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ل أن عرفت المجتمعات اإلنسانیة ظاھرة المجتم دة قب ع المدني منذ قرون عدی

یظھر المصطلح في سیاق فلسفات التنویر التي عرفتھا أوربا منذ القرن السابع عشر 

اط  في خضم حركة اجتماعیة تغییریة واسعة شملت الثقافة والسیاسة واالقتصاد وأنم

ومنذ ظھوره شھد . العالقات االجتماعیة جسدت في النھایة النھضة األوربیة الحدیثة

ة،  ن جھ فة م رین والفالس اختالف المفك ة ب رات المرتبط ن التغیی لة م وم سلس المفھ

ة أخرى ى . وباختالف المجتمعات وتغیر ظروفھا من جھ وم إل ذا المفھ ل ھ د انتق وق

ة،  ات األوربی اك بالمجتمع ة واالحتك الثقافة العربیة من خالل التأثر بالفلسفات الغربی

ذا  ي ھ اب العرب تخدم الخط م یس ذا ل رن ولھ ن الق أخر م ت مت ى وق طلح حت المص

ر . العشرین ى مستوى الفك دني عل ع الم وقد انعكس ضعف التأصیل النظري للمجتم

ھ  ذا كل ى مستوى الممارسة، وھ ة عل العربي على المجتمع وبناءاتھ وتنظیماتھ المدنی

زاء  ة أج ى ثالث یمھ إل م تقس ذي ت ذا الفصل ال ھ من خالل ھ نحاول التطرق إلی ا س م

  :رئیسة ھي

  . التیارات النظریة والفلسفیة التي أسست لھذا المفھوم: أوال -

وم، : ثانیا - داول الفكري الحدیث للمفھ ك حسب الت دني، وذل ع الم خصائص المجتم

ى مؤسساتھ،  ذا إل دني، وك ع الم ات المجتم ومن خاللھ یتم التطرق إلى ركائز ومقوم

  .ومن ثم األدوار المنوطة بھ

ا- ع الم: وثالث ع المجتم ة واق ة واقعی دني كممارس ع الم ر المجتم ر آخ دني، أو بتعبی

ة ة تاریخی ك وتجرب م  وذل ي، ث وطن العرب ة، ال ات الغربی توى المجتمع ى مس عل

  . الجزائر، في محاولة للربط بین الفكر النظري والواقع المعاش

ھ من جداالت   ا جاء فی م م وأطروحات  وینتھي الفصل بخاتمة تشكل حوصلة ألھ

  .تفادة منھا في المعالجة النظریة والمنھجیة لمعطیات البحثیمكن تمكن االس
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  التیارات النظریة المؤسسة للمجتمع المدني:أوال
رن  ة النصف األول من الق تبلور مفھوم المجتمع المدني في أوربا خالل نھای

ي . السابع عشر، لینتقل بعد ذلك إلى أمریكا الشمالیة ز الصدارة ف ھ مرك وبعد احتالل

لتغیر االجتماعي لما یقرب قرنا من الزمن سجل المفھوم تراجعا وانسحابا نظریات ا

رن  رة من الق ود األخی لما یقرب من نصف القرن، لیشھد عودة متدرجة خالل العق

ا الشرقیة ر تحوالت دول أورب ة التسعینیات إث ي بدای ت ف ان . العشرین تكثف ا ك وكم

ة و ة والسیاسة بروزه ألول مرة مصاحبا لحركة اجتماعیة تغییری اسعة شملت الثقاف

واالقتصاد ومختلف أنماط العالقات االجتماعیة، فإن فترات المد والجزر التي عرفھا 

ي  اه التحوالت الت ة واتج ئ عن طبیع ن أن تنب ھ تمك داد تاریخ ى امت وم عل ذا المفھ ھ

  .تعرفھا المجتمعات التي یتموقع فیھا ھذا المفھوم

  )المنظور الدیني للدولةتجاوز :(نظریات العقد االجتماعي-1
ان  ث ك اعي؛ حی تبلور مفھوم المجتمع المدني في سیاق نظریات العقد االجتم

اعي د االجتم ى العق اءا عل ع المؤسس بن . مرادفا لمفھوم المجتمع السیاسي أو المجتم

  .توماس ھوبز، جون لوك، وجان جاك روسو: ومن أبرز مفكري ھذه النظریات

  ):Thomas Hobbes )1588-1679توماس ھوبز -
ة حرب  لقد افترض ھوبز أن حالة الطبیعة التي كان یعیشھا اإلنسان ھي حال

اس عن تعض  ي الن م تخل د ت ذا فق ھ اإلنسان، ولھ ا ألخی مطلقة حیث یعد اإلنسان ذئب

ن  ى األم ة إل دافع الحاج ك ب ة، وذل لطة المطلق ع بالس اكم یتمت الح ح وقھم لص حق

وقھم و ى حق ة عل ة، والمحافظ اتھموالطمأنین ع . حری ف للمجتم ي تعری وبز ف ول ھ یق

اع، واإلنسان ال یبحث عن       :   "المدني زة االجتم الطبیعة لم تغرس في اإلنسان غری

ھو ثمرة مصطنعة ) السیاسي(إن المجتمع المدني. أصحاب إال بدافع المنفعة والحاجة

ھ -فنقل الحق الطبیعي المطلق ...لمیثاق اختیاري لحساب قائم على المنفعة الذي یملك

ین  -كل واحد في كل شيء تم ب د ی ھو " كل واحد وكل واحد"إلى شخص ثالث بعق
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دنیا  ا م ین مجتمع اس الطبیعی المجتمع ). 1)"(سیاسیا(االصطناع الذي یكون من الن ف

  ).المنظم في دولة(المدني عند ھوبز ھو المجتمع السیاسي 

  ):John Locke )1630-1704جون لوك -
ة سلم وحسن أما جون لوك فینطل ة حال ة الطبیع ار حال ق في فلسفتھ من اعتب

ة  ة الكامل ى الحری وم عل ة تق ي حال ة؛ فھ ة متبادل ة ومحافظ ة متبادل ة، ومعرف نی

ة الحرب، (والمساواة، ولكن تنقصھا الضمانات الالزمة لعدم حدوث استثناءات  حال

ة ي، الجریم انون الطبیع ة الق خ...مخالف رد ). ال و ال دني ھ ع الم ذه والمجتم ى ھ عل

رف  د ومعت الحاجات؛ وذلك بإیجاد سلطة تسن القوانین وتفسرھا وتنفذھا بشكل محای

ة انون الطبیع ع ق ا، وبانسجام م دت محدودة نتیجة . بھ اجتماعی د ول ة إذن ق إن الدول

ع  دخل لمن ا تت رة إنم ذه األخی ة، وھ ا دون دول دبر ذاتھ الستنباطھا من حالة طبیعیة تت

دة) الخ...لحربالجریمة، ا(االستثناءات  لم االجتماعي(ولیس لتنظیم القاع ا ). الس إنھ

راد ). 2(تعكس الحاجة إلى صالحیة اإلكراه حتى یقوم حكم القانون لذلك فقد تخلى أف

دة قامت برضاھم،  المجتمع الطبیعي عن حقھم في إدارة شؤونھم العامة لسلطة جدی

ذلك ب راد ك زم األف یة، والت وقھم األساس ت بصیانة حق ي والتزم لطة ف ك الس ة تل طاع

ا إذا خرجت  م، أم اق معھ ك االتف ا التزمت بعناصر ذل الحیاة والحریة والتملك طالم

وا  ا، ویحل وروا علیھ م أن یث ا، ویصبح من حقھ علیھ فإنھا تفقد كل أسس طاعتھم لھ

وقھم ا لحق ي احترامھ وك العزل )3(محلھا سلطة ألخرى أكثر اتساقا ف د فضل ل ، وق

  .یق االنتخابات الدوریةالمنظم للسلطة عن طر

  ):J. J. Rousseau)1712-1778جان جاك روسو -
إن حالة الطبیعة عند روسو لیست حالة انفصام مع قوانین العقل السلیم، وإنما 

ذاتي اء ال ذات واالكتف ع ال اد . ھي حالة محایدة أخالقیا؛ تتمیز باالنسجام م تم االبتع وی

ع نش ة أو م ة الملكی ة لنشوء مؤسس ا نتیج ة عنھ ى مؤسس اج إل ي تحت ازة الت وء الحی

                                                
دیني): 1( ق الم وطن العربي: أحمد توفی ي ال ة السیاسیة ف ع المدني والدول رب، دمشق،المجتم اب الع اد الكت ،     1997، منشورات اتح

 . 53ص 
  .84 -83ص،  -، صالمرجع نفسھ): 2(
  :المجتمع المدني والدولة دالالت المفھوم وإشكالیات العالقة: محمد زاھي المغیربي): 3(

www.mshwi.20.com/cgi-bin/b/762/64/dXN/cmjhbm5lcg==/is/880/?ns-2192  

http://www.mshwi.20.com/cgi-bin/b/762/64/dXN/cmjhbm5lcg==/is/880/?ns-2192
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ول روسو). 1(الملكیة االجتماعیة لحمایتھا ومشروعیة الالمساواة التي تصاحبھا : یق

ال " یج أرضا وق ن س ي"إن أول م ك ل ذا مل ة "ھ ھ الكفای ا فی ذجا بم ا س د أناس ، ووج

دني ع الم ي للمجتم ذه ...لیصدقوا قولھ ھو المؤسس الحقیق ة ھ رة الملكی م تتكون فك ل

ة واحدة في العقل البشري، فقد احتاج اإلنسان إلى الكثیر من التقدم وإلى اكتساب دفع

حتى یصل إلى ھذه النھایة األخیرة ...قدر ال بأس بھ من المھارات العلمیة والمعارف

  ). 2(للحالة الطبیعیة

د  ع؛ فالعق ھ للجمی والدولة عند روسو تكون عقدا یتخلى فیھ كل فرد عن حریت

عبا س ش ده یؤس زأ وال  عن ة ال تتج م، وإرادة عام ن دونھ ائھ أو م واء برؤس ا س قائم

عبا ھ ش ن كون عب ع ازل الش ا إال إذا تن ازل عنھ ن التن ل، وال یمك إن . تنتق ذا ف وبھ

عب ة للش یادة مطلق بح س و لتص د روس ب عن اكم تنقل ة للح الحیة المطلق إن ). 3(الص

  ).و مواطنأ(التعاقد ھو عملیة تحول اإلنسان الطبیعي إلى إنسان مدني 

یتضح من خالل ھذا الطرح أن مفھوم المجتمع المدني ظھر في القرن السابع 

وك، ومن  ة الحق اإللھي للمل ة لنظری فیة سیاسیة معادی ة فلس عشر في إطار منظوم

دین  ة، ) السلطة الكنسیة(ھنا كان اقترانھ بالمجال الدنیوي؛ حیث فصل بین ال والدول

ا وانین والمؤسس ة والق ن لتصبح الدول تقلة م ة المس ة التاریخی ل والتجرب اج العق ت نت

نظم . ھیمنة المقدس ع الم ة أو المجتم وم الدول رادف مفھ ولھذا كان المجتمع المدني ی

ر  ھ التنظی وازى فی یاق یت ي س ك ف ا، وذل ة مع ع والدول یا، أو المجتم ا سیاس تنظیم

  .والفلسفة مع التحوالت التاریخیة في أوربا

ل-2 دني : (ھیج ع الم الح المجتم ین المص افس ب ال للتن كمج
  )المتعارضة

اني  ام ھیجلانطلق الفیلسوف األلم  )G.W.Hegel)1770-183جورج ولی
من فكرة العام والخاص؛ إذ یرى أن العام یجب أن یتطور من الخاص ال أن یفرض 

ي تضمن عدم  علیھ من الخارج، وھذه الحاجة إلى تطویر العام من الخاص ھي الت

                                                
   .114مرجع سبق ذكره، ص : توفیق المدیني): 1(
   .57المرجع نفسھ، ص): 2(
  .20، ص2000، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،تقبل المجتمع المدني في الوطن العربيمس:أحمد شكر الصبیحي): 3(
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ة االنتقال التعاقدي ا لمفاجئ من الفرد إلى الدولة، بل تجعلھ انتقاال متوسطا من العائل

فالعقد عند ھیجل . إلى الدولة، وھذا التوسط ھو الذي أوجد مؤسسات المجتمع المدني

وقد أعطى ھیجل صورة مخالفة للمجتمع ). 1(إذن ال ینشئ دولة  وإنما مجتمعا مدنیا

والتمزق في غیاب الدولة، فھو متكون المدني؛ إذ أنھ مجتمع تسوده الفرقة والصراع 

ق مصالحھم  نھم لتحقی ا بی من أفراد ال یرون غیر مصالحھم الخاصة، ویتعاملون فیم

ة ى . المادی ة إل ي حاج و ف ذا فھ ة، ولھ ة واألنانی ع الحاج و مجتم دني ھ المجتمع الم ف

