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ماستر يعتبر مقياس حريات ومجتمع مدني من المقاييس  المدرجة  لطلبة مستوى ال    

س تخصص إدارة و جماعات محلية،باعتباره  الرافد األساسي  لمجموعة من المقايي

 اعدةيوفر من ق المدرسة فالمجتمع المدني هو لبنة الدراسة للجماعات المحلية،بحيث

ختلف مالمقاربات السسيومعرفية  التي تستخدم في فهم ة تحليل  و المفاهيم و األطر

كور المواضيع التي تطرح في جملة المقاييس ،بما يحتم  على طلبة في التخصص المذ

ذه عية.هضرورة اإلحاطة الكاملة  و إستعاب ماتضمنته هذه المفاهيم و األطر  االجتما

،كما  لمدنياح لك إمكانية االكتساب المعرفي ،في مجال الحريات و المجتمع المطبوعة ،تتي

فية ت المعرتساعدك في عملية التنظير إجماال،و في معرفة و فهم ما تطرحه التراكما أنها

 -ألحوالابأي حال من –المفهوم ،لكن ال يمكن أن تغنيك هذه المطبوعة  التي مر بها هذا

لك بغية المرجعية في  هذا المجال من بحوث أكاديمية و ذالكتب  عن ضرورة العودة إلى

قة و اإلحاطة و التحكم أكثر في كلما يطرح من مواضيع ، أو للحصول على معرفة معم

ي فال يمكن حصر كل المفاهيم التي يواجهها الطالب اذ  مفصلة بشأن أي إشكاالت.

ة مدخل إعطاء لمحخالل هذا ال،سنحاول من    تخصص إدارة و جماعات محلية،لكننا

تية كيف  وعليه نطرح اإلشكالية المحورية اآل موجزة عن بعض  المفاهيم، ذات األهمية .

لمجتمع في ا يمكن للمجتمع المدني أن يكون صمام أمان لبناء ركائز الحريات بشتى أنواعها

 فاق عامات أنه اليوجدنلفت انتباه طلبة هذا التخصص نشير ومعرفية؟ وسسي وفق مقاربات

نية إمكاك مضمون و معنى واحد و هنا عامة حول داخل العلوم االجتماعية اإلنسانية بصفة

يا د الزوالتعد الطبيعة الخالفية للمفاهيم نفسها نظرا لتعدد مضامين المفهوم الواحد تعكسه

 الفكرية اختالف مرجعيات  الباحثين و،المنظور منها

 د/عودة لعيرج
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 ريات ــــالمحور األول :الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجانب المفاهيمي:-1

 أ_مفهوم  الحرية لغة و اصطالحا:

ون أي شاء د: معناها القدرة على قيام الفرد بأداء ما يريد وما يالحرية لغويًا-1  

ماعات الج ذلك، وأيًضا هي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها األفراد أو موانع تحد من

ر ختياويلتزم األفراد بصونها. فالحرية لما تفترضه من الروية والمسؤولية واال

 .والتنفيذ، هي ميزة اإلنسان عن سائر المخلوقات

 حريرالمقابل المناقض للعبودية، فالحر ضد العبد والرقيق، وت اصطالًحا هي:-2

ان إلنسالرقبة: عتقها من الرق والعبودية، فالحرية هي رخصة اإلباحة التي تمكن ا

  .المعبر عن إرادته من الفعل أو الترك،

وده ن وجفإذا كانت الحرية هي ما يتنازل عنه الفرد للمجتمع أو السلطة مقابل ضما

 يةالفسيولوجي والمعنوي، فمن ذلك نستطيع أن نحدد عدة أشكال للحرية: )الحر

 .ابحالكووالمقيدة أو المحددة(، والتي تعطى للفرد أو المجتمع ضمن سقف من القيود 

  .الحرية المطلقة أو الكاملة تمنح دون قيود على االختيار -

 .الحرية النسبية تتبدل من مجتمع إلى آخر -

الحرية في الفكر الفلسفي المجرد جنس يندرج تحته أنواع فهناك حرية الفكر ،حرية 

التعبير ، حرية االنتقال ،حرية االجتماع حرية العبادة و حرية التصرف في 

الممتلكات ،و غير ذلك كثير ن و هناك عالقة سببية مطردة بين أنواع الحريات 

ر تمتع المجتمع بأحد أنواع الحريات المختلفة المتاحة في مجتمع ما بحيث يصبح قد

 .1يؤثر سلبا أو إيجابا على قدر  تمتعه باألنواع األخرى للحريات 

  :األخرى والمعتقدات واألديان اإلسالم في الحريات مفهوم -ب

اإلسالم في جوهر رسالته، هو إحياء لإلنسان، يحرر ملكاته وطاقاته من استعباد 

لملكات خالصة لوجهه سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين العادة أو الصنمية، فيوجه تلك ا

 2(24آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم( )األنفال: 

ات حري فمثالً، أعطى اإلسالم للرجل والمرأة كليهما حريات متساوية، وجعل للرجل

أكثر من جهة أخرى، وللمرأة حريات تختلف عن الرجل، وجعل المسؤولية 

ل أصو ليف متساوية، وحرية التفكير والفكر مكفولة ما لم يتم الخروج علىوالتكا

  .الدين وفي مصلحة الفرد والجماعة

                                                           
 ،280ص  1994،دار الوطن :الكويت، موسوعة العلوم السياسيةإسماعيل صبري مقلد ،محمد محمود ربيع ،1
 (.24)سورة األنفال اآلية 2
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هم بصارأما في مسألة )الرق( التي يزن عليها بعض المستشرقين الذين أعشى هللا أ

 .ائرهمومص ترحيل مائة مليون أفريقي قسًرا إلى أميركا والغرب، ونعلم جميعًا مآلهم

الحظ المفسرون للقرآن الكريم سر التشريع الذي جعل كفارة القتل الخطأ تحرير فقد 

، وذلك ألن 3(92رقبة من رق العبودية )ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة( )النساء: 

الرق موت، والحرية حياة، فلما كان القاتل قد أخرج بالقتل نفًسا من عداد األحياء إلى 

 .هذا الذنبعداد األموات، فإن كفارة 

د عدا المعادلة له: هي تحرير رقبة بإخراج صاحبها من عداد األموات بالرق إلى-

ينما بخر، آاألحياء بالحرية. أما )الديمقراطية( فهي نمط سياسي يختلف من نظام إلى 

عها جمي )الحرية( هي معطيات وثمرات ونتائج هذا النظام، فاإلسالم سبق هذه النظم

 .حرر بالحرية واالختيار المسؤول ضمن حدود الشريعةبتحريره لمن شاء الت

التركيز على قيمة اإلنسان وتكريمه بصرف النظر عن دينه ولونه وجنسه )ولقد  -

 4(101)المؤمنون: …( كرمنا بني آدم

 تقوى،ولذلك فالناس متساوون في الحقوق والواجبات، وال فضل على أحد إال بال -

 .ن تفرقة أو تمييزإضافة إلى أن التكاليف واحدة دو

ي الذ تُطرح االشتراكية كحل لعالج التناقضات داخل النظام الرأسمالي، والهدف"

ير غمن  إال أنها تظل ناقصة تسعى إليه هو التحرر االقتصادي في العمل واإلنتاج،

 "التحرر السياسي

  والماركسي والشيوعي االشتراكي النظام في الحريات ج_مفهوم

ح تُطروتالم الجماهير للسلطة السياسية وتوجيهها لمصلحتها، االشتراكية تعني اس

ليه إسعى االشتراكية كحل لعالج التناقضات داخل النظام الرأسمالي، والهدف الذي ت

ج، نتاالبروليتاريا )مذهب رعاية الكادحين( هو التحرر االقتصادي في العمل واإل

قصة ل ناليين، إال أنها تظواالستفادة من فائض القيمة الذي يصب في جيوب الرأسما

 .من غير التحرر السياسي

 تتقدم د أنبوفي ظل انقسام المجتمع إلى طبقتي )البورجوازية( و)البروليتاريا(، فال 

 نها الألية، البروليتاريا الستالم السلطة من مغتصبها، واستخدامها في مصلحتها الطبق

اء ي إلغفوهي صاحبة المصلحة تمثل مصالحها فقط، وإنما تمثل جميع الطبقات الدنيا 

ب يكس االستغالل، وإشاعة الحريات االقتصادية والسياسية والديمقراطية، وأن ما

الحريات خاصيتها اإلنسانية، بحسب الطرح الماركسي، هو ارتباطها بالعمل 

ة االجتماعي الذي بواسطته تمد الجسور بينها وبين قوانين التاريخ والسياس

 .واالجتماع

 : الرأسمالي النظام في الحريات مفهوم-د

 :تتسم المجتمعات الرأسمالية بصفات واضحة، أهمها، أنها تعتمد على

                                                           
 92سورة النساء اآلية 3
 101سورة المؤمنون اآلية 4
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  .قاعدة إنتاج مادي ضخمة يرتكز على قاعدة علمية وثقافية وتقنية -

  .الديمقراطية البرلمانية على المستوى السياسي واالقتراع والتعددية -

 التصاعدية ومجتمعات )الرفاه( العدل االجتماعي من ناحية الضرائب -

تبعها يوما  سيادة السوق الرأسمالي كأداة اقتصادية وممارسة الديمقراطية السياسية -

 .اينهمبمن حريات األفراد )دعه يعمل .. دعه يمر(، وهما ظاهرتان ال يمكن الفصل 

:رياتــــــــــــــــــــــــنواع الحأ-2  

الحريات الشخصية: -  
الحريات الشخصية تأتي في مقدمة الحريات باعتبارها ضرورية الشك في أنَّ 

إلمكان التمتع بغيرها من الحريات العامة، إذ إنها تعد شرطاً لوجود غيرها من 

الحريات العامة، فعلى سبيل المثال ال يكون لتقرير حرية التجارة والصناعة والتملك 

ات البيع والشراء والتعاقد قيمة إذا سلب الفرد مكنة التنقل الالزمة إلجراء عملي

الحريات »عموماً) (.وفي الحقيقة، لقد عبر البعض عن الحريات الشخصية بمصطلح 

الفردية بمعنى الكلمة وذلك ألن الحريات الشخصية تمثل مركز الدائرة بالنسبة إلى 

 جميع الحريات األخرى) (.وتتفرع الحريات الشخصية إلى عدة فروع:

  حرية التنقل -

ق االنتقال من مكاٍن آلخر، والخروج من البالد والعودة إليها دون تقييد أو وتعني ح

منع إال وفقاً للقانون) (، ولكن يالحظ أن هناك حدوداً لحرية التنقل تتجلى في عدد من 

  الحاالت مثل :

يمكن أن تقيد حرية التنقل بالنسبة لبعض األشخاص، إذا كان في ذلك حفاظ على  -1

حقوق اآلخرين، وذلك كما هو الحال عندما يحد من حرية تنقل األمن أو ضمان ل

 المجرمين الخطرين.

يتم تقييد حرية التنقل بالنسبة للمصابين بأمراض معدية حفاظاً على الصحة  -2

 العامة.

في حاالت الحرب بصفة عامة يحق للسلطات المختصة أن تحد من تحركات  -3

لمواطنين جميعاً بلزوم ديارهم في أوقات الناس بشكل واسع، كما يحق لها أن تأمر ا

 معينة كأوقات الغارات الجوية مثالً.

  :الشخصي حريةاألمن

أي عدم جواز القبض على أحد األشخاص أو اعتقاله أو حبسه إال في الحاالت 

المنصوص عليها في القانون وبعد اتخاذ جميع اإلجراءات والضمانات التي حددها 

( من اإلعالن العالمي 9المستوى الدولي، فإن المادة ) هذا األخير) (.. وأما على

ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه »لحقوق اإلنسان قد أوضحت هذه الحرية أيضاً: 

 ً ، وكذلك الحال في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، حيث نصت «أو نفيه تعسفا

 المادة )5( منها: »... لكل إنسان الحق في الحرية واألمن....«5.

ـ حماية الحياة الخاصة : 3  
تعدّ حرمة المسكن من أهم عناصر الحياة الخاصة الجديرة بالحماية، وهو الذي 

يقتضي تحريم اقتحام مسكن أحد األفراد أو تفتيشه إال في الحاالت ووفقاً لإلجراءات 

                                                           
 5و المادة  9، المادة 1948اإلعالن العالمي لحقوق االنسان5
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التي يحددها القانون والمسكن هنا ال يقتصر على المنزل الذي يقيم فيه الشخص إقامة 

قيم فيه الشخص بصفة دائمة أو عرضية، وسواء دائمة، بل ينصرف إلى كل مكان ي

موقف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ووفق أكان مالكاً له أم مستأجراً إياه، 

ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون »منه:  12المادة 

لحقوق اإلنسان  وهو المنهج ذاته الذي اتبعته االتفاقية األوروبية« أسرته أو مسكنه...

منها. 8في المادة   

  ـ سرية المراسالت: 4

ومضمونها عدم جواز مصادرة سرية المراسالت بين األفراد لما يتضمنه ذلك من 

 12نصت لمادة ، وقد اعتداء على حق ملكية الخطابات المتضمنة لهذه المراسالت 

وروبية لحقوق من االتفاقية األ 8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة 

 اإلنسان على هذا الحق .

الفكرية:الحرية-  

والديانة:ـحريةالعقيدة1  
ويقصد بها حرية الشخص أن يعتنق الدين أو المبدأ الذي يريده، وحريته في أن 

هو يمارس شعائر ذلك الدين، وذلك كله في حدود النظام العام وحسن اآلداب) (، و

من االتفاقية األوروبية  9ق اإلنسان، والمادة من اإلعالن العالمي لحقو 18مادة ال حال

 لحقوق اإلنسان.

  :التعليمـحرية2
وهي تتجلى خصوصاً في الفرد في حق الفرد أن يتلقى قدراً من التعليم، وعلى قدم 

المساواة مع غيره من المواطنين، دون أن يميز بعضهم من بعض بسب الثروة أو 

مدارس مختلفة، وصنوٍف متعددة من الجاه، وتفترض هذه الحرية أيضاً وجود 

وقد جاء النص على  العلوم، وأن يكون الفرد حراً في اختيار العلم الذي يريد أن يتعلم

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي أوجبت مجانية  26حرية التعليم في المادة 

ي إلزامياً التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل، وأن يكون التعليم األول

والتعليم الفني والمهني في متناول الجميع، وأن يتاح التعليم العالي للجميع على أساس 

المساواة. كما وردت في الفقرة األولى من المادة الثالثة عشرة من العهد الدولي 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والمادتين الرابعة الخامسة من 

خاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم الصادرة عن منظمة األمم المتحدة االتفاقية ال

، أو التي وردت في المادة 1960للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو( في العام 

، وكذلك 1979العاشرة من اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 

.لتاسعة والعشرين من اتفاقية حقوق الطفلما ورد في المادتين الثامنة والعشرين وا  

 : الصحافةـحرية3

ويقصد بها حرية التعبير عن الرأي في الجرائد والمجالت المختلفة، وقد تطور  

مفهوم الصحافة مع تطور وسائل االتصال، فأصبحت حرية الصحافة تشمل الصحافة 

المكتوبة والمرئية والمسموعة، وتمارس حرية الصحافة في نطاق النظام العام 

للتشهير بالغير، وللتدخل في حياته واآلداب العامة، ولكن يجب أن ال تستعمل كأداة 

 .الخاصة
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)من اإلعالن العالمي لحقوق  19حرية الرأي والتعبير أكدت المادة  الرأي:حرية4

)الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال  1948اإلنسان 

من  19معلومات وأفكـار عبـر أي وسيط بغض النظر عن الحدود، وجاء في المادة 

لعهد الـدولي للحقـوق المدنية والسياسية ما يلي:لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون ا

لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريتـه فـي التمـاس  .مضايقة

مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخـرين دونمـا اعتبار 

ع أو في قالـب فنـي أو بأية وسيلة أخرى للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبو

من هـذه المـادة 2وتتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  .يختارها

واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، شريطة أن 

  .6تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية

  .احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم –أ

 .حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة -ب

وترتد الحريات الفكرية المذكورة سابقاً جميعها إلى فكرة حرية الرأي وحرية التعبير 

عنه، سواء بوساطة ممارسة الشعائر الدينية، أم بوساطة التعلم والتعليم، أم بوساطة 

حرية الرأي في المجتمع وظائف عديدة: الصحافة، أو النشر في الكتب) (، وتحقق 

فهي وسيلة لتحقيق تأكيد األفراد لذواتهم، كما أنها أسلوب ال يستغنى عنه لتقدم 

ً لتحقيق  ً أساسيا المعرفة، واكتشاف المجتمعات اإلنسانية للحقائق، وكذلك تعدّ شرطا

 .7المشاركة في الحكم عن طريق المشاركة في اتخاذ القرارات

ثيق لموامن الحقوق المهمة التي ركزت عليها ا الجمعيات واألحزاب: حرية تكوين -5

 تشكيل الجمعيات -فيما يتصل بقضية االنتخابات - الدولية لحقوق اإلنـسان

دت ،وأكواألحـزاب والنقابـات المهنيـة والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني

ق تكوين حلكل فرد "لـى أن من العهد الدولي للحقوق المدنية األساسـية ع 22المادة 

جل أمن  الجمعيات مع آخرين، بما في ذلـك حـق إنـشاء النقابـات واالنضمام إليها

لى أن عمـن اإلعـالن العالمي لحقوق اإلنسان 20حماية مصالحه"، وأشارت المـادة 

ال "لكل شخص الحق فـي حريـة االشـتراك فـي الجمعيات والجماعات السلمية، و

االتفاقية  وجاء في المادة األولى من ."أحد على االنضمام إلى جمعية مايجوز إرغام 

ك ي ذلاألوربية لحقـوق اإلنـسان أن "لكـل شخص الحق في تكوين الجمعيات، بما ف

ـصت ـا نإنـشاء النقابـات مـع اآلخـرين واالنضمام إليها للدفاع عن مصالحه"، كم

 ل شخص حقية حقوق اإلنسان على أن "لك)مـن االتفاقيـة األمريكية لحما 16المـادة 

و أالتجمع وتكوين جمعيات مع آخرين لغايات أيديولوجية أو دينية أو سياسية 

 اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواهاقتصادية أو عمالية أو 

المجتمع المدني)إطار  األبعاد المتداخلة لمفهومالمــــــــــــــــــــــــحور الثاني : 

 نظري(
                                                           

 rhttp://www.un.org/ar/documents/udhالرابطاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عبر 6
  25كرم خميس ،الديمقراطية و االنتخابات في الوطن العربي،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان:مصر ،7
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ينبه التداول الواسع لمفهوم المجتمع المدني في الخطاب المعاصر، وخصوصا في  

الخطاب الثقافي العربي، إلى ضرورة العمل على المستوى المفاهيمي لتأصيل 

المفهوم عبرإعادة صياغة المفهوم وتحديد مدلوالته النظرية والعملية، مما يستدعي 

الزماني الذي شهد والدته، ورسم رصد مكوناته المعرفية، والعودة إلى الفضاء 

المالمح العامة للتطورات والتمايزات التي طرأت عليه في سياق صعود أوروبا 

البرجوازية الصناعية باقتصادها وفلسفتها والحركات والثورات االجتماعية التي 

ساهمت في تكريس قطعية متعددة الوجوه مع عالم العصور الوسطى ، حيث تكون 

الفلسفة الليبرالية ومفرداتها: الميثاق أو العقد االجتماعي، مقابل  المفهوم في إطار

نظرية الحق اإللهي للملوك ـ التعددية السياسية مقابل الحكم المطلق ـ الحريات العامة 

في الحياة والملكية والعمل والرأي والمعتقد، مقابل حرية األقلية االرستقراطية.... 

ضيق: ديني، مذهبي، اثني، عرقي السيادة للشعب حق المواطنة تجاوزاً لالنتماء ال

 فصل السلطات.. الخ . 

للتمكن من معرفة الظروف المحيطة بهذا المفهوم التي أدت إلى تطوره وكيفية و 

منا لتفكيك المنطلقات الفكرية التي أسست لهذا المفهوم انطالقا من  سعياتطبيقاته

تساؤالت جوهرية ماهي األبعاد  الفكرية و الفلسفية  لبروز مفهوم المجتمع المدني 

؟،و كيف تبلور هذا المفهوم في التصور العربي ؟ ما طبيعة بنية المجتمع المدني 

ألبعاد المتداخلة في بناء العربي ؟ في ضوء اإلشكاالت المطروحة سنعرض ا

 العناصر ،وهذا من خاللالثانيمحورالو هذا في  المجتمع المدني في تحليل مقارن 

 التالية:

 األسس الفلسفية لقيام المجتمع المدني في الفكر الغربي-أ

 المجتمع المدني في الفكر اإلسالمي.-ب

 بنية المجتمع المدني العربي.-ج

 األسس الفلسفية لقيام المجتمع المـــــــــــدني في الفكر الغربي:-أ

استطاع اإلنسان عبر مسيرته التاريخية إبداع أشكال من التنظيم االجتماعي الذي 

لعب دوره األساسي في ضبط تفاعل البشر مع بعضهم البعض ، و سعيه الدؤوب إلى 

فاعل االجتماعي ،و ارتقت بذلك تأسيس التنظيمات االجتماعية كلما تطلبت حاجات الت

التنظيمات الجزئية و تشابكت و تدعمت بخاصية التراكم و الخبرة باحتياجات السياق 

االجتماعي و قد لعب التراكم دورا هاما في هذا التطور ،و يتمثل البعد الثاني في أن 

التأسيس  هذه الحركة التاريخية كانت محكومة دائما باالنتقال من التأسيس التلقائي إلى

اإلرادي و الطوعي وسنتطرق في هذا المبحث إلى تبيان تاريخية المفهوم و تطوره 
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بدءا بالغرب و صوال إلى تبلوره في المجتمع العربي مع توضيح جوانب 

 الخصوصية و الوظائف .

 المجتمع المدني في التفكير الكالسيكي والديني القديم:-

يكيين والمسيحيين جزءا عن تفكير لقد شكلت رؤيا المفكرين اإلغريق الكالس

المجتمع المدني ولعل جذورها تعود إلى أفالطون والحديث عن الفضيلة المدنية 

والمجتمع العادل ، لقد بدأ الدور التحرري للمجتمع المدني في العصر اإلغريقي 

الفيلسوف ارسطو طاليس إلى تكوين مجتمع سياسي البرلماني حينئذ ،تسود  احينما دع

نقطة 8ية التعبير عن الرأي أو بتشريع القوانين التي تحمي العدالة و المساواة فيه حر

-428تحديد طبيعة المجتمع العادل و أهم األسس الجمهورية هي الهوية )أفالطون 

ق.م( فالتفكير السياسي عند أفالطون شانه عند أرسطو يعالج المشكالت الخاصة 348

فأثينا  state -The cityا كل من دولة المدينةبالوحدة السياسية الرئيسية التي عرفته

عند أفالطون مثل جميع الدول المدنية كانت عبارة عن مجتمع سياسي. وبها ثالث 

طبقات رئيسة العبيد واألجانب المقيمون والمواطنون ولم يكن للعبيد األجانب أي دور 

في الحياة السياسية، ويبقى لجميع المواطنين الذكور المشاركة في المجلس العمومي 

Assembly بة ملتقى البلدة يجتمع فيه جميع المواطنين ليناقشوا مسائل الذي كان بمثا

كانت ضرورة مشاركة المواطنين في الشؤون العامة هي الروح 9تتعلق بالصالح العام

ق.م( والحقيقة  429-495) Periclesالمحركة في أثينا، خصوصا أثناء قيادة بركيز

كة بصورة فعالة قد اقتضى أن نموذج الحياة العامة هذا الذي يمكن الجميع من المشار

تقديرا متفائال للمقدرة السياسية  George Sabineضمنا كما يقول جورج سابين" 

فضال عن المشاركة العامة كان مقصودا بها تشجيع  10الطبيعية لدى عامة الناس

األفراد على اعتبار أنفسهم جزءا عن تجمع يكبرو يعمل كل أفراده على خدمة 

المجتمع ال يفترض فيه أن يتضمن الحاجة إلى أن ندمج في  مصالحهم والعدالة داخل

المجتمع فكرة إن الناس أحرار وأشخاص أخالقيون متساوون، وأنهم خاضعون 

                                                           
8Taylor.Charles. « Modes of Civil Society » Public Culture .Vol.3 .NO1 (Fall1990 ) p 

.103 
 فهو  لدولةاتتكون دولة المدينة من عدة تكوينات جماعية أهمها األسر و القرى ،أما الغرض من هذه،

سهم قوا بأنفن يخلأتحقيق "الحياة الصالحة" و تنشأدولة المدينة عن حقيقة مؤداها أن األفراد ال يمكنهم 

لناس لمادي رغد العيش ال أسس السعادة التي من أجلها ،تتخطى الضرورة حدود المنافع التي تسهم في

كل  توفي ،إلى ضرورة وجود خبرات تسهم في تطورهم األخالقي ،و دولة المدينة وحدها القادرة على

بذاتها  المكتفيةينة "هذه المنافع المرتبطة بالجانبين المادي و األخالقي ،وهذا السبب أطلق على دولة المد

self-sufficient 
العدد  التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المبني،هبة: فن ديلوديل ترجمة ربيع ويست 9

 2010-78المركز القومي للترجمة القاهرة ص  -1558
10George H.Sabine .H History of political theory.New-york 1963-p14 
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لقواعد يتقبلونها جميعا كشرط مناجاة تحقيق المساواة العامة بل يجب أن تصل العدالة 

كون ألفراد حقوق ولن ي 11إلى ذروتها في صورة لمدينة تشجع التنظيم السليم للنفس

متساوية كما في العالم الحديث، بل سيكون هناك اتزان بإعطاء كل شخص شيئا ما ذا 

أهمية وشانا عظيما، وإن كنا تعني بالمجتمع المدني نظاما يشمل مجال الجماعات 

الطوعية المنفصل وأيضا االلتزام العام بمعايير مشتركة، مثل احترام حرية وحقوق 

ع قائم على مدينة تضمن هذه الحقوق،فإن جمهورية أفالطون من يعيشون في مجتم

سترى عن هذه الترتيبات غير مقبولة وعلى أية حال فالجماعات الطوعية التي تعمل 

كمصدر ضد سلطة الدولة ستجعل من الصعوبة بمكان أن تكون للدولة دور مركزي 

لصالح العام في تنسيق األنشطة الخاصة بالطبقات المختلفة، بحيث يمكن تحقيق ا

 للجميع.

