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 مقدمة  املركز

للدراسات  اإلسالمي  املركز  يصدرها  التي  السلسلة  هذه  تدخل 

تظهريها،  عىل  املركز  يعكف  معرفية   منظومة  سياق  يف  اإلسرتاتيجية 

مرتكزات  تزل  وملا  شكلت  مفاهيم  ونقد  وتأصيل  درس  اىل  وتهدف 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص.

وسعياً اىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجية شاملة 

يف  وتأثرياً  وتداوالً  حضوراً  األكرث  واملفاهيم  باملصطلحات  للعناية 

العلوم اإلنسانية، وال سيام يف حقول الفلسفة، وعلم اإلجتامع، والفكر 

السيايس، وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ الحضارات.

أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل النحو التايل:

أوالً: الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية املعارف 

معها  التعامل  وبالتايل  وغاياتها،  مبانيها  وإدراك  اإلنسانية  والعلوم 

كرضورة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل النظريات واملناهج 

التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة.

التي  واملفاهيم  املصطلحات  من  الكثري  الغموض حول  إزالة  ثانياً: 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد 

ناتجة من اضطراب  املعرفية  اإلشكاليات  من  كثرياً  وأن  منها. ال سيام 

الفهم يف تحديد املفاهيم  والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.

االحتدام  ميادين  يف  املفاهيم  توظيف  يؤديه  ما  حقيقة  بيان  ثالثاً: 

آثار  التوظيف من  الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا 

املجتمعات  لها  تتعرض  التي  والقيمية  الثقافية  العوملة  بفعل  سلبية 
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العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  اإلصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  المركز عىل  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي.

*       *      *

يف هذه الحلقة من السلسلة يتناول الباحث واألكادميي 
ساعياً  املدين،  املجتمع  مصطلح  كيشانه  محمود  املرصي 
يف  كمفهوم  ومتوضعه  االصطالحية  بدالالته  اإلحاطة  إىل 
املختلفة،  اإلنسانية  للحضارات  التاريخية  التجربة  سياق 
املفهوم  عليها  قام  التي  النظرية  املبادئ  إىل  يتطرّق  كام 
والدور الذي أنيط به يف سياق التنمية املجتمعية والرقابة 
املعنوية عىل سلطات الحكم، ناهيك عن صلته مبفاهيم 
املفاهيم  من  وسواها  والحداثة  كالدميقراطية  موازية 

املعارصة.

والله ويل التوفيق



املجتمع املدين 

مقدمة:

عىل  تداولها  بدأ  التي  املفاهيم  من  املدين  املجتمع  مفهوم  يعد 

نطاق أوسع من ذي قبل يف املحيط العريب واإلسالمي، بعد أن سبقهم 

الغرب إليه مبراحل، ذلك أنه من املفاهيم التي متثل حلقة من حلقات 

التعامل مع القضايا االجتامعية والسياسية واالقتصادية إىل غري ذلك من 

القضايا، إن املجتمع املدين ليس هو املجتمع العام، وإمنا هو جزء منه 

الثقافية واالجتامعية  يعمل عىل إقامة مجموعة من العالقات والروابط 

والعلمية والسياسية إىل غري ذلك من مجاالت التواصل بني الناس التي 

تقوم عىل أساس العمل التطّوعي، واإلرادة الحرة، املصالح الواعية التي 

يف إنجازها إنجاز ملصالح وطنية من الطراز األول.

واملصالح  والحرية  التطّوع  يُؤّسس عىل  املدين  املجتمع  كان  وإذا 

الواعية املستنرية فإنّه يختلف بذلك عن األرسة؛ إذ إّن األرسة ال تُؤّسس 

عىل املبادئ السابقة، وإمنا تُؤسس عىل الحّب ورابطة الدم أو الوراثة، 

وهذا يقودنا إىل إدراك حقيقة مهّمة، وهي وإن كانت األرسة جزًءا أصيالً 

من املجتمع يقوم عىل مبادئ أساسية، فإّن املجتمع املدين جزء أصيل 

لدور  مكملة  األخري  التحليل  يف  هي  مبادئ  عىل  بقيامه  املجتمع  من 

األرسة، ولكن عىل نطاق أوسع، تتّسع فيه قيمة األرسية لتضّم املختلفني 

بني  التواصل  يجعل  نحو  عىل  وغريها،  واملذهب  والعرق  العقيدة  يف 

الجميع تواصالً بناء يحتفظ فيه كّل إنسان مبا يدين به، دون تغّول لآلخر؛ 
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تحقيًقا ملعاين اإلنسانية التي نادى بها اإلسالم.

واملجتمع املديّن تناوله أكرث مفّكر غريّب بالدراسة؛ إميانًا منهم 

بأثره ودوره يف قيادة املجتمعات، خاّصًة عىل املستوى السيايس 

املثال جون  سبيل  منهم عىل  والثقايف،  واالقتصادي  واالجتامعي 

لوك وآدم فريجسون وتوماس بني وهيجل وأنطونيو جراميش، مّمن 

عىل  املجتمعات  إثراء  يف  ودوره  املدين  املجتمع  قيمة  أدركوا 

فيلسوف  كّل  تصّور  اختالف  من  الرغم  عىل  السابقة،  املستويات 

ملفهوم املجتمع املديّن عن اآلخر. ومع ذلك فإنّنا ال نعدم وجود 

بعض التجارب يف البيئة اإلسالمية التي تدّل عىل مضمون مجتمع 

مديّن بصورة أو بأخرى، وهذا ما وجدناه يف نظام الوقف اإلسالمي 

التي ظهرت  التجارب  من  العرفية، وغريها  واألخويات واملجالس 

يف البيئة اإلسالمية، وكان لها أثرها الكبري.

من  مجموعة  عىل  قيامه  املديّن  املجتمع  مييّز  ما  أهّم  ولكّن 

صريورة  يف  فاعالً  تجعله  التي  األركان  من  ومجموعة  املبادئ، 

املجتمع واتّجاهه إىل األمام، وهي أسس تزيد يف التحليل األخري 

عىل  القائم  الحّر  واالنتخاب  واملواطنة  والتعددية  الحرية  قيم  من 

عملية دميقراطية سليمة، وسوف نعرضها يف هذه الدراسة.

أهمية دراسة املوضوع:

تبدو أهمية موضوع الدراسة من خالل:

الغربية والعربية عىل  الفكرية  الدراسات  به  تهتم  كون املوضوع 

حّد سواء باعتباره من املوضوعات اآلنية التي لها أهمية قصوى. 

الغريب  االصطالح  بني  املدين  املجتمع  قضية  الدراسة  تطرح 
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والتجربة اإلسالمية.

السياسية  املستويات:  عىل  الدول  يف  املدين  املجتمع  تأثري 

واالجتامعية واالقتصادية والثقافية وغريها. 

كون املوضوع له أهّميته التي يتجاهل الكثريون التطرّق إليها.

تتعّدى مرحلة تحديد املشكلة ووصفها إىل  أن  الدراسة  تحاول 

مرحلة طرح الحلول املمكنة عىل املدى البعيد واملدى القريب. 

منهج الدراسة: 

تقوم الدراسة عىل املنهج التحلييل النقدّي املقارن، بهدف تحليل 

مصطلح املجتمع املدين، وتحديد مبادئه وأركانه ومؤّسساته، ونقد 

املؤثّرات الكامنة التي تؤثّر فيها، مع مقارنة بعض املواقف الغربية 

واإلسالمية من املصطلح، والتعرّض لها بالتحليل والنقد. 

إشكالية الدراسة: 

تنطلق الدراسة من اإلجابة عن اإلشكاليات اآلتية: 

ما دالالت املجتمع املدين لغة واصطالًحا؟

ما املبادئ التي يقوم عليها؟

املجتمعات  رقّي  يف  دور  لها  املدين  املجتمع  مؤّسسات  هل 

عىل عدة ُصعد ومستويات؟

املدين  املجتمع  موضوع  تناولوا  الذين  املنظرين  أهّم  من 

بالدراسة والتحليل؟ 

ما جذور املفهوم واألسباب التي أّدت لنشأته؟ 
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ما دالالت املفهوم يف األدبيات الرئيسة املعنية به؟

ما الدور التنموي الذي يقوم به املجتمع املدين؟

هل تحّقق املفهوم عمليًا؟ أم هناك فصل بني النظرية والتطبيق؟

ه إىل هذا املفهوم؟ ما أوجه النقد التي تُوجَّ

حيث  من  يف  املدين  املجتمع  قضية  نتناول  فنحن  هنا  ومن 

املحاور اآلتية:

أوالً – مفهوم املجتمع املدين وأهّم مبادئه وأركانه. 

ثانًيا – املجتمع املدين يف الفكر الغريب.

ثالًثا – مؤّسسات املجتمع املدين واألدوار التي تقوم بها.

رابًعا – الدور التنموّي للمجتمع املديّن.

خامًسا – تحليل املفهوم ونقده.



المبحث األول

الدالالت المعجمّية 
واالصطالحية للمفهوم



املبحث األول

الدالالت املعجمية واالصطالحية للمفهوم:

أو غامًضا  يزال غري معروف  إذا كان مفهوم املجتمع املدين ال 

يف كثري من األحيان، وإذا كانت كتب الفلسفة السياسية ترتكز عىل 

أّي جهود يف  فإّن  املدين  املجتمع  مفهوم  وتهّمش  الدولة  مفهوم 

مجال املجتمع املدين إمّنا تأيت كمحاولة لجعل مفهوم املجتمع 

ومن  البؤرة  إىل  الهوامش  من  ينقله  بحيث  مركزيًا،  مفهوًما  املدين 

إاّل  ذلك  وما  أوىل.  بدء  كنقطة  منه  واالنطالق  النور،  إىل  الظالم 

لإلميان العميق بأّن املجتمع املدين هو األصل واألساس العقيل 

الحياة  سالمة  عن  املسؤول  وأنّه  سياسية،  رشعية  ألّي  املتني 

السياسية أو فسادها]]].  

الجانب  جانبني:  من  املفهوم  داللَة  سنعرض  فنحن  ثّم  ومن 

اللغوي، والجانب االصطالحي؛ ليك يتبنّي لنا تحديًدا ما املقصود 

باملجتمع املدين؟

أوالً- املعنى اللغوي:

يف املعاجم العربية:

ُمامت،  ِفْعٌل  به،  أَقام  باملكان:  َمَدَن  العرب:  لسان  معجم  ففي 

ومنه املَِدينة، وهي فَِعيلة، وتجمع عىل َمَدائن، بالهمز، وُمْدٍن وُمُدن 

بالتخفيف والتثقيل؛ وفيه قول آخر: إنّه َمْفِعلة من ِدنُْت أَي ُملِْكُت؛ 

]1]- انظر محمد عثامن الخشت، املجتمع املدين، سلسلة الشباب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

ط األوىل، 2004م.  ص 6، 7.
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زائدة مل يجز جمعها عىل  ابن بري: لو كانت امليم يف مدينة  قال 

َ األَمصاَر]]]. َن املَدائَن: كام يقال َمصَّ ُمْدٍن. وفالن َمدَّ

والجمهرة  العرب  كلسان  القدمية  العربية  املعاجم  أّن  يعني  مبا 

والعني وغريها من املعاجم مل تعرف مصطلح املجتمع املدين، 

ألفاظ  هو  إمّنا  مدن  اللغوّي  الجذر  من  موجود  هو  ما  كّل  وإمّنا 

املدينة واملدن، ذلك أّن املصطلح مل يكن معروفًا يف تلك الفرتة، 

وإمّنا نشأ املصطلح يف البيئة الغربية الحديثة عىل يد بعض أعالم 

الفكر والفلسفة يف الغرب.

أما املعاجم العربية الحديثة فهي عىل النحو التايل:   

جاء يف معجم اللغة العربية املعارص]]]:

َمَديّن: اسم منسوب إىل َمدينة 

خاّص باملواطن أو مبجموع املواطنني، عكس عسكرّي 

وأهليّتهم  األفراد  حالة  يتناول  القضاء،  فروع  من  فرع  القانون 

واملرياث ونقل املمتلكات والعقود قانون مديّن، 

مة لحامية املدنّيني  فاع املديّن: النظم والخطط واألبنية املُصمَّ الدِّ

من الكوارث الطَّبيعيّة واعتداءات العدّو 

نتيجة  املدنّية  الحقوق  من  الحرمان  )القانون(  املديّن:  املوت 

اإلدانة بالخيانة أو بجرمية كربى غريها 

الطَّريان املديّن: اإلدارة العاّمة املرشفة عىل الطّائرات واملنشآت 

املستخدمة لنقل الرُّكّاب والبضائع جوًّا 

الحقوق املدنيَّة: الحقوق التي يخوِّلها القانون لجميع املقيمني 

]1]- انظر ابن منظور، لسان العرب، دار صادر– بريوت، الثالثة - 1414 هـ، مادة مدن.

]2]- ط عامل الكتب، القاهرة، 2008م، مادة مدن.



المجتمع المدني 18

باختيار  املتَّصلة  ياسيّة  السِّ الحقوق  من  أشمل  وهي  ولة،  الدَّ يف 

الحاكم، كام أنَّها تتميَّز عن الحقوق الطَّبيعيّة يف أّن لها قيمة قانونيّة 

غري  نسبيَّة  املدنيَّة  والحقوق  املثاليّة،  الفلسفيّة  قيمتها  جانب  إىل 

ُمطلقة تتكيَّف أوضاُعها مع الزَّمان واملكان 

وقيم  املدنّية،  الرُّوح  عىل  املعتمدة  بية  الرتَّ املدنيَّة:   بيَة  الرتَّ

املجتمع مع االعرتاف بحّريّة الفكرة والعقيدة والتَّعبري عن الرَّأي 

الحريَّات املدنيَّة:  )القانون( أن يرُتك للفرد الحّق يف التَّعبري عن 

رأيه وفكره بصاحة ووضوح، وكذلك حريّة اختيار املهنة التي يريد 

مزاولتها، وحريّة االنضامم إىل الجمعيَّات التَّطّوعية وحريّة العبادة 

ولة  سات املجتمع املستقلَّة عن سلطة الدَّ املجتمع املديّن: مؤسَّ

مثل  اختياريّة طوعيّة،  رابطة  أساس  بينها عىل  العالقات  تقوم  التي 

النِّقابات واألحزاب والجمعيّات األهليّة ومنظَّامت حقوق اإلنسان 

رَُجٌل َمَديِنٌّ:  ِمْن أَْهِل الَْمِديَنِة 

الُْمَوظَُّف  أَِو  الَعاِمُل  يَُؤدِّيِه  الَِّذي  الَواِجُب  الَْمَدنِيََّة:  الِْخْدَمَة  أّدى 

ِخالََل فرَْتٍَة ُمَعيََّنٍة قَبَْل تَْعِييِنِه يِف َوِظيَفِتِه 

الَْمَدنِيَُّة الَْحِديثَُة: الَْحَضارَُة َوالُْعْمرَاُن وَكُلُّ الُْمْخرَتََعاِت التِّْكُنولُوِجيَِّة 

َساتُُه َوَجْمِعيَّاتُُه  نَْت ُمَؤسَّ الُْمْجتََمُع الَْمَديِنُّ: أَي الُْمْجتََمُع الَِّذي تََكوَّ

يَُّة  الَْحرَضِ

يَُّة، َعْكس الزََّواِج  َزَواٌج َمَديِنٌّ: أَْي َزَواٌج تَتََحكَُّم ِفيِه الَقَواننُِي الَعْصِ

يِنيِّ  الدِّ

الُْمْجتََمعِ  َحيَاِة  ِر  لِتَطَوُّ الَْخاِضَعِة  األَْحَواِل  قَانُوُن  الَْمَديِنُّ:  الَقانُوُن 

يَِّة. الَْعْصِ

واملتأّمل يف معنى املصطلح يف املعجم السابق نجد أنّه بدأت 
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من  قريبة جداً  تهّل علينا مبعان  أو املدين  لفظة املجتمع املدين 

املتعارف عليه اآلن.

