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مجتمعي في ليبيا الحراك لل كان لقدو.م0200يات العام ام وبد0202منذ أواخر العام  رات جذريةيأحداث جسام وتغيب تعجال تزال المنطقة العربية 

 -في المنطقة العربية التي حصلت فالتغييرات  ،السياسيةو ،االجتماعيةو ،م دواعيه االقتصادية0200بداية العام وغيرها من البلدان العربية 

تستوجب التشخيص، والفهم، والتفسير، وتحتاج أيضاً إلى إظهار أسلوٍب جديٍد في التشخيص، والفهم، وفي تحديد  حيث -واألزمات الناتجة عنها 

األساتذة تمنع  ياألنظمة السياسية العربية وضعت العراقيل التأن الواقع في و، التي تحكم بناء الموضوع السوسيولوجي ،القواعد اإلبستمولوجية

 ،استبداديةطبيعة  ها ذات، كونبه المسموحإال في حدود  ،العربيشكاالت المجتمع إلالتشخيص، والفهم، والتفسير القيام بعمليات والُبحات من 

إلى أن تكون كذلك،  اوتقوده اتؤهلهتلك األنظمة برزت فيه  يالت يةالمجتمعمنظومة القيم كما أن تقوم على إقصاء الرأي المخالف، و ،ةتسلطيو

 .وليس إلى غير ذلك

، من ابحيث تكون تابعة له ،اوتوظيفها في خدمته ،السيطرة على الجامعاتإلى من جهة أخرى االستبدادية األنظمة السياسية العربية  سعتكما 

 حريات الفكرية للُبحاثلاتقييد لة أسطح مسالفبرزت على  ،على معايير الكفاية في إدارة الجامعاتالسياسي أو القبلي خالل تقديم معايير الوالء 

الُبحاث ا أمام عائقً شكل أي أن غياب الحرية والديمقراطية في المجتمع العربي  ،نتاج المعرفي إلى تلك السيطرةاإلخضوع نتج عنها  ،واألساتذة

ما إعادة إنتاج ب اً مرتبطالجامعات نتاج المعرفي في اإلل جُ  ومن ثم أصبح، االجتماعيةبحث والغوص في الظواهرواألساتذة في الجامعات لل

، ففي تقرير الزيارات االستطالعية الصادر عن السياسي نفسهالنظام من  اً جزءتلك الجامعات أصبحت حتى  ،والتسلطاالستبداد تطرحه آليات 

بعض استثناءات جيدة، لكن هذه  منال تخلو في الجامعات الليبية " القيادات الجامعية  أنأوضح م 0202ضمان جودة التعليم الوطني لالمركز 

إرثها، االستثناءات ال تنفي القاعدة، حيث لوحظ من خالل الزيارات والمقابالت مع عدد من القيادات الجامعية بأنها جزء من تركة الدكتاتورية و

مع حفظ المقامات واحترام االستثناءات، وهذا في حقيقة األمر  ،ية الذهنيةحيث لم تنُج في جانب كبير منها من مرض إنتاج الدكتاتورية من الناح

وهذا  .(86 -86، 3102) تقرير الزيارات االستطالعية إلى الجامعات الليبية الحكومية ، ،" هو الجانب األكبر من األزمة الحالية التي تعيشها الجامعات الليبية

 ،قد تحصل يدرسة تتفاعل مع التغييرات الحاصلة أو التعن التوطن وخلق مالليبية  الجامعاتفي علم االجتماع أقسام ما يفسر عجز ربما 

إال مادًحا، أو صامًتا، أو الليبية  في الجامعاتالسوسيولوجي  رى الباحثيال السابق م السياسي االنظف، المعرفي واإلبداعنتاج وعجزها عن اإل

أرضية  ،م0200م وبدايات العام 0202الذي بدأ منذ أواخر العام ُيشكل الحراك المجتمعي قد ومن ثم ربما راه مشارًكا، ي، وال يمكن أن هارًبا

 يالتالدافعة قوة الالحراك هذا حيث شكل ، الليبيةفي الجامعات ه وتجديد ،بهلنهوض تعريف علم االجتماع لإعادة بغية لمراجعة نقدية  مناسبة

ذلك أيًضا ُيساهم  وربماإرساء دعائم الحرية والديمقراطية من جهة أخرى،  سعي نحومحاولة الو من جهة، ياالستبدادالنظام ساهمت في تغيير 

 ،الناقدإلى أو الهارب  ،أو الصامت ،المادحلتنتقل أقسام علم االجتماع من موقف مستوى التجديد، مستوى التقليد إلى نتقال بعلم االجتماع من اال في

الذي ال  ،مقولة ابن خلدونتستحضرني عند هذه النقطة بها،  ةرشادية خاصإأو  ،نماذج معرفيةمفاهيم وبناء ووصوالً إلى  ،المشخص، والمفسرو

كل حقيقة تصلح أن يبحث عما يعرض له من العوارض لذاتها وجب أن يكون اعتبار كل مفهوم  :أُخفي إعجابي بواقعيته المتميزة، حيث يقول

الحراك المجتمعي  –م هل يمكن اعتبار حقيقة التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية ـن ثـم .(23:ص0662)ابن خلدون :  ،وحقيقة علم من العلوم"

 .؟ سؤال يحتاج إلى وقفة جادة للتدبر والبحث فيهوالتفسير ،والفهم ،والتشخيص ،والدارسة ،البحثعلم يحتاج إلى  -العربي 
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 هي :،الصفحات القادمة فيا إليه نسعى األهداف التى  فإن الخلفية هذه ضوء يفو

 في الجامعات الليبية علم االجتماعح ماهية ـتوضي.  

  .تتبع مراحل التطور التاريخي لنشأة علم االجتماع في الجامعات الليبية 

 واجهت علم االجتماع  يالتعرف على واقع التحديات الت 

  الليبية.في الجامعات ظائف علم االجتماع وتحديد 

 م0200 دفي تشخيص وفهم الحراك المجتمعي رشاديإنموذج معرفي أو  وجودل الحاجةبراز إ 

  م.0200 قبل وبعد الحراك المجتمعي لم االجتماع في الجامعات الليبيةدور عتوضيح 

 اقتراح بعض الحلول والتوصيات. 

 : أهم التساؤالت    

   في  ساهم، لحريات الفكرية للُبحاثاتقييد و ،في الجامعات الليبيةنتاج نفسه إإعادة إلى النظام السياسي السابق في ليبيا ي ع  هل س

أو التى قد  ،تتفاعل مع التغييرات الحاصلة ،مستقلةولوجية يسوسمدرسة بناء من ثم و ،عن التوطنقسام علم االجتماع أعجز 

  ؟تحصل 

  فرصة  م،0200في مرحلة ما بعد الحراك المجتمعي  الليبيالحرية والديمقراطية في المجتمع لة إرساء دعائم أمسهل تشكل

  في الجامعات الليبية؟ وترسخيها في أقسام علم االجتماع ،نتاج المعرفيتوطن اإلل

  بعض المفاهيم والنظريات نقدية ل بمراجعةللقيام هل ستشكل مـعرفة وتبيان أسباب وقوانين تلك التغييرات فرصة للسعي

 ؟ في أقسام علم االجتماعاالجتماعية التي ُتدرس 

  خاصة بعد التغييرات الحاصلة في المنطقة  ،المجتمع الغربيهل سيقـوم علم االجتماع لدينا بالدور المماثل والمشابه لما قام به في

 ؟ م0200وبدايات العام  م 0202العربية أواخر 

  التخلص من بغية وإحباطاته، وأخطاءه، ضعفه،مواطن معرفة لقراءة نقدية إلى في الجامعات الليبية أال يحتاج علم االجتماع

المعالجات المطلوبة ومن ثم القيام ب ،وبيان طبيعتها والظروف التي أنتجتها ،الكشف عن أصولهاو ،الرواسب السلبية الماضية

 ؟ واالبتكار بداعا على اإلمحفزً ليكون  ؛وتجديده هإعادة تعريفليتم بعد ذلك والتخلص من االحباطات،  ،األخطاء بتصيحح

  في المنطقة العربية بشكل عام منذ أواخر  ةالحاصلبالتغييرات إلى تأسيس علم اجتماع جديد، له عالقة بنا  يصل األمرهل

 ؟م 0200وبدايات العام  م0202

لتلك معالجتنا من خاللها تأطير  نريد والتي -، أساسيةمحددات أربعة إلى الورقة العلمية تقسيم  ل من خال سنقوم التالتساؤ همعالجتنا لهذكما أن  

 :هي -والمحدداتالتساؤالت، 

 علم االجتماع في الجامعات الليبية.تاريخ األول :  المحدد 

 أهم مشاكل وتحديات أقسام علم االجتماع في الجامعات الليبية الثاني :  المحدد 

 المحدد الثالث : اإلنتاج العلمي في أقسام علم االجتماع بالجامعات الليبية. 

