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موقع الشباب والمرأة من الديمقراطية في ليبيا

بقلم األستاذ أحمد التواتي

مقدمة

ال يخفــى علــى أحــد أن الشــباب هم أســاس أي حــراك اجتماعــي وسياســي وأن المرأة مســاندة 
وحاضــرة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة زيــادة علــى أنهــا تأخــذ زمــام المبــادرة في مســاعدة األســرة 
علــى التكيـف مـع أي تغيــرات أو تحديـات قـد تطـرأ عليهـا أو علــى محيطهــا، فالشــباب والمــرأة 
ــة  ــدم مصلح ــا ويخ ــون إيجابيً ــر ال يك ــع، والتغي ــال المجتم ــر يط ــي أي تغي ــمان ف ــالن حاس عام
ــكاًل  ــة ش ــر الديمقراطي ــة مظاه ــم لممارس ــراده وانفتاحه ــي أف ــه إال بوع ــع تقدم ــع وصن المجتم
ــور  ــع ن ــية وال يش ــاركة سياس ــع دون مش ــى أرض الواق ــة عل ــق الديمقراطي ــا وال تتحق ومضمونً
الديمقراطيــة أو تجنــى ثمــار المشــاركة السياســية دون ثقافــة سياســية داعمــة ومعــززة وضامنــة 

لحقــوق األفـراد مؤثـرة ومســاهمة فـي تحديـد نظـام الحكــم. 

وتقــوم فكــرة هــذه الورقــة علــى وصــف وتقديــر وتحليــل للواقــع مرتكــزًا علــى بعــض الخبــرة 
ــة  ــا( بمراحلهــا المختلف ــي )ليبي ــورة ف ــد الث ــا بع ــة م السياســية ومســتمدًا مــن معايشــة لمرحل
ــا مــع جهـد تفكيــر وبحــث وبالرغــم مــن علمــي بعــدم اســتيفاء الشـروط العلميــة التــي  متزامنً
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تمنــح الورقــة صفــة الكمــال لنــدرة المرجعيــات والمنهجيــات األدبيــة التــي اهتمــت بهــذا الشــأن 
ــط  ــر والتخطي ــى التفكي ــاعدة عل ــات للمس ــض التوصي ــم بع ــي تقدي ــق ف ــل أن أوف ــي آم إال أنن
لتطبيــق نمــوذج تكــون المــرأة والشــباب مشــاركين فيــه بفاعليـة، كمــا هــو الحــال فــي الــدول 
الغربيـة المتقدمــة، ليـس كمـا هــو الحـال فــي دول الشـرق أوسـطية التــي غالبًــا مـا تأخـذ مــن 
الديمقراطيــة غالًفــا لهــا وتضــرب بعــرض الحائــط كل قيمهــا إذا لــم تتوافــق معهــا. وفــي ســياق 
مــا ســأتناوله فــي هــذه الورقــة وقبيــل أن أصــف وأعلــل موقــع الشــباب والمــرأة مــن الديمقراطيــة 
ــواء  ــري س ــاره الفك ــية وإط ــع السياس ــة المجتم ــح أن ثقاف ــزم أن أوض ــية يل ــاركة السياس والمش

دينيًـا كان أو اجتماعيًـا هــو الـذي مــن شـأنه أن يقـوي أو يضعــف هــذا الموقــع.

تتمثل إشكالية الدراسة في التساؤالت التالية:

هــل فتــرة النظــام الســابق أو مــا عــرف بالنظــام الجماهيــري )1977 - . 1
2011( وســلوك المجامــع توفــرت فيــه ثقافــة الديمقراطيــة؟

هل يتمتع المجتمع الليبي بثقافة سياسية تأهله لتطبيق الديمقراطية؟ . 2
ما موقع الشباب والمرأة من الديمقراطية؟ . 3
هل يوجد توافق من النخب على الديمقراطية؟. 4

 

وقبــل التطــرق لإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت البــد مــن ضبــط وتعريــف 
مصطلحــات الدراســة المتمثلــة فــي:

المرأة 

الكثيــر مــن النــاس حــاول تعريــف المــرأة كل حســب تخصصــه فنانًــا كان أو فيلســوًفا أو أديبًا 
أو عالمًــا، عرفهــا شكســبير بـ«المــرأة كوكــب يســتنير بــه الرجــل ومــن غيرهــا يبيــت فــي الظالم« 
ــن  ــن واالجتماعيي ــا الواقعيي ــر« أم ــة والبش ــن المالئك ــوق بي ــرأة مخل ــزاك بـ«الم ــا دي بل وعرفه
فاختلفــت رؤيتهــم لهــا، فمنهـم مــن يراهـا بعيــن التخلــف وال يعتبرهـا إال أداة إلسـعاد الرجــل، 
ــرض  ــع يف ــا، والواق ــات وتطوره ــالف المجتمع ــك باخت ــي ذل ــزًءا أو كاًل ف ــف ج ــن يختل ــم م ومنه

تعريفـه بنفسـه فالمــرأة هـي نصـف المجتمـع والمربـي والمقـوم للنصـف اآلخـر. 
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الشبـــــاب 

ال يوجـد تعريــف واحــد للشـباب وهنــاك صعوبـة فــي إيجــاد تحديــد واضـح لهــذا المفهـوم 
وعــدم االعتــراف علــى وجــود تعريــف موحــد شــامل يعــود ألســباب كثيــرة أهمهــا اختــالف األهــداف 
ــل  ــي يقــوم عليهــا التحلي ــكار العامــة الت ــم واألف ــن المفاهي ــف وتباي المنشــودة مــن وضــع تعري
ــع  ــباب يتس ــوم الش ــإن مفه ــك ف ــداف. لذل ــك األه ــدم تل ــذي يخ ــي ال ــيكولوجي واالجتماع الس

للعديــد مــن االتجاهــات التاليــة.

االتجــاه البيولوجــي: هـذا االتجــاه يؤكــد حتميــة البيولوجيــة باعتبارهــا مرحلــة عمريــة . 1
وطــور مـن أطـوار نمــو اإلنســان الــذي يكتمــل فيـه نضجـه العضــوي الفيزيقــي وكذلـك نضجـه 

العقلـي والنفســي الـذي يبـدأ مـن سـن 15- 25 وهنــاك مـن حددهــا مـن ســن 13 - 30.

االتجــاه الســيكولوجي: يــرى هــذا االتجــاه أن الشــباب حالــة عمريــة تخضــع لنمــو . 2
بيولوجــي مـن جهـة ولثقافـة مجتمــع مــن جهــة أخــرى بــدًءا مــن ســن البلــوغ وانتهـاء بدخــول 
الفـرد إلــى عالــم الراشــدين الكبـار حيــث تكــون قــد اكتملــت عمليــة التطبيــع االجتماعـي وهـذا 
التعريــف يحــاول الجمــع بيــن االشــتراطات العمريـة والثقافـة المكتســبة مــن المجتمــع )الثابــت 

ــر(. والمتغي

ــة . 3 ــاره حقيق ــباب باعتب ــاه للش ــذا االتج ــر ه ــي(: ينظ ــيولوجي )االجتماع ــاه السوس االتج
اجتماعيــة وليــس ظاهــرة بيولوجيــة فقــط بمعنــى أن هنــاك مجموعــة مــن الســمات والخصائــص 

إذا توفــرت فـي فئـة مـن الســكان كانــت هـذه الفئـة شــبابًا . 

