر والعدالة االجتماعٌة 

أن ٌنفض ؼبار التخلؾ والتنمٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة . فالمجتمع اللٌبً حاول 

واللحاق بركب التقدم الحضاري دون االعتماد على المنظمات الرسمٌة التً تإسسها 

الدولة للقٌام بالنشاط العام فً تنمٌة مشارٌع المجتمع ، فالقوى التً تدفعها رؼبتها 

الذاتٌة فً الحراك االجتماعً والسٌاسً مستعدة لٌس فقط للتطوع والتبرع بوقتها 

للتبرع بالمال من أجل تفعٌل القوى والطاقات الكامنة فً المجتمع الذي   فقط ، بل

تبحث عن الفرصة لخدمته . 
(166)

  

ٌمذ أطجؼ اإلطالػ ِٓ اٌّطبٌت اٌٍّؾخ داخً اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ ٌٍٕٙٛع 

ثبٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ ١ٌج١ب ٚاإلطالػ اٌغ١بعٟ اٌذاخٍٟ ، ٌىٕٗ رؼشع ٌّٛعخ ِٓ 

 ك أ٘ذافٗ اٌّشعٛح ،ٚرٌه ٌؼذح أعجبة ِٕٙب :اٌؼٛائك اٌزٟ ؽبٌذ دْٚ رؾم١
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غ١بة ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚرىج١ٍٙب ثبٌمٛا١ٔٓ اٌظبٌّخ اٌزٟ فشػٙب  -

 19اٌٙبعظ األِٕٟ اٌّغ١طش ػٍٝ اٌغٍطخ اٌؾبوّخ فٟ ١ٌج١ب ، ِٕٚٗ لبْٔٛ سلُ 

 2001ٌَغٕخ 
 أزشبس اٌفغبد اٌّبٌٟ ٚاٌفٛػٝ اإلداس٠خ . -
ػذَ رفؼ١ً اٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ثبٌؾش٠بد اٌؼبِخ ٌززٛاءَ ِغ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ  -

 ٌؾمٛق االٔغبْ .
٠ؼزجش ٔظبَ اٌمزافٟ ِٕب٘ؼبً ٚسافؼبً ٌألؽضاة اٌغ١بع١خ ، ٠ٚشٜ أٔٗ ال ِجشس  -

 ٌٛعٛد أؽضاة ع١بع١خ .
سفغ األعظ اٌؼبِخ اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب إٌظُ اٌزم١ٍذ٠خ اٌّؼبطشح ٚاػزجبس٘ب  -

زبرٛس٠خ ٔظّبً دو
(167) . 

ِٕظِٛخ اٌم١ُ اٌزم١ٍذ٠خ اٌّٛسٚصخ ٚاٌّزغذسح فٟ اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ .ِٚغزٜٛ  -

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌضمبفخ اٌّزذٟٔ .
ٚثبٌشغُ ِٓ أْ إٌمبثبد ٚاالرؾبداد ٚاٌشٚاثؾ ا١ٌّٕٙخ ِزؼّٕخ فٟ ث١ٕخ عٍطخ 

اٌشؼت فٟ ١ٌج١ب فاْ دٚس٘ب ٠مزظش ػٍٝ اال٘زّبَ ثشإٚٔٙب ِٚشبغٍٙب ا١ٌّٕٙخ ،ٚأْ 

١ٍج١١ٓ ٠ٕزظّْٛ فٟ ٔمبثبد ٚارؾبداد ٚسٚاثؾ ١ِٕٙخ ٠ؼجشْٚ ف١ٙب ػٓ ِظبٌؾُٙ اٌ

اٌّخزٍفخ أِبَ ِإرّش اٌشؼت اٌؼبَ ٚال ٠ؾك ٌُٙ اٌزظ٠ٛذ ؽٛي لؼب٠ب ع١بع١خ ػبِخ  

ٌمذ رّذ رشعّخ ٘زٖ اٌّمبالد ئٌٝ لٛا١ٔٓ ٌٚٛائؼ ٚلشاساد ٌزٕظ١ُ ٘زٖ إٌمبثبد 

وً ِٕٙخ أٚ ؽشفخ ٠ؾزىش رّض١ٍٙب ارؾبد أٚ ٚاالرؾبداد ٚاٌشٚاثؾ ، فٕض اٌمبْٔٛ ػٍٝ 

ساثطخ أٚ ٔمبثخ ٚاؽذح فمؾ ، وّب ال ٠غٛص ٌٙب اٌم١بَ ثأٞ ٔشبؽ ١ٌظ ٌٗ ػاللخ ثشإٚٔٙب 

ا١ٌّٕٙخ 
(168 )

. 

ٌمذ ِبسط إٌظبَ اٌؼذ٠ذ ِٓ األعب١ٌت ٚاٌّّبسعبد اٌغ١بع١خ اٌزٟ أصشد فٟ 

 ِٕظِٛخ اٌم١ُ ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ وىً ٚٔزوش ِٕٙب : 

ا١ٌّٕٙخ ػٍٝ األؽش ٚاٌّإعغبد اٌضمبف١خ اٌزم١ٍذ٠خ ثمظذ رط٠ٛؼٙب فٟ ِغبس   -1

أ٘ذاف إٌظبَ أٚ اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ ، فمذ رُ رؾ١١ذ اٌغٍطخ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌؾذ ِٓ 

 دٚس٘ب فٟ اٌمؼب٠ب اٌزؼ١ّ١ٍخ .
أزٙبط خطبة ع١بعٟ رؾش٠ؼٟ ٘ذفٗ رغف١ٗ ِجبدب اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚرغش٠ُ ِٓ   -2

 ٠زجٕب٘ب .
اٌخطبة اٌغ١بعٟ ٚٚالغ اٌّّبسعخ ، فغبء اٌخطبة اٌغ١بعٟ  أعظ فغٛح ث١ٓ -3

١ٍِئبً ثّٕبشذح اٌم١ُ ِضً اٌؼذاٌخ ٚاٌّغبٚاح ٚاٌؾش٠خ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚاٌٛػٛد 

 ثبالٔغبصاد ٚاإلطالؽبد ، ٚ٘ٛ ِخبٌف ٌٍٛالغ .
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أدد ِضً ٘زٖ اٌّّبسعبد ٚاألعب١ٌت اٌٝ غ١بة دٚس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ا١ٌٍجٟ ١ٌؾً 

مجٍٟ اٌؼشبئشٞ اٌزٞ عؼٝ إٌظبَ ِٓ خالٌٗ اٌٝ رىش٠ظ االٔزّبءاد ِؾٍٙب اٌّغزّغ اٌ

اٌؼ١مخ ػٍٝ ؽغبة ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ ، ففٟ أػمبة سفغ اٌؼمٛثبد ػٓ ١ٌج١ب فزشح 

اعزّش إٌظبَ فٟ االػزّبد ػٍٝ اٌمجبئً ٚرُ دفغ ِب ٠ؼشف  2004- 2003اٌؾظبس 

ّغزّغ ا١ٌٍجٟ ثبٌم١بداد اٌشؼج١خ ثٛعٗ خبص ٚػٍٝ ٔؾٛ ِزضا٠ذ ئٌٝ ِمذِخ اٌ
169
. 

ٌمذ ٚػغ اٌمزافٟ ػبئٍزٗ ٚلج١ٍزٗ فٟ ِشوض ٔظبِٗ ، ِٚغ ِشٚس اٌٛلذ أطجؼ 

أثٕبؤٖ ٠ٍؼجْٛ دٚساً ِؾٛس٠بً ثشىً ِزضا٠ذ ٠ٚمطؼْٛ ألٔفغُٙ فؼبءاد ِخزٍفخ فٟ 

ا١ٌّبد٠ٓ اٌغ١بع١خ ،ؽ١ش أخشؽ ع١ف اٌمزافٟ ِٓ خالي ِإعغزٗ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ 

اٌزٟ ؽظ١ذ ثزغط١خ ئػال١ِخ ٚاعؼخ ٌٍذفبع ػٓ ؽمٛق اٌّجبدساد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ 

ؽبٚي ع١ف اٌمزافٟ ئلٕبع ٚاٌذٖ ثؼشٚسح ارخبر اٌزذاث١ش اٌالصِخ ٚرطج١ك اإلٔغبْ ،

اٌغ١بعبد اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رمًٍ رذس٠غ١بً اٌؼغٛؽ اٌذ١ٌٚخ اٌّفشٚػخ ػٍٝ ١ٌج١ب ، 

اٌؼغؾ اٌشؼجٟ  ٚشذد ػٍٝ ػشٚسح ِؼبٌغخ اٌمؼب٠ب اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رخفف ِٓ

رٚٞ ا١ٌّٛي اإلطالؽ١خ ٚاٌشجبة ٚػٕبطش  ٓ، ٚوبٔذ ِجبدسح ع١ف عذة ا١ٌٍج١١

ِؾجط١ٓ ٚفٟ ؽبعخ ِبعخ ٌٍزغ١١ش  ااٌّؼبسػخ اٌّؼزذ١ٌٓ فٟ اٌخبسط اٌز٠ٓ وبٔٛ

اٌذاخٍٟ ، فمشس إٌظبَ اٌذخٛي فٟ ػ١ٍّبد أٚ ئطالػ اسرىض ثشىً أعبعٟ ػٍٝ 

طالػ اٌغ١بعٟ ، ٚوبْ اٌٙذف ٘ٛ أْ اإلطالػ االلزظبدٞ ، ٚئْ شًّ ثؼغ اإل

 ٠ؾمك اإلطالػ رغذ٠ذاً ٌششػ١خ إٌظبَ ِٚٓ رُ ئؽبٌخ ػّشٖ، ٚسثّب ٌزأع١ظ ٌٍزٛس٠ش.

َ ِٓ عبٔت اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ِٓ 2006ٚ٘زا ِب ٠فغش ِب ؽذس ػبَ 

دػُ اٌزؾٛي داخً ٔظبَ اٌمزافٟ سغُ اٌؾغبع١بد اٌزٟ ؽشطذ اإلداسح األِش٠ى١خ ِٓ 

 condole Rice٘ب عضء ِٓ اٌّبػٟ، ٚرؼزجش ص٠بسح اٌٛص٠شح وٛٔذ١ٌٚضا سا٠ظ " اػزجبس

ٌٍغٍٛط ِغ اٌمزافٟ اٌخطٛح األخ١شح ١ٌٍج١ب أْ ػ١ٍّخ ئػبدح رأ١ً٘ اٌمزافٟ لذ ثٍغذ    "

غب٠زٙب . ث١ّٕب ظٍذ ِغأٌخ دػُ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚؽمٛق اإلٔغبْ ٘بِش١خ ث١ٓ ِىٛٔبد 

اٌؼاللخ اٌضٕبئ١خ .
(170)

 

اٌمزافٟ ٔطبق اٌزغ١١ش ٚاإلطالػ ِضً االرظبي اٌّجبشش ِغ ِغ رٌه ؽذد 

ِؼبسػ١ٓ ٚخجشاء ١ٌج١١ٓ فٟ اٌخبسط العزّبٌزُٙ ٌٍؼًّ ػّٓ ِششٚع ١ٌج١ب اٌغذ ، 

ٌزٌه ظً اٌّششٚع فٟ أغٍجٗ ؽجشاً ػٍٝ ٚسق ، ألٔٗ ٌُ ٠ّظ ١٘ى١ٍخ اٌّإعغبد 

اٌغ١بع١خ ٚاإلداس٠خ ٚاٌمطبع اٌخبص ٚاألٍٟ٘ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ
 

. 
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َ 2010ٍك اٌشث١غ اٌؼشثٟ ثبؽزغبعبرٗ اٌشؼج١خ اٌؼبسِخ ِٓ رٛٔظ فٟ أٚاخش أط

ٚوبْ ِٓ اٌّزٛلغ أْ رٕظُ ١ٌج١ب عش٠ؼبً اٌٝ اٌّٛعٗ االؽزغبع١خ ، ٌُٚ ٠ّغ ٚلذ ؽ٠ًٛ 

ؽزٝ غذد ١ٌج١ب عبؽخ الؽزغبعبد ١ٌٚشرمٟ عمف اٌّطبٌت ِٓ ئطالؽبد الزظبد٠خ 

ارغبع االؽزغبعبد اٌٛال٠بد األِش٠ى١خ ٚع١بع١خ ئٌٝ اٌّطبٌجخ ثاعمبؽ إٌظبَ ، ِّىٓ 

ٚؽٍفبئٙب ِٓ أْ رغزغٍٙب . فمشسد عٍت اٌششػ١خ اٌذ١ٌٚخ ػٓ ٔظبَ اٌمزافٟ ِٚٛاعٙزٗ 

ػغىش٠خ صُ ئعمبؽ ٔظبِٗ.
(171)