 م 0200في ليبيا  علم االجتماع والحراك المجتمعي:  الرابع المحدد. 
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 المنهجية :

وهي  ،السوسيولوجيعند ممارسة العمل بها على القيام  دأبتُ  التي ريد الوقوف على محطة من الممارساتأُ  هذه الدراسةقبل الولوج إلى منهجية 

سوسيولوجية الة يلخمالفي شكال إلمن خالل تحضير فكرة الموضوع أو ا ، وذلكالسوسيولوجيمع الموضوع ا تدريجيً أو التكيف  اإلدماجمسألة 

 مشاهد ومواقف معالعيش  من ثم ،اإلشكال ذلكذلك الموضوع أو مع االنسجام والتفاعل االندماج وبعد ذلك حدث يل، األلفةصل إلى مرحلة تحتى 

تشتبك المشاهد والمواقف الجديدة مع المشاهد والمواقف لشحذ المخيلة للتفكير بشكل أوسع وأعمق و ،بكل تفاصيله السوسيولوجيالعمل ومعطيات 

هذه  في اّتبعتبشكل عام فلقد و، األشياء ليست كما تبدوبأن حتى أصل إلى قاعدة  ،معه أقرب إلى دور أحاول االمتزاجذلك ويصبح  ،القديمة

همها تقارير الزيارات االستطالعية، الصادرة عن المركز أ، حيث تم االعتماد على عدد من المصادر، التحليلي العلمية المنهج الوصفيالدراسة 

لفهم  متواضعة محاولة ستظلالدراسة ن هذه إف ،وبشكل عام ،م0202الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية العام 

لتشخيصها  كبير جهد إلى بحاجة تعد لم إشكاالت علم االجتماع من ، بالرغم من كون العديد علم االجتماع في الجامعات الليبية واقع تشخيصو

   .وهذا ما سوف نحرص على توضيحه في الصفحات القادمة ،استمرارهامن  تحد واقعية لمعالجات بحاجة لكنها، وفهمها وتفسيرها

 :علم االجتماع في الجامعات الليبية -المحدد األول 

حاث في علم البُ جانب ريخ من اهمال التإها سباب منوذلك أل، في الجامعات الليبية تبقى المرحلة التأسيسية األولى لهذا العلم مبهمةفي الحقيقة 

، إضافة إلى عدم اهتمام تأسيس علم االجتماع في ليبيال ىاألولمراحل التناول إلى حيث تفتقر كتاباتهم  األوائل،قصد هنا األساتذة أاالجتماع، و

، نفسها أقسام علم االجتماعأم  ،اتأم الجامع ،العاليسواء كانت وزارة التعليم بأرشفة وتوثيق أنشطة وبرامج هذا العلم، جهات االختصاص 

من ال تخلو جامعة  تأصبححيث  الزمان، من قرن نصف على يزيد الجامعات الليبية ما في االجتماع علم نشأة على ضىمفلقد  ،وبشكل عام

بشكل  الخصوص يمكننا هذا وفيمر إلى وجود أكثر من قسم في نفس الجامعة، ألعلم االجتماع، بل قد يصل القسم وجود من الجامعات الليبية 

 تقسيم مراحل نشأة وتطور علم االجتماع في الجامعات الليبية إلى أربع مراحل، هي : عام 

حيث تم تأسيس قسم م، 0511 -0511خالل العام الجامعي بالجامعة الليبية بدأت مع بدايات تأسيس كلية اآلداب والتربية  المرحلة األولى :

م، حيث تميزت هذه المرحلة بإعارة عدد 0515وانتهت هذه المرحلة مع تغيير النظام السياسي الملكي سنة  ،الدراسات الفلسفية واالجتماعية

من األساتذة من الجامعات العربية، خاصة منها الجامعات المصرية والسورية والعراقية، حيث تم ترجمة أدبيات ودراسات ونظريات 

الجامعية بغية رسم المعالم األولى لعلم االجتماع في ليبيا، وذلك من خالل التعاقد مع  ومناهج علم االجتماع الغرب، كما تم تهيئة الظروف

أفضل أساتذة علم االجتماع على اختالف جنسياتهم، حيث أصبحت الجامعة الليبية في السنوات األولى من التأسيس مقصد كل األساتذة 

اح للجامعة في تناول بعض اإلشكاالت والقضايا، كما بدأت الجامعة في المتميزين، كما أعطى النظام السياسي الملكي آنذاك بعض السم

تحديد قواعدها وقيمها األكاديمية، حيث ساهمت تلك القواعد والقيم مساهمة فعالة في تحديد عالقتها بالنظام السياسي من جهة، وعالقتها 

بكلية اآلداب والتربية ببعض السماح في طرحه  –جتماعية بمحيطها المجتمعي من جهة أخرى، ومن ثم تمتع قسم الدراسات الفلسفية واال

 للظواهر االجتماعية، من خالل تمتع الجامعة ببعض الحريات والسماح الديمقراطي.  

 : المرحلة الثانية     

م، وانتهت مع بداية العقد الثامن من القرن الماضي، حيث شهدت هذه 0515بدأت هذه المرحلة مع أحداث تغيير النظام السياسي الملكي سنة 

 المرحلة وقوع تغيير للنظام السياسي الملكي بنظام آخر جمهوري تحت مسمى الجمهورية العربية الليبية ، قام به عدد من العسكريين بقيادة

م، بدأ النظام السياسي الجديد آنذاك بالتعبئة المجتمعية بغية الترويج لرؤيته السياسية 0590 -0515م، فخالل الفترة 0515لقذافي سنة معمر ا

يك اية تفكالمسماة "النظرية الثالثة" داخل الجامعة الليبية وخارجها، وفي الحقيقة أننا إذا أمعنا النظر في مالمح صورة الجامعة آنذاك، سنجد بد
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ية تقييد القواعد والقيم الجامعية، ليتم إعادة بنائها على أسس جديدة مبنية على توطن فكر وأيديولوجية النظام السياسي، فشهدت هذه المرحلة بدا

ا لتلك الحريات الفكرية، مع بدء النظام السياسي طرح أفكاره وتصوراته النظرية، ومن ثم وضع الخطوط المسموح تناولها داخل الجامعة وفقً 

وفي ظل هذه الظروف فقدت أقسام علم االجتماع استقالليتها ومرونتها التعليمية، والبحثية، وقدرتها على التعاطي بشكل جدي مع التصورات، 

التحديات والمشاكل، فنتج عن ذلك أن أضحت أقسام علم االجتماع غير قادرة على مواكبة التغييرات التي حدثت على المستوى النظري 

كما بدأ يطفو على سطح الجامعة بعض المحرمات التي ُيصعب تناولها، مثل: موضوع الديمقراطية، والسلطة السياسية، والدين،  هجي،والمن