تمع ، فاالستقرار والوحدة ال یتحققان لھذا المج)2(المراقبة المستمرة من طرف الدولة

  .إال في وجود الدولة التي تضفي علیھ طابعا أخالقیا وتوجھھ نحو غایة محددة

ع  ة أو المجتم إن مفھوم المجتمع المدني عند ھیجل ال یتطابق مع مفھوم الدول

السیاسي كما ھو الحال عند فالسفة العقد االجتماعي، بل یستخدمھ لیشیر إلى المجال 

ادرة المتوسط بین األسرة والدولة، مجال إ ة، مجال المب رات المادی ادل الخب اج وتب نت

افس المصالح الخاصة والمتعارضة ر . الخاصة والمصلحة الخاصة، مجال تن وینك

ھیجل االنسجام الذي تفرضھ نظریات العقد االجتماعي بین الدولة والمجتمع المدني، 

رى أن ال ھ، وی اء ذات ة من تلق ة مؤكدا عجز ھذا األخیر عن تحقیق العقل والحری دول

ك ق ذل ى تحقی ة أسمى )3(ھي اإلطار القوي القادر عل ة األخالقی ة من الناحی ، فالدول

، بمعنى أنھا عقل كائن على "اإلرادة المقدسة"من المجتمع المدني، بل ھي في نظره 

ة السیاسي  –األرض، وھي بذلك تمتلك السلطة المطلقة التي تجعل من تسلط الدول

  ).4(المدني أمرا محتوما على المجتمع -وحتى دكتاتوریتھا

یة  ھ األساس ام بوظائف ي القی ى ف ة حت ى الدول دني عل ع الم د المجتم و یعتم

ي  ات الت ن دون التنظیم ا م تقیم أداؤھ ي ال یس ة الت اعي والتعلیمی االقتصادیة واالجتم

ا  تضعھا الدولة، ومن جھة أخرى فوسیلة الدولة في توجیھ أفراد المجتمع نحو غایتھ

ات األخالقیة ھي ال ة، ومن خالل الطبق ف واالتحادات المھنی عمل من خالل الطوائ

                                                
، مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت، )مع إشارة للمجتمع المدني العربي(المجتمع المدني دراسة نقدیة  :عزمي بشارة): 1(

  .130، ص1998
  .22مرجع سبق ذكره، ص: أحمد شكر الصبیحي): 2(
  .، مرجع سبق ذكره،المجتمع المدني والدولة: مد زاھي المغیربيمح): 3(
  .62مرجع سبق ذكره، ص: توفیق المدیني): 4(
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ى مجرد تجمع من دون  والمجتمعات المحلیة، والتي من دونھا یتحول المواطنون إل

  ).1(ھویة

  ):2(ویتضمن المجتمع المدني حسب ھیجل اللحظات الثالثة التالیة

  . منظومة الحاجات -

  ).القضاء والشرطة(تنظیم العدالة  -

  .اونیات األھلیة والھیئات الحرفیةالتع -

دني عكست  ع الم ھ الخاصة للمجتم إن المتأمل لفلسفة ھیجل یالحظ أن رؤیت

ھ،  ق وحدت ل أن تتحق تقییمھ ألحوال المجتمع األلماني في بدایة القرن التاسع عشر قب

وقد اعتبر ھیجل أن خروج المجتمع األلماني من أزمتھ یرتبط بظھور الدولة الواحدة 

  ).3(ترشد تطوره وتقوده على سلم التطورالتي 

اركس-3 ة ( :م ة المؤسس دة المادی اره القاع دني باعتب ع الم المجتم

  )للدولة
قد  )Karl  Marx  )1818-1883كارل ماركس رغم أن فلسفة المفكر األلماني

تأثرت بشكل كبیر بفلسفة ھیجل إال أن تصورھا للعالقة بین المجتمع المدني والدولة 

وى  كان مغایرا وع الق ة ون ة الجدلی لتصور ھیجل، مثلما كان تصورھا لطبیعة العملی

ع  ى المجتم اركس إل المحركة للتطور التاریخي؛ ففي سیاق نقده لمثالیة ھیجل نظر م

ة  ات المادی ي مجموع العالق د شخصھ ف المدني باعتباره األساس الواقعي للدولة، وق

وى اإل ور ق ل تط ن مراح ددة م ة مح ي مرحل راد ف دد لألف ي تح دة الت اج، أو القاع نت

دات ة ونظم وحضارة ومعتق ارة أخرى إن . طبیعة البنى الفوقیة بما فیھا من دول بعب

اة  ل الحی كل ك و یش ي، وھ راع الطبق ال للص و مج اركس ھ د م دني عن ع الم المجتم

                                                
  .، مرجع سبق ذكرهالمجتمع المدني والدولة :محمد زاھي المغیربي  ):1(
  :لمزید من التفاصیل حول ھذه اللحظات أنظر): 2(
  .63مرجع سبق ذكرھـ ص: توفیق المدیني -  
  .134مرجع سبق ذكرھـ ص: بشارةعزمي  -  
  .65، مرجع سبق ذكره،  صالتجلیات-التطور-إشكالیة مفھوم المجتمع المدني، النشأة:  كریم أبو حالوة -  
  .المرجع نفسھ: محمد زاھي المغیربي): 3(
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ي ). 1(االجتماعیة قبل نشوء الدولة دني ف ع الم ة المجتم اركس حول أھمی ب م لقد كت

  :لمانیة یقولاإلیدیولوجیا األ

ة "  إن شكل التعامل المحدد بالقوى اإلنتاجیة الموجودة في جمیع المراحل التاریخی
ع  ذا المجتم دني، وإن لھ ع الم و المجتم ذه المراحل، ھ دوره لھ دد ب ابقة، والمح الس

لفا أن ...المدني مقدماتھ وأسسھ في األسرة البسیطة والمركبة وإنھ لمن الواضح س
  ).2"(البؤرة الحقیقیة والمسرح الحقیقي للتاریخ كلھ المجتمع المدني یشكل

ة  ع البنی ة م الم العریض ي المع اركس ف د م دني عن ع الم وم المجتم إن مفھ

د  ذلك فق اركس، ول ة بالنسبة لم التحتیة، غیر أن ھذا المفھوم لم یعد كافیا كأداة تحلیلی

ى مستوى آخر من ال ال إل وم مفضال االنتق ل من توقف عن استعمال ھذا المفھ تحلی

د األس ذلك تحدی ة، محاوال ب ة الفوقی  سخالل استخدامھ لمفھومي البنیة التحتیة والبنی

  .المادیة واإلیدیولوجیة المؤطرة للوجود المجتمعي

  )المجتمع المدني كمجال للتنافس اإلیدیولوجي من أجل الھیمنة:(غرامشي-4     

ى م ة األول رب العالمی د الح ور بع وم للظھ اد المفھ د ع الي لق ر اإلیط ع المفك

و غرامشي  ذي حاول أن یطرح  ) ANTONIO GRAMSCI  )1891 – 1937أنطونی ال

ي  موضوع المجتمع المدني في إطار نظریة السیطرة والھیمنة الطبقیة، ویستخدمھ ف

ورة الشیوعیة اء استراتیجیة الث و أن . إعادة بن ي التصور الغرامشي ھ د ف إن الجدی

لمنافسة االقتصادیة كما أبرز ھیجل وماركس، وإنما ھو المجتمع المدني لیس مجاال ل

دني ھو. مجال للتنافس اإلیدیولوجي ع الم ة "یقول غرامشي أن المجتم ة الثقافی الھیمن

احتواء  ع ك ل المجتم ى كام ا عل ة ھیمنتھ ة االجتماعی ارس الطبق ث تم والسیاسیة، حی

ة ي للدول اء). 3( "أخالق دني فض ع الم ي المجتم ر غرامش ذا اعتب افس وبھ ا للتن

وة أو السلطة،  زا للسیطرة بواسطة الق ع السیاسي حی اإلیدیولوجي؛ فإذا كان المجتم

ة . فالمجتمع المدني ھو فضاء للھیمنة الثقافیة اإلیدیولوجیة ووظیفة الھیمنة ھي وظیف

                                                
  .22مرجع سبق ذكره، ص: أحمد شكر الصبیحي): 1(
ز: ، نقال عن73مرجع سبق ذكرھـ ص، إشكالیة مفھوم المجتمع المدني :كریم أبو حالوة): 2( اركس وإنجل ة:م دیولوجیا األلمانی ، اإلی

  .45، ص1971فؤاد دیوب، دار دمشق،: ترجمة
  :المجتمع المدني :فرید باسیل الشیاني:  (3)

www.arabtopics.com/modules/news/article.php?storyid=108 

http://www.arabtopics.com/modules/news/article.php?storyid=108
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ا خاصة  دعي بأنھ ي ت ات الت ي تمارس بواسطة التنظیم توجیھیة للسلطة الرمزیة الت

  ).1(س ودور العبادة والھیئات الثقافیة المختلفةمثل النقابات والمدار

دى  ھ ل ة فإن ة التحتی ع البنی ق م اركس یتف دى م دني ل ع الم ان المجتم وإذا ك

ي أحد نصوصھ ول ف ة، إذ یق ى الفوقی ھ : "غرامشي جزء من البن ا نستطیع فعل إن م

وقیین أساسیین ع السیاسي : حتى ھذه اللحظة ھو تثبیت مستویین ف و المجتم األول ھ

ن أ ة م و مجموع ذي ھ دني ال ع الم دعى المجتم ن أن ی اني یمك ة، والث و الدول

اك مجاالن رئیسیان یضمنان استقرار أو ). 2"(التنظیمات إذن فبالنسبة لغرامشي ھن

زة، : سیطرة البرجوازیة ونظامھا ھ من أجھ ا تملك المجال األول ھو مجال الدولة وم

ق السیطرة المباشرة  ع ، و)أي السیاسیة(وفیھ تتحق اني ھو مجال المجتم المجال الث

ائس دارس وكن ھ ...المدني وما یمثلھ من أحزاب ونقابات ووسائل إعالم وم خ، وفی ال

ة؛  ة والثقافی ة اإلیدیولوجی ي الھیمن ام، ھ اء أي نظ ا لبق د منھ ة الب ة ثانی ق وظیف تتحق

ف  ف المثق ادة تعری تم غرامشي بإع ا اھ ة، ومن ھن ذه الھیمن ون أداة ھ ر المثقف ویعتب

م زج و اعي، ومن ث ل االجتم ي التحوی تحلیل دوره والرھان الكبیر الذي ألقي علیھ ف

ھ إال إذا  د غرامشي والضمان لفاعلیت ة للمثقف عن فكرة المثقف العضوي؛ إذ ال قیم

ا إال  ة لھ ة ال قیم ا أن الھیمن ة سیاسي، كم بط بمشروع طبق كان عضویا، أي إذا ارت

یق السیطرة االجتماعیة؛ إنھا لیست منافیة كجزء أو مستوى من مستویات العمل لتحق

ع  دني والمجتم المجتمع الم ا، ف ایزة عنھ ا، ومتم ة لھ ن مكمل ة ولك للسیاس

ة ) الدولة(السیاسي یسیران جنبا إلى جنب، ویجمع بینھما في كل نظام وحدة دینامیكی

  ).3(السیطرة االجتماعیة

و داللي للمفھ مون ال ي المض دة ف ة جدی ي قطیع ل غرامش د أدخ اره لق م باعتب

ة  ي عملی وي ف ف العض ھ المثق الل زج ن خ ك م دیولوجي، وذل افس اإلی اءا للتن فض

ى ضرورة  ھ ملحة إل ت دعوت ك كان ي ذل افي، وف ع المستوى الثق رأي ورف تشكیل ال

دف اجتماعي صریح  ة حزبیة،لھ ة، وتعددی ة نقابی ة، ومھنی ات اجتماعی وین منظم تك
                                                

(1): Roger Gerard schwartzenberg: Sociolologi politique, éd5, Montchrestien, Paris cedex15,1998, p73 

  .مرجع سبق ذكره: فرید باسیل الشیاني (2): 
المجتمع المدني  ة، مداخلة في ندوالمجتمع المدني من المفھوم المجرد إلى المنظومة االجتماعیة والدولیة: برھان غلیون):  (3

  .03طر، ص، جامعة ق)2001مایو 16-14(وإشكالیات التحول الدیمقراطي
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ع  افرة م ة غي متن ة للتفاعل یضع البناء الفوقي في حال ي، وإیجاد طریق اء التحت البن

وھو بذلك للحزب الشیوعي الطامع للسیطرة استراتیجیة ). 1(الحیوي المستمر بینھما

ع ) الشیوعي(جدیدة لمعركة التغییر االجتماعي  من خالل العمل على مستوى المجتم

ة على المدني وتعبئة المثقفین لكسب معركة الھیمنة اإلیدیولوجیة ومن خاللھا السیطر

ورة أو  ي للث یم االحتراف د التنظ ي تعتم ین الت تراتیجیة لین ا الس ة، خالف از الدول جھ

  ).2(االنقالب العسكري

د المنظرین  ع أرسطو وراج عن ق م ذي انطل دني ال ع الم إن مصطلح المجتم

ذین ال  واطنین ال ع الم ى مجتم ر بمعن امن عش رن الث ى الق ربیین حت یین الغ السیاس