ق.م وظل  367ق.م( الذي أصبح تلميذا ألفالطون في عام  322-384أما أرسطو) 

عاما. وقطع أرسطو على مدار حياته خطوات في تنقيح بعض  20مالزما له زهاء 

العناصر الرئيسية الواردة في رؤية أفالطون السياسية وارتبطت تحوالته عن 

ريق عقالني للحياة أكثر شمولية مما قام به أفالطون بعزمه على رسم صورة لط

 أساتذة، كما طمع أن في غمار عمليات التشاور العام، البد أن نذكر أن رؤية أرسطو

للمجتمع قد استبعدت كثيرين من المشاركة الكاملة في الحياة العامة كما رأينا بالنسبة 

قد جعله يعيد التفكير للنساء والعبيد ومفهوم أرسطو للتشاور في النظام الديمقراطي 

في قبوله للهرمية الطبقية التي تحرم فئات كثيرة من المواطنة، فالتشاور سيجعل 

 .12الناس يلتقون معا لوضع أجندة أو خطة عمل خاصة بهم، وليتم قوانينهم

ويمثل المجتمع المدني مرادفا للرابطة السلطوية في دولة المدنية األثنية، مصطلح 

في الترجمة الحرفية جوهر دولة المدينة األثينية، فهي جماعة  المجتمع المدني يصور

من المواطنين تترابط ألجل هدف " خيري" أي ألجل حياة مستقيمة وسعيدة وتحدث 

في كتابه أن البشر يعيشون في دوائر مجتمعية متنوعة، فمن جهة تتألف دولة المدنية 

سكان البولس إلى  )البولس( من األسر والبيوت والقرى ومن جهة أخرى بصنف

مواطنين أحرار وغير أحرار، فقط األحرار يشتركون في الدائرة السياسية بينما يبقى 

                                                           

قل ناده للعالست قسمها أفالطون إلى قسمين: عقالني وغير عقالني والعقالن هو القسم األعلى شئنا، نظرا

 .والقسم الثاني يشمل شهوة والرغبة إال انه قابل لطاعة مايمليه العقل 
الطونقطع أرسطو على مدار حياته خطوات في تنقيح بعض العناصر الرئيسية الواردة في رؤية أف 

ولية ثر شم،و ارتبطت تحوالته عن أفالطون بعزمه على رسم صورة لطريق عقالني للحياة أك السياسية

ند عجتمع مما قام به أستاذه كما طمح أن يوسع من رؤية أفالطون للمجتمع و الحقيقة أن أساس الم

ل يتمثل في تضامن اجتماعي ينشأ عن صداقة فعالة من قب Morrallأرسطو ،و حسب مايقولمورال

 اص نحو مواطنيهم األصدقاء األشخ
 .113،ص مرجع سابق الذكرستيفن ديليو ،12
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غير األحرار مقيدين إلى الدائرة المنزلية الخاصة أو الدائرة االقتصادية، فمفهوم 

أرسطو للبولس أو المجتمع المدني يؤسس إذن على لون من الجمهورية 

سسها على مواطنين أحرار، ذكور صالحين، يتمتعون بما االرستقراطية التي تقام أ

يكفي من الثروة ووقت الفراغ كلي يتفرغون لالهتمام بما هو سياسي أي بالشؤون 

 العامة وقد استمر هذا النموذج الديمقراطي سائدا في تاريخ الفكر السياسي حتى اليوم.

ن حين وآخر، استعاد وقد تم الحديث عن المجتمع المدني في الفلسفة الرومانية بي

( Society-civilق.م( على سبيل المثال المصطلح اليوناني ) 42 -102سيشرو )

ولكنه كان قد فقد منذ فترة طويلة المعنى المهم الذي حمله في العصور اليونانية 

العتيقة وقد شهد مصطلح المجتمع المدني توسعت جديدة عبر التوسيع الذي بدأ منذ 

 212يالد لحقوق المواطنة المدنية الرومانية حتى شملت عام القرن األول قبل الم

ومن جانب آخر مثل انهيار  13ميالدية كل السكان األحرار لإلمبراطورية

اإلمبراطورية الرومانية نهاية لمفهوم الكالسيكي للمجتمع المدني بوصفة مواطنة 

ا قال القديس منظمة سياسيا، ومع انتشار المسيحية تضادت المدنية مع الكنيسة وهكذ

ق.م( في كتابه مدينة هللا من شأن المجتمع المدني، فحسب رؤيته  430-393أغستين )

هناك مملكة األرض ومملكة السماء، فكل سلطة مصدرها هللا، وكل نظام اجتماعي 

مستقر طبقا إلرادة هللا، فكل مبادئ المجتمع وتنظيمه ليست تابعة من البشر بل حكم 

ضية أو الدنيوية تقوم على النزاع والصراع، ولذا فإن الدولة إالهي، فالمملكة األر

هي شر ال بد منه لمقاومة هذه النزعات الوحشية أما الخير فعلى العكس يمكن أن 

ينشأ فقط بنعمة هللا وليس من خالل الممارسات السياسية فبالنسبة لمدينة هللا أصبحت 

ي، وبذلك بمعزل عن النوع أو العقيدة والمغفرة  أهم من العقل ومن الفعل السياس

األصل أو النسق...الخ بترجمة كتابات أرسطو على الالتينية إبان القرنين الثالث عشر 

والرابع عشر شهدت شروح مصطلح المجتمع المدني رواجا جديدا، وقد دارت 

( حول كال القطبين أي المجتمع المدني 1274-1225الفلسفة الجديدة لتومااألكويني )

(Civilis Communities و الجماعة اإلالهية )divingCommunities  ،

المجتمع المدني يوجد في التركيب المدرج ألشكال االجتماعية في المنتصف ما بين 

الدائرة المنزلية الخاصة والجماعة اإللهية )مدنية هللا(، وقد رفع من شأن المصطلح 

داة ضرورية لمقاومة بدرجة مهمة وذلك ألنه تم فهم الدولة بوصفها وسيلة أو أ

الخطيئة ومنذ اآلن يستخدم المجتمع المدني والدولة لدى توما األكويني بوصفها 

مترادفين وهما يصفان روابط السلطة السياسية العديدة: الحاكم والمقاطعات والقرى 

                                                           
، سلسلة العلوم المجتمع المدني النظرية والتطبيق السياسيفرانك أدولف،ترجمة عبد السالم حيدر، -13

 .22ص. 2009االجتماعية ، مصر: الهيئة المصرية للكتاب، 
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ولكن ستظل هناك مشكلة مهمة في رؤية 14والمدن والهيئات أو الطبقات...الخ 

دنية، ومن جهة نظر مفكري المجتمع المدني الحديث، فهو يرى األكويني للفضيلة الم

ومن 15انه محتم على األفراد أن يجعلوا من تقاليد الكنيسة الكاثوليكية محورا لحياتهم

هنا سننتقل من نظرية ال سلطة ممكنة إالهية أو ملكية وراثية إلى النظرية المناقضة 

 ادة الشعب.تماما أال وهي السلطة الشرعية التي تعبر عن سي

 المجتمع المدني في الفلسفة األوروبية الحديثة:-

مثل التطور باتجاه، الحكم المطلق في أوربا حدا فاصال بين المعاني الموروثة 

على تغييرين أساسين  والمعاني الحديثة لمصطلح "المجتمع المدني" وذاك بناءا

أولهما أن الحاكم لم يعد هو األول بين متساويين لمجموع االتحادات السلطوية العديدة 

كما كان الحال وإبان عصر اإلقطاع،وإنما ذو سيادة وتمتلك حق التصرف في احتكار 

القوة المادية للدولة، ومن اآلن فصاعدا سيجري عدم تأسيس االتحادات التي ألحقت 

ل بالحاكم )كالنقابات والطوائف العرفية الخ( حينما كان ذو السيادة الملكية فيما قب

وآخرهما أن الطبقات المتميزة فقدت  16يجذب كل سلطات القرار السياسي إليه

امتيازاتها ودخت في التنافس مع الطبقة الوسطى بقدر ما كانت الحرية في القرن 

ت أيضا مطلبا ملجأ لكل من السابع عشر مطلب كل فرد وكل فئات المجتمع كان

الطبقة التجارية الجديدة والبرجوازية الصناعية والتي لم يعد مالئما لهما البناء 

( عالقة جديدة بين 1588-1679) االجتماعي التقليدي الوسيط.حدد توماس هوبز

المواطنين ودولتهم في مواجهة الصراعات التي اخترقت مجتمعه، على الجانب 

ك الذين يعتقدون أن الملك يجب أن يبقى القوة السياسية المحورية األول، يوجد أولئ

وال يخضع للتحدي،ولكن من الناحية األخرى، كان هناك من يناقشون من أجل الحكم 

الذاتي التام، واالستقالل عن قوة الملك،وأثناء حياة هوبز وقعن الحروب المدنية 

يجب أن تكون السلطة األعظم  اإلنجليزية، وكانت النتيجة قرب انتهاء الحرب، لمن

لقد  17للملك أم البرلمان؟ وعلى وجه التحدي كان هوبز يدعم فكرة الملكية المطلقة

احدث هوبز انقالبا فكريا في الفكر الغربي عندما جعل "كل سلطة  مدنية هي من 
                                                           

 24ص مرجع سابق الذكر،فرانك أدولف ، -14
ترجمة: حسن حالل لعروسي، الكتاب التاريخي، دار المعارف،  تطور الفكر السياسي: جورج سباين-15

 350مصدر ص 

 178،ص  مرجع سابق الذكر ستيفن ديلو:  -16

  معلما  8160توماس هوبز فيلسوف انجليزي، تلقى تعليمه بمودان هول بجامعة أكسفورد، أصبح عام

رة" شاير، وقفى...حياته في مناصب مماثلة، على األخص في أس البن "وليم كافندش، ايرلديفو

الجتماعي امن فالسفة العقد 1646كافندش"س فكان معلما لشارل الثاني أثناء منفاه في باريس عام ،

-1588،ومن أكبر فالسفة العصر المطلق الذي أحدث قطيعة مع كل الشروط التقليدية الموروثة )

 م مكونا أساسيا لكل النظريات السياسية ,( الذي تمثل نظريته اليو1679
1- George H.Sabine .H Histoty of political theory.New-york 1963-p455 
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وكان هوبز برأيه هذا يؤكد قوة الملك على أساس فكرة 18أصل مجتمعي دنيوي "

ي الذي اتفق الناس في المجتمع عليه، وكان الشرط الرئيسي لهذا العقد العقد االجتماع

إن الحكومة توجد لحماية حرية األفراد وأخيرا قد تستخدم هذه الحرية بواسطة الطبقة 

التجارية الجديدة بحثا عن االستقالل، وتتبع مصالحها الخاصة في المجتمع المسيطر 

ط في العقد االجتماعي الجديد عن هوبز قد عليه تاريخيا بواسطة أبنية العصر الوسي

يتفق الناس إذن على أن يحكموا بواسطة ملك قوى في مقابل الحرية الشخصية التي 

يدعمها الملك ويحميها،وكان هذا  العقد االجتماعي الجديد يرمز إلى أن نظام العصر 

 عن الوسيط لم يعد في المجتمع األساس الستقرار االلتزامات االجتماعية وبدال

االلتزامات الناشئة عن الرغبة في الحرية الفردية، فإن المحور أو المركز بهذا الهدف 

هو الحاجة إلى تعظيم احترام الفضيلة المدنيةـ فما هو الدور الذي تؤديه الفضيلة 

 المدنية في الوضع الذي وصفه هوبز في كتاباته؟.

( كتابه 1632-1740) عيكما نشر لوك وهو األخر و هو من فالسفة العقد االجتما

وقد كتبه كما يرى توماس  1690"الرسالة الثانية في الحكومة المدنية" في عام 

كحجة ضدما ينادي به هوبز من ملكية مطلقة مؤسسة  Thomas Peadrouبيدرو

م والتي ترمز إلى أن 1688على االتفاق أو العقد، وكان لوك يدعم الثورة المجيدة 

مارس سلطانه في الحفاظ على قواعد أو قرارات الملك انجلترا يجب أن ي

البرلمان.لكنه على نحو آخر ينظر لوك إلى المجتمع المدني باعتباره مصدرا لشرعية 

 19الدولة ،و هو قادر على مراقبتها و عزلها 

في التمسك بالرأي القائل: أن الناس في لمجتمع المدني لهم  لقد اتفق لوك و هوبز -

حقوق محددة عند القبول بالقيود الضرورية و ما نشير إليه بالفضائل المدنية أو ما 

أشرنا إليه سابق بالفضائل المدنية، ويرى لوك أنه لزاما علينا أن نتبع القانون الذي 

لقانون الطبيعي، ولكن البد وان وضعه هللا والذي دعاه أيضا في بعض األحيان با

يكون من الواقع لنا داعيا أن وجود حقوق أساسية يدعمها القانون الطبيعي، إنما 

يفرض قيدا على ما يمكن أن تختاره وعلى الطريقة التي نتعرف بها وخالفا لهوبز 

يرفض لوك أن يصف حالة الطبيعة كحالة حرب نظرا أن حالة الطبيعة تمثل شرطا 

تصرف فيه الناس وفقا للعقل وتحترم فيه القيود التي من شانها أن تذود عن أو ظرفا ي

الحرية الجميع )ونقصد بالقيود هي األخالق أو ما نشير إليه نحن بالفضائل المدنية 

                                                           
 18،ص 1993،بيروت :المؤسسة الجامعية ، هوبز فلسفة علم الدينأسامة الحاج ،-18
ة، كان واضعة  متولد بمدينة. بوالية سوحر ست بإنجلتراـ وكان فيلسوفا وطبيبا وهو ينتمي إلى عائل

 ةطبعه مرحا  حسب رأي بول هازار، ويعتبر لوك أبو الفردية الليبرالي
،قضايا المواطنة و حقوق اإلنسان ،القاهرة:مكتبة االنجلو المجتمع المدني العربيعلي ليلة ،-19

 26،ص2007المصرية،



14 
 

يعد مسألة جوهرية لتأمين الحرية في إطار قانون الطبيعي.و على اعتبار أن حقوق 

تمع عند لوك معناه أن المجتمع المدني البشر مشروطة بالقانون أساس بناء المج

 20عقالني فقانون الطبيعة هو قانون العقل 

: لو أخذنا المعايير التي جاءت في طبيعة المجامع المدنية وحكم األغلبية المطلقة

وجهة نظر لوك لحالة الطبيعة، وجعلنا منها أساسا للمجتمع المدني تماما مثلما فعل 

جتمع مدني يعد بمثابة نظام يمتلك فيه األفراد لوك، فما أظن سوى أننا أمام م

مشروطة بضرورة دعم تلك القيود المختلفة التي أشار إليها لوك، ومن ثم يتضح لنا 

بناءا على هذه الرؤية الغرض من الحكومة في هذا المجتمع المدني، فقد دفع لوك بأن 

المتمثلة في يقول أن الناس يتحدثون في كومنولث ويشكلون حكومة تحمي أمالكهم 

الحقوق والحريات األساسية للمواطنين، فالدولة تحمي أمالك الجميع عن طريق 

توفير نظام قانوني مستقر ومعروف يصبح أساس لحل جميع الخالفات بين الناس 

وللدولة أن تملك من القوة ما يدعم قراراتها ويضمن تنفيذها ، فكيف تنشأ الدولة في 

يعة العقد االجتماعي أو االتفاق الذي يوقعه الناس بين مجتمع مدني؟ بمعنى آخر ما طب

بعضهم البعض خالقا بذلك أساسا لسلطة الدولة؟ دفع لوك بأن الدولة تنشأ على اتفاق 

وذكر في هذا اإلطار أن المجتمع  21الشعب باالجتماع على أن يخضع لحكم األغلبية،

ما تقوم من الناس، السياسي أو الحكومة في مجتمع مدني إنما تظهر للوجود عند

وبموافقة الجميع بتكوين جماعة ثم يجعلون لهذه الجماعة السلطة التصرف كهيئة 

واحدة بموجب إرادة وإبراز األغلبية وهو حكم األغلبية المقيدة أو أغلبية ملتزمة 

باحترام حقوق الجميع هذه الحكومة المحدودة السلطة تعمل من أجل حماية المبدأ 

لكن تظل هناك مقاربة أخرى لحماية الحقوق عند لوك، فقد اشتملت االجتماعي العام، 

رؤيته للمجتمع المدني على خير ما، مساحة خارج الهيكل الرسمي للحكومة يتمتع 

فيها األفراد بحماية من أي خوف أو انتهاك لحقوقهم، سواء من اآلخرين أو من 

البعد من المجتمع  الحكومة، والعنصر المهم الذي ساعد في خلق هذا المستوى أو

 لمدني يتمثل في فضيلة التسامح.

كان السؤال األساسي في حالة الطبيعة عند هوبز عن الحرية المطلقة، الرغبة والقوة  

وهي األسس التي تفسر عند هوبز السمات العامة للسلوك اإلنساني، وهي التي تشكل 

ز حالة الحرب في المحددات األساسية في البناء االجتماعي الذي ينسب إليه هوب

 مجتمع المدني وتأسيسه من جديد؟

                                                           
 .26.ص2005:مكتبة مدبولي ، ،القاهرةالمجتمع المدني عند هوبز و جون لوكفريال حسن خليفة،-20
،دمشق:منشورات اتحاد الكتاب  المجتمع المدني و الدولة السياسية في الوطنالعربيتوفيق المدني ،-21

 ،1997العرب،
 .53ص 
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يرى هوبز أن أساس بناء المجتمع المدني هو الحق المقيد بالقانون )الطبيعي 

فعنصر القوة هو وجه التميز واالختالف بين هوبز 22المدني( المدعم بقوة السيف

و أيضا ولوك ذلك أن الحق المشروط بالقانون مبدأ المجتمع المدني عند هوبز، كما ه

مبدأ المجتمع عند لوك في الحالتين المدنية والطبيعة معا، لذلك يجعل لوك قانون 

الطبيعة هو األساس العقالني للمجتمع في حالة الطبيعة وهو أيضا أساس االلتزام 

بالقانون المدني في المجتمع المدني على نحو ما جاء في كتابة قانون الطبيعة وإذا 

بيعة حرا وحاكما على شخصية ونفسه وأمالكه، يتساوى كان اإلنسان في حالة الط

وأعظم فرد، ليس خاضعا ألخذ فلماذا إذا يتخلى عن حالة الطبيعة؟ وإجالة لوك أن 

اإلنسان في حالة الطبيعة له الحق في شخصه وحريته وأمالكه إال أن االستمتاع لهذا 

 لخ.الحق غير يقيني وغير مؤكد، يعتدي عليه دائما من اآلخرين...ا

ولهذا يرغب اإلنسان في التخلي عن الحرية المطلقة المتمثلة بالخوف والمخاطر   

دائما، ولهذا السبب يسعى للدخول في مجتمع مع اآلخرين الذين يفكرون في الوحدة 

والبقاء المشترك، واعتبار أن حقوق البشر المشروطة بالقانون أساس بناء المجتمع 

ني مجتمع عقالني، ذلك أن طبيعة المجتمع من طبيعة عند لوك معناه أن المجتمع المد

أساسية ومبدئه الحاكم فيه وقانون الطبيعة هو قانون العقل غير العقالني؟ فالفارق بين 

القوة األغلبية المتمثلة في القانون المدني، وبين القوة المتمثلة في قانون الفرد الحاكم 

ودية في نظر لوك، بينما يبرز هوبز المطلق عند هوبز هو كالفارق بين الحرية والعب

حاجة العقل أو القانون إلى قوة السيف المدني، وليبين وجه الضرورة يثير السؤال 

عن طبيعة قانون الطبيعة المؤسس للحق الذي عليه يؤسس المجتمع المدني وإجابة 

 23هوبز ببساطة أن قانون الطبيعة هو" إلزام العقل للفرد وبالفعل أو االمتناع عنه"

ويميز هوبز بين الحرية كحق طبيعي هي حرية كل إنسان في استعمال قوية الخاصة 

على نحو ما يرغب هو نفسه للمحافظة على حياته، ومن ثم يفعل أي شيء يتصور 

أنه وسيلة جيدة لهذا الغرض وطالما أن الحق الطبيعي لكل إنسان فكل إنسان يكابد 

نسبة ألي إنسان، ومن ثم تكن القاعدة ليفعل كل شيء ولهذا ال يكون هناك أمن بال

العامة للعقل أن كل إنسان ينبغي أن يسعى للسالم بقدر ما يأمل في الحصول عليه، 

 فالبحث عن السالم وإتباعه هو القانون اإلنساني األول للطبيعة.

القانون الثاني  ومن القانون األساسي األول األمر بالسعي للسالم يشمل هوبز -

للطبيعة الذي تلخصه قاعدة" ما تطلب من اآلخرين أن يفعلون بالنسبة لك يجب أن 

تفعله بالنسبة لهم، أي ال يجب أن يبحث اإلنسان عن حرية أكثر لنفسه مما يوافق عليه 

 من حرية بالنسبة آلخرين.
                                                           

 25، ص مرجع سابق الذكرفرديال حسن خليفة: 22
 339،ص مرجع سابق الذكر،ستيفن ديليو-23
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في تطابق عن المجتمع المدني هو المجتمع السياسي العقد وبناء المجتمع المدني:أ. 