 . انقسام أعضاء هيئة التدريس ما بين المادح والهارب والصامت كما بدأ يطفح على سطح اإلنتاج المعرفي 

 : المرحلة الثالثة

العقد الثامن من القرن الماضي، وانتهت مع بداية العقد التاسع من القرن نفسه، حيث أصبحت التوجهات السياسية  بدأت هذه المرحلة مع بداية

صة فيما للنظام السياسي تؤخذ بعين االعتبار في برامج وأنشطة الجامعات الليبية، وكان لذلك التأثير السلبي على أداء أساتذة علم االجتماع، خا

العلمية، فأصبحت هناك خطوط حمراء يتوجب على األساتذة عدم تجاوزها في عمليات التشخيص، والفهم، وتفسير  يتعلق بإنتاج المعرفة

المشكالت، والظواهر االجتماعية للواقع المجتمعي المعاش، كما برزت بعض الكتب والدراسات التي تروج أليديولوجية وأفكار النظام 

كما نود توضيح حقيقة وهي أن النظام السياسي السابق لم ُيطلب من أحد الترويج والكتابة عن  السياسي من قبل بعض أساتذة علم االجتماع،

، وبالتالي جاءت كتابات بعض أساتذة علم من قبل أساتذة علم االجتماعأفكاره السياسية واالجتماعية، إال في حال وجود الرغبة والدافع 

بدوافع غلب عليها الطابع النفعي، أو ربما االعتقاد بصحتها، وعلى ذلك األساس بدأ  االجتماع المصبوغة بأفكار النظام السياسي السابق

 .والصامت االنقسام بين أساتذة علم االجتماع ما بين المادح والهاربوضوح 

 :  المرحلة الرابعة

نسارع إلى القول بأن هذه المرحلة تعتبر من م، وهنا 0202بدأت هذه المرحلة مع بداية العقد التاسع من القرن الماضي، واستمرت حتى نهاية 

م أطول المراحل من حيث المدة الزمنية، حيث تم افتتاح عدد من أقسام علم االجتماع في ُجل الجامعات الليبية، إضافة إلى فتح فروع لألقسا

والدوريات،  الكتب، إصدارات في مية تمثلتالرئيسة، وخالل هذه المرحلة طغت النواحي الكمية على النواحي النوعية، كما أن اإلنتاجية العل

وأطاريح الدكتوراه، إال أن نوعية اإلنتاج الجيد كاد ينحصر في عدد قليل جًدا من األساتذة جلهم من األساتذة  والبحوث، ورسائل الماجستير،

نقل المعرفة من خالل عمليات التدريس،  المؤسسين لهذا العلم، كما أصبح الشغل الشاغل ألغلب أساتذة علم االجتماع خالل هذه المرحلة هو

وظائف التعليمية ـن جامعة إلى أخرى بغية الحصول على ساعات تدريسية إضافية لتحسين األوضاع المادية، مما أدى إلى إهمال الـوالتنقل م

  .األخرى، وهي البحث العلمي، وخدمة المجتمع

 :  المرحلة الخامسة

مستمرة حتى كتابة هذا الدراسة، حيث إنه م، كما أن هذه المرحلة ال تزال 0200المجتمعي في ليبيا  بدأت هذه المرحلة مع بدايات الحراك

م، والذي كان ن تاجاً لظروف وأسباب داخلية، 0200فبرير  09على حين غفلة من أساتذة علم االجتماع جاء الحراك المجتمعي في ليبيا في 

، أم ثقافية، أم تكنولوجية، كما استطاع الحراك المجتمعي إسقاط وتفكيك بنية النظام السياسي سواء كانت سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية

تبدلت والديمقراطية، حيث  االستبدادي، وخْلق  واقٍع جديٍد على المستوى السياسي واالجتماعي، ومن ثم محاولة السعي إلرساء دعائم الحرية

كما يفه سابًقا ضمن المجتمعات التقليدية المحافظة على مكوناته السياسية واالجتماعية والثقافية، الصورة النمطية للمجتمع الليبي، الذي تم تصن

ماذا حدث في المجتمع الليبي؟ ولماذا ؟ وما ماهيته ؟ وما خصائصه ؟  برزت عدة تساؤالت حول الحاصل في المجتمع الليبي، لعل أهمها :

وما مساراته ؟ وما دور شبكات التواصل االجتماعي في تنامي الوعي المجتمعي؟ وماذا بعد هذا الحراك ؟ كما بدأت تطفو على السطح 
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متغييرات الحاصلة ؟ ما الفائدة المرجوة من علم االجتماع؟ تساؤالت لها عالقة بعلم االجتماع، لعل أهمها: ما درو أقسام علم االجتماع في ال

 هل سيكون لعلم االجتماع دوٌر بعد الحراك المجتمعي؟

تشكل فرصة إلعادة تعريفه وتوطينه، ومن ثم بناء بروز الحاجة لقراءة نقدية لعلم االجتماع في الجامعات الليبية، التى قد كل ذلك أدى إلى 

 .مع تلك التغييرات الحاصلة، أو التي قد تحصلمدرسة سوسيولوجية تتفاعل 

  :نشأة وتطور علم االجتماع في الجامعات الليبية تحليلية عن قراءة 

إلى توطين وخلق مدرسة سوسيولوجية تتفاعل  ىاألول يمكن القول بأن قسم علم االجتماع بأساتذته وطالبه سعوا خالل مرحلة التأسيسكما 

على محاولة بكل جد وجود قيادات جامعية واعية عملت قد تحصل في المحيط المجتمعي، وساعد على ذلك  يأو الت ،مع التغييرات الحاصلة

في  العام الجو كان  ..هكذا، كافة قيام العملية التعليمية على أساس مشاركة األطرافبغية  ؛والتحديات المادية والمعنويةاإلشكاالت إزالة 

  .ىالتأسيس األولقسم علم االجتماع خالل مرحلة 

 هي :، متاحة أمام ثالث خياراتالمرحلة الثانية كما وجد أساتذة علم االجتماع أنفسهم خالل 

 النظام السياسيفي صف الوقوف  :الخيار األول. 

 السياسي.  في وجه النظام الوقوف  :الخيار الثاني 

 من المشهداالنسحاب  :الخيار الثالث. 

  هما :ن مواقف أساتذة علم االجتماع،يمثال ن فقط اتيارأصبح هناك  ،مارسه النظام السياسي عسير  بعد مخاضو 

  من أساتذة علم االجتماع اً وضم إليه عدد ،للنظام السياسيالتيار المؤيد  :األولالتيار.  

  واتجاه  ،اتجاه هارب ،حيث انقسم هذا التيار إلى اتجاهين ،ل أساتذة علم االجتماعالتيار جُ وانضم لهذا  ،التيار المنسحب :الثانيالتيار

 صامت.  