تلزا ات اس ربطھم عالق ان ت ان إب دني ك المجتمع الم یة، ف ائر سیاس ائالت أو عش م بع

تعني مجموع المواطنین في البالد، والدولة كانت اإلطار 1789الثورة الفرنسیة عام 

ي واطنین المؤسس وم )3(الم ن مفھ دني ع ع الم وم المجتم ل مفھ ل ھیج دھا فص ، وبع

ي  د الدولة، لیمثل وضعیة متوسطة بین األسرة والعالقات السیاسیة ف ا عن ة، أم الدول

ین  ة ب ة ثنائی اك عالق المجتمع، لكن ھن ذا المصطلح ب بط ھ ا ارت ماركس فإنھ نادرا م

دني  ع الم ادیة واالجتماعی(المجتم ات االقتص ة العالق اج ةمجموع وى اإلنت ع ) وق م

ة  دني(الدول ع الم من المجتم ة ض ات الطبقی اھرة العالق ة لظ ة الفوقی ي ). البنی ا ف أم

اریخ العقیدة األلمانیة ف ي لمسرح الت إنھا تناقش المجتمع المدني على أنھ مصدر حقیق

بكاملھ، وذلك ھو الذي یفسر األحداث السیاسیة وتغیراتھا، والقانونیة، والنمو الثقافي 

الذي یحصل نمو بناء المجتمع المدني، وھكذا فإن مفھوم ماركس فد تم تبنیھ من قبل 

ین ال ریة ب ة القس اقش العالق ذي ین ي ال اج غرامش ادیة لإلنت ھ االقتص ة والوج دول

الظھور  دأت ب ة ب اة االجتماعی الموجودة في المجتمع المدني، وھذه المساحة من الحی

ذا الشكل من  د طرح ھ ة، وق ھ الفردی ادي ومواقف واطن الع على أنھا تمثل محیط الم

اتین  ردة تتضمن تعارض حی ة ووضعھما في صیغة مف العالقة بین المجتمع والدول

                                                
  .مرجع سبق ذكره: فرید باسیل الشیاني):  (1
  .  04سبق ذكره ، ص عمرج: برھان غلیون):  (2

  .89، ص1998، أكادیمیا، بیروت، معجم العلوم االجتماعیة :فریدیریك معتوق:  (3)
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داھما ح ي إح ل الماركس ي التحلی ا ف ا دورا مھم ة، لعب اة عام ة حی ة والثانی اة خاص ی

  ).1(المعاصر للعقیدة والنفوذ

  :المجتمع المدني في الفكر العربي اإلسالمي-5
من المفاھیم الغربیة التي حاول الفكر " المجتمع المدني "یعتبر مصطلح  

إلى أن المفھوم  من المفكرین البعض ویشیرالعربي نقلھا وتبیئتھا في الثقافة العربیة، 

، حیث ظھر أنھ لم یرد باسم المجتمع المدني رغمعربي الغیر جدید على الفكر 

أن یوضع بتسمیة أي  -كما یؤكد بوعلي یاسین– مقیاس ذلكوسمیات مختلفة، مب

 ى، وھو ما یتجل)2(كیان أو مجموعة كیانات في مقابل أو مواجھة الدولة وسلطتھا

بین العمران البشري  فصلالعن  في سیاق حدیثھ "لدونابن خ" مثال في فكر

في طروحات وقضایا فكر النھضة  وكذلكوالسیاسة المدنیة والسیاسة الشرعیة، 

وبدرجة أقل في  رفاعة الطھطاوي، وخیر الدین التونسي، العربیة الحدیثة عند 

م ممن وغیرھ ...،عبد الرحمن الكواكبيومحمد عبده و جمال الدین األفغاني كتابات

اھتم بقضایا التحدیث والتقدم والنھضة والحكم، إضافة إلى االھتمام ببنى المؤسسات 

دون ذكر صریح  من والھیئات االجتماعیة التي تتمتع باستقاللیة نسبیة عن الدولة،

ا یعني أن المفھوم كان ماثال في الذھن، أما مم، )3(لمصطلح المجتمع المدني

  .دامھ قبل السبعینات من القرن الماضيالمصطلح فھو جدید لم یتم استخ

توصل بنفسھ أن الفكر العربي لم ی اآلخر وفي مقابل ھذا الرأي یجزم البعض

االھتمام الكبیر  نتیجةتعرف على مفھوم المجتمع المدني، بل جاء ھذا التعرف إلى ال

مما  خصوصا، والفكر اللبیرالي عموما، أنطونیو غرامشيبمؤلفات المفكر اإلیطالي 

باعتباره ظاھرة  - قبل تلك الفترة -عني أن الفكر العربي لم یتعامل مع المفھومی

النظري وال على مستوى االستخدام  فلسفيمستوى الالمستقلة بحد ذاتھا، ال على 

  .)4(األداتي اإلیدیولوجي

                                                
  .151، ص2000، دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان،معجم العلوم االجتماعیة:معن خلیل العمر): 1( 
، )1999ینایر،مارس( 03،عدد27، مجلد عالم الفكرمجلة  ،المثقفون العرب من سلطة الدولة إلى المجتمع المدني :بوعلي یاسین ):2( 

  .45ص 
  .108ص  مرجع سبق ذكره،،إشكالیة مفھوم المجتمع المدني: كریم أبو حالوة ): 3( 
  .99ص .كره،مرجع سبق ذ،إشكالیة مفھوم المجتمع المدني :كریم أبو حالوة): 4(
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بدرجة ات ویأصبح منذ السبعین" المجتمع المدني"أن  اءراآل هاألكید بین ھذ

ات صرعة من صرعات الخطاب العربي، متأثرا بعودتھ في نیالثمانی أكبر منذ

مشروع  تبنتكبیرا خاصة في البلدان التي  تداوالالمجتمعات األوربیة، وقد عرف 

،غیر أن االستخدام الواسع )الخ...، مصر،تونس، الجزائرمثل ( دیمقراطيالتحول ال

التأصیل كرس الغموض والتشتت وصعوبة لھذا المفھوم من قبل تیارات مختلفة 

حسب حاجتھ،  كلّ  النظري لھذا المفھوم وذلك بسبب االنتقائیة والتحیز في استخدامھ

تنافست كل التیارات تقریبا في ادعاء الوصل بھذا :" بن عیسى الدمنيیقول الدكتور 

المفھوم وإدراجھ ضمن تصورھا للمجتمع والدولة، مما جعلھ یبدو في الظاھر 

لكن سیاق -الصعید النظري على أقل تقدیر على–موضوع إجماع بین الفرقاء 

السجال الذي اندرج فیھ تداول ھذا المفھوم جعلھ یفقد كثیرا من الدقة نظرا لتعدد 

الباحث في أدبیات ھذا ف ،)1("منطلقات مستعملیھ، وتباین مقاصدھم وأھدافھم

طیة، مرادف للدیمقرا فھو أحیانا المصطلح یجد أنھ قد استخدم بمعان مختلفة متنافرة؛

وأحیانا یستخدم كمرادف  أو للحریة، أو حقوق اإلنسان، حریة السوق،ل وأحیانا

 المجتمع المدني والمجتمع األھلي، أو نبی ىخرأحیانا أویخلط لمجتمع المدینة، 

وتقصى األحزاب لدى البعض من حدود ھذا المفھوم، بینما  المجتمع السیاسي،

إلى غیر ذلك من ...، )2(خرتقصى األحزاب اإلسالمیة فقط لدى البعض اآل

ال ترقى إلى صیاغة وتأصیل ، والتي الوظیفیة أو االنتقائیة المنحازة االستخدامات

فكر اجتماعي وسیاسي رصین، بل تكرس االضطراب والفوضى التي ال تنحصر 

في مستوى فھم المصطلح ومدلوالتھ، بل تمتد لتشمل المواقف العربیة المختلفة إزاء 

یتجھ  ففي حینحد ذاتھ، والتي تتراوح بین التقبل والرفض والتحفظ؛  ھذا المفھوم في

لكل ما ھو غربي، یقینا -أو شبھ التام–فریق من المفكرین العرب إلى التبني التام 

منھم بكون الطریق العربي إلى المجتمع المدني طریق حتمیة ال رجعة عنھا، ركونا 

                                                
 ):2002جویلیة (،05، العدد أقالم مجلة ،ماذا نقتبس من التراث الفكري حول المجتمع المدني: بن عیسى الدمني): 1(

www.aqulamonline.com/archive/no5/demni.html    
، أقالم ،مجلة ع العربينحو مقامات مشتركة للمجتم :راشد الغنوشي: حول استخدام المصطلح كسالح لمحاربة اإلسالمیین أنظر): 2(

  ):2002جویلیة (5العدد
www.aqulamonline.com/archive/no5/ghannouchi.html    

http://www.aqulamonline.com/archive/no5/demni.html
http://www.aqulamonline.com/archive/no5/ghannouchi.html
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 تتجھ. )1(راتھا وواحدیة اتجاھاتھاإلى إیمانھم بكونیة حركة العولمة وبترابط مسا

ات إلى رفض المفھوم، وتنكر إمكانیة قیام مجتمع مدني عربي على تیاربعض ال

. )2(حسب ما تدعیھ اإلطالق، نظرا لتناقض قیم المجتمع المدني مع القیم اإلسالمیة

خر على ھذا المفھوم باعتبار أنھ ولید تجربة وظروف اآل البعضبینما یعترض 

 زمرة منلك التي مرت بھا المجتمعات العربیة، في حین یقتصر رفض تلمغایرة 

لبحث عن بدائل تتناسب مع دعون لوی اذاتھ أو التسمیةالمفكرین على المصطلح 

  .)3(التاریخیة والثقافیة لمجتمعاتنا العربیة اإلسالمیة ةالخصوصی

ي ال یمكغیر أ ة الت إن الحقیق ت وتعارضت ف ا اختلف ن ن ھذه االتجاھات مھم

ة  یة واالجتماعی ة السیاس ردات اللغ ن مف بح م دني أص ع الم ي أن المجتم ا ھ تجاوزھ

دة الیومیة التي  ة أو جری اب أو مجل ا كت ق عن ال یكاد یخلو منھ بعض عل ى أن ال حت

القول ھ ساخرا ب اره وتداول رة انتش ع :"كث وم المجتم ھ مفھ رء یخشى أن یطالع إن الم

ا أو م تح كتاب ین یف وم، ال ح دني، الی ن الم ع م اب أو یطل تح الب ین یف ل ح ة، ب جل

ولعل ھذا االختالف في المعنى والعجز عن التحدید الدقیق للمصطلحات  .)4("النافذة

التي نستخدمھا راجع إلى جدة استخدامھا واقتباسھا من ثقافات أخرى، ومن ثم افتقار 

ي ارتبطت بھا،واخ ا مستخدمیھا أنفسھم إلى معرفة جمیع المعاني والسیاقات الت تزالھ

ي  عادة إلى معنى ضیق یستجیب للحاجة الطارئة الستخدامھا، وإلى التبدل السریع ف

ا،  ة السریع لمجتمعاتن ة العملی المضمون النظري للمصطلح والناجم عن تبدل التجرب

ة  ا الراھن ي مجتمعاتن را ف رتبط ارتباطا كبی ذي ی ھ وال ثم إلى السیاق الذي تستخدم فی

  ).5(والعمليبالسجال السیاسي العقیدي 

                                                
  )2002جویلیة (5، العدد مأقال مجلة ،المجتمع المدني إشكاالت المصطلح ومشكالت الواقع :عز الدین عبد المولى): 1(

www.aqulamonline.com/archive/no5/ezzeddine.html    
  .102، ص)10/2001( 272، عددالمستقبل العربي مجلة ،نحو مفھوم عربي إسالمي للمجتمع المدني :بد الحمید األنصاريع: )2(
  مرجع سبق ذكره...المجتمع المدني والدولة:يبمحمد زاھي المغیر: )3(
جمادى األول  11 ( 10534 دد، عالجزیرة، یومیة في المجتمع المدني التجربة اإلسالمیة وتدجین الحداثة: الحسین إسماعیل): 4(

1422(:  
http://iplog4.suhuf.net.sa/2001jaz/aug/1/ar7.htm 

ون25مرجع سبق ذكره، ص: أحمد شكر الصبیحي: 5)( ان غلی ال عن برھ ع المدني العرب: ، نق اء المجتم ة : يبن ل الداخلی دور العوام
ي المجتمع المدني في الوطن العربي ودور: ، ورقة قدمت إلىوالخارجیة ة الت دوة الفكری ه في تحقیق الدیمقراطیة، بحوث ومناقشات الن

  . 733، ص2003نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 

http://www.aqulamonline.com/archive/no5/ezzeddine.html
http://iplog4.suhuf.net.sa/2001jaz/aug/1/ar7.htm
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إن ما یجدر ذكره حول المجتمع المدني في الفكر العربي ھو أنھ رغم شیوع 

ن  اني م ھ یع ي إال أن ري والسیاسي العرب ي الخطاب الفك ذا المصطلح ف تخدام ھ اس

ن  د م وع العدی ھ موض م كون ري، رغ یل النظ عف التأص تالف وض تالط واالخ االخ

ل ا: الندوات والملتقیات الفكریة مث دوة حمام اھرةن دوة الق ونس، ن ف بت ، 1990ت األن