الثقافة السياسية 

هــي مجموعــة القيــم والمفاهيــم والمعــارف واالتجاهــات الســائدة نحــو شــؤون الحكــم 
ــئة  ــل التنش ــب بفض ــي تكتس ــاركة، وه ــرعية والمش ــاء والش ــوالء واالنتم ــلطة وال ــة والس والدول
السياسـية كمـا أنهـا تنتقــل مـن جيـل إلــى جيـل فضــاًل عـن عمليـة تغيـر الثقافـة والقيـم طبًقــا 
ــه  ــا تحمل ــية بم ــة السياس ــر الثقاف ــية تطوي ــئة السياس ــن التنش ــا تتضم ــة، كم ــراه الدول ــا ت لم
مـن قيـم واتجاهـات ونظــم ومعتقــدات، كمــا أنهــا تعــد آليـة لتوزيـع االتجاهـات واآلراء واألفـكار 
والمفاهيــم والمشــاعر والبيانــات والمعلومــات والمهــارات السياســية كمــا أنهــا تؤثــر علــى 
ســلوكيات وتصرفــات العلمــاء والحــكام تجــاه جوانــب النظــام السياسـي أو العمليــة السياسـية.  
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وعرفها أرسطو.. بالعقلية السياسية أو وعي المواطن على مستوى الشعور والموقف. 

الديمقراطية 

ثقافـة تؤثــر فــي ســلوك الفـرد وتنطبــع علــى ســلوك الجماعــة، ونجاحهــا يعتمــد علــى رؤى 
األشـخاص والجماعــات وموقفهــم مـن االختالفـات بينهـم واالعتــراف بالــرأي اآلخــر والتعدديــة.  

ومن هنا أبدأ بوصف وتحليل اإلطار النظري لهذه الورقة..

الثقافة الديمقراطية

الديمقراطيــة مفهـوم حديـث نسـبيًا فــي تاريـخ البشـرية، أخـذ بـه علـى محمـل الجـد منــذ 
ــه  ــا يفصل ــي. وليســت ثوبً ــة قــرون. وهــي نظــام مدنــى ضــد االســتبداد العســكرى والدين ثالث
المفكــرون لتلبســه الشـعوب لتســيير أمورهـم السياسـية واالجتماعيـة بشـكل آلـي، زيـادة علـى 
ــة«  ــكام، أو »كموض ــم الح ــن ظل ــروج م ــاس للخ ــا الن ــذ به ــا«، يأخ ــيًئا »طبيعيً ــت ش ــا ليس أنه
تأخـذ مــن اآلخريـن لحـل مشـاكل الحكـم فـي البـالد. فالديمقراطيـة مفهـوم تكـوّن مـن خـالل 
التجــارب اإلنســانية المتعــددة، المتعلقــة بمصــدر وشــرعية الســلطة السياســية وفلســفة سياســية 
للتعايــش المشــترك فــي المجتمــع بشــكل ســلمي. تتلخــص باســتقاللية الفــرد وحريتــه وعقالنيته 
وسـلوكه المتحضـر مـع بقيـة األفـراد فـي مجتمــع منظــم. هـذه الثقافـة تنمـو بشـكل تدريجــي 
بالفكـر والتجربــة والتطبيـق والمقارنـة مـع تجـارب شـعوب أخـرى وصلــت إلـى مراتـب عليـا فـي 
ــات  ــت متطلب ــرة، عكس ــات كبي ــت نجاح ــانية حقق ــة إنس ــا تجرب ــا أنه ــة. وبم ــاة الديمقراطي الحي
اإلنسـان فــي هـذه العصــر الحديــث، لــذا يمكــن األخــذ بهـا للعيــش فــي مجتمعـات أكثـر حريـة 
والخــروج تدريجيًــا، وبكثيــر مــن الجهــد والمثابــرة والكفــاح، مــن ظلمــات الديكتاتوريــات العربيــة 
ومــن الخضـوع للتــراث الثقافــي - الدينـي - السياسـي للعصـور الغابـرة وللتقاليـد االســتبدادية 
المتوارثــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة، والخضــوع األعمى للســلطان. هذه الديمقراطية ليســت شــكاًل 
مـا فــي أسـلوب الحكــم فقـط ولكنهـا أيضـا ثقافــة سياســية واجتماعيـة تؤثــر فــي المؤسســات 
ــي. وهــي ســلوك  ــة لترســيخ حقــوق اإلنســان العرب ــة والديني ــة والقضائي السياســية واالقتصادي
جماعــي يحتــاج إلــى ركيــزة واســعة مــن المواطنيــن الواعيــن ألمورهــم ويريــدون العيــش بحريــة 
وعلنيــة دون خــوف مــن ســلطة تهددهــم بشــكل اعتباطــي. لــذا مــن الضــروري أن يقبــل الجميــع 
بالديمقراطيــة كقاعــدة أساســية لحــل الصراعــات بشــكل ســلمي عــن طريــق الحــوار العقالنــي 
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المنفتـح، بعيـدًا عـن العصبيــة والسـلطوية رغـم كل الخالفـات الممكنـة والطبيعيـة فــي عالمنــا 
اإلنســاني مظاهــر الســلوك الديمقراطــي يظهــر الســلوك الديمقراطــي فــي كل مجــاالت العالقــات 

اإلنسـانية أهمهـا:

العائلــة: فالحــوار حــول أمــور تســيير شـؤون البيـت هــي أول تجربــة للديمقراطيــة شــرط 
ــا ألن  ــة نفاًق ــدو الديمقراطي ــرأة، بدونهــا تب ــن الرجــل والم ــة بي ــاك مســاواة كامل أن يكــون هن
الســلطة األبويــة وحدهــا تتحــول غالبًــا إلــى تسـلط وتعجــرف غيـر معقــول. فالنقـاش المفتـوح 
ــع  ــوار م ــي الح ــراكهم ف ــى أن إش ــليمة. حت ــة س ــا وممارس ــاء درسً ــي لألبن ــن يعط ــن الزوجي بي

ــة. ــه الخالق ــد مــن قدرات ــرد ويزي ــة كل ف ــي حري احترامهــم، ينمّ

المدرســة: حيــث يتعلــم الطالــب عــن طريــق أســاتذة ديمقراطييــن، للتشــبع بالقيــم 
ــى اآلخــر  ــاح عل ــاًل االنفت ــم األطفــال مث ــة تطبيقهــا فــي الواقــع. هكــذا يتعل ــة وكيفي الديمقراطي
ــا فــي جملــة  ورفــض التسـلط ونبـذ المتســلطين وتنميـة عقولهـم واسـتقالليتهم ليبدعــوا معً