ب- يف املعاجم الغربية:

للغة  يعرض  الذي  اكسفورد  قاموس  ذلك  عىل  مثاالً  ونأخذ 

املصطلح عىل النحو التايل]]]:

civic  ....مدين: عىل الحقوق والواجبات املدنية

civil ...........مدين: مليّك غري عسكري أهيل

civil disobedience .......عصيان مدين: غري مسلح

civil law .......القانون املدين: مجموعة القوانني املدنية

 civil marriage  ................................الزواج املدين

civil servant ..............................موظّف حكومة

 civil service .............................الخدمة املدنية

 civil war ..............................الحرب األهلية

من  فشيئًا  شيئًا  تقرتب  أنّها  املعاين  هذه  أغلب  يف  واملتأّمل 

املقصود باملجتمع املدين كام آلت إليه صورته الحالية. 

 ثانًيا- املعنى االصطالحي:

أنّه  إىل  ذهب  املدين  املجتمع  مفهوم  إىل  إهرنربغ  تطرّق  عندما 

مفهوم ضبايب ومطاط عىل نحو كبري، كام أنّه ال ينطوي عىل قدر كبري 

من الدقّة.]]] مبا يعني أّن هذا املصطلح يغلب عليه الغموض، ألنّه 

قابل لعّدة تفسريات وتفسريات مقابلة، وذلك نتيجة اختالف الرؤى 

]1]- قاموس إكسفورد، قاموس إنجليزي عريب، ص 222.

]2]- انظر جون إهرنربغ، املجتمع املدين التاريخ النقدي للفكرة، ص 440.
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الفكرية التي تكون يف الغالب ناتجة من ثقافة الكاتب وبيئته الثقافية.

وتعرف موسوعة ويكيبيديا املجتمع املدين بأنّه يشمل األنشطة 

املشرتكة،  واألهداف  املصالح  تحقيق  هدفها  التي  كافّة  التطوعية 

غري  واملنظامت  الحكومية  غري  املنظامت  من  العديد  ويشمل 

واملنظامت  الخريية  واملنظامت  املهنية  النقابات  مثل:  الربحية، 

الدينية ومنظاّمت حقوق اإلنسان إىل غري ذلك. إاّل أّن هذا التعريف 

املجتمع  من  يجعل  وال  مشكلة  يثري  ال  الباحثني  أحد  يذهب  كام 

املدين مفهوًما له خصوصية، ألّن أغلب دول العامل، حتّى الدول 

خريية  وجمعيات  علمية  جمعيات  فيها  يوجد  منها،  االستبدادية 

وجمعيات نفع عام متارس أنشطتها مبساحة ومراقبة تتّسع وتضيق 

وفق أنظمة داخلية وضغوط خارجية مختلفة.]]]   

وإذا ذهبنا إىل الدالالت األخرى األكرث خصوصية نجد أّن مفهوم 

الذي  املجتمع  هو  السياسية  النظرية  يف  يعّد  املدين  املجتمع 

عن  متاميزًا  اتجاًها  باعتباره  االجتامعي،  العقد  عىل  بناء  يتشكل 

الدولة أو منظومة تقابل منظومة الدولة.]]]  

بني  مييّز  فإنّه  اإلنجليزي  الفيلسوف  هوبز  توماس  أما 

املدين:  املجتمع  أّن  إىل  ذاهبًا  الدولة  وبني  املدين  املجتمع 

طريق  عن  محكم  سيايس  تنظيم  عىل  القائم  املجتمع  ذلك  هو 

التعاقد،  فكرة  عىل  القامئة  الدولة  يف  ممثلة  السياسية  السلطة 

يشء  كّل  عن  الفرد  تنازل  أساس  عىل  تقوم  التي  الفكرة  وهي 

أن  يعني  مبا  له،  والحامية  األمن  توفري  مقابل  الحاكمة  للسلطة 

]1]- انظر محمد أحمد عيل مفتي، مفهوم املجتمع املدين والدولة املدنية، الرياض، مجلة البيان، 

مركز البحوث والدراسات، 1435هـ، ص 14.

الجوهري،  محمد  أ.د  بإرشاف  مشرتكة  ترجمة  اإلنسان،  علم  موسوعة  سيمور  شارلوت   -[2[

القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، 1998م، ص 614.
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التفاوض]]].  عملية  مثرة  هو  املدين  املجتمع 

أما الفيلسوف جون لوك فذهب إىل أنّه »املجتمع املنظم سياسيا 

ضمن إطار الدولة مهّمته تنظيم عملية سّن القانون الطبيعي املوجود 

دون الدولة و فوقها«]]].

ففي التعريف األول، وهو تعريف توماس هوبز نجد أنّه مل يضع 

نتيجة  وذلك  الدولة،  وبني  املدين  املجتمع  بني  فاصلة  حدوًدا 

يف  تتحّكم  الدولة  يجعل  الذي  هوبز  عند  السيايس  العاّم  االتّجاه 

لوك  جون  تعريف  يف  أما  املدين.  املجتمع  فيها  مبا  يشء  كّل 

فإنّنا نجد حدوًدا فاصلة بينهام، دون أن يقيض ذلك عىل الروابط 

بينهام. الوثيقة 

املدين  املجتمع  جعال  فقد  ومونتسكيو  روسو  جاك  جان  أما 

املجتمع  وبني  الدولة  السياسية يف  السلطة  بني  الوسطى  املنطقة 

صاحب  مجتمع  أنّه  عىل  املدين  للمجتمع  ينظر  فاألول  العام، 

إرادة  صنع  عىل  القدرة  له  االجتامعي،  العقد  عىل  قائم  السيادة 

كان  حني  يف  واملحكومون]]].  الحكام  بني  فيصالً   تكون  عاّمة 

قبل  من  به  املعرتف  الوسيط  األرستقراطّي  الكيان  هو  الثاين  عند 

السلطة القامئة بني الحاكمني واملحكومني]]] 

ديانا حرب،  ترجمة  الدولة،  لسلة  والسياسية  الطبيعية  األصول  اللفياثان  هوبز،  توماس  انظر   -[1[

برشى صعب، ط هيئى أبو ظبي للثقافة والتارث )كلمة( ودار الفارايب، األوىل، 2011م ص 138، 

 .216 ،175

]2]- انظر جون لوك، يف الحكم املدين، نقله للعربية د. ماجد فخري، بريوت، طبعة اللجنة الدولية 

لرتجمة الروائع، 1959م، ص 199. وانظر أيًضا  شارلوت سيمور، سميث، موسوعة علم اإلنسان، 

ص 614.

]3]- انظر جان جاك روسو، العقد االجتامعي  أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة عادل زعيرت، 

بريوت، مؤسسة األبحاث العربية، الثانية، 1995م، ص 45، 46.

]4]- انظر فرانسوا شاتييل، أوليفر دوهميل، تاريخ األفكار السياسية، ترجمة خليل أحمد خليل، 

بريوت، معهد اإلمناء العريب، 1984م، ص 92، 93.
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يف حني نجد توكفيل يركّز يف تعريفه يف الدور االجتامعي للمجتمع 

املدين بصورة كبرية من الصورة املتداولة اليوم، فاملجتمع املدنب 

عنده قائم عىل املنظامت املدنية النشطة وعملها يف إطار الدولة]]]. 

ويعرف املفّكر اإليطايّل أنطونيو جراميش )7]9]-]98]( املجتمع 

واألحزاب  النقابات  مثل:  الفوقية  البنى  من  مجموعة  بأنّه:  املديّن 

ويقابل  والكنيسة.]]]  واآلداب  والصحافة  والجمعيات  واملدارس 

املجتمع املدين لدى جراميش املجتمع الرسمي أو ما يسّمى بسلطة 

الدولة، ويعرّفه املفّكر األملاين هابرماس بقوله: »املجتمع املدين 

الحلول  تناقش  التي  االجتامعية  والهيئات  الجمعيات  من  نسيج 

املمكنة لبعض املشاكل املرتبطة باملصلحة العامة«]]].

ومن ثّم تحّول املفهوم يف أخرياته يف وقتنا الراهن من كونه أداة 

نشأته وتطّوره  الغربية يف مراحل  الدولة  السيايس يف  النظام  لتغيري 

خدمات  توفري  عىل  باألساس  يقوم  رصف،  اجتامعي  توّجه  إىل 

إىل  ا  ندًّ كونه  من  فتحول  بها،  الوفاء  الدولة  تستطيع  ال  للمواطنني 

كونه رشيًكا يف عملية التنمية املجتمعية عىل العديد من الصعد. 

وهذا ما انتهى إليه تعريف البنك الدويل املعّد من قبل من مراكز 

بأنّه:  يعرّفه  املعتمدة، حيث  التعريفات  أكرث  رائدة، وهو من  بحثية 

»املجموعة واسعة النطاق من املنظامت غري الحكومية واملنظامت 

غري الربحية التي لها وجوٌد يف الحياة العاّمة وتنهض بعبء التعبري 

]1]- انظر توكفيل، الدميقراطية يف أمريكا، ترجمة أمني مريس قنديل، القاهرة، ط عامل الكتب، ج 

2 ص 476، 480، 485.

 Gramsci, Selection from the Prison Notebook, edited and translated,  -[2[

وانظرالحبيــب   by quintin Hoare New York, international publishers, p 267

ــدد3  ــت، الع ــر، الكوي ــامل الفك ــق(، ع ــة والتطبي ــني النظري ــدين ب ــع امل ــاين: )املجتم الجنح

1999م، ص:31 مــارس 

]3]- هابرماس: ما هو املجتمع املدين؟، ترجمة مصطفى أعراب ومحمد الهاليل، سنة 1999م، ص:48
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اعتبارات  إىل  استناداً  اآلخرين،  أو  أعضائها  وقيم  اهتاممات  عن 

ثّم  ومن  أو خريية.  دينية  أو  علمية  أو  سياسية  أو  ثقافية  أو  أخالقية 

يشري مصطلح منظامت املجتمع املدين إىل مجموعة عريضة من 

واملنظامت  املحلية،  املجتمعية  الجامعات  تضم:  املنظامت، 

األصليني،  السكان  وجامعات  العاملية،  والنقابات  الحكومية،  غري 

املهنية،  والنقابات  الدينية،  واملنظامت  الخريية،  واملنظامت 

ومؤسسات العمل الخريي«]]].

وعليه فإّن الدالالت الجديدة التي طرحتها التعريفات األخرية تضع 

كّل الجمعيات واملؤّسسات والتنظيامت الخاّصة التي تعمل بشكل 

مستقّل عن الدولة يف كيان املجتمع املدين، رشيطة أن تكون قامئة 

عىل مجموعة من القيم النبيلة، هي باألساس تلبي حاجات إنسانية 

خريية، وأن تتغلّب عىل الجانب البريوقراطي الحكومي، وتقوم عىل 

التطّوع اإلرادي املستقل عن سلطة الدولة.

ثالًثا- مكانة املصطلح يف منظومة املفاهيم املرتبطة به:

يف  انتشاراً  األكرث  التعابري  أحد  املديّن  املجتمع  مفهوم  يعترب 

نهاية هذا القـرن وبداية األلفية الجديدة، والواقع أن انتشاره مرتبط 

بتحّوالت عميقة شهدها العامل يف هذه الفرتة. كام ارتبط هذا التوّسع 

يف استعامله وشيوعه مبفاهيم أخرى لصيقة به بينهام من ارتباطات 

عضوية قوية سواء من حيث أطرها املرجعية الفكرية، أو من حيث 

املفاهيم  تلك  الفعلية.  املامرسة  يف  بينها  التي  التداخل  عالقات 

هي الدولة الحديثة، )دولة الحّق والقانون(، الدميقــراطية وحقوق 

اجتامعية  إىل حركية  تشري  املفاهيم يف مجموعها  اإلنسان. وهذه 

]1]- مفهوم املجتمع املدين، موقع: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/

EXTTOPICS
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قوية وسريورة تحوالت عميقة عرفها العامل منذ منتصف القرن التاسع 

عرش يف البالد األوروبية التي دخلت عهد الثورة الصناعية والتحول 

الثامن  القرن  منتصف  أي يف  الزمن  من  بقرن  ذلك  قبل  الرأساميل 

عرش. كام شهدت نهاية هذا القرن انهيار القطبية الثنائية املتشكلة 

دولة  وزوال  العاملي،  املستوى  عىل  الثانية  العاملية  الحرب  بعد 

الرعاية يف معظم البلدان األوروبية املتقدمة، وفشل أمنوذج الدولة 

الوطنية يف البالد النامية ومنها البالد العربية يف تحقيق حلم التنمية 

الوطنية مبحوريها، اإلصالح االقتصادي والتقدم االجتامعي]]].

وعليه فإّن مصطلح املجتمع املدين من ضمن املصطلحات التي 

تعرب عن حقيقة املرحلة التاريخية التي يعيشها العامل اآلن، واألمة 

اإلسالمية باعتبارها جزًءا من هذا العامل، وهذا املصطلح مبفهومه 

الدميقراطية  كمفاهيم  بارزًا،  تداخالً  أخرى  مفاهيم  مع  يتداخل 

وحقوق اإلنسان والتعددية وغريها من املفاهيم، بحيث يستمّد كّل 

يستمّد  املدين  فاملجتمع  كيانه،  يعضد  ما  اآلخر  من  منهم  واحد 

اإلنسان،  وحقوق  والدميقراطية  التعددية  ملفاهيم  تطبيقه  من  قوته 

وكّل مفهوم من هذه املفاهيم يستمّد من املجتمع املدين ما يعضد 

بينها،  فيام  املنفعة  تتبادل  املصطلحات  فهذه  وكيانه،  وجوده  به 

تشكيل  إعادة  تحاول  بالتأكيد، حيث  عامة  أو مصلحة  منفعة  وهي 

املجتمعات والعمل عىل تطوير بنيتها.