د من ... 2001، ندوة جامعة قطر1992ندوة بیروت ام العدی الخ، كما كان محور اھتم

أماني قندیل، سعید بن سعید العلوي، أحمد شكر  سعد الدین إبراھیم،: المفكرین أمثال

ام والبح واوغیرھم ممن تناول...الصبیحي، برھان غلیون . ثالمجتمع المدني باالھتم

ق  ة، أو خل ة عربی ة علمی غیر أن ھذه الجھود لم ترق إلى مستوى وضع معالم نظری

ا  ة واضحة، وإنم وع ضمن اتجاھات علمی تیارات أو مدارس تؤطر االختالف والتن

ة  اذج ممثل ى نم ور عل ان العث عوبة بمك ن الص ل م تتة تجع ة متش ودا فردی ت جھ بقی

وم المجت ر إزاء مفھ ي المعاص ر العرب ف الفك ال لمواق س الح ى عك دني عل ع الم م

  .بالنسبة للفكر الغربي

  

  خصائص المجتمع المدني: ثانیا
ن  ھ من الممك ر أن دني، غی ع الم ة المجتم ة حول ماھی رؤى النظری ت ال اختلف

ع  ا جمی ق علیھ اد یتف استخالص بعض الركائز التي یتمیز بھا ویقوم علیھا، والتي یك

دني ع الم اب المجتم ري وكت ن ال. مفك ھ م ا أن ات كم د مؤسس ان تحدی رورة بمك ض

المجتمع المدني، ومختلف األدوار المنوطة بھا؛ وھي جمیعا النقاط التي یدور حولھا 

  .ھذا الجزء من الفصل األول

  

  :مقومات المجتمع المدني-1
ا ال  دني إال أنھ ع الم ة للمجتم اریف وتصورات مختلف د تع من الممكن أن نج

  :م علیھا المجتمع المدني ھيتخرج عن توافر أربعة عناصر أساسیة یقو

  :الحریة أو الطوعیة -أ
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ادرة  راد، والمب رة لألف الل اإلرادة الح ن خ ون م دني یتك ع الم إن المجتم

ات  ز تكوین ة تتمی ذه الطریق ة، وبھ ة المختلف الطوعیة لھم، في تشكیل البنى االجتماعی

ة تحت وبنى المجتمع المدني عن باقي التكوینات االجتماعیة المفروضة أو المت وارث

ثال  ة م ات القرابی ار؛ كالجماع ة(أي اعتب یرة والقبیل رة، العش تحكم ) األس ي ال ی والت

ة  الفرد وال یختار االنتماء إلیھا، فھي مفروضة علیھ بحكم المولد واإلرث، أو كالدول

ا  دون أو یعیشون ضمن إقلیمھ التي تفرض قوانینھا وسیادتھا وجنسیتھا على من یول

ول ي دون فب نھم الجغراف ات ). 1(مسبق م ى تنظیم ون إل راد یشكلون أو ینتم إن األف

المجتمع المدني بمطلق حریتھم واختیارھم، وذلك بغیة تحقیق مصالحھم الخاصة أو 

  .المصلحة العامة، مادیة كانت أو معنویة

  :المؤسسیة أو التنظیم الجماعي -ب
ث  دي، حی ع التقلی ى یختلف المجتمع المدني بھذا العنصر عن المجتم یشیر إل

اة  مل الحی ي تش ا، والت ریة تقریب اة الحض ل الحی ال مجم ي تط یة الت رة المؤسس فك

السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة؛ إذ یتشكل المجتمع المدني من مجموعة 

اروا عضویتھ  رادا أو أعضاء اخت یم أف ل تنظ ات، یضم ك ات أو التنظیم من المنظم

ا من طرف المؤسسین بمحض إرادتھم الحرة، ولكن وفق  اق حولھ تم االتف شروط ی

ة–للتنظیم أو مجمل أعضائھ، ھذه الشروط قابلة للتغیر  -وكذا مختلف قوانین المنظم

، )الرسمي أو شبھ الرسمي(حسب الظروف والمستجدات غیر أن الثابت ھو التنظیم 

دني  المجتمع الم ا؛ ف ع عموم دني عن المجتم ع الم ز المجتم ا یمی و م ول –وھ ا یق كم

راھیم دین إب دكتور سعد ال ع  -ال ھ مجتم ام، إن ع الع ن المجتم ة م زاء المنظم و األج ھ

ا یكون عنصرا "عضویات" در م ات عضویة بق ، فبقدر ما یحمل المواطن من بطاق

م  ات عضویة لھ ذین ال بطاق دني، وال ة أو (نشطا في مجتمعھ الم ي أحزاب أو أندی ف

ناعی ة أو ص رف تجاری ادات، أو غ ات، أو اتح ات أو ةنقاب ات أو جمعی ، أو تعاونی

                                                
، مركز ابن خلدون باالشتراك دراسات المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي تقدیم لسلسلة: سعد الدین إبراھیم): 1(

 .05، ص1995النشر،القاھرة،مع دار األمین للتوزیع و 
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ط ین ) رواب ف المھمش یھم وص دق عل ھ یص عفین   (marginals)فإن أو المستض

)powerless (في أي مجتمع معاصر)1 .(  

  :الغایة والدور -ج
ة  یة وھیمن لطة السیاس ن الس تقالل ع م باالس ي أن تتس ات ینبغ ذه التكوین إن ھ

أقوى تأثیرا وأكثر فاعلیة من العمل الدولة، إلى جانب الجمعیة، فالعمل الجماعي یعد 

الفردي، فھذه التنظیمات تعمل في مجاالتھا المختلفة وبطرق متنوعة ألھداف معنویة 

ى  ا ال تسعى إل ر أنھ أو مادیة خدمة لمصالح الفرد أو الجماعة أو المجتمع ككل، غی

  .الالربح المادي، وھو ما یمیزھا عن المؤسسات ذات الطابع التجاري االقتصادي مث

  :المنظومة األخالقیة -د
یعتبر المجتمع المدني جزءا من منظومة مفاھیمیة أوسع تشتمل على مفاھیم 

الفردیة، المواطنة، حقوق اإلنسان، المشاركة السیاسیة، الشرعیة : مثل

، ویقوم المجتمع المدني على ركن أخالقي وسلوكي ینطوي على )2(الخ...الدستوریة

ن الذات واآلخرین، وعلى حق اآلخرین في تكوین قبول االختالف والتنوع بی

منظمات تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحھم المادیة والمعنویة، وااللتزام باإلدارة 

السلمیة للخالف وذلك بالوسائل السلمیة المتحضرة، المتمثلة في قیم المجتمع المدني 

س والصراع وضوابطھ المعیاریة، وھي قیم التسامح واالحترام والتعاون والتناف

  ).3(السلمي

  

  :مؤسسات المجتمع المدني -2
خاصة في المجتمع –تعكس إشكالیة تحدید مؤسسات المجتمع المدني   

نفس إشكالیة تحدید مفھومھ؛ فنظرا لالستخدام االنتقائي للمفھوم حسب  -العربي

الغرض الموجھ لھ فإن المؤسسات الممثلة لھ أخذ بدورھا بعدا مرنا ومطاطا یتغیر 

یستخدم مفھوما ) ومنھم الصبیحي مثال(المفھوم المستخدم، فنجد البعض  حسب
                                                

  .06مرجع سبق ذكره، ص : سعد الدین إبراھیم): 1(
 :تعزیز دور مؤسسات المجتمع المدني في الصمود: محمد فھمي الشاللدة): 2(

http:// www.pangonet/articls/PGUCS 5B1 5Dhtm.  
  .06المرجع نفسھ، ص: سعد الدین إبراھیم): 3(

http://
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بما فیھا (واسعا لمؤسسات المجتمع المدني بحیث تشمل المؤسسات التقلیدیة 

والمؤسسات الحدیثة، وذلك انطالقا من كون المجتمع ) المؤسسات األھلیة اإلرثیة

تي تحتل مركزا وسیطا بین المدني یمثل مجموعة المؤسسات والفعالیات واألنشطة ال

: ویحصر البعض اآلخر المجتمع المدني في المؤسسات الحدیثة. األسرة والدولة

الخ، وذلك باعتبار أن ...البرلمان، القضاء المستقل، األحزاب، النقابات، الجمعیات

بالمعنى الحدیث (المجتمع المدني ھو المجتمع الذي تقوم فیھ دولة المؤسسات 

ینكر البعض إدراج األحزاب والبرلمان والمجالس المنتخبة ضمن  بینما). للمؤسسة

أنھا تتعاطى السلطة وتشكل جزءا من الدولة والمجتمع  رالمجتمع المدني باعتبا

األحزاب ) ومنھم سعد الدین إبراھیم مثال(السیاسي، في حین یعتبر البعض اآلخر 

ر أن فلسفة المجتمع داخل نطاق المجتمع المدني عدا األحزاب اإلسالمیة باعتبا

  .المدني تقوم على الفصل بین الدین والدولة

یعتبر الخالف في تحدید مؤسسات المجتمع المدني نتیجة آلیة لالستخدام 

االعتباطي غیر العلمي للمصطلحات خاصة في الخطاب الفكري والسیاسي العربي 

وضوعیة وتأثیر اإلیدیولوجیة واالتجاھات الفكریة والمواقف السیاسیة على م

وحتى تتضح الرؤیة العلمیة لھذه المؤسسات فإن تحدیدھا سیكون . المفكرین العرب

منھجیا، وفقا إلیفائھا شروط أو مقومات المجتمع المدني التي سبق ذكرھا، وبذلك 

  :فإنھ یمكننا تقسیم مؤسسات المجتمع المدني إلى

  

  

  :مؤسسات تقلیدیة - أ
نذ القدیم والتي تختلف عن وھي المؤسسات التي عرفتھا المجتمعات م

المؤسسات اإلرثیة التي ینتمي إلیھا اإلنسان بشكل تلقائي دونما اختیار منھ كاألسرة 

والقبیلة والعشیرة، ومنھا مثال نقابات الحرف والصنائع، نقابات التجار، األوقاف، 

وغیرھا،والتي كانت عبارة عن تنظیمات مستقاة إلى حد كبیر عن سلطة ... الزوایا

دولة، وكان االنضمام إلیھا طوعیا باإلرادة الحرة لألفراد، وقد مارست أدوارا ال
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ھامة في المجتمعات التقلیدیة، وتعتبر العدید من تنظیمات المجتمع المدني الحدیثة 

أشكال متطورة من ھذه المؤسسات التقلیدیة، ورغم تقلص حجم ھذه المؤسسات في 

موجودة إلى جانب المؤسسات الحدیثة   لالمجتمعات الحدیثة غیر أنھا ال تزا

  .وتمارس وظائف متعددة وخاصة في المجتمعات الریفیة

  :مؤسسات حدیثة -ب
وھي ما یمیز المجتمعات الحضریة عموما، غیر أنھا ال تقتصر علیھا، ومنھا 

الجمعیات والنقابات والنوادي واالتحادات ومختلف المنظمات الطوعیة الحرة التي 

ا المختلفة ألغراض غیر الربح المادي ویدخل في ھذا اإلطار تشتغل في میادینھ

أیضا كل األحزاب والمنظمات السیاسیة مادامت تحقق الشروط التي یقوم علیھا 

المجتمع المدني، وقد أقرھا العدید من المفكرین أمثال سعد الدین إبراھیم، منیرة 

مؤسسات المجتمع وال تتضمن . وغیرھم...أحمد فخرو، أماني قندیل، ولید قزیھا

المدني المجالس المنتخبة ألنھا لیست مستقلة عن الدولة بل ھي جزء من نظامھا، 

وأعضاؤھا موظفون لدى الدولة، كما أنھا لیست طوعیة تتشكل بمبادرة من 

  .المواطنین

ھذه المؤسسات تمیزت بھا المجتمعات الحدیثة، وتختلف عن المؤسسات 

اما بیروقراطیا متطورا، وكذا في استخدام أسالیب التقلیدیة  عموما في امتالكھا نظ

وأدوات حدیثة تتماشى ومستوى التطور الثقافي والتكنولوجي في المجتمع في حین 

یغلب على المؤسسات التقلیدیة استخدام الطرق واألسالیب الكالسیكیة والعرفیة في 

  .ممارسة وظائفھا المختلفة

ا لتصنیفات مختلفة، فمثال یمیز و یمكن تقسیم مؤسسات المجتمع المدني وفق

  :الباحث سالم ساري بین نوعین من ھذه المؤسسات

وھي تلك التي تمارس ) Macro(األول یخص التنظیمات المدنیة الكبرى-

األمة، مثل النقابات /عملھا على مستوى وطني واسع وتجد مرجعیتھا في الشعب

كاالتحادات النسائیة، (ت ، االتحادا)الخ...نقابات العمال، المھندسین، األطباء(

عن (، األحزاب، المنظمات الدفاعیة )الخ...اتحادات الطالب، الفنانین، الصحفیین
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لالجتماعیین، المؤرخین، (، الروابط العلمیة )الخ...الحقوق والحریات، المرأة، البیئة