ــتركة. ــاطاتهم المش نش

ــوي  ــر حي ــم أم ــا ه ــض كم ــم البع ــراد لبعضه ــول األف ــام: قب ــي الع ــط االجتماع المحي
ــي  ــر ف ــة تظه ــة. فالديمقراطي ــن الجماع ــزه ضم ــرد وتمي ــة الف ــعور بأهمي ــذات والش ــرام ال الحت
كل ركــن مــن أركان الحيــاة العامــة، كاحتــرام الــرأي اآلخــر سياســيًا أو دينيًــا أو ثقافيًــا أو فنيًــا.. 
ــس  ــدن« يعك ــلوك »المتم ــذا الس ــير.. ه ــن الس ــاًل بقواني ــد مث ــون، كالتقي ــيادة القان ــول س وقب
نضوجًــا فـي الديمقراطيـة تؤثــر إيجابيًـا علـى الحيـاة السياسـية ألن نوعيـة الممارســة واحــدة 

ــن. ــي كال الطرفي ف

ومــن هنــا يمكــن القــول إن الديمقراطيــة تُبنــى علــى دعامتين أساســيتين: العقــد االجتماعى 
والمواطنة.

خصائص النظام الديمقراطي 

يتلخص خصائص النظام الديمقراطي في اآلتي:

ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة.. 1
تمــارس األغلبيــة المنتخبــة الحكــم، هــذه األغلبيــة الصــادرة عــن فئــات الشــعب . 2

المختلفــة هــي سياســية بالتعريــف وليســت عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة.
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تصان حقوق المعارضة.. 3
تصــان الحريــات العامــة للمجتمــع، منهــا حريــة التعبيــر وحريــة العقيــدة وحريــة االجتماع . 4

ــة الصحافة. وحري
وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم.. 5
الحـد مــن اعتباطيــة ســلطة الحاكـم عــن طريــق مؤسسـات دائمــة وآليـات للدفـاع عــن . 6

المواطنيـن.
ضمان عدم الجمع بين السلطات الثالث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.. 7
ترسـيخ مبـدأ الدســتورية، أي أن السـلطات والمواطنيـن يحترمــون الدسـتور ويرجعـون . 8

إلـى القضـاء لحـل الخالفـات. 

تعلــن هــذه الخصائـص فـي دسـتور ديمقراطـي يعتبـر بمثابــة تعاقــد بيــن المواطنيــن، تتــم 
ــة  ــل هيئ ــن قب ــراره م ــم إق ــة، ويت ــروحات كافي ــع ش ــة م ــة كامل ــي وبحري ــكل علن ــته بش مناقش

ــام. ــي اســتفتاء ع ــه ف ــة مــن الشــعب، ويعــرض نــص الدســتور علي تأسيســية منتخب

مميزات الديمقراطية
ــة . 1 ــة خصب ــي أرضي ــانية، فه ــات اإلنس ــك المجتمع ــي تحري ــة ف ــوة هائل ــة ق للديمقراطي

ــم. ــق مصيره ــم وتحقي ــم وواجباته ــم وحقوقه ــاس مكانته ــي الن ــي يع لك
تجعل من الحرية عاماًل مشترًكا لكافة المواطنين.. 2
تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها.. 3
ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.. 4
ترسخ كرامة الناس وتنمي استقالليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم االجتماعي.. 5
توجد توازنًا بين الحكومة والمعارضة.. 6
تفسح مجااًل واسعًا للجميع للنقاش الحر واالتجاه إلى العقل إلقناع اآلخر.. 7
تفتح آفاًقا جديدة لإلبداع في كثير من المجاالت إليجاد حلول أكثر مالءمة.. 8
تدير الصراع السياسي واالجتماعي بشكل سلمي.. 9

تعطــي النــاس فرصًـا أكبــر للتأثيــر علــى مجريــات األحــداث وليســاهموا بالحيــاة العامــة . 10
عــن طريــق العمــل السياســي والمدنــي وعــن طريــق وســائل النشــر واالتصــاالت الحديثــة المتاحة 
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ــي المجتمع. ف
توجــد آليــة واضحــة لتطبيــق مفهــوم الســلطة وممارســتها فــي كافــة مســتويات . 11

اإلنســانية. العالقــات 
تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكمًا ومحكومًا.. 12

أهمية الديمقراطية لنا كمجتمع ليبي 

ال تقــل أهميــة الديمقراطيــة عــن أهميــة حقــوق اإلنســان بــل يمكن اعتبارهــا جزء منهــا، فجاء 
التعبيــر عليهــا مضمونًـا ال لفًظـا فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق االنســان كمبــدأ ســيادة الشــعب، 
والحقــوق السياســية، وضــرورة إظهــار سـيادة الشـعب عبـر انتخابـات دوريــة حقيقيـة وباالقتـراع 
ــات فقــط، ولكنهــا  ــي االنتخاب ــن ف ــي إشــراك المواطني ــة ليســت ف ــام الســري . فالديمقراطي الع
ــل  ــا تعم ــا أنه ــاءلته كم ــتجوابه ومس ــي، واس ــام السياس ــة النظ ــي مراقب ــق ف ــم ح ــا تمنحه أيض
ــة. فاالنتخابــات ال  ــة كمــا تعمــل فــي التنظيمــات االنتخابي فــي الحــركات والمنظمــات االجتماعي
تعطــي للمنتخَـب صالحيــات غيــر مشــروطة، والمواطنــون فــي المجتمعــات الديمقراطيــة تطالــب 
بالنقــاش والحــوار، وعلــى الســلطات المتعــددة مهمــا كانــت، أن تشــرح أســباب خياراتهــا وتقــدم 
حســابات عــن أعمالهــا لهــم بــكل شــّفافية. وتمــارس الديمقراطيــة بشــكل أفضــل عندمــا تكــون 
ــو مســتوى الحجــج  ــاة العامــة ســليمة، وتكــون النقاشــات العامــة جيــدة، عندمــا يعل نوعيــة الحي
والبراهيــن، ويســاهم المواطنــون ويلتزمـون بشـكل منتظــم فـي مســؤولياتهم السياســية فــي 
ظـل وعـي الجماهيــر، علــى األحـزاب السياسـية االسـتماع لهـا واألخــذ باألفـكار النيّـرة الصـادرة 

عنهـا لتالحــم أكبـر بيــن الشــعب وقياداتــه السياسـية الشـباب والمـرأة.