هز المجتمع الجامعي، حيث استطاع النظام تفكيك بنية القيم األكاديمية السابقة، ومن  جوهري اختالل ثاحدبأ الثانية مرحلة هذهومن ثم اتسمت 

وهي نظرية سياسية تعني  ،"األناركية"ثم إحالل معتقداته وأفكاره محلها داخل المجتمع الجامعي، حيث اتسمت تلك األفكار بكونها األقرب إلى 

وتستهدف خلق  ا دون انفراد شخص أو جماعة بالسيطرة على مقدرات الحياة والناس،لإلشارة إلى تنظيم المجتمع شؤونه ذاتيًّ ، الالسلطوية

أن يتولى رئاسة هذا التفكيك إلى ووصل مجتمع بال هياكل هرمية تراتبية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، حيث تدعو إلى الفوضي الشاملة، 

بالتالي لم يعد ًيسمح في الجامعات بطرح أفكار أو تصورات تخالف أفكار وتصورات النظام السياسي، حيث وجامعة الفاتح "سابًقا" أحد الطلبة، 

 أفكار وتصوراتطرابلس وبنغازي إعدام عدد من الطلبة نتيجة لمخالفة  يإلى اإلعدام، وشهدت ساحات جامعتذلك وصلت عقوبة مخالفة 

ٌم ، ليتشكل مفهونفسه النظام السياسيهرم ء على تعليمات وأوامر من بناً في الحقيقة ت تتم كانوهذه الممارسات والسلوكيات النظام السياسي، 

 . وهو مفهوم إرهاب الفكر ،تمع الليبيوالمج ،الجامعيالمجتمع  في جديدٌ 

الستبدادية وتسلط النظام  حتمية نتيجة يهخالل المراحل التالية علم االجتماع ران على أقسام  اللذين والركودالجمود  نأ عتقدنثم  منو

 .، وصامتوهارب ،بين مادح ما ،انقسام ما بين أساتذة علم االجتماعوكان من مخرجات ذلك االستبداد والتسلط وجود ، السياسي السابق
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 :في الجامعات الليبيةعلم االجتماع أقسام تحديات مشاكل وأهم  -المحدد الثاني  

، وأنها تقف حجر عثرة أمام والتحديات بالمشاكلمليئة  اهبأنبالجامعات الليبية علم االجتماع أقسام المشتغلين في ُجّل ك من قبل ادرإبوجود أعتقد 

تحديد أهم تلك المشاكل  علينا المستبهم من ليسوعموًما فإنه ، ولكن القلة منهم مهتم بتناول وتحليل تلك المشاكل والتحديات، ةالعلمي المعرفة إنتاج

 :(3103)حسين مرجين، ، وهيتواجه علم االجتماع التيلتحديات او

  ٍأقسام علم أصبحت حيث ، في كل الجامعات الليبيةعلم االجتماع قسام أمن الكبيرة األعداد هو علم االجتماع يواجه  أهم تحد

على مستوى كل علم االجتماع حتاجه يما ن إ حيثاالجتماع متطابقة إلى حد الرتابة، وكأنها مقاس واحد يناسب الجميع، 

كما تكون محددة مسبقاً ، المرتبطة به والوظائفتكون على دراية مسبقة بماهية هذا العلم أعداد محددة من الطلبة، هو  الجامعات

 التي تحتاج لمثل هؤالء الخريجين. ،من قبل الهيئات البحثية والمؤسسات الرسمية المختلفة

  ، معلمين عبارة عن حيث أصبح جل أعضاء هيئة تدريس تأثير طبيعة النظام السياسي السابق على معظم القائمين على هذا العلم

 .طلب منهم القيام بذلكأو إذا ُ ،عن المهام البحثية إال في حدود الترقية العلمية وابتعدوا ،فقط

  علم االجتماع، ومن ثم استمرار انعدم وضوح ماهية علم االجتماععجز القائمين على علم االجتماع عن توضيح وتبسيط ماهية. 

ما  :عند الطلبة وهودائًما  يتكرر، حيث كان هناك سؤال عملهعدم معرفة طلبة علم االجتماع مجاالت  هو الالفت للنظرأنه  حيث

   ؟هي مجاالت عمل علم االجتماع

  ُما لل أعضاء هيئة التدريس بالعملية التعليمية، حتى أصبحت أقسام علم االجتماع مجرد ساحات للنقل وتقليد وتكرار انشغال ج

من مفاهيم، ونظريات، وإشكاالت، لها عالقة بخصوصيات تلك المجتمعات، مما أدى  واألمريكيةيدور في الجامعات األوروبية 

 .المهمةالليبي وتحليل قضايا المجتمع باالبتعاد عن سياقات البحث العلمي، وتأصيل 

  التي لم تأخذ حقها من االهتمام في قسم علم االجتماع بالشكل المطلوب والمناسب، المعرفية والمنظورات  التصوراتمن ضمن

لبعض ساعدنا على الوصول إلى وضع تصورات معرفية تسيقدم لنا تصورات معرفية، قد الذي كان العامل الديني هو أهمية 

في ، كما نشأ عنها يةالمجتمعاإلشكاالت طبيعة خاطئ عن إلى فهم المقصود أدى ذلك اإلهمال ربما ، وبالتالي السلوكيات المجتمعية

  .تفسيرات ذاتية، أو تصورات ذات عالقة بنظريات غربية ال تطابق الواقع بعض األحيان

  الماجستير، وأطاريح الدكتوراه، في أقسام علم االجتماع، إال أن ذلك بالرغم من إنجاز المئات من الدراسات، والبحوث، ورسائل

فاعلية، ولها عالقة بطبيعة  أكثر مع خصوصية المجتمع الليبي تكون لم يتمخض عنه إنتاج نموذج إرشادي، وطريقة بحث تتالءم

الخصوصية، هذا  تلك وحلها في إطارلمعالجتها،  واضحة وإستراتيجيات الحياة االجتماعية في ليبيا، وتكون لها أيضاً أهداف

يمكن القول أن نتائج تلك الدراسات  لذاإضافة إلى إصباغ تلك الدراسات والبحوث بمفاهيم لها عالقة بطبيعة المجتمعات الغربية، 

عوامل لت مهما كانت دقتها إال أن إنتاجها تم في نطاق تصورات معرفية ذات عالقة بالمجتمعات الغربية، وهي بهذا تكون قد أغف

 عن مغتربةهذه التصورات والتحليالت ، وكذلك ربما تكون في المجتمع مهمة وجوهرية من العوامل المؤثرة والفاعلةأو معطيات 

 .الُمعاش الواقع

  ٍمن  تفتقد جل أقسام علم االجتماع إلى وجود برامج أو أنشطة تشجـع على طرح وتأصيل مبدأ النقد واالختالف، وربما ذلك متأت

التأثر بطبيعة النظام السياسي الرافـض لهذه الخاصية، كما ساهم في تأصيل رفض النقد واالختالف وجود االنقسام ما بين أساتذة 

 علم االجتماع ما بين مادح، وهارب، وصامت.

 بعيًدا عن هموم به والهروب واالبتعاد ، الشخصيةقضاياهم توظيف علم االجتماع في خدمة ساتذة بألقيام بعض ايجب أن نصارح ب

م االبتعاد عن إشكاالت ثومن  ،الوظائفاحتياجاتهم لتنفيذ تلك وقيامهم بتحديد الوظائف التى يقومون بها ، من خالل الوطن اوقضاي

  .وقضايا المجتمع الحقيقة
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  ال أرى :همشعار كان وربما  ،السابق من النظام السياسي الخوفمشاعر  مهتتملك ،من أساتذة علم االجتماعوجود أغلبية صامتة، 

ي المجتمعواقع التناول قضايا طرح وعن  موتنصله منفسهأب ينأالفي السلبي  متمثل دورهحيث كتب، أال  ،تكلمأال  ،ال أسمع

    .الكتب المنهجيةأو نشر  ،بأعمال الترقيات العلميةأو بعض األنشطة المحددة  ،قاعات التدريس يحبيس وا، حيث أصبحالمعاش

  النظام ويأتي هذا الغياب المقصود من قبل مستقلة، الأو  ،تابعة للجامعاتالسواء  ،واالجتماعية اإلنسانيةمراكز بحثية للعلوم  غياب

الضعف في البنية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع، تسلط الضوء على جوانب سربما  تلك المراكز البحثيةالسابق كون  السياسي

تطرح مباشرة وسائل اإلصالح والتطوير سربما أيًضا بالتالي و، تباعهااعلى مكامن الخلل في السياسات التنموية الجاري  لكوكذ

الرافض ألي نقد موجه إلى  وهذا يتعارض مع طبيعة الحكم المطلق للنظام السياسي السابق ،ذلك الضعف أو الخللللخروج من 

 .ذات النظام

نقاش الوحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث تها أنما ك ،أقسام علم االجتماعجل  على يرينالمشاكل والتحديات أن  فال شك ،سبق ما وخالصة