]1]- انظر العيايش عنرص، ما هو املجتمع املدين؟ الجزائر أمنوذًجا، ورقة مقدمة لندوة »املرشوع 

القومي و املجتمع املدين« تنظيم قسم الدراسات الفلسفية و االجتامعية، كلية و اآلداب و العلوم 

اإلنسانية.- سورية، جامعة دمشق، 7-12 ماي/أيار 2000.
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املبحث الثاين

البحث التاريخي للمصطلح ومتابعة الجذور:

باليشء  ليس  املدين  املجتمع  أّن  العرب  الباحثني  بعض  يرى 

حيث  اليوناين،  الفلسفي  الفكر  إىل  جذوره  ترجع  وإمّنا  الجديد، 

أشار إليه أرسطو يف معرض حديثه باعتباره دولة املدينة، عىل الرغم 

من أنه مل مييز يف فلسفته السياسية بني املجتمع والدولة]]]. وهذا 

يعني أّن املجتمع املدين ميثّل حركة تطّور ملجتمع املدن، باعتبار 

املستوى  عىل  األفراد  حقوق  عىل  الحفاظ  يحاول  كان  األخري  أن 

الذي  نفسه  األمر  وهو  االقتصادي،  ورمبا  والسيايس  االجتامعي 

متكني  خالل  من  املدين  املجتمع  مؤّسسات  به  تقوم  أن  تحاول 

األفراد من حقوقهم املدنية واالجتامعية وغريها، إاّل أّن املصطلح 

االختالف  عن  فضالً  اليوم،  املصطلح  عن  كثريًا  بعيًدا  كان  بلفظه 

يف املدلول، وكذلك الشكل املؤّسيس الذي تقوم عليه مؤسسات 

املجتمع املدين اليوم.

إاّل أنّه ميكن القول إّن مصطلح املجتمع املدين أخذ يف الظهور 

التي  الغربية  البيئة  وتنامي  الغريب  الفكر  حركة  تطّور  مواكباً  حديثًا 

نشأ فيها، دفاعاً عن كّل من الجانب االجتامعي والجانب السيايس، 

وهام الجانبان اللذان اهتّم بهام قبالً توما األكويني يف تأكيده كون 

اإلنسان  باعتبار  البرش  بني  والتواصل  البناء  للتفاعل  املدينة مجاالً 

السياسة  كتاب  عىل  تعليقه  يف  وذلك  واجتامعياً،  سياسياً  حيواناً 

]1]- انظر الحبيب الحنجاين، املجتمع املدين بني النظرية واملامرسة، ص 36.
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 Political( ألرسطو، وهي املعاين التي تشكل منها فيام بعد مفهوم

الذكر  سالف  أرسطو  كتاب  ترجم  وعندما   ،)Communication

 Societies( انتشار مصطلح  بدأ  الخامس عرش امليالدي  القرن  يف 

إىل   )Communication( مفهوم  من  االنتقال  ثّم  ومن   ،)Civilis

مفهوم )Societies(، كدليل عىل النزعة اإلنسانية التي بدأت تشهدها 

أوروبا خاصة يف إيطاليا]]].

وقد واكب ظهور املجتمع املدين أمران يدالن عىل نشأة املجتمع 

املدين والجذور التي أفرزته إىل الوجود، بل ميكن القول إّن هذين 

األمرين قد يكونان سببًا وقد يكونان نتيجة للمجتمع املدين نتيجة 

التداخل التاريخي بينهام:

مقاومة الحكم املطلق:

يف القرن السابع عرش بدأ تداول مصطلح املجتمع املدين مواكباً 

مع ظهور األنظمة السياسية الجديدة التي قامت عىل أنقاض األنظمة 

امللكية االستبدادية يف العصور املظلمة، التي كانت تتّسم بالحكم 

املفّكرين  من  مجموعة  يد  عىل  التداول  هذا  بدأ  وقد  املطلق، 

الغربيّني الذين مزجوا يف تناولهم لهذا املفهوم بني التنظري الفلسفي 

والطابع السيايس.

العديد  أثار  األسكتلندي  املفّكر  فريجسون  آدم  إّن  القول  ميكن 

من القضايا وهو يحاول وضع مفهوم للمجتمع املدين منها السلطة 

االستبداد  تعقب  التي  الجّمة  األخطار  مبيًنا  املستبّدة،  السياسية 

ط  االستقاللية،  ورهانات  الوظيفة  مفارقات  املدين،  املجتمع  محنة  الغيالين،  انظر محمد   -[1[

الدار البيضاء، األوىل، مطبعة النجاح الجديدة، 2005م، ص 6.
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الضامنة  هو  عنده  املجتمعي  الحراك  كان  فقد  ثّم  ومن  السيايس، 

األوىل التي تدفع تلك األخطار وذلك النظام الغاشم.

الدولة  بني  التفريق  هو  هوبز  توماس  عند  الضامنة  كان  كام 

حقوق  قضية  عن  الحديث  بصدد  وهو  فإنّه  املدين،  واملجتمع 

أدوراها  لها  تكون  السلطة  متثل  حكومة  تشكيل  إىل  دعا  اإلنسان 

املجتمع  آلمال  كممثّل  ومؤثّر  منظّم  مدين  ومجتمع  املحّددة، 

وتطلعاته عىل العديد من األصعدة.       

ب – التطورات السياسية واالقتصادية يف العامل الغريب:

تطّور مفهوم املجتمع املدين خاّصة والفكر الليربايل عاّمة مواكبًا 

ظهور  وتنامي  الغريب،  الفكر  يف  واالقتصادية  السياسية  التطورات 

أّن  أكّد  الحّق  أصول  فلسفة  مؤلّفه  يف  فهيجل  الربجوازية،  الحركة 

موقعية املجتمع املدين ومكانته بني األرسة من جانب والدولة من 

جانب آخر، ويتكّون من الجمعيات والنقابات واملؤسسات وغريها، 

وكلّها يشملها القانون املدين، وكّل ما ينضوي تحت راية املجتمع 

املجتمع  ألّن  وسيايس؛  اجتامعي  بدور  يقوم  هيجل  عند  املدين 

املدين نشأ ليلبي حاجات اجتامعية وسياسية. 

له  بالنسبة  املدين  املجتمع  كان  املاركيس  الفكر  كان  يف حني 

مواجهة  يف  سالًحا  يتّخذه  كان  فقد  الشمولية،  الدولة  من  خالًصا 

املدين  للمجتمع  ينظر  ماركس  كان  ولنئ  الشمويل،  االستبداد 

عىل أنّه ساحة للصاع الطبقي، فإّن أنطونيو جراميش جعله ساحة 

للتنافس االقتصادي واأليديولوجي، »منطلًقا من التمييز بني السيطرة 

الرأساملية  العالقات  نضج  فمع  األيديولوجية،  والهيمنة  السياسية 
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يف أوروبا يف القرنني السابع عرش والثامن عرش وانقسام املجتمع 

الصاع  واحتدام  متناقضة،  أو  متفاوتة  مصالح  ذات  طبقات  إىل 

الطبقي كان وال بد للطبقة الرأساملية السائدة من بلورة آليات فّعالة 

إلدارة هذا الصاع، واحتوائه مبا يضمن حامية مصالحها، وتحقيق 

االستقرار يف املجتمع«]]]. 

لقد مّر املجتمع املدين مبراحل تاريخية عديدة يف طريق تطّوره 

الرأساملية  املجتمعات  يف  له  املميزة  الرتكيبة  إىل  وصل  حتّى 

مرحلة  كّل  أّن  إىل  اإلشارة  وتنبغي  الراهن.  الوقت  يف  املعارصة 

املجتمع  لقيام  الرضورية  الرشوط  من  أدىن  حّد  بتوفّر  متيّزت 

املدين برتكيبته الخاّصة. وبهذا الصدد هناك من يحّدد مجموعة من 

مالمئاً،  مناخاً  متفصلها  خالل  من  تشّكل  التي  التاريخية  الرشوط 

املجتمعات  يف  املدين  باملجتمع  يسّمى  ما  لربوز  رضورياً  بل 

الرأساملية املعارصة. وال بّد من حضور رشطني عىل األقّل للداللة 

عىل وجود ظاهرة املجتمع املدين التي ينبغي متييزها عن ظواهر 

الظواهر  من  وغريها  الرأساميل  االقتصاد  الليربالية،  املواطنة،  مثل 

األخرى املصاحبة لقيامه]]].

مؤّسسات  إليه  آلت  ما  لذلك  التاريخية  الرشوط  من  كان  وقد 

املجتمع املدين ومؤّسسات الدولة من االنفصال، فقد كان الفصل 

بني الدولة من جانب واملجتمع املدين هو يف التحليل األخري نتاج 

والثقافة،  الوعي  تغرّي يف مستويي  لهذه املجتمعات من  ما حدث 

للمجتمع  تقبله  وزيادة  املجتمع،  يف  تغرّي  إىل  بدوره  أّدى  ماّم 

]1]- انظر عبد الغفار شكر، املجتمع األهيل ودوره يف بناء الدميقراطية، ص 176.

]2]- العيايش عنرص، مرجع سابق.
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املدين ومؤسساته. وهذا كان له أثره يف التفرقة الواضحة بني الدولة 

كسلطة وبني آليات االقتصاد ذاته، وهذا أّدى بدوره إىل بلورة اإلطار 

السيايس واإلطار االقتصادي كإطارين مستقلنّي لكّل منهام وجوده 

املتاميز عن اآلخر، وهذا يعود إىل ما ترتب عىل قيام الثورة الفرنسية 

من تشكيل الطبقة الربجوازية، التي كان لها أثرها الواضح يف الفعل 

التي  التاريخية  الرشوط  أهّم  من  كان  لقد  بل  الغريب.  االقتصادي 

قضيّة  باعتبارها  املواطنة،  فكرة  املدين  املجتمع  لظهور  اعتملت 

كحريّة  الفرعية  القضايا  من  العديد  عىل  انضوت  مركزية  مفصلية 

من  وغريها  املرأة،  وحقوق  اإلنسان  وحقوق  والتعددية  العقيدة 

األحداث  صناعة  يف  واستقالليته  الفرد  دور  أكّدت  التي  القضايا 

واملجتمع من حوله، أيًا كان انتامؤه العقدي أو الجنيس أو العرقي 

أو األيديولوجي. 

كام كان من الرشوط التاريخية لتكوين املجتمع املدين وتبلوره 

انشطار املامرسة املجتمعية إىل حقول ذات استقاللية نسبية وبالتايل 

جهة  من  االقتصادية  املؤسسات  عمل  آليات  بني  الفرق  ظهور 

واملؤسسات االجتامعية من جهة ثانية، والتمييز بينها بالنظر إىل تباين 

أهدافها ووظائفها. إضافة إىل تبلور الفرق بني التنظيامت االجتامعية 

النقابات..(  العلمية،  الرياضية،  املهنية،  الجمعيات  )مثل  الطوعية 

املتكونة من مواطنني أحرار ينخرطون فيها بشكل إرادي، والتنظيامت 

االجتامعية العضوية ذات الطابع التضامني التي ينتمي إليها اإلنسان 

بفعل املولد )العائلة، الطائفة القبيلة(. فضالً عن ظهور الفروق بني 

الليربالية والدميقراطية املبارشة يف  التمثيلية يف الدولة  الدميقراطية 
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التنظيامت الطوعية واملؤسسات الحديثة يف املجتمع]]].

تصور  تشكيل  واالجتامعية يف  السياسية  العوامل  أثر  يخفى  وال 

الدكتور  يذهب  ثّم  ومن  املدين،  املجتمع  ملفهوم  املفّكرين 

املجتمع  نظرته عن  تأثّر يف  أّن هيجل  إىل  الخشت  محمد عثامن 

املدين بالواقع السيايس واالجتامعي يف عصه، حيث جاء تصور 

هيجل للمبادئ التي يقوم عليها املجتمع املدين كانعكاس للواقع 

السيايس واالجتامعي الذي كانت تعيشه أوروبا يف عصه، وتصوير 

ما هو كائن فعالً، مبا يعني أّن دراسته كانت نوًعا من تقديم صورة 

عقلية للمتعني، حيث إّن مهمة الفلسفة عنده تنحص يف تحليل ما 

هو موجود فعالً، لكن ما هو موجود ليس عاملًا مقابالً ملا هو عقيل 

عند هيجل، وإمّنا هو العقل ذاته، فالفلسفة مرآة للواقع، وهي وليدة 

زمانها وعصها]]].

أوالً - دالالت املفهوم يف الفكر الغريب:

اإلنسانية  العلوم  مفاهيم  من  يعّد  املدين  املجتمع  مفهوم 

بداياته  منذ  دالالته  يف   والتطّور  التغرّي  أصابها  التي  واالجتامعية 

ذلك،  له  يتأكّد  ظهوره  لتاريخ  واملتتبع  الراهن،  وقتنا  حتى  األوىل 

يد  عىل  عرش  السابع  القرن  منتصف  يف  ظهوره  بداية  كانت  حيث 

توماس هوبز الفيلسوف اإلنجليزي الذي تناول فيه املجتمع املدين 

بصورة مل يفرّق فيها بينه وبني الدولة]]]. أما مواطنه الفيلسوف جون 

]1]- العيايش عنرص، مرجع سابق.

]2]- انظر الخشت، املجتمع املدين والدولة، ص 20، 21.

]3]- انظر خريي بشارة، واقع و فكرة املجتمع املدين، قراءة رشق أوسطية.- منشور يف: إشكاليات 

تعرث التحول الدميقراطي يف الوطن العريب، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية.- رام الله، 

1997.- ص.391.
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لوك، فقد عمل عىل تحديد املجتمع املدين ُمميّزًا له عن الدولة، 

دون أن يكون يف هذا التمييز إلغاء للروابط التي تجمع بينهام. 

املدين  املجتمع  مفهوم  اكتىس  فقد  عرش  الثامن  القرن  يف  أما   

بني  املساحة  يشغل  الذي  الكيان  مبظهر  فيه  يظهر  آخر  مبعنى 

ما نجده  الحاكمة واملجتمع عامة، وهذا  السلطة  الدولة ممثّلة يف 

عند جان جاك روسو، وقد سار مونتسكيو يف املسار ذاته، وإذا ما 

انتقلنا إىل الفيلسوف األملاين هيجل الذي كان حلقة من حلقات 

تأكيد املساحة التي يشغلها املجتمع املدين بني العائلة والدولة مع 

وجود فصل بينهام. أما توكفيل فقد اهتّم اهتامًما خاًصا، مستنًدا إىل 

املنظامت املدنية النشطة ودورها يف إطار الدولة باملعنى الضيق 

الراديكايل  التوجه  ذات  بخاّصة  الحديثة  األدبيات  ويف  للكلمة. 

املفكر  جراميش  أنطونيو  باسم  املدين  املجتمع  مفهوم  ارتبط 

لكونه  املاركيس  التحديد  تجاوز  حاول  الذي  اإليطايل  الشيوعي 

اعتربه  وقد  باألساس،  برجوازياً  مجتمعاً  املدين  املجتمع  يعترب 

مبعنى  الرأساملية،  سيادة  ظّل  يف  الهيمنة  تحقيق  مجال  جراميش 

فرض النفوذ الثقايف واأليديولوجي للربجوازية، بينام تكون الدولة 

مجال تحقيق السيطرة]]].