الثقافة السياسية في ليبيا خالل حكم النظام السابق)2011-1969( 

ــت  ــت ليس ــا وإن كان ــي فيه ــام السياس ــة والنظ ــذه المرحل ــف ه ــرق لوص ــن التط ــر م ال مف
موضوعًـا أساســيًا فــي بحثنــا إال أنهــا تمكننــا مــن تحديــد ببعــض مــن الدقــة مــا هــو موقــع ليبيــا 
عمومًـا والشــباب والمــرأة خصوصًـا مــن الديمقراطيــة اليــوم. الحقيقــة أن هنــاك نــدرة وفقــر في 
اإلحصــاءات والدراســات التــي تدلــل علــى قيــم الديمقراطيــة أو القيــم الســائدة فــي تلــك الحقبــة، 
ولكــن ســنذكر بعــض الوقائــع التــي يمكــن اعتبارهــا مقياسًــا هنــا، فهنــاك ســمات مشــتركة مــع 
دول الوطـن العربـي مــع عـدم إغفــال وجــود اختــالف نسـبي بيــن القيــم الحاكمـة للثقافـة التـي 
كانــت ســائدة مــن دولــة ألخــرى حســب الظــروف التاريخيــة والتطــورات التــي لحقــت بــكل منهــا. 
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فنجــد أن مجموعــة القيــم الســلبية التــي كانــت ســائدة مثــل قيــم دعــم الــوالء للنظــام السياســي 
وليـس الوطـن، وهـذا يمكـن التدليــل عليـه بتبنــي النظـام المشـروع الجماهيـري )الجماهيريـة 
ــن  ــث ع ــح الحدي ــا، فأصب ــم ليبي ــا اس ــي معه ــا يختف ــدأ تدريجيً ــى( )1977 - 2011(، وب العظم
جماهيريـة النظـام تطغـى بـداًل مـن الحديـث عـن ليبيـا الدولـة والوطـن، وتـم ذلـك فـي تغييـر 
المناهــج الدراســية فصممــت مــادة )المجتمــع الجماهيــري( وليــس المجتمــع الليبــي، إلــى أن وصل 
ــا( فأصبحــت  ــة )ليبي ــي فــي العــادة تحمــل اســم الدول ــر لوحــات الســيارات الت ــى تغيي النظــام إل
ــك  ــى ذل ــام تســجيلها، وهــذا أبســط األشــياء، وقــس عل ــب أرق ــة( بجان تحمــل اســم )الجماهيري
فاألمثلـة عديــدة وال مجــال لذكرهــا كونهــا ليسـت نقطــة البحــث األساســية، وإن كانــت مهمــة 

لمحاولـة الفهـم.

أيضًــا مـن مجموعـة القيـم الســلبية قيمـة الــوالء للســلطة واإلذعـان لهـا، ومــا يتبــع ذلـك 
ــات أو  ــى إثب ــاج إل ــة والسياســية وهــذه ال تحت ــة والحقــوق المدني مــن تغييــب لمفهــوم المواطن
التدليــل عليهــا فــي األنظمــة التــي يحكمهــا الفــرد. كذلــك قيمــة اإلعــالء مــن شــأن الفــرد، أكانــت 
ــبيل  ــى س ــا عل ــه ومنه ــاب لنفس ــام كل األلق ــاز النظ ــد ح ــة، فق ــك الحقب ــالل تل ــه خ ــة جلي واضح
المثــال ال الحصــر الصقــر الوحيــد واألوحــد، ملــك ملــوك أفريقيــا، الزعيــم، وهــذه قيــم تعلــي مــن 
شـأن عبـادة الفـرد والتهويـن مــن شـأن الجماعـة، فقــد أصبــح باقـي المجتمــع عبـارة عــن ذرات 

متنافـرة تـدور فـي فلــك الزعيـم.

ــوار  ــد والح ــالف والنق ــل االخت ــدم تقب ــادي وع ــر األح ــب للفك ــم التعص ــة قي ــن تغذي ــا ع أم
ــكار  ــي أي أف ــة تبن ــون الجماهيري ــب قان ــرم بموج ــكان مُج ــة، ف ــس موضوعي ــى أس ــي عل المبن
ــا يكــون موســومًا بالرجعيــة ومآلــه إمــا  أخــرى مــع الفكــر الجماهيــري ومــن يتبنــى فكــرًا مخالًف
ــذي يقــول  ــة ال ــم الحزبي ــارزًا فــي قانــون تجري حكــم باإلعــدام أو مغــادرة الوطــن. وكان هــذا ب
ــد فــي  ــم الشــعبي السياســي الوحي ــى )االتحــاد االشــتراكي العربــي هــو التنظي ــه األول فــي مادت
الجمهوريـة العربيـة الليبيـة، ويمـارس المواطنـون مــن خاللـه حريـة الـرأي والتعبيـر فـي حـدود 
مصلحـة الشــعب ومبـادئ الثــورة، وفًقـا ألحـكام النظـام األساسـي لالتحـاد االشــتراكي العربـي(، 
وفــي مادتـه الثانيــة )الحزبيـة خيانــة فــي حـق الوطـن وتحالـف قـوى الشــعب العاملــة الممثلــة 
فـي االتحــاد االشــتراكي العربـي. ويقصــد بالحزبيــة كل تجمــع أو تنظيــم أو تشــكيل أيًـا كانــت 
صورتــه أو عــدد أعضائــه يقــوم علــى فكــر سياســي مضــاد لمبــادئ ثــورة الفاتــح مــن ســبتمبر فــي 
الغايــة أو الوســيلة، أو يرمــي إلــى المســاس بمؤسســاتها الدســتورية ســواء كان ســريًا أو علنيًـا، 
ــا أو غيــر مكتــوب أو اســتعمل دعاتــه ومؤيــدوه وســائل  أو كان الفكــر الــذي يقــوم عليــه مكتوبً
ماديــة أو غيــر مـاديـــة(، وهــو صاحــب الفكــر الــذي يقــدم الحــل النهائي لمشــكل الســلطة بحســب 
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ــه )أداة الحكــم هــي المشــكلة السياســية األولــى التــي تواجــه الجماعـات البشــرية. األســرة  قول
يعــود النــزاع فيهــا أغلـب األحيــان إلـى هــذه المشــكلة، أصبحــت هــذه المشـكلة خطيــرة جــدًا 
بعــد أن تكونــت المجتمعــات الحديثــة. تواجــه الشــعوب اآلن هــذه المشــكلة المســتمرة، وتعانــي 
المجتمعــات العديـد مــن المخاطــر واآلثــار البالغــة المترتبــة عليهـا، ولــم تنجـح بعــد فــي حلهــا 

ــا ويقــدم الكتــاب األخضـر الحــل النهائــي لمشــكلة أداة الحكــم. ــا وديمقراطيّ حــاًل نهائيّ