  ).الخ...الجغرافیین

لتي تباشر وھي تلك ا): Micro(والثاني متعلق بالتنظیمات المدنیة الصغرى -

عملھا على نطاق محلي یضیق ویصغر، ویتشتت ویتعدد بتعدد المصالح والجماعات 

وتمثلھا المنظمات غیر . والمجاالت واالھتمامات ، وتجدد الخطط والبرامج

الحكومیة كالمؤسسات التنمویة، والجمعیات الخیریة، والمنتدیات الثقافیة،  ونوادي 

  ).1(أصحاب المال واألعمال

حد من بیت تقسیمات عدیدة یمكن أن تنطبق على المؤسسات المدنیة وھو وا 

الحجم، مجال التخصص، أسالیب العمل، األھداف، (وذلك وفقا لمعاییر مختلفة 

  ).وغیرھا

  :أدوار المجتمع المدني -3
تقدم مؤسسات المجتمع المدني إسھامات في كافة المجاالت بالمجتمع 

إلى غیر ذلك، حیث أن المواطنین ... یة، البیئةكالتعلیم، الصحة، الرعایة االجتماع

ینشئون ھذه المنظمات في مجتمعاتھم انطالقا من وعیھم بكونھا الوسیلة المناسبة 

فھذه . لمواجھة مشاكلھم وتلبیة احتیاجاتھم بضم جھودھم إلى الجھود الحكومیة

الذي التنظیمات تشكل حلقة وصل بین المواطنین والحكومة، وھذا الموقع الوسیط 

تحتلھ یخولھا ممارسة عدد من األدوار الھامة في المجتمع والتي یمكن إجمالھا في 

  :ثالث نقاط رئیسیة

  :التنشئة -أ
تعتبر منظمات المجتمع المدني مدارس للتنشئة السیاسیة على الدیمقراطیة؛ 

فھي تزود أعضاءھا بقدر ال بأس بھ من المھارات والفنون التنظیمیة والسیاسیة 

راطیة، فبحكم ما تنطوي علیھ من حریة نسبیة في تنظیم االجتماعات والحوار الدیمق

والمنافسة الختیار القیادات فإن أعضاء ھذه التنظیمات یتلقون ویمارسون قدرا من 

لذلك ففي . الثقافة السیاسیة التي ال تتاح عادة في نطاق األسرة أو المدرسة أو العمل
                                                

، ندوة المجتمع المدني وإشكالیات التحول رھان القیمة االجتماعیة المضافة: المدني العربي الجدیدثقافة المجتمع : سالم ساري): 1(
  .20، ص ، جامعة قطر)2001مایو 16-14(الدیمقراطي،
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حریة السیاسیة في المجتمع األكبر فإن أعضاء ھذه الحاالت التي یتاح فیھا قدر من ال

التنظیمات یكونون األكثر تھیؤا لالستفادة من ھذه الحریة مقارنة بغیرھم من 

المواطنین الذین ال ینتمون إلى أي نوع من المؤسسات المدنیة، وحتى حینما ال یتاح 

على  ھذا القدر من الحریة فإن أعضاء ھذه التنظیمات یطالبون بھ ویحرصون

وإلى جانب ذلك فإن المجتمع المدني یساھم في التنشئة االجتماعیة من ). 1(توسیعھ

خالل رفع مستوى وعي المجتمع بذاتھ، وترسیخ مبادئ المبادرة التطوعیة 

والمشاركة في تنمیة المجتمع ورعایة شؤونھ، وبث روح االنتماء والمسؤولیة لدى 

  .لیة والالمباالة لدیھالمواطن تجاه مجتمعھ، وتقویض روح االتكا

  :التمثیل -ب
تقوم منظمات المجتمع المدني باختالف أنواعھا بتوسط العالقة بین الفرد 

والدولة، فالفرد ال یستطیع وحده مواجھة الدولة وتحقیق مصالحھ والتعبیر عن آرائھ 

وھواجسھ على نحو فردي، ولكنھ یستطیع من خالل عضویتھ في تنظیمات سیاسیة 

ومھنیة كالنقابات، واجتماعیة كالجمعیات، وثقافیة كاألندیة والروابط كاألحزاب، 

الفكریة أن یعبر عن رأیھ وأن تصان مصالحھ وأن یتحقق الصالح الخاص من خالل 

إذن یفترض في كل مؤسسة مدنیة تمثیل فئة من المواطنین ). 2(تحقیق الصالح العام

تھم إلى السلطات المعنیة أو إلى حسب طبیعة أھدافھا،إذ تنوب عنھم في تبلیغ انشغاال

الرأي العام، وتنوب عنھم في المساھمة صناعة واتخاذ  القرار، كما تمثلھم إذ 

وتعتبر الصفة التمثیلیة مؤشرا أساسیا لقیاس مدى . تمارس أدوار الرقابة والضبط

  ).3(قوة المنظمة ونجاعة أیة منظمة، وھناك عدة مؤشرات لقیاس التمثیل

  :الضبط -ج
تنظیمات المجتمع المدني ھي تحصن الفرد ضد تغول الدولة وسطوتھا إن 

من جھة، وتحصن الدولة ضد االضطرابات االجتماعیة العنیفة من جھة أخرى، 

فعضویة المواطن ألحد ھذه التنظیمات تتیح لھ قدرا أكبر من الحمایة في حالة انتھاك 
                                                

  .مرجع سبق ذكره :برنامج المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي): 1(
.  

  .مرجع سبق ذكره: العربيبرنامج التحول الدیمقراطي في الوطن ): 2(
،   1998محمد عرب صاصیال، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع،بیروت : ، ترجمةعلم االجتماع السیاسي: أنظر فلیب  برو): 3(

  .286ص
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كما أن ھذه التنظیمات تقنن أجھزة الدولة لحقوقھ اإلنسانیة المدنیة أو السیاسیة، 

السلوك االحتجاجي ألعضائھا في مواجھة الدولة، أي أنھا تدیر الصراع االجتماعي 

الذي یكون أعضاؤھا طرفا فیھ بشكل سلمي منظم، حتى لو أخذ اإلضراب أو 

االعتصام والتظاھر والمقاطعة، وھذا بعكس الفئات األخرى للمجتمع غیر المنخرطة 

ع المدني والتي تعبر عن سخطھا أو إحباطھا بشكل عشوائي في تنظیمات المجتم

عنیف قد یأخذ شكل الشغب والنھب والتدمیر؛ أي أنھ بقدر ما تمثل تنظیمات 

المجتمع المدني قیدا على تعسف الدولة أو الحاكم ضد أعضائھا فإنھا بنفس القدر 

جات تضبط وتقنن سلوك ھؤالء األعضاء، ومن ثم تجنب الدولة مغبة االحتجا

العشوائیة العنیفة، وبنفس المعنى فإن عضویة المواطنین في تنظیمات المجتمع 

المدني العلنیة ھي أحد صمامات األمان المضادة لسلبیات التطرف الفكري 

  ).1(والسلوكي

من خالل ھذه األدوار تتجلى أھمیة وضرورة المؤسسات المدنیة لكل 

ستمرار المواطنین في تكوین ھذه المجتمعات النامیة منھا والمتطورة، ویعبر ا

المؤسسات یعبر عن مرحلة صحیة في تطور حیاة المجتمع، فھو إلى جانب داللتھ 

  .على وعي المواطنین، تأكید لمسؤولیة المواطنین تجاه مجتمعھم الذي یعیشون فیھ

  .واقع المجتمع المدني: ثالثا
ا كممارسة لقد شھدت المجتمعات البشریة ظاھرة المجتمع المدني وخبرتھ

تاریخیة بأشكال وخصائص مختلفة حسب خصوصیات المكان والزمان، والظروف 

الناتجة عنھما، ورغم أنھ ازدھر وتطور في المجتمعات الغربیة، غیر أن نشأتھ 

المبكرة كانت في المجتمعات العربیة اإلسالمیة، والتي سبقت حتى ظھوره على 

  .رازه الحقاالمستوى الفلسفي النظري، وھو ما سنحاول إب

  :المجتمع المدني في المجتمعات الغربیة -1

                                                
  ..المرجع نفسھ :برنامج المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي): 1(
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لقد عرف المجتمع المدني بمعناه الحدیث في أوربا منذ عقود طویلة فقد 

تحدث ھیجل عن التعاونیات األھلیة والھیئات الحرفیة وغیرھا من المنظمات التي 

ام صنفھا ضمن المجتمع المدني األوربي آنذاك، أما في أمریكا فقد شجع النظ

البریدي الذي طورتھ الجمھوریة األولى ظھور ونشاط آالف المنظمات التطوعیة 

المحلیة والخارجیة؛ فقد نشأ في البدایات األولى للدولة القومیة األمریكیة مجتمع 

مدني دیمقراطي، فقد بدأ تكوین الجمعیات التطوعیة في أمریكا في طفرات رئیسیة 

بین العشرینیات واألربعینیات من القرن التاسع جاء أحدھا قبل الحرب المدنیة فیما 

عشر، وظھرت طفرات أخرى بعد الحرب المدنیة فیما بین السبعینیات حتى بدایة 

القرن العشرین، وفي أثناء الثالثینیات؛ وظھرت موجات تكوین الجماعات التطوعیة 

ي تمیزت خالل فترات التعبئة الحزبیة السیاسیة المكثفة، واالنتخابات القومیة الت

بالمنافسة الشدیدة، وصاحبت ھذه الموجات أیضا فترات تمیزت بالمجادالت الثقافیة 

والسیاسیة القومیة التي تركزت قبل الحرب األھلیة على قضایا المثل األخالقیة العلیا 

وقضیة العبید، وتركزت تعد الحرب األھلیة على ردود الفعل لألزمات االقتصادیة 

  ).1(ى مجتمع صناعيالناتجة عن التحول إل

لقد بدأ التفكیر منذ السبعینات في العدید من البلدان الغربیة بالمجتمع المدني 

واالھتمام بھ، وكانت أول بادرة في ھذا المجال ھي تطعیم الطاقم الوزاري 

بشخصیات من المجتمع المدني، أي من الھیئات والمنظمات غیر الحكومیة والعاملة 

، وفي ھذا اإلطار وظف أساتذة جامعیون في مناصب في المیادین االجتماعیة

، ثم جاء دور الفنانین "أطباء بال حدود"سیاسیة كبیرة، وأطباء نشطون في منظمة 

والكتاب لیحتلوا بعض المراكز الحكومیة أیضا، ولم تلبث أن أصبحت المنضمات 

وحتى  غیر الحكومیة فاعال رئیسیا إلى جانب الحكومات في تسییر الشؤون الوطنیة

  ).2(العالمیة أیضا

                                                
جھود العمل : ، مقال في كتابجماعات أمریكا  التطوعیة تزدھر في شبكة قومیة. لكبیر للحكومةال تلومن الحجم ا :ثیدا سكوبول ): 1( 

   .62، ص2001م، مصر، .م.دیون االبن، الدر الدولیة لالستثمارات الثقافیة ش.ج.إ: تحریر: التطوعي
، ندوة المجتمع المدني وإشكالیات التحول لیةالمجتمع المدني من المفھوم المجرد إلى المنظومة االجتماعیة والدو: برھان غلیون): 2( 

  .05، ص .، جامعة قطر)2001مایو 16-14(الدیمقراطي،
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لقد عمل مناخ الحریات واالستثمار في الفرد وتشجیع مبادرتھ الفردیة، في 

إطار االزدھار االقتصادي وارتفاع مستویات المعیشة واستقرار القیم والمعاییر 

االجتماعیة، على تحریر المجتمع شیئا فشیئا من التسلیم واالستسالم للدولة، وشجع 

ئات منظمات تعمل من أجل المجتمع وتجسد إراداتھ المختلفة بعیدا قیام جماعات وھی

وقد نمت بالتدریج فكرة العمل بموازاة . عن وصایة الدولة، وأحیانا بمساعدتھا

الدولة، وكان الدفاع عن األقلیات والجماعات الھامشیة والفقیرة القاعدة التي نشأت 

  ).1(علیھا ھذه المنظمات

یة واالجتماعیة في أوربا وأمریكا منذ العقود لقد أصبحت الساحة السیاس

الثالثة األخیرة تعج بالعدید من المنظمات الشعبیة المختلفة، سواء من حیث التنظیم 

أو األھداف أو الوسائل أو األعضاء، ومن أكثر ھذه المنظمات تأثیرا وتنظیما نقابات 

الفاعل على صناع  العمال التي لھا ثقلھا السیاسي في عملیات التصویت، وتأثیرھا

ومن . القرار، ولھذا تسعى كل التیارات السیاسیة إلى كسبھا وتلبیة مطالبھا

المنظمات المھمة أیضا ھناك االتحادیات الطالبیة، االتحادات الفالحیة، المنظمات 

الخ، وھي منظمات تستمد قوتھا من قدرتھا على إیصال أعضائھا إلى ...النسویة

على التأثیر في السلطة وقراراتھا من خالل تعبئة البرلمان، وكذلك قدرتھا 

، )2(االقتصادیة ةالجماھیر، كما أن قسما من ھذه المنظمات تعد العمود الفقري للحیا

وقد أصبحت تقف إلى جانب الدولة عشرات األلوف من المنظمات غیر الحكومیة 

من المشاعر التي تملك من الموارد المادیة واإلطارات الفنیة والخبرات البشریة و

اإلنسانیة ومن المشاریع والمخططات ما یوازي ما تملكھ الدولة أو یتجاوزه في 

والمھم في ھذه المنضمات ھو تفوقھا على الدولة من حیث . العدید من المجاالت

قدرنھا على التفكیر والعمل بین المواطنین أنفسھم، وبالتالي فإنھا ترك الحاجات 

كة معھم وتراھن على األعمال التطوعیة التي توفر الحقیقیة لھم، وتعمل بالمشار

الكثیر من الموارد المادیة وتشحن المجتمع بروح التضامن؛ وبذلك فإن ھذه 

                                                
  .13المرجع نفسھ ، ص): 1( 
، وائل للنشر والتوزیع، عمان، النظم السیاسیة في أوربا الغربیة والوالیات المتحدة األمریكیة: حافظ علوان حمادي لدلیمي): 2( 