  

َل يمكن تصور تحقيق تحول ديمقراطي دون توافر طرق سممية إلدارة اَلختالف  
ش حالة من اَلحتقان أدت في والتنافس والصراع السممي، ودول الربيع العربي تعي

بعض األحيان إلى اَلحتكام لقوة السالح لفض النزاعات والخالفات كما ىو الحال 
في المشيد الميبي، أي فشمت حركات المجتمع المدني ومختمف األطياف السياسية، 

إدارة اَلختالف بالطرق السممية مما انعكس سمبا عمى  فيوالدولة بمختمف مؤسساتيا 
تحول الديمقراطي التي تشيدىا ليبيا في أعقاب سقوط نظام القذافي، حيث مسارات ال

تؤول إلييا  دخمت ليبيا في حالة الفوضى، من الصعب الحكم بنوعية المآَلت التي قد
، ومرد ذلك إلى الجيد الراديكالي في صيغتو المتطرفة في في ليبياالحياة السياسية 

معمر القذافي وسعيو إلى تفتيت وتفكيك كل ما من شأنو إقامة دولة مدنية  عيد
القوانين والنظم والموائح المنظمة لعمل المجتمع، تؤسس لمجتمع مدني تحكم فيو 

 .وذلك انعكس سمبا في عممية اَلنتقال الديمقراطي في ليبيا

اٌظبدلخ  فجشا٠ش ٚعذد اٌشغجخ 17َ ثؼذ صٛسح  2011ػمت ئػالْ رؾش٠ش ١ٌج١ب ٚ

فٟ اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚئسعبء ِجبدب اٌزؼذد٠خ اٌغ١بع١خ ٚاٌؾضث١خ فٟ 

ئؽبس اٌمبْٔٛ ٚاٌّإعغبد ، ٚلذ أوذ اٌخطبة اٌغ١بعٟ اٌشعّٟ ٌٙزٖ اٌضٛسح ِٚب ٔظذ 

ػ١ٍٗ اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ اإلػالْ اٌذعزٛسٞ ػٍٝ أْ
 

" رؼًّ اٌذٌٚخ ػٍٝ ئلبِخ ٔظبَ 

ٝ اٌزؼذد٠خ اٌغ١بع١خ ٚاٌؾضث١خ ٚرٌه ثٙذف اٌزذاٚي اٌغٍّٟ ع١بعٟ د٠ّمشاؽٟ ِجٕٟ ػٍ

ِٓ اإلػالْ اٌذعزٛسٞ ٌزإوذ ػّبْ  30اٌذ٠ّمشاؽٟ ٌٍغٍطخ " وّب ٔظذ اٌّبدح 

ط١بغخ دعزٛس د٠ّمشاؽٟ ٌٍجالد ٚفك ئسادح اٌشؼت ا١ٌٍجٟ 
(172)

 . 
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  -فجشا٠ش 17ئْ االٌزضاَ ثمٛاػذ اٌؼ١ٍّخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌزٟ رفغشد ثغججٙب صٛسح 

أظٙش   -ٟ ِمذِزٙب اؽزشاَ اٌزؼذد٠خ اٌغ١بع١خ ٚاٌشأٞ األخش ٚرى٠ٛٓ األؽضاة ٚف

 ثٛادس عذ٠ذح ٚٚاػؾخ ٌٍؼ١بْ فٟ اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ ِٕٚٙب :

فبػ١ٍخ ِإعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ : ؽ١ش رىٛٔذ فٟ رٍه اٌظشٚف اٌظؼجخ   -1

اٌّفؼّخ ثشٚػ اٌٛؽ١ٕخ ِب ػشف ثّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٌٍّشح األٌٚٝ ثشىً 

 غزمً .ِ
أطالق اٌؾشان اٌغ١بعٟ : ٚعذ اٌشؼت ا١ٌٍجٟ ٔفغٗ ِؼطشاً ٌجٕبء ِإعغبرٗ   -2

ٚفك األعظ اٌغ١ٍّخ، ٌٚؼً اٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ ٚرغّغ ؽشوخ اإلخٛاْ 

 اٌّغ١ٍّٓ ٚثبلٟ اٌزٕظ١ّبد اٌؾضث١خ رذًٌ ػٍٝ رٌه.
طذٚس أٚي لبْٔٛ ٌألؽضاة اٌزٞ أطذسٖ اٌّغٍظ االٔزمبٌٟ، ؽ١ش طذس  -3

 َ ثشأْ رٕظ١ُ األؽضاة . 2012( ٌغٕخ 29اٌمبْٔٛ سلُ )
اٌزٛعٗ ٔؾٛ ٚػغ دعزٛس عذ٠ذ ٌٍجالد ٠شىً رؼبلذاً ٔبظّبً ٌؼاللخ اٌذٌٚخ   -4

 ثبٌّغزّغ .

ٌمذ دخٍذ ١ٌج١ب فٟ ِشؽٍخ ِّٙخ ِٓ ِشاؽً اٌزؾٛي اٌذ٠ّمشاؽٟ ٚرٌه فٟ ئعشاء 

أٚي ِغٍظ  ))أٚي أزخبثبد فٟ اٌجالد، ٚاٌزٟ ٔزظ ػٕٙب أزخبة اٌّإرّش اٌٛؽٕٟ 

ٚاٌزٞ رٌٛٝ ل١بدح اٌّشؽٍخ االٔزمب١ٌخ ٚظٙٛس ثؼغ اٌزٕبفظ فٟ رٛص٠غ  ((رأع١غٟ 

ِشاوض إٌفٛر ٚاٌّٛاسد ٚاٌّؼزشن اٌغ١بعٟ اٌغذ٠ذ 
(173)

 . 

فجشا٠ش ٚال رضاي ٟ٘ رؾذ٠بد داخ١ٍخ   17ئْ أوجش اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ صٛسح  

ٌزفبػً ث١ٓ األؽشاف اٌّإصشح رٌٛذد ِٓ سؽُ اٌضٛسح ، ٚرّضٍذ فٟ ئشىب١ٌخ اٌؼاللخ ٚا

اٌزٟ شبسوذ فٟ اٌضٛسح ٚلذ عّؼزٙب أ٘ذاف اٌضٛسح ٚفشلذ ث١ٕٙب ٚعٙبد إٌظش 

ِٚظبٌؼ ِخزٍفخ ، ؽ١ش ثذا ظب٘شاً ػٍٝ اٌغطؼ فٟ ثؼغ األؽ١بْ خالفبد 

ٚأمغبِبد ٚرذافغ ِٓ عبٔت ثؼغ األؽشاف ؽٛي ِشاوض طٕغ اٌمشاس فٟ ِإعغبد 

اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚاالؽزىبَ اٌٝ طٕبد٠ك االلزشاع،  ٚرضداد اٌذٌٚخ لجً اٌششٚع فٟ اٌؼ١ٍّخ 

 اٌّخبٚف وٍّب ارغؼذ دائشح اٌخالفبد فٟ ٚعٙبد إٌظش.

ٌٚؼً ِب ٠ض٠ذ ِٓ رؾذ٠بد اٌّشؽٍخ ، ٚعٛد ػششاد ا٢الف ِٓ اٌضٛاس اٌّغٍؾ١ٓ 

اٌز٠ٓ سفؼٛا اٌزخٍٟ ػٓ أعٍؾزُٙ ؽزٝ رٍجّٝ ِطبٌجُٙ اٌّخزٍفخ ،ٚرٛاطً األػّبي 

ّٟ ؽغبثبد ِٓ  اٌمزب١ٌخ ث١ٓ عٍغٍخ ِٓ اٌغّبػبد اٌمج١ٍخ ٚث١ٓ اٌىزبئت اٌزٟ رظف

اٌّبػٟ ، أٚ رزظبسع ػٍٝ اٌغٍطخ ٚإٌفٛر . ِٚغ رٌه ففشص ٔغبػ اٌؼ١ٍّخ االٔزمب١ٌخ 

١ٌغذ لبرّخ ، ِٚب ٠ؼضص ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٘ٛ اإلؽبؽخ ثبٌمزافٟ ، ٚاإلؽغبط ثب٠ٌٛٙخ 
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ٌزٟ ٠زُ ارخبر٘ب ِٓ : ئعشاء ا١ٌٍج١خ، ٚاٌزٛافك اٌؼبَ ؽٛي اٌخطٛؽ اٌشئ١غ١خ ا

االٔزخبثبد ، ٚط١بغخ اٌذعزٛس ، ٚئٔشبء ِإعغبد اٌذٌٚخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ .
(174)

 

اٌزؾٛي اٌذ٠ّمشاؽٟ فٟ ١ٌج١ب ِٓ إٌظبَ االعزجذادٞ ئٌٝ ٔظبَ ؽّش لبئُ ػٍٝ ئْ 

اؽزشاَ ِجبدب اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٌٓ ٠ىْٛ عٙال، ٚ٘زا اٌزؾٛي ٠ؼزّذ ػٍٝ ِذٜ رطٛس 

عٟ ٚاٌضمبفٟ فٟ اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ، ١ٌٚغذ ٕ٘بن ػظبً عؾش٠خ أٚ اٌٛػٟ اٌفىشٞ اٌغ١ب

ٓ، ١ٛسح عش٠ؼخ وّب ٠ش٠ذٖ أغٍت ا١ٌٍج١ِؼبدٌخ ١ِىب١ٔى١خ لبدسح ػٍٝ دفغ ٘زا اٌزؾٛي ثظ

ٚئّٔب رزطٍت ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ فزشحً ؽ٠ٍٛخ ِٓ اٌضِٓ، ٚرٌه ثغت ٚعٛد ٔمض فٟ اٌٛػٟ 

ا١ٌٍجٟ ػٓ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ِٚجبدئٙب. اٌفىشٞ ثبٌمؼب٠ب اٌغ١بع١خ ٚاٌضمبف١خ ٌذٜ اٌّٛاؽٓ 

ٚفٟ اٌؾم١مخ ئْ اٌّغإٚي األٚي ٚاألخ١ش ػٓ ٘زا اٌؼغض اٌضمبفٟ ٘ٛ ٔظبَ ِؼّش 

ٟٛٔ اٌؼٍٕٟ، ٚػذَ ئ٠ّبٔٗ ثؾش٠خ اٌمزافٟ اٌزٞ ٌُ ٠مُ ثز١ٙئخ فشص ٌٍؼًّ اٌششػٟ اٌمبٔ

ُٙ فٟ ػشلٍخ ػ١ٍّخ اٌزؾٛي عأػ١ٍّخ اٌزؼج١ش ٚاالػزمبد ٚاٌزٕظ١ُ ٚاٌّشبسوخ ِّب 

ّٔٛرط ٚاؽذ ٌؼ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌذ٠ّمشاؽٟ فٟ ١ٌج١ب ،  ٛدٚع ؼذ١ٌَج١ب، فاٌذ٠ّمشاؽٟ فٟ 

 .رذي ػٍٝ أْ ٔظبَ اٌمزافٟ أخز اٌّجبدسح ٌزفؼ١ً ٘زا اٌّفَٙٛ داخً اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ

ِٚٓ ٕ٘ب ٠زٛعت ػٍٝ اٌمٜٛ االعزّبػ١خ ٚإٌخت اٌغ١بع١خ اٌّضمفخ ِٕٚظّبد   

رٛف١ش إٌّبؿ إٌّبعت ٌٕغبػ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ فٟ  اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِّبسعخ اٌؼغؾ ألعً

١ٌج١ب، ٚػ١ٍٕب أْ ٔززوش دائّب أْ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ال رزؾمك ث١ٓ ١ٌٍٍخ ٚػؾب٘ب ألٔٙب ػ١ٍّخ 

٠ىزت ِغبس ػ١ٍّخ  ِغزّشح رز١ّض ثبٌزغ١ش ٚاٌزطٛس، ٠ٚزؼ١ٓ ػٍٝ اٌّغزّغ ا١ٌٍجٟ أْ

ٌزٝ رٛاعٗ اٌشؼت ُ ظشٚفٗ اٌخبطخ. ٚثشغُ وً أٔٛاع اٌظؼٛثبد ائاٌزؾٛي ثّب ٠ال

لذِب ٔؾٛ اٌزغ١١ش ؽزٝ اٌٛطٛي ئٌٝ ٔظبَ د٠ّمشاؽٟ ٠ٍجٟ  اٌّؼٟا١ٌٍجٟ ٠غت 

اٌطّٛؽبد ٚاٌّزطٍجبد االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاأل١ِٕخ ٚاٌغ١بع١خ ٌٍشؼت 

.ألْ ٕ٘بن لطبػبَ وج١شاً ِٓ اٌشؼت ا١ٌٍجٟ ٠شا٘ٓ ػٍٝ اٌؾٍٛي اٌغ١ٍّخ سغُ ا١ٌٍجٟ

ثٙب . ٠ّٗمشاؽ١خ سغُ ؽذاصزأزشبس اٌغالػ ٚػٍٝ خ١بساد اٌذ
(175)

  

 التحديات المستقبلية التي تواجه المجتمع المدني في ليبيا المطلب الثاني : 

بالنظر إلى مكونات المجتمع المدني بصفة عامة وانقسام المفكرين 
إلى فريقين فاألول يعتبر المجتمع المدني كل  –في ىذا الشأن  –والسياسيين 

المؤسسات الغير حكومية ، والتي ترغب في بناء المجتمع وتطوره ، والفريق األخر 
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يعتبر كل أشكال المشاركات التطوعية سواء عامة أو خاصة ، سياسية ، أو غير 
نا سياسية ، اجتماعية ، ثقافية . ويعتبر ىذا أقرب لمواقع خصوصًا في مجتمعات

 النامية ، وأخص المجتمع الميبي الذي في حاجة إلى كل عمل جماعي .