أمــا إذا ألقينــا نظــرة علـى موقـع المـرأة فـي تلــك الفتــرة وفــق المعطيـات المتاحــة سـنجد 
أن هنـاك آثـارًا إيجابيــة الطابـع حدثـت لعمليـات التحديــث التـي شـهدها المجتمــع الليبـي منــذ 
ــع مــن  ــي الرف ــة ســاهمت ف ــذي شــهد خطــوات جريئ ــي قطــاع المــرأة ال االســتقالل، وخاصــة ف
مســتوى المــرأة وتمكينهــا مــن القــوة بأبعادهــا المختلفــة، كمــا خــص الكتــاب األخضــر فــي الجزء 
الثالــث فصــاًل خاصًـا بالمــرأة، أكــد مســاواتها بالرجــل مــن الناحيــة اإلنســانية وأكدت التشــريعات 
ــوق  ــر الحق ــر بتقري ــق األم ــا يتعل ــن بســبب الجنــس وخاصــة عندم ــن المواطني ــز بي عــدم التميي
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة كحقــوق أساســية لإلنســان، وفــي مجــال الحقــوق السياســية 
ــنة 1969،  ــام س ــادة النظ ــس قي ــاء مجل ــن أعض ــادر ع ــتوري الص ــالن الدس ــد أن اإلع ــا نج فإنن
واإلعــالن عــن قيــام ســلطة الشــعب ســنة 1977، والوثيقــة الخضــراء الكبــرى لحقــوق اإلنسـان 
ســنة 1988، وقانــون تعزيــز الحريــة ســنة 1991، تؤكـد جميعهــا علــى المســاواة فــي الحقــوق 
ــات  ــت المشــاركة السياســية للمــرأة. ولكــن هــذه اإلعالن ــا، وتبن ــن ذكــورًا وإناًث ــن المواطني بي
اكتفــت بالمنــاداة بهــذه الحقــوق والنــص عليهــا نظريًــا وقانونيًــا فقــط دون التخطيــط لبرامــج 
ا لمــا نــص عليــه. فتنظيــم  ــا تمامًـ اركة ليكــن واقعهــا مخالًف تدعــم وتعـزز تفعيـل هــذه المشـ
ــر  ــر ذا تأثي ــي ويعتب ــرن الماض ــن الق ــبعينيات م ــذ الس ــون من ــذي تك ــة ال ــان الثوري ــة اللج حرك
قــوي وعميــق فــي الحيــاة السياســية فــي ليبيــا ال يعكــس فــي عضويتــه تواجــدًا مناســبًا للمــرأة، 
ويتضـح ذلــك فـي تعــداد أعضـاء التنظيـم الثـوري الـذي بلـغ 43000 بينهـم 2500 عضـوة مــن 
اإلنـاث فقــط، وهـي نســبة متواضعــة ال تتجـاوز 6 % بينمـا ال يوجــد سـوى مـرأة واحــدة تتولــى 
مهــام منسـق لجنــة ثوريــة أو منســق شـئون المـرأة أو الشــئون االجتماعيـة بــكل لجنــة ثوريــة 
وهــي مهمـة تنظيميـة تتوالهــا اإلنـاث مـن عضـوات حركـة اللجـان الثوريـة أمـا عــن المشـاركة 
الشــبابية والنســائية فــي المجتمــع المدنــي فقــد كانــت هنــاك 32 نقابــة قبــل عــام 1990 ووصــل 
عددهــا 72 نقابــة فــي عــام 1990، ولكــن ســرعان مــا عــادت للتقلــص لتصبــح 36 نقابــة فــي عــام 
1996، إن فقـدان هـذه التكوينـات لالسـتقاللية والخصوصيـة النقابيـة والتنظيميـة والبرامجيـة 
والماليــة تجعلهــا كآليــة مــن آليــات المشــاركة السياســية فارغــة المضمــون وال يمكــن أن تكــون 

ذات قيمـة.
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نتيجــة لهـذه الوقائـع والحقائـق التـي ورد ذكرهـا يمكننـا القـول إن خـالل هـذه الفتـرة مــن 
الحكــم انتقــى النظــام مــن قيــم الديمقراطيــة مــا يخــدم مصلحتــه علــى وجــه الخصــوص ويطيــل 
وجــوده وأهمــل كل مــا يعــزز ثقافــة المواطـن السياســية ويدعــم حــق ممارســته للديمقراطيــة 
ــرف بالمؤتمــرات الشــعبية  ــة المحــورة فيمــا عُ ــت ممارســة هــذه الديمقراطي كمــا يجــب وتمثل

التـي عملـت علـى تكريــس قيــم تتناقـض تمامًــا مـع قيــم الديمقراطيـة الحقيقيـة.

الديمقراطية خالل المرحلة االنتقالية ما بعد 2011 

ــتعمال  ــام باس ــر النظ ــم تغيي ــا ت ــة بعدم ــق الديمقراطي ــكالية تطبي ــي إش ــع ف ــع المجتم وق
ــارب  ــن ش ــال جي ــد ق ــة، فق ــة حقيقي ــة وديمقراطي ــج حري ــب ال ينت ــي الغال ــار ف ــو خي ــف، وه العن
ــرًا واحــدًا وهــو أن اللجــوء  ــت حســناته يعكــس بوضــوح أم ــف مهمــا كان ــار اســتخدام العن »خي
إلــى وضــع الثقــة فــي أســاليب العنــف إنمــا يعنــي اســتخدام أســلوب للنضــال يتميــز الطغــاة دائمًـا 
بالتفـوق فيــه. تتميــز األنظمــة الدكتاتوريـة باســتعدادها السـتخدام العنــف الــذي تسـتطيع بــه 
ســحق الحـركات الديمقراطيــة مهمـا طــال الزمــن وفـي نهايـة المطـاف ال تجـد هــذه الحــركات 
أمامهـا خيـارًا إال مواجهـة الحقائــق العسـكرية الصعبــة وهــي أن األنظمـة الدكتاتوريــة تتفـوق 
بامتالكهــا للعتــاد العســكري والذخائــر ووســائل النقــل وتتفــوق بحجــم القــوات العســكرية بحيــث 
ال تســتطيع الحــركات الديمقراطيـة برغــم شــجاعة أفرادهــا مـن أن تكــون، فــي أغلــب األحيــان، 
مثيــاًل لهــا. يلجــأ المنشــقون عــادة إلــى حــرب العصابــات عندمــا يتضــح لهــم عــدم واقعيــة التمــرد 
العسـكري، ولكـن هـذا الخيــار ال يعـود فـي أغلـب األحيـان بالنفـع علـى الشــعوب المضطهـدة أو 

يقودهــا نحـو تحقيـق الديمقراطيـة.

ــاء الشـعب المٌضطهــد،  ــار حــرب العصابــات يــؤدي إلىوقـوع خســائر فادحــة فــي أبن إن خي
ــل  ــة وتحالي ــود نظري ــن وج ــم م ــار واردة بالرغ ــذا الخي ــل ه ــة فش ــك أن إمكاني ــى ذل ــف إل أض
ــرات  ــى فت ــات إل ــه. وعــادة مــا تســتمر حــرب العصاب ــي ل ــِززَة ووجــود دعــم دول اســتراتيجية مع
ــاة  ــى معان ــؤدي إل ــا ي ــزوح مم ــى الن ــكان عل ــار الس ــم بإجب ــام الحاك ــا النظ ــوم خالله ــة يق طويل
جســيمة. وحتــى إذا حققـت حــرب العصابـات نجاحًــا فـإن لهـا أثـرًا سـلبيًا علـى المــدى البعيــد 
فهــي تحــول النظــام الدكتاتــوري الحالــي إلــى نظــام أكثــر دكتاتوريــًة، وعنــد نجــاح مقاتلــي حــرب 
العصابــات وتوليهــم الســلطة فإنهــم يخلقــون نظــام حكــم أكثــر دكتاتوريــة مــن النظــام الســابق 
الـذي حاربــوا ضـده بســبب تأثيـر مركزيــة القــوات العســكرية الممتـدة وبســبب ضعــف أو دمـار 
ــاء  ــي إنش ــة ف ــر الحيوي ــة العناص ــي بمثاب ــي ه ــتقلة الت ــع المس ــات المجتم ــات ومؤسس مجموع