. إال أننا نلمح شيئا من أفضل في حكومة األغلبية المقيدة عند 24هوبز فال فارق بينهما

لوك، ولكنها حكومة ال تتقدم إال بعقد األغلبية، وفي تحقيق العقد يكون قيام المجتمع 

المدني ومن ثم قيام الحكومة، وهو األمر الذي يعنيه هيجل على فالسفة العقد، ويؤكد  

لفصل بين الدولة والسياسة، والمجتمع المدني فحسب لوك آلية بناء المجتمع على ا

السياسي أو الدولة هي العقد أو االتفاق عند هوبز وأيضا لوك يقول لوك" عند قيام 

فعل العقد يتنازل الفرد عن حقوقه الطبيعة وقوته التنفيذية التي كانت في يديه بقوة 

 ك نجد الشر في المجتمع.قانون الطبيعية إلى المجتمع، وبذل

فاالتفاق هو الطريقة الوحيدة التي يسلب بها الفرد نفسه من حريته الطبيعية ويدخل 

في التزامات المجتمع المدني باتفاقه مع البشر اآلخرين على الدخول وفي وحدة 

وتشكيل المجتمع المدني وهم بذلك يتعاونون على خلق جسم سياسي واحد، واألغلبية 

 .25تفعل" الحق في أن

ويعرف هوبز العقد بأنه" التنازل أو المشاركة في الحق الطبيعي، وبدون القبول 

المتبادل بين األفراد ال يوجد عقد وال اتفاق وهنا يبدو الجانب المنير أو المضيء من 

يعقد لقيم إنسانية لها تقديرها فاالعتبار الوحيد للحق المتنازل عنه بشكل متبادل هو أن 

إرادة األفراد على أن تقبل قيودا ترتبط ال لحقوق المعروفة األخرى، وما يساعد بهذا 

يقوله هوبز عن شكل العقد المتبادل يقول به لوك، وأن اختلف في شكل التنازل فهو 

عند لوك ال يكون تنازل أفراد الرعية لشخص واحد وال لنخبة من األشخاص، وإنما 

د ألغلبية هو ما يسمى العقد األصلي حيث هو تنازل من الفرد ألغلبية وفي تنازل الفر

يتفق كل جزء مع كل األفراد اآلخرين على صناعة مجتمع واحد أو حكومة واحدة، 

فإنهم بذلك يتعاونون على خلق جسم سياسي واحد ألغلبية حق الفعل فيه، فهذه هي 

ا كل الصورة التعاونية في العقد المتبادل التي يرسمها لوك وهوبز في المجتمع، يقبله

شخص لحاجة مشتركة، ويهنئ كل فرد نفسه لحقوق اآلخرين من اجل أمن كل 

 .26شخص وحريته

                                                           
،القاهرة:الهيئة ،المجتمع المدني  النظرية و التطبيقفرانك آدلوف، ترجمة :عبد السالم حيدر -24

 .27،ص 2009المصرية العامة للكتاب،
25-John Lock.the Second treatise of gouvernment .édited  by thomas  

P.Peardon .the library of libraryartes .1977  .P72                                                                                                           
26-Ibid. P54 



17 
 

وهذا القبول المتبادل للعقد يمكن ألفراد الدخول في عالقات متبادلة عن الحق،  

 .27وبين العقد باعتباره نقال للحق بالنسبة ألشياء في البيع والشراء أو في التعاهد

 :ب.تأسيس السلطة

 لحاجةاهوبز عن حاجة  المجتمع المدني إلى السلطة الحاكمة أو الدولة هي ويبرز 

ياة الح على امن والسالم والحياة الطيبة، فيما عند لوك هي الحاجة المحافظة على

إال  مدنيوالحرية والملكية وعند هوبزاألمن والسالم أمور ال تستقر في المجتمع ال

 رعب خوفا من العقاب.بوجود سلطة حاكمة مرئية تبقى البشر في 

يرفض هوبز ولوك أن يكن مصدر السلطة السياسية الحاكمة في المجتمع هو السلطة 

األبوية أو الوراثية وهي عند هوبز" سلطة للتملك وعند لوك "سلطة للحكم المطلق" 

ومن ثم يرى هوبز ولوك أن السلطة األبوية والسلطة السياسية مختلفان تماما، كل 

أساس مختلف وان غايات وأهداف مختلفة، فالسلطة السياسية هي منهما يقوم على 

حق صناعة القوانين ،واستخدام قوة المجتمع في تنفيذ هذه القوانين، فالسلطة السياسية 

هي من أجل الخير العام وال يمكن للخير العام مدعوما بالحكم المطلق أبويا أو وراثيا 

 28لبية وحكومة مقيدة.أو ملكيا، فالسلطة السياسية هي اتفاق األغ

 لتقييوعلى الرغم من أن لوك يخالف هوبز في شكل سلطة الحكم ومضمونه إال انه  

ة لسلطامعه في طريقة التأسيس، أي فيما يسمى االتفاق أو العقد الذي تنبثق عنه 

 حالةالحاكمة ويبدو االتفاق أو العقد هو الدرس األساسي عند هوبز ولوك من ال

 .الطبيعية

ي، هوبز أن قيام سلطة الحكم على االتفاق هو أساس وحدة المجتمع المدنويرى 

دولة و الوالعقد هو األسلوب الوحيد لتأسيس تلك الوحدة، وذلك بصناعة الكومنولث أ

عل ، وفوهي القادرة على الدفاع عن البشر من الغزو الخارجي، ومن الحرب األهلية

و ي المجتمع قوته لشخص واحد أالتأسيس عند هوبز هو فعل يمنح فيه كل شخص ف

 .احدةمجلس من البشر ويتناول الجميع عن كل إرادتهم بتكوين جماعي إلى إرادة و

تعرضت إمكانية التبادل مصطلحي الدولة  1850-1750وفي السنوات ما بين 

والمجتمع المدني المراجعة جذرية وفرصة فهنا الحالي المجتمع المدني نفسه 

لم يعد المجتمع المدني متطابقا مع الدولة وإنما أصبح يقف تدريجيا، وذلك بعد أن 

                                                           
27-Thomas Hobbes .Leviathan.Part 1 and 2.the library of liberal arts .the bobbs 

_merrillcompany .new yorkthirteenth Printing .P110                                                              
28 -Ibid.,141  
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أمامها كمنطقة مستقلة ذاتيا إلى حد ما، أما فيما يتجاوز هذا الحد ، على سبيل المثال 

 فيما يخص الجوانب والمميزات االيجابية للمجتمع المدني فأمر غير متفق عليه.

تصاد المدني الناشئ باالقفي أعقاب لوك تم بداية تقديم صنيعة تساوي المجتمع 

 جتمعالسياسي الصاعد، حيث يصبح االقتصاد الخاص بالمواطنين عامال لمشروع الم

م سميث، ( آد1776المدني، وهذا ما تم في المؤلف االقتصادي الشهير "ثروة األمم )

هو ( و1816-1723ولتحديد معالم الفهم الجديد للمجتمع المدني فآدم فيجرسون )

 ".ير االسكتلندي ومقالته" محاولة في تاريخ المجتمع األهليممثل آخر للتنو

يحذر فيجرسون من السلطة االستبدادية أي الحكم الفردي االستبدادي ومن الحرص 

الشديد على متابعة المصالح الخاصة في اقتصاد السوق، لقد أدرك بوضوح كيف أن 

هو يعارض ذلك بأن االقتصاد السياسي يطلق الحرية للمصلحة الشخصية ويكافئها، و

اإلنسان من طبعه" االستعداد الردي" واالنفعال اإلنساني وعدم التحيز، مما يمثل 

توازنا في مقابل المصلحة، وبالنسبة لفرجيسون يتعلق األمر في المجتمع المدني بأن 

يحقق المواطنون ذو االهتمام السياسي طموحاتهم غير التجارية وغير األخالقية، فقط 

بأشغال المجتمع األهلي يجد الناس الفرصة السائحة لتشغيل أفضل قدراتهم، في القيام 

وإظهار أفضل انفعاالتهم، وكان يفهم المجتمع األهلي يجد الناس الفرصة السائحة 

،وكان يفهم المجتمع المدني  ،وإظهار أفضل انفعاالتهم لتشغيل أفضل قدراتهم

ددا بواسطة السوق واالستبداد المعاصر له بصورة مزدوجة فهو يراه من ناحية مه

الحكومي أو بواسطة الفساد اإلنساني،ومن ناحية أخرى كان يرى المجتمع المدني 

المعاصر له بوصفه خطوة متقدمة في مقابل األوضاع البربرية لدى الشعوب 

 29البداية.

( على العكس من ذلك مفهوما عن المجتمع 1723-1790وقد طور آدم سميث )  -

المدني، وكان أول من وضع النشاط االقتصادي لجماهير )البرجوازية( في المركز 

من نظريته،وقد كتب سميث هذا أبان عصر انهيار الماركنتيلية وقيام أول إنتاج 

نحو ما  مع االقتصاد السوق صناعي وبالنسبة لسميث يتطابق المجتمع المدني على 

الجديد، أما التهذيب األخالقي فلم يعد ومنذ فترة فوريا وذلك ألن المجتمع المدني يمثل 

بالنسبة له دائرة من لنشاطات االقتصادية الحرة المستقلة عن التحكيم والضبط 

الحكوميين، وهو يعتمد على شبكة منظمة تبعا آللية السوق وذات تابعات 

ست السلوكيات الفاضلة هي الضمان المصلحة  العامة وإنما التنظيم بآلية متبادلة.فلي

السوق ألعمال التجارية التي تعتمد على المصلحة الشخصية وهي الطريقة التي 

ستعود في النهاية لرفاهية الجميع، رغم أن سميث جعل اقتصاد السياسي مكمال لكتابة 

                                                           
 29،ص  مرجع سابق الذكرعلي ليلة،-29
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قر بأن الفلسفة األخالقية ليست دون ـ أي أنه ي1759نظرية المشاعر األخالقية سنة 

م 19فائدة فقد تفسيره فيما بعد في اتجاه رادكالي مختلف، وبصفة خاصة منذ القرن 

حيث ربط آدم سميث فكرا أن المصلحة الخاصة التجارية تتوافق وشروط سوق مفيدة 

 للجميع، وتبعا لوجهة النظر هذه فإن توجيه التجارة تبعا للمصلحة العامة ليس يعد

ضروريا وذاك أن المصلحة العامة ستفرض نفسها ذاتيا على أساس آلية السوق 

فقد أقام نظريته على أساس السوق الذي يسعى فيه األفراد وراء مصالحهم ، الفاعلة

الخاصة التي هي محرك نشاطهم اإلنساني ،غير أن أدم سميث يحتفظ للدولة ببعض 

صراحة وجود المجتمع المدني القائم الوظائف رغم أنه لم يمجد الدولة و لم يربط 

،فالمجتمع المدني هو نظام  اقتصادي 30على السوق و تقسيم العمل ،بوجود الدولة 

مثلما هو نظام سياسي ،و أن الذي يشكله و يسيطر عليه هو نظام لإلنتاج قائم على 

السوق،و أن النمو االقتصادي هو الذي يدفع التطور السياسي و يشكل القاعدة 

 31سية قبل أن يصبح باإلمكان وجود مجتمع مدني ديموقراطي.األسا

 المدرسة الهيجلية: -

تتمثل الذروة التركيبية بهذه الحركة الفكرية لحل صيغة الهوية بين الدولة 

( أسس فلسفة الحق الذي كتبه عام 1831-1770والمجتمع المدني في كتاب هيجل )

م ويتعلق األمر في فلسفة هيجل الحقوقية بتوحيد التقاليد العصور العتيقة مع 1821

انط بمثالية ويميز هيجل في ثالث درجات الحريات الفردية الحديثة التي دافع عنها ك

اإلرادة الحرة: الحق المجرد أو الرسمي الذي يتطابق مع القانون الطبيعي، دائرة 

فلسفة األخالق الكانطية، وأخيرا الخالق واآلداب،وتقسيم هيجل الخالق إلى ثالثة 

لمدنية أقسام تأسس على ثنائية مزدوجة ثنائية اإلدارة المنزلية الخاصة والدولة ا

وثنائية الدولة والمجتمع وهي األسرة والمجتمع األهلي والدولة، ويعرف هيجل 

المجتمع األهلي، وهو الفرق الذي يأتي بين األسرة والدولة، وحتى وإن كان بناء 

المجتمع األهلي يأتي بعد نشأة الدولة وذلك ألنه كتفريق يشترط وجود دولة أوال، ألنه 

بذاته أمامها والمجتمع األهلي المتميز عن الدولة يحصل يجب عليه أن يكون مستقال 

لى معنى اجتماعي أكثر منه سياسي مصطلح المجتمع ـة األولى عـلدى هيجل بالدرج

                                                           
:الدار المصرية ،القاهرةإشكالية المجتمع المدني ،العصبة و السلطة و الغربصالح السنوسي ،-30

 .30،ص 2011اللبنانية،
المجتمع المدني ،النموذج األمريكي و التنمية في العالم ترجمة:ليلى زيدان ،هوارد ج .وياردا، -31

 . 2007،القاهرة:الجمعية     المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية،الثالث
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لم يعد يوصف في ألمانيا القرن التاسع عشر والوضع المركب وهيجل بصفة  األهلي

 مهني.أمام عينيه وإنما فقط منظومة االحتياجات للمجتمع الرأسمالي ال

( يصبح المجتمع 1818-1883) وبالنسبة لكارل ماركسالمدرسة الماركسية: -

األهلي مجتمع طبقات أو مجتمع البرجوازية،والمصطلح يقوم إال بوظائف جدلية 

ويحدد المجتمع األهلي ليس فقط عن الدولة وإنما أيضا من المجتمعات االشتراكية 

المجتمع األهلي على المجتمع الحديث  والشيوعية المستقبلية، ماركس يقصر مصطلح

م من قبل الطبقة الوسطى،وهو يميز بهذا التشكيلة 19م و18المحكوم في القرنين 

االقتصادي والمجتمعي الديني يعتمدان على الملكية الخاصة ووسائل اإلنتاج في كتابه 

 ، الذي يبادل فيه مع هيجل، قدم ماركس تصوره1859نقد االقتصاد السياسي لعام 

بأن الظروف الحياتية تؤثر في األوضاع الحكومية والحقوقية،وأظهر أنه يمكن 

البحث عن شرح المجتمع األهلي في اقتصاد السياسي. ففكرة عامة الشعب تتراجع 

 لدى ماركس بالكامل خلف التصنيف البنائي االجتماعي للطبقة الوسطى.

طلح ع األهلي عن المصوبالتالي وفي ألمانيا ولسنوات طويلة عزل مصطلح المجتم

 الذي استمر في هيجل، المجتمع Society Civilsالكالسيكي للمجتمع المدني 

 األهلي سيستمر بوصفه مصطلحا نقديا جزئيا ذا أهمية بصفة خاصة في تقاليد

النظرية الماركسية وما ارتبط به من معنى ضيق جدا على مستوى المجتمع 

 البرجوازي.

-1805ن التاسع عشر فهو الفرنسي الكسيس دو توكفيل )أما المفكر الثاني للقر -

م( فهو احد كالسيكي علم االجتماع وبوجه خاص في ألمانيا ويعد كتابه حول 1859

م قضى 1835قراطية في الواليا المتحدة األمريكية وظهر ألول مرة عام والبر

في  توكفيل عاما في الو.م.أ وقد خصص جل وقته لتحليل المجتمع األمريكي وطرح

كتابة هذا النموذج المثالي للديمقراطية،وقد رأى توكفيل أسس الديمقراطية في 

المساواة في الشروط االجتماعية التي لها تأثير ضخم على الحياة ورأي توكفيل انه 

في الو.م.أتخدم القوانين أكثر من الظروف المادية واألغراض أكثر من القوانين في 

                                                           
-  سرة جل واألتقوم وبقوة على مركزية الدولة لدى هي الهيجليةتوجد قراءة للبرالية أخرى للنظرية

مل فقط تكت لدولةبة النظرية ونقيضها، وإن هذا التناقض يول فقط في ألدولة ففي اوالمجتمع المدني بمثا

رة مة األخيالكل األخالقية،وهي تمثل بشكل جزئي أساس للنظام السياسي األلماني فالدولة هي التي تمتلك

 فيما يخص المصلحة العامة وهي التي تعرض بشكل مطلق بصورتها السياسية.
 لصت منفي القرن الثامن عشر ،حين كانت العالقات الملكية قد تخ المدني المجتمعبرزت عبارة 

 نو مهما يكن م، الوسيط ،و المجتمع بصفته هذه ال يتطور اال مع البرجوازية جماعي القديم والمجتمع ال

ل شكم الذي يلتنظياألمر ،فان التنظيم االجتماعي المترتب بصورة مباشرة على االنتاج ،و التجارة ،هذا ا

 اته انظرسم ذفي جميع العصور أساس الدولة و بقية البنية الفوقية المثالية قد سمي على الدوام باال

 1968 :ماركس ،انجلز االيديولوجية االلمانية ،ترجمة فؤاد أيوب ،دار دمشق للطباعة و النشر
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ة، فكيف يمكن الحفاظ على األخالقيات الديمقراطية؟ صيانة شؤون الدولة الديمقراطي

وما هنا يأتي الحدث حول المجتمع المدني، والتكتالت الحرة، المؤسسات والجمعيات 

هي التي تحافظ على الديمقراطية، ويقول في كتابه "الديمقراطية في أمريكا 

مون األمريكيون من كل العمال وكل الدرجات والرتب، ومن كل االتجاهات ينض

توكفيل لباستمرار لجمعية ما في كل مكان" تبدو المؤسسات أو االتجاهات بالنسبة 

 وكأنها توجد في نقطة التقاطع بين "القوانين" واألخالقيات.

 الفلسفة الغربية المعاصرة: و فيغرامشي-

 ة:قافيالمجتمع المدني: التنظيمات غير الحكومية التي تمارس وظيفة الهيمنة الث

م لم تكاد نعثر على أية أعمال مؤثرة حول نظرية المجتمع 19عند  منتصف القرن 

المدني تقودنا النظرية التالية بفترة واحدة إلى ايطاليا في بدايات القرن العشرين، 

المنظر األهم للمجتمع المدني والذي يقف في تقليد ماركسي ثوري، وهو أنطونيو 

أعوام  10تر السحب تنشر كتابة هذا بعد نشر كتابة دفاAntonieGramesجرامشي

 من وصفاته.

كان أول من تعرف على استقاللية البعد الثقافي ألزمات االجتماعية والسياسية 

وقد قاوم بإصرار التقليل من هذا المستوى الثقافي على أساس عالقات وأوضاع ،

لسؤال عن اقتصادية، وتمثلت نقطة االنطالق في تحليالته السياسية والنظرية في ا

أسباب نجاح الثورة الشيوعية في االتحاد السوفياتي وفشلها في الغرب؟ وما هي 

الشروط االجتماعية التي مكنت الطبقة العاملة من االستيالء على السلطة في روسيا 

برغم خصوصيتها االقتصادية واالجتماعية المتميزة عن أوربا؟ وكيف يمكن تكوين 

لمجتمع المدني لمواجهة المجتمع الفاشي الشمولي جهة مدنية واسعة من مؤسسات ا

في إيطاليا وإقامة مجتمع شيوعي تحرري؟ ويرجع جرامشي توازن الرأسمالية 

الغربية إلى أنها ليست اقتصادية فقط، وإنما إلى أنها تمتلك الهيمنة الثقافية أيضا، 

مهاجمة  فالنظام المسيطر حتى اآلن تملك شرعية قوية ومسيطر ثقافي، فيما أمكن

نظام لحكم الروسي مباشرة من خالل الثورة كان الغرب الرأسمالي محاطا ومحميا 

بمؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن اإليديولوجية الرأسمالية وتغرمها في 

                                                           
( فيلسوف ايطالي ماركسي ليني، مؤسس الحزب الشيوعي في 1891-1937) أنطوميوجرامشي

المادية ونية" ايطاليا، من مؤلفاته المثقفون وتنظيم الثقافة" مالحظات حول ميكافيلي والسياسة المد

 1928التاريخية وفلسفة بندينوكروتشهو" دفاتر السجن" وقد صدر عليه حكم السجن عشرين سنة 
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السكان ومن بين هذه المنظمات يعدد جرامشي على سبيل المثال الكنائس والمدارس 

 .32واألحزاب والصحافة واالتحادات

 قافيةوبالنسبة لجرامشي يمثل هيجل وبدرجة أقل ماركس النقطة المرجعية الث

ي ألهلبمفهومه عن المجتمع المدني خالفا لماركس، في مناقشته لمصطلح المجتمع ا

رة، لهيجل ليس"بمنظمة االحتياجات" وإنما بالهيئات النقابية، فهو يلحق األس

ل ف هيجى خالت بالمجتمع لمدني،وذلك علوالهيئات النقابية والثقافية أو اإليديولوجيا

ة لدولوماركس حيث يلحقان كل هذا باالقتصاد إذا ما عين المجتمع المدني خارج ا

ي لمدنأين نضع الدولة ـ ينتج عن ذلك نموذج ثالتي يتكون من الدولة والمجتمع ا

واالقتصاد بوصفها دوائر ثالث منفصلة عن بعضها البعض، فأرضية المجتمع 

 كفاحتبعا لجرامشي موضعا للسيطرة وبهذا فقط يمكن للثورة أن تنجح ف المدني و

شي جراملطبقة العمال البد أن يستغل الكتساب الهيمنة على المجتمع المدني وتبعا 

قة للطبويجب على العمال في تنافسهم أن يبنوا لونا من الهيمنة المضادة للكنيسة 

مل وتع ي تحمي قيم الطبقة العاملةالوسطى،وبذلك بأن يبنوا منظماتهم الخاصة الت

  بدعلى نشرها وقد خص جرامشي المثقفين بدورهم في صراع الطبقات الثقافي، فال

لكفاح ذا اهلكل طبقة تصارع ألجل الهيمنة المجتمعية من أن تنتج مثقفها التنظيمين، 

المضني أجل السلطة  يقدمه جرامشي في صياغة استعمارية ذات صيغة عسكرية 

نة حرب الخنادق، فإسقاط مثل هذه األوضاع والظروف الطبقية تكون ممكبضرورة 

وضع مفقط عبر أزمة مؤسسات حيوية وذلك بأن توضع التصورات الثقافية المحتذاة 

 الشك والتساؤل.

قة قدم المنظرون حول عال لقد:اإلطار النظري الغربي وخصوصية المجتمع العربي

 ت عنالدولة بالمجتمع المدني إسهاماتهم النظرية في مراحل تاريخية معينة،عبر

ه ج هذالحقبات التاريخية التي مر بها مجتمعاتهم، وتشكلها اإليديولوجي، وتندر

ودة لمحداالعالقة تاريخيا عبر مجموعة أفكار مثل حقوق اإلنسان الطبيعية، الدولة 

طنين لموامجتمع الحر،تقليص هيمنة الدولة، مضاعفة التجمعات األهلية لالوظائف، ال

تمع ومج في كل مجاالت الحياة االجتماعية، وأخيرا مقاسمة النفوذ بين دولة حديثة

 مدني متقدم.

ويسعى الباحث في عرض تلك اآلراء النظرية حول طبيعة العالقة بين الدولة 

قة كما وردت في التراث الغربي ساعيا من والمجتمع المدني في أن يقدم تلك العال

وراء ذلك في توضيح أوجه االتفاق واالختالف بينهما، ومدى صحة تلك النظريات 

 في التطبيق على حالة الوطن العربي.

                                                           
 44، ص مرجع سابق الذكر،المجتمع المدني النظرية والتطبيق السياسيفرانك ادولف: 32
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بير كتبدأ المساهمات النظرية على يد المدرسة الكالسيكية، والتي إلى حد 

وتزعم  لدولة والمجتمع المدني.عبرت عن النظرة األرسطية  في عدم التمييز بين ا

ع المجتمسي،وهذا التيار داخلها مدرسة العقد االجتماعي، فلم تميز بين المجتمع السيا

ر ن فكالمدني، واختلف الخطاب عن فكر المدرسة الديمقراطية في أمريكا وانبثق م

 دولةش الالتيار العقد االجتماعي فكر المدرسة األمريكية التي طالما تخوفت من بط

سية، لفرنعلى الحرية المدنية كأحد نواتج الحركة الديمقراطية متمثلة في الثورة ا

 وظهور الدولة بشكلها الرهيب )اللغتان(.

بيرة ولهذا سعت إلى تحرير المجتمع المدني من ريق الدولة، وأعطت أهمية ك

سة لدور التجمعات األهلية في تخفيف وطأة السلطة السياسية فهي العين الحار

 جتمع.للم

وامتد هذا التيار الوظيفي إلى توظيف تنظيمات المجتمع المدني إلى المدرسة 

الذي قدم تحليال وافيا عن  M.weberالوظيفية عند األوائل لهذا الفكر، ماكس فيبر 

وأخيرا الجماعات التعاضدية، كجماعة  والطبقة، دور جماعات المكانة،والحزب

ة إلى األشكال الحديثة، ووجودها خفف من تجمعت عن التحول من األشكال التقليدي

وطأة البيروقراطية للدولة الحديثة، وأعطى فيبر أهمية ليست بالكبيرة للجماعات 

التعاضدية الفتقادها الجانب التنظيمي الرشيد الذي تقوم عليه البيروقراطية الحديثة. 

لتكون أكثر ومع ذلك، ذكر أنها تقوم بوظائف عدة مثل فرض القوانين على ممارستها 

شرعية وتضبط أنشطة األفراد وال سيما الممارسات االستهالكية،وأنشطة  قضاء 

أوقات الفراغ،وجعل اهتمامها األساسي في تنظيم النشطة المهنية ضد تجاوزات غير 

 .33األعضاء،والعودة في إدارة أمورها على األعضاء

مة، من هيجل مضامين تاريخية حول التنظيمات الطائفية القدي فلقد أخذ جرامشي

ة حديثوضرورة تجديدها بما يتالءم مع روح العصر، ولهذا ميز جرامشي األشكال ال

ائس للتعددية، والمشاركة الناجمة عن المجتمع المدني الحديث متجسدة في الكن

 ة خاصةبصف، وتنظيمات والمعاصرة، والروابط النقابية،والتنظيمات الثقافية، النوادي

 األحزاب السياسية.