إن الخصوصية التي تتمتع بيا ليبيا قبل ثورة السابع عشر من فبراير ، ونشأة 
المجتمع المدني في ظل النظام السابق وتأثره بطبيعة النظام السياسي القائم ، 

المجتمع ، فقد أعطت والتنظيمات التي تحكمت في عمل ونشاط الفاعمين في 
القوانين صالحيات كاممة لمنظام ومن خالل الوزارات المتخصصة ، كالشؤون 
اَلجتماعية والعمل ، والشباب والداخمية ، في اإلشراف عمى الجمعيات والرقابة عمييا 

 ، والتي انتقصت من استقاللية ىذه الجمعيات .

مجان الشعبية "وتركيز عمل النظام عمى تأسيس لجان ومنظمات بديمة مثل " ال
العمل التنموي والخيري في يد مؤسسة وحيدة وىي مؤسسة القذافي العالمية لمجمعيات 
الخيرية والتنمية ، وكانت ىذه المؤسسة تعد بمثابة مظمة تضم عددًا من الجمعيات 
التي تنشط في مجاَلت مختمفة ، وتقوم في نفس الوقت بعممية الرقابة واإلشراف 

 ل المدني في يدىا مثل : واحتكار العم

 الجمعية الميبية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية .  -1
 جمعية مكافحة األلغام .  -2
 (176)جمعية أخوة الجنوب .  -3

وبناء عمى التغيرات والتدخل المستمر من الدولة ، َل يمكن الحديث عن أي 
واَلتحادات دور لمجمعية أو لمنقابة بالرغم من وجود عدد كبير من الجمعيات 

والروابط المينية ، إَل أنيا تبرز صورة سيطرة الدولة عمى النقابات ومؤسسات 
المجتمع المدني ككل . إن أىم مؤشرات خضوع النقابات والمؤسسات الغير رسمية 

 لسيطرة الدولة ىي :
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لغاؤىا بقرارات حكومية .  -1  المنظمات يتم خمقيا وا 
 ا األجيزة الرسمية لمدولة .البنية التنظيمية ليذه النقابات تمولي  -2
دور النقابة يتضمن اَلىتمام بشؤونيا ومشاغميا المينية وَل يتعداىا إلى   -3

 نشاط أخر .
 أعضاء في المؤتمر الشعب العام . ترؤساء النقابات واَلتحادا  -4
عمى الرغم من السماح لمنقابات بإصدار الصحف التي تتناول األمور  -5

الى قضايا أخر سياسية أو اجتماعية المينية ، وَل يمكن أن تتعداىا 
.(177) 

إن احتماَلت نمو المجتمع المدني في ليبيا بعد حقبة كانت فييا منظمات 
ومؤسسات المجتمع المدني حكرًا عمى الدولة واألجيزة األمنية ، حيت كانت النقابات 
والروابط واَلتحادات المينية غير تنافسية ، بل كانت إلزامية وكانت منظمات 

تمع َل تمثل مجاًَل مستقاًل ومنفصاًل من قبل مؤسسات النظام ، وَل يمكنيا المج
العمل  بشكل مستقل عن اإلطار المحدد ليا من قبل الدولة . إن تيميش المثقف 
والفنان وسائل اإلعالم المستقمة والرقابة الشديدة ، أدت الى ضعف الحالة الثقافية 

بسبب السيطرة السياسية عمى األنشطة وضعف ثقافة التطوع واَللتزام الذاتي ، 
وغياب المبادرات الفردية والخاصة . ولكن بالرغم من الظروف والقيود المفروضة ، 
نجح المثقف الميبي في المبادرة في طرح رؤية مستقمة ومبكرة لمقضايا األساسية في 

ة ، اإلصالح والتطور والتنمية اَلجتماعية الشاممة ، سواء عبر المؤسسات النقابي
كرابطة األدباء والمحامين ، أو في الصحافة ، أو في مواقع اَلنترنت والمشاركة في 
العديد من اَلجتماعات التي تقوم بيا جمعيات حقوق اإلنسان، وجمعيات ضد 

 ( 178)التعذيب ، واإلفراج عن سجناء الرأي سواء العالمية أو الداخمية .

وخالل مرحمة المجمس اَلنتقالي أعيد تسمية وزارة الثقافة الميبية الى وزارة 
الثقافة والمجتمع المدني والتي أصبحت تيتم بالشأن العام لممجتمع المدني الميبي ، 
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أن تساىم في إعادة تأىيل مؤسسات  2013-2011ومافتئت الوزارة خالل الفترة 
تتمثل قي  2012 -2011بين سنتي  المجتمع المدني ، وذلك برسم خطة مرحمية

 األتي : 

 تأسيس مركز لتنظيم ودعم منظمات المجتمع المدني. -1
 تأسيس صندوق دعم المجتمع المدني .  -2
إجراء لقاءات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والتعرف عمى  -3

 برامجيا وما تحتاجو من دعم .
 المدني .استكمال منظومة التسجيل اَللكتروني لمنظمات المجتمع   -4
 وضع آلية تسجيل ومتابعة نشاط المنظمات الدولية . -5
 عقد دورات تدريبية ، وورش عمل لبناء القدرات . -6
إطالق حممة توعوية مكثفة )) إعالنات، ممصقات، رسائل،ىاتفية،   -7

 مطويات، كتيبات، موقع الكتروني جديد لموزارة ((

كما كانت الوزارة الراعي الرسمي لمعرض طرابمس الدولي لمكتاب، والذي شيد 
ظّفرة كبيرة من حيث عدد الدول المشاركة واإلقبال الكبير، الكتب ومختمف 

 (179)مؤسسات المجتمع المدني وخاصة منيا النسوية واألدبية . 

ل عممت المنظمات والجمعيات خالل مرحمة ثورة السابع عشر من فبراير خال
المرحمة األولى التي انطمق فييا الحراك من مدينة بنغازي ، عمى تنظيم مبادرات 
غاثة  خيرية لالستجابة لمحالة التي فرضتيا الثورة عمى األرض من مساعدات طبية وا 
وطرود تموينية .وبعدىا بدأت المرحمة الثانية بعد إعالن التحرير نحو بطبيعة 

خارطة الطريق وقضايا التوعية بموضوعات  المرحمة المتسارعة في التغيير نحو
المصالحة الوطنية والسمم األىمي والحوار والمواطنة والديمقراطية والعدالة اَلنتقالية 
وحقوق اإلنسان ، باإلضافة لمشاركة المرأة والشباب في الحراك السياسي . لقد قدمت 
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صنيفيا  في مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا بعدة مبادرات لممصالحة يمكن ت
 األتي :

الميبية لمتضامن  –مبادرة ألجمك يا ليبيا : وترعاىا الجمعية التونسية   -1
واألعمال الخيرية . وتبدأ بمحاولة فض ممف النازحين الميبيين داخل 

 وخارج ليبيا .
مبادرة مجالس حكماء ليبيا والشورى : وركزت عمى نزع فتيل الصراع بين   -2

المناىضة لو والتي استخدميا القذافي لمدفاع عن القبائل الموالية لمقذافي و 
 حكمو .

مبادرة الحوار الوطني :تحت عنوان " ليبيا لمجميع المكاشفة أساس الثقة   -3
 والمشاركة أساس الشرعية " .

وتبقى ىذه المبادرات تواجو تحديات كبير لحمحمة العديد من المشاكل 
آلليات حل المشاكل العالقة وعدم  المتراكمة في تاريخ ليبيا وافتقار ىذه المبادرات

 (180)تضمنو حمول يمكن تطبيقيا .

إن الحراك السياسي الذي صاحب ثورة السابع عشر من فبراير ، وَلسيما في 
موضوع انتخاب المؤتمر الوطني العام وصياغة الدستور، كان لدور المؤسسات 

ممية اَلنتخابية المدنية دور كبير وجبار في عممية التحول الديمقراطي من دعم لمع
من خالل الدعاية وتوعية الناس وحثيم عمى اإلدَلء بأصواتيم لمن يختارونيم ، الى 
جانب مراقبة ىذه اَلنتخابات واإلشراف عمييا. ظيرت العديد من  القوى المنظمة 

 تعبر عن توجييا بأشكال مختمفة من العمل السياسي والمدني منيا :

 2012لسنة – 29ن تنظيم األحزاب رقم األحزاب السياسية .حيت صدر قانو  -
لكن ىذه األحزاب تعاني من الضعف التنظيمي والقاعدة الشعبية والمشروع 

 الديمقراطي .
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الحركات اإلسالمية . إن الدين في ليبيا يمكن اعتباره عنصر توحيد ، لكن  -
بروز تيارات حزبية وأيديولوجية جعمو موضوع لممنافسة والصراع ، ليس بين 

 ليين واإلسالميين، بل بين اإلسالميين أنفسيم . الميبرا
الجماعات الثقافية .تجانس ليبيا عرقيًا ودنيًا بدرجة أكثر من أي دولة عربية  -

 أخرى منيم البربر والتبو والطوارق .
القبيمة . رغم اتساع التعميم لم تختفي القبيمة فقد كرس النظام السابق وحصر  -

بعد الثورة أدت لظيور تصنيفات قبيمة دورىا في نطاق الدعم والتأييد، 
واستقطاب اجتماعي سياسي ، حيث أصبحت ليبيا مقسمة بشكل واضح بين 

  (181)القبائل والمناطق النشطة في الثورة . 

ولعل من أىم المؤسسات اَلجتماعية في مجتمعنا الميبي والتي ستقوم بدور ىام 
 في ترشيد وتطوير المجتمع المدني ىي : 

 النقابات المينية "  كنقابات العمال، والطالب، واألطباء، والمحامين والمرأة.  -1
 النوادي الرياضية واَلجتماعية .  -2
الجامع .فيو مفيوم أشمل وأعم ودوره أكبر من تأدية الصموات ، ففيو يمتقي  -3

 العامة والخاصة . مالناس لمصالة وإلدارة شؤوني
رىا اجتماعي وسياسي ميم إذا تم القبيمة ميما كان تعريفيا ، يبقى دو   -4

 (182) توظيفيا التوظيف المناسب .

من فبراٌر مشكالت متعددة ، مثل العدٌد من البلدان 17تواجه لٌبٌا بعد ثورة  

التً مرت بمراحل انتقالٌة ، سواء جوارها العربً ، أو فً مناطق أخرى من العالم 

. وٌرتبط أؼلب تلك المشكالت بتراث الدولة التسلطٌة وما راكمته منذ انتصابها من 

حقاد وإحٌاء النعراث الجهوٌة والقبلٌة . وٌبدو العنؾ والقمع وتشوٌه القٌم وؼرس األ

إن الوضع فً لٌبٌا ٌراوح مكانه وال تزال المرحلة االنتقالٌة محفوفة بمخاطر جمة ، 

على رأسها التحدي األمنً واستعادة الدولة سٌطرتها على مإسساتها وترابها 
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زاب ، ومقدراتها االقتصادٌة . ففً لٌبٌا أحزاب نشؤت حدٌثاً بدون قانون أح

 واالحزاب تحولت الى كتل ذات مصالح ضٌقة وخاصة .    