 .69، ص2001األردن،
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المنظمات تشكل دعما كبیرا للدولة وتخفیفا ألعبائھا، حتى یمكنھا االنشغال بالمسائل 

نات للمعلومات ، كما تعد بمثابة خزا)1(االستراتیجیة الكبرى والخطط الطویلة المدى

یلجأ إلیھا صانعوا القرارات الحكومیة، فأعضاء الحكومة والبرلمان بحاجة دائمة 

لھذه الجماعات لكي تمدھم بالمعلومات والخدمات اإلرشادیة، حتى یتسنى لھم تشریع 

  ).2(القوانین والقرارات

ن إن االھتمام المتزاید بالمجتمع المدني في الدول الغربیة دلیل على مستوى م

النضج الدیمقراطي؛ سواء على مستوى الدولة التي شجعت على المبادرة واحتالل 

مواقع بقیت تحتكرھا منذ فترة طویلة وقدمت لھا التسھیالت القانونیة  والتنظیمیة 

وحتى الدعم المالي لتقوم بالدور المنوط بھا، أو على مستوى المجتمع الذي لم یعد 

ه، بل صار قادرا على المبادرة بنفسھ إلیجاد یحتاج للدولة في تنظیم جمیع أمور

العدید من الحلول التي یحتاجھا، والتي یستطیع أن یقدمھا لمختلف الفئات االجتماعیة 

حسب حاجاتھا وخصوصیاتھا، بدل الحلول القیاسیة الموحدة التي كانت الدولة 

  ).3(تقدمھا دون مراعاة المشاكل الخاصة والخصوصیات والظروف المحلیة

المجتمع المدني في الدول الغربیة من القوة والفعالیة بحیث أصبح یشكل  إن

، )4(العمود الفقري للنظام االجتماعي في حین تشكل الدولة النخاع الشوكي منھ

المدني من  عوذلك الكتفائھا بمھمة الترشید والتنسیق العام، حتى قیل إن المجتم

كل أفكارك وما یجول في ذھنك  حسنات الدول الغربیة؛ فأنت تستطیع التعبیر عن

دون أن تنتظر متى یطرق رجال الشرطة بابك، وإذا تعرضت للتمییز العنصري أو 

لالعتداء على حقوقك فإنك ستجد العدید من المنظمات التي تدافع عنك وتحمیك 

  .مجانا

  :واقع المجتمع المدني في الوطن العربي -2
د رة أو كمصطلح جدی دني كفك ة، یعتبر المجتمع الم ات العربی ى المجتمع ا عل

ث  ىغیر أنھ كظاھرة واقعیة قدیم یضرب بجذورھا إل بدایات التاریخ اإلسالمي، حی
                                                

  .14مرجع سبق ذكره، ص: برھان غلیون ):1( 
  .74المرجع نفسھ، ص: حافظ علوان حمادي لدلیمي): 2( 
 .13مرجع سبق ذكره، ص: برھان غلیون): 3( 
  .نفسھا ةالمرجع نفسھ، الصفح): 4( 
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ى  دني عل ع الم ادئ المجتم یم ومب ھ ق یعتبر الدین اإلسالمي إطارا تجسدت من خالل

ع قب ؤولیة  لأرض الواق ى مس ر، إذ ألق فة والتنظی ي والفلس ر الغرب ا الفك أن یتناولھ

ا ة المص ب رعای ھ واج ا حمل اتھ، كم أفراده ومؤسس ل ب ع كك ى المجتم ة عل لح العام

ة  ة العام ة(الرقاب یة واالجتماعی ن ) السیاس ي ع المعروف والنھ ر ب دأ األم ا لمب تطبیق

المنكر، ولم یكتف اإلسالم بمنح حریة التعبیر بل جعلھا واجبا بحیث یأثم المجتمع إذا 

ھ ي تحصل فی ذا  تخذ موقفا سلبیا من التجاوزات الت ة،  ھ ل السلطات المختلف من قب

ا ا اإلسالم ومنھ وم علیھ ة، : باإلضافة إلى المنظومة األخالقیة التي یق ة، الحری العدال

ي ...المساواة، التشاور، حق االختالف، التسامح، التعاون، التكافل الخ، وھي القیم الت

  ).1(یقوم علیھا المجتمع المدني

ت  د قام ى مستوى الممارسة فق ا عل ةدو"أم ة المدین د "ل ن تعاق ى أساس م عل

رة  ة ح إرادة طوعی ي وب اعي حقیق ة(اجتم ة الثانی ة العقب ا ) بیع م حقوق تور نظ ودس

ة،  یم العدال وواجبات بین جماعات حرة متعددة الدیانات واألعراق، وفي إطار من ق

التكافل، التسامح، الحریة والتشاور، وھو ما یتوافق مع المفھوم الكالسیكي للمجتمع 

د ات ). 2(نيالم ات والمؤسس ن التنظیم د م المي العدی ع اإلس رف المجتم د ع ذا وق ھ

المساجد ودور العبادة، األوقاف، نقابات : الدولة ومنھا على سبیل المثال نالمستقلة ع

ات  اء، جماع ل اإلفت اة وأھ اء والقض ات العلم ار، جماع نائع والتج رف والص الح

ا وا وفیة، الزوای ارین،الطرق الص طار والعی ن الش ا م فیات، وغیرھ ا والمستش لتكای

ا  ى عاتقھ ت تحمل عل ي كان اریخ اإلسالمي والت ب الت ي كت التنظیمات التي وردت ف

حیة واالجتماعی ة الص یم والرعای ة والتعل ؤون التربی ا ةش ذلك )3(وغیرھ دة ب ، مجس

ى  ا حاجة إل مجتمعا مدنیا فاعال یعتمد على نفسھ في حل مشاكلھ ویتدبر أموره دونم

  .لحكومةعون من ا

ي جسدت دني  على الرغم من وجود بعض التنظیمات المدنیة الت ع الم المجتم

د- العربي اإلسالمي في صورتھ التقلیدیة اریخ اإلسالمي،  -إلى حد بعی ة الت ذ بدای من

                                                
  .103مرجع سبق ذكره، ص: عبد الحمید األنصاري): 1( 
  .103مرجع سبق ذكره، ص: عبد الحمید األنصاري): 2(
  .109ص: لمرجع نفسھا): 3(
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ع السیاسي  ي والمجتم ع األھل ع المجتم غیر أن ھذه البنى كانت متمازجة ومندمجة م

ة  والدولة في شكل كبیر مما أخر تفریق ع والدول ین المجتم الفكر العربي اإلسالمي ب

ات  بعض التنظیم ة ل ح جنینی رت مالم ن ظھ ر أی ع عش رن التاس ف الق ى منتص حت

المستقلة عن الدولة مثل الدوریات والجمعیات والصالونات الفكریة السیاسیة، واشتد 

، )1(عودھا في العقود األولى من القرن الماضي، وھي كلھا متأثرة بالنموذج الغربي

ومن ھنا بدأ المجتمع التقلیدي العربي یتالشى لتحل محلھ حالة من الفوضى والتخبط 

ة ات العربی ك ألن المجتمع فھا- وذل ا یص ا كم د قزیھ م  -ولی ة ول ا التقلیدی دت بنیتھ فق

  . )2(تكتسب بنیة حدیثة

ین  اراتھا ب دافھا ومس ددت أھ ة وتع ات العربی ات والتنظیم ددت الجمعی د تع لق

ذ األدب والثق ة سیاسیة من ة تعددی ت معظم األقطار العربی د عرف افة أو السیاسة، وق

ن  ة وم ة العثمانی تھا الدول ي مارس ات الت ة للسیاس ك نتیج رین وذل رن العش ع الق مطل

ددة  ات المتع اء القومی تفزت أبن ي اس ك الت ة التتری دیدة وسیاس ة الش ا المركزی أبرزھ

ریة ة وس ات علنی كیل تنظیم ة لتش ل الدول ع وق.)3(داخ ات المجتم رت تنظیم د ازدھ

یطرة  ة لس ات العربی عت المجتمع ن خض المیتین أی ربین الع ابین الح دني م الم

ر  االستعمار، حیث لعبت ھذه القوى المدنیة دورا ھاما في مواجھة االستعمار وتحری

ب د أ البالد، یقول الطاھر لبی ي عھ ت ف ة كان ة والفكری ات السیاسیة والنقابی ن الحرك

ر تعمار أكث دول  االس ل ال ي ك تقالل ف د االس ھ بع بحت علی ا أص اطا مم ا ونش تنوع

ة  اك مؤسسات أھلی ت ھن ا كان ي، كم المستعمرة سابقا، على األقل في المغرب العرب

م تكن ل التحرري ل ي العم ات ف ذه الحرك اال، لكن مساھمة ھ -لھا طابع خیري إجم

دني كفضاء للحر -بحكم مرحلتھا ع الم ب تطویر المجتم ى مطل ي قائمة عل ات إال ف ی

ى ؛ ف)4("حدود ما یساعد علیھ من مھمة التحریر الوطني قد كانت الجھود مركزة عل

ات التحرر  ت حرك ة، وأجل ة الثقافی ة والھوی دفاع عن الحری المطالبة باالستقالل وال

                                                
  .38،ص)1999مارس/ینایر( 3، عدد27، مجلدعالم الفكر، المجتمع المدني بین النظریة والممارسة: الحبیب الجنحاني ):1(
  .55ص ،)12/05/1998( 1299،عددالمجتمع، مجلة غیر الحركات اإلسالمیة تمثل المجتمع المدني الحقیقي دال توج :ولید قزیھا): 2(
  .62مرجع سبق ذكره،ص: أحمد شكر الصبیحي: لتفاصیل أنظرلمزید من ا ):3(
ھل الدیمقراطیة مطلب اجتماعي؟ عالقة المشروع الدیمقراطي بالمجتمع المدني : الطاھر لبیب: ، نقال عن66، صنفسھ مرجعال):4(

ریة التي نظمھا مركز دراسات المجتمع المدني ودوره في تحقیق الدیمقراطیة، بحوث ومناقشات الندوة الفك: ، ورقة قدمت إلىالعربي
  .357. 354ص.، ص)دون تاریخ(الوحدة العربیة، 
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دني  ع الم و المجتم ف نم ا أوق الحدیث عن سمات مجتمع االستقالل المنشود، وھو م

إثر سلسلة من االنقالبات العسكریة التي شھدتھا جل  بعد بضع سنوات من االستقالل

د  م الحزب الواح الدول العربیة، والتي صاحبتھا سیاسات رادیكالیة، وصار نمط حك

ة ة )1(ھو السائد، مستغال اإلیدیولوجیات القومیة واالشتراكیة والوحدوی ذا من جھ ،ھ

ة أخر ى السلطة من جھ ة عل ام صمت واستحواذ العقلیة العشائریة والطائفی ى، وأم

الشعوب وإذعانھا فقدت مؤسسات المجتمع المدني كل أو معظم استقاللیتھا، حیث أن 

ى القضاء  ع أدى إل ي المجتم وة ف سعي الفئات الحاكمة الحتكار السلطة ومصادر الق

اح  ذي أت دني ال ع الم ع المجتم الي قم ات وبالت تقاللیة المؤسس ة واس ى المعارض عل

ة . …لي و القرابي والطائفيالمجال لعودة المجتمع القب وقد أدت االنتكاسات المتوالی

یج،  1967للنظم العربیة بدءا بھزیمة عام  ة الخل ى أزم د إسرائیل وصوال إل ى ی عل

ذه  دان ھ ى  فق ك إل ل ذل دول، أدى ك ذه ال إضافة إلى األزمات الداخلیة التي تعانیھا ھ