ولقد كان جرامشي بشكل رئيسي مفكر سياسي اهتم بالنظرية من أجل التواجد 

السياسي. وفي ضوء ذلك قدم مشكلتين عظيمتين: فشل الثورة في الغرب ونجاحها في 

روسيا، فوق ذلك التحول االقتصادي للمجتمع المدني إلى االقتصاد السياسي الغالب 

ي فكر الماركسية، ففي الغرب هذا التحول أدى إلى اختفاء الخنادق، الدفاعية للنظام ف

                                                           
33GianFeamcopoggi,Max Weber’s protestant Ethic” (London” The Mac Millan 

Press 1983-p99 
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الراهن: أشكال من الثقافة، والمشاركة التي تحمي المجتمع البرجوازي حتى أو كانت 

الدولة واالقتصاد في أزمة طاحنة، ويمكن القول بأن جرامشي طور نظريته عن 

الستقالل المجتمع المدني األول االستقالل عن المجتمع المدني من منطلق إعالنيين 

الدولة واألخرى عن االقتصاد،وبهذا خلق مفهوم انقسامي عنهما من ناحية ويتناقض 

يرجع هذا إلى طبيعة جرامشي كمنظر عبر ،مع األصول الماركسية من ناحية أخرى

نه ماركس إلى هيجل، فلقد أثبت أن المشروع الهيجلي في فلسفة الحق غير كافي أل

وكذلك الماركسية ألنها ال تؤدي إلى نزعة   Statismeيؤدي إلى الرجوع إلى الدولة 

بل اعتمد على المبدأ األهلي أو التعاوني في مجموعة  Economismاقتصادية 

 الروابط التي اعتبرها جرامشي القلب للنظرية الهيجلية للمجتمع المدني.

 ولى:سمتين أساسيتين:السمة األة ويفسر ضعف المجتمع المدني في الدولة العربي

لواحد اظام تتميز الدولة بدور مستقل دائما، وقد خلق هذا الدور مهمة التحول من الن

ات للنظام تعددي آخر هامشيا، مما أدى إلى سيطرة القيادة الحاكمة على مؤسس

 بلتجارافي  المجتمع المدني، والضبط المباشر ألجهزة  الدولة ) يفسر قلة االنقالبات

لى عالعربي( يضمن سيطرتها المباشرة ، أي بعبارة أخرى يتقدم الضبط السياسي 

ية قيصرالهيمنة االجتماعية، ويتوافق هذا التعليق مع تعليق جرامشي عن روسيا ال

 الذي يالءم الدولة العربية أيضا:

رب الغ "في الشرق الدولة كانت كل شيء والمجتمع المدني بدائي وهالمي، بينما في

 ومقاومة لالنقالبات) أزمات، كساد...( جتمع المدني أكثر تعقيدا،الم

تتجلى في مشكلة الشرعية، والتحول للسلطة في الدولة العربية، حيث  السمة الثانية:

مثال على ذلك، استطاعت الطبقة الحاكمة في  Consentيدور حول فكرة القبول

الدولة العربية أن تحصل على موافقة دولة األمة الحديثة بدون اللجوء تحديدا إلى ما 

وإذا حاولنا أن نقترب من الوطن العربي  34اسماه جرامشي القهر أو الحكم المباشر

 واحد، المعاصر، نجد أن الدولة قد قبضت على المجتمع المدني وطلقته في آن

اختلفت " شرعيات" القبض، من ساللية إلى عسكرية إلى حزبية، غير أنها في 

المضمون والشكل، وهو التسلط، فاالحتكار الفعال لمصادر السلطة والقوة رغم ثنائية 

السلطة الظاهرة والسلطة الخفية في بعض البقع، ترجم من المحيط إلى الخليج 

ني ومصادرة أشكاله التمثيلية الولية، ومنع تبلور كالتالي: اختراقا حادا للمجتمع المد

أي تكتل متميز بداخله وتعميم وإقصاء المحكومين عن الحكم...، فجاء وصف 

الباحثين العرب لهذه العالقة بين الدولة والمجتمع المدني، دولة المجتمع،وإقصاء 

                                                           
34 -Ibid, 256 
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جدلية   مثل هذه التعبيرات عبرت عن 35المجتمع المدني، مأسسة القبلية والطائفية

الطالق والتسلط بين االثنين، طالق ، ألن الهوة الفاصلة بين االثنين ال تردعها تلك 

األعداد الكبيرة من المنظمات والهيئات األهلية، الناشطة، إال إذا احتكمت هذه الصلة 

إلى شيء آخر غير التسلط ضمن الطالق ألن الدولة رغم أزمتها ) جرامشي( ال 

ارية بقائها بجانب المجتمع المدني. وإزاء هذا العجز أبقت تستطيع أن تؤمن استمر

فإذا ، وأخرى على أسباب هذا التسلط "،الدولة على، مطلقها "المجتمع المدني األهلي

كانت النتيجة على مستوى المجتمع األهلي المتروك يتخبط بنفسه، بل رده لإلجماعية 

هذا التأسيس  أنالسياسي" إال الالفتة: انه المقدس بعد ما كانت دولته قد " قدست 

للمقدس ربما يعود إلى: تحجيم المجتمع األهلي وحرمانه من القدرة على التعبير 

ويدور في حلقة عدم الفعالية والالجدوى  وتركه يعيد إنتاج العنف بمفرده، واإلبداع،

الفارغة يتحول إلى مجموعة من األفراد المتنابذين الناقدين لكل أرضية للتفاهم 

. وينتهي الباحث من كل تلك اآلراء إلى 36عمل المشترك وإلى شتات من الناسوال

استخالص شيء جوهري حول هذه لمناقشات، بأن المشكلة الحالية هي الفشل الذريع 

في  corporatif groupsللدولة العربية في تأسيس وممارسة جماعات تعاضدية 

 .ين المجتمع المدني والسياسيالمجتمع، مثل هذه الجماعات تخلق نوعا من التنسيق ب

اب الغي للسمة العامة للدولة العربية عبر مراحلها التاريخية، مجد والمتتبع

دار تلتي النسبي النظامي للمجتمع المدني) مثال المؤسسات المتعاونة والمستقلة وا

وضح يليل دبعيدا عن سلطة الدولة المباشرة )تعد سمة بارزة لمجتمعنا العربي. وهذا 

ارية، بات التج،النقا اإلعالمية  المؤسسات و أن الفعالية للتنظيمات المهنية والتطوعية

ولة سة للدفري التنظيمات الدينية ضعيفة التأثير لتنامي هيمنة الدولة المباشرة. فوقعت

مع مثل هذا النقص للجماعات التعاضدية المستقلة في المجت العربية المعاصرة

د البعيالعربي. زاد الدولة خصوصية الضبط على األفراد. مما خلق على المدى 

در ة بقصعوبة ظهور الوالء المجتمعي نحو الدولة، والتي ليست دائما روابط سياسي

، ثم أوال ما هي روابط اجتماعية ترتبط بوالء أعضاء المجتمع المدني نحو تنظيماتهم

 مدني.مع ال،كل ذاك أدى إلى مزيد من شرعية الدولة وتقليص لدور المجت الدولة ثانيا

 سألةيات العقد االجتماعي قد أفرزت قيما فيما يتعلق بمو مماسبق نخلص أن نظر

 العالقة بين المجتمع المدني و السلطة السياسية  :

                                                           
، يونيو 361، العدد 13، في المستقبل العربي، السنة العربي يالمرأة في العمل األهلدالل البرزي، : -35

 25، ص1990

 66، ص نفس المرجعدالل البرزي، -36
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فالفرد وفق نظريات العقد االجتماعي ال مكانة فيه للمراتب و السيطرة ،فهو بهذه 

الصيغة مجتمع األحرار ،و كذا المجتمع المدني وفق هذه النظريات يدل على 

ي تجاوزت حالة الطبيعة و التي تأسست وفقا لمنظور فلسفة العقد المجتمعات الت

االجتماعي ،في جو من التضامن المكفول بإرادة هؤالء األفراد لتأسيس الجماعة 

المدنية .من العرض السابق تبدو جوانب التالقي و االختالف كثيرة بين فالسفة العقد 

مطلبا مجتمعيا عقالنيا و االجتماعي و تكون الدعوة إلى تجاوز حالة الطبيعة 

ضروريا ،و على هذا المطلب تالقى هوبز و لوك ،و فعل المجاوزة هو فعل بناء 

  المجتمع المدني .

 المجتمع المدني في الفكر اإلسالمي-ب

يعتبر مفهوم المجتمع المدني من أكثر المفاهيم استخداما في الخطابات الحديثة 

الزخم  الحاصل أفضى إلى زيادة  إال أن،،رغم ماشابها من اختالطات و اختالفات 

تعقيدات المفهوم ،ضف إلى ذلك التوظيف الخاطئ،كما كانت للخلفيات الفكرية و 

طبيعة الواقع السياسي و االجتماعي  المعقد  دورا هاما في عدم وضوح المفهوم ،و 

 إيجاد مداخل مناسبة لفهمه في سياقه التاريخي والوظيفي و المجتمعي حتى يمكننا

إن التجربة التاريخية في العصر  وأبعاده. الكشف عن جوهر مضامينه ،و أدواره،

النبوي تعتبر أول تجربة في التعاقد المدني عرفها التاريخ وسبقت نظرية العقد" 

االجتماعي" لروسو"، هذه التجربة تكشف لنا أن المجتمع المدني ليس وليد فكر 

 عليه وسلم( لها، والصحيفة التي غربي، فتغير بمجرد هجرة الرسول )صلى هللا

صاغها لتكون بمثابة الدستور الذي تعاقد عليه سكان المدينة وجعلوه مرجع النظام 

على أساس توفير ،العالقات االجتماعية والسياسية بين المسلمين وأهل الكتاب 

 الحريات وكفالة الحقوق والواجبات وهي ما نسميه اليوم بالمواطنة.

إن التاريخ العربي يذكر لنا مؤسسات أو ما يشابه المؤسسات أقيمت ونشأت في  

التاريخ العربي يمكن اعتبارها مؤسسات مجتمع مدني، ففي صدر اإلسالم كان هناك 

م، 20أهل الحل والعقد، هذه المؤسسات وإن لم يكن بالمعنى الذي نعرفه في القرن 

لمجتمع مدني قائم على العدل والمساواة إنما يمكن القول أنها كانت بداية أولية 

 والقانون.

 تطور مفهوم المجتمع المدني في التجربة العربية و اإلسالمية:-2

لقد عرف المجتمع المدني مستوى تنظيمي والوعي الطبقي واالجتماعي 

التي ساهمت في ،والتكافل االجتماعي القائم على أساس المهنة والدين والمذهب 

وهو ، أنه أصاب الكثير منها الوهن واالندثار في المراحل الالحقة أحداث التاريخ إال
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ما يعزي الدولة السلطانية رغم كل سلبياتها لم تستطع كبح عملية نمو المجتمع 

والحضارة اإلسالمية وهذا فضل المؤسسات الوقفية أي مؤسسات المجتمع واألمة 

لطانة، الذي ينتج عته جمود بالدرجة األولى إلى االستبداد الذي مارسته الدولة الس

فكري وانحدار حضاري شامل أدى إلى الضعف وإلى التدهور للمجتمع وركائزه 

األساسية، ووصل الضعف أشده حين تغلغل االستعمار األوربي في المنطقة العربية، 

وما تركه من تأثيرات بالغة على المجتمعات العربية، خاصة أنه هو من قام بإنشاء 

لهذا فإن الدولة الحديثة قامت بإنشاء المؤسسات الجديدة التي ، وغرسها الدولة العربية

تحتاج إليها، فهي التي تغذيها وتوجهها وتمنحها السلطة والنفوذ، من هنا ظهرت 

مؤسسات جديدة حلت محل المؤسسات التقليدية، التي لم تعد قادرة على أداء وظائفها 

ثة وهو ما جعل الدولة مؤسسة خاصة االجتماعية حسب االتجاهات والتطلعات الحدي

توظف لسيطرتها وتغلغلها  في كل ثنايا المجتمع من أجل خدمة مصالح الفئة الحاكمة 

، إن هذه الوضعية التي آلت إليها المؤسسات التقليدية 37وليس تعظيم الصالح العام

ساهمت في بروز محاوالت وإسهامات فكرية رغبة منها في تحقيق النهضة وهذا 

القرن التاسع عشر حيث عرف الفكر العربي مشاريع نهضوية قدمها جماعة خالل 

 من المفكرين بحيث شكلت البنى األساسية التي قام عليها الفكر العربي الحديث.

ين الذ ولقد كان للنموذج الغربي دور كبير في التأثير على لمفكرين العرب، خاصة

ذلك ام، ولي العاألوربي، وبالقانون المدنعايشوا التجربة الغربية وتأثروا بنظام الحكم 

ة ألوربياسية حاولوا العمل باألسس والمبادئ العامة التي تستطيع إدخال النظرية السيا

ياسي وخلصوا إلى أن األخذ بالنظام الس في إطار النظرية السياسية اإلسالمية،

دى لذي ناثل االموالقانوني للدولة الحديثة ال يتناقض مع الشريعة اإلسالمية، بل يحقق 

 بها اإلسالم من العدالة االجتماعية وتحقيق الحرية والمساواة.

( أن الحرية هي أحد األسس العامة للحقوق 1873-180) رفاعة الطهطاوي  فيرى

المدنية في الدولة الحديثة، وهي برنامج التمدن والتقدم كما دافع عن حقوق اإلنسان 

مة أن تنقص حق المواطن في ممارسة حريته بحيث يرى أنه ليس من حق القوة الحاك

ضمن القانون، انطالقا من هذا يصل إلى تعريف المجتمع المدني بأنه مجتمع 

المواطنة المطمئنة بفعل سيادة الحرية والمساواة القانونية، فالحرية والمساواة هما 

 .38أساسا االستقرار الداخلي في الدولة الحديثة

                                                           
، 2، طالمجتمع المدني العربي وآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثتاء فؤاد عبد هللا: 37

 285، ص 2004بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية/ 
 57، ص مرجعنفس-38
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( فيرى أنه ال يجوز بحال من األحوال 1887-1810)خير الدين التونسي أما 

قانون بال االستبداد بالسلطة واالنفراد بها، ويجب تقييد تصرفات الحاكم في الدولة

هذا هو بالضابط واألنظمة المقيدة، وال يسوغ أن يسلم أم المملكة إلنسان واحد، ف

فإن  المعارضة،يطالب بالنظام الديمقراطي القائم على التداول والمسالة ووجود 

 المجتمع المنشود عنده فهو المجتمع الذي تسوده الحرية ومبادئ الشورى.

إلى  "عبد الرحمن الكواكبي"و "محمد عبده"وفي نفس السياق تطرق 

وإلى كيفية الوصول إلى الدولة العادلة يرى  موضوع االستبداد وكيفية معالجته،

ين الذين يختلفون في العقيدة محمد عبده أن المجتمع المدني هو مجتمع المواطن

 .39والمذاهب، إال أنهم يتكلمون بلغة واحدة

وعليه كان مفكرو العصر الحديث قد توصلوا إلى أن حد االستبداد وواجهته يتطلب   

نوعا من السلطة السياسية، طبقا لمفاهيم لديمقراطية، لذلك يؤكد على وجود مثل هذه 

ي فالمجتمع المدني يوجد في إطار الدولة و ،و بالتال ه الدستوريةلتالعناصر في دو

التالي تحليله يتم في إطار تحليل الدولة ،باعتباره أداة لتحديد المجال الدوالتي ،و 

إبراز أشكال العالقات بين مؤسسات الدولة من جهة ،و جميع األنواع األخرى من 

 40التجمع من جهة ثانية

ة متماسك وقائم في ظل الحريوبالرغم من هذه المحاوالت لبناء المجتمع     

الشكل بع باالجتماعية إال أن المجتمع المدني حديث في المنطقة العربية لم يقم ويت

 بها الذي قام به في المجتمعات الغربية وهذا راجع طبعا إلى الظروف التي مرت

اعية جتمالمنطقة العربية، خاصة حينما نشأ هناك انقسام بين الدولة ومؤسساتها اال

 .ياالجتماعية داخل نظامها السياس ما دفع بها إلى احتواء جميع القوىوهذا 

لفكر افي  وبناء على هذا فإن المجتمع المدني لم يحط باهتمام كبير هذا كما حدث   

القا انط الغربي إال إن إسهامات العرب في العصر الحديث والتي تناولت هذا األخير

 كشفت مع التغيرات الحاصلة في العالممن خصائص تشبثه وصوال إلى محاولة تكيفه 

 على مدى أهمية في الدول العربية اإلسالمية.

إذا فقد انصب اهتمام الفكر العربي المعاصر على ضرورة حياء المؤسسات المدينة 

التقليدية وتشكيل مؤسسات حديثة وتكلفها مع التغيرات الجديدة، تماشيا مع الشكل 

                                                           
 58، ص المرجع سابق الذكرأحمد شكري الصبيحي: 39
:دار الحامد للنشر  ،االردنمؤسسات المجتمع المدني و التحول الديمقراطيمحمد أحمد نايف العكش ،40

 .36،ص2012و التوزيع ،
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نطالقا من المقومات الذاتية والخصائص البيئية للنظام الجديد للدولة العربية الحديثة ا

 السياسي.

 المضمون الوظيفي للمجتمع المدني العربي:-3

لعل انتماء األفراد إلى هذه المؤسسات المدنية التي تشابه همومها وأولوياتها 

ومصالحها وبهدف تحقيقها الدفاع عنها بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع إنما يعبر 

الواقع حراك فعال ويؤثر في المجتمع، وبالتالي فإن مفهوم المجتمع المدني بهذه في 

الوظيفة هو مفهوم حديث المصطلح قديم المضمون ذو وظيفة مستمرة للمجتمع 

 تتطور آليات وسائل هذه الوظيفة بما يجعل المجتمع دائما قويا وفعاال.

ن المجتمع العربي اإلسالمي هذا المضمون الوظيفي للمجتمع المدني لم يكن غريبا ع

الذي ينشأ وتكون على أسس وقيم وأخالق اإلسالم ومبادئ الشورى والعدل والتعاون 

والتكافل فالمجتمع الذي أسسه الرسول صلى هللا عليه وسلم على هذه القيم وبدأت 

خطواته لما نشأت القبائل العربية وتلوناتها في إطار وحدة اجتماعية متماسكة من 

لية المؤاخاة بين األنصار والمهاجرين في المدينة المنورة، ساهمت في خالل عم

إرساء قواعد مجتمع مدني إسالم قوامه مجتمع كل فاهلل سبحانه وتعالى يقول " وقل 

اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله" ومجتمع الشورى والعدل ) وأمرهم شورى 

عمل ومن لمشاركة في الحياة بينهم( وهو مجتمع المشاركة فال تستبعد المرأة من ال

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

أما الفكر اإلسالمي برهان غليون يرى انه ما حدث في المجتمعات العربية في 

القرن التاسع عشر والقرن العشرين منس تغيير شبه كامل في نظم اإلنتاج 

شامال في بنية  واالستهالك التعاون والعالقات األسرية واالجتماعية ليس انقالبا

المجتمع المدني بل هو انتقال تدريجي متعثر عن بنى المجتمع التقليدي إلى عالقات 

المجتمع الحديث، وبصيغة أدق من بنى المجتمع األهلي إلى اإلرهاصات األولى لبنى 

المجتمع المدني ومن ثم يرى الفيلسوف ضرورة عدم التمييز بين أنواع التنظيمات 

أن الجمعيات والنقابات والتكوينات كلها في ميدان المجتمع المدني االجتماعية ويؤكد 

وال قيمة للتميز، ألن هذا التمييز سيعرقل فهم طبيعة القوى التفاعلية التي تحرك 

المجتمع ويعيق بالتالي رؤية المهام التي ينبغي على السياسة في المجتمعات العربية 

 أن تعالجها وتقدم الحلول لها.

شكاالت التي أثارت جدال ال يزال محتدما لحد الساعة حول مفهوم ومن أبرز اإل

المجتمع المدني منذ ذيوعه وانتشاره في الخطاب العربي المعاصر هي إشكالية عالقة 

المفهوم للدولة حيث استعمل المفهوم في األقطار العربية بأبعاده السياسية بالدرجة 
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والواقع أن الجدول حول  41يش بهااألولى، فتارة هو مقابل لها وتارة أخرى متعا

 عالقة المجتمع المدني عززته مجموعة عوامل أهمها:

لحهم مصا إن نشأة المفهوم وإن كانت قد تمت في إطار الصراع بين األفراد لتحقيق -

ة لدولالخاصة والمتعارضة، فإن اإلطار األكبر الذي نشأ خالله هو الصراع بين ا

 ة فياجل قيم الحرية والديمقراطية والمساوا المجتمع المدني ونضال الشعوب من

ادة أوربا في ظل تطورات العالقة التي قامت بينهما حين تكونت لدى الدولة إر

عن  مايزالسيطرة واالحتواء وتكون لدى المجتمع نزوح نحو مزيد من االستقالل والت

 الدولة دعوة إلى التقليل من ثقل حضورها.

د من تزايللمهتمين األوائل بمفهوم المجتمع المدني وفي السياق ذاته برزت مقوالت ا

ولة ر الدفالمجتمع المدني ال يظهر في إطا جدلية الصراع الدولة والمجتمع المدني،

 المستبدة فيري جون لوك على عكس توماس هوبز وهو يعمل وفقا لمنطقة الخاص

ليه هب إذلما وبالتمايز عن الدولة في رأي هيجل وهو الذي يحدد طبيعة الدولة وفقا 

ة كل من كارل ماركس وغرامشي ونتيجة هذا الصراع والجدل وجدت ثنائية الدول

 والمجتمع المدني.

 نظم أن صحوة المجتمع المدني الخيرة قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بظاهرة سقوط -

ن وكا الحكم الشمولية في الثلث الخير من القرن العشرين في دول أوربا الشرقية

 دولةنظمة نتيجة بقية واسعة تنظيمات اجتماعية خرجت عن سيطرة السقوط هذه األ

سلطة وال الشيء الذي ألقى بالمزيد من الغموض حول المفهوم ودوره وعالقته بالدولة

 الت السلطة في المجتمعات الناميةجاالسياسية مما جعل البعض وبخاصة من ر

 سيطرة علىللسعون والمجتمعات العربية يتخوفون من فكرة المجتمع المدني وي

 ظام.األمور واستقرار المجتمع والن نفالتا بناهاوحداته ومكوناته المختلفة م

لى عمدني لم يعد ينظر إلى المجتمع ال،بعد تراجع دور الدولة في مجاالت مختلفة  -

 صالحانه تجسيد للمصالح الخاصة والجزئية فقط في مقابل الدولة التي تجسد الم

درا ت عامة ومصالح كلية أيضا تخدم أهدافا عامة تشكل مصالعامة، ولكن كمنظما

 ينه أومياد هجرت الدولة العديد من،للنظام والعقالنية واالتساق داخل نظام اجتماعي 

ولة أصبحت غير قادرة على الوفاء بمتطلباته مما جعل النخب المسيطرة على الد

 ض.ة أو دولة نقيتشعر بأن فكرة المجتمع المدني تنطوي على إنشاء دولة بديل

بل على ،الطفرة التي حدثت في آليات عمل المجتمع المدني ليس داخل الدولة فقط  -

الصعيد العالمي حيث تحولت تنظيمات المجتمع المدني إلى هيئات عامة)سياسية( 

                                                           

 48، ص مرجع سابق الذكر: مفهوم المجتمع المدنيعلي عبد الصادق:  -1
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إن المتتبع لتعقيدات هذا الجدل يالحظ أن حركة المجتمع المدني تبدو  ،داخل الدولة

لة ولها التضاد قد ارتبط تعقيدات التحول السياسي أكثر مما ارتبط وكأنها مضادة للدو

لمجتمع المدني ال يكون مستقال نسبيا اف بحقيقة العالقة بين الدولة والمجتمع المدني

،إنه مستقل إلى  عن الدولة في إطار بيئة إدارية أو قانونية فعالة تدعم هذا االستقالل

حد بعيد عن إشراف الدولة المباشر فهو يتميز باالستقاللية والتنظيم التلقائي وروح 

المبادرة الفدية والجماعية والعمل التطوعي والحماسة من أجل خدمة المصالح العامة 

والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، وعلى هذا األساس فإن فاعلية المجتمع المدني 

ته تنطوي على أهداف واسعة وعميقة فهي ليست مجرد معارضة الدولة بكافة تكوينا

أو مواجهتها بل إنها المشاركة بمعناها الواسع سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا 

فالمشاركة تسمح للمجتمع المدني بمراقبة كافة البنى االجتماعية وضبطها وتصحيح 

يمكن القول بوجه عام أن وظيفة مسارها بما فيها مؤسسة الدولة نفسها،ومن هنا 

 شاملة للمجتمع كله. سييريةالمجتمع المدني هي وظيفة ت

وبناء عليه فإن المجتمع المدني والدولة ليس مفهومين متقابلين بل هما مفهومان 

 متالزمان ومتكامالن.

 تعريف  مصطلح المجتمع المدني:-4

جانبين مهمين لغوي و اخذ تعريف المجتمع المدني في أدبيات الفكر العربي 

 اصطالحي.