إن وجود مجتمع مدنً مستقل قوي ضروري للمساهمة فً التحوالت الراهنة  

فً لٌبٌا،الن قوة المجتمع المدنً من قوة الدولة . ولذلك فإن التطلع الى المستقبل فً 

مجتمع المدنً موقعاً ظل التؽٌرات فً المشهد السٌاسً الراهن واكتساب منظمات ال

 ٌلبً ضرورٌات االنتقال السٌاسً واإلصالح واالستقاللٌة ٌتطلب تحقٌق األتً : 

ترسٌخ وتعزٌز مفهوم المواطنة من أجل تنمٌة وعً وفكر ٌسمح بثقافة   -1
 االختالؾ والمشاركة والدفاع عن حقوق اإلنسان والحرٌات .

واختٌار أعضابها ، والقدرة االستقاللٌة مهمة فً الضؽط والمطالبة بالتعبٌر   -2
 علً تطوٌر أهدافها .

 التموٌل ٌجب أن ٌكون ذاتً مستقل عن الدولة وأجهزتها العامة .   -3
 إصدارضرورة العمل على  ،وحتى تتمكن مإسسات المجتمع المدنً من المساهمة الفعلٌة فً بناء مستقبل لٌبٌا 

هو  ناألالمعمول به القانون ، فالتشرٌعات و القوانٌن الالزمة التً تنظم عمل مإسسات المجتمع المدنً 

ٌّق حرٌة التعبٌر والعمل لهذه المإسسات  2111( لسنة 19قانون رقم) الذي ٌض

للحد من دور هذه المإسسات ونشاطها  معٌنةؾ لخدمة زمرة ٌّ حٌث صٌػ و كُ 

.الفعلً
((183 

ع المدنً فً لٌبٌا تؽٌرات عمٌقة فً صلب مإسساته على الرؼم من لقد شهد المجتم

حداثة التجربة وقلة الخبرة وؼٌاب حقٌقً لمفهوم هذه المإسسات ، وخاصة أن 

عملها ال ٌقتصر على المساعدة والؽوث فً الجانب اإلنسانً ، بل ٌتعداه لٌضطلع 

لة وأي دٌمقراطٌة بؤدوار أوسع وأشمل ، فهو المصاحب الحقٌقً للسلطة فً أي دو

، إذ ٌلعب دور المراقب والحارس ، وأحٌاناً الخصم األكبر للسلطة الحاكمة .وتصبح 

ضرورة تطوٌره والرقً به حتى ٌتمكن من القٌام بؤعماله خصوصاً فً هذه المرحلة 

االنتقالٌة الصعبة ،وتحدٌاته العدٌدة ، ألن المجتمع المدنً ٌبقى صمام األمان ألي 

طً ضد عودة االستعباد وٌقلص من هٌمنة مظاهر التسلح والبدونة مجتمع دٌمقرا

السٌاسٌة .
(184)
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 الخاتمة :

عمى الرغم من األىمية التي يمثميا المجتمع المدني في عممية التحول 
الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية عمى الصعيد النظري والتجارب السياسية في العديد 

فإن الدراسات الخاصة بالمجتمع المدني في من دول العالم وخاصة في ليبيا ، 
الوطن العربي أكدت عمى محدودية دوره في تعزيز عممية التطور الديمقراطي في 
المنطقة العربية بصفة عامة ، ويرجع ذلك الى أسباب عدة بعضيا يتعمق بطبيعة 
منظمات المجتمع المدني ذاتيا ، وأخرى تتعمق بمقومات الديمقراطية في الواقع 

قتصادي واَلجتماعي والثقافي في العالم العربي .ليذا مازال مصطمح المجتمع اَل
المدني غير محدد عمى نحو دقيق ، فغالبًا ما يتم الحديث عنو واستخدامو بمعان 

 .ر والتحقير، والتأييد والتنديدمختمفة مما يثير التباسا كبيرًا وتعارضًا شديدًا بين التوقي
يل المجتمع المدني بكل أبعاده الييكمية لذا بات من الميم فيم وتحم

واَلجتماعية والسياسية لموقوف عمى معنى المفيوم وتطوره وعمى نشأة المجتمع 
المدني ومجاَلت العمل فيو وأنواع األنشطة التي يمارسيا ، وىذا ما تناولو الفصل 

 األول من البحث .
نية األنظمة إن التحوَلت والتغيرات السياسية التي شيدىا العالم عمى ب

السياسية المختمفة كان ليا تأثيرىا عمى مؤسسات المجتمع المدني العربي عامة 
والميبي خاصة  من تطورات متالحقة في الضغط عمى األنظمة الحاكمة في المبادرة 
في طرح العديد من المبادرات والمحاوَلت اإلصالحية الديمقراطية ، وتعزيز المشاركة 

تغيير السموك السمطوي إتجاه منظمات المجتمع المدني السياسية والدعوة الي 
ومحاولة إزاحة العراقيل التي تقف أمام تحقيق التحول الديمقراطي ودور مؤسسات 

 المجتمع المدني عمى المستويين الرسمي والشعبي.

 



 النتائج :

ىذه  -منيا عالمنا العربي -إن تنظيمات المجتمع المدني توجد في معظم العالم   -1
يمات من حيث الكم والكيف تختمف باختالف الظروف البيئية المحيطة التي التنظ

 تتباين من دولة إلى أخرى ومن منطقة إقميمية الى أخرى .
سواء عمى الصعيد  –التزام منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بتحقيق الديمقراطية   -2

نصرًا جوىرياً  إنما يمثل ع  -الداخمي أو عمى الصعيد إدارة العالقات فيما بينيا 
 لتفعيل دورىا في تدعيم عممية التطور الديمقراطي عمى المستوى الوطني .

صياغة العالقة بين الدولة والمجتمع عمى أسس جديدة ترتكز عمى مبادئ المواطنة   -3
وسيادة القانون وتحقيق العدالة تساىم في خمق بيئة اجتماعية مبنية عمى شراكة 

المجتمع المدني تتخمى فييا الدولة عن سياسة الييمنة حقيقية بين الدولة ومؤسسات 
 والتدخل القسري .

ىناك الحاجة إلحداث تغيير جدري في ىيكمية وبنية ورؤية وأىداف العديد من   -4
منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بحيث ترتقي الى مستوى المنظمات الكفوؤة التي 

 تقدم خدماتيا الى المجتمع .
المدني جاء نتيجة القيود القانونية واإلدارية والمالية التي  ضعف مؤسسات المجتمع  -5

 تفرضيا الدولة عمى عمل المؤسسات المدنية .
إن مواجية وتدليل الصعوبات والتحديات التي تواجو مؤسسات المجتمع المدني ،  -6

 يساعد عمى تعزيز الديمقراطية وتفعيل دورىا داخل الدولة .
مع المدني العربي منيا الداخمي والخارجي : ىناك تحديات تواجو مؤسسات المجت -7

المتمثل في شخصنة المؤسسة وضعف الممارسة الديمقراطية الداخمية .والخارجي 
المتمثل في منح التمويل الخارجي الذي تتبعو أجندة مؤسسات المجتمع المدني 

 العالمي .



تعتبر ليبيا خير مثال عمى صحة الفرضية ، حيث غياب وتعثر التجربة الديمقراطية   -8
 في ليبيا كان السبب في ضعف مؤسسات المجتمع المدني .

 التوصيات :
خمق بيئة لعمل منظمات المجتمع المدني من خالل وضع إطار قانوني يضمن   -1

 .الحريات األساسية مثل حرية اَلجتماع والمشاركة والتعبير 
 التأكيد عمى الصمة القوية بين الممارسة الديمقراطية وعمل مؤسسات المجتمع المدني  -2
ضرورة إرساء شراكة متوازنة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تضمن الشفافية  -3

 والمسؤولية .
عمى مؤسسات المجتمع المدني أن تعي أن لمدولة الحق في تبني قوانين مناسبة لعمل  -4

طة أن َل تتعارض مع أىدافيا األساسية : كالرقابة ، والمشاركة المؤسسات ، شري
 السياسية ، والنقد ...الخ .

 التوعية بأىمية مؤسسات المجتمع المدني عبر وسائل اإلعالم المختمفة . -5
ضرورة إقناع األنظمة العربية بأىمية مؤسسات المجتمع المدني في تقوية الدولة  -6

 في العالم .  وحمايتيا من المتغيرات المتسارعة
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الخالصة :

ٌعتبر المجتمع المدنً أحد المكونات الربٌسٌة الى جانب الدولة ، والذي ٌإثر  

فً العملٌة السٌاسٌة والتوازنات داخل الدولة بفضل الخصابص التً ٌتمٌز بها 

والوظابؾ التً ٌناط القٌام بها . إن نمط العالقة بٌن الدولة والمجتمع المدنً هو 

المحدد الربٌسً للنظام الدٌمقراطً . وأن العالقة بٌن الدولة والمجتمع المدنً تتمٌز 

بؤنها عالقة صراع وتنافس مستمر . إن طبٌعة الحراك الشعبً والسٌاسً الذي 

شهدته المنطقة العربٌة ، ٌعد حدثاً مهماً لم تعرفه الشعوب العربٌة لعقود من الزمن ، 

سٌة التسلطٌة . فكلما تحققت الدٌمقراطٌة فً أي بلد ازداد نظراً لطبٌعة األنظمة السٌا

دور مإسسات المجتمع المدنً فً التؤثٌر فً الحٌاة السٌاسٌة ، وتصبح عامالً مهماً 

 فً بناء الدولة وعامالً مهماً فً عملٌة التنمٌة .

إن ما ٌمٌز واقع المجتمع المدنً فً لٌبٌا بعد الثورة وجود الضبابٌة السٌاسٌة  

بسبب عدم االستقرار السٌاسً ، وتواصل االنقسامات بٌن األطراؾ السٌاسٌة ، 

وفشل هذه األطراؾ فً مسك زمام أمور البالد . علٌه ٌجب إٌجاد تصور إلعادة 

النهوض بمإسسات المجتمع المدنً اللٌبً فً المرحلة المقبلة من تارٌخ البلد ، 

 وإعادة رسم الخارطة االجتماعٌة والسٌاسٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    (1ملحق رقم )

اإلعالن الدستوري
(185)

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المجلس الوطنً االنتقالً المإقت

 1432ربٌع األول  14الموافق  2111إٌماناً بثورة السابع عشر من فبراٌر 

هجري ، التً قادها الشعب اللٌبً فً شتى ربوع بالده ، وفداًء ألرواح شهداء هذه 

المباركة ، الذٌن ضحوا بحٌاتهم من أجل الحرٌة ، والعٌش بكرامة على الثورة 

 أرض الوطن ، واستعادة كافة الحقوق التً سلبها القذافً ونظامه المنهار .

واستناداً إلى شرعٌة هذه الثورة ، واستجابة لرؼبة الشعب اللٌبً وتطلعاته 

إلى تحقٌق الدٌمقراطٌة وإرساء مبادئ التعددٌة السٌاسٌة ودولة المإسسات ، وتطلعاً 

إلى مجتمع ٌنعم باالستقرار والطمؤنٌنة والعدالة ، وٌنهض بالعلم والثقافة ، وٌحقق 

مل على تنشبة األجٌال الصاعدة على الروح الرفاهٌة والرعاٌة الصحٌة ، وٌع

 اإلسالمٌة وحب الخٌر والوطن .  

وانطالقاً نحو مجتمع المواطنة والعدالة والمساواة واالزدهار والتقدم والرخاء 

الذي ال مكان فٌه للظلم واالستبداد والطؽٌان واالستؽالل وحكم الفرد ، وإلى أن ٌتم 

فتاء شعبً عام ، فقد رأى المجلس الوطنً التصدٌق على الدستور الدابم فً است

االنتقالً المإقت أن ٌصدر هذا اإلعالن الدستوري ، لٌكون أساساً للحكم فً 

 المرحلة االنتقالٌة .