دول األنظمة لشرعیتھا وانھیار الثقة بین الشعوب واألنظمة ال حاكمة، ولم یكن أمام ال

المتقھقرة االنسحاب من بعض وظائفھا التي ادعتھا في الخمسینات والستینات وحتى 

المیة  ات اإلس ا للحرك ة إم اح الفرص نظم أت ر الم حاب غی ذا االنس بعینات، ھ الس

ي (أو للحركات االنفصالیة) كما حدث في مصر والجزائر(المتطرفة كما ھو الحال ف

ھ ) ل والعراقالسودان والصوما ذي انسحبت من ام ال ات المجال الع لتمأل ھذه الحرك

ة  ). 2(الدولة ومع تراجع الدولة في السبعینات والثمانینات انتعشت المؤسسات المدنی

ث تشیر  ة، حی ات المحلی ة المجتمع وظھرت مئات التنظیمات التطوعیة وھیئات تنمی

ى  منظمة في منتصف 20.000بعض األرقام إلى وجود أقل من  الستینات لتصل إل

ل )3(منظمة في أواخر الثمانینات 70.000أكثر من  دة عوام ك انعكاسا لع ، وكان ذل

ي  ا ف ة عموم ر الحكومی ات غی ریع للمنظم د الس و والتزای ذا النم ي ھ اھمت ف س

  :)4(المجتمعات العربیة منھا

  .ضعف الدولة وتراجعھا عن عدة میادین لصالح قوى المجتمع المدني- 

                                                
  .19مرجع سبق ذكره، ص :سعد الدین إبراھیم ):1(
   .21مرجع سبق ذكره، ص : سعد الدین ابراھیم ):2(
  .22المرجع نفسھ، ص  ):3(
  .74مرجع سبق ذكره، ص: الصبیحي أحمد شكر): 4(
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  .وعي قوى المجتمع المدني بدورھا القطري والقوميازدیاد - 

  .تنامي قیم الدیمقراطیة وتطور نشاط منظمات حقوق اإلنسان- 

لعربیة-  لدول ا لتي لم تعد تلبیھا ا لمحلیة ا  تزاید احتیاجات األفراد والجماعات ا

  ).…السكن، التعلیم، الصحة، الشغل(

  .اتساع نطاق التعلیم بین السكان العرب- 

ة الموارد المالیة بارتفاع عائدات النفط، ومن ثم بدایة ظھور المؤسسات زیاد- 

  .الخاصة

نمو ھامش الحریة إثر عجز الدولة عن السیطرة على المجتمع، وتطور أسالیب - 

  .المراوغة والتحایل على الدولة لدى المواطنین

ا التسامح  إن ھذه الظروف اضطرت الدولة إلى الدخول في حلول وسط منھ

ع ن الل م ن خ ة م عھا الدول دود تض ي ح ن ف ة ولك ر الحكومی ات غی اط المؤسس ش

وق )1(فاتح سمیح عزامالدساتیر والقوانین المختلفة؛ ففي دراسة للباحث  حول الحق

المدنیة والسیاسیة في الدساتیر العربیة یشیر إلى أن أربعة دساتیر فقط تقدم ضمانات 

ر، البحرین، (ي نصوصھاإلطالق حریة الفكر أو الرأي دون قیود واضحة ف الجزائ

ذي ) مصر، موریتانیا انون ال ق الق أما بقیة الدساتیر فإنھا تخضعھ لشروط التنظیم وف

ات دون  وین الجمعی ة تك ة حری اتیر العربی ل الدس من ك ا تض اییره، كم دد مع م تح ل

ات من النشاط  ذه الجمعی ت ھ تحفظات كثیرة، ولكن توضع القیود وتزداد كلما اقترب

انون ھي  في المجال السیاسي بمفھومھ الواسع، فاللغة المستخدمة في صیاغة ھذا الق

وح ة والوض ى الدق ر إل ا إذ تفتق ھل تأویلھ ة یس دان . )2(لغ راف البل رغم اعت إذن ف

ود المفروضة  العربیة بھذه الحقوق لكن ھذا االعتراف فقد معناه عبر سلسلة من القی

ة االعت ة واإلدارة المحلی وانین المحلی دكتورفي الق ول ال ا یق ام، وكم ة للحك اقر  باطی ب
  :النجار

                                                
  .القاھرة-ان في مكتب مؤسسة فورد اإلقلیمي للشرق األوسط وشمال إفریقیامدیر برامج دعم حقوق اإلنس): 1(
-22.ص -، ص)3/2002( 277، عددالمستقبل العربي ، مجلةالحقوق المدنیة والسیاسیة في الدساتیر العربیة :فاتح سمیح عزام ):2(

24.  
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ر "    ات ال تص ا أن المجتمع اتیر، كم ذه الدس رم ھ ھا ال تحت لطات نفس فالس
ى  را عل اتیر حب ذه الدس ت ھ د ظل ا، فلق بیل احترامھ ي س را وال تناضل ف كثی
ورق؛ فحریة األفراد أو حقھم في التعبیر غائب أو شبھ غائب، وھو في أكثر 

أما التعددیة الحزبیة . ة فیھا نظر، وھذا النظر یعود للحاكم وحدهاألحیان مسأل
ام  التي تنص علیھا الدساتیر، كتشكیل األحزاب والجمعیات فھي ال تصمد أم
ا  ھجوم األحزاب الحاكمة، فھي الحزب األكبر، وتحظى مؤسساتھا ومنظماتھ

ة نحو مؤسسات المج ى الدول دعم المتوجب عل ع المدنیة والسیاسیة بكل ال تم
  .)1("المختلفة

لدكتورة  لمدني أماني قندیل وھو أیضا ما تؤكده ا في دراستھا للمجتمع ا

  : المصري إذ تقول

یشیر الواقع المصري إلى دولة ال تثق في المجتمع المدني، وأیضا مجتمع "  
ة  ة قانونی اب مرجعی ى غی مدني ال یثق في الدولة، ویشیر ھذا الواقع أیضا إل

راف  ن األط ة م انون مقبول دني ،والق ع الم ة المجتم نظم حرك ة ت  32المعنی

نة ذا  1964لس ي ھ افر ف وذج س لح كنم ة یص ات األھلی وص الجمعی بخص
رة،  ة وكثی انون متتالی اإلطار، كذلك فإن الواقع یشھد تجاوزات للدستور والق
ویكفي اإلشارة ھنا إلى أن األحكام القضائیة التي صدرت لبطالن عضویة ما 

ي ین ف ن خمس رب م ات  یق د االنتخاب عب بع س الش اء مجل ن أعض ة م المائ
  . )2("األخیرة لم یكن لھا أي اعتبار

ان القضایا  ة طغی دان العربی ن البل ر م ي كثی ة ف لطات القائم تغلت الس د اس وق

ة  وات المنادی ام األص دني وإلج ع الم یش المجتم رة لتھم وام األخی ي األع ة ف األمنی

وا ي ظل ق ك ف ة، وذل ات والدیمقراطی دة بالحری ة المع وانین المؤقت نین الطوارئ والق

                                                
ر    ندوة المجت، الواقع العربي وعوائق تكوین المجتمع المدني: باقر النجار ):1( ة قط دیمقراطي، جامع كالیات التحول ال دني وإش مع الم
  .7ص ، )2001مایو14-16(
  .112ص  ،) 1999ینایر، مارس( 03، عدد27، مجلد عالم الفكرمجلة  ،تطور المجتمع المدني في مصر :أماني قندیل ):2(
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ر  لزمن الحرب والتي تستمر في زمن السلم وتدوم بدوام السلطات وقد تمتد بعد تغیی

  .)1(النظام السیاسي نفسھ وممثلیھ

ي ھو  وطن العرب ي ال إن الخطأ الذي وقعت فیھ النخبة واألحزاب السیاسیة ف

دعم تنظ ا ل لطة وإھمالھ ى الس راع عل غالھا بالص ز انش دني وتعزی ع الم ات المجتم یم

ا –قیمھا على مستوى القاعدة االجتماعیة وھو األمر الذي جعل األحزاب العربیة  كم

أحزاب نخب تتعاطى السلطة وال تتعاطى سیاسة المجتمع،  -یقول الدكتور ولید قزیھا

ي دني الحقیق ع الم ل المجتم ر الحركات اإلسالمیة تمث ؛ فھي مستقلة )2(وال توجد غی

ر عن ال ل وتمارس السیاسة عب ق النخب، ب دولة وال تلعب اللعبة السیاسیة عن طری

ع ذور المجتم و )3(ج ا–، وھ ات -طبع ق بالحرك ا یتعل ھ فیم ن تعمیم رأي ال یمك

اإلسالمیة؛ فقد أثبتت الحركات اإلسالمیة المتبقیة في الجزائر مثال على أنھا أحزاب 

ازیة في ذلك األحزاب العلمانیة أو مو -على حد تعبیر الدكتور قزیھا-تتعاطى السلطة

  .شبھ العلمانیة

واطن  أقلم الم ي ت ع ھ ي الواق ي ف دني العرب ع الم ق المجتم م عوائ ن أھ إن م

ة الشخصیة  معالعربي  ا من جھ ھضم حقوقھ كإنسان وكمواطن، وھي حالة أفرزتھ

ة  ي ظل دول ة ف أو الوضعیة االتكالیة التي تمیز بھا المواطنون العرب لسنوات طویل

ا اة مواطنیھ ي حی رة ف غیرة وكبی ل ص ي ك دخل ف ة تت رى )4(ریعی ة أخ ن جھ ، وم

  .الشعور العمیق بالخوف واالنھزامیة أمام الدولة التسلطیة التي ال یقیدھا قانون

  :یقول أحد الباحثین

د "  نمط الجدی ا ال ف بھ ن أن نص رى یمك ائص كب اك خص ت ھن إذا كان
ة، فھي عدم للمجتمع المدني العربي، ھذا المنبثق عن مر ة التحول الحدیث حل

اق  ة واالتس ات الذاتی اب المقوم ل وغی ریع والمتواص ب الس ات والتقل الثب

                                                
  .الصفحة نفسھا، نفسھ المرجع: باقر النجار  ):1(
لتصور رأي سعد الدین إبراھیم الذي یقصي الحركات اإلسالمیة من المجتمع المدني، أنظر رأي ھذا یعارض الدكتور قزیھا بھذا ا ):2(

   .1298عدد  األخیر في مجلة المجتمع،
  .55مرجع سبق ذكره، ص : ولید قزیھا ):3(
التعلیمیة وانكفاء المثقفین تغییب المؤسسات  :بدون اسم: حول أثر الدولة الریعیة في إعاقة تطور المجتمع المدني العربي أنظر ):4(

ندوة المجتمع المدني وإشكالیات التحول ،، العرب أبرز عوامل الشلل، الدیمقراطیة لیست الشرط الوحید لتفعیل المجتمع المدني
  .4، ص)2001مایو16-14(الدیمقراطي، جامعة قطر  
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ین  ا ب ة منھ رى، المادی ات الكب ق التوازن ات تحقی الداخلي وانعدام فرص وآلی
ر عن  اإلنتاج واالستھالك، والطلب والعرض، أو المعنویة الروحیة التي تعب

ات الم ب والحاج ال والمطال ات اآلم ف تجمع ة لمختل ة والمتعارض تباین
  .)1("…السكان

  

  

  :واقع المجتمع المدني في الجزائر-3
تعتبر الجزائر جزءا من الوطن العربي ال یمكن الحدیث عن المجتمع المدني 

ع  رزت الوضع الحالي للمجتم ي أف ة الت ة التاریخی ا بمعزل عن سیرورة التجرب فیھ

عن المجتمع المدني الجزائري في كثیر من المدني العربي ككل، وربما كان الحدیث 

د  جوانبھ تكرارا عنھ فیما یتعلق بھ في معظم بلدان الوطن العربي؛ فالجزائر أیضا ق

د  ى المستوى الخطابي، وق خبرت المجتمع المدني كظاھرة قبل تداولھ كمصطلح عل

دة رون ع ذ ق ة من ة التقلیدی ات المدنی ن التكوین د م ري العدی ع الجزائ ھد المجتم ، ش

ي ...كالمساجد ودور العبادة، الزوایا، األوقاف إلى جانب بعض التنظیمات األھلیة الت

وغیرھا من " التویزة"أو " تاجماعت"تعرف خاصة لدى المجتمعات األمازیغیة مثل 

د  اء قواع ي إرس ر ف د كبی ى ح ت تسھم إل ي كان ة الت ة الطوعی المؤسسات االجتماعی

ي االعتماد على الذات وحل مشاكل المجت ة ومؤسساتھا ف ى الدول ع دون اللجوء إل م

رة ي . كل صغیرة وكبی ة ف اطا وحركی ة عرف نش نمط من المؤسسات المدنی ذا ال ھ

المجتمع الجزائري حتى فترة االستعمار الفرنسي أین شھد المجتمع بدایة مرحلة من 

س  ة طم عبیة ومحاول ة الش تعمار والمقاوم روف االس ت بظ ي ارتبط والت الت التح

دأالھویة ال ذي ب دني ال ع الم  تثقافیة للمجتمع الجزائري، وھو ما انعكس على المجتم

دریج، ىمؤسساتھ التقلیدیة تتالش زا بالت ا وال ی ف نھائی م تخت ا ل ع أنھ ا  لم د منھ العدی