  :تعريفه-

كلمة مجتمع مشتقة من فعل جمع يجمع، واصطالح المجتمع هو مكان  لغة : -أ 

االجتماع وفي قاموس محيط المحيط، يورد معنى المجتمع كهيئة اجتماعية، هي 

 يشتركون فيها. مصالحالحالة الحاصلة من اجتماع قوم لهم 

كما كانت طبيعة اإلنسان اجتماعية ومدنية بالقوة، نظرا لتمييز : اصطالحا -ب 

النوعي عن جميع الكائنات الحية، بعقله،ووعيه وقدرته على التجديد واالستنتاج 

الذهني، وقدرته على التفكير والنطق اللغوي، ونقل األفكار والمعاني واآلراء عن 

لبعض، وشعوره النفسي، طريق استخدام اللغة كوسيلة اتصال بين الناس بعضهم ا

وبالعقل والتعلم، فإنه من غير الممكن أن يعيش هذا اإلنسان في معزل عن أخيه 

اإلنسان فاإلنسان حيوان اجتماعي على حد قول أرسطو، واإلنسان مدني بالطبع كما 

 قال ابن خلدون.

جتماعي إذن المجتمع كيان جماعي من البشر، تقوم فيما بينهم أثناء عملية اإلنتاج اال -

لحياتهم شبكة كاملة من العالقات المهنية، والتفاعالت الضرورية، عالقات مستقرة 
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نسبيا وضرورية ومستقلة عن إرادتهم هي عالقات إنتاج، التي تطابق مستوى معين 

من تطور القوى االجتماعية المنتجة، وشكل معين من التبادل واالستهالك ويشكل 

ة االقتصادية المنتجة، وشكل معين من التبادل مجموع عالقات اإلنتاج هذه البني

. كما يعرفه مازن غرايبة "أنه مجموعة من المؤسسات و التنظيمات واالستهالك 

التطوعية الحرة التي تمأل المجال العام بين األسرة و الدولة لتحقيق مصالح أفرادها 

ارة السليمة ملتزمة في ذلك بقيم و معايير االحترام و التراضي و التسامح و اإلد

ويشكل مجموع عالقات اإلنتاج هذه البنية االقتصادية للمجتمع 42للتنوع و الخالف "

التي تضم كل الحياة الزراعية والصناعية والتجارية، أي البنية التحتية التي تقوم على 

أساسها بنية فوقيه سياسية وحقوقية وإيديولوجية مطابقة لها، ال بالمعنى الماركسي 

الدوغمائي، التي كشفت الحركة التاريخية عن حدوده وعمقه وسطحية  اإليديولوجي

كية، التي قوامها وحدة المنطق الجدل التي تقر باالستقاللية تيوإنما وفق النظرة الديالك

رف النظر عن المدى مجمعها ونسبيتها للبناء الفوقي عن البناء التحتي صالحقيقية، ب
ؤسسات التي تتيح لألفراد التمكن من كما يعرفه كمال عبد اللطيف "كل الم.43

،و قد عانى المجتمع 44الخيرات و المنافع العامة دون تدخل أو توسط الحكومة"

 المدني من إحدى هذه العناصر أو كالهما

ية شيوعه مما يفرز نتائج سلب وهذا على رغم: ضعف التأصيل النظري للمفهومأ.

 منها: االنتقالية في نقل المفهوم، المبالغة في قيمة المفهوم.

صعوبة التوصل إلى :و نقصد هنا  االختالفات في تكييف طبيعة هذا المفهومب.

موقف مشارك في موضوع المجتمع المدني كما هو الحال في كل المواضيع السياسية 

ن العربي،عدم ثبات هذا المعنى استخدام هذه واالجتماعية التي تتعلق بالوط

والبعض اآلخر ينفي أصال وجود مجتمع  45المصطلحات المنقولة عن ثقافة أخرى

 .مدني في الفكر العربي ألنه مرتبط بالواقع الغربي

وبعيدا عن  انحياز القيمة واإليديولوجية لبعض الباحثين فقد جرت بعض 

أصيل وضبط المفهوم على المستوى النظري المحاوالت الجادة على هذا الصعيد لت

نذكر منها على سبيل المثال محاولة الدكتور حسين إبراهيم توفيق في كتابه بناء 

                                                           
 اإلمارات:مركزاإلمارات،المجتمع المدني و التكامل دراسة في التجربة العربية،مازن خليل غرايبة42

 . 13،ص.2002، اإلستراتيجيةللدراسات و البحوث 
،منشورات اتحاد الكتاب لمجتمع المدني و الدولة السياسية في الوطن العربياني ،يتوفيق المد43

 21،ص،1997العرب،
ندوة المجتمع كما عبد اللطيف،تعقيب على نشاة و تطور المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث،44

 .79،ص.1992،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،المدني في الوطن العربي
: دراسة إلشكالية المجتمع المدني في المجتمع الديمقراطية والدولة في الوطن العربيمتروك الفالح:  45

 .26،ص2002، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية، مارس 1ضوء التعريف للمدن،ط
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المجتمع المدني: المؤشرات الكمية والكيفية ويشير فيه إلى أن المجتمع المدني هو 

ية لتنظيم في مجموعة من األبنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانون

إطارها شبكة معقدة من العالقات والممارسات بين القوى والتكوينات االجتماعية في 

المجتمع ويحدث ذلك بصورة دينامية ومستمرة من خالل مجموعة من المؤسسات 

لقد عانى مصطلح المجتمع المدني 46التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقاللية عن الدولة

على المستوى اإلطار المفاهيمي أو على لمساوئ من الغموض والتشويش سواء 

 .الدالالت اللغوية التي ترمز إليه، ما يجعله في خصومة معجمية

 إشكالية مفهوم المجتمع المدني في الوطن العربي:-5

 ت التيشكااللقد ارتبطت أزمة مفهوم المجتمع المدني لدينا ارتباطا وثيقا باإل 

ه أثارها هذا االستعمال الخاطئ للمفهوم في الخطاب العربي المعاصر ومن هذ

 اإلشكاالت.

 ي في: تتمثل أهم إشكالية حول مفهوم المجتمع المدنإشكالية الرفض والقبول -1

ليد دعو بعض االتجاهات لرفض المفهوم ألنه ورفضه أو قبوله ففي هذا السياق ت

 تجاهتجربة مغايرة هي تجربة المجتمعات الغربية فالمجتمع المدني وفق هذا اال

 ديثةكمفهوم متطور نشأة وتطور في المجتمعات الغربية الرأسمالية وهو منظمة ح

ه تنهض على أنقاض المؤسسات االجتماعية واالقتصادية كما أن رفض المفهوم ل

ة ئيسيرايير أخرى في نظر بعض الباحثين فالمشروع الليبرالي يعمل ثالث أبعاد مع

 هي:

ل أفض الذي يرى أن الرأسمالية كنظام اقتصادي واجتماعي هي البعد االقتصادي: -

 النظم وقمة التطور ونهاية التاريخ.

لحقوق ارس : الذي يستند على الفلسفة الفردية النفعية التي تكالبعد اإليديولوجي -

 الفردية في جميع المجاالت.

ويعتمد على الديمقراطية الليبرالي بمعناها الغربي باعتبارها النظام  البعد السياسي: -

 .47السياسي األمثل لكل شعوب العالم

                                                           
 28ص مرجع سابق الذكر ،علي عبد الصادق، -46

القاهرة، مركز المحروسة للنشر والخدمات قراءة أولية  مفهوم المجامع المدنيعلي عبد الصادق:47

 .59،ـ ص 2004الصحفية والمعلومات، 
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ية إن المجتمع المدني يجد أساسه اإليديولوجي في تفاعل الليبرالي السياس -

ت مجتمعاة النية وهذه القيم ال تقف مع طبيعوالرأسمالية االقتصادية والعقيدة العلما

 العربية اإلسالمية.

م ة تصطدلجديإن مفهوم المجتمع المدني بصيغته االجتماعية واالقتصادية والثقافية ا -

ماط ل األنخال ال محالة بالعالقة التقليدية السائدة في الدولة العربية واإلفريقية من

نشئته هوم وتالمف يوجد تيار آخر ينادي بعدم مناقشةبينما  ،القبلية والطائفية والعشائرية

 وتكيفه في البيئة العربية.

ية ة االجتماعإشكالية إسقاط المفهوم المجتمع المدني على تضاريس التركيب -2

 والثقافية العربية:

إسقاط مصطلح المجتمع المدني على التركيبة االجتماعية والثقافية واالقتصادية  

يصطدم ببعض مكونات الواقع العربي، وما يترتب عليه من تباين في اآلراء  حول 

تحديد موقع بعض الهيئات السياسية أو الحركات االجتماعية، هل تكون ضمن دائرة 

األحزاب السياسية والتنظيمات التقليدية  المجتمع المدني أو خارجه ويتجلى ذلك في

بأن الجماعات األثنية  Orvisالطائفية والحركات اإلسالمية يجيب ستيفن أورفيس 

يمكن أن تكون مكونا رئيسيا ومهما في  Patron clientوشبكات القائد واإلتباع 

يراها المجتمع المدني الجزائري، صحيح أنها ال تقوم على المعايير الديمقراطية كما 

االتجاه الغربي لكنها تتمتع بقدر كبير من التأثير واالستقاللية الذاتية عن الدولة كما 

 .48أنها تمتع بقدرة كبيرة على تعبئة األفراد نحو غايات معينة

 ربيـة  المجتمع المدني العـبني-ج 

و هالخطاب السياسي و االجتماعي في المجتمع العربي   لعل أهم  مايميز

ب لغيااإسرافنا في الحديث عن المجتمع المدني و تطوره ،و الذي يمثل تعويضا عن 

مي لعموالحقيقي لهذا المجتمع وهو أيضا ردا على الفراغ الذي أحدثه في الفضاء ا

ار ية ،و انهيتفسخ الدولة و تحلل السلطة العمومية إلى سلط أصحاب مصالح ذات

 القاعدة القانونية و المؤسسية الثابتة و الراسخة للدولة.

 :العربي خصائص المجتمع المدني-1

                                                           
لثقافية العربية وأثرها على أداء المجتمع المدني،في مؤلف جماعي المجتمع افيصل الحذيفي: -48

 196، ص 0072، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المدني ودوره دعم النزاهة والشفافة 
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لتي او هي السمات ، توجد عدة خصائص أساسية تميز المجتمع المدني عن ما عداه  

سات تعطيها طابع خاص يميزها عن غيرها من خالل الطبيعة و الواقع لهذه المؤس

 لخصائص فيما يلي:وتتمثل هذا ا،

و يقصد بها قدرة المؤسسة على االستجابة للتأثيرات الداخلية : القدرة على التكيف -1

كإحداث تغييرات في األشخاص  و مواجهتها من خالل ترتيبات معينة، و الخارجية

قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات في البيئة التي تعمل  كما أنها 49أو الوظائف

من خاللها وإذا كلما كانت المؤسسة قادرة على لتكيف، كانت أكثر فاعلية أن الجمود 

 :50يؤدي إلى تضاؤل أهميتها، وربما القضاء عليها وثمة أنواع التكيف هي

إذ كلما  لة من الزمن،ويقصد به القدرة على االستمرار لفترة طوي التكيف الزمني:-أ

 اطال وجود المؤسسة السياسية ازدادت درجة مؤسسته

من  : ويقصد به قدرة المؤسسة على االستمرار مع تعاقب أجياللتكيف الجيليا-ب

إبدال يا والزعماء على قيادته، فكلما ازدادت درجة المؤسسة على مشكلة الخالفة سلم

سستها، ومثل ذلك يعبر على مجموعة القادة بمجموعة أخرى ازدادت درجة مؤ

االجتماعي واالقتصادي، فسرعة ،مرونة المؤسسة في مواجهة منظمات التطور

يمية لتنظالتحول االجتماعي تقود إلى زهور أجيال متعاقبة من النخب ذات الميزات ا

 المختلفة ولها معاييرها الخاصة لإلنجاز وقيمتها المتميزة.

لمؤسسة على إنجاز إجراء تعديالت في ويقصد به قدرة ا التكيف الوظيفي:-ج

أنشطتها للتكيف مع الظروف المتجددة بما يبعدها على أن تكون مجرد أداة لتحقيق 

 51أغراض معينة

 ي:ا يلموبتطبيق هذا المعيار على مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي الحظ 

بطابع المرحلية، يتسم عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي -

ويعني هذا ضرورة قيام المؤسسات على  حيث تتوارى بعد فترة قصيرة على تأسيها،

أسس راسخة تضمن لها االستمرار كما يتسم كثيرا منها بارتباطه بشخص واحد 

تنحصر في يديه كل المسؤوليات" زعيم الحزب أو أمنية العام، الرئيس أو النقيب، 

ية، رئيس الجمعيات أو المنتدى، شيخ القبيلة أو الطائفة أو في النقابات المهنية والعال

الطريقة، ويصنع هذا قيودا شديدة على إمكانية استمرار المؤسسة بعد إخفائه أو 

                                                           
 . 122،ص.1996،القاهرة،ددن،المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،  - 49
 .33،ص.مرجع السابق الذكرمحمد أحمد نايف العكش، -  50

 37ص المرجع سابق الذكر احمد شكري الصبيحي، -51
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ممارستها لنشاطها على النحو المرجو وأمثلة ذلك متعددة في الكثير من األقطار 

 العربية ولعل أبرزها الحركة الناصرية في مصر.

الكثير من مؤسسات المجتمع المدني لم تخفق في تكييف أساليبها فقط يالحظ أن -

 .52وإنما أخفقت أيضا في القيام بوظائفها األساسية

 بمعنى أن ال تكون المؤسسة خاضعة لغيرها من المؤسسات أو  االستقالل: -2

طها وتوجيه نشا الجماعات أو األفراد أو تابعة لها بحيث يسهل السيطرة عليها،

نها يير مالتي تتفق مع رؤية المسيطر، وتعتمد درجة االستقالل على عدة معاللوجهة 

 مدى نشأة مؤسسات المجتمع المدني ومدى بعدها عن تدخل النظام السياسي، وكذلك

كذلك و ي،تمتعها باالستقالل المالي وبعد مصادر تمويلها من مؤسسات النظام السياس

 ة طبقااخليلذي تتمتع به إدارة شؤونها لدمدى ودرجة االستقالل اإلداري والتنظيمي ا

 للوائح والقوانين الداخلية وبعيدا عن تدخل النظام السياسي.

ت والمالحظ أن معظم مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي تخضع للحكوما

ن ون أدبدرجة أو بأخرى، في حين أن السلطة المدنية ال يمكن أن تنمو وتستمر من 

 ليهاعاالستقالل الذي يتيح لها أن تقيم رهانات خاصة تؤسس  تحتفظ بحد أدنى من

 عالمات اجتماعية متميزة.

فإذا اعتبر النظام القائم أن مثل هذه الرهانات ليست ممكنة ا مقبولة نظرا لما تنطوي 

عليه من مخاطر على وحدة اإلدارة السياسية أو بقاء الدولة والنظام، ذاتيه لم يبق أمام 

على أن تختار بين التخلي عن طبيعتها كأطر حرة أو مستقلة نسبيا هذه المؤسسات 

لبلورة النشاطات والسلطات االجتماعية الوسطية والمدنية، أو أن تتحول إذا أرادت 

الحفاظ على وجودها بأي ثمن إلى تابع السلطات قائمة حقيقة أو تضع نفسها تحت 

وتكسب صدقيتها، إلى إذا  حمايتها، وتضع أداة السلطة السياسية، فهي لن تستمر

،وهي هنا سلطة الدولة أو الحزب  علقت نفسها بسلطة ذات صدقية أي ذات محتوى

 .53الذي يملك جزءا من سلطة الدولة

 التعقد: -د

يقصد به تعدد المستويات الرأسية واألفقية داخل المؤسسة أو تعدد هيئاتها التنظيمية 

تشارها الجغرافي على أوسع نطاق من ناحية، وجود مستويات ترابية داخلها وان

ممكن داخل المجتمع المدني الذي تمارس نشاطها من خالله من ناحية أخرى وكلما 

زاد عدد الوحدات الفرعية ازدادت قدرة المؤسسة على ضمان والءات أعضائها 
                                                           

 111ص  المرجع سابق الذكرتامر كمال الخزرجي،-52

 36، ص34صالمرجع سابق الذكرأحمد شاكر صبحي،  -1
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والحفاظ عليها، كما أن المؤسسة التي يكون لها أهداف عديدة تكون أكثر قدرة على 

حيث تفتقد أي هدف بشكل أفضل من المؤسسة التي يكون لها هدف  تكييف نفسها

واحد وما يؤثر على كثير من مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي ببساطة 

بنيتها لتنظيمية من ناحية، وانعدام انتشارها القومي تقريبا، بل القطري وتركيزها في 

ريفية ويشكل هذا قيدا على قدرتها العاصمة أو المدن الكبرى دون األقاليم والمناطق ال

على ممارسة مهامها، ويمكن التحدي الفعلي أمام هذه المؤسسات في قدرتها على 

،وال سيما المؤسسات الحديثة  تجاوز المدن إلى القرى والعاصمة إلى األقاليم

كما أنها قدرة المؤسسة على اجراء تعديالت في أنشطتها للتكيف مع الظروف .54منها

 55جد ،و هذا يبعدها على أن تكون مجرد أداة لتحقيق أغراض معينةالتي تست

معنى عدم وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستها بالتجانس:  -ه

لنشاطها، وكلنا كان مرد االنقسامات بين األجنحة والقيادات داخل المؤسسة وكانت 

عنى أن المجتمع طريقة حل الصراع سلمية، كان  هذا دليال على تدهور المؤسسة، م

ال يتسم بالضرورة بالتجانس، بل قد يكون ساحة للتنافس واالختالف بين  المدني

القوى والجماعات ذات المصالح المتناقضة والرؤى المختلفة، وكلما تزايدت أنماط 

العالقات القائمة على أسس التعاون والتنافس على حساب العالقات القائمة على 

اعتبر ذلك مؤشرا على حيوية هذا أساس الصراع بين القوى المجتمع المدني وفئاته 

 .56المجتمع بالمعنى اإليجابي والعكس صحيح

أن  وبتطبيق ما سبق على مؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، نالحظ

جانها ب ولالكثير منها يتسم بعدم التجانس، إذ كثيرا ما تنشأ الصراعات بين األحزا

 لجماعات، وكثيرا تكون هذهالمركزية وداخل مجالس النقابات والمنتديات وا

 الصراعات ألسباب شخصية وتمثل هذه المؤسسة.

 ر:تأسيس منظمات المجتمع المدني يستند إلى الفعل أو العمل التطوعي الح-و 

بحيث يتمتع مجموعة من األفراد الراغبين بأداء عمل ما دون انتظار مقابل 

مع المدني تكون بفعل لذلك العمل وبالتالي فالمشاركة في تأسيس تنظيمات المجت

إرادي، لكن وفق شروط يتم االتفاق حولها من طرف المؤسسين للتنظيم أو مجمل 

أعضاءه ،هذه الشروط قابلة للتغيير فالمجتمع المدني كما يقول الدكتور سعد الدين 

هو األجزاء المنظمة من المجتمع العام ،انه "مجتمع العضويات "  فبقدر ما  إبراهيم

                                                           
 37، صالمرجع سابق الذكر،أحمد شاكر الصبيحي-54

،ندوة المجتمع المدني في الوطن الكمية و الكيفية  ت،حسنين توفيق ،بناء المجتمع :المؤشرا إبراهيم-55

 .698،ص.1992،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،العربي
 62، صالمرجع سابق الذكرجان وليام: -56
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من بطاقات عضوية  بقدر ما يكون عنصرا نشطا في مجتمعه المدني يحمل المواطن 

لهم ،نجد أن هذه التنظيمات تمتلك درجة عالية من المرونة، من حيث الحركة 

لألعضاء المنتمين إليها، باإلضافة إلى أن هذه المنظمات لها هيكلها الرسمي وهدفها 

م بعمل دون مقابل و غايتها هو البقاء، وهي غير هادفة للربح، بل تسعى دائما للقيا

األسمى هي خدمة الصالح العام أو المجتمع ككل، وكذلك ليست لها عالقة هيكلية 

مؤسسة بالحكومة حتى وإن كان بإمكانه الحصول على مساعدات مالية حكومية، 

كذلك هي قائمة على أساس المشاركة الطوعية وهي ال تسعى للوصول إلى السلطة، 

 .. و هذا هو جوهر الطرح57ر في السياسيات العامة للدولةولكنها تقوم بالتأثي

 ة:صاديالمجتمع المدني آلية من آليات التنشئة السياسية واالجتماعية واالقت-ي 

وهي تمثل خاصية من خصائص المجتمع المدني، ذلك أن المجتمع المدني يلعب 

الديمقراطية  وذلك من خالل السعي للوصول إلى الساللم دورا في التنشئة السياسية،

وممارستها وذلك حينما بتعلق األمر باتخاذ القرارات في أي جانب، بحيث يصبح 

الفرد في تنظيم مدني صغير ثم انتقاله إلى مجتمع كبير وكذلك تعتبر تنظيمات 

عتماد الفرد على نفسه وكذا مساعدة اآلخرين، وتمتعهم االمجتمع المدني قاعدة 

و هي تزود أعضاءها بقدر البأس به من المهارات و الفنون 58بحرياتهم الكاملة

،بحكم ما تنطوي عليه من حرية نسبية في تنظيم  الديمقراطيةالتنظيمية و السياسية 

ختيار قياداتها ،فان أعضاء التنظيم يلتقون و الاجتماعاتها و الحوار و المنافسة 

أو المدرسة أو  األسرةي نطاق يمارسون قدرا من الثقافة السياسية التي التتاح عادة ف

العمل لذلك ففي الحاالت التي يتاح فيها قدر من الحرية السياسية في المجتمع األكبر 

فان أعضاء التنظيم يكونون األكثر تهيؤ لالستفادة من هذه الحرية مقارنة بغيرهم من ،

لك فان جانب ذ إلىأي من نوع من المؤسسات المدنية ، إلى المواطنين الذين الينتمون

المجتمع المدني يساهم في التنشئة االجتماعية من خالل رفع مستوى الوعي لدى 

المجتمع بذاته ،و ترسيخ مبادئ المبادرة التطوعية والمشاركة في تنمية المجتمع 

و بث روح االنتماء و المسؤولية لدى المواطن اتجاه مجتمعه  ورعاية شؤونه،

 ديه.وتقويض روح االتكالية و الالمباالة ل

 يـوظائف المجتمع المدن-2

مثلما تعددت مفاهيم ومعاني المجتمع المدني وخصائصه تعددت الوظائف والدوار 

 التي يقوم بها في المجتمع ومن هذه الوظائف ما يلي:

                                                           
 .111.، صالذكر المرجع سابقتامر كمال الخزرجي: -57
 ،2006القاهرة،عالم الكتب للنشر والتوزيع الديمقراطية بين الحقيقة والوهم،لطيفة إبراهيم خضر،  -58

 .35.ص 
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فالمجتمع المدني يعمل على ضبط ضبط توازن العالقة بين الدولة والمجتمع: -1

بعض وفي هذا يمكن اإلشارة إلى أن كل سلوك األفراد والجماعات اتجاه بعضهم ال

منظمة أو جمعية تفرض مجموعة من القواعد الخاصة بالحقوق والوجبات التي 

تترتب على الفرد نتيجة انضمامه لتلك المنظمة،وذلك شرط قبول األعضاء بهذا 

االلتزام، وهذا ما يسهل االنضباط والتواصل في المجتمع، كما يعمل المجتمع المدني 

اد توازن بين سلطة الدولة وسلطة المجتمع،فمثال مؤسسات المجتمع المدني على أيج

توجد توازنا بين الدولة ومؤسساتها من طرف والمجتمع من طرف آخر. فهي تقف 

كحاجز أمام الدولة من خالل بسط نفوذها وهيمنتها، كما إن تجمعات المجتمع المدني 

 59الداخل نجدها داخل الدولة وتعمل على تنفيذ اإلصالح من

 إشاعة ثقافة مدنية: -2

إن المجتمع المدني هو مهم لتحقيق الديمقراطية، والذي يعمل على إرساء قيمها 

وأسسها على المجال السياسي واالجتماعي، بحيث نجد أن منظماته هي تفسير على 

الدولة،  اإلدارة الحرة والمشاركة االيجابية ألفراد داخل المجتمع، وليس إجبارمن

فمؤسساته تعبر عن ديمقراطية في حياتها الداخلية وهي أجدر واقدر على المساهمة 

في التطور الديمقراطي للمجتمع كله، وكذا إكساب أعضاؤها ثقافة ديمقراطية 

 .60الديمقراطيةرسة وتدريبهم على المما

 وظيفة حل وحسم الصراعات: -3

ات بطرق ودية بعيدة عن تدخل تعمل مؤسسات المجتمع المدني على حل النزاع 

الدولة وأجهزتها البيروقراطية،وبهذا فإن مؤسسات المجتمع المدني تجنب أعضائها 

المشقة، وفي نفس الوقت توفر لهم الجهد والوقت ألعضائها في تنازعاتهم،وبهذا 

يكسبون الثقة والخبرة الالزمة لممارسة الصراع الطبيعي السياسي في المجتمع 

 .61سلميةبطرق ووسائل 

ر عن تعبيبتوفر المجتمع المدني ومؤسساته يغرس في نفس األفراد الراحة واألمان لل

ة وظيفأرائهم ومطالبهم ومصالحهم بطرق سليمة بعيدا عن العنف، وبالتالي هذه ال

تؤدي إلى ترسيخ شعور وسلوك األفراد الحضاري، كما تعمل على الصراعات 

 االجتماعية بطرق سليمة.