 

 الباب األول

 أحكـــام عامـــة

 (9مــــادة )

لٌبٌا دولة دٌمقراطٌة مستقلة ، الشعب فٌها مصدر السلطات عاصمتها طرابلس ، 

م ، والشرٌعة اإلسالمٌة المصدر الربٌس للتشرٌع ، وتكفل الدولة لؽٌر ودٌنها اإلسال
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المسلمٌن حرٌة القٌام بشعابرهم الدٌنٌة ، واللؽة الرسمٌة هً اللؽة العربٌة ، وتضمن 

الدولة اللٌبٌة الحقوق الثقافٌة لكل مكونات المجتمع اللٌبً وتعتبر لؽاتها لؽات وطنٌة 

. 

 (2مــــادة )

 لة ونشٌدها الوطنً بقانون .ٌحدد شعار الدو

 (3مــــادة )

 ٌكون العلم الوطنً وفقاً للشكل واألبعاد اآلتٌة :

طوله ضعؾ عرضه ، وٌنقسم إلى ثالثة ألوان متوازٌة : أعالها األحمر ، فاألسود 

فاألخضر ، على أن تكون مساحة اللون األسود تساوي مساحة اللونٌن اآلخرٌن وأن 

أبٌض اللون ، بٌن طرفٌه كوكب أبٌض خماسً  ٌحتوي فً وسطه على هالل

 األشعة .

 

 (4مــــادة )

تعمل الدولة على إقامة نظام سٌاسٌة مدنً دٌمقراطً مبنً على التعددٌة السٌاسٌة 

 والحزبٌة ، وذلك بهدؾ التداول السلمً الدٌمقراطً للسلطة .

 (5مــــادة )

لة ، وتحمً الدولة الزواج األسرة هً الركن األساسً للمجتمع ، وهً فً حمى الدو

وتشجع علٌه ، وتكفل حماٌة األمومة والطفولة والشٌخوخة ، وترعى النشء 

 والشباب وذوي االحتٌاجات الخاصة .

 (6مــــادة )

اللٌبٌون سواء أمام القانون ، ومتساوون فً التمتع بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ، وفً 

المسإولٌات العامة ، ال تمٌٌز بٌنهم تكافإ الفرص ، وفٌما علٌهم من الواجبات و

بسبب الدٌن أو المذهب أو اللؽة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو اآلراء السٌاسٌة أو 

 الوضع االجتماعً أو االنتماء القبلً أو الجهوي أو األسري .         

 

 الباب الثاني



 الحقوق والحريات العامة

 (7مــــادة )

وحرٌاته األساسٌة ، وتلتزم باالنضمام لإلعالنات تصون الدولة حقوق اإلنسان 

والمواثٌق الدولٌة واإلقلٌمٌة التً تحمً هذه الحقوق والحرٌات ، وتعمل على 

 إصدار مواثٌق جدٌدة تكرم اإلنسان كخلٌفة هلل فً األرض .

 (8مــــادة )

تضمن الدولة تكافإ الفرص ، وتعمل على توفٌر المستوى الالبق وحق العمل 

لٌم والرعاٌة الصحٌة والضمان االجتماعً لكل مواطن ، كما تكفل حق الملكٌة والتع

الفردٌة والخاصة ، وتضمن الدولة عدالة توزٌع الثروة الوطنٌة بٌن المواطنٌن وبٌن 

 مختلؾ مدن ومناطق الدولة .

 (9مــــادة )

ٌجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن ، والحفاظ على الوحدة الوطنٌة ، وعدم 

المساس بالنظام المدنً الدستوري الدٌمقراطً ، والتمسك بالقٌم المدنٌة ومكافحة 

 النعرات الجهوٌة والعشابرٌة والعصبٌة القبلٌة .

 (91مــــادة )

 تكفل الدولة حق اللجوء بمقتضى القانون ، وال ٌجوز تسلٌم الالجبٌن السٌاسٌٌن .

 (99مــــادة )

فال ٌجوز دخولها أو تفتٌشها إال فً األحوال المساكن والعقارات الخاصة حرمة ، 

التً ٌنص علٌها القانون وبالكٌفٌة المبٌنة فٌه ، ورعاٌة حرمة األموال العامة 

 والخاصة واجب على كل مواطن .

 

 

 

 

 (92مــــادة )



لحٌاة المواطنٌن الخاصة حرمة ٌحمٌها القانون ، وال ٌجوز للدولة التجسس علٌها إال 

 ألحكام القانون . بإذن قضابً وفقاً 

 (93مــــادة )

للمراسالت والمحادثات الهاتفٌة وؼٌرها من وسابل االتصال حرمتها وسرٌتها وهما 

مكفولتان ، وال ٌجوز مصادرتها أو االطالع علٌها أو رقابتها إال بإذن قضابً ، 

 ولمدة محددة ، ووفقاً ألحكام القانون .

 (94مــــادة )

حرٌة التعبٌر الفردي والجماعً ، وحرٌة البحث العلمً تضمن الدولة حرٌة الرأي و

، وحرٌة االتصال ، وحرٌة الصحافة ووسابل اإلعالم والطباعة والنشر وحرٌة 

التنقل ، وحرٌة التجمع والتظاهر واالعتصام السلمً ، وبما ال ٌتعارض مع القانون 

. 

 (95مــــادة )

عٌات وسابر منظمات المجتمع تكفل الدولة حرٌة تكوٌن األحزاب السٌاسٌة والجم

المدنً ، وٌصدر قانون بتنظٌمها ، وال ٌجوز إنشاء جمعٌات سرٌة أو مسلحة أو 

مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة ، وؼٌرها مما ٌضر بالدولة ووحدة التراب 

 الوطنً .

 (96مــــادة )

 فً حدود الملكٌة الخاصة مصونة ، وال ٌمنع المالك من التصرؾ فً ملكه ، إال

 القانون .

 

 الباب الثالث

 نظام الحكم خالل المرحلة االنتقالية

 (97مــــادة )

المجلس الوطنً االنتقالً المإقت هو أعلى سلطة فً الدولة اللٌبٌة ، وٌباشر أعمال 

السٌادة العلٌا ، بما فً ذلك التشرٌع ووضع السٌاسة العامة للدولة ، وهو الممثل 

الشرعً الوحٌد للشعب اللٌبً ، ٌستمد شرعٌته من ثورة السابع عشر من فبراٌر 



نٌة ، وسالمة التراب الوطنً ، وتجسٌد القٌم وهو المإتمن على ضمان الوحدة الوط

واألخالق ونشرها ، وسالمة المواطنٌن والمقٌمٌن ، والمصادقة على المعاهدات 

 الدولٌة ، وإقامة أسس الدولة المدنٌة الدستورٌة الدٌمقراطٌة .

 (98مــــادة )

  ٌتكون المجلس الوطنً االنتقالً المإقت من ممثلٌن عن المجالس المحلٌة
اعى فً تحدٌد ممثلً كل مجلس محلً للكثافة السكانٌة والمعٌار وٌر

الجؽرافً للمدٌنة أو المنطقة التً ٌمثلها ، وللمجلس الحق فً إضافة عشرة 
أعضاء لدواعً المصلحة الوطنٌة ، وٌتم تشرٌح هإالء األعضاء من قبل 

 المجلس .
  ًأوالً وثانٌاً ، وإذا ٌنتخب المجلس الوطنً االنتقالً المإقت ربٌساً له وناببا

خالل أي من هذه المناصب ٌختار المجلس من ٌحل محله ، وٌكون االنتخاب 
فً جمٌع األحوال باألؼلبٌة النسبٌة للحاضرٌن ، فإن تساوى أكثر من واحد 

 فً الحصول على األؼلبٌة ، اختٌر الذي ٌرجحه الربٌس .
 (99مــــادة )

إقت الٌمٌن القانونٌة أمام المجلس ، كما ٌإدي ربٌس المجلس الوطنً االنتقالً الم

ٌإدي أعضاء المجلس الوطنً االنتقالً المإقت الٌمٌن القانونٌة أمام ربٌس المجلس 

 بالصٌؽة التالٌة :

" أقسم باهلل العظٌم أن أإدي مهام عملً بكل أمانة وإخالص ، وأن ظل مخلصاً 

الدستوري واللوابح  ألهداؾ ثورة السابع عشر من فبراٌر ، وأن أحترم اإلعالن

الداخلٌة للمجلس ، وأن أرعى مصالح الشعب اللٌبً رعاٌة كاملة ، وأن أحافظ على 

 استقالل لٌبٌا ووحدة أراضٌها " .

 (21مــــادة )

ٌكون للمجلس الوطنً االنتقالً المإقت البحة ، تنظم أسلوب العمل فٌه ، وكٌفٌة 

 ممارسة وظابفه .        

 (29مــــادة )

وز الجمع بٌن عضوٌة المجلس الوطنً االنتقالً المإقت وتولً الوظابؾ ال ٌج

العامة التنفٌذٌة ، وكذلك الجمع بٌن عضوٌة المجلس الوطنً االنتقالً المإقت 

وعضوٌة المجلس الحلً ، وال ٌجوز للعضو أن ٌعٌن فً مجلس إدارة شركة أو أن 

لعامة ، كما ال ٌجوز ٌسهم فً التزامات تعقدها الحكومة أو إحدى المإسسات ا

للعضو أو زوجه أو أبنابه ، أثناء مدة عضوٌته ، أن ٌشتري أو ٌستؤجر شٌباً من 



ممتلكات الدولة، أو أن ٌإجرها أو ٌبٌعها شٌباً من ممتلكاته ، أو أن ٌقاٌضها علٌه، 

 أو أن ٌبرم مع الدولة عقداً بوصه ملتزماً أو مورداً أو مقاوالً .

 (22مــــادة )

إسقاط عضوٌة المجلس الوطنً االنتقالً المإقت إال إذا فقد أحد شروط  ال ٌجوز

العضوٌة ، أو أخل بواجبات عضوٌته ، وٌجب أن ٌصدر قرار إسقاط العضوٌة من 

المجلس الوطنً االنتقالً المإقت بؤؼلبٌة ثلثً أعضابه . وتنتهً العضوٌة بالوفاة أو 

لً المإقت ، أو فقد األهلٌة أو فقد قبول االستقالة من قبل المجلس الوطنً االنتقا

القدرة على أداء الواجب . وفً حالة إسقاط العضوٌة أو انتهابها ٌتولى المجلس 

 المحلً المعنً اختٌار من ٌحل محل العضو الذي أسقطت أو انتهت عضوٌته .

 (23مــــادة )

مإقتاً مقر المجلس الوطنً االنتقالً المإقت مدٌنة طرابلس ، وله أن ٌتخذ مقراً 

بمدٌنة بنؽازي ، وٌجوز له ، بناًء على طلب أؼلبٌة أعضابه ، عقد اجتماعاته فً 

 مكان آخر .

 

 

 

 (24مــــادة )

  ٌعٌن المجلس الوطنً االنتقالً المإقت مكتباً تنفٌذٌاً ـ أي حكومة مإقتة ـ
ٌتكون من ربٌس وعدد كاٍؾ من األعضاء ، لتسٌٌر القطاعات المختلفة فً 

لمجلس الوطنً االنتقالً المإقت الحق فً إقالة ربٌس المكتب البالد . ول
التنفٌذي ـ أو الحكومة المإقتة ـ أو أي من أعضابه ، على أي أن ٌصدر هذا 

 القرار بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء المجلس .
  ربٌس المكتب التنفٌذي ـ أو الحكومة المإقتة ـ وأعضاإه مسإولون أمام

عن تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة ، وفق ما المجلس الوطنً االنتقالً المإقت 
ٌرسمه المجلس الوطنً االنتقالً المإقت ، كما ٌكون كل عضو مسإوالً عن 

 أعمال القطاع الذي ٌرأسه أمام المكتب التنفٌذي ـ أو الحكومة المإقتة  
 (25مــــادة )



القانونٌة ٌإدي ربٌس وأعضاء المكتب التنفٌذي ـ أو الحكومة المإقتة ـ الٌمٌن 

( قبل مباشرة أعماله ، أمام ربٌس 19بالصٌؽة المنصوص علٌها فً المــــادة )

 المجلس الوطنً االنتقالً المإقت .

 (26مــــادة )

ٌتولى المكتب التنفٌذي ـ أو الحكومة المإقتة ـ تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة وفق ما 

إصدار اللوابح التنفٌذٌة  ٌرسمه المجلس الوطنً االنتقالً المإقت ، كما ٌتولى

للقوانٌن الصادرة . وٌتولى المكتب التنفٌذي ـ أو الحكومة المإقتة ـ تقدٌم مشروعات 

القوانٌن التً تعرض على المجلس الوطنً االنتقالً المإقت للنظر فٌها ، واتخاذ ما 

 ٌراه مناسباً بشؤنها .