للمشتغلين إلى عقد مؤتمر وطني  أيضاً األمر حتاج يوربما  للدراسة والبحث لطلبة الدراسات العليا، وتصلح أن تكون مجاالً  ،المعمق والموسع

، كما يتطلب األمر مع تزايد أقسام الخروج بمعالجات لهابغية  ؛التحدياتالمشاكل وتناول تلك ل ،في الجامعات الليبيةعلم االجتماع في حاث والبُ 

تطوير علم االجتماع على المستويين عمليات في مرجعية و ،اوطنيً  اإطارً تكون  ،ليبية لعلم االجتماعأو شبكة  علم االجتماع إلى تشكيل جمعية

 .والمنهجي النظري

 :في أقسام علم االجتماع بالجامعات الليبية العلمي اإلنتاج -المحدد الثالث 

نتاج المتعلق بمخرجات برامج الدراسات العليا، حيث نتاج معرفي وهو اإلإجديـًدا، وذلك بالتركيز على  ىً المحـدد منحـ ستنحو معالجتنا لهـذا

نتاج المعرفي سيكون األفضل في معالجة هذا بالتالي نعتقد بأن تناولنا لهذا اإلو، توثيًقاً نتاج المعرفي نتاج من أكثر وأفضل اإليعتبر هذا اإل

 طرح التساؤالت التالية: المحدد، حيث سنبدأ هذه المعالجة من خالل 

  ُيعاني منها ،وأطاريح الدكتوراه في تناول إشكاالت مجتمعية الماجستير ساهمت الدراسات السيوسولوجية من رسائل مدى أيإلى، 

 أو ينتجها واقع المجتمع الليبي؟

  ما بين مادح وهارب وصامت؟ ،نتاج المعرفي بذلك االنقسام ما بين أساتذة علم االجتماعهل تأثر هذا اإل 

 نتاج المعرفي في استشراف المستقبل ؟ما  دورهذا اإل 

ماجستير أو  وأبحاث معمقة تصلح أيًضا أن تكون موضوًعا لرسالةوالجدير بالذكر أن هذه التساؤالت المطروحة تحتاج إلى دراسة مستفيضة  

أطروحة دكتوراه، لتشمل عناصر عدة وكل عنصر قد يحتاج إلى تحليل معمق، كما أن هذا يدفعني إلى طرح تساؤالت أخرى لها عالقة 

 نتاج في الجامعات الليبية، ولعل أهم هذه التساؤالت هي :بالتراكم المعرفي لهذا اإل

  من الذي يحدد بالتاليو ؟ من الذي يحدد إشكاالت المجتمعومن ثم  العلمي في أقسام علم االجتماع؟ لبحثلهل يوجد دليل أولويات 

 ؟ الدراسة والبحث في هذه المشاكل أولويات

  ؟االجتماع  في أقسام علم وأطاريح  الدكتوراه الماجستير رسائلل البحثكيف يتم اختيار موضوعات 

 مفاهيمه ابتكار و ،إلعادة تعريف علم االجتماعشجاعة البحث في علم االجتماع في الجامعات الليبية واألساتذة حاث البُ  لك هل يمت

 كيفية ربط علم االجتماع بواقع المجتمع الليبي؟  كذلك وأدوات بحثه، و

  ؟طاريح الدكتوراه الخطط لالستفادة من الكم الهائل من رسائل الماجستير وأهل تمتلك أقسام علم االجتماع    
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من في عدد إجازتها التى تم  والدكتوراه،لعناوين رسائل الماجستير وأطاريح أدلة لهذه التساؤالت دفعني للبحث عن  اتن البحث عن إجابإ

وهذه األدلة تخص ، دلةتلك األ لحصول على ابعد جهد ومعاناة مرتبطة بمسألة التوثيق تمكنت من و ،علم االجتماع في الجامعات الليبية أقسام

 :األقسام التالية 

  جامعة طرابلس. -كلية اآلداب  -قسم علم االجتماع 

  جامعة بنغازي. -كلية اآلداب  -قسم علم االجتماع 

  باألكاديمية الليبية للدراسات العليا. -قسم علم االجتماع 

من ؛ العلمي المتمثل برسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه إلنتاجبغية فحص ا ؛تحليل البيبليوغرافيالالقيام بجمع هذه األدلة  وكان الهدف من

والذي  ،العلمي لبحثل دليل أولوياتونظًرا لعدم وجود ، بين تلك الموضوعات وقضايا وإشكاالت المجتمعالمتصلة العالقة أجل التعرف على 

الذي تم وضعه في هذه المقالة يتعلق  اإلشكاالت المجتمعيةهذه  ن معيارإف ،يستوجب دراستها التيية قضايا المجتمعأهم اإلشكاالت وال يحدد

فمن خالل االطالع على كل عناوين رسائل الماجستير  .م0200في ليبيا في العام الحراك المجتمعي ذات عالقة بموضوعات بوجود 

م، من قريب أو بعيد! وكأن 0200عي في ليبيا تبين أنه ال يوجد أي عنوان يتناول الحراك المجتم ،(عنواًنا029وأطاريح الدكتوراه وعددها )

الممارسة من ثم فظهرت تعيش في غيبوبة تامة عما يجري في الواقع المجتمعي المعاش،  -أقسام علم االجتماع  -االجتماعية األنساقتلك 

لمجتمع، وهذا قد يؤشر إلى أن ممارسة العمل ا أو يفرزها التي يواجهها المشكالت تشخيصعن عاجزة في تلك األقسام السوسيولوجية 

الواقع وقضايا لم تتوفر فيها الشروط االبستمولوجية واالجتماعية التي تجعلها تأخذ على عاتقها إشكاالت  األنساقالسيوسولوجي في تلك 

 (97) الدكتوراهففي جامعة بنغازي بلغ عدد رسائل الماجستير وأطاريح ، بحيث تسعى إلى تشخصيه وفهمه وتفسيره ،المجتمعي المعاش

م، وفي جامعة طرابلس بلغ عدد رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التى تم مناقشتها 0201 -0552تم مناقشتها خالل الفترة منذ  ،اعنوانً 

فبلغت عدد رسائل الماجستير وأطاريح  ،بية للدراسات العليام، أما األكاديمية اللي0201 -0222 :من المدةخالل وذلك  ،عنواًنا( 11)

تناولتها أقسام علم  التيالموضوعات ، والجدول التالي يوضح م0201 -0221 المدة من:خالل  ين،واعن (021) تم مناقشتها يالدكتوراه الت

( 0أرقام ) ،ات اللجنة الوطنية للدراسات العليالقرارن وفًقا يعلى اعتبارهما مخولت بنغازي طرابلس تيجامعكل من في وعددها  ،االجتماع

  .للدراسات العليا األكاديمية الليبيةإضافة إلى  ،الجامعات الليبية في بتنفيذ برنامج للدراسات العليا  م،0221( لسنة 2( و)0و)

 األكاديمية الليبية جامعة بنغازي جامعة طرابلس الموضوع ر.م

 - 2 2 التكنواجتماعية –نترنت اإل -تقنية  0

 0 0 0 ضمان االجتماعيال 3

 3 3 3 التنشئة االجتماعية 2

 2 0 4 الطالق –الزواج  4

 0 0 0 الهجرة 3

 2 0 2 علم االجتماع الحضري  8

 - 3 2 علم االجتماع الصناعي 7

 0 3 4 علم السكان 6

 7 2 3 األسرة –علم االجتماع العائلي  6

 31 6 0 االنحراف –الجريمة علم اجتماع  01

 0 3 0 حقوق الطفل –عمالة األطفال  00

 - - 0 تاريخ اجتماعي –سسيوتاريخية  03
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 - 0 0 الشيخوخة 02