                                                           
، بيروت 1، طثالثية المجتمع  المدني عن مسيرة نجاح الغرب وإخفاقهاأبو بالل عبد  هللا الحامد،  59

 .39.40، ص 2004الدار العربية للعلوم، 
 .86،ص  نفس المرجع60
 63ص  ،المرجع سابق الذكرالرن عبد القادر:  -61
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مثل يوب صراعات أو نزاعات داخل المجتمع يتدخل القانون باعتباره وفي حالة نش

 ضمن اإلرادة الجماعية لحل هذه النزاعات،وفي هذا يقول "هيرماس" على القانون

ن مإطار المجتمع في حل الصراعات ونفي صياغة األزمات االجتماعية والوقاية 

ى اد بدورهم وبمدأضرارها فالمجتمع المدني عند هيرماس قائم على وعي األفر

تحكمهم في توجيه تيارات المجتمع نفسه دون أن يلحق أذى من جراء الفوضى 

 .االجتماعية التي تلحق بها

 الوساطة والتوفيق: -4

ونعني لها تجميع المصالح باعتبار المجتمع المدني يقوم بدور الوسيط بين الحكام 

خالل تحقيق الهداف ورغبات المواطنين  بطرق سلمية ، و ذلك من  والجماهير،وذلك

خالل تفجير قنوات لالتصال حيث تتولى مؤسسات المجتمع المدني مهمات متعددة 

فئات محددة قبل  إلىترتيبها و تقسيمها  إعادةتبدأ بتلقي المطالب و تجميعها و 

ا المواطنين وضمان الحكومة،والتي من خاللهاو تعمل على حل قضاي إلىتوصيلها 

مصالحهم التي تتوافق مع مواقف الجماعة وتمارس هذا الدور من خالل مجموع 

النقابات العمالية والمهنية والغرف التجارية والصناعية وجماعات العمال ومختلف 

 .62المنظمات الدفاعية

فهذه المؤسسات تستقبل المطالب التي عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة ثم لقيام 

جميعها وبعدها تقسيمها على فئات متعددة قبل توصيلها إلى الحكومة، فمثال لو بت

غابت هذه  الوظيفة التنظيمية لعجزت الحكومة عن التعامل مع هذه المطالب التي 

تعبر عن تعارض مصالح الجماعات واألفراد في المجتمع،ولهذا نجد سياستها سمة 

وهذه الوظيفة تعني أن حماية التي خاصة تبرز في كونها متحيزة لجهة دون أخرى،

يفرضها المجتمع المدني تتعدى كونها الحماية للمواطنين المحكومين ضد الحكومة 

 63فقط إلى كونها أداة لحماية الحكومة ذاتها من التوترات والصراعات المختلفة

وخطر االحتجاجات العنيفة،كما أنها توفر عنصر الوقاية للمجتمع ككل من االنقسام و 

 صراع والتفكك.ال

 ملء الفراغ في حال غياب الدولة وانسحابه: -5

لقد شهد العالم خالل الثمانينات من القرن العشرين ظاهرة انسحاب الدولة من قيامها 

بأدوارها ووظائفها خاصة في المجال االقتصادي واالجتماعي كالتعليم والعمل 

هذا الفراغ حتى ال يتعرض والسكن للمواطنين، وفي هذا ال بد للمجتمع النهوض لسد 

                                                           
 182ص،المرجع سابق الذكرالرن عبد القادر: -62

 .52.، صالمرجع السابق الذكرعطية حسين أفندي، -63
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لالنهيار وكذا لتحقيق حاجياته، هذا باإلضافة إلى االحتالل األجنبي ولحروب األهلية 

 .64التي في المجتمعات العربية

 إفرازات تيارات جديدة: -6

ات لكي يستمر المجتمع في التطور ال بد من أن تتوفر له قيادة ذات كفاء

ع ستطييال بد من تحديد تلك القيادات حتى  ومهارات ومستويات علمية عالية، وهذا

قة لحقيالمجتمع النضج والتواصل في تقدمه،  و تشكل مؤسسات المجتمع المدني في ا

ذه وين هالمجتمع بها ويندرج تك لإلمداددات الجديدة و مصدرا يامخزنا الينضب للق

المجتمعات داخل مؤسسات المجتمع المدني في النقابات المهنية والعالمية 

ب ى جذوالمجتمعات التعاونيات والمنظمات الشبابية والنسائية..الخ حيث تعمل عل

ا المواطنين إلى عضويتها واكتشاف قدراتهم ذلك من خالل العمل الجماعي وكذ

 دة.حمل  على عاتقهم تمكنهم من الحصول على ممارسات القياالمسؤوليات التي ت

فمؤسسات المجتمع المدني معظم قيادتها ضمن قيادات المجتمع المحلية والقومية      

بدءا من أعضاء المجالس الشعبية المحلية إلى القيادات البرلمانية في المجالس 

 .65التشريعية إلى قيادة األحزاب السياسية

 حاجات وحماية الحقوق والواجبات:الوفاء بال -7

ويقصد بهذه الحاجات هي الحماية والدفاع عن حقوق اإلنسان منها حرية التعبير 

والمجتمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات واالنضمام إليها والحق المتساوي أمام 

القانون،وكذا حق في التصويت والمشاركة في االنتخاب،والمساهمة في دراسة 

رات ومختلف القضايا،فمنظمات المجتمع المدني تعمل على تحقيق النقاشات والحوا

المصالح الخاصة باإلرادة وكذا مد يد العون والمساعدة للمحتاجين ومساعد للفئات 

الضعيفة من المجتمع،ولهذا أصبحت مشاركة المجتمع المدني ضرورية أساسية 

منظمات لها ادوار لتقليص معدالت الفقر والبطالة والفوارق االجتماعية، فهذه ال

عديدة بدءا بتقديم المساعدات اإلنسانية والخدمات والضغط والتأثير في السياسات 

 .66العامة، وكذا السياسات والبرامج العامة ورفع الوعي وبناء القدرات

 تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة: -8

                                                           
 .88.، ص الذكر  سابقالمرجعالرن عبد القادر،-64
 67، ص  المرجع سابق الذكرعطية حسين أفندي، -65

 .90، ص السابق الذكرالمرجع الرن عبد القادر: -66
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يرة  وعديدة تتعلق إن مفهوم التنمية هو مفهوم متطور ويشتمل على مؤشرات كث

بمواصفات الحياة االجتماعية والمعيشية،وال يمكن تحديدها بمؤشرات تقنية وكمية 

فقط أي ال يمكن اقتصارها على الدخل والصحة والوالدات والوفيات والتعليم، بل 

توسعت في أكثر من ذلك حيث شملت مؤشرات نوعية ترتبط باحتياجات السكان وكذا 

والمشكلة المتعلقة بالتنمية ال تقتصر على  67ى الجانب الثقافينوعية الحياة فضال عل

الموارد فقط، وإنما كيفية استخدام واستغالل تلك الموارد وهذه األخيرة تتوقف على 

نوعية البشر الذين يعملون على استخدامها ومن هنا يلعب المجتمع المدني ومنظماته 

ت الفردية ألعضاء وكذا العمل على دورا بارزا لتنمية وتطوير هذه المهارات والقدرا

 تأمين الخدمات ونزايد االحتياجات خاصة ما تشهده البلدان النامية.

 نميةكما عملت مؤسسات المجتمع المدني على القيام بتنفيذ برامج وخطط الت    

 لمجتمعيع االشاملة بمختلف جوانبها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  ولكي يستط

 ا:منه ق وظائفه هذه ال بد له أن يتبع مجموعة من الوسائل واألدواتالمدني تحقي

 التربية والتنشئة االجتماعية والسياسية: -9

تعتبر التربية المدنية من الوسائل الهامة في تحقيق األهداف والقيام بالوظائف 

التي يستخدمها المجتمع المدني، فهي تنطلق من أن الفرد ال يعيش بمعزل عن 

بل هو عضو مندمج فيما يعرف بعض الباحثين التربية المدنية بأنها جانب الجماعة 

من الجوانب التربية الذي يحدث شعور لعضوية في الجماعة حتى تنسق حياتها 

لفائدتها المتبادلة، فانضمام الفرد إلى عضوية جماعة معينة يؤثر على حالته النفسية 

ك من خالل مشاركته في مختلف وبالتالي يشعر باالنتماء إلى تلك الجماعة وذل

كما يعرفها قدري محمد  النشاطات العامة وكذا حرية تعبيره عن رأيه بشكل سلمي،

فهمي على "أنها عملية يكتسب الفرد عن طريقها الخصائص األساسية للمجتمع الذي 

يعيش فيه ،ممثلة في القيم و االتجاهات و األعراف السائدة في مجتمعه،و معايير 

 .68جتماعي المرغوب في هذا المجتمع "السلوك اال

فالتربية المدنية تهدف إلى تكييف اإلنسان مع متطلبات عصره ومحيطه االجتماعي 

وجاءت هذه األخيرة نتيجة لعدة عوامل أفرزتها عوامل مختلفة تفاعلت فيما بينها أو 

جدية متكيفا مع االجتماعي ويمارس دوره فيه، فالتربية المدنية هي عبارة عن 

لمستقبل على قاعدة الديمقراطية، بحيث مجوعة من المهارات التي تقتضي بناء ا

تكون هذه المهارات راسخة داخل العائلة وحتى في المدرسة وكذا في األماكن العامة 

                                                           
 .90ص  نفس المرجعالرن عبد القادر: -67

مصر:العلم و االيمان ،التنشئة االجتماعية و عالقتها بالتنشئة االجتماعيةطاهر علي موهوب ، 68

 .44،ص.2010التوزيع،للنشو
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بغية تحقيق الهداف السامية لتلك التربية، يعمل الباحثون المدنيون على إرساء أسسها 

طير من ديمقراطية وحقوق لمواطنين. وكذا عرض المعلومات وفق معايير ذات تأ

وتنظيم والتي تكون متعلقة بالمؤسسات السياسية وطريقة أدائهاوبذلك يشكل المجتمع 

المدني البنية التحتية للديمقراطية،وهو أشبه بالشرايين والقنوات التي تجري فيها 

المسائل الحيوية للديمقراطية وهي الحرية وإن كان من المسلمات، أنه ال تنمية بدون 

قراطية من غير مجتمع مدني إن القضية أعمق من العالقة ديمقراطية وكذلك الديم

العضوية بين المجتمع المدني والديمقراطية،على اعتبار أن تنظيمات المجتمع المدني 

عن طريق نقل القيم و المسؤولة عن التنشئة المدنية السياسة المبكرة للمواطن، 

ي عن المجتمع وبصفة عامة يرجع الزخم الفكري والبحث69المعتقدات السياسية 

المدني إلى الدور االستراتيجي الذي لعبته المجتمعات المدنية الحديثة في التحول 

الديمقراطي مثال في أفريقيا افترض "الري ديموند" أن المجتمع المدني أصبح خطا 

فاصال للجهود الرامية لبناء نظام ديمقراطي فعال، وحدد المكانة للمجتمع المدني 

لطة الدولة وتشجيع التعدد واالنفتاح في تدفق المعلومات واستكمال العلمية في تقييد س

الدوار ألحزاب السياسية في تعظيم المشاركة السياسية وبناء قنوات متعددة منها خلق 

 70الحزب السياسي وأخيرا تحفيز قيمتي المحاسبة والشفافية

 

 يم الخدمات للمواطنين: دتق-

تعتبر وظيفة تقديم الخدمات الصحية والتعليمية من أهم الوظائف التي يضطلع 

بها المجتمع المدني وكذلك توفير الرعاية لذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن 

فوجد منظمات المجتمع يساعد على مراجعة وتحسين دور الدولة فيما  71والمعوقين

 يتعلق بتقديم الخدمات العامة

 لطة الدولة:الرقابة على س-

بط تعد منظمات المجتمع المدني أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وض

ل هم البعض،ويكفي في هذا الصدد اإلشارة إلى كضسلوك األفراد والجماعات بع

تب منظمة أو جمعية تضع مجموعة من القواعد بشأن الحقوق والواجبات التي تتر

 على الفرد نتيجة انضمامه إلى عضويتها.

                                                           
للدراسات السياسية و  األهرام،القاهرة:مركز،موسوعة الشباب السياسية األحزابهالة مصطفى،69

 .66،ص.2000،اإلستراتيجية
، دراسة ميدانية ألحزاب دولة الرفاهية وتنظيمات المجتمع المدنيأحمد محمد عبد الغني محمد، -70

 43، ص2004السياسية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة القاهرةـ 

السياسة الدولية العدد : الفاعل الجديد على المسح الدولي القاهرة: المجتمع المدنيمصطفى كامل السيد: 71

 27، ص2005نجوبلية 40المجلد  61
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ألخير اهذا  ونتيجة للصيرورة الفكرية والفلسفية العميقة  للمجتمع المدني نسج  

 لمجتمعين اقواعده ونسقه ،الن المجتمع المدني يعني بشكل مباشر اعترافا بالتمايز ب

كما يعني ته ،و الدولة ،و يعني أيضا اعترافا بالفرد كمواطن أي ككائن حقوقي قائم بذا

دني مع الملمجتاز بين الجماعات المكونة ،لذلك فإننا نميز بين اعترافا بالفروق والتماي

 ية.باعتباره مفهوما معرفيا والمجتمع المدني باعتباره قيمة أخالقية و مطلب

 :تجربة المجتمع المدني في الجزائر لثالمحور الثا

 للمجتمع المدني خالل فترة األحادية. لجذور التاريخية -أ

 في الجزائر . المدنيلمجتمع معالم إرساء ا-ب

 .األطر األساسية لتفعيل المجتمع المدني   الجزائري-ج

 للمجتمع المدني خالل فترة األحادية: لجذور التاريخيةا-أ

يعد المجتمع المدني أحد األشكال الحديثة لتنظيم المجتمعات بما يحقق التعاون بين 

اعية و الثقافية بهدف و الشعوب في مختلف المجاالت االقتصادية و االجتم األفراد

و ذلك على ،حماية حقوق اإلنسان بما يضمن أعلى درجة من المساواة و سيطرتها 

أساس من االحترام المتبادل والمتوازن بين المصالح الخاصة و المصلحة العامة 

و منطلق الدراسة سيتناول المراحل الهامة التي مر بها النظام  72للمجتمع ككل

السياسي على اعتبار أنه يمثل مجموع اإلجراءات الخاصة بالقرارات الموجهة لكل 

سواء منها ما تعلق بتنظيم أو تنسيق العالقات بين المجموعات الخاصة أو   ،المجتمع 

الخاصة بالعالقات السلطوية سواء بتلك المتعلقة بتعبئة المجتمع ككل أو بالقرارات 

إن مفهوم النظام السياسي يعتمد وجود على نمط مستمر ،73كانت مشروعة أو قهرية 

من التفاعالت و العالقات اإلنسانية و التي تتضمن عناصر القوة و السلطة و الحكم، 

نحو الحفاظ على  باستمرارالمتبادل يتجه  االعتمادحد  إلىهذا التفاعل الذي يصل 

لذات فهو نظام بنيوي مؤسساتي و يتبع ممارسات بقصد الحفاظ على الوجود عبر ا

و هو ذلك يلزمنا طرح السؤال ماهو المسار التاريخي الذي غير بنية  74الزمن

 المجتمع المدني و عالقته بالنظام السياسي؟ و ماهي محددات هذا التحول؟

                                                           
، دار النهضة العربية، المنضمات الدولية غير الحكومية في النظام القانوني الدولي،سعيد جويلي -72

 .10، ص2003القاهرة 

73-presse  parisanalyse des systèmes politiques’l. William la puerre –jean  

universitaire de France 1973.p35 
 ، الكويت شركة الربيعان للنشر و التوزيع.أصول النظم السياسية المقارنةكمال المنوفي،  -74
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 االستقاللبنية النظام السياسي بعد مرحلة -1

وقد  ،اك االستقالل كانت الدولة الجزائرية تحت حماية و مراقبة الجيشمنذ افتك

عاشت الجزائر بعد االستقالل إلى عقد التسعينات شكال من أشكال نظام الحكم القائم 

على سيطرة الحزب الواحد،و ما نجم  عنه من سياسة احتكار السلطة لذلك تكونت 

جبهة 75رحم الحزب الواحد  جل مؤسسات المجتمع المدني خالل هذه الفترة في

، فحسب  الدستور التحرير الوطني سواء على المستوى العضوي أو الوظيفي 

أجهزة  إلىالجزائري األول فهو يراقب كل منظمات المجتمع المدني التي تحولت 

هو  االستقاللو الطلب اإليديولوجي الملح زمن  االجتماعيةلتأطير مختلف الفئات 

.لقد وقع التركيز، في مناسبات عديدة، على التشريع  جتماعيةاالتحقيق الديمقراطية 

المبالغ فيه للنخبة القومية الجزائرية  ،لكن هذا المظهر من الطبقة السياسية ،البد أن 

التجانس الثقافي الكبير لهذه الطبقة السياسية فالمساوية و التسلطية سمتان  إليهنضيف 

و لجبهة ،ة لحزب الشعب الجزائري تحددان في الوقت ذاته اإلطارات المناضل

لقد نتج عن طول الحرب التحرير في الجزائر خضوع و إدماج  ،التحرير الوطني 

العلماء في صلب جبهة التحرير الوطني  التي أصبحت حركة سياسية مع بقائها 

مقسمة في مستوى قيادتها، هذه التجزئة سمحت  بتفوق العسكرين و منعت وجود 

و بعد ،الوطن محسوم لدى الجزائريين  إلىفاالنتماء الجماعي ،يتمتع بكاريزما  زعيم

جهاز تابع للدولة أصبح  إلىالحصول على االستقالل و تحول جبهة التحرير الوطني 

مرجعية فالجزائر  communautéالمجتمع الجزائري بمجمله  يبحث عن جماعة 

 خه الخاص.إطار اجتماعي ينقصه نموذج مرجعي متأت من تاري

، عملت فرنسا االستعمارية على إصدار االستعماريةالفترة  إلىو بالرجوع قليال 

ترسانة من القوانين بغية القضاء على النسيج االجتماعي للمجتمع الجزائري ،و قد 

عمد إلى فرض حصار مطبق على كل التنظيمات التقليدية من زوايا و حلق ،و 

و بصدور القانون التنظيمات االجتماعية و الثقافية ،ابتزاز المؤسسات الوقفية وحل 

،الذي مارس ضغوطات عدة على الجمعيات 76بفرنسا 1901جويلية  01الفرنسي في 

الجزائرية كما عملت فرنسا على استخدام تلك الجمعيات لخدمة أهدافها ، و تحييدها 

البعض األخر جمعيات جزائرية موالية لفرنسا و  بذلك نشأت عن أهدافها الحقيقية،و

 .اقتصر عملهما على نشر الوعي 

                                                           
،قسم العلوم  رسالة ماجستير، دور المجتمع المدني في صنع و تنفيذ السياسة العامةنادية بونوة،-75

 .122،ص2010-2009-باتنة–. جامعة الحاج لخضر السياسية ،كلية الحقوق
 .160،الجزائر :دار الغرب للنشر و التوزيع،دسن،صالمجتمع المدني و حماية البيئةيحي،وناس ، -76
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أبرز الفاعلين الذين تم إنتاجهم الجمعية الراشدية بالجزائر العاصمة التي تم  و لعل 

،و رابطة الشبان 1907،و حلقة صالح باي بقسنطينة في سنة 1902إنشائها في سنة 

كان لها أثر فعال من أبرز الجمعيات التي الجزائريين بتلمسان و نادي التقدم بعنابة ،

العربي اإلسالمي للشباب الجزائري نجد الكشافة اإلسالمية  االنتماءفي الحفاظ على 

بدافع اإلصالح   1931ماي  05كما أن هناك جمعية العلماء المسلمين مؤسسة في ،

الديني لكنهم في نفس الوقت أعطوه داللة ثقافية و سياسية و من خاللها تطوير الوعي 

 االحتاللالفرنسية بمرور قرن على  االحتفاالتردا على 77ئري الوطني الجزا

 الفرنسي للجزائر 

استبعادها من قائمة  إلىأما بالنسبة لألحزاب السياسية فقد ذهب بعض المنظرين 

منظمات المجتمع المدني في حين رأى البعض األخر أنه ال يمكن اقصاؤها من هذا 

ألن هناك فرق كبير بين المجتمع ،مقراطية اإلطار في العالم الثالث و الدول غير دي

المدني كمفهوم بعد تأسيس الديمقراطية كنظام حكم و المجتمع المدني كمفهوم في 

و في حالة السعي نحو الديمقراطية فإن األحزاب ،مرحلة ما قبل تأسيس الديمقراطية 

منظومة هي األكثر أهمية في عملية الديمقراطية حيث أن الدولة الجزائرية جزء من 

 05أما الفترة التي عقبت تاريخ  78الديمقراطية. ى نحو العالم الثالث التي تسعى بخط

سياسية في البالد حيث أكدت النصوص التعددية اللم تشر لمالمح  1962لية يجو

و  ،د و صريح على األحادية الحزبيةجاالتشريعية و دساتير الجزائر المستقلة بشكل 

الحزب الواحد و  إلىلسياسي و تحولت بذلك الجبهة خطر الجمعيات ذات الطابع ا

،كرس نظام سياسي بنى أساسه الوحيد ذو الشرعية القانونية و السياسية في البالد و

على نظام حزبي غير تنافسي ينطلق من مبدأ تضييق هوامش الحرية أمام مبادرات و 

ة للمواطنين، و نشاطات الجمعيات و التنظيمات ، و حتى المبادرات الفردية المستقل

األنظمة السياسية الحاكمة على بناء دولة قوية متحكمة في كل بذلك  قد عملت و

و الثقافية ،من خالل  االجتماعيةو  االقتصاديةجوانب و مفاصل الحياة السياسية و 

 االجتماعيةو  االقتصاديةإضعاف أدوار و تأثيرات المجتمع في البنى السياسية و 

ة و قد اعتمدت على النمط الشعبوي الذي يعتمد على التعبئة الطبيعة الكوربوراتي

و احتكارها خدمة المجتمع ،و لمختلف الهياكل 79الجماهرية و في ظل الحزب الواحد

                                                           
77Ali Merad .le réformisme musulman en Algérie de 1925 a 1940:essai 

d’histoire religieuse et sociale. Maison des sciences  de L’homme .recherche 

méditerrané .La Haye:Mouton .1967.p 33   
ورقة عمل قدمت الى ورشة دور  منظمات المجتمع المدني: خليفة تاريخيةبهاء الذين مكاوي، -78

د، ت،ن  فرقيااالمنظمات المجتمع المدني في البناء الديمقراطي، د.م.ن مركز دراسات الشرق األوسط و 

 .04ص
القاهرة، مركز دراسات المستقبل ،قضايا في النظم السياسية اإلفريقية ،حمدي عبد الرحمان-79

  .211ص،1998اإلفريقي، 
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و المؤسسات و فضاءات التنشئة االجتماعية و تأميمها من خالل خلق جهاز تشريعي 

ر الرسمية التي تريد و قانوني قهري و تمايزي ، يبطل كل المحاوالت التنظيمية غي

أن تنشط خارج اإلطار المؤسساتي للحزب الواحد ،و ذلك ألن الدولة آنذاك كانت 

ترى أن التنمية االقتصادية و االجتماعية و التربوية و الثقافية ، مدمجة في طبيعة 

و المالحظة هنا أن السلطة 80النظام السياسي المتبع إذ تعتبر من مهامه األساسية 

س الهرم السياسي سواء كان رئيسا أو الحزب كما تميزت هذه المرحلة مركزة في رأ

و تعني تركيز جميع األنشطة السياسية و اإلجتماعية حول للدوالتية،بميل جارف 

،فأقصت بذلك كل مبادرة أو منافسة ضاء العام لفو الهيمنة على ا االستحواذو ،الدولة 

لى مرحلة التكفل الذاتي بشؤونه و ذلك في الميدان ،ألنه برأيها أن المجتمع لم يصل إ

عن طريق تأسيس و انشاء تنظيمات جمعوية تدافع عن حقوقه و أرائه، و تخدم 

 مصالحه.