من  بالعديد  ميّر  املدين  املجتمع  مفهوم  إنَّ  القول  وميكن 

املراحل عىل يد العديد من املفّكرين الغربيني، إاّل أنّنا سوف نتاول 

بني  من  له  املنظّرين  أبرز  عند  املدين  املجتمع  مفهوم  بالدراسة 

هؤالء املفّكرين، وهم عىل النحو التايل:

]1]- انظر خريي بشارة، السابق، ص.391.
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أ - املفهوم يف النظرية السياسية عند جون لوك:

ينظر إىل مفهوم املجتمع املدين يف ظّل النظرية السياسية التي 

أنّه اإلطار املقابل إلطار  العقد االجتامعي عىل  بناء عىل  تشّكلت 

الدولة التنظيمي]]]، وجون لوك أشهر الفالسفة اإلنجليز الذين قالوا 

الحرية،  مبدأ  باألساس عىل  تقوم  العقد االجتامعي، والتي  بنظرية 

يف  أحد  ينازعه  وال  بها  يولد  وهو  عنده،  الحرية  ميتلك  فاإلنسان 

من  جزء  عن  للحاكم  طواعية  يتنازل  اإلنسان  أنَّ  بيد  فيها،  حّقه 

حريّته مقابل مامرسة الدولة يف حفظ األمن ورعاية املصلحة العليا 

للشعب، وهذا التنازل عن جزء من الحريّة هو تنازل مرشوط، فبناء 

عىل العقد االجتامعي الذي يتشّكل يف صورة دستور متّفق عليه بني 

العقد  هذا  من  مستمّدة  الحاكم  رشعية  فإّن  واملحكومني،  الحاكم 

العقد  يكن  إذا مل  الحاكم  تسقط رشعية  أنّه  يعني  االجتامعي، مبا 

أن  يف  الحّق  »فللشعب  يقول:  وجدناه  ولذا  موجوًدا.  االجتامعي 

للمجتمع،  رضورّي  هو  عاّم  أن تصفه  تحاول  قوة  أية  عنوة  يخلع 
وعاّم تقوم عليه سالمة الشعب وبقاؤه«]]]

الذي  املجتمع  هو  لوك  جون  عند  املدين  فاملجتمع  ثّم  ومن 

ومن  والسلطة،  الشعب  بني  االجتامعي  العقد  من  رشعيته  يستمّد 

الذي  للدولة،  التنظيمي  لإلطار  املقابل  التنظيمي  اإلطار  فهو  ثّم 

الوحيد  البديل  هي  ليست  لوك  عند  فالفوىض  االستبداد،  يواجه 

]1]- انظر جون لوك، يف الحكم املدين، نقله للعربية د. ماجد فخري، بريوت، طبعة اللجنة الدولية 

لرتجمة الروائع، 1959م، ص 199. وانظر أيًضا  شارلوت سيمور، سميث، موسوعة علم اإلنسان، 

ص 614.

]2]- جون لوك، يف املجتمع املدين، ص 233، انظرهذه القضية تفصياًل د. إمام عبد الفتاح، مسرية 

الدميقراطية، القاهرة، دار الحكمة، 2000م، الطبعة الثانية، ص 35، 36.
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لالستبداد، ألّن الحكم الدستوري املقيّد هو الذي يكفينا الفوىض 

عن  فكرته  عندما طرح  لوك  أّن  دليل عىل  وهذا  مًعا]]]،  واالستبداد 

العقد االجتامعي إمنا كان يهدف باألساس إىل مواجهة االستبداد 

ذلك  وامللوك،  للحّكام  اإللهي  الحّق  عليه  يُطلَق  ما  أو  السيايس، 

يربرون  من  موقف  رافًضا  سواسية،  الناس  خلق  تعاىل  الله  أّن 

ذلك  ألّن  والتملّك؛  الحرية  يف  اإلنسان  حّق  إىل  داعيًا  االستبداد، 

هو مبدأ القانون الطبيعي]]]. وهذا يدلّل عىل أّن الحكم االستبدادي 

ذلك  »وعىل  لوك،  جون  نظر  يف  يجتمعان  ال  املدين  واملجتمع 

السلطات  عىل  قليلون  أفراد  فيه  يقبض  الذي  املطلق  الحكم  فإّن 

كافة ال ميكن أن يقوم بجانبه مجتمع مدين، وبالتايل ال يأخذ شكل 

التحيّز  تجّنب  هو  املدين  املجتمع  ميزة  إّن  إذ  املدنية،  الحكومة 

يف  يفصل  عندما  الطبيعة،  حالة  يف  الفرد  عىل  يسيطر  كان  الذي 

قضاياه الخاصة، إىل جانب عالج هذا التحيّز، وذلك بإيجاد سلطة 

عامة يلجأ إليها كّل فرد، وتتوىّل عنه مهّمة فّض املنازعات والفصل 

يف الخصومات، ويف الوقت نفسه تلزمه بالخضوع ألحكامها، وهذا 

ركن هاّم يف قيام املجتمع املدين، يفتقر إليه هؤالء الذين يخضعون 

لسيطرة الحاكم املطلقة«]]]. 

ب - املفهوم عن آدم فريجسون:

إىل  يرجع  املدين  املجتمع  اصطالح  انتشار  إّن  القول  ميكن 

األفندي،  الوهاب أحمد  انظر عبد   ،266  ،265 انظر جون لوك، يف املجتمع املدين، ص   -[1[

اإلسالم والدولة الحديثة، لندن، دار الحكمة، بدون، ص 21.

]2]- انظر جون لوك، يف املجتمع املدين، ص 266، 267.

القومية  املؤسسة  القاهرة،  الكيال،  شوقي  محمود  ترجمة  املدنية،  الحكومة  لوك،  جون   -[3[

للطباعة والنرش، ط مطابع رشكة اإلعالنات الرشقية، ص 77، 78.
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املفكر األسكتلندي آدم فريجسون يف كتابه مقال يف تاريخ املجتمع 

املدين  املجتمع  جعل  حيث  767]م،  عام  يف  وتحديًدا  املدين، 

جعل  فقد  وثقافيًا،  اجتامعيًا  اإلنسانية  تطّور  مراحل  من  مرحلة 

ثالثة،  والثقافية  االجتامعية  الناحيتني:  اإلنسانية عىل  تطّور  مراحل 

أساس  عىل  فيها  اإلنسان  أفعال  تقوم  والتي  التوّحش  مرحلة  أولها 

تلبية نداء الغريزة الحيوانية، والثانية مرحلة الرببرية أو مرحلة امللكية 

املستبّدة، أو مرحلة املجتمع التجاري وهو املجتمع الذي كان يهتّم 

بتحقيق الرثوة استناداً إىل املصلحة الذاتية، والثالثة مرحلة املجتمع 

العادل  السيايس  النظام  يسودها  التي  املرحلة  تلك  وهي  املدين، 

ولذا  القيم،  تسوده  كام  للحريات،  التقييد  أو  االستبداد  عن  البعيد 

متثّل هذه املرحلة عند آدم فريجسون مرحلة التمّدن الحضاري]]].   

البذور الجينية يف مفهوم املجتمع املدين يف املفاهيم  وتتمثّل 

السياسية  الفلسفة  يف  االجتامعي  العقد  نظريات  يف  تبلورت  التي 

كان  التي  الفطرة،  الطبيعية وهي حالة  الحالة  مفهوم  مثل  الحديثة، 

الناس عليها قبل نشأة النظم السياسية واالجتامعية والدينية، ومفهوم 

عقد االجتامع الذي تحّول فيه اإلنسان من حالة الفطرة أو الالنظام 

إىل حالة االجتامع والنظام السيايس والديني واالجتامعي، ومفهوم 

حالة املدنية وهي تلك الحالة التي تحّول الناس إليها، والتي سادت 

عقد  ومفهوم  والدينية،  السياسية  السلطة  فيها  ونشأة  النظم  فيها 

أساس  للدولة  ويعطي  والحاكم،  الناس  بني  ينعقد  الذي  الحكومة 

وجودها الرشعي]]]. وما إن اكتملت هذه املفاهيم عىل يد جون لوك 

 Ferguson: An Essay on the History of Civil Society, ed Duncan Forbes,    -[1[

Edinburgh, 1966, p 33

]2]- انظر الخشت، املجتمع املدين عند هيجل، ص 18
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الغاية  برز مفهوم املجتمع املدين، وكأنّه  وجان جاك روسو حتّى 

التي كانت تسعى إليه]]].    

ويذهب بعض املفّكرين الغربيني إىل أنّه عىل الرغم من »تعبري 

وتعبري  والدولة،  املواطنة..  وتوابعه..  السيايس  االقتصاد  أرسطو 

توما األكويني املجتمع املدين أو السيايس، وعبارة لوك املجتمع 

أو  تفرقة  السياسية وال تضع  الدولة  السيايس، تشري إىل  أو  املدين 

صاحب  يعد  هيجل  فإّن  واملدين«]]]  السيايس  كلمتي  بني  متييزًا 

اليد الطوىل يف تحديد مفهوم املجتمع املدين والعمل عىل بلورته 

بيان  عىل  العمل  بل  به،  الخاّصة  واملبادئ  األسس  بعض  ووضع 

الحدود الفاصلة بينه وبني الدولة من ناحية التنظري الفلسفي.

ج- املفهوم عند توماس بني:

توماس بني مفّكر أمرييّك ليربايّل، ولد يف عام 7]7]م وتويّف يف 

يف  شارك  مامته،  حتّى  عنها  ودافع  بالدميقراطية  آمن  809]م،  عام 

عن  بني  دافع  منشوراتها،  مؤلف  كان  بل  األمريكية،  الثورة  صناعة 

املجتمع املدين ومؤسساته ضد الحكومة، ونظر إليه نظرة مخالفة 

لتلك التي نظرها هيجل إليه، وقد أظهر حامسة واضحة باملجتمع 

املدين بصورة غري محدودة، وقد انتقد توماس بني النظام املليك 

ويف إنجلرتا خاّصة، مؤمًنا برضورة وجود دستور وفق الدميقراطية 

الربيطانية، ولذا  الوصايا  بعيًدا عن  أمريكا،  بها يف  التي كان يحلم 

]1]- انظر محمد عابد الجابري، املجتمع املدين يف رشوطه التاريخية، مجلة الوسط، العدد 415، 

2000م، ص 36.

القاهرة، املجلس  الفتاح،  إمام عبد  أ.د  ترجمة  أنوود، معجم مصطلحات هيجل،  ]2]- ميخائيل 

األعىل للثقافة،  2000م، 113. 
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لنا،  طبيعي  حّق  هو  بنا  خاّصة  حكومة  تشكيل  »إّن  يقول:  وجدناه 

وعندما يتفكر أّي إنسان بجّدية يف عدم استقرار الشؤون اإلنسانية 

فسوف يقتنع أنّه من األكرث حكمة وأكرث بكثري أن نضع دستوًرا خاًصا 

بنا بأسلوب هادئ مدروس متأّن«]]] فالحرية عند توماس بني تفرز 

ال محالة املجتمع املديّن، وهذا يفّس لنا كيف كانت أفكاره ركيزة 

موازية  سلطة  جعله  بحيث  األمرييك،  املدين  للمجتمع  أساسية 

لسلطة الدولة.

د- املفهوم يف الفكر الهيجيل:

الذي  الثالوث  ثالث  أنّه  عىل  املدين  للمجتمع  هيجل  ينظر 

هي  عنده  فاألرسة  املدين،  واملجتمع  والدولة  األرسة  من  يتكّون 

لها  غنى  وال  الدولة]]]،  عليه  تقوم  الذي  األخالقي  واألصل  الجذر 

فهي  والتوافق،  والوئام  بالحّب  عنده  األرسة  وتتّسم  حال،  بأّي  عنه 

متثّل االنسجام الذي يعّد الصفة األساسية يف تكوين األرس، ومن 

هنا فإّن املجتمع املدين يخرج للنور يف مرحلة ما يسّمى بالروح 

املوضوعي، بني األرسة والدولة، وصوالً إىل الدولة الحيّة األخالقية 

أو األخالق االجتامعية، وهي التي تناولها هيجل يف الجزء الثالث 

من كتابه أصول فلسفة الحّق. ]]] ولكن من املؤكّد أّن هذه األرسة – 

وكذلك األرس عامة – يصيبها التفتّت وتفقد ما كانت عليه من توافق 

االنفصال وإحداث أرس مستقلّة  األفراد إىل  يتّجه  وانسجام، حيث 

القاهرة، طبعة كلامت عربية  الجندي،  إبراهيم  ترجمة محمد  السليم،  توماس بني، املنطق   -[1[

للرتجمة والنرش، الطبعة األول، 2012م، ص 39.

]2]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة د. إمام عبد الفتاح، القاهرة، طبعة مدبويل، 1996م، 

ص 504.

]3]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 504.
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عن األرسة األوىل، بيد أّن هؤالء األفراد عندما يخرجون من األرسة 

إىل الحياة االقتصادية، ومن ثّم يتجهون إىل امللكية الخاصة، يظهر 

األنانية  تطّل  كام  واملصالح،  الحاجات  عىل  والصاع  االختالف 

نظام  نفسه يظهر  الوقت  بارزة بني األفراد املتناحرين، ويف  بصورة 

تبادل الحاجات، وهذا هو املجتمع املدين عند هيجل. ]]] ومن ثّم 

نفهم أّن املجتمع املدين عند هيجل قائم عىل املصلحة واملنفعة 

يجعل  وهذا  مصلحتهم،  وفق  يجتمعون  إمّنا  فاألفراد  املتبادلة، 

الجمعيات املدنية املشكلة وفق هذا املبدأ يف عالقة، ويف الغالب 

نظاًما خارجيًا  بالتبعية  الحياة االجتامعية  نزاع، وهذا يجعل يف  يف 

بالكلية ناتًجا من اتفاق الحاجات وتحديد املتبادل، ومفروًضا من 

قبل ترشيع جامعي]]].

وقد ذهب روجيه جارودي إىل يشء من هذا، عندما أكَّد عىل أّن 

يف  جديدة  لحظة  إىل  يقودنا  مستقلني  أشخاص  إىل  العائلة  تفتّت 

تحّقق الحرية، تلك اللحظة التي يسميها هيجل املجتمع املدين، 

نظام  يف  االقتصادية،  الحياة  يف  املشرتكني  األفراد  مجمل  أي 

املزاحمة الرأساميل]]].

وال ميكن الحديث عن املجتمع عند هيجل دونه ربط بالحديث 

عن الدولة؛ حيث إّن »فكرة الدولة هي الفكرة الكلية بوصفها جنًسا، 

وكقوة مطلقة أعىل من الدول الفردية، إنّها الروح وقد وهبت نفسها 

]1]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص  504، 505.

]2]- انظر رينيه رسو وجاك دوندت، هيجل، ترجمة جوزيف سامحة، بريوت، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش، 1974م،ص 96.