                     111 

مجتمــع ديمقراطــي دائــم أثنــاء فتــرة النضــال. ونظــرًا لعــدم وجــود مؤسســات المجتمــع المدنــي 
القويــة القــادرة علــى ممارســة دورهــا الحقيقــي بتوعيــة المجتمــع بأهميــة الديمقراطيــة، نعيــش 
اليــوم فيمــا أشــرت إليــه أعــاله فــي ديمقراطيــة الغــالف خاليــة مــن أي مضمــون قيمــي لهــا. وبمــا 
ــم نخــض هــذا المضمــار لعقــود  ــا ل ــة مكتســبة تمنحهــا التجــارب، وكونن ــة ثقاف أن الديمقراطي
ــا أن نعيــش  طويلــة، ونتيجـة ألننــا مجتمــع ال يتمتــع بثقافــة سياســية يعـول عليهــا كان طبيعيً
فـي هـذه الحالـة مـن الفوضــى مــا بعــد التحــوالت العنيفــة، ولكـن هـذا ال يجعلنــا نتغاضــى عـن 
المحـاوالت المتكـررة فـي سـياق التمهيـد لتطبيــق الديمقراطيــة، وبالرغــم مـن أننـا لـم نصــل 

بعــد وهـذا مـا سـنحاول برهنتــه ولكـن مقارنــة بمـا سـبق يمكننـا القــول إننــا قـد بدأنــا. 

ــة  ــلطة الحاكم ــدت الس ــا وعم ــن 50 عامً ــر م ــد أكث ــة بع ــة للديمقراطي ــت أول ممارس حدث
حينهـا )المجلـس الوطنـي االنتقالـي( إلــى تسـليم الســلطة بشـكل ســلمي وعبـر انتخابـات حـرة 

نزيهــة لجســم تشــريعي منتخــب )المؤتمــر الوطنــي العـام( كان ذلــك فــي عــام 2012.

موقع المرأة والشباب من الديمقراطية 

شـهدت االنتخابـات سـنة 2012 وصـول المــرأة وحيازتهــا مقاعــد فـي الســلطة التشــريعية، 
غيــر أن الثقافـة الســائدة فــي المجتمـع التـي عرجنـا عليهــا ســابًقا جعلـت مــن نســب المشـاركة 
والترشــح للمــرأة فــي االنتخابــات هــي األقــل مقارنــة بالرجــل واتضــح لــي هــذا بعــد دراســة مســح 
ــم  ــحين وقوائ ــن والمترش ــا والمقترعي ــجلين فيه ــداد المس ــات وأع ــج االنتخاب ــا لنتائ ــت به قم

المنتخبيـن حســب بيانـات المفوضيـة العليـا لالنتخابـات خلصـت إلـى اآلتـي:

مـن مجمــوع أعــداد الناخبيـن الذيــن بلغــوا 2,865,937 بلغــت أعـداد اإلنــاث 1,294,357 
أي مـا نسـبته 45 % أقــل مـن نســبة الرجـل التــي بلغــت 55 % ولكـن تعتبــر نســبة جيــدة كأول 
مشـاركة بعــد عقـود علـى عــدم إجـراء أي انتخابـات مــن إجمالـي المتقدميــن للترشـح الـــ4334 
ــال،  ــحين الرج ــي المترش ــن إجمال ــادل 22 % م ــا يع ــرأة أي م ــط 934 ام ــت فق ــحًا، تقدم مترش
وهــذه نســبة متدنيــة يمكــن أن نعزوهــا أيضــا للعــادات والتقاليــد التــي تضبــط ســلوك المجتمــع 
ــا. تدنــت نســبة المشــاركة فــي  ــى عوامــل أخــرى ســنذكرها الحًق ــا لهــا ســابًقا، وإل التــي تطرقن
ــي 687,274  ــت حوال ــاث فبلغ ــبة لإلن ــجلين بالنس ــدد المس ــف ع ــي نص ــى حوال ــات إل االنتخاب
ــى  ــجلين. عل ــي المس ــن إجمال ــي 61 % م ــت حوال ــاركة كان ــة للمش ــبة اإلجمالي ــة، والنس مقترع
صعيــد النتائــج يمكــن أن نقــول إن فــرص انتخــاب مــرأة فــي مجتمــع لــم يتحــول للمدنيــة بشــكل 
ــة  ــي األموم ــا ف ــة تحصره ــورة نمطي ــي ص ــرأة ف ــع الم ــد تض ــادات وتقالي ــظ بع ــل ويحتف كام
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ــون  ــاب أن تك ــون االنتخ ــص قان ــم ين ــا ل ــدًا إذا م ــة ج ــتكون ضئيل ــت س ــي كان ــل المنزل والعم
ــى 80  ــس عل ــا للتناف ــا وعاموديً ــة أفقيً ــية تبادلي ــات السياس ــزاب والكيان ــحي األح ــم مرش قوائ
مقعــدًا مــن أصــل 200 مقعــد، وباقــي الـــ120 مقعــدًا للتنافــس العــام الفــردي، مــا حملنــي علــى 
قـول إن النسـبة ســتكون ضئيلـة جـدًا لـوال نـص القانـون هـو أن المــرأة لــم تتحصـل إال علــى 
مقعــد واحــد مــن مقاعــد التنافــس العــام الفــردي الـــ120 بينمــا حصلــت علــى إجمالــي 32 مقعــدًا 
مــن أصــل 80 مقعــدًا الخاصــة باألحــزاب والكيانــات السياســية أي بنســبة %40، وبنســبة إجماليــة 

عامـة %16.5 مــن إجمالـي الـــ200 مقعـد.

ولكــن مــن الجديـر بالمالحظــة عندمـا نتكلـم عــن موقـع المــرأة فــي الديمقراطيــة والتــي 
تعتبـر المشـاركة السياسـية أهـم مؤشـراتها هــو أن عـدد اإلنـاث المترشـحات لمقاعـد التنافـس 
العــام الفــردي أقــل مــن عــدد المقاعــد بمعنــى: المترشــحات 79 امــرأة علــى عــدد مقاعــد 120 
مقعــدًا بينمــا يفــوق المترشــحين الرجــال عــدد المقاعــد بأضعــاف، هــذا أيضــا يقــود إلــى أن هناك 
معوقـات المـرأة نفســها تدركهــا جعلتهـا تحجـم عـن المشـاركة علـى المقاعـد العامـة وتكتفـي 

فقــط بالتعويـل علـى الحصـة التـي منحهـا لهـا قانـون االنتخابـات.