ليؤكد  أن الحزب  يتولى مهمته انجاز األهداف  26و في مادته  1963و جاء دستور 

النبيلة و  في المكاسب إدماجهاالثورة المتمثلة في األخذ بالمثل العليا اإلشتراكية و 

الفاضلة للتراث التاريخي و الروحي و الثقافي للشعب الجزائريالدولة كوسيلة لتسيير 

البالد منشطة و مراقبة من قبل الحزب الذي يضمن سيرها المنسجم و 

،فالحزب هو المحرك األساسي للمؤسسات و التنظيمات اإلجتماعية و 81الفعال

سياسي  إطارتناسق  نشاطاتها ضمن  و هو المسؤول كذلك عن ترابط و االقتصادية

واحد و مثلدعامة حقيقية لرئيس الجمهورية  وكذلك  الحال بالنسبة للحزب الذي 

استمد قوته من سلطة رئيس الجمهورية الذي كان يشغل األمين العام لحزب جبهة 

 التحير الوطني .

و ما عمق الهوة هو إخضاع مؤسسات المجتمع المدني وفق منطق الرقابة و 

على رأسها الحركة الجمعوية ،ضمن إطار المجالس المنتخبة و ماميز هذه المرحلة 

على الخصوص هي تلك التشريعات و القوانين التي أرست البرامج االشتراكية 

و في ظل للدولة و أهملت نشاط المجتمع المدني و جعلته مكمال للنظام السياسي ، ،

ما تبقى إال ل ناالمدني بعيد الم عتمهذا الوضع غير متوازن يصبح الحديث عن المج

من المؤسسة  الدينية و شبكات العالقات اإلثنية أو الجهوية أي الهياكل و الرموز التي 

لهامرجعية أقدم من النظام الرأسمالي و اعتمادا على نمط التحليل السياسي و 

أن المجتمع المدني كان ضحية  إلىصل نالوظيفي  االقتراباإليديولوجي و كذا 

                                                           
،بيروت 2،سلسلة كتب المستقبل العربي ،طالحركة الوطنية الجزائرية إيديولوجيا،صالح فياللي 80

 33،ص1999،:مركز دراسات الوحدة العربية
أفريل  21-61)المؤتمر األول لحزب جبهة التحرير الوطني(  ميثاق الجزائرجبهة التحرير الوطني، -81

 .112، الجزائر المطبعة الوطنية الجزائرية، ص1994
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الدولة التقليدية و هما النموذجان اللذان لم يستطيعا تحمل وجود مؤسسات مستقلة 

كما تم إصدار تعليمة تقضي بمراقبة إنشاء الجمعيات و إجراء   82تتمتع بنفوذ معين

و الذي  79-71تحقيق دقيق حول كل الجمعيات المصرح بها، كما جاء األمر 

جمعية تمثل خطرا محدقا بالتماسك الوطني بما تبديه من منافسة للدولة "يقضي بأن ال

،كما كرس المرسومين المعدلين لألمر مبدأ تغييب 83الممثل الوحيد لكل الجمعيات "

 إنشاء الجمعيات، 

تطور فهم الشعوب لمستوى و عمق  االجتماعيةمع تطور المجتمعات و البنى و 

العالقات في المجتمع بدءا من األسرة و الحي و تشمل مجمل لالعالقات الديمقراطية 

مركز العمل و النشاط اإلجتماعي حتى مستوى العالقة بين الشعب و الحكام... ،و 

لكي تتحقق العالقات الديمقراطية السليمة البد من توفر ظروف اجتماعية يسود فيها 

ة لتطبيق مبدأ الديمقراطيةدعوإلىكما ترافقت الدعوة الخ  مناخ الحرية و العدالة..

للقول  بأنه قد أسيء كثيرا فهم مبدأ  ،المساواة أمام القانون و البد من االستدراك هنا 

هذا  ،المساواة لدرجة  أن البعض وضعها بدرجة متكافئة في جميع مجاالت الحياة

الذي تختلف جوانبه البيولوجية و الفيزيولوجية  اإلنسانالخطأ يجري للحديث عن 

ة  في مختلف المجتمعات و على مر العصور تثبت أن الناس ال يمكن نفسية و العقلي

دثنا  عن الديمقراطية معناها حاذا ت84أن يتساو ال طموحا و ال عقليا و ال بنيويا 

و التي توفر قدرا من التشاور و المشاركة و قد يتم تلبية مطالب هذه الفئة أو ،الحديث 

و نظام التدرج  بعية ،اصر عالقة التتلك لكن بطريقة أسلوب يساعد على تعزيز عن

 .أصبح جزء من الثقافة السياسية ،الهرمي والسلطوي في المجتمع 

 ل هوالحد من السلطة الدولة و هذا بالفع نياإن وجود المجتمع المدني يعني ضم

ح لجنوالغرض منه تطوير وسطاء بين الدولة و مواطنيها و من شأنهم كبح احتمال ا

و  دكتاتورية  و المشكلة األساسية هو وجود دولة ضعيفة الى ممارسة السلطات

 مع ومختلفة و من ثم غير فعالة  مثلها في ذلك مثل المؤسسات األخرى في المجت

 رإطاي فاألمر لمعالجة عناصر أساسية تصبح كلها يستوقفنا المجتمع المدني ذاته و

ل على سؤاه و يعلق اللفعل ديمقراطي الذي يعتبر المجتمع المدني أحد مكوناترسيخ ات

 أمل اإلجابة عليه هل يعيش الفعل الديمقراطي في غياب المجتمع المدني ؟

                                                           
المجتمع المدني و التطور السياسي "أعمال ملتقى المجتمع المدني المفهوم و األبعاد"" ليندةلطاد -82

 الجزائر .2011ديسمبر  8-7يومي "ة المغاربية طقبالمن
 .20،صمرجع سابق الذكرناس يحي ،و- 83
الكويت وزارة اإلعالم،  1993،  02، العدد 22المجلد  عالم الفكر،مجلة ، إمامعبد الفتاح  إمام-84

 .87ص
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أنه ليس مرادف لها ، مع مالحظة أنه  إلىرغم ضرورة المجتمع المدني للديمقراطية 

خلق و تطوير الديمقراطية أي العالقة  فيكثر تأثيرا وفعالية أقدرة المجتمع المدني 

و تأتي أولوية الديمقراطية في كونها ،األخر  إلغاءيتحمل أحدهما   متبادلة دون أنال

لبناء مجمع مدني معاصر  (الحكوميةالدستورية الديمقراطية)توفر البيئة المؤسسية 

، فالمجتمع المدني تتجسد عالقة المجتمع المدني بالديمقراطية في مجاالت عديدة 

الوقت نفسه ركيزة لترسيخها و ينتعش في إطار الديموقراطية ،كما أنه يشكل في 

استقرارها ، فهي تزود أعضائها بخبرات حياتية تعزز قدراتهم على المشاركة في 

الحياة السياسية ، و إرساء مبادئ التسامح السياسي و الفكري و القبول بالتعدد و 

 إلىفالديمقراطية تتطلب المشاركة المنظمة الواعية المستمرة يضاف 85االختالف ،

 إلىذلك الحاجة اإلجتماعية تتطلب توجيه وتسيير مؤشرات الديمقراطية من القاعدة 

األسفل( و تظهر هذه العالقة  إلىعلى خط واحد )من األعلى  تصارهاالقمة بدال من اق

و العيش  اآلراءألركان الرئيسية للمجتمع المدني حق اإلختالف في اأيضا في أحد 

األعمدة المركزية للديمقراطية بما  إحدىذاتها وسط التنوع أي التعددية هي في 

لصراعات المجتمعية بكافة أشكالها يضاف واة إلدارة الخالفات ميسل آليةتوفرها من 

ذلك و ارتباطا بالحياة الديمقراطية الداخلية منظمات المجتمع المدني فهي تمارس  إلى

قيم الديمقراطية ب للضدور مدارس سياسية للتنشئة على الديمقراطية و مخزنا فين

ة في الساحة  يالمغذية  و توفيرها أجيال من العناصر القيادية لمختلف هيئات المؤسس

 عامة الديمقراطية.دالمجتمع المدني كونه  إلىالنظر حق السياسية و من هنا 

قد شهدت السنوات الماضية تناميا لحضور و تأثير منظمات المجتمع المدني على 

التي نظمتها األمم المتحدة حول التنمية  توياتا  في المسكافة المستويات ال سيم

 االقتصاديةمن التحديات  خفيفالت إطاروحقوق اإلنسان والبيئة وغيرها في 

ولما أصبح الحق في  86واطنينللموتأثيرها على الظروف الحياتية  االجتماعيةو

التنمية هي عملية أن  ،باعتبارقوق اإلنسان حالتنمية بعدا دوليا و جزءا ال يتجزءا من 

والسياسية أصبح من األهمية فهم  االجتماعيةو االقتصاديةتناول الحقوق تشاملة 

األدوار األساسية التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبها في التنمية المحلية 

 وكيف لها أن تساهم في القيام بالبرامج التنموية و تجسيدها على أرض الواقع.

فرض على الدولة استشارة مؤسسات المجتمع المدني و طلب  يمقراطيالد االنفتاحإن 

و يبرز ذلك في فترة األزمات و  االجتماعيمساعدتها في بعث التنمية على المستوى 

التطوعي وغير الرسمي لمنظمات المجتمع  االجتماعيفالطابع ،اشتداد المشاكل 

                                                           
، بيروت:مركز النظم السياسية العربية ،االتجاهات الحديثة في دراستها،إبراهيمحسنين توفيق -85

 54،ص2005دراسات الوحدة العربية،
 .1986األمم المتحدة ، بإعتبار الحق في التنمية كحق من حقوق اإلنسان  إعالن-86
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المدني سهل عليها عملية تأطير النشاط االجتماعي ألفراد المجتمع ،فهذه المنظمات 

نجدها تنظم حمالت تحسيس و توعية  ضد أخطار حوادث المرور و أخطار 

المشترك في الدولة و المجتمع  االهتمامغير ذلك من المواضيع ذات  ،إلى المخدرات

 تىل من خاللها الحفاظ على الثروة البشرية التي تعد من أهم دعائم تنمية بشو تحاو

و لعل أهم ما نستخلصه من دروس الماضي هنا أن التحول الديمقراطي ،أنواعها 

مؤسسات ديمقراطية  إنشاءبنجاح ال يعني ببساطة  هزيمة حكام سلطويين أو مجرد 

مدنية و السياسية و ذلك أن بقاء كل نظم التعدد الحزبي و النص  على الحريات ال

، بمعنى كيف تكون 87عملية التحول الديمقراطي يعتمد على نتائجها بالنسبة للشعوب

و زيادة  اآلمنةقادرة على تحسين ظروفهم المادية في مجاالت التعليم و الحياة 

السياسي و حماية الناس  االستقرارالرعاية  الصحية و األمن الغذائي و كذلك ضمان 

هكذا يقوم هذا المنظور على الربط  بين الديمقراطية و التنمية من خالل التأكيد و 

 غاياتهي  إنماال تعني ببساطة شكال معينا أو وسيلة محددة و على أن الديمقراطية

 يجب تحقيقها بما في ذلك دفع التنمية.

 تقراراالسالشرعية و  الديمقراطيةطبيعة النظام السياسي في ضوء معادالت بين -2

و  ،في المجتمع المدني :تكون بنية  المجتمع السياسي من أركان أساسية ثالثةت  

طبيعة النظام السياسي تحدد  إنو التفاعل بينهما و  االرتباطنظام  ،النظام السياسي

و  االرتباطشكل بداللة الركن الثالث من أركان الدولة ممثال بنظام تخصائصه و ت

ا النظام و مجتمعه المدني و تبعا لنوعية عالقات السلطة و التفاعل بين هذ آليات

 أخرىفالسلطة بمعنى قدرة إدارة ما على التحكم في إدارة أ إدارات  ،الخضوع بينهما

 إنسانيو توجيهها على الرغم منها و بخالف مصالحها ظاهرة طبيعية في أي مجتمع 

بالسلطة و يؤكد و العيش دون سلطة أمر خيالي يصعب تصوره فكل شيء يوحي 

"السلطة في حد ذاتها ليست بالشيء الحسن ر فإن لضرورة و جودها و كما يقول توف

و هي تؤثر في كل شيء و ما نحن  إنسانيةعالقة و ال السيئ ،إنها جانب البد منه أي 

وإذا كانت طبيعة هذه السلطة و خصائصها في أية دولة تحدد 88سوى نتاج للسلطة"

                                                           
87 -Eghosa, E osaghae, the study of political transitions in  Africa, review of 

Africanpolitical economy vol.22 N064 .1995.p188. 
 عقلنة  ىإلرية "أنها ميل الجماعة البشالديمقراطيةيعرفها عدنان حافظ جابر ،في مقاله" العقالنية و

قسر كن من الما يم من المشاركة في القرار و اإلقناع ، و أقل ما يمكن إدارتهابأكثرشؤونها و تنظيمها و 

 و العنف               

 
،مصراته تحول السلطة المعرفية و الثروة و العنف في بداية القرن الواحد و العشرونتوفلر ألفن: -88

 .15، ص1992للنشر و التوزيع  الجماهيرية:الدار 
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و التفاعل بينهما و بين المجتمع المدني فإن طبيعة هذا النظام  االرتباطبطبيعة نظام 

 هي: اشتراطات ثالثة  تحدد بدورها وفقا لمعادالت بين

 عل بينو التفا االرتباطحيث يتحدد نظام ، االستقرار ،الشرعية،الديمقراطية 

 هذه لنظام السياسي و المجتمع المدني شكال و مضمونا في إطار الدولة بطبيعةا

ألساس احدد و معادلتها التوازن و التفاعل بينهما و التي تقوم بدور الم االشتراطات

 لتفاعلامجتمعه و محصلة  إرادةأو  إرادتهتجسيد  نلقدرة النظام الحاكم أو عجز ع

 بيئتيني الو المنعكسة في صورة قرارات و سياسات تنفيذية ف رادتينالمتوازن بين اإل

دور ، ب لثالثة االشتراطاتلع الديمقراطية من بين هذه الداخلية و الخارجية و تضط

ن هذه ل بيمعامل التوازن األساس الذي يمنح مسماه لجملة نظام عالقات توازن التفاع

 و باطاالرتو معادلتها فحضورها هو الذي يضمن ايجابية عالقات نظام  االشتراطات

ن اته مالمدني و مؤسسالتفاعل بين النظام السياسي و مؤسساته من جهة و المجتمع 

نع ،و صجهة ثانية من خالل ضمانها لمشاركة المجتمع في اختيار نظامه السياسي

و  ،علمجتما رادة مؤسسيا إلقراراته، وتنفيذها بما يجعل هذا النظام تجسيدا أساسيا 

 .مصالحه

بعد أن تزايد  زخم الفواعل السلطوية  االختالالتو قد تزايد خطر هذا النوع من 

و تقنياتها و  االجتماعيكم حالضبط و الت آلياتالتحسن و التنوع المستمرين في بفعل 

 إمكانيةفي أنظمة الرقابة و وسائل القمع و أساليبه ،حيث أتاح ذلك للنظم السياسية 

أكبر لتطويع التعدد و التنوع اإلنسانيين و قدرة أكبر على التحكم في البنية الكلية 

و  االستقرارثالثة الديمقراطية ، الشرعية ،  اشتراطاتبللمجتمع و خالياه ومفاصله 

  االنضباطعمل النظام الحاكم قد غيب لديه   آلياتعن  االشتراطاتغياب هذه 

و زاد من جهة أخرى سلطاتها و قدرات الضبط فيها، بقدر ما ،المعلقة من جهة 

لكيفي حد التحكم ا إلىانقض  من جهة ثالثة من عقالنيتها حتى وصل بها األمر 

 و يؤسس 89السلبي في حياة المجتمع المدني و مصادرة حقوقه و حرياته األساسية

والمجتمع  ،و التفاعل بين النظام السياسي االرتباطالطابع السلبي  المميز لنظام 

المدني في حال غياب النظام الديمقراطي، للتضاد والتعارض بينهما و يدفع بكل 

المتاحة أساسا و  المتاح له من وسائل القسر و اإلرغام و أدواتها  الستخداممنهما 

نظام هو الطرف األكثر لهذا ا فسيكون90بكثافة للنظام السياسي للعنف ووسائل القوة  

على الطرف األخر )المجتمع  المدني( لتتطابق  إرادتهقدرة و أهلية على فرض 

جتمع )السلطة و الشعب( مع عندها  صورة الدولة و نظامها السياسي في ذهن الم

                                                           
، الرباط مجلة الوحدة، "الدولة القطرية، و سيناريوهات المستقبل العربي"، إبراهيمسعد الدين، -89

 .1988، 48عدد
 .31،ص الذكر ، مرجع سابقتحول السلطةتوفلر، الفن، -90
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أجهزة القمع و تغدو السياسة نشاطا حرا ومطلقا يتحقق و يتطور خارج الدولة و من 

والتفاعل بين النظام السياسي و  االرتباطنظام  صيرورةو يترتب عن  91ورائها

على هذه الشاكلة عجز النظام السياسي عن أداء وظيفته  صيرورتهالمجتمع المدني و 

ر عن اإلدارة العامة للمجتمع المدني و المجسد لها دستوريا و مؤسسيا بوصفه المعب

في الداخل والخارج  لتصبح صلته بمجتمعه المدني نوعا من العالقة الميكانيكية كل 

منهما خارجي بالنسبة لألخر و تأسيسا على ما تقدم تحكم القواعد التالية معدالت 

 .االستقرارية و العالقة بين اشتراطات الديمقراطية و الشرع

وصفها سية بلحقيقة العملية السيا نكرة و يتيالمجتمع اإلرادةو بذلك فإنه يلغي دور 

يحول  ونب، جدلية متشابكة من األفعال و األوضاع ليس للفاعل فيها قدرة أحادية الجا

ع و لصدااالفعل السياسي بينه وبين المجتمع الى نقيضه جاعال منه سببا للتنازع و 

 اللفاخت بدال من أن يكون إطار لحلها و آلية لتسويتها االختالفتعارض و مصدرا لل

 :التوازن بين 

 .الحرية و النظام -

 .الحقوق الواجبات -

 و النظام السياسي  المجتمع المدني -

ن طيعوفالناس يست ،نظام عام شرعي إيجادفالمشكلة لم تعد تكمن في الحرية بل في 

ون الحصول على النظام دون الحرية، لكنهم ال يستطيعون الحصول على الحرية د

 اعيةو بغياب  الشروط التي تؤمن قبول كل قوى االجتم نالنظام كما قال هنتكتو

ن م بيللنظام ورضاه عن سياسته موافقتها على الخضوع لقراراته، أصبحت هذه النظ

 ينيةبقدر ماهي متعايشة  ففيها تجتمع تاريخية ود (،ثنائيات )مزدوجات متضادة

عد لقواالمرجعيات القيمية و السلوكية بعصرية و علمانية التنظيمات المؤسسة و ا

ساليب ية أالتشريعية و اإلجرائية و استبدادية السلطة و فرديتها و شخصيتها و بدائ

ييبها ب تغعبية و أساليبحداثة وسائل تقييدها لإلدارة الش إجراءاتهاحكمها و نجاعة 

عن  الهاللحريات و الحقوق اإلنسانية األساسية  فالمشكلة األساسية تكمن في انفص

 ها ومجتمعاتها و قطيعتها معها، و عدم تعبيرها عنها و عجزها عن تجسيد إرادت

 .لمطالبها  االستجابة

                                                           
 .236، صالذكر مرجع سابق، الدولة القوميةأزمة برهان غليون، -91
 طارهاإنظم في تالتي  السياسية ، و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و القانونية ن األبنيةمجموعة من 

و يحدث ذلك ،شبكة معقدة من العالقات و الممارسات بين القوى و التكوينات االجتماعية في المجتمع 

ن قالل عو تعمل باست نشأتالطوعية التي  المؤسساتبصفة ديناميكية و مستمرة من خالل مجموعة من 

 .الدولة
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 وة مرحلة التعدديمعالم إرساء المجتمع المدني في الجزائر أو ما يسمى  : ب

 :االنفتاح السياسي

عرفت الجزائر خالل مرحلة األحادية عدة أزمات و مشاكل كأزمة البناء المؤسسي  

و بموجب الحركة الديموقراطية التي أطاحت باألنظمة االشتراكية 92للسلطة السياسية 

لقد دخلت و التوجه الكبير الذي ساد تلك الفترة نحو النموذج الغربي الديموقراطي  

و انتقال نحو نظام أكثر ،في مرحلة تحول 1988منذ أحداث أكتوبر الجزائر 

ديمقراطية مع أن الديمقراطية كفكرة و كممارسة ليست وليدة هذه األحداث، بل لها 

جذورها المتأصلة في تاريخ النضال لدى الحركة الوطنية بمختلف توجهاتها السياسية 

 االجتماعية و المشاركة السياسية واإليديولوجية التي كانت تطالب بتحقيق العدالة  و

في الحقوق و الواجبات. إلى جانب إرتباط مفهوم  الفرنسيينالمساواة مع المستوطنين 

المواطنة كنواتج لتحقيق الديمقراطية بالوثائق الرسمية لجبهة التحرير الوطني أثناء 

 اإلنسانحقوق الثورة ويبرز ذلك جليا من خالل مفاهيم الحرية، العدالة و المساواة، و 

و المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار و هو ما ورد بوضوح في بيان أو نوفمبر 

195493. 

ي المدن جتمعلقد صاحب االهتمام بعملية التحول الديمقراطي و إثارة أهمية موقع الم  

 ضمن فواعل التغيير السياسي و التحول االقتصادي كذلك من جهة أخرى ، حيث

 العوامل هذه و ذلك العتبارات عدة: برهان غليونيفكك 

 فقدان الدولة لمقومات شرعيتها و تعمق التبعية للخارج -

 زيادة الوعي لدى تنظيمات المجتمع المدني ، مع تصاعد موجة الدمقرطة.-

 تأثيرات األزمة االقتصادية العالمية ،و ماصاحبها من ضغط دولي عالمي. -

 23إقرار دستور جديد في  ارعة جسدهاو قد شهدت الجزائر تحوالت سياسية متس

و هو داللة واضحة  ،النقابية معهاو ،مبدأ التعددية الحزبية الذي كرس  1989فيفري 

على مكانة هذه المنظمات في تشكيل و رسم السياسة االقتصادية و االجتماعية، 

بغي أن على إقرار التعددية الحزبية فقط، و إنما ين افالنظام الديمقراطي ال يؤسس بناء

يصاحب التعدد الحزبي االعتراف بالتعدد في القوى االجتماعية، بحيث يسمح تشكيل 

                                                           
مجلة السياسة ""التعددية السياسية في العالم الثالث:الجزائرنموذجا،عمرو عبد الكريم سعداوي-92

 .61،ص138،1999لعددا،الدولية
، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة و آخرون،  -93

 .34، ص2002
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الوعاء الحاضن  ت بذلك فاعلة تشارك في إدارة الشؤون العامة، شكل اجتماعيةقوى 

 لتطور المشروع الديمقراطي.