 (27مــــادة )

 تصدر المٌزانٌة العامة للدولة بقانون .

 (28ــــادة )م

ٌنشا المجلس الوطنً االنتقالً المإقت دٌواناً للمحاسبة ، وٌتولى الرقابة المالٌة 

على جمٌع اإلٌرادات والمصروفات وكافة األموال المنقولة والثابتة للدولة والتؤكد 

، وٌرفع تقرٌراً دورٌاً عن ذلك لكل  من حسن استعمال هذه األموال والمحافظة علٌها

 الحكومة المإقتةـ. االنتقالً المإقت والمكتب التنفٌذي ـؤو لوطنًمن المجلس ا

 (29مــــادة )

ٌتولى المجلس الوطنً االنتقالً المإقت تعٌٌن الممثلٌن الدبلوماسٌٌن للدولة فً 

الخارج ، بترشٌح من المكتب التنفٌذي ، كما له الحق فً إقالتهم وقبول استقالتهم ، 

البعثات الدبلوماسٌة األجنبٌة . وللمجلس تفوٌض  وله أٌضاً قبول اعتماد رإساء

 ربٌسه فً قبول اعتماد رإساء البعثات الدبلوماسٌة األجنبٌة .

 (31مــــادة )

  قبل التحرٌر ٌتم استكمال المجلس الوطنً االنتقالً المإقت حسب ما أقره
المجلس ، وٌبقى هو الذي ٌمثل أعلى سلطة فً الدولة اللٌبٌة والمسإول عن 

 رة البالد حتى انتخاب المإتمر الوطنً العام .إدا
  بعد إعالن التحرٌر ٌنتقل المجلس الوطنً االنتقالً المإقت إلى مركزه

الربٌس بطرابلس ، وٌشكل حكومة انتقالٌة خالل مدة أقصاها ثالثون ٌوماً ، 
 وخالل مدة ال تتجاوز تسعٌن ٌوماً من إعالن التحرٌر ٌقوم المجلس باآلتً:



 ون خاص بانتخاب المإتمر الوطنً العام .إصدار قان -1
 تعٌٌن المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات .        -2
 الدعوة إلى انتخاب المإتمر الوطنً العام . -3

  ٌتم انتخاب المإتمر الوطنً العام خالل مابتٌن وأربعٌن ٌوماً من إعالن
 التحرٌر .

 كل أبناء الشعب  ٌتكون المإتمر الوطنً العام من مابتً عضو منتخب ، من
 اللٌبً ، وفق القانون الخاص النتخاب المإتمر الوطنً العام .

  ٌحل المجلس الوطنً االنتقالً المإقت فً أول انعقاد للمإتمر الوطنً العام
وٌتولى أكبر األعضاء سناً رباسة المجلس ، وٌتولى أصؽر األعضاء سناً 

ربٌس المإتمر الوطنً  أعمال مقرر الجلسة ، وٌتم خالل هذه الجلسة انتخاب
العام وناببٌه باالقتراع السري المباشر باألؼلبٌة النسبٌة ، وتستمر الحكومة 

 االنتقالٌة فً تسٌٌر أعمالها إلى حٌن تشكٌل حكومة مإقتة .
  ٌقوم المإتمر الوطنً العام فً مدة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوماً من أول اجتماع له

 باآلتً :
ٌقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته ، تعٌٌن ربٌس الوزراء ،  -1

على أن ٌحظوا جمًٌع بثقة المإتمر الوطنً العام قبل مباشرة أعمالهم 
 كحكومة مإقتة وكذلك ٌقوم المإتمر بتعٌٌن رإساء الوظابؾ السٌادٌة..

اختٌار هٌبة تؤسٌسٌة لصٌاؼة مشروع دستور للبالد تسمى الهٌبة  -2
أن تنتهً من تقدٌم مشروع الدستور  التؤسٌسٌة لصٌاؼة الدستور ، على

 للمإتمر فً مدة ال تتجاوز ستٌن ٌوماً من انعقاد اجتماعها األول .       
  ٌعتمد مشروع الدستور من قبل المإتمر الوطنً العام ، وٌطرح لالستفتاء

علٌه بـ )نعم( أو )ال( ، خالل ثالثٌن ٌوماً من اعتماده من قبل المإتمر ، فإذا 
للٌبً على الدستور بؤؼلبٌة ثلثً المقترعٌن ، تصادق الهٌبة وافق الشعب ا

التؤسٌسٌة على اعتباره دستور البالد ، وٌعتمده المإتمر الوطنً العام . إذا لم 
ٌوافق الشعب اللٌبً على الدستور ، تكلؾ الهٌبة التؤسٌسٌة بإعادة صٌاؼته 

 .     وطرحه مرة أخرى لالستفتاء خالل مدة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوماً 
  ٌصدر المإتمر الوطنً العام قانون االنتخابات العامة وفقاً للدستور خالل

 ثالثٌن ٌوماً .
  تجرى االنتخابات العامة ، خالل مابة وثمانٌن ٌوماً من تارٌخ صدور

القوانٌن المنظمة لذلك ، وٌشرؾ المإتمر الوطنً العام والحكومة المإقتة 
 االنتخابٌة بصورة دٌمقراطٌة شفافة. على إعداد كل متطلبات إجراء العملٌة

  تتولى المفوضٌة الوطنٌة العلٌا لالنتخابات ) والتً ٌعاد تشكٌلها من قبل
المإتمر الوطنً العام ( إجراء االنتخابات العامة تحت إشراؾ القضاء 

 الوطنً وبمراقبة األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة .
  على النتابج وٌعلنها ، وتدعى السلطة ٌصادق المإتمر الوطنً العام

التشرٌعٌة لالنعقاد فً مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوماً ، وفً أول جلسة لها ٌتم 
 حل المإتمر الوطنً العام وتقوم السلطة التشرٌعٌة بؤداء مهامها .



  بانعقاد الجلسة األولى للسلطة التشرٌعٌة تعتبر الحكومة المإقتة حكومة تسٌٌر
 ن اعتماد الحكومة الدابمة وفقاً للدستور .أعمال إلى حٌ

 

 الباب الرابع

 الضمانــات القضائيـــة

 (39مــــادة )

ال جرٌمة وال عقوبة إال بناء على نص ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته فً 

محاكمة عادلة ، كفل له فٌها الضمانات الضرورٌة للدفاع عن نفسه ، ولكل مواطن 

 وفقاً للقانون . الحق اللجوء إلى القضاء

 (32مــــادة )

  السلطة القضابٌة مستقلة ، وتتوالها المحاكم على اختالؾ أنواعها ودرجاتها
وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ، والقضاة مستقلون ال سلطان علٌهم فً 

 قضابهم لؽٌر القانون والضمٌر .
            . ٌحظر إنشاء محاكم استثنابٌة 

 (33مــــادة )

 ًحق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق االلتجاء إلى  التقاض
قاضٌه الطبٌعً ، وتكفل الدولة تقرٌب وجهات القضاء من المتقاضٌن ، 

 وسرعة الفصل فً القضاٌا . 
 . ٌحظر النص فً لقوانٌن على تحصٌن أي قرار إداري من رقابة القضاء 

 

 الباب الخامس

 أحكــــام ختاميــــة

 (34مــــادة )

تلؽى الوثابق والقوانٌن ذات الطبٌعة الدستورٌة المعمول بها قبل العمل بهذا اإلعالن 

. 

 (35مــــادة )



ٌستمر العمل بجمٌع األحكام المقررة فً التشرٌعات القابمة ، فٌما ال ٌتعارض مع 

أحكام هذا اإلعالن إلى أن ٌصدر ما ٌعدلها أو ٌلؽٌها . وكل إشارة فً هذه 

ا ٌسمى بـ ) المإتمرات الشعبٌة ( أو ) مإتمر الشعب العام ( تعتبر التشرٌعات إلى م

إشارة إلى المجلس الوطنً االنتقالً المإقت أو المإتمر الوطنً العام ، وكل إشارة 

إلى ما ٌسمى بـ ) اللجنة الشعبٌة العامة ( أو ) اللجان الشعبٌة ( تعتبر إشارة إلى 

ٌذي أو أعضاء الحكومة كل فً حدود المكتب التنفٌذي أو أعضاء المكتب التنف

اختصاصه ، وكل إشارة إلى ) الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة 

 العظمى ( تعتبر إشارة إلى ) لٌبٌا ( .

 (36مــــادة )

ال ٌجوز إلؽاء أو تعدٌل أي حكم وارد بهذه الوثٌقة إال بحكم آخر صادر عن المجلس 

 بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء المجلس .الوطنً االنتقالً المإقت و

 (37مــــادة )

 ٌنشر هذا اإلعالن فً وسابل اإلعالم المختلفة ، وٌعمل به من تارٌخ نشره .

 

 المجلس الوطنً االنتقالً المإقت
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 (2ملحق رقم )

 و.ر 1331( لسنة 11قانون رقم )

 إعادة تنظٌم الجمعٌات األهلٌةبشؤن 

 

 الباب األول

 األحكــام العامــة



 (9مــــادة )

تعتبر جمعٌة أهلٌة فً تطبٌق أحكام هذا القانون كل جماعة تسعى لتقدٌم خدمات 

اجتماعٌة أو ثقافٌة أو رٌاضٌة أو خٌرٌة أو إنسانٌة على مستوى الشعبٌة أو على 

القانون واألدب والنظام العام وال تسعى  مستوى الجماهٌرٌة العظمى وذلك فً إطار

 إلى ربح مادي .

 (2مــــادة )

ٌشترط فً إنشاء الجمعٌة أن ٌوضع لها نظام أساسً موقع من األعضاء المإسسٌن 

بشرط أال ٌقل عددهم عن خمسٌن عضواً ، وأن ٌكون لها مقر خاص لممارسة 

 نشاطها . 

 (3مــــادة )

 للجمعٌة على البٌانات اآلتٌة :ٌجب أن ٌشتمل النظام األساسً 

 اسم الجمعٌة وأهدافها ومركز نشاطها .     -1
 اسم كل من األعضاء والمإسسٌن ولقبه وسنه ومهنته وموطنه . -2
 شروط اكتساب العضوٌة وأسباب فقدها وإسقاطها . -3
 حقوق األعضاء وواجباتهم . -4
 . اختصاصات مإتمر الجمعٌة ، وكٌفٌة دعوته ، ومواعٌد انعقاد جلساته  -5
نظام عمل اللجنة الشعبٌة للجمعٌة ، ومدة العضوٌة فٌها ، واختصاصاتها،  -6

وصالحٌات أـمٌنها وأعضابها ، وكذلك مكافآتهم ، وطرٌقة محاسباتهم 
 وإفادتهم ، وذلك فً حدود ما تقرره الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون .

 كٌفٌة إدارة واعتماد حساب الجمعٌة .   -7
 ٌة ، وكٌفٌة استثمارها والتصرؾ فٌها .الموارد المالٌة للجمع -8
 قواعد تعدٌل النظام األساسً للجمعٌة . -9

 شروط إنشاء فروع الجمعٌة . -11
 طرق المراقبة المالٌة . -11
 أسس حل الجمعٌة والجهة التً تإول إلٌها أموالها . -12
 تحدٌد مدة الجمعٌة وكٌفٌة انقضابها . -13

للجمعٌات االسترشاد به فً وضع  وتبٌن الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون نموذجاً ٌجوز

 نظمها األساسٌة .  

 (4مــــادة )



ال ٌجوز أن ٌنص فً النظام األساسً للجمعٌة على أٌلولة أموالها وأصولها الثابتة 

 والمنقولة عند حلها إلى األعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم .

 (5مــــادة )

للعضو المنسحب وال  ٌجوز لكل عضو أن ٌنسحب من الجمعٌة فً أي وقت ، ولٌس

 العضو لمفصول حق فً أموال الجمعٌة وأصولها الثابتة والمنقولة .