 3 4 3 علم االجتماع الطبي 04

 - - 3 جتماعيةاالالحركات  03

 - - 0 السياحة 08

 0 - 3 المشكالت اجتماعية 07

 3 3 8 مشاكل الشباب 06

 3 3 3 التكيف االجتماعي 06

 - - 0 علم االجتماع االقتصادي 31

 4 4 3 التحديث 30

 6 3 0 دراسات المرأة 33

 8 7 3 البطالة -المهني –دراسات العمل  32

 3 6 0 دراسات التعليم 34

 3 0 0 دراسات البيئة 33

 3 4 0 التغير االجتماعي 38

 0 - 0 العمالة الوافدة 37

 0 3 - الثقافة –والمعاصرة األصالة  36

 2 - - المرور –حوادث الطرق  36

 3 3 - رعاية اجتماعية –خدمة اجتماعية  21

 0 - - علم االجتماع الديني 20

 4 0 - التفاعل االجتماعي –السلوك االجتماعي  23

 2 0 - المخدرات 22

 2 2 - علم االجتماع التنظيم 24

 0 - - الضبط االجتماعي 23

 0 0 - الرأي العام –الشائعات  28

 0 - - الريف – ةالقري 27

 3 2 - التنمية االجتماعية 26

 0 - - علم االجتماع السياسي –المشاركة السياسية  26

 - 2 - الشخصية 41

 - 0 - النزاعات القبلية 40

 014 76 33 المجموع

تحصل عليها من قبل ، حيث الجدول من إعداد الباحث بناء على معلومات وكشوفات تتضمن أسماء المتحصلين على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه المصدر : 

 الليبية  كتبة أكاديمية، وم3103جامعة بنغازي  -، وإدارة الدراسات العليا3103جامعة طرابلس  –كلية اآلداب  –الدراسات العليا قسم وهي:  ،الجهات الثالثة

   .م3103دراسات العليا لل

إلى أي مدى استطاع هذا اإلنتاج  :هنا الذهن إلى يقفز الذي الجوهري السؤالن إف ،وعددها ،وتصنيفاتها ،االستعراض للموضوعات ابعد هذ

سوسيولوجية بناء مدرسة في توطن والتراكم المعرفي هذا ساهم هل  ؟ الليبيالمجتمع العالقة ب ذاتاالقتراب من دراسة اإلشكاالت والقضايا 
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ما تم طرحه من تصنيف يمكن رصد بعض المالحظات على وبشكل عام  ؟تحصل قد  يأو الت ،مع المعطيات والتغييرات الحاصلةتتفاعل 

 :، هي لموضوعاتل

  علم االجتماع مجاالتمن  مجالوجود بعض العناوين قد تحمل أكثر من. 

  الممارسات هذه مثل إنحيث بالتخصص،  التقييدات متعددة ، دون ـوضوعــأو المناقشة في م باإلشرافقيام بعض أعضاء هيئة التدريس 

 .قلل أيًضا مساهمته في إثراء المعلوماتتو ،ضعف العالقة بين تخصص المشرف الدقيق والموضوعات التي يشرف عليهات قد

  علم ، موضوًعا (05) االنحراف االجتماعيو –علم اجتماع الجريمة مجاالت وهي:  خمسةبشكل عام في الموضوعات عدد ارتفاع

 (00) دراسات المرأة موضوًعا،  (01) البطالةو -ةالمهنيدراسات الو –دراسات العمل ، موضوًعا (01) األسرةو –االجتماع العائلي

 .موضوًعا (00)دراسات التعليم  موضوًعا ، 

  يكثر البحث فيها ي، وهي من الموضوعات التواالنحراف االجتماعي –بالجريمة تكرار بعض الموضوعات خاصة ذات العالقة ،

، اإلشكاالتبة تناول مثل تلك عو، وربما يرجع ذلك إلى صالمجتمعي لها صلة بالواقع التيالسياسية تنموية أو القضايا دراسة المن  بتهر  الو

تراب غفي حالة امن ثم أصبحت القضايا واإلشكاالت وألي نقد، وكل ذلك مرتبط بطبيعة النظام التسلطية الرافضة ، نتائجهامن الخوف  أو

ب أو الخوف ما يمكن تسميته بالموضوعات الهاربة، الواقع المجتمعي المعاشعن    وأخرى بالموضوعات الصامتة. ،فنتج عن هذا التهـر 

 رة ومفسرة ألفكار وتصورات النظام السياسي السابق، فُطرحت موضوعات ُتعبر عن وجهة جاءت بعض الموضوعات في الحقيقة معب

نتاج الصناعي، والمجتمع نظر النظام السياسي السابق في قضايا مثل: التنمية، والقبيلة، ودور وحقوق المرأة،  والديمقراطية واإل

 الجماهيري، والعقد االجتماعي، والتعليم،...إلخ، وهو ما يمكن تسميته بالموضوعات المادحة. 

لم تستطع التوطن وبناء مدرسة نتاج المعرفي من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه السابق بأن اإل التحليل من لنا يتضح وهكذا

باالنقسام  الحاصل ما بين أساتذة نتاج المعرفي  نما تأثر ذلك اإلإقد تحصل،  يأو الت ،والتغييرات الحاصلة سوسيولوجية تتفاعل مع المعطيات

علم االجتماع، حيث أصبحت هناك موضوعات مادحة، وهاربة، وأخرى صامتة، ومن ثم لـم تستطع برامـج الدراسات العليا اختراق 

المعاش، من خالل كشف المضمر، واستنطاق  أو التعريف بقضايا وإشكاالت المجتمع وواقعهة، يوالكشف عن مشاكله الحقيق ،المجتمع الليبي

في في كثير من األحيان عن البحث أساتذة علم االجتماع تعد ابكما نما بقيت رهينة الموضوعات المتكررة والروتينية، إالمسكوت عنه، 

 العالقات البينة بين علم االجتماع والعلوم األخرى.مثل البحوث في  القضايا واإلشكاالت ذات البعد المستقبلي

م، حيث لم 0200ولعل هذه األزمة أصبحت أشد وطأة وأكثر وضوحاً خالل الحراك المجتمعي الذي مر به المجتمع الليبي منذ بدايات 

أقسام علم االجتماع، جعلت منها تستطع أقسام علم االجتماع التعاطي بشكل جدي مع ذلك الحراك، كما كشفت عن فجوة معرفية تعيش فيها 

في حالة اغتراب عن الواقع المجتمعي المعاش، والظواهر المنبثقة عنه، ومن ثم عجزت عن توظيف علم االجتماع اتجاه نقد إشكاالت 

  .وقضايا الواقع المجتمعي المعاش، وانحساره في التدريس والتلقين والهروب خلف أسوار الجامعة

 :م3100العام  والحراك المجتمعيفي ليبيا لم االجتماع ـع -المحدد الرابع 

كبرنامج علمي أكاديمي  -يزال ُيدرس في الجامعات الليبية أنه ال ال إ –علم يهتم بطبيعة الحياة االجتماعية  –بالرغم من كون علم االجتماع 

ن ) العلم إيقول فيها التي ي نبن وهنا تستحضرني مقولة مالك محددة بواقع المجتمع، الواضحة والعالقة الربط، واليفتقر إلى آليات  ،منغلق

فهل علم االجتماع من علوم الترف؟ ولماذا العلوم  ،يظل ترفاً ال مكان له في وطن ما يزال فقيراً في الوسائل واألطر ( ،الذي ال يترجمه عمل

 العلوم االجتماعية واإلنسانية ؟دون يتها يؤكد المجتمع على أهم ؟ ومن ثم لماذالها أهمية للمجتمع أكثر من علم االجتماعالطبية والهندسية 

تعريف إلعادة القديمة تحتاج إلى تجديد الدعوة جابة إلن اأعتقد بأ؟ المجتمع أصبح بالدراسة في تلك العلومبين أفراد ن التفاخر والتباهي أحتى 