األطر األساسية لتفعيل المجتمع المدني في الجزائر:-ج  

لمدني شأنها شأن مختلف المؤسسات تخضع إن وجود مؤسسات المجتمع ا

 لىإو لتكون ناجحة و فعالة تحتاج  لقواعد و آليات خاصة بها ،من جهة،

و أمتطلبات أو شروط البد من توافرها من جهة أخرى   و هناك عدة أطر 

ي عوامل يجب اجتماعها لكي يتمكن المجتمع المدني من أداء وظيفته ،ف

 اراإلطالسياسي ،  اإلطارو هي  العناصرتحديد هذه لى إضوء ذلك ذهبنا 

 القانوني. اإلطارالحقوقي ،  و 

 السياسي: اإلطار-1

هذه القوى االجتماعية حرية التعبير عن ل الذي    يوفر اإلطارهو   

مصالحها و آرائها بطريقة سليمة و منظمة على أساس التعدد السياسي و 

و المؤسسات السياسية و االجتماعية و  تظيمانالت إقامةالفكري و حرية 

تداول السلطة و توفير ضمانات  االقتصادية و الثقافية و احترام مبدأ

متى قويت و دعمت قوى و الشفافية و المسائلة ، اإلنسانالحريات و حقوق 

كنظام حكم  الديمقراطيةتسهم في تثبيت  فإنهاالمجتمع المدني و مؤسساته 

ز عليها الصيغة كثابة األرضية التي ترت،فالمجتمع المدني هو بم

 94بقيمها ومؤسساتها و عالقتها. الديمقراطية

و المجتمع المدني  الديمقراطيةو بمعنى آخر ترسو عالقة طردية بين 

تدعمت مؤسسات المجتمع الديمقراطية،مؤداها أنه متى ترسخت أسس 

مدني تراجعت مؤسسات المجتمع ال الديمقراطيةالمدني ، و متى انحسرت 

أي تعطلت عن أداء دورها،و أصبحت عديمة الفاعلية،فليست مؤسسات 

البارزة و حسب و إنما هي تشكل  الديمقراطيةأعالم  إحدىالمجتمع المدني 

حقيقية بغير مجتمع  ديمقراطيةالدعائم األساسية لها أيضا .فال ممارسة 
                                                           

 ك م حول تلاش العاهي أحد مبادئ الحكم الرشيد ،فالشفافية نقصد بها كشف الحقائق و النقالشفافية و المسائلة

تي تبيح ئق الالحقائق و ضرورة اطالع  األعضاء و المواطنين و المهتمين و المعنيين على تفاصيل تلك الحقا

عضاء اسب أحق الجماهير في أن تسأل و تح المشاركة الفعلية و الفعالة لجميع األطراف،أما المسائلة فهي

 .هدفيناألجهزة الحاكمة ،بغية تعزيز و تحقيق الكفاءة و الفعالية في انجاز و تقديم الخدمات للمست
 211،ص،،مرجع سابق الذكر،المؤشرات الكمية و الكيفية  بناء المجتمع المدنيحسين توفيق إبراهيم ،94
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تمع تتعزز بوجود مؤسسات المج الديمقراطيةمدني فاعل و نشيط، بل إن 

 الديمقراطيةالمدني ،ففي سياق الدفاع عن مصالح القوى التي تمثلها تصون 

 .95و تعمل على ترسيخها

ي ر فتحظى أنشطة منظمات المجتمع المدني و مختلف  مكوناته باهتمام كبي

 المجتمع و الرأي العام ، فهي تمارس عملية تأهيل و تثقيف و توعية

ت الحكومية ، للحصول على المجتمع من جهة ، و تأثير في السياسا

ذه هالمكاسب المخطط لها في مجمل اهتمامها من جهة أخرى ، و بذلك فان 

 كوناألنشطة تكون واسطة فاعلة ،بين الفرد و الحكومة ، التي عادة مات

،  جيةاتياإلسترمنشغلة في االهتمامات السياسية العليا و الدولية و الشؤون 

شط ين عن تفاصيل و دقائق حياة المجتمع و متطلباته ، فعبر هذه المكونات

،  راطيالديمقالنهج  إطارالمجتمع المدني ليكون مكمال للنظام العام ، في 

 المؤتمرات و إقامةمن خالل النقاش الحر و نشر األفكار و الرؤى و 

 الخالف الندوات العامة ، و طرح مشروعات التعاون الفكري في ممارسة

 راتو التوافق و تقريب وجهات النظر ، لتمكين الحكومة من اتخاذ القرا

ع من تنوالمالئمة لجهة مصلحة الفرد و المجتمع ، إن النسيج االجتماعي الم

ن األفراد و المصالح ، يستوجب من المنظومة السياسية الدستورية ، أ

 تضمن سماع أصواتهم و تحترم آرائهم.

 اإلشعاعع المدني ، تشكل حزمة من نقاط الضوء و إن مكونات المجتم 

كأسلوب للحياة ، و يشمل ذلك اآلراء و المقترحات  الديمقراطيلجهة النظام 

أو الضغوطات المؤيدة أو المعارضة للحكومة ،غير أنها في النتيجة ستساهم 

، بحيث يمكن تشبيه عمل  الديمقراطيةو تشارك في العملية السياسية 

كمصفاة تمر من خاللها مطالب أفراد  الديمقراطيلمجتمع السياسي في ا

 إلىفتتحول  بإيصالهاالمجتمع المتنوع،و تقوم مكونات المجتمع المدني 

و و متطلباته, إرادتهسياسات عامة، تعبر في النهاية عن صوت المجتمع و 

أحيانا تلجأ إلى تحقيق ذلك من خالل آلية التوافق الدينامي ، و هي كذلك 

اسية للعملية السياسية في المجتمع المدني و هي آلية الحلول الوسط سمة أس

و التي تشير إلى معادلة المصالح المتصارعة حول القوة في المجتمع من 

                                                           

 أحمد شكري الصبيحي،مرجع سابق الذكر ،22195



56 
 

خالل قبول استقطابات و تنازالت جزئية من مطالبها مقابل تعويضات في 

 مجاالت أو مرحلة ال حقة بما يحفظ للمجتمع درجة من االستقرار القائم

من المظاهر المهمة ألنشطة المجتمع المدني االيجابية ، هي  إن96على التعدد

ال الحمالت التي تقودها الصحافة الحرة لمحاربة الفساد ،و الممارسات التي 

مصلحة المواطن و يدخل في هذا المضمار أنشطة منضمات حقوق  تخدم

لعامة ، في مجال المتابعة العامة ألوضاع الحقوق و الحريات ا اإلنسان

إلى إقامة الحلقات النقاشية حول القضايا التي تدخل ضمن اهتمامات  إضافة

الحكومة خالل المراحل الحرجة ،و تقديم األفكار و المعالجات المستمدة من  

 .القاعدة االجتماعية

إن موضوع المجتمع المدني في الجزائر يثير العديد من القضايا و  

لى عما يثير أيضا العديد من المشكالت التساؤالت على صعيد المجتمع ،ك

عة طبيفصعيد الدولة )السلطة الحاكمة (و أجهزتها و قوانينها و سياساتها 

يد الحركة و حدودها أمام المجتمع المدني تتحدد مالمحها من خالل تحد

رى أخ أنماط العالقة بين الدولة من جهة ،و المؤسسات االجتماعية من جهة

 ديمقراطيةن يقوم بوظائف أساسية ذات مضامين للمجتمع المدني أ يراد

،من خالل الحد من سلطة الدولة و التعسف في استعمالها و تعزيز 

ذي الدستوري ال اإلصالحالمشاركة السياسية االيجابية في المساهمة في 

 .السياسي اإلصالحيتماشى و متطلبات التنمية و 

 فالتجارب التي اتخذها النظام السياسي الجزائري فيما يخص مضامين 

ية سياسطبيعة التحالفات ال إالالتعديالت الدستورية لم تعكس في الحقيقة 

اح التي فرضت سيطرتها على مضمون تلك التعديالت الدستورية كقوة اقتر

 لكاملةا ةفاعلة و مهمة ،تتمتع بمستوى من الفاعلية تمكنه من اكتساب األهلي

و توجيهها بما يخدم المسارات العامة للتنمية  اإلصالحفي عمليات 

 السياسية.

حول دورها  المدنييعد النزاع بين النظم السياسية، ومؤسسات المجتمع   

المجال  فيمؤشراً على أن مسألة تنظيم الحدود واالختصاصات  السياسي
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وليس كما تدعى  رالعام ،مازالت مسألة غير محسومة لدى صناع القرا

 .المدنيالنظم السياسية أن هذا الدور يخرج عن اختصاص المجتمع 

هو جملة المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  المدنيفالمجتمع   

ميادينها المختلفة من أجل تلبية االحتياجات الملحة  فيتعمل  التيوالثقافية 

أن المجتمع  أيالدولة،  للمجتمعات المحلية ،وفى استقالل نسبى عن سلطة

عبارة عن مؤسسات مدنية ال تمارس السلطة ،وال تستهدف أرباحاً  المدني

ً يتمثل  صياغة القرارات  فيالمساهمة  فياقتصادية ولكن لها دوراً سياسيا

 .97من موقعها خارج المؤسسات السياسية

ة يمنلله المدنيوبالرغم من الجهد المستمر من جانبها إلخضاع المجتمع   

سات قد أثر على أداء بعض مؤس األجنبيالحكومية، فضالً عن أن التمويل 

أو  بحيث جعلها تهتم بقضايا ثانوية ضمن أجندات تابعة المدنيالمجتمع 

ً سواء ف المدنيمفتعلة، إال أن المجتمع  خص ييما مازال يلعب دوراً سياسيا

علق تت التيية القضايا السياسية واالقتصادية الداخلية أو القضايا المصير

 بشئون األمة.

ا ال تسعى للوصول إلى السلطة، فإنه المدنيوحيث أن مؤسسات المجتمع 

تحول يم التنمية ثقافة المشاركة بما يدعم ق فيبارز يتمثل  سياسيتقوم بدور 

يبهم تعليم المواطنين وتدر في أساسيفضالً عن قيامها بدور  الديمقراطي

ً ما يت  بمهام علقعملياً، وإكسابهم خبرة الممارسة الديمقراطية. وهناك أيضا

لى عتقوم  والتيتطوير الثقافة الشعبية لدى الناس،  في المدنيالمجتمع 

مية نظيتصياغة  فيإعالء أهمية تنظيم الجهود الذاتية والمبادرات التطوعية 

ما يدفع ، وبالثقافة السياسية وبالسياسي بالوعي خالقة تؤدى إلى االرتقاء

 ر على،وفى التأثي السياسيصناعة القرار  فيالناس إلى المشاركة الجادة 

 بناءومختلف المجاالت أو ما يعرف بالسياسات العامة،  فيسياسات الدولة 

 ، بعضهاالمدنيعلى ذلك برزت أدوار جديدة وعديدة منوط بها المجتمع 

 والبعض اآلخر ذو صلة بصنع السياسة. الديمقراطي متعلق بالتحول

                                                           
97Digital.Ahram.org.eg/articles.aspx؟serial=402838§eid=5941 األهرام الرقمي "المجتمع

" تحرير :محمد نور البصراتيالمدني و المشاركة السياسية   
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عمليات  فيالدعامة األساسية  هي المدنيفاليوم أضحت منظمات المجتمع  

باألساس وبحكم  المدنيالجزائر ، فمنظمات المجتمع  فيالتنمية، والتحديث 

كونها تعبيراً عن مبادرات مستقلة ومنظمة من جانب مجموعات متنوعة 

صنع القرار  فياالجتماعية، تعتبر أفضل آلية للمشاركة  من مختلف الفئات

، وذلك من خالل السياسيتتعلق بتطور النظام  التيورسم السياسات العامة 

، وما تطرحه من مبادرات وحلول، ومعنوي ماديما تقدمه من دعم وجهد 

مجال متابعة ومراقبة وتقييم السياسات العامة  فيوما تقوم به من أدوار 

و دفع أفرادها إلى المشاركة في العملية أو الضغط لتعديل مسارها،والتدخل 

يجب أن تقوم به منظمات  الذيويرتبط بطبيعة هذا الدور  98السياسية

تواجه منظمات المجتمع  التيبعض المعوقات والتحديات  المدنيالمجتمع 

مواجهتها والتغلب عليها قدرتها على  فييتوقف على النجاح  والتيالمدني ، 

تمثلها  التيأن تصبح أطرا حقيقة قادرة على التعبير عن مصالح الفئات 

مواجهة هذه  فيصنع مستقبلها، ويشترك  فيوتوسيع نطاق مشاركتها 

مجتمعنا ،بصرف النظر عن  في المدنيالتحديات كل منظمات المجتمع 

عمل عليها، سواء كانت قضايا تتعلق ت التيمجال اهتمامها أو نوعية القضايا 

 .االجتماعيأو  الحقوقيأو  السياسيبالمجال 

عالقتها بالسلطة  فيوحيث أن قيم السلبية والشك لدى الجماهير قد سادت 

قوة السلطة المركزية  المنتهجة ،  فيالسياسية، وتجد هذه السلبية تفسيرها 

العامة  أو قرار هام  السياسة فيأدت إلى االعتقاد بان كل إنجاز  والتي

ً من جهاز الدولة،  بمبادرة من الشعب  يأتيمن أعلى وال  أييكون نابعا

اتساع ونمو الالمباالة والسلبية  هيوكانت النتيجة المترتبة على هذا الوضع 

 فيدرجة المشاركة، وضعف تأثير األحزاب  فيبما يعنيه ذلك من انخفاض 

ألن يكون له  المدنيرصة للمجتمع الحياة السياسية، وهى عوامل منحت الف

التأثير على المشاركة السياسية. وعلى أية حال فإن تحليل دور  فيدور 

عملية صنع السياسة بأبعاده وحدوده وتقييم مدى  في المدنيالمجتمع 

عالقة  هي، هل المدنيفاعليته، مرهون بطبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع 
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 فيتعاون تقوم على الثقة واالعتماد المتبادل بين الطرفين؟ أم عالقة مازالت 

 توجهات متناقضة ما بين إيجابية وسلبية؟ وتجاذبهاطور التشكيل، 

فمنظمات المجتمع المدني أصبحت تعظم مفهوم المشاركة المجتمعية والتي تعنى حق 

يجب أن تكون قد تمت صياغتها كل مواطن في المساهمة في اتخاذ القرارات التي 

بشكل جماعي ويستتبع ذلك تحسين صور المشاركة والتأكيد على الحقوق والحريات 

 99األساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

 اإلطار الحقوقي-2

م لنظايفترض الحديث عن حقوق اإلنسان و المجتمع المدني الطفرة التي حققها ا  

هذه بتصل تالعالمي في الفصل الثاني من األلفية الثانية فيمل يتعلق بتطوير ثقافة 

 المفاهيم .

في  فالمفهومان يرتبطان عضويا يبعضهما البعض ،و كالهما يلعب دورا محوريا  

 تمثل فرض استبعاده من المشاركة في بناء مجتمعه ،أوتحرير اإلنسان من أي قهر 

أي  رفض في حرمانه من إشباع حاجاته األساسية ،أو أن يتجه التحرير اإلنساني إلى

و إلى ية أشكل من أشكال التمييز بين البشر سواء كان هذا التمييز مستندا إلى الرؤ

،فقد ولد  لطائفةو ا تى إلى الدينالخلفية العائلية أو القبلية أو إلى الجماعة العرقية أو ح

راب فكلكم آلدم و آدم من ت البشر أحرارا متساويين ،ترجع أصولهم ألصل واحد،

ارد الموالناس متساوون ،و كذلك الناس متساوون في الموارد الطبيعية التي تصنع ك

 األخرى و أي مساس بذلك يعد إخالال بحقوق اإلنسان.

حاجات األساسية و االجتماعية و الثقافية فإذا أشبع و البشر جميعهم لديهم نفس ال   

البعض حاجاته بدرجة أكثر إفراطا على حساب حرمان البعض اآلخر فان ذلك يعد 

تعديا على حقوق اإلنسان ،و من هنا يقول الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو "إن 

 100اإلنسان لم يعرف الظلم و الشر اال من خالل حياته في المجتمع "

صف ة النقد بدأت مع بداي اإلنسانهو مايعني أنه إذا كانت مسألة حقوق و   

ة الثاني من القرن العشرين ،فقد أصبحت هي القضية المحورية مع نهاي

 ا .القرن لعشرين و مع بداية األلفية الثالثة أصبح االهتمام بها حاد

قضية المجتمع المدني ،و ذلك لعدة  اإلنسانو يتصل بقضية حقوق   

ذات  إلىو المجتمع المدني يستندان  اإلنسانبارات منها أن حقوق اعت
                                                           

 المرجعنفس محمد نور البصراتي ، 99
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الحاجات األساسية و الحق في  إشباعالعناصر التي تتصل بالحق في 

المشاركة، و كل ذلك على أساس من  المساواة ،و هي الوظائف و المهام 

التي يسعى المجتمع المدني للتأكيد عليها ،و من هنا تبرز أهمية المجتمع 

من خالل مفهوم جديد ظهر أيضا  اإلنسانني فيما يتصل بمسألة حقوق المد

خالل النصف الثاني من القرن العشرين و هو مفهوم  التنمية المستدامة 

،الذي يعني في جانب منه اعتماد البشر على أنفسهم في تطوير قدراتهم و 

ن تنمية واقعهم االجتماعي بما يشبع حاجاتهم األساسية ،و من المفترض أ

يلعب المجتمع المدني دورا أساسيا في هذا الصدد و بخاصة المنظمات غير  

 .101الحكومية 

تأكيدا جديدا على مساحة التراث  اإلنسانو اليعد التأكيد على حقوق   

،فقد جاءت األديان جميعا لتقدم حقوقا جديدة لإلنسان ، كما تأكد  اإلنساني

حقوق  البعض  لىالبعض عمن حقوق ،و حتى تضمن جور  استقرعلى ما 

اآلخر ، فإنها فرضت العبودية هلل وحده حتى يصبح البشر نتيجة لذلك 

 اإلنسانأن حقوق  إلىفي كل شيء،و من الخطأالكبير النظر  متساوون

مرتبطة بالحضارة الغربية فقط،أو أنها نتيجة لهذه الحضارة فقط .تأكيدا  

الذي صدر عام  نساناإلالعالمي لحقوق  اإلعالنلذلك فإننا نجد أن 

،ألنه 1946الصادر في  اإلنسان،اعتمد على األسس النظرية لحقوق 1948

و هو الذي تحلى في أحيان كثيرة عن األخذ  كان السباق في معارضته،

 . 102تاريخيا اإلنسانبصيغة حقوق 

 ومبادئ  إطارإن إعطاء الضمانات الالزمة لحركية المجتمع المدني في 

اسية واضحة من شأنه دفع حركية و نشاط هذه قواعد قانونية و سي

 المؤسسات من خالل :

ن كويتوجود دستور مستفتى عليه شعبيا ،يقر بالتعددية الحزبية ،و حرية -

يحمي  ة والهيئات و المنظمات السياسية و النقابية و االجتماعية و الثقافي

 . اإلنسانو الحريات و حقوق  الديمقراطية

 ري الفصل بين السلطات .أن يضمن الحكم الدستو-
                                                           
101Ibid..p.107. 

 26،27،ص،،مرجع سابق الذكرعزمي بشارة ،المجتمع المدني دراسة نقدية 102
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 ساتأن توجد و تحترم القواعد القانونية التي تنظم و تحكم تكوين مؤس-

 المجتمع المدني.

ورية دستاحترام النظام القضائي و العمل على استقالله لحماية الشرعية ال-

ايد المتز جاإلنتاالمفارقة الالفتة للنظر أنه رغم  أن .غير العامة و الحريات

 نون ،ولقالأنه يالحظ الطابع الهامشي  إالانونية في شتى المجاالت ،لقواعد ق

 باعدة بين النصوص الدستورية و الواقع العملي سمةممن ثم أصبحت ال

ع جتمعامة لوضعية هذه القوانين ،و بعبارة أخرى عندما نعالج مسألة الم

 هليتالمجتمع في ك إطارالمدني انطالقا من الفكر القانوني و موقعه في 

دة ي ع،تنكشف إذا العوائق التي تعرقل بروز المجتمع المدني يتمثل ذلك ف

علها ن تجأن الدولة في مجتمعنا لديها شبكة واسعة من القواني مؤشرات منها:

مسؤولة عن نشاط الفرد في مجاالت العمل و المشاركة السياسية و 

 د مجاالفرك للاالتحادات المهنية و الجمعيات بأنواعها ،و تكاد الدولة التتر

كل يش تدخلت فيه تحت شعارات مختلفة. إالمن مجاالت م مجاالت نشاطاته 

 ضعف المؤسسات القضائية أصدق تعبير عن وضعية المجتمع المدني .

ق درجة معقولة من التطور يتحق  بهيقصد االقتصادي : االطار  -3

التي يقوم االقتصادي ، على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص و المبادرات 

 بها المواطنون فرادى أو في ظل الجمعيات التعاونية المستقلة عن الدولة،

جزء من احتياجاتهم األساسية بعيدا عن تدخل  بإشباعأي بالسماح لألفراد 

الدولة .و في هذه الحالة يقتصر دور الدولة في المجال االقتصادي على 

م ربط التحول نحو ،و لذا يت103وضع القواعد التنظيمية لألنشطة الخاصة

بالتنمية االقتصادية و الرفاهية  و االستقرار السياسي الديمقراطية

االجتماعية و توسيع المشاركة السياسية فالعنف السياسي ينخفض في النظم 

و على هذا فنموذج النسق القائم على السيطرة المركزية على 104الديمقراطية

دية التي تبرر نشأته ،تؤديان و كذلك الظروف االقتصا كافية اإلنتاجوسائل 

                                                           
 298ص، ،مرجع سابق الذكرإبراهيمحسنين توفيق 103
تغير في و حدوث الفي النظام السياسي ، أ األساسيانعدام التغير الجذري و  أوغياب  باالستقرار السياسيقصد ي

لجماهير الب احدود معينة و مقبولة ،و يعلق البعض االستقرار السياسي على وجود المؤسسات التي تستجيب لمط

 العنف. إلىو تصرفها عن االنزالق 
،بيروت:مركز دراسات ،سلسلة أطروحات  العربيةظاهرة العنف السياسي في النظم ، إبراهيمحسنين توفيق 104

    286،ص،1992الوحدة العربية ،
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،من ذلك يظهر  105السياسية  الديمقراطيةآثار سلبية شديدة في مسألة  إلى

بوضوح الحاجة لتنظيم دور الدولة في المجال االقتصادي ،وفقا 

بعين االعتبار مصالح  جادة تأخذسياسية و اقتصادية تنموية  لالستراتيجية

المجتمع ودوره ،بحيث توفر لم مساحة الحركة المناسبة ،و في الوقت نفسه 

و بما ال يسمح  ومع مالحظة االحتفاظ للدولة بدورها المنضبط و المحدد،

بانفالت األوضاع المجتمعية اقتصاديا و اجتماعيا ،فال غنى للمجتمع عن 

 الدولة.

هو وهو المالذ اآلمن للجماهير  الحالي الوقت في المدنيأصبح المجتمع 

 دنيالم، فالكل يتفق على أن ازدهار المجتمع الديمقراطيالداعم للتطور 

ات الدولة، ولذا فقد خرجت المنظم فيمرتبط بقدر الديمقراطية المتاح 

ه وتوجي إلى المشاركة السياسية يوالرعائ  الخدمياألهلية من عباءة العمل 

الحكومات كقوة ضغط لتوجيه السياسات ناحية  الجماهير والتدخل لدى

 في المدنيمطالب الجماهير، ومن هنا فالمطلوب من مؤسسات المجتمع 

ر وفيهذه المرحلة العمل على تطوير ما وصلت إليه من آليات تسمح لها بت

 تصبحلصنع السياسات العامة والتنسيق فيما بينها  فيفرص أكبر للمشاركة 

صاعد تتنفيذ تلك السياسات، وأن يستمر  فيالدولة قوة ضغط وردع لمراقبة 

 الخدميمع الدور  والمشاركة الثقافيلتساوى الدور  الداعياالتجاه 

يم بناء القدرات المؤسسية وتعظ في، باإلضافة إلى االستمرار والخيري

فرص التعاون والتفاعل فيما بين منظمات المجتمع المدني حتى يمكن 

 كثرالمدخل األ هيامة، وأن تبقى هذه المنظمات السياسات الع فيالتأثير 

 على الممارسة الديمقراطية، وإحداث العاديلتدريب المواطن  مالئمة

  ياسيةوالمشاركة الس الديمقراطيالمطلوب لدعم التطور  االجتماعيالحراك 

 خاتمة:

إن قوة اإلنسانية الحقيقية تنبع من العالقات الكامنة في العقل و الموهبة و    

االبتكار ،و لذا تلعب منظمات المجتمع المدني في إرساء القيم األخالقية 

لتقوية البناء االجتماعي من خالل تدعيم البناء الديمقراطي الذي خرجت من 

                                                           
في  الديمقراطية،بحوث الندوة الفكرية حول أزمة للديمقراطيةالمحددات التاريخية االجتماعية ،عادل حسين 105

 216،ص1984،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،الوطن العربي 
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للفعل السياسي يشارك رحمه في إطار إعادة تشكيل منظومة قيمية جديدة 

فيه كل المواطنين بصفة متساوية و عادلة دونما إقصاء أو تهميش ،و 

تأسيسا على ما سبق يمكن القول ،أن إلزام المجتمع المدني بتحقيق 

الديمقراطية سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد إدارة العالقات فيما 

ورها في تدعيم عملية بينها ،إنما يمثل عنصرا مهما و جوهريا لتفعيل د

التطور الديمقراطي على المستوى الوطني ، كما أن إعادة صياغة عالقة 

بين الدولة و المجتمع على أسس جديدة ترتكز على مبادئ المواطنة و سيادة 

القانون و دولة المؤسسات تقوم على تحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية 

ولة و تدعيم دور المجتمع المدني لتشكل عنصرا أخر في عملية إصالح الد

.من خالل إرساء دولة الحق و القانون ، تتدعم فيها بضمانات حقيقية لحماية 

حقوق اإلنسان في إطار مؤسسات ضامنة لهذا الحق، وهذا ما كرسته جملة 

الدساتير التي تعاقبت منذ االستقالل ،و كفلته جملة اإلصالحات التي باشرت 

إلرساء ديمقراطية تشاركاتية  مبنية على أدوار قيادية  فيها الدولة الجزائرية

 أو داعمة ،أو مصححة للمسيرة بوسائلها السلمية.
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