ــات المنظمــات والمؤسســات  ــا فــي تصنيف ــا ملحوًظ ــا خــالل ســنة 2013 تقدمً حققــت ليبي
الدوليــة فــي بعــض المجــاالت، ومــا بيــن التفــاؤل والخيبــة أصبحــت تتأرجــح ليبيــا، ووفــق منظمــة 
فريــدوم هــاوس، صنفــت ليبيــا ضمــن الــدول التــي تتمتــع بحريــة جزئيــة فــي اســتعمال اإلنترنــت 
ــادت  ــم الرقمــي«. وأف ــت والعال ــة اســتعمال اإلنترن ــر »حري ــم بهــا تقري ــة اهت ــن 60 دول مــن بي
ــال  ــي مج ــا ف ــجلت تقدمً ــا س ــنة 2013 أن ليبي ــا لس ــي تقريره ــدود ف ــال ح ــلون ب ــة مراس منظم

حريــة الصحافــة مقارنــة بالســنوات الماضيــة وحصلـت علــى المرتبــة 131.

اندفــع الشــباب بحماســة إلــى إنشــاء الجرائــد والصحــف ومنظمــات المجتمــع المدنيــة 
بــكل أنواعهـا حيـث وصـل عــدد منظمـات المجتمــع المدنـي إلــى 1914 فــي عــام 2012 حــدث 
انخفــاض كبيــر بســبب التعثــر السياســي وحالــة االحتــراب األهلــي فانخفضــت فــي ســنة 2014 
إلـى 413 منظمـة مجتمـع مدنــي، علـى هـذا الصعيـد يمكـن القــول إنــه كان للشــباب مشـاركة 
فاعلــة فــي تشــكيل المنظمــات المدنيــة ولكــن نســبة الفاعليــة لهــا كانــت قليلــة لحداثــة التجربــة 
علــى المجتمــع، فقــد بلــغ عــدد المؤسســين لهــذه المنظمــات خــالل الفتــرة )2016-2011( إلــى 
ــي 31950  ــة 80 % حوال 40010 أعضــاء، بلغــت نســبة الرجــال فــي تأســيس المنظمــات المدني
عضــوًا، وحســب تصنيــف الفئــات العمريــة تقريبــا مـا يعــادل 50 % مـن المنظمـات مؤسسـيها 
مــن فئــة الشــباب مــن )15 - 39(، وكانــت المــرأة أيضــا دورهــا فاعــل فــي هــذه المؤسســات فبلــغ 
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عـدد المؤسســين لهـذه المنظمـات خــالل ذات الفتـرة 8060 عضـوة شـكلت المــرأة مـا نســبته 
20 % مــن إجمالـي األعضـاء المؤسســين للمنظمـات المدنيـة، عـدد المنظمــات التــي أعضاءهــا 
ــا  ــة بينم ــى 1788 منظم ــل إل ــة وص ــات المختلط ــا المنظم ــة بينم ــغ 333 منظم ــط بل ــاث فق إن

المنظمـات التـي أعضاءهـا مــن الرجـال فقــط بلــغ 2505 منظمـة.  

انتهـت مــدة المؤتمـر الوطنـي العــام وكانــت هنــاك مطالبـات بتطبيـق الديمقراطيـة التـي 
تدعمهـا قيمـة التــداول الســلمي علــى السـلطة، وفعــاًل تمــت االنتخابـات فـي أجــواء مشـحونة، 
وأفضــت إلــى نتائــج وممارســات عــادت بالديمقراطيــة إلــى نقطــة الصفــر تقريبًـا، وهــذا يوضحــه 

الرسـم الصـادر عـن منظمـة فريـدم هـاوس )الشـكل التالـي( الــذي يوضـع االنحـدار 

فـي مسـتوى الديمقراطيـة بعــد العـام 2013 والتــي اسـتمرت بعـد انتخـاب مجلـس النــواب 
فــي الـــ2014 حتــى اآلن، وتتمثــل أبــرز معالــم االنحــدار فــي االنقــالب علــى المســار الديمقراطــي 
ــة ومــا  ــرام رأي األغلبي ــل مــن قيمــة احت ــي خســرت مقاعدهــا، وهــذا يُقل ــل األحــزاب الت مــن قب
ينتــج عنهــا مــن نتائــج والتــداول الســلمي علــى الســلطة، أدخلنــا هــذا فــي احتــراب أهلــي، وتنامــى 
ــرام  ــدم احت ــتهانة وع ــد 2011، اس ــبة بع ــات المكتس ــن الحري ــرًا م ــزًءا كبي ــا ج ــف، وفقدن العن
ــج،  ــال برام ــزاب وب ــال أح ــات ب ــاب النتخاب ــه، والذه ــرف بمواقف ــبث كل ط ــاء وتش ــكام القض ألح
والنتيجــة النهائيــة أن الديمقراطيــة الوليـدة ذهبــت مـع الحــكام الجـدد تذروهــا الريــاح، نتيجــة 
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لعــدم وجــود توافــق للنخــب علــى تطبيــق الديمقراطيــة بشــكل فعلــي، فــكل التكتــالت السياســية 
واألحــزاب الناشــئة لــم تحــدث أي انتقــال ســلمي للسـلطة ومــن يحكــم يعمــل علــى أال يســلم، 

واألقليــة هــي التـي تحكــم األغلبيــة بمعيــار القـوة.

ــواب  ــات مجلــس الن ــاط عــام يمكــن قياســها مــن العــزوف عــن انتخاب ــة إحب رتــب هــذا حال
وتدنــي فـي نسـب مشـاركة الشـباب والمـرأة، وبعـد دراســة مســح قمـت بهـا لنتائـج االنتخابــات 
بيانــات  حســب  المنتخبيــن  وقوائــم  والمترشــحين  والمقترعيــن  فيهــا  المســجلين  وأعــداد 

ــى اآلتــي: ــات خلصــت إل ــا لالنتخاب ــة العلي المفوضي

انخفــاض نســبة المترشــحين بنســبة 61 % فمــن 4334 مترشــحًا النتخابــات المؤتمــر 
ــا  ــة بينم ــرأة متدني ــاركة الم ــبة مش ــواب. نس ــس الن ــحًا لمجل ــى 1714 مترش ــام إل ــي الع الوطن
كانــت 22 % مـن إجمالـي المترشـحين فـي انتخابـات المؤتمـر الوطنـي العـام، أصبحـت فقـط 9 
% فـي انتخابــات مجلـس النـوب أي بحوالــي فقــط 151 مترشـحة، نســبت المشـاركة أيضــا أقــل 

ــي المســجلين. نســبيًا فقــد بلغــت 41 % مــن إجمال

ــة  ــى كوت ــون عل ــص القان ــزاب فن ــد لألح ــاك مقاع ــن هن ــم يك ــج فل ــد النتائ ــى صعي ــا عل أم
بنسـبة 16 % مـن إجمالــي المقاعـد الـــ200 للمـرأة. وفـازت المـرأة بمجـوع مقاعـد فـي مجلـس 