 علم االجتماع. 
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وغايته المبتغاة، ودوره ووظائفه في المجتمع، فالباحث  منهجهأفرغ علم االجتماع من السابق م السياسي االنظفإن  ،إذن القول وحاصل

، السوسيولوجي الذي يسعى للحصول على حقائق من أجل تحسين وتطوير آليات عمل المجتمع في مواجهة المشكالت أو "األمراض االجتماعية"

غير قادر على من ثم أصبح ، والقوالب تلك تعدىتال ووظيفته دوره كما أن ، اهاربً وأما ا، صامتً وأما ا، مادحً فأما  ة،معينقوالب في ه ضعتم و

لم يستطع أن وفكان بعيًدا عن واقعه االجتماعي والسياسي، وامتالك مفاتيح تغيير الواقع، أفلم ينجح في إظهار ما هو كائن،  ،دوره النقديالقيام ب

حتاج إلى معرفة سيكان التتبع كما أن ذلك م، أو تتبع مجرياته، 0200ففشل مثالً في التنبؤ بالحراك المجتمعي يأخذ دوره الريادي في المجتمع، 

قع تأي المستويات ومن ثم على ، االجتماعية المختلفة أو المتناقضة هبعادأ، وعناصره البنائيةتحديد ، ولذلك الحراك المجتمعياألبعاد التاريخية 

مشجعة وداعمة بيئة كان يفتقد إلى وجود لفهم وتشخيص وتفسير الحراك المجتمعي التتبع ذلك ن كل إوبالتالي فك الحراك، بذلالمشكالت المرتبطة 

مخرجات هذا العلم على شكل إنتاج علمي مشوهه ال تعبر عن طبيعة وأهداف علم االجتماع، ولم ومن ثم جاءت ، حرية التفكير والتعبيرإلى تستند 

أم  ،امادحً  كانأء اسو لم يجرؤ ذلك الباحث السوسيولوجي ،النظام السياسية، حتى بعد سقوط يإلى تأسيس وبناء مدرسة علم اجتماع حقيق تفض  

 الخروج عليه. وال يستطيع ،لذلك النظامبالتسليم واالنقياد  اً محكوم يزالال  هكون ،التشخيص والتفسيرالفهم وعلى  ،اأم هاربً  ،اصامتً 

التغيير، فكانت بدايته من خالل حركات  يالراغب فالمجتمعي اتسم بالبعد  ،موجة من الحراك غير المعهود ،م0200عام لقد شهدت ليبيا 

لتنتقل بعد ذلك إلى حركات  ،مواقع التواصل االجتماعيدعوات من السياسية، من خالل  –االقتصادية  –احتجاجية على األوضاع االجتماعية 

وذلك قبل  ،النطالق حركة احتجاجية على الفيس بوك فى كل أنحاء البالد اً فبراير موعد 09، حيث تم تحديد يوم ى أرض الواقعاحتجاجية عل

 خصوصاً من قطاع الشباب ،أسابيع من انطالقها، وما أن وصلت الدعوة إلى الشبكة الدولية للمعلومات حتى حصلت على الحشد والتأييد الواسع

 .ياتي والمعيشي المترديالرافض للواقع الح

الحراك المجتمعي ب ترتبط وضعت عدة أسئلة  ،لتلك األقسامقبل حصولي على بيانات عن رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه  لواقع أنهوفي ا

السعي لبناء مفاهيم ذات أرضية جيدة للُبحاث في أقسام علم االجتماع في إمكان التنظير من خالل الحراك المجتمعي هل سيشكل :  منها ،العربي

ولكن ما  والوظائف الخاصة بعلم االجتماع ؟  األدوارهل تتمخض تلك األحداث وتطوراتها بنتائج لها عالقة بتلك و عالقة بطبيعة تلك التغييرات؟

، في شرك الرؤية الحالمة أقعوحتى ال  ،المعاشفي المواجهة بين الفكر المجّرد والواقع قد جعلني  ،"معلوماتالوبيانات ال"من واقع تلك وجدته 

 الخلل؟ يكمنأين  التالي : فكان السؤال ،في الجامعات الليبيةعلم االجتماع أقسام بحيث تتفاعل مع واقع  ،قمت بإعادة تلك التساؤالت

أهل تساؤالت كثيرة تحتاج إلى إجابات ومواقف من  ؟ ولماذا؟ وكيف؟ ماذا نريدف ،مكنونات ذلك الخللمرتبطة بتساؤالت عدة طرحت كما 

 ! أساتذة علم االجتماع في الجامعات الليبيةالتخصص من 

شكل إال النزر تب عنه من قبل أساتذة علم االجتماع ال يُ ما كُ  هنإفسنوات من عمر الحراك المجتمعي في ليبيا ، خمسة مرور بعد ووبشكل عام 

بالمقاربات السوسيولوجية النقدية نتاج العلمي فيما يتعلق اإل: أين  موجه إلى أساتذة علم االجتماع في الجامعات الليبية ؤالهناك سومن ثم ، القليل

وفي هذا اإلطار قمت بطرح سؤال على م، 02000الحاصل آواخر   الحراك المجتمعيالواقع المجتمعي المعاش؟ فمثاًل دراسة شخيص وتفسير بت

نتاج معرفي عن الحراك المجتمعي في ليبيا ؟ بالرغم من إيتمحور حول : لماذا ال يوجد في بعض الجامعات الليبية ماع بعض أساتذة علم االجت

ليبيا منذ كون األوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا حالًيا محّفزة على الدراسة والبحث، والتشخيص والفهم والتفسير لكل التحوالت التي مرت بها 

كد بأنه سيقوم بالكتابة عن الحراك المجتمعي في ليبيا، ولكن ، في الواقع كانت إجابات جل األساتذة إلى حد ما متقاربة، فالكل أ0200عام 

 الظروف حالًيا غير مواتية! 
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والشغف والمتمثل بحب المغامرة الروح أو الحس السيوسولوجي، نا في حاجة إلى بالرغم من كوني غير مقتنع بهذا التبرير، لكني على قناعة بأن

وأعتقد بأن مهنة الباحث وًصا إذا كانت تتعلّق بقضايا وإشكاالت الواقع المعاش، عن بحث ودراسة الحقائق واكتشافها وتحليلها، خص

، كما أن سنوات االستبداد والتسلط كان ، وقد تصل أحياًنا إلى مرحلة العشقلكنها قضية يعيش الباحث ألجلها ،السيوسولوجي ليست مهنة ارتزاق

عدم ترسيخ قواعد الديمقراطية كما أن ، م0200عن الحراك المجتمعي دراسة الالبحث وجل أساتذة علم االجتماع في وانسحاب لها دور في ابتعاد 

من تناول موضوع جعلت من البعض يتخوف األهلية ، واستمرار حالة الحرب التقلبات السياسية الحاصلةإضافة إلى  ،بعد سقوط النظام السابق

في  ينبهنا إلى استمرار وجود أزمة تعاني منها أقسام علم االجتماعمن أساتذة علم االجتماع ن هذا الموقف إبالتالي ف ،ليبياالحراك المجتمعي فى 

 .الجامعات الليبية

عمال الفكر إالتشخيص والتدقيق، كما أنها ال تحتاج فقط إلى وتستحق تستوجب  –سياسية  –ننا أمام ظاهرة اجتماعية إف ،وبالرغم من كل ذلك

 يجاد عالقةإي في حاجة إلى وجود نموذج إرشادي تتحدد من خالله المنطلقات الفلسفية والمنهجية، كما تحتاج أيًضا إلى هنما إعميق، الوالتأمل 

ال التجديدي  بالتالي يتوجب علينا إدراك أن علم االجتماع وكي تقود الباحث وتوجه تفكيره،  ؛ديالكتيكية ما بين ذلك الفكر والمنطلقات الفلسفية

أو تقليد نظريات ناجحة في مجتمعات أخرى، ولكن يمكن االستفادة من تلك النظريات الجيدة  ،السابقةقوالب الأو ينهض في إطار يمكن أن يقوم 

كي نستطيع  ؛فكر والتأمل العميقالعمال إتشجيع على المع ضرورة بما يتفق مع خصوصية ومتطلبات المجتمع العربي،  ومواءمتهاوتطويعها 

مكن الوصول إلى ما نصبو إليه من نهوض وتطوير لعلم االجتماع؟ وللجواب كيف يبالتالي و ،التأصيلاالنتقال بعلم االجتماع من االستنبات إلى 

 إلى : نحتاج ،عن هذا السؤال

  ًإلى إحداث تغيير في أدوات التفكير :أوال.  