 (6مــــادة )

ٌكون شهر نظام الجمعٌة على مستوى الجماهٌرٌة العظمى بقرار من أمانة اللجنة 

الشعبٌة العامة ، وٌكون شهر نظام الجمعٌة على مستوى الشعبٌة بقرار من اللجنة 

 لشهر فً الحالتٌن فً السجل المعد لهذا الؽرض .الشعبٌة ، وٌقٌد ا

وتثبت الشخصٌة االعتبارٌة الجمعٌة بمجرد صدور قرار شهر نظامها وقٌده وذلك 

ُ  لما تحدده الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون . ً  كله وفقا

 (7مــــادة )

ٌستحق عن شهر الجمعٌة رسم قدره خمسون دٌناراً ، وال ٌرد هذا الرسم بؤي حال 

 ن األحوال .م

 (8مــــادة )

تسري األحكام المذكورة فً الماجة السادسة من القانون على كل تعدٌل فً نظام 

 الجمعٌة وٌعتب التعدٌل كؤن لم ٌكن ما لم ٌشهر، وال تستحق أٌة رسوم على ذلك..

 (9مــــادة )

ٌجب أن ٌذكر اسم الجمعٌة ومركز نشاطها فً جمٌع سجالتها ومطبوعاتها 

ها ، وال ٌجوز ألٌة جمعٌة أن ٌتخذ لها اسماً ٌدعو اللبس فٌه بٌنها وبٌن ومكاتبات

 جمعٌة أخرى .

 (91مــــادة )

 على كل جمعٌة ٌصدر قرار بشهرها أن تتقٌد باإلجراءات التالٌة :

أن ٌقٌد فً سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسٌته وعنوانه  -1
 ٌحدث فً هذه البٌانات .وتارٌخ انضمامه للجمعٌة ، وكذلك كل تؽٌٌر 



أن تدون فً سجالت معدة لهذا الؽرض محاضر جلسات مإتمر الجمعٌة  -2
واللجنة الشعبٌة للجمعٌة والقرارات التً تتخذ فٌها ، وكذلك القرارات التً 
تصدر من أمٌن اللجنة الشعبٌة للجمعٌة ، وبكون لكل عضو حق االنتفاع 

 على هذه السجالت .
جالت توضح فٌها التفصٌالت المتعلقة أن تكون حساباتها فً س -3

بالمصروفات واإلٌرادات بما فً ذلك التبرعات والهبات ومصدرها ، 
وٌكون ألمانة مإتمر الشعب العام أو ألمانة المإتمر الشعبً للشعبٌة حق 

 االطالع على هذه السجالت .     
 أن تحتفظ فً مركز إدارتها بالوثابق والمكاتبات والسجالت الخاصة بها -4

 وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون السجالت المذكورة وكٌفٌة إمساكها .

 (99مــــادة )

ٌكون لكل جمعٌة مٌزانٌة سنوٌة تتكون من اشتراكات أعضابها وعابد نشاطها 

واستماراتها والتبرعات والهبات ؼٌر المشروطة التً تتلقاها وٌجب أن تعوض هذه 

وتقارٌر اللجنة الشعبٌة للجمعٌة وتقارٌر مراجع المٌزانٌة والحسابات الختامٌة 

الحسابات على أعضاء الجمعٌة قبل انعقاد مإتمرها فً اجتماعه السنوي بؤسبوعٌن 

 على األقل للتصدٌق علٌها .  

 (92مــــادة )

ٌجب أن تودع الجمعٌة أموالها باالسم الذي اشتهرت به فً المصرؾ الذي تحدده 

وعلى الجمعٌة إخطار الجهة المختصة باإلشهار عند تؽٌٌر اللجنة الشعبٌة للجمعٌة ، 

 المصرؾ خالل أسبوع من تارٌخ حصول التؽٌٌر .

 (93مــــادة )

 ال ٌجوز للجمعٌة أن تتجاوز فً نشاطها الؽرض الذي أنشبت من أحله .

 (94مــــادة )

ره ال ٌجو ألٌة جمعٌة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى جمعٌة أو هٌبة أو ناد مق

خارج الجماهٌرٌة العظمى أو تقبل تبرعات أو هبات من جهات أجنبٌة إال بعد 

 الحصول على موافقة اللجنة الشعبٌة العامة .

وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون ضوابط مشاركة الجمعٌات فً األنشطة اإلقلٌمٌة 

 والدولٌة .

 (95مــــادة )



ال ٌجوز للجمعٌات جمع التبرعات بؤٌة وسٌلة إال فً حدود األؼراض التً تعمل من 

أجلها وبعد الحصول على إذن بذلك من أمانة اللجنة الشعبٌة العامة واللجنة الشعبٌة 

للشعبٌة حسب األحوال ، وال ٌجوز إدخال أي تعدٌل فً الؽرض من جمع التبرعات 

عد موافقة الجهة التً أذنت لها بجمع أو سبل إنفاقه إال ب وال فً نظامه 

التبرعات...وعلى هذه الجهة التحقق من مصدر التبرع وكٌفٌة الحصول علٌه 

 وأوجه إنفاقه .

 

 (96مــــادة )

ٌجوز للجمعٌة التً ٌتم شهرها على مستوى الشعبٌة أن تنشا فروعاً على مستوى 

ة التً ٌتم شهرها على المإتمرات الشعبٌة األساسٌة بالشعبٌة . كما ٌجوز للجمعٌ

 مستوى الجماهٌرٌة العظمى أن تنشا فروعاً بالشعبٌات . 

 وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بذلك . 

وٌبٌن النظام األساسً للجمعٌة كٌفٌة إدارة هذه الفروع وعالقاتها بالمركز الربٌسً 

 للجمعٌة .

 

 (97مــــادة )

لتً تعمل على تحقٌق أؼراض مشتركة تكوٌن اتحاد نوعً على مستوى للجمعٌات ا

الجماهٌرٌة العظمى تكون له الشخصٌة االعتبارٌة بمجرد إشهاره فً السجل المعد 

 لهذا الؽرض بؤمانة اللجنة الشعبٌة العامة .

وتحتفظ كل جمعٌة من الجمعٌات التً ٌتكون منها االتحاد بنشاطها وشخصٌتها 

 االعتبارٌة .

 (98مــــادة )

ٌجوز إنشاء اتحاد عام للجمعٌات األهلٌة كافة ، وٌصدر بتكوٌنه ونظام عمله قرار 

من أمانة اللجنة الشعبٌة العامة ، تكون له الشخصٌة االعتبارٌة وتختار لجنته 

 الشعبٌة من قبل مإتمر االتحاد .

 (99مــــادة )



المإتمر العام لالتحاد ٌكون لكل اتحاد نوعً نظام أساسً ٌتضمن كٌفٌة تكوٌن 

وطرٌقة إدارة االتحاد ، وتموٌله ، وعالقاته بالجمعٌات التً ٌتكون منها ، وكٌفٌة 

مشاركتها فٌه ، واالشتراكات التً تحصل من الجمعٌات لصالحه ، وكذلك عالقاته 

باالتحادات النوعٌة األخرى ، وذلك كله وفقاً لما ٌنص علٌه هذا القانون والبحته 

 .. التنفٌذٌة

 

 الباب الثاني

 مؤتمـــر الجمعيــة

 (21مــــادة )

ٌتكون مإتمر الجمعٌة من جمٌع األعضاء الذي تنطبق علٌهم الشروط الواردة فً 

 النظام األساسً الواردة فً النظام األساسً للجمعٌة .

وعلى األعضاء المإسسٌن للجمعٌة اختٌار لجنة تؤسٌسٌة من بٌنهم لتولً إتمام 

التؤسٌس واإلشهار ودعوة مإتمر الجمعٌة لالنعقاد خالل مدة أقصاها إجراءات 

خمسة وأربعون ٌوماً من تارٌخ اإلشهار وذلك لوضع النظام األساسً واختٌار 

 اللجنة الشعبٌة للجمعٌة .

وفً جمٌع األحوال على اللجنة التؤسٌسٌة دعوة مندوب عن الجهة المختصة 

شهار ، وكذلك حضور االجتماع التؤسٌسً باإلشهار لحضور إجراءات التؤسٌس واإل

لمإتمر الجمعٌة دون أن ٌكون له تؤثٌر على النصاب القانونً النعقاده أو التخاذ 

 قراراته .

 

 

 (29مــــادة )

ٌنعقد مإتمر الجمعٌة مرة كل سنة خالل الثالثة أشهر التالٌة النتهاء السنة المالٌة 

للجمعٌة ، وذلك للنظر فً تقرٌر نشاط  للجمعٌة بناء على دعوة من اللجنة الشعبٌة

الجمعٌة وبرنامج عملها وكذلك إقرار المٌزانٌة والحساب الختامً وتقرٌر مراجع 

 الحسابات .



 (22مــــادة )

ٌكون اجتماع مإتمر الجمعٌة صحٌحاً بحضور األؼلبٌة المطلقة لألعضاء فإذا لم 

ن االجتماع الثانً صحٌحاً ٌتكامل هذا العدد ٌإجل االجتماع لمدة أسبوعٌن ، وٌكو

 مهما كان عدد األعضاء الحاضرٌن مع بٌان ذلك فً كتاب الدعوة .

 (23مــــادة )

تتخذ قرارات مإتمر الجمعٌة بتوافق آراء األعضاء الحاضرٌن فإن تعذر ذلك 

 فبؤؼلبٌة ثلثً أعضاء الحاضرٌن .       

 (24مــــادة )

إذا صدرت فً المسابل المدرجة فً  ال تكون قرارات مإتمر الجمعٌة صحٌحة إال

جدول أعمالها وٌجوز النظر فً المسابل ذات الطابع االستعجالً إذا وافق على 

 نظرها ثلثا عدد األعضاء الحاضرٌن فً االجتماع .

 (25مــــادة )

ألمانة مإتمر الشعب العام أو ألمانة المإتمر الشعبً للشعبٌة حسب األحوال أو 

ة دعوة مإتمر الجمعٌة الجتماع ؼٌر عادي كلما كان ذلك للجنة الشعبٌة للجمعٌ

ضرورٌاً ، كما ٌجوز لربع األعضاء أن ٌطلبوا على اللجنة الشعبٌة للجمعٌة كتابٌاً 

دعوة المإتمر لالنعقاد مع بٌان الؽرض من ذلك ، فإذا لم تستجٌب اللجنة الشعبٌة 

ة منهم مباشرة إلى إلى ذلك خالل شهر من تارٌخ تقدٌم الطلب جاز توجٌه الدعو

أعضاء مإتمر الجمعٌة وٌشترط فً جمٌع األحوال إرفاق جدول األعمال بكتاب 

 الدعوة .

 (26مــــادة )

ال ٌجوز لعضو مإتمر الجمعٌة فً ؼٌر حالة اختٌار هٌباتها أن ٌشترك فً 

اجتماعات المإتمر إذا كانت له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة 

رار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى شخصٌة فً الق

 علٌه أو إنهاء نزاع بٌنه وبٌن الجمعٌة .          

 (27مــــادة )



ٌجب إبالغ أمانة مإتمر الشعب العام أو أمانة المإتمر الشعبً للشعبٌة حسب 

قبل انعقاده األحوال بكل اجتماع لمإتمر الجمعٌة وبالمسابل الواردة بجدول أعماله 

بؤسبوع على األقل ، وٌجو حضور مندوب عن أمانة المإتمر الشعبً ذي العالقة 

الجتماعات مإتمر الجمعٌة دون أن ٌكون له تؤثٌر على النصاب الالزم النعقاده أو 

 اتخاذ قرارات .

كما ٌجب إحالة صورة من محضر اجتماع مإتمر الجمعٌة والقرارات الصادرة عنه 

ر الشعب العام أو أمانة المإتمر الشعبً للشعبٌة حسب األحوال وذلك إلى أمانة مإتم

 خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ االجتماع .

 

 

 الباب الثالث                                 

 اللجنة الشعبية للجمعية

 (28مــــادة )

ر ، وتحدد تدار الجمعٌة بلجنة شعبٌة ٌختارها مإتمر الجمعٌة بطرٌق االختٌار المباش

الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون طرٌقة تكوٌنها ، واختصاصاتها التفصٌلٌة ، وقواعد 

تنظٌم اجتماعاتها ، وعدد أعضابها والشروط الواجب توافرها الختٌارهم وكذلك 

 حقوقهم وواجباتهم .

 (29مــــادة )

لمدٌر التنفٌذي تتولى اللجنة الشعبٌة للجمعٌة تنفٌذ قرارات مإتمر الجمعٌة وتعٌٌن ا

للجمعٌة ، وإدارة شإونها ولها القٌام بالمهام المتصلة بذلك عدا تلك التً ٌشترط 

 القانون أو نظام الجمعٌة وجوب موافقة مإتمر الجمعٌة علٌها قبل إجرابها . 