]3]- رجاء جارودي، فكر هيجل، ترجمة إلساس مرقص، بريوت، دار الحقيقة، 1983م، ص 140.
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التحّقق الفعيّل يف مسار تاريح العامل«]]]

يقول ماركيوز: »إّن املركز الذي تحتلّه فلسفة الحق )القانون( يف 

املذهي الهيجيل يجعل من املستحيل النظر إىل الدولة، وهي أعىل 

حقيقة يف مجال الحّق )القانون( عىل أنّها أعىل حقيقة يف املذهب 

الدولة ال  إىل  هيجل  به  ينظر  كان  الذي  التأليه  ذلك  فحتّى  بأرسه، 

الروح املوضوعية  أنّه أخضع  قاطعة، وهي  يلغي حقيقة  أن  ميكنه 
للروح املطلقة، والحقيقة السياسية للحقيقة الفلسفية«]]]

ومن ثّم فإّن املجتمع املدين عند هيجل يف حاجة ماّسة إىل الدولة 

باعتبارها إطاًرا أو كيانًا أكرب؛ ألّن ذلك ضامنة أكيدة يف نظره لجعل 

املجتمع املدين كيانًا مستقالً، فالدولة تساعده عىل القيام بوظائفه 

باإلطار  مرتبطة  الوظائف  هذه  وكّل  وتعليميًا،  واجتامعيًا  اقتصاديًا 

الدولة  تتّخذه  السبيل الذي  ثّم كان  الدولة، ومن  العاّم الذي تضعه 

يف توجيه األفراد نحو الحياة األخالقية أو األخالق االجتامعية هو 

العمل يف الجمعيات واالتحادات املهنية واملؤسسات املجتمعية 

والتجمعات املحلية؛ ألّن يف ذلك ضامنة من عدم تحول املواطنني 

إىل مجرد تجمعات بال هويّة]]].

بني  العالقة  من  هيجل  موقف  شارًحا  ماركيوز  هربرت  يقول 

املجتمع املدين والدولة: »املجتمع املدين ال ميكن أن يكون غاية 

يف ذاته، ألّن متناقضاته الكاملة تحول بينه وبني تحقيق وحدة وحرية 

وجعله  املدين،  املجتمع  استقالل  هيجل  رفض  ولذلك  حقيقية، 

]1]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 504.

]2]- هربرت ماركيوز، العقل والثورة، ترجمة د. فؤاد زكريا، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 

1979م، ص 173.

]3]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 496.
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تجسيد  وينقل هيجل  الذايت،  باالستقالل  املتمتعة  للدولة  خاضًعا 

أّن هذه األخرية  الدولة، غري  العقل من املجتمع املدين إىل  نظام 

وتصون  حركته،  عىل  تحافظ  بل  املدين،  املجتمع  محّل  تحّل  ال 

تتجاوز  التي  الخطوة  فإّن  وهكذا  تغرّي مضمونه،  أن  دون  مصالحه 

املجتمع املدين تؤّدي إىل نظام سيايس تسلطي«]]].

ناقصة؛  نظرة  هنا  املدين  للمجتمع  هيجل  نظرة  فإّن  ثّم  ومن 

ذريعة  املدين  املجتمع  الحادث يف  التناقض  من  يتّخذ  ذلك ألنّه 

لالستبداد، أو مطيّة لتسويغ التسلّط الذي تقوم به السلطة الحاكمة، 

وبناء عليه فقد جعل الدولة ممثّلة يف السلطة أعىل من غريها، وجعل 

لها السلطة املطلقة، ماّم جعل سلطتها تتعاظم يف مقابل األفراد أو 

سلطة املجتمع املدين.

وميكن القول إّن املجتمع املدين عند هيجل يعتمد عىل ركيزتني 

املصالح.  تبادل  والثانية  الذاتية،  أو  األنانية  األوىل  أساسيتني: 

فهيجل يقول تأكيًدا للركيزة األوىل: »الشخص العينّي الذي هو نفسه 

موضوع غاياته الجزئية، وبوصفه مجموعة الحاجات، ومزيًجا من 

الهوى والرضورة املادية هو املبدأ األول يف املجتمع املدين«]]]  

فالذاتية أو األنانية هي الركيزة األوىل أو املبدأ األول يف املجتمع 

الذي  املحسوس  الشخص  يف  تتمثل  والتي  هيجل،  عند  املدين 

يتّخذ من نفسه هدفًا أساسيًا، حيث إنّه يسعى إلشباع غاياته الجزئية، 

احتياجات  كلّها  وهي  وغريها،  واملسكن  وامللبس  املأكل  يف 

شخصية تقوم عىل دافع غريزي يحص الفرد يف دائرة مغلقة قوامها 

]1]- انظر العقل والثورة، ص 193.

]2]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 431.
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أقرانه؛  معزوالً عن  الفرد  يكون  وفيها  الفردية،  أو  األنانية  أو  الذاتية 

حيث تحرّكه دوافعه املادية وأهواؤه الشخصية]]].

ذاتية  منفعة  نظرة  املدين  للمجتمع  ينظر  هيجل  أّن  يعني  وهذا 

ونرجسية أنانية، وهي نظرة ال تعطي املجتمع املدين أحقيته ومكانته 

الالئقة به، فهي نظرة قارصة ناقصة تجعل اإلنسان يف سعي دائم نحو 

ثّم فمن  النظر إىل املجموع، ومن  إشباع حاجاته ومصالحه، دون 

املؤكّد أن تتعارض املصالح والحاجات من إنسان آلخر ومن طائفة 

يكون  ثّم  ومن  عقباه،  املحمودة  غري  الصدام  يحّث  وهنا  ألخرى، 

املجتمع املدين عامل شقاق يف املجتمع يف الوقت الذي يفرتض 

فيه أن يكون حلقة الوصل بني األرس واألفراد من جهة والدولة من 

جهة أخرى، وهذه نتيجة حتمية لركيزة النفعية واألنانية التي بنى عليها 

هيجل نظرته للمجتمع املدين. نحن نعلم أّن البدايات دامئًا ال تأيت 

للمجتمع  بالنسبة  حدث  ما  وهذا  الهدف،  ونضوج  الفكرة  بكاملية 

املدين عن هيجل، فبداية املصطلح كانت قريبة العهد به، ثّم حاول 

هو أن يقعد له ويعطي له شيئًا من التنظري، ومن ثّم كانت السلبيات؛ 

نتيجة عدم اختامر الفكرة يف البداية، والدليل عىل ذلك أنّنا سنجد 

أّن الفكرة قد تبلورت عىل يد الالحقني بهيجل، وتغلّبت عىل العديد 

من السلبيات التي حاقت بها.    

أما الركيزة الثانية التي يعتمد عليها هيجل يف فكرته عن املجتمع 

املدين فهي التبادلية، وهي متثّل مبدأ أساسيًا عنده، وهو يؤكّد هذه 

الركيزة أو هذا املبدأ قائالً: »هذا الشخص الجزيئ يرتبط بالرضورة 

بغريه من الشخصيات الجزئية األخرى حتّى إّن كّالً منهم يقيم ذاته 

]1]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 431، 432.
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الكلية  الصورة  طريق  عن  هو  وهذا  اآلخرين،  طريق  عن  ويشبعها 

املبدأ الثاين يف هذا املجتمع«]]] ويقول أيًضا يف موضع آخر: »يف 

عملية السعي إىل تحقيق الغايات األنانية- وهو تحّقق مرشوط عىل 

هذا النحو بالكلية- يتشّكل نظام كامل من االعتامد املتبادل، حيث 

يتداخل نسيج حياة الفرد وسعادته، ووضعه القانوين مع حياة األفراد 

إاّل داخل  اآلخرين وسعادتهم وحقوقهم فعالً، وال تكون مضمونة 

هذا النظام املرتابط«]]] 

وهذه الركيزة الثانية تقوم باألساس عىل الركيزة األوىل، إذا ملّا كان 

املجتمع املديّن عند هيجل يقوم عىل تلبية حاجات الفرد وإشباع 

أيًضا  أنانية واضحة فهو كان يدرك  التي تنطوي عىل  الذاتية  رغباته 

أنّه وهو يف سبيل تحقيق تلك الحاجات عليه أن يقوم بعملية تبادل 

عنده  ويجد  يفتقده،  ما  منهم  واحد  كّل  يعطيه  حتّى  اآلخرين،  مع 

اإلنساين  االجتامعي  أو  اإلنساين  فالتواصل  يفقدونه.  ما  اآلخرون 

يف املجتمع املدين عن هيجل ليس غاية يف حّد ذاته، بل وسيلة 

نفعية يستطيع من خاللها اإلنسان تحقيق غاياته ومصالحه. 

ومع هذا فال ميكن بحال إنكار الدور الذي قام به هيجل يف بلورة 

بؤرة  قضية املجتمع املدين ولو يف بعض جزئياتها، ووضعها يف 

االهتامم، بغض النظر عن تلك املكانة التي وضع فيها الدولة، إىل 

املدين،  املجتمع  فكرته عن  تأثريه يف مجمل  له  كان  الذي  الحّد 

أهلية  وهيئات  مؤسسات  مجموعة  هيجل  عند  املدين  فاملجتمع 

قوانني  من  وضعته  مبا  الدولة  ظّل  يف  تعمل  وجمعيات  ونقابات 

]1]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 431.

]2]- هيجل، السابق، ص 432.



43البحث التاريخي للمصطلح ومتابعة الجذور

منظمة للعالقة بينه وبني الدولة واألفراد، وميتاز هذا املجتمع بأنه 

يساعد الدولة، ويستطيع أن يفعل ما ال تفعله الدولة، مبا يعني أنه 

يرفع عن كواهلها الكثري.

لكّن هذا املجتمع املدين عنده ليس أساًسا ثابتًا أو نتيجة قبلية 

التحول  من  وطويلة  معقدة  عمليات  نتاج  هو  بل  الطبيعية،  للحياة 

التاريخي، ومن ثّم فإّن نقد هيجل للنزعة الطبيعية يعترب أمرًا جديًدا 

أّي  يرى  ال  فهيجل  املدين،  املجتمع  عن  الحديثة  النظريات  يف 

عكس  عىل  املدين،  للمجتمع  املتنوعة  العنارص  بني  انسجام 

العنارص التي تؤلّف النظام األرسي. حيث إّن األشياء يف املجتمع 

هيجل  ينظر  حيث  األرسة،  يف  الوضع  غري  آخر  وضع  لها  املدين 

لألشكال املتعددة للتفاعل بني العنارص املتنوعة للمجتمع املدين، 

وموضوع  ومتجزئة  ومنشطرة  وهّشة  متناسبة  غري  غالبًا  أنّها  عىل 

لصاع حقيقّي. وعىل العكس من هيجل يرى توماس بني أّن الطبيعة 

منتظمة يف كّل أعاملها، وهذا هو السبب يف أّن العنارص املتنوعة 

للمجتمع املدين تندمج عفويًا وبشكل هارموين]]].   

بثالث  ميّر  هيجل  عند  املديّن  املجتمع  إّن  القول  وميكن 

التي  اللحظة  وهي  الحاجات،  منظومة  لحظة  األوىل،  لحظات]]]: 

بواسطة  الذاتية،  حاجاته  لتلبية  بالسعي  الجزيئ  اإلنسان  فيها  يقوم 

العمل، ويف هذا السعي إلشباع الذات بواسطة العمل، يقوم بإشباع 

الحاجات املوضوعية، أي حاجات غريه من الناس، ومن ثّم كانت 

أهمية الروابط االجتامعية عند هيجل الذي وجدناه يقول: »قدسية 

]1]- انظر الخشت، املجتمع املدين عند هيجل، ص 35: 37.

]2]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص  439، وما بعدها.
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تدور  اللتان  املحوريتان  النقطتان  النقابة هام  وكرامة عضو  الزواج 

لحظة  والثانية،  املنظمة«]]].  غري  املدين  املجتمع  ذّرات  حولهام 

تطبيق  فيها  يجري  التي  اللحظة  وهي  القانونية،  العدالة  تحقيق 

القانون بواسطة املؤسسة القضائية بهدف املحافظة عىل الشخصية 

وامللكية وصيانتهام من االعتداء، وإلغاء أّي اعتداء عليهام. والثالثة، 

لحظة رعاية وضامن أمن ورفاهية أفراد املجتمع املدين، بوصفها 

أمرًا مشرتكًا وليست فردية جزئية، وسّد الثغرات يف تطبيق العدالة، 

وتتجىّل هذه اللحظة يف السلطة العامة والنقابات.  

واضًحا  مكانًا  بالدولة  املدين  املجتمع  عالقة  قضية  وتحتل   

بالدراسة،  املدين  املجتمع  تناولوا  الذين  املفّكرين  كّل  عن 

خاصًة إذا علمنا أّن املعروف يف الوسط األورويب أنّه كانت هناك 

السلطة  الشّد والجذب، وهي:  السابق يدور بني  ثالثة كيانات يف 

الحاكمة والكنيسة بنفوذها الديني واملجتمع، ومن ثّم كان هدف 

بسياستها  الحاكمة  السلطة  مبواجهة  يقف  أن  املدين  املجتمع 

القدمية  باألفكار  بانغالقها  الكنسية  الدينية  والسلطة  املستبّدة، 

املدين  املجتمع  فإّن  وعليه  املطلقة.  الحقيقة  بامتالك  واالدعاء 

قضايا  مع  التعامل  يف  الوسطية  متثّل  والتي  الوسطى  الحلقة  كان 

السلطة  أو  السياسية  السلطة  استبداد  دون  وإشكالياته  املجتمع 

الكنسية يف أوروبا يف ذلك الوقت. 

»فإّن  قوله:  يف  بالدولة  املدين  املجتمع  عالقة  هيجل  ويؤكّد 

الدولة مبا هي كذلك ليست فعالً نتيجة مبقدار ما هي بداية، ففي 

إّن  املدين،  املجتمع  إىل  مرة  ألول  األرسة  تطورت  الدولة  داخل 

]1]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 491.
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فكرة الدولة نفسها هي التي شطرت ذاتها إىل هاتني اللحظتني«]]] 

الفردي  بني  التوازن  إقامة  يف  تتمثّل  هيجل  عند  الدولة  فوظيفة 

الخاّصة  املصلحة  بني  التوازن  إقامة  والكيّل،  الذايتّ  والجامعي 

واملصلحة العاّمة، وتنظيم املجتمع املدين ومراقبته بحيث يكون 

املجتمع  عىل  مهيمنة  كانت  عنده  الدولة  أّن  إاّل  ومؤثرًا،  فاعالً 

املدين، إذ مل يكن ينظر إليه عىل أنّه قطب يف مواجهة الدولة، وإمّنا 

الحياة  من  الثانية  اللحظة  فهو  الدولة،  إىل  تؤدي  مرحلة  مجرد  هو 

وهي  األوىل  اللحظة  بخالف  االجتامعية،  األخالق  أو  األخالقية 

األرسة، واللحظة الثالثة والنهائية هي الدولة، فاألخرية هي األساس 

الحّق لألرسة واملجتمع املدين]]]. 

ومن ثّم فإّن هيجل يرى يف الدولة األساس الذي ال بّد أن ينطلق 

التي  العليا  السلطة  هيجل هي  عند  فالدولة  املدين،  املجتمع  منه 

هي  عنده  فالدولة  املدين،  واملجتمع  األرسة  عىل  وترشف  تراقب 

وطبيعة  منهام،  لكّل  خارجية  رضورة  عنده  فهي  واملآل،  املنشأ 

عليها،  تعتمد  التي  بها  املتعلقة  واملصالح  القوانني،  هي  الدولة 

وتكمن قوتها يف وحدة غايتها الكلية، مع املصلحة الجزئية لألفراد، 

من حيث إنّه عىل هؤالء األفراد حقوق كام لهم من حقوق]]]، وهذا 

يؤكّد أّن املجتمع املدين عند هيجل ال يعمل مبعزل عن الدولة، 

أّن  يعني  مبا  به،  تحيط  التي  العوائق  ترفع  التي  هي  عنده  فالدولة 

نقطة البدء عنده هي الدولة، فهي املحور الذي تدور حوله األرسة 

واملجتمع املدين.