  ًتغيير أدوات التقييم :ثانيا.  

 الحاجة لوجود ُبحاث من طراز معين :ثالثا.  

 : (3103) حسين مرجين ،  بأن هناك حاجة ماسة إلى علم اجتماع يتميز بالسمات التالية اجيدً التفكير  أن يمعن القارئ من نرجوإذن 

 .الفاحص والمتأمل في الظواهر االجتماعية 

  الجزئية والنماذج التفسيرية المنغلقة على اللحظة.البعد عن القوالب الجامدة والمتكررة والتحليالت االنطباعية 

 .الحاجة إلى البحث، وإنتاج مفاهيم سوسيولوجية أصيلة لها عالقة مباشرة بالحياة االجتماعية بالمجتمع العربي 

 ،وبناء مفاهيم ذات عالقة بطبيعة المجتمع العربي اإلسالمي، ومن ثم يمكن تطوير علم االجتماع. إمكان التنظير 

 خالل فترة رئاستي للقسم بوجود نوع من التأليه ألفكار بعض أعضاء  تعاد عن تأليه أفكار بعض أعضاء هيئة التدريس، حيث الحظتُ االب

صنفون بكونهم اآلباء يُ  نقام بطرحها عضو هيئة تدريس مم ،هيئة التدريس، فعندما يقوم أحد أعضاء هيئة التدريس بنقد فكرة ما

ب وصوب، أقلها توجيه لوم قاٍس من خالل توجيه تساؤل يتمحور حول: من أنت د  واجهك اتهامات من كل ح  الشرعيين لعلم االجتماع، ت

 ! فهذا النقد مرفوض وغير مرغوب.؟لتقوم بهذا النقد

  إلنتاج الحاجة إلى انفتاح علم االجتماع على من هم خارج التخصص، ففي ظل عصر المعلوماتية ومجتمع المعرفة أصبح هناك تناٍم هائل

المعارف، حتى وصل األمر إلى ما يعرف بـ الثورة المعرفية أو االنفجار المعرفي من خالل اإلدماج والتكامل ما بين العلوم، حيث أصبح 

تقدم أي مجتمع مرتبطاً أساساً بالقدرة على استخدام المعرفة، كما أن المعرفة بالتخصص وحدها أصبحت غير كافية، كوّن الحقائق 

تصلة ببعضها، وبالرغم من ذلك كله إال أن علم االجتماع ال يزال يصنف من ضمن العلوم المتخصصة، وليس علماً عاماً، مما العلمية م

ودوره  ،أضعف إثراءه الفكري والمعرفي وتعميقه من خارج التخصص الدقيق، خاصة مع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية علم االجتماع
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تنبؤ، بالظواهر االجتماعية، حيث أصبح دور الباحث االجتماعي يناط بالعديد من الكتاب غير في عمليات الفهم، والتفسير، وال

الذين يقومون بعملية النقد المجتمعي، إضافة إلى دور وسائل اإلعالم والصحف وشبكات التواصل االجتماعي، كما أن  ،المتخصصين

 تعمل على إحداث تغيير مقصود في المجتمع. ،وأفكاراً ومبادئ اإلعالم بوسائله الحديثة وبرامجه المتنوعة أصبح يصدر تصورات

  بشكل عام، وليس موجهة للمتخصصين ويسر الحاجة إلى وجود كتب في علم االجتماع لها القدرة على مخاطبة أفراد المجتمع بوضوح

فالمهم  ،أساتذة علم االجتماعيهتم بها  ينظرية التبالنواحي المنهجية أو ال نفراد المجتمع ال يهتموأفموجود حالياً، هو كما  ،من األكاديميين

خاصة لغير ودورات تدريبية إعداد برامج : مثاًل مكان باإل، حيث وتقليل الفجوة مع محيطهم المجتمعي ،لديهم كيفية حل مشاكلهم

ويتم أعطاء في المجتمع،  هيضاح دوره وأهدافإو ،في علم االجتماع، وهي دورات يكون هدفها نشر ثقافة علم االجتماعالمتخصصين 

     معينة. تسميات في علم االجتماع تحت متنوعة  اتشهاد

  إلى المجتمع، والقيام بدوره المناط به، من خالل المساهمة في دراسة وفهم الظواهر قاعات التدريس خروج علم االجتماع من أسوار

م، والتي ال يزال يتخبط فيها 0202والتنبؤ بها، خاصة تلك التي برزت بعد الحراك المجتمعي منذ أواخر  ،وتفسيرها ،االجتماعية

 ا.لحله ىسعيالمجتمع، و

 وسوق العمل، مثل علم اجتماع المستقبل، والثقافة، واألخالق، واإلعالم  ،هناك حاجة إلى فروع جديدة لعلم االجتماع يحتاجها المجتمع

التي تحتاج ال أن يكون "المعلم" أو األستاذ تقليدياً مجرد ناقالً ومحفظاً  ،ونحوها من فروع علم االجتماع ،والتطرف ووسائل االتصال،

للمعلومات، إنما يقوم بتنمية القدرات اإلبداعية وتوظيف مهارات تفكير الناقد واإلبداعي، ليصبح بذلك علم االجتماع عبارة عن تدريٍب 

واقعياً يالمس الحياة االجتماعية، ويؤدي دوره الفكري  اً هارات، فهذه االهتمامات هي التي تجعل منه علموتعلم م ،وممارسة بحثية

يمكن أن ينفتح علم االجتماع على المجتمع، ويشارك أفراده المعرفة  ،والتنموي الذي أسس من أجله، ومن ناحية المسؤولية االجتماعية

وتبسيط النظريات، وإعداد برامج تفاعلية عبر التقنية ووسائل االتصال، فغالبية كتب  ،بتنفيذ دورات ومحاضرات ومجالت غير محكمة

 بالتنمية البشرية، إنما هي في األصل نظريات اجتماعية مبسطة. ىسمأو ما يُ  ،تطوير الذات

حاجة إلى وقفة للتدبر في واقع علم بأن هناك تقلل من عمليات القفز الضفدعي، أعتقد  قراءةً  ،ولتطوير هذه األفكار وقراءتها قراءة صحيحة

وتحديد مواطن الخلل،  ،ومن ثم يكمن تصحيح المسار ،لعلم االجتماع جديدة رؤية تبني في تكمن الحل بذور نأكما ، في الجامعات الليبية االجتماع

لم والعمل على تالفي أسبابها باتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة، ومواجهتها باألسلوب المالئم من خالل التفكير والرؤية النقدية لوظيفة ع

وهو: ولكن بصيغة تحفيزية،  ،السابق ر التساؤلاكروهو ت ،نأمل الوقوف عنده ،وربما ُيشكل تحد   ،بتساؤل الدراسةوأخيرا  نختم هذه ، االجتماع

خاصة بعد التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية أواخر  ،هل سيقـوم علم االجتماع لدينا بالدور المماثل والمشابه لما قام به في أوروبا

 مية.أه يذليبي  –علم اجتماع عربي لضمان وتدبر مع الذات إلى وقفة  بل ،ال يحتاج إلى إجابة أو تحد  سؤال   م ؟0310
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