 

 الباب الرابع

 اإلشراف على الجمعيات

 (31مــــادة )



الشعبً للشعبٌة ، حسب األحوال  تشرؾ أمانة مإتمر الشعب العام أو أمانة المإتمر

، على نشاط الجمعٌات ، ولها فً حال االستعجال وقؾ أي قرار ٌصدر عن اللجنة 

الشعبٌة للجمعٌة أو مإتمرها إذا كان مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعٌة وٌجب فً هذه 

 الحالة رفع دعوى البطالن خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ صدور قرار الوقؾ .

 (39دة )مــــا

ٌكون إبطال القرارات والتصرفات التً تصدر عن مإتمر الجمعٌة أو لجنتها 

الشعبٌة بالمخالفة ألحكام القانون أو لنظام الجمعٌة بحكم من المحكمة االبتدابٌة التً 

ٌقع فً دابرتها مركز الجمعٌة بناء على طلب من أمانة مإتمر الشعب العام أو أمانة 

، حسب األحوال أو من أحد أعضاء الجمعٌة أو أي شخص  المإتمر الشعبً للشعبٌة

 تكون له المصلحة فً ذلك .

وٌحب رفع الدعوى خالل ستة أشهر من تارٌخ صدور القرار أو التصرؾ 

المطلوب إبطاله ، وال ٌجوز رفع الدعوى على الؽٌر الذي اكتسب حقوقاً بحسن نٌة 

 بمقتضى القرار أو التصرؾ المذكور .

 (32مــــادة )

ٌجوز ألمانة اللجنة الشعبٌة العامة أو اللجنة الشعبٌة للشعبٌة ، حسب األحوال ، أن 

تكلؾ بقرار مسبب لجنة تسٌٌر مإقتة تتولى االختصاصات المقرر للجنة الشعبٌة 

للجمعٌة فً نظامها األساسً ، وذلك إذا ارتكبت األجهزة من المخالفات ما ٌستوجب 

مر الجمعٌة ألي سبب من األسباب ، كما ٌجوز لها هذا اإلجراء أو تعذر انعقاد مإت

إسناد االختصاصات المقررة لمإتمر الجمعٌة كلها أو بعضها إلى لجنة التسٌٌر 

 المإقتة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

وعلى لجنة التسٌٌر المإقتة دعوة مإتمر الجمعٌة لالنعقاد خالل مدة ال تتجاوز ثالثة 

 وذلك التخاذ ما ٌراه مناسباً . أشهر من تارٌخ تكلٌفها 

 (33مــــادة )

على أعضاء اللجنة الشعبٌة للجمعٌة والموظفٌن القابمٌن بالعمل فٌها أن ٌبادروا إلى 

تسلٌم لجنة التسٌٌر المإقتة المشار إلٌها فً المــــادة السابقة جمٌع أموال الجمعٌة 

 وسجالتها ودفاترها ومستنداتها .

 بما ٌترتب فً ذمتهم طبقاً ألحكام القانون .    وال ٌخل هذا التسلٌم 



 (34مــــادة )

ٌجوز عند االقتضاء ألمانة اللجنة الشعبٌة العامة أو اللجنة الشعبٌة للشعبٌة ، حسب 

األحوال إدماج أكثر من جمعٌة ترى أنها تسعى لتحقٌق ؼرض مشترك ، على أن 

ن خدمات ، وٌصدر ٌراعى رؼبات المإسسٌن وؼرض الجمعٌة ونوع ما تإدٌه م

باإلدماج قرار مسبب ٌبٌن فٌه كافة اإلدماج وعلى المسإولٌن بالجمعٌة المدمجة أن 

 ٌسلموا الجمعٌة المدمج فٌها جمٌع األموال والوثابق الخاصة بالجمعٌة المدمجة .

 وٌجوز أن ٌتضمن قرار اإلدماج االسم الذي ٌختار للجمعٌة بعد اإلدماج .

 (35مــــادة )

للجنة الشعبٌة العامة أو اللجنة الشعبٌة للشعبٌة ، حسب األحوال أن تصدر ألمانة ا

قرار بؽلق مقر الجمعٌة أو فروعها لمدة ال تزٌد على ثالثة أشهر قابلة للتجدٌد وذلك 

 كإجراء مإقت تمهٌداً لالندماج أو الحل .

 (36مــــادة )

بحلها فً الحاالت ٌجب على الجهات المختصة بحل الجمعٌة أن تصدر قرار مسبباً 

 اآلتٌة :

إذا ارتكبت مخالفة جسٌمة ألحكام القانون والنظام العام أو اآلداب أو  -1
 تكررت مخالفتها للنظام األساسً للجمعٌة .

إذا ثبت عجزها عن تحقٌق األؼراض التً أنشبت من أجلها أو عجزت عن  -2
 الوفاء بالتزاماتها .

 صة لها .إذا تصرفت فً أموالها فً ؼٌر األؼراض المخص -3
 إذا لم ٌنعقد مإتمر الجمعٌة عامٌن كاملٌن . -4
 إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك . -5

 وٌبلػ بقرار الحل مإتمر الجمعٌة واللجنة الشعبٌة للجمعٌة فور صدوره .

 

 (37مــــادة )

ٌحظر على أعضاء الجمعٌة وموظفً اللجنة الشعبٌة للجمعٌة التً صدر قرار بحلها 

التصرؾ فً أموالها الثابتة والمنقولة ، كما ٌحظر على كل مواصلة نشاطها أو 

 شخص أن ٌشترك فً نشاط الجمعٌة التً تم حلها .



 (38مــــادة )

تقوم الجهة التً أصدرت قرار الحل بتعٌٌن لجنة تصفٌة وٌحدد القرار مدة هذا 

معٌة التعٌٌن والمكافؤة المقررة لربٌسها وأعضابها ٌجب على القابمٌن على إدارة الج

تسلٌم لجنة لتصفٌة األموال والمستندات والسجالت الخاصة بالجمعٌة ، وٌمتنع علٌهم 

وعلى الجهة المودع لدٌها أموال الجمعٌة والمدٌنٌن لها التصرؾ فً أي شؤن من 

 شإون الجمعٌة أو حقوقها إال بؤمر كتابً من لجنة التصفٌة .

 (39مــــادة )

ٌة بالتصرؾ فً األموال الباقٌة وفقاً لألحكام بعد تمام التصفٌة تقوم لجنة التصف

المقررة فً نظام الجمعٌة فإذا لم ٌنص نظام الجمعٌة على ذلك أو وجد النص ولكن 

أصبحت طرٌقة التصرؾ المنصوص علٌها ؼٌر ممكنة ، وهبت لجنة التصفٌة تلك 

 األموال إلى صندوق التضامن االجتماعً .   

 (41مــــادة )

عضاء اللجنة الشعبٌة للجمعٌة الذٌن تثبت  مسإولٌتهم عن وقوع ال ٌجوز اختٌار أ

المخالفات التً دعت إلى حل الجمعٌة لعضوٌة اللجنة الشعبٌة لً جمعٌة أخرى لمدة 

 خمس سنوات من تارٌخ صدور قرار حل الجمعٌة .

 

 الباب الخامس

 العقوبـــــــــات

 (49مــــادة )

ا قانون العقوبات أو أي قانون آخر ٌعاقب مع عدم اإلخالل بؤٌة عقوبات ٌنص علٌه

بالحبس مدة ال تزٌد على ثالثة أشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار أو 

 بإحدى هاتٌن العقوبتٌن :

كل من قدم أو حرر أو مسك سجالً مما ٌلزمه القانون بتقدٌمه أو إمساكه  -1
لجهة  ٌتضمن بٌانات ؼٌر صحٌحة مع علمه بذلك ، أو تعمد إعطاء بٌان

 ؼٌر مختصة ، أو تعمد إخفاء بٌان ٌلزمه القانون بتقدٌمه .

 كل من باشر نشاط الجمعٌة قبل شهرها طبقاً ألحكام هذا القانون . -2



كل من باشر نشاط الجمعٌة ٌجاوز الؽرض الذي أنشبت من أجله أو أنفق  -3
 أموالها فٌما ٌحقق هذا الؽرض .

المقٌدة أسماإها فً سجالتها كل من سمح لؽٌر أعضاء مإتمر الجمعٌة  -4
 باالشتراك فً إدارتها أو فً مداوالت مإتمر الجمعٌة .

كل من استمر فً مواصلة نشاط جمعٌة تم حلها أو إدماجها فً ؼٌرها من  -5
الجمعٌات أو تصرؾ فً أموالها على أي وجه بعد صدور قرار الحل 

 واإلدماج .              
ة لم تتم تسوٌة أوضاعها وفقاً ألحكام كل من استمر فً ممارسة نشاط جمعٌ -6

 هذا القانون .
كل من جمع تبرعات لحساب الجمعٌة ، أو حصل على أموال لحسابها على  -7

خالؾ أحكام هذا القانون .. وبحكم مصادرة ما جمع من تبرعات وٌإول 
 إلى صندوق التضامن االجتماعً .

ن عن المبادرة كل من امتنع من أعضاء اللجنة الشعبٌة للجمعٌة والموظفٌ -8
إلى تسلٌم أموال الجمعٌة وسجالتها ومستنداتها وموجوداتها إلى من حددهم 

 القانون ، أو إلى لجنة التسٌٌر المإقتة .

 (42مــــادة )

ٌعاقب كل من ارتكب مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون أو البحته التنفٌذٌة أو 

 ة دٌنار .القرارات الصادرة بمقتضاه بؽرامة ال تقل عن خمسماب

وٌعاقب أمٌن وأعضاء اللجنة الشعبٌة للجمعٌة بضعؾ العقوبة إذا وقعت المخالفة 

 بسبب إهمالهم أو تقصٌرهم فً أداء واجبات وظٌفتهم .      

 (43مــــادة )

ٌكون للموظفٌن الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من أمٌن اللجنة الشعبٌة العامة للعدل 

القضابً لضبط ما ٌقع من مخالفات أحكام هذا  واألمن العام صفة مؤموري الضبط

 القانون والبحته التنفٌذٌة والقرارات الصادرة بمقتضاه .

 

 الباب السادس

 أحكام ختامية وانتقالية

 (44مــــادة )



تحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون ما تتمتع به الجمعٌات من امتٌازات كعدم جواز 

ا ، وعدم جواز تملك هذه األموال بمضً المدة ، الحجر على أموالها كلها أو بعضه

وجواز إعفابها من الرسوم والضرابب ، وجواز قٌام الجهة اإلدارٌة المختصة بنزع 

الملكٌة للمنفعة العامة للمشروعات التً تقوم بها الجمعٌة ، كما ٌجوز أن تفرض 

 علٌها بالالبحة المذكورة ما ٌلزم من إجراءات خاصة بالرقابة .

 (45ادة )مــــ

على الجمعٌات والمنظمات واللجان األهلٌة وما فً حكمها القابمة حالٌاً تسوٌة 

 أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من تارٌخ العمل به . 

وتعتبر الجمعٌات والمنظمات واللجان األهلٌة وما فً حكمها التً ال تتقدم بطلبات 

ار إلٌها فً الفترة السابقة من هذه المــــادة منحلة لتسوٌة أوضاعها خالل المدة المش

 بحكم القانون .

 (46مــــادة )

تختص المحكمة االبتدابٌة التً ٌقع فً دابرتها مقر الجمعٌة دون ؼٌرها بالنظر فً 

 الدعاوى المرفوعة من الجمعٌة أو علٌها .

 

 (47مــــادة )

 بتنظٌمها قوانٌن خاصة .ال تسري أحكام هذا القانون على الجمعٌات الصادر 

 (48مــــادة )

ٌكون اإلذن بشهر المنظمات والجمعٌات العربٌة واألجنبٌة العاملة داخل الجماهٌرٌة 

العظمى وجمعٌات األخوة والصداقة بٌن شعب الجماهٌرٌة العظمى والشعوب 

 األخرى ، وكذلك اعتماد نظمها األساسٌة بقار من أمانة مإتمر الشعب العام .  

 (49ـادة )مـــ
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إفرنجً المشار إلٌه وتعدٌالته . كما ٌلؽى كل  1971( لسنة 111ٌلؽى القانون رقم )

 حكم ٌخالؾ أحكام هذا القانون .

 (59مــــادة )
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