]1]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 493.

]2]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 493.

]3]- هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 507. 
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ونفهم من ذلك أّن هيجل يجعل اليد الطوىل للدولة يف كّل يشء، 

وعىل كّل املستويات: الفرد والكنيسة واملجتمع املدين، وهيجل 

عنده  والدولة  كيان،  أو  شخص  أّي  من  أهّم  الدولة  بأّن  ذلك  يربر 

الذي  الدستوري  القانون  لحظة  األوىل  لحظات:  ثالث  عىل  تقوم 

وال  امللك،  وسلطة  والتنفيذية  الترشيعية  الثالثة:  السلطات  يحّدد 

يؤيّد هيجل الفصل بني السلطات، بل يعتربه تدمريًا للدولة، والثانية 

لحظة القانون الدويل، الذي يبنّي حدود العالقة بني الدول، والثالثة 

لحظة تاريخ العامل باعتباره التحّقق الفعيل لفكرته عن الدولة. »ويف 

توكيد سلطة  يكّف هيجل عن  السابقة ال  اللحظات  كّل لحظة من 

الدولة، عىل حساب املجتمع املدين بعامة والفرد بخاّصة، وذلك 

الفرد محور االرتكاز  الليربايل الذي يحتّل فيه  عىل عكس التصور 

واضح  بقسط  املدين  املجتمع  فيه  ويتمتّع  السيايس،  البناء  يف 

مثالً. وعىل  لوك وتوماس بني وفريجسون  الحرية، وذلك عند  من 

العكس أيًضا من موقف الفلسفة الثورية عند جراميش الذي ينتقد 

الدولة بأجهزتها القمعية التي متلك أدوات القوة والقهر، وأجهزتها 

الطبقة  سيطرة  تكرّس  التي  القوانني  وترّشع  ترّبر  التي  الترشيعية 

الحاكمة وأجهزتها األيديولوجية التي تسعى لكسب رضا الطبقات 

الذين  السلطة  مثقفي  ينتقد  كام  الحاكمة،  الطبقة  عن  املحكومة 

ينرشون تصّور الطبقة الحاكمة للعامل، وبشكل عام يدعو للوقوف 

ضد هيمنة الدولة وتسلطها«]]]. 

للدولة  نوّد طرحه هنا مؤّداه: هل تصّور هيجل  الذي    والسؤال 

تصّور ليربايّل أم تصّور شمويّل؟ الحقيقة أّن موقف هيجل يدعو إىل 

]1]- الخشت، املجتمع املدين عند هيجل، ص 44، 45.
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اتخاذ الرأي األول يف بعض أفكاره حول الدولة وعالقتها باملجتمع 

تأكيده أهمية األخري، وأثر مؤّسساته يف خدمة  املدين، خاّصة يف 

الثاين يف  الرأي  اتخاذ  أّن موقفه يدعو إىل  املجتمع والدولة، كام 

بعض أفكاره التي تجعل من الدولة قطبًا أوحد كّل قطاعات الدولة 

تدور يف فلكه ومنها املجتمع املدين، وأّن الدولة هي املهيمنة عىل 

كّل يشء، وما املجتمع املدين إاّل أداة من أدواتها.

نوع خاّص،  الدولة عند هيجل شمولية، ولكن شموليتها من  إّن 

الدول يف مرحلة  الذي كانت متارسه  فليست تقوم عىل االستبداد 

هذه  االستبداد،  ال  السيطرة  معنى  تحمل  شمولية  وإمّنا  الطبيعة، 

السيطرة نابعة من إرادة األفراد أنفسهم. كام تبدو ليرباليته يف كون 

استبصار  عىل  أقيمت  قد  عنده  الدولة  عليها  تقوم  التي  املبادئ 

الفرد،  البرشي  املوجود  ورفاهية  بالوجود،  عميق  واهتامم  عقيّل، 

بنفسه]]].  نفسه  يحدد  أنّه وجود  بوصفه حرًا، وعىل  اإلنسان  وعىل 

ورمبا كان هيجل ذاته من أوحى بهذين املتناقضني.   

لكن من املهّم أن نعرف املقصود بالدولة، فهل املقصود بالدولة 

أم  والحكومة؟  واألقليم  الشعب  لوائه  تحت  ينضوي  الذي  الكّل 

املقصود بها الحكومة والسلطة السياسية فقط؟ بالطبع إمّنا املقصود 

بالدولة هنا هو السلطة أو الحكومة، مبا تقوم به من وظائف أهّمها 

حامية عموم الشعب وتوفري الحامية واألمان الالزمني له، ألّن منع 

من  بعض  عىل  بعضهم  الشعب  أفراد  قبل  من  واالعتداء  الطغيان 

الوظائف األساسية للدولة، سواء أكان طغيانًا عىل حرية األفراد، أم 

]1]- انظر ميشيل متياس، هيجل والدميقراطية، ترجمة د. أمام عبد الفتاح، بريوت، دار الحداثة، 

1990م، ط 1، ص 14.
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عىل قوانني السوق، أم طغيانًا يتمثل يف الوقوع يف الجرمية، بحيث 

تقوم بوضع أسس للعالقة بني أفراد املجتمع كلّه، كل ذلك وفق قوة 

القانون الذي يؤّسس له نظاماً جمهورياً دستورياً دميقراطياً. 

ه– مفهوم املجتمع املدين عند جراميش:

املاركسية،  النزعة  ذو  اإليطايل  الفيلسوف  جراميش  أنطونيو  أّما 

من  يعّد  والذي  7]9]م،  عام  وتويّف يف  ]89]م  عام  ولد يف  الذي 

كبريًا  اهتامًما  أوىل  فقد  إيطاليا،  يف  الشيوعي  الحزب  مؤّسيس 

قامئة  السياسية  فلسفته  جعل  هيجل  كان  وإذا  املدين،  باملجتمع 

ذلك  من  العكس  عىل  كان  جراميش  فإّن  للدولة،  تصّوره  عىل 

تصوره  عىل  باألساس  قامئة  السياسية  فلسفته  جعل  حيث  متاًما، 

يف  ممثّلة  التنفيذية  السلطتني  انتقد  فجراميش  املدين،  للمجتمع 

سلطة الدولة والسلطة الترشيعية التي ترّشع القوانني، فاألوىل عنده 

تسلّط أجهزتها يف قمع الشعب وإذالله وسلب حّريته املكفولة له 

طبًعا، والثانية تعمل عىل مترير القوانني القمعية التي تسّنها الدولة 

من أجل استمرارية تسلّطها واستبدادها، بل تربر لها ذلك، ومن ثّم 

فإّن املجتمع املدين عند جراميش يقوم عىل مواجهة تسلّط الدولة، 

ومحاولة العودة باإلنسان إىل الحرية. 

ومن ثّم فإّن دور جراميش يف تاريخ املجتمع املدين دور كبري، 

حيث عالج قضية املجتمع املدين تحت إطار نظريته يف السيطرة 

والهيمنة الطبقية املقيتة، وجعله محوًرا تدور حوله أفكاره يف الثورة 

الشيوعية]]]. وعليه فقد حارب جراميش سيطرة الدولة، وكان البديل 

]1]- انظر غراميش، كراسات السجن، ترجمة عادل زعيرت، القاهرة، دار املستقبل العريب، 1994م، 

ص 11.
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أراد  وإمّنا  الدولة،  دور  يلغ  أنّه مل  بيد  املدين،  املجتمع  عنده هو 

تقنني دورها بحيث تكون أداة يف تفعيل الحياة السياسية، ومن ثّم 

كان لديه محوران رئيسان يضمنان سيطرة الطبقة الربجوازية: األول 

السياسية،  السيطرة  لها  تحّقق  أدوات  الدولة، مبا متلكه من  محور 

واملحور الثاين هو محور املجتمع املدين، مبا ينضوي تحته من 

تتحّقق  وبها  تعليم  ودور  عبادة  ودور  وجمعيات  وأحزاب  نقابات 

الهيمنة والسيطرة األيديولوجية التي يحتاج أي نظام إليها]]]. وإذا كان 

السلطة عند جراميش ال تقوم إاّل بالسيطرة عىل أجهزة الدولة، فإّن 

الحفاظ عىل السلطة ال يتحّقق بذلك فقط، بل ال بّد من تواصل مع 

املجتمع املدين، وذلك يكون من خالل منظامت املجتمع املدين 

والعمل الثقايف البناء، وبذلك تستطيع السيطرة عىل املجتمع]]].

و- املفهوم يف تصّور اليسار القديم:

االجتامعية  الدميقراطية  عىل  يطلق  مصطلح  القديم  اليسار 

القدمية، ومفهوم املجتمع املدين عند أصحاب هذا االتجاه يحمل 

أّن املجتمع املدين  الحقيقية، ذلك  الفاعلية  السلبية وعدم  معاين 

الجامعي  بالتنظيم  يؤمن  فهو  إال،  ليس  للدولة  خاضع  مجرّد  هنا 

للعمل  مساحة  هناك  وليس  للدولة،  العليا  اليد  فيه  تكون  الذي 

الفردي إاّل فيام ندر، ومن ثّم فهو ال يؤمن بفكرة السوق املفتوح. 

نحو  قويًا  نزوًعا  الخشت-  الدكتور  إليه  يذهب  فيام   - لديه  أّن  كام 

االقتصادية  الحياة  للدولة يف  الشامل  التدخل  اآللية، ويرى  الحياة 

[1[- Gramsci, Selection from the Prison Notebook, edited and translated, by 

quintin Hoare New York, international publishers, p 267

[2[- , p 267, 268. ibid
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واالجتامعية، ويلزمها بإتاحة السلع والخدمات العامة]]].

ز- املفهوم يف تصور الليربالية:

إنّه  إذ  الليربايل،  التصور  املجتمع املدين يحتّل مكانة كبرية يف 

يتمتّع بحرية أكرب من أّي تصور آخر، وقد عرضنا لذلك عند كّل من 

تعبريًا  التصّور  هذا  ويعّد  فريجسون،  وآدم  بني  وتوماس  لوك  جون 

االقتصادي  مجاليها  يف  بالحرية  تنادي  التي  عموماً  الليربالية  عن 

والدينية  املذهبية  بالتعددية  يؤمن  اتجاه  أنّها  كام  والسيايس، 

واملواطنة وحقوق اإلنسان، ويسمح هذا االتجاه بتكوين األحزاب 

السياسية والجمعيات األهلية والنقابات العاملية التي تعرب مصالح 

إليها وتدافع عنها، كّل ذلك يف إطار دميقراطي برملاين  املنتمني 

رصف، يفصل بني السلطات الثالث: التنفيذية والترشيعية والقضائية. 

ومن ثّم فإّن مفهوم املجتمع املدين عند اليمني الليربايل الجذري 

يؤكّد االستقاللية التاّمة للمجتمع املدين وعدم خضوعه ألّي شكل 

من أشكال املراقبة من الحكومة، ويرى أّن دور الحكومة ينبغي أن 

ومبالغ  السوقية غري محدودة  ونزعته  جًدا،  يكون صغريًا ومحدوًدا 

النزعة  ويؤكّد  ومتسلّطة،  استبدادية  أخالقية  نزعة  له  أّن  كام  فيها، 

الفردية االقتصادية، أّما سوق العمل فهو حّر بشكل مطلق]]].

غري أّن مفهوم املجتمع املدين عند الليربالية- كام هو عند غريها- 

رؤية  عن  تختلف  الليربالية  فالرؤية  أيديولوجية،  بدالالت  مرتبط 

اليسار، فاملجتمع املدين يف الرؤية األوىل يقوم عىل حرية اإلرادة 

]1]- انظر د. محمد عثامن الخشت، الطريق الثالث يف عامل متغري، جريدة األهرام، صفحة مركز 

الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 15/ 11 / 1999م.

]2]- انظر د. محمد عثامن الخشت، املجتمع املدين واملواطنة، 72.
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واملسؤولية الفردية والتطّوع املرتبط بتحقيق املصلحة العاّمة، مبا 

يعني أنّها رؤية تتيح أن يعمل األفراد عىل صنع مصريهم بأنفسهم، 

وهذا  أيًضا،  مصريهم  تحديد  إىل  غريهم  بيد  األخذ  وباستطاعتهم 

من شأنه أن يكون له مردود إيجايب يتيح إنشاء الجمعيات التطّوعية 

والنوادي  والنقابات  واملنتديات  الخريية  األوقاف  وجمعيات 

واألحزاب وغريها من مؤّسسات املجتمع املدين، وهي كلّها متثّل 

املوكولة  باألعامل  القيام  يف  التنفيذية  السلطة  يساعد  تنمويًا  بعًدا 

الهيجلية  بالرؤية  مبقارنتها  بارزة  بصورة  الرؤية  هذه  وتتّضح  إليها. 

أو الرؤية املاركسية والشيوعية، فرؤية هيجل تقوم– كام تبني- عىل 

انحسار  يفّس سبب  وهذا  املنفعة،  وتبادل  املدين  املجتمع  أنانيّة 

املجتمع املدين عنده وتقلّصه يف مقابل التوّسع يف كيان الدولة، 

يف حني كانت الرؤية املاركسية والشيوعية مرتبطة بالنظام الطبقي 

الذي ال يتّسم بأّي نوع من التكافؤ أو العدل االجتامعي، وهذا يفّس 

بدوره ذلك االتّجاه الذي يرفع راية تهميش دور املجتمع املدين، 

ومحاولة اإلجهاز عليه.

ح- املفهوم يف تصّور الطريق الثالث:

تبلور مصطلح الطريق الثالث عند أنتوين جيدنز يف كتابه: الطريق 

يحاول  االتجاه  وهذا  االجتامعية،  الدميقراطية  تجديد  الثالث.. 

االجتامعية  الدميقراطية  من  نتجت  التي  السلبيات  عىل  التغلب 

الحاكمة  السلطة  تكفل  بحيث  الجديدة،  والليربالية  الكالسيكية 

لتبادل  نظام  بكامل حريته مع وجود  يعمل  الذي  املجتمع املدين 

يف  عنها  غنى  ال  والتي  الرضورية  مواردها  لها  فالسلطة  املراقبة، 

تحسني  طريق  عن  احتياًجا،  األكرث  للمناطق  املساعدات  تقديم 
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التي  الصغرية  القروض  تقديم  من خالل  أو  األفراد  معيشة  مستوى 

ملزمة  الحاكمة  السلطة  أّن  كام  محلية،  اقتصادية  تنمية  عىل  تعمل 

مبراقبة املجتمع املدين يف حالة الخروج عىل املبادئ املتعارف 

عليها، أو يف حالة غلبة املصلحة بني أفراد املجتمع املدين، يف 

حني أّن املجتمع املدين الفّعال يصون األفراد ويحميهم من طغيان 

الدولة وبطشها]]]. 