دأت بعض  رن التاسع عشر ب ي أواخر الق قائما في المجتمع الجزائري الحدیث، وف

وادي، أحزابجمعی(التشكیالت المدنیة الحدیثة في الظھور رزت ...)ات، ن ي ب ، والت
                                                

  .4المرجع نفسھ، ص ):1(
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ل  رن العشرین مث ى من الق ود األول ي العق ر خاصة ف ي وكبی إلى الوجود بشكل جل

عب، زب الش ا، ح مال إفریقی م ش زب نج ن  ح ا م لمین، وغیرھ اء المس ة العلم جمعی

رن  دایات الق ة ب ة الجزائری المنظمات التي برزت على الساحة السیاسیة واالجتماعی

ة المستعمرة العشرین، والت ة الدول ي كانت جھودھا موجھة بشكل أساسي إلى مواجھ

، والسعي نحو تحقیق ةومحاولة التخفیف من معاناة الفئات الشعبیة العریضة المقھور

ات  الثورة واالستقالل، وقد أسھمت ھذه التنظیمات بشكل كبیر في الحفاظ على مقوم

ع، وكذا في تعبئة الجھود الشعبیة األمة والدعم االجتماعي والسیاسي والثقافي للمجتم

  .في الكفاح ضد المستعمر

ث  دیثا، حی ر المستقلة ح ي الجزائ دني ف لم تظھر الحاجة إلى وجود مجتمع م

اواة  تتبن ة والمس عارات العدال ھ ش ي طیات ل ف ذي یحم تراكي ال ام االش ة النظ الدول

اء أ لالخ، مما جع...والتعاون ا مؤسسات المجتمع المدني تتالشى بانتف سباب وجودھ

ل )على األقل ظاھریا( ي ك ى الشعب ف ، وفي ظل دولة تسلطیة تفرض وصایتھا عل

عبیة  ات الش كیل المنظم ادرة وتش ر والمب ي التعبی ھ ف د حریت رة، وتقی غیرة وكبی ص

ى  تقالل حت ذ االس ة من ت قائم ي كان ة الت ات القلیل ك المنظم ى تل تقلة، وحت المس

ذه . وتابعة لھ الثمانینیات كانت خاضعة للحزب الحاكم ي ھ دني ف ع الم لقد فقد المجتم

عب  دى الش ة ل ل روح االتكالی ي ظ ھ، ف ل مقومات ر مجم اریخ الجزائ ن ت ة م المرحل

ر واع وغی ى شعب غی ة الوصیة عل ا ممارسات الدول ناضج سیاسیا  روالتي خلقتھ

د  وغیر قادر على المساھمة في تسییر شؤونھ، وخاصة في إطار اقتصاد ریعي یعتم

ى مستویاتھاعلى ال ي أعل ى وجود . بترول الذي كانت أسعاره ف ر الحاجة إل م تظھ ل

ة ع ز الدول ذي تعج راغ ال أل الف ا وتم ة ومجھوداتھ ل الدول وازي عم ات ت  نتنظیم

ة  ارات الدول ق مس د وتطبی ي تحدی ا ف ى جانبھ اھم إل ھ، وتس ھ وتغطیت ول إلی الوص

ات ن المنظم ة م وى قل احة س ي الس ق ف م تب ذا ل ا، ل ة  وتوجیھاتھ ة التابع الجماھیری

دني  ع الم ا تخرج من نطاق المجتم لإلدارة المركزیة للحزب الحاكم، وھو ما یجعلھ

دني  ع الم ات المجتم ل منظم میھ دلی ا یس ار م ي إط دخل ف بھ "لت ات ش المؤسس
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ري )1"(المدنیة ع الجزائ ا المجتم ي عرفھ ، إلى جانب المؤسسات التقلیدیة العرفیة الت

نشاطھا عموما في مستویات محلیة ضیقة، إلى جانب بعض القدم والتي ینحصر  ذمن

  .التشكیالت السیاسیة السریة

وبر داث أكت كلت أح دني  1988ش ع الم ار المجتم ي مس ا ف وال تاریخی تح

د  ث فسح الدستور الجدی دني إذ ) 1998(الجزائري؛ حی ع الم مجاال النتعاش المجتم

ة ات، وحری وین الجمعی ة تك ة، وحری ة الحزبی ر التعددی ر أق ة ...التعبی ت الدول وتبن

رة  ام بفك ارة االھتم ي إث یا ف امال أساس ان ع ذي ك دیمقراطي ال ول ال روع التح مش

المجتمع المدني، وانتشاره الواسع كمفھوم على مستوى الخطاب الفكري والسیاسي 

ي  ى السلطة ف ل وحت واإلعالمي، وخاصة على مستوى وسائل اإلعالم المفرنسة، ب

بت الدولة من العدید من المجاالت التي كانت تشغلھا وتفرض لقد انسح). 2(حد ذاتھا

د  ا، لتشغلھ العدی ة المجال فارغا وراءھ ع، تارك فیھا ھیمنتھا ووصایتھا على المجتم

ا  من التنظیمات التي ظھرت وتزایدت بشكل سریع حتى بلغت في وقت قیاسي حجم

ة  خمس وعشرین نبعض األرقام إلى وجود ما یقرب م رمذھال، إذ تشی ف منظم أل

ر  ة غی ف منظم ل سبعین أل ات، مقاب ر أواخر الثمانین أو جمعیة غیر حكومي الجزائ

ھ ي كل وطن العرب ذه التنظیمات صغیرة الحجم ). 3(حكومیة في ال ة ھ ر أن غالبی غی

ة المحدودة . تمارس نشاطھا على مستویات محلیة، في حدود إمكانیاتھا المادیة والفنی

نعكس ونظرا لعدم ترسخ التجربة ال م ت ا ل ة فإنھ دیمقراطیة الحدیثة في الثقافة الجزائی

م  ا، ول ى السلطة ذاتھ على مستوى الممارسة الواقعیة سواء من طرف الشعب أو حت

ة  ا بممارسات الدول تسمح الدولة الدیمقراطیة ظاھریا والتي لم تزل تحتفظ في طیاتھ

ناع ي ص ال ف دي وفع كل ج اھمة بش دني بالمس ع الم لطیة للمجتم ي التس رار وف ة الق

ا  ا أن تؤدیھ ي یفترض بھ ف األدوار الت التأثیر على الساحة السیاسیة وممارسة مختل

  .في المجتمع
                                                

عن المؤسسات التي تقع على حواف  رمؤسسات شبھ مدنیة للتعبی حمصطل استخدم دلیل منظمات المجتمع المدني في األردن): 1(
علیھا مواصفات منظمات المجتمع المدني لكنھا تقوم بأعمال ذات صلة وثیقة بالمجتمع المدني  قالمجتمع المدني وھي تلك التي ال تنطب

  .2000تحریر حسین أبو رمان : ت المجتمع المدنيدلیل منظما: ھاني حوراني وآخرون: أنظر. مثل المؤسسات ذات النفع العام وغیرھا
 http://www.undp-pogar.org/arabic/thems/civil/ 

وعي المجتمع بذاتھ، عن : ، مقال في كتابالمجتمع المدني بین السیاسة واالنتقال.السیاسي الجزائري  مالنظا: عبد الناصر جابي):2(
   . 200، ص1998 حمودي، دار توبقال للنشر،الدار البیضاء، ، إشراف عبد هللالمجتمع المدني في المغرب العربي

  .22مرجع سبق ذكره، ص: سعد الدین إبراھیم): 3(

http://www.undp-pogar.org/arabic/thems/civil/
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ة من  ي شغلت مساحة ھام وتعتبر الحركات اإلسالمیة من أھم التنظیمات الت

الفراغ الذي أفرزه تخلي الدولة عن أدوارھا الرعائیة، إذ اكتسحت الساحة السیاسیة 

ب وحتى االجتماع ا المرتق ان نجاحھ ي ك ة، والت ة الحزبی رار بالتعددی یة بقوة بعد اإلق

دة، ) 1991(في أولى انتخابات دیمقراطیة ة الولی ة الدیمقراطی سببا في انتكاس التجرب

ر " عشریة سوداء"واشتعال فتیل األزمة التي أدخلت الجزائر في  ا الجزائ ت فیھ عان

عدة، و تویات واألص ع المس ى جمی عبة عل ا ص ة ظروف د ملح ة ج ا الحاج ت فیھ كان

اكل  ل المش ي ح ھ ف زت عن ا عج وم بم ة ویق ود الدول دعم جھ وي ی دني ق ع م لمجتم

ى  ة عل ى معالجة األزم ة عل ز الدول ان جل تركی ین ك ي ح ع، ف ي المجتم ة ف المتفاقم

  .الصعید األمني

ر  الحجم الكبی ة ب ة الثانی ة األلفی ى بدای ري حت دني الجزائ لقد تمیز المجتمع الم

واء ع بس ى س ام إل ض األرق ھ بع یر إلی ا تش ت فیم ي بلغ ات الت توى الجمعی ى مس  عل

، أو على مستوى األحزاب التي یقارب )1(ةجمعیة اجتماعی) 57000(وخمسین ألف 

عددھا الستین حزبا، وغیرھا من مختلف المؤسسات المدنیة، دون إھمال المؤسسات 

غیر أن ھذا الحدیث عن .التقلیدیة التي الزالت موجودة رغم تضاؤل حجمھا ودورھا

أثیره  ى حجم نشاطھ أو ت تزاید حجم المجتمع المدني ال یمكن بالضرورة إسقاطھ عل

  .، فھو مع ھذا الحجم یعاني العدید من الصعوبات التي تحد من تأثیرهعفي المجتم

  

  

  

  

  

  
                                                

  .اآللیات المؤسساتیة لترقیة المرأة. الجزائر: طاھر حسین): 1(
http://www.amanjordan.org/arabic-news/wmview.php?Artid=7400.   

http://www.amanjordan.org/arabic-news/wmview.php?Artid=7400.
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  :خاتمة
دنيأ ع الم ذ المجتم ري خ توى الفك ى المس ذ  عل و من ا؛ فھ ا ومطاط دا مرن بع

ذا ظھوره في ان  جسد القرن السابع عشر إلى یومنا ھ اختالف الزم ة ب اھیم مختلف مف

ي تتضمن والمكان وحتى األشخاص، غیر أن الثابت فیھ ھو ات الت  جملة من المقوم

االستقاللیة والتنظیم الجمعي وتجسید التسامح واالختالف والحل السلمي لحریة وا

ة  داف مختلف ق أھ و تحقی عي نح ب الس ى جان راع، إل ف للص ع ومختل دم المجتم تخ

  .جماعاتھ في شتى المجاالت

ة  ي تمارس أدوارا ھام دني بمؤسساتھ الت إن األھمیة التي یحتلھا المجتمع الم

في المجتمع كالتمثیل والتنشئة والضبط، جعلت منھ العمود الفقري للنظام االجتماعي 

دني من ا ع الم ا المجتم ك فیھ ي یمل ة، والت أثیر في البلدان الغربیة المتقدم ة والت لفعالی

ود الشعبیة  ھ للجھ ة والتنظیم والتوجی ى التعبئ ذا عل رار، وك على مستویات اتخاذ الق

ة  ن التطوعی د م رار، ویح اذ الق ي اتخ اركھا ف ة ویش وة الدول وازي ق ھ ی ا بجعل بم

وي ار التنم ي المس ا ف ل جھودھ لطھا، ویكم اني . تس ة یع دان العربی ي البل ھ ف ر أن غی

دني إال  التذبذب والضعف وتسلط ع الم ات المجتم الدولة، ورغم الحجم الكبیر لتنظیم

احة  ي الس رة ف أثیرات معتب دث ت اد تح ي ال تك ا، فھ ع حجمھ اقض م ا یتن أن دورھ

ة  یة واالجتماعی روف السیاس ى الظ ع إل عف یرج و ض یة وھ ة أو السیاس االجتماعی

ا ا ابھا المجتمعات العربیة عموم زوحتى االقتصادیة التي تتمی ا فیھ ى بم ر، عل لجزائ

ة ف ة التقلیدی ات المدنی تھ المؤسس ذي مارس ام ال اء والھ دور البن س ال ع  يعك المجتم

العربي اإلسالمي منذ القدیم، والذي تقلص وجوده وتالشى دوره بظھور المؤسسات 

  .الحدیثة وخاصة في المناطق الحضریة

ة ة العربی ا التجرب ي خبرتھ دني الت ع الم ات المجتم ة مؤسس وة وفعالی  إن ق

ة السیاسیة  ى مستوى التطور والتنمی القدیمة والممارسة الغربیة الحدیثة، تنعكس عل
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خالل تجسیدھا للمشاركة الشعبیة وترسیخ روح  نالدیمقراطیة والتنمیة االجتماعیة م

ي حل مشكالت المجتمعات ومن خالل الفصل . المسؤولیة واالعتماد على النفس ف

رتبط –المحلیة وكذا المشاركة الشعبیة الموالي سنحاول التطرق إلى التنمیة  ي ت والت

  .وأھمیتھا في  التنمیة المحلیة للمجتمع -إلى حد كبیر بالمجتمع المدني

  
 

 

 
 
 