ــغ عــدد 30 مقعــدًا مــن أصــل 200 مقعــد. ــواب بل الن

لــم نســتطع تحديــد بوجــه مــن الدقــة نســبة مشــاركة الشــباب ونتائجهــم وتحليــل بياناتهــم 
لعــدم توفــر إحصــاءات عــن الفئــات العمريــة للمترشــحين والفائزيــن والمقترعيــن، ولكــن يمكننــا 
ــي  ــن مشــاركتهم ف ــل م ــي أفض ــر الوطن ــات المؤتم ــي انتخاب ــاركتهم ف ــبة مش ــول إن نس الق
انتخابـات مجلـس النـواب ال الثانــي ترتـب عـن قانونــه حرمــان شــريحة مـن الشــباب أكثــر ممــا 
كان فـي قانـون انتخابـات المؤتمـر الوطنـي العـام، حـدد قانـون انتخـاب المؤتمـر سـن الترشـح 
بـــ21 ســنة، بينمــا فــي قانــون انتخــاب مجلــس النــواب ارتفــع إلــى 25 ســنة، وفــي كل األحــوال ال 
يختلــف الحــال كثيــرًا للشــباب مقارنــة بالمــرأة عمومًــا، وألن نســبة كبيــرة مــن المــرأة المنخرطــة 
فـي المجـال العـام تنتمـي للشـباب. وفـي إطـار البحـث عـن األسـباب وراء تدنــي نسـب مشـاركة 
المـرأة فـي الحيـاة السياســية، البـد أن نعـرج علـى الدراسـة التـي قامـت بهـا المنظمــة الدوليـة 

للنظـم االنتخابيـة ايفـس عـام 2013.

وكمـا قلنــا ســابًقا إن حالـة مــن التفـاؤل كبيــرة كانــت ســائدة خــالل تلـك الفتــرة، فعندمــا 
سُـئل الليبييـن عــن توقعاتهــم حــول مســتقبل المـرأة أجــاب حوالـي 65 % و74 % أنـه ســيكون 
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أفضــل مــن اإلنــاث والرجــال علــى التوالــي. فيمــا قالــت 14 % و15 % إنــه ســيبقى كمــا هــو، وفقــط 
2 % و1 % قالــو إنــه سـيكون أســوء مـن اإلنـاث والرجـال علـى التوالـي. ويمكـن أن تعــزى هــذه 
النســب إلــى سالســة عمليــة بدايــة التحــول الديمقراطــي عبــر االنتخابــات دون أي نــوع مــن العنف 
وإلــى حالــة االســتقرار النســبي الــذي لــم يــدم طويــال وهــذا مــا تعكســه نســبة 79 % مــن اإلنــاث 
يريــن أن حــال المــرأة فــي ليبيــا اليــوم جيــدة جــدًا وجيــده وفقــط 14 % مــن اإلنــاث قلــن إنــه 

أسـوء.

لعــب الديـن مســتواه الشــعبي، ومـا يرتبـط بــه مــن تقاليـد وتفسـيرات محافظــة لإلسـالم 
فــي إطــار البيئــة القبليــة للمجتمــع الليبــي وســطوة التنظيمــات االجتماعيــة األوليــة، دورًا حاســمًا 
ومحــددًا ال لعمليـة المشـاركة السياســية للمـرأة فحســب بــل للنشــاط المرتبــط بالشــأن العــام 

علـى الخصــوص.  

ــن  ــل ع ــرأة والرج ــؤال الم ــد س ــة عن ــج الدراس ــي نتائ ــوح ف ــدور بوض ــذا ال ــة ه ــن رؤي ويمك
قانــون الشــريعة إذا كانــو يرغبــون أن تكــون المصــدر الوحيــد أو المصــدر الرئيســي ولكــن ليــس 
ــه يجــب أن تكــون المصــدر  ــاث أن ــت %31 مــن اإلن ــد أجاب ــي: فق ــت النتيجــة كالتال ــد كان الوحي
ــون  ــرى أن يك ــاث ت ــن اإلن ــبته 58 % م ــا نس ــيء. وم ــال ذات الش ــن الرج ــال 40 % م ــد، وق الوحي
ــكاد  ــك. فيمــا تــرى نســبة ال ت ــرى %50 مــن الرجــال ذل ــد، بينمــا ي الرئيــس ولكــن ليــس الوحي
تذكـر مــن اإلنــاث والرجــال أنــه ال يجــب أن تكــون الشـريعة جــزء مــن القانــون 2 % و5 % علــى 

ــي. التوال
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ــق  ــل تطبي ــؤال: ه ــى س ــة عل ــبة اإلجاب ــن نس ــا م ــدور أيضً ــذا ال ــاس ه ــن قي ــك يمك كذل
الشــريعة سيحســن مــن حقــوق المــرأة؟ فكانــت 54 % مــن اإلنــاث تــرى ذلــك، بينمــا فقــط 14 % 

ــر ســوًءا. ــن أن تطبيقهــا ســيجعل حقــوق المــرأة أكث ــاث يري مــن اإلن

أيضــا نتيجــة أخــرى للدراســة تعطــي مؤشــرًا إلــى مــدى الصعوبــة التــي تواجههــا المــرأة فــي 
االنخــراط فـي الفضـاء العـام واقتحـام المجـاالت السياسـية واالقتصاديــة والثقافيـة بـكل حريـة، 
ــزل دون إذن الرجــل  ــادرة المن فقــد أظهــرت الدراســة أن 10 % مــن النســاء فقــط يمكنهــن مغ
وهــذا يعطــي مؤشــرًا واضحًــا أن مــدى مشــاركة المــرأة فــي الديمقراطيــة مرتبــط بشــكل أو آخــر 
علــى موافقــة الرجــل. ويدخــل عامــل االســتقاللية الماليــة أيضًــا فــي تولــد هــذا االرتبــاط حيــث ال 

تتمتــع إال 17 % ممــن شــملتهم الدراســة باالســتقاللية الماليــة.
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باإلضافــة إلــى معوقــات الديــن والرجــل يضــاف معــوق آخــر وهــو المــرأة نفســها، فقــد بينــت 
ــبب  ــن بس ــل بناته ــن أن تعم ــاث يرفض ــن اإلن ــبة 41 % م ــاك نس ــرة أن هن ــج مثي ــة نتائ الدراس
الخــوف عليهــن مــن مخاطــر قــد تهددهــن فــي العمــل. ومــا نســبته %32 يرفضــن ألنهــن يريــن 
ا يــرى 4 % فقـط أن األفضـل أن تركــز  أن األفضــل لبناتهــن أن يهتممــن بالبيــت واألوالد، فيمـ

بناتهــن علـى الــزواج بــداًل مـن العمــل.

ــن أن  ــها، ويمك ــع ذات جنس ــرأة م ــن الم ــة بي ــدم الثق ــل ع ــل عام ــار يدخ ــي ذات اإلط ــا ف أيضً
ــحة  ــل ومرش ــح رج ــاك مرش ــؤال إذا كان هن ــى س ــرأة عل ــت الم ــبة تصوي ــك نس ــن ذل ــتنتج م نس
ــب إال  ــم ترغ ــان؟، فل ــي البرلم ــك ف ــون ممثل ــب أن يك ــن ترغ ــاءة م ــس الكف ــان بنف ــرأة يتمتع م

 15 % من النساء

 أن تمثلهن مرأة، بينما سيختار فقط %1 من الرجال أن تمثلهم امرأة في البرلمان.
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