ثانيًا– األسباب واملناخ الذي أّدى إىل ظهور املصطلح:

ميكن القول إّن هناك ثالثة أسباب رئيسة لنشأة املجتمع املدين 

تعرّب  األسباب  وهذه  الفرعية،  األسباب  من  العديد  تحتها  تنضوي 

عن ثالث مراحل رئيسة يف نشأته ترتبط بها وال تنفصل عنه. ومن 

ثّم ميكن النظر إىل عالقة املجتمع املدين بالدولة يف الغرب من 
خالل ثالث مراحل:]]]

مطلب  وكان  الفرنسية،  الثورة  حتى  ميكيافييل  من  متتّد  األوىل، 

املجتمع املدين فيها اتحاد القاعدة االجتامعية مع البنية السياسية 

الحياة  عن  الكنيسة  إقصاء  بهدف  االجتامعي،  الجسد  لتشكيل 

العامة، واستقالل الدنيوي عن الساموي.

الثانية، بعد الثورة الفرنسية كان هدف املجتمع املدين استقالل 

املجتمع عن الدولة.

الثالثة، يف القرن العرشين إيجاد مساحات تالٍق مع الدولة لتحقيق 

الرفاه لإلنسان.

]1]- انظر أنتوين جيدنز، الطريق الثالث: تجديد الدميقراطية املتعالية، ترجمة د. أحمد زايد، و د. 

محمد محيي الدين، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، 1999م، ص املقدمة. 

]2]- انظر محمد مريس، بني الدولة واملجتمع املدين، مقال منشور مبوقع إضاءات يف 17 يناير 

2017م.
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تطّور مفهوم املجتمع املدين كام قلنا سابًقا يف القرنني السابع 

عرش والثامن عرش، يف الفكر الغريب مواكبًا يف ذلك الحركة الفكرية 

والفلسفية التي ظهرت يف ذلك الوقت، فقد كانت هناك ثورتان يف 

الغرب: ثورة فكرية من جانب وثورة صناعية من جانب آخر، وتعّد 

نظرية العقد االجتامعي األساس الذي انطلق منه مفهوم املجتمع 

املرحلة  هو  تاريخيًا  االجتامعي  العقد  مرحلة  كانت  فقد  املدين، 

أّن  يف  شّك  فال  أوروبا.  يف  املدين  املجتمع  فكرة  بلورت  التي 

هوبز  توماس  أمثال  من  وفرنسا  إنجلرتا  يف  الفلسفية  الحركة  رواد 

وجون لوك وجان جاك روسو دأبوا عىل التأسيس لتوافق تعاقدي، 

فاصلة  حدود  وضع  رضورة  عىل  مؤسسة  كانت  اجتامعية  ونظرية 

بني الدولة واملجتمع؛ تأسيًسا للقضاء عىل النظام االستبدادي، وقد 

ظهر ذلك جيًدا عند توماس هوبز وجون لوك وجون استيوارت مل، 

فقد كانت مهمتهم األساسية بناء مجتمع منظم قائم عىل أساس من 

العقد االجتامعي أو االتفاق التعاقدي، الذي مهد السبيل للمجتمع 

املدين الذي يستطيع أن يقوم مبهامه خارج تسلّط الدولة يف دولة 

تعاقد قانوين وإنساين. 

املدين  املجتمع  لنشأة  السبيل  مّهد  الذي  أن  ندرك  أن  يكفي 

الحكم  نظام  ضّد  قامت  التي  األوروبية،  الثورات  تلك  وتطّوره 

النبالء  عليها  يحصل  كان  التي  االمتيازات  كّل  فأزيلت  املليك، 

واألمراء والحاشية، مبا لهم من حقوق امتالك األرايض األقطاعية، 

س  لتُؤسَّ الحكم،  عىل  التوريث  ومبدأ  الكنسية  العرفية  واملجالس 

دولة جديدة تقوم عىل حكم الشعب لنفسه، وتؤمن بقيم املواطنة. 

فشيئًا،  شيئًا  األحداث  مع  يتطّور  املدين  املجتمع  وجد  ثّم  ومن 
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يقوم عىل عوامل الكفاءة الذاتية وليس عوامل الدم أو الحسب أو 

باألنشطة االقتصادية، يف ظّل سلطة سياسية  يدين  القرابة، مجتمع 

غري مستبدة.

ما  مرحلة  عىل  بالقضاء  مؤذنًا  االجتامعي  العقد  كان  ثّم  ومن 

يسّمى بالحالة الطبيعية أو حالة الحرب، وما إن تطّور مفهوم العقد 

االجتامعي حتّى بدت فكرة املجتمع املدين تتطور معها بالتبعية، 

بحيث يكون املجتمع املدين قادًرا عىل تسيري أموره يف إطار خارج 

عن إطار الدولة، مع أنّه مكمل لها يف الحقيقة.

وإذا كانت نشأة املجتمع املدين يف إنجلرتا وفرنسا مواكبة لفكرة 

العقد االجتامعي الداعي لالنتصار عىل حالة الحرب، فإّن األمر يف 

أملانيا عىل يد هيجل كان مختلًفا، ألّن فكرة العقد يف ذلك الحني 

قد تبلورت عىل يد السابقني، وبرغم أنَّ فكرة العقد االجتامعي مل 

الحّق،  فلسفة  كتاب أصول  فكر هيجل يف  مردودها عىل  لها  يكن 

فإّن مفهوم املجتمع املدين عنده كان يهدف من ورائه إىل محاولة 

التي  التأّخر  مرحلة  وتاليف  الفرنيس،  اإلنجليزي  بالركب  اللحاق 

كانت عليها أملانيا باملقارنة بإنجلرتا وفرنسا يف ذلك الوقت.

وهيجل نفسه كان املجتمع املدين ميثّل لديه خطوة عىل طريق 

تحقيق الدولة القومية التي يأمل بها واقعيًا، فاملجتمع املدين كان 

مرحلة متقدمة عىل مرحلة الحالة الطبيعية أو حالة الحرب التي كان 

كونه ميثّل  برغم  املدين  فاملجتمع  ثّم  ومن  الدوام،  يحاربها عىل 

مجموع العالقات القانونية واالقتصادية واالجتامعية التي تقيم عىل 

أساسها العالقات بني األفراد، فإّن ذلك يف نظر هيجل خطوة عىل 

طريق تحقيق دولته القومية املأمولة.
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هو  املدين  املجتمع  »فإّن  املاركيس  للفكر  نظرنا  إذا  حني  يف 

األساس الواقعي للدولة التي تستمّد وجودها واستمرارها من ظاهرة 

انقسام املجتمع إىل طبقات، وأّن الدولة هي أداة لتوظيف استمرارية 

سيطرة الطبقة االقتصادية األقوى عىل الجميع، وبالتايل فهي تعرّب عن 

الصاع الطبقي، ومتثّل ديكتاتورية الطبقة األقوى«]]] فامركس كان 

يتّخذ من قضية الفصل يف االقتصاد السيايس بني الدولة املجتمع 

نقطة البدء بالنسبة له يف تشكيل فكرته عن املجتمع املدين.

األطوار التي مّر بها املجتمع املدين:

ميكن تقسيم األطوار التي مّر بها املجتمع املدين والتي تلقي لنا 

الضوء عىل املناخ الذي ظهر فيه 

إىل  الصدارة،  بؤرة  يف  جعلته  التي  الفاعلة  األسباب  وكذلك 

مجموعة من املراحل]]]، هي عىل النحو التايل:

الطور األول: 

وهي  عرش،  والثامن  عرش  السابع  القرنني  طّور  هو  الطور  وهذا 

املدين  املجتمع  قضية  احتلت  وقد  الرأساملية،  فجر  سطوع  فرتة 

فيها مكانة كبرية، حيث حاول مفكرو هذين القرنني العمل عىل قيام 

الدينية  املجتمع املدين بدور سيايس يساعد عىل تحطيم األسس 

الكنسية، والنظام االرستقراطي، باعتبارهام يف نظرهم من العوائق التي 

]1]- خالد جاسم إبراهيم، الدور الرقايب ملؤسسات املجتمع املدين، رسالة ماجستري يف العلوم 

السياسية، جامعة الرشق األوسط، 2013م، ص 40.

]2]- اعتمدنا يف تقسيم هذه األطوار عىل كتاب عىل عبد الصادق، مفهوم املجتمع املدين قراءة 

أولية، القاهرة، دار املحروسة، الطبعة األوىل، 2004م، ص 19 وما بعدها.  
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يرمون  التي كانوا  تقيد وصول املجتمع املدين إىل غاياته وأهدافه 

إليها، فقد أردوا بناء اتّجاه سيايس يرتبط باملجتمع ويعرّب عنه بعيًدا عن 

التسلّط الكنيس القائم عىل نظرية التكليف اإللهي أو اإلرث العائيل، 

ومن ثّم فقد حاول هؤالء املفكرون نقل السيادة من كونها سيادة الحّق 

اإللهّي الكنيّس إىل سيادة الشعب لنفسه، وهذه الفكرة الرئيسة التي 

كانت تقوم عليها الحداثة الغربية، ويعد أبرز رواد هذه الطور أو هذه 

املرحلة األوىل يف نشأة املجتمع املدين توماس هوبز وجون لوك 

وتوكفيل ومونتسكيو وجان جاك روسو وغريهم.

وبالنظر إىل جهود توماس هوبز )588] - 679]( نجدها تصّب يف 

هذا املنحي القائم عىل استهداف املجتمع املدين يف تحقيق سيادة 

الشعب لنفسه عن طريق اختيار نظام الحكم الذي يرتئيه وفق عملية 

سياسية منظمة والقضاء عىل كّل مظاهر الحكم املطلق املبني عىل 

أسس كنسية، وفق نوع من العقد االجتامعي الذي ينتقل فيه الشعب 

من حالة الطبيعة إىل حالة املدنية. بيد أّن هوبز كان له مواقفه التي 

نادى  حيث  املدين،  املجتمع  ومبادئ  الشعب  لسيادة  رضبًا  تعّد 

خالفًا لجان جاك روسو بأّن السلطة سلطة الحاكم مطلقة ومهيمنة 

أّن  إىل  منه  استناًدا  الدين]]]،  فيها  مبا  املجتمع  يف  يشء  كّل  عىل 

املجتمع املديّن املنظّم سياسيًا يستلزم فرض قوة رادعة عىل نطاق 

واسع، فرغبة اإلنسان يف حفظ ذاته عند هوبز تقتيض وجود سلطة 

سيادية تستطيع أن تقيم الرشوط الدنيا للسلم االجتامعي، فاملجتمع 

املدين ال تقوم له قامئة عنده إاّل بالسيادة، ويُؤّسس بالسيادة، وال 

]1]- انظر توماس هوبز، الليفاثان، ص 114، 175، 216.
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ظهر  الذي  املناخ  يؤكّد  وهذا  الدولة]]].  عن  شكليًا  متييزه  ميكن 

فيه مفهوم املجتمع املدين عند هوبز كان يستلزم وجوده باعتباره 

التنظيم  الفطرة إىل حال  العبور عليه من حال  الذي يجري  الجس 

السيايس السيادي. 

نظرة  عن  املدين  للمجتمع  لوك  جون  نظرة  اختلفت  حني  يف 

يتّخذ  جعلته  به  أحاطت  التي  الظروف  أّن  بخاّصة  هوبز،  توماس 

املجتمع املدين كنقطة ارتكاز للقضاء عىل العديد من اإلشكاليات 

السياسية خاّصة، فاملجتمع املدين عند لوك إمّنا كان هدفه الرئيس 

يكمن يف معالجة انحصار السلطة يف يد فرد واحد أو مجموعة من 

األفراد، الذين ال هم لهم إاّل إشباع رغباتهم وشهواتهم نحو التسلّط 

بحيث  الشعب،  يد  إىل  نقلها  عىل  والعمل  واالستبداد،  والسيطرة 

تتحّول من كونها سلطة خاّصة يف يد حاكم فرد أو طائفة كنسية إىل 

سلطة عامة، تكون فيها الكلمة للشعب.

إرادة  قائم عىل  اجتامعي  عقد  بوجود  مؤمًنا  كان  فقد  روسو  أما 

سلطة  أّن  عن  فضالً  الحاكم،  اختيار  يف  الكلمة  لها  تكون  شعبية 

الحاكم ال هي مقدسة كام هي الحال يف الحكم املطلق، وال هي 

االجتامعي  العقد  ثّم  ومن  هوبز،  ذهب  كام  محّددة  وغري  مطلقة 

ورشعية السلطة عنده صنوان ال يفرتقان، فكّل منهام مالزم لآلخر، 

فال مجال لسلطة رشعية دون عقد اجتامعي، كام أنّه ال مجال لعقد 

اجتامعي ال يؤّدي لسلطة رشعية، ومن ثّم فالعقد االجتامعي عملية 

الحرب  حالة  الطبيعية  الحالة  من  االنتقال  يجري مبوجبها  أساسية 

مرحلة  إىل  املجتمع  لقيادة  املؤّهل  املدين  املجتمع  حالة  إىل 

]1]- انظر جون إهرنربغ، املجتمع املدين التاريخ النقدي للفكرة، ص 154
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الحداثة، ومن ثّم فهناك ارتباط وثيق عند روسو بني املجتمع املدين 

والعقد االجتامعي]]].  

جعلت  التي  هي  أخرى  تاريخية  ظروفًا  هناك  أّن  نجد  حني  يف 

املجتمع املدين بارزًا بصورة أخرى عند آدم فريجسون، فآدم فريجسون 

أراد أن ينقل املجتمع املدين من كونه يعتمد عىل املصالح الخاّصة، 

يكن  فلم  الفطرية،  األخالقية  املشاعر  عىل  تأسيه  عىل  والعمل 

البقاء،  الخاّصة بغرض  املجتمع املدين قامئًا عنده عىل املصالح 

وإمّنا كان تعبريًا عن التطّور األخالقي والعلمي، ومن ثّم كان املجتمع 

مشرتكة،  أخالقية  لعالقات  التأسيس  عىل  يقوم  هيجل  عند  املدين 

بديال للعالقات الذاتية القامئة عىل املصلحة أو املنافع املتبادلة. 

املحبة  عىل  القامئة  بالروابط  يؤمن  فريجسون  كان  إذا  ولكن 

كان  فهل  وراسخ،  قوي  مدين  مجتمع  لتأسيس  واإليثار  والتعاون 

وما سيتّبعه  السوق  تستطيع مواجهة ضغط  الروابط  تلك  بأّن  مؤمًنا 

إىل  فشيئًا  تحّول شيئًا  املديّن  إّن املجتمع  الرأساميل؟  النظام  من 

الرثوة واملال، بل تحّول من االجتامع والعمومية إىل  أداة لصناعة 

الخصوصية، وهذا ما كان ميثّل ريبًا وقلًقا، ومن ثّم »كان فريجسون 

يقف عىل أعتاب بدايات التطور الناضج ملجتمع السوق، واستبق 

التي  املتجّسدة  األخالقية  بالجامعة  الرأساملية  مجيء  سيفعله  ما 

أن  يستطع  مل  ولكنه  املدين،  للمجتمع  منوذًجا  له  بالنسبة  كانت 

يرى املستقبل بوضوح كبري، كان تسليع العالقات اإلنسانية حوايل 

عليه  كان  مام  الفت  نحو  عىل  تقّدًما  أكرث  وضع  وهو   ،[767 عام 

]1]- انظر جان جاك روسو، العقد االجتامعي  أو مبادئ الحقوق السياسية، ترجمة عادل زعيرت، 

بريوت، مؤسسة األبحاث العربية، الثانية، 1995م، ص 45، 46.
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املدين  املجتمع  يقّوض  التسليع  هذا  كان  لوك،  جون  أيام  الحال 

أن  عىل  قادًرا  فريجسون  كان  جديد.  مجتمع  رشوط  ويقيم  القديم 

يعرّب عن بعض املوضوعات األساسية التي ستؤطّر مدارك االقتصاد 

السيايس الربيطاين الكالسييك، يف الوقت نفسه الذي سعى فيه إىل 

إضفاء صفة أخالقية عىل أفكار لوك، وإحياء التقاليد القدمية للحياة 

األخالقية.«]]] غري أّن الكشف عن العالقات االجتامعية الرأساملية 

كانت  وهذه  الجديدة،  للمعايري  متأنٍّ  فحص  إىل  حاجة  يف  كان 

املهّمة التي نذر آدم سميث نفسه لها.

الربجوازي،  املدين  املجتمع  قّدم  من  أول  سميث  آدم  ويعّد 

فعمل جّديًا عىل مزج األنشطة االقتصادية  واألسواق املستندة إىل 

تقسيم العمل باملجتمع املدين، ومن ثّم فقد أسهم عىل غرار لوك 

األسواق  يف  الناس  أنشطة  بأّن  القائلة  الليربالية  القاعدة  تأكيد  يف 

لحمة  املدين  املجتمع  من  تصنع  التي  هي  السياسة،  يف  وليس 

النتائج غري  من  تتولّد  العمومية  الفضيلة  أصبحت  ثّم  واحدة، ومن 

الذاتية، وليس عن  املقصودة للفعل االقتصادي املعني مبصلحته 

السياسة]]]. وهذا يعني أّن آدم سميث حاول إقامة مجتمعه املدين 

الجانب  تهميش  محاوالً  السوق،  وقوانني  اقتصادية  أسس  عىل 

يستطع  مل  ذلك  سبيل  يف  وهو  أنّه  غري  املستطاع،  بقدر  السيايس 

لألفراد  والشهوات  فالرغبات  الذاتية،  املصلحة  مبدأ  ينفّك عن  أن 

الذين يهتّمون مبصلحتهم الشخصية، صارت أساًسا للوصول إىل 

الفضيلة العمومية، فليس املقصود إذن الصالح العام كصالح عام، 

]1]- جون إهرنربغ، املجتمع املدين التاريخ النقدي للفكرة، ص 193.

]2]- انظر جون إهرنربغ، السابق، ص 212.



المجتمع المدني 60

وإمّنا املقصود من خاللها املصالح الشخصية لألفراد، التي ينتج 

عن  تتحّقق  التي  العمومية  الفضيلة  سميث  يسميه  عاّم  توّجه  منها 

الفعل االقتصادي املبنّي عىل املصلحة الذاتية.   

الطور الثاين:

 ميثّل هذا الطور القرن التاسع عرش، وهو القرن الذي تالىش فيه 

تدريجيًا النظام اإلقطاعي يف أوروبا نهائيًا، نتيجة االنتصارات املتتالية 

التي حّققتها الرأساملية عىل املستوى االقتصادي، تلك االنتصارات 

التي تالها انتصارات عىل املستوى السيايس، فقد شهد القرن التاسع 

عرش قطيعة شبه كاملة مع النظام اإلقطاعي، حيث حّققت الرأساملية 

الكنيّس  املجال  من  السياسة  نقل  عىل  وعملت  الصناعية،  ثورتها 

الدينّي واملجال العريفّ إىل املجال االجتامعّي، أي جعلتها حقيقة 

النقدّي،  االقتصاد  ونشوء  الحريفّ،  النظام  تصفية  وجرى  تعاقدية، 

يف  تأثرياتها  التغرّيات  لهذه  كان  وقد  اإلقطاعية،  امللكيات  وتحلل 

األفراد واملجتمعات؛ حيث أّدت إىل االنسالخ من عالقاتهم القدمية، 

ماّم طرح بقوة قضية املجتمع املديّن وإعادة بناء املجتمع املدين 

الصناعي عىل أسس جديدة وفهم حقيقته التي آل إليها، وقد تصّدى 

لهذه القضية بعض مفّكري هذا القرن كهيجل وماركس]]].

لقد كان للثورة الفرنسية أهميّة تاريخيّة كبرية يف فتح باب الحرية، 

وهو األمر الذي تأثّر به هيجل كثريًا، فالحرية أصبحت مطلبًا لكّل من 

املجتمع والدولة، وهذا ما أّدى إىل تفعيل مبدأ الحرية عىل أرض 

الواقع العميل يف فرنسا ومنها إىل بقية الدول األوروبية، وال شّك 

]1]- انظر خالد جاسم إبراهيم، الدور الرقايب ملؤسسات املجتمع املدين، ص 30، 31.
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يف أّن الحرية تستلزم استخدام العقل، فالعقل هو الذي يكبح جامح 

املجتمع  كان  ثّم  ومن  هو،  مقتضياته  وفق  تسري  ويجعلها  الحرية، 

املدين عند هيجل يعمل عىل تطبيق رشوط التفكري الحّر يف حياتنا، 

بحيث يعمل اإلنسان بوعي عىل تحقيق ذاته، وعليه صارت الحرية 

 – املجتمع  يف  نشاط  كّل  وأساس  عنه،  غنى  ال  الذي  املبدأ  هي 

ومن ثّم العامل- يهدف إىل تقرير مصري لجامعة من الناس كربت أم 

صغرت، ومن ثّم فقد كان التاريخ اإلنساين ال ينفّك عن الحرية يف 

نظر هيجل، ألّن الحرية تعني الوجود، فال تاريخ حقيقياً لإلنسانية 

دون وجود حقيقي للحرية.

أمام  الباب عىل مصعيه  للحرية  الهيجيل  التصّور  فتح هذا  وقد 

النظريات الحديثة التي تتناول املجتمع املدين بالدراسة بعيًدا عن 

الدولة، فكان أول من طّور مفهوم الحداثة باعتبارها ميادين متعددة، 

فوضع بذلك نهاية لالتجاهات النظرية املبكرة التي كانت سائدة، 

وجعل ميادين الحياة االجتامعية الثالثة: العائلة واملجتمع املدين 

متصلة  لحظات  بل جعلها  األخالقي،  التطور  مختلفة  بنى  والدولة 

منفصلة من الحرية، بحيث يتحّقق فيها تقرير املصري الذايت لألفراد، 

األشخاص  فيها  يتّخذ  التي  األوسع  األخالقية  املجتمعات  يف 

األحرار خياراتهم األخالقية]]].  

املدين  للمجتمع  كأساس  هيجل  عند  الحرية  مبدأ  أّن  غري 

اصطدم بنزعته نحو الذاتية أو األنانية التي أّسسه عليها، فاملجتمع 

املدين يزدهر بوجود اإلنسان الذي انفّك من قيود املايض ونظامه 

اإلقطاعي، ليدخل يف عصه الجديد بنزعة اقتصادية قوامها الحفاظ 

]1]- انظر جون إهرنربغ، املجتمع املدين التاريخ النقدي للفكرة، ص 241.
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عىل املصالح الخاّصة، التي تنظّمها قواعد السوق، يف ظّل حداثة 

كان  ثّم  ومن  املايض،  مظاهر  كّل  من  االنفكاك  نفسها  عىل  آلت 

العالقات  مجموعة  هو  هيجل  عند  املناسب  املدين  املجتمع 

االجتامعية التي تعمل مبعزل عن الدولة، وهذه العالقات تقوم عىل 

مبدأ املصالح املتبادلة، املتأّصلة يف الوعي الفردي لألفراد.   

نظرة  جعل  الجديد  املادّي  املجتمع  نحو  الدائم  السعي  وهذا 

هيجل للمجتمع املدين قامئة عىل املنفعة، ومن ثّم كان املجتمع 

املدين عنده مجتمع املصالح الذاتية، فقد كان عنده ساحة للصاع 

والسعي الدائم نحو التملّك، كام كان ساحة لالنقسام، وال يستطيع 

التحّكم يف مجتمع مثل هذا غري الدولة الشمولية، التي تطلق يدها 

الهيمنة  فلها  ثّم  يف كّل يشء حتّى شؤون املجتمع املدين، ومن 

عليه، وال يستطيع العمل مبعزل عنها. 

فكرته  هيجل يف  السري خلف  البداية  فقد حاول يف  ماركس  أما 

املصلحة  عىل  قامئًا  كيانًا  باعتباره  املدين  املجتمع  عن  السائدة 

الهيجيل ال  الحاجات  نظام  أّن  ما فطن إىل  أنّه رسعان  إاّل  الذاتية، 

عند  الفكرة  أّن  بخاصة  املدين،  املجتمع  ونظرته عن  يلبّي حاجته 

السياسية  االقتصادية  الظاهرة  بني  الواصلة  األداة  فقدت  هيجل 

والظاهرة االجتامعية، وهذا ما حاول ماركس إتيانه وفق توّجه مادّي 

يف نظرته للدولة واملجتمع املدين. ومن ثّم بدأ باالهتامم باملسألة 

تحقيق  يف  الفرنسية  الثورة  فشل  قضية  أن  بخاصة  االجتامعية، 

كانت  فقد  انتباهه،  أثارت  قد  االقتصادي  املستوى  عىل  املساواة 

هذه املسألة مثار نقاش وتحليل كبري من قبل اليسار قبل ماركس، 

اإلشكاليات  من  العديد  تفسري  محاوالً  ذلك،  ذاته  هو  أكمل  وقد 
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التي وجد صعوبة يف حلّها سياسيًا، ومن  االجتامعية واالقتصادية 

عن  البحث  وحاول  هيجل،  عند  املدين  املجتمع  فكرة  رفض  ثّم 

بديل مقنع من وجهة نظره لهذه اإلشكالية، بخاصة أنه واكب تاريخيًا 

تسارًعا كبريًا صناعيًا وتطورات سياسية، جعلته يعمل عىل إرساء نقد 

مادّي للرشوط االجتامعية، وهو األمر الذي جعل نظرته للمجتمع 

املدين نظرة متطرفة كثريًا، أوصلته إىل حّد رفض املجتمع املدين 

ذاته. 

فقد كان ماركس ينطلق يف فكرته عن املجتمع املدين عىل رضورة 

الفصل بني األمور الخاّصة الذاتية واألمور العاّمة أو السياسية، وهو 

الفصل الذي تبعه فصل من نوع آخر، وهو فصل املجتمع املدين 

عن الدولة، وهذا الفصل كان مبنيّاً عنده باألساس عىل إفراغ الدين 

أيًضا  املدين  املجتمع  وإفراغ  السيايس،  املضمون  من  املسيحي 

من الجوانب السياسية، ولذا يذهب إىل أّن الدولة املسيحية الكاملة 

من وجهة نظره هي الدولة التي تعرف بكونها دولة دون النظر لديانة 

مواطنيها، وأّن تحّرر الدولة املسيحية من الدين املسيحي ال يعني 

تحّرر اإلنسان الحقيقّي من الدين]]].

باملجتمع  االتجاه  كيفية  قضية  الجوهرية  القضية  جعل  ثّم  ومن 

املدين اتجاًها دميقراطيًا، بحيث يجعل منه هدفًا لنشاط دميقراطي 

ارتآه، بهدف التحّرر من األفكار التي طرحها هيجل ومن سبقه، فعمل 

عىل نقد املجتمع املدين مبا يقوم عليه من عالقات قامئة وتحويله 

والثورة  القانون  أمام  املساواة  أّن  يرى  كان  إذ  أخرى،  وجهة  إىل 

[1[- Karl Marx , On the jewish Question, in: Karl Marx, Frederick Engels: 

CollectedWorks, vol.3 p. 155.  
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السياسية هام البديل إلقامة دميقراطية اجتامعية، يتحول املجتمع 

املجتمع  كان  فقد  وعليه  يرتئيه.  الذي  التحّول  عليها  بناء  املدين 

املدين عند ماركس منبثقاً من طبيعة الظروف التي مّر بها املجتمع 

االنعتاق  يسّمى  عاّم  يبحث  كان  فقد  الفرتة،  تلك  يف  األملاين 

األملاين، ولن يتحّقق هذا االنعتاق إال من خالل الربوليتاريا، »إّن 

الربوليتاريا يف الوقت الذي تعلن فيه انحالل النظام العاملي القائم 

متثّل  إنّها  حيث  وجودها،  رّس  عن  تكشف  فهي  هذا،  وقتنا  حتّى 

يف الحقيقة انحالل النظام العاملي.«]]] وعليه فإّن الربوليتارية عند 

إاّل  ظّنه  يف  تقوم  ال  ـ  عملها  قوة  تبيع  التي  الطبقة  وهي  ماركس- 

عىل تحرير اإلنسان ونفي املجتمع املدين مطلًقا، ويستند يف ذلك 

فالطبقة  ومتطّور،  مستمّر  تاريخّي  تطّور  يف  العاملة  الطبقة  أّن  إىل 

هي  الطبقة  وهذه  كلّها،  الطبقية  ألغت  الفرنسية  الثورة  بعد  العاملة 

القادرة عنده عىل ألغاء املجتمع املدين وإنشاء اتحاد يقيض عىل 

كانت  إذا  أنّه  يؤكّد  عليها من رصاعات، وهذا  ترتتّب  وما  الطبقات 

املادية القدمية تعتمد عىل املجتمع املدين، فإّن املادية الجديدة 

عند ماركس كانت تعلن أنّها ترفع راية االتحاد اإلنساين، مع تحّفظنا 

عىل هذا الرأي.

الطور الثالث:

وبدأ هذا الطور يف الربع األول من القرن العرشين، عىل يد أنطونيو 

جراميش، وقد قّدم لنا أفكاره يف كتابني شهريين هام: دفاتر السجن 

واألمري الحديث، وقد طرح موضوع املجتمع املدين يف ظّل هيمنة 

[1[- Karl Marx, Contribution to the Critique of Hegels Philosophy of law , in 

Karl Marx, Frederick Engels: CollectedWorks, vol.3 p. 8 
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وسيطرة طبقية واضحة، وعمل عىل تأكيد فكرته من خالل رافدين: 

الرافد األول الدولة مبا متلكه من أجهزة تحقق لها الهيمنة السياسية، 

ونقابات  أحزاب  الثاين هو املجتمع املدين مبا ميثّله من  والرافد 

وجمعيات ومؤّسسات تعليمية ودور عبادة ووسائل إعالم]]].

بيد أّن املجتمع املدين عند جراميش ال يقوم عىل تهميش دور 

املجتمع  مجال  يف  العمل  أّن  يرى  كان  ألنّه  هيمنتها؛  أو  الدولة 

اتّجاه  لنا  يفّس  وهذا  الدولة،  عمل  إطار  من  جزًءا  ميثّل  املدين 

جراميش إىل أّن املثّقف ال يستمّد قيمته إاّل إذا كان عضويًا، مبعنى 

أن يكون فاعالً يف املجتمع ويرتبط مبرشوع سيايس.

به من  يقوم  وتزداد أهمية املجتمع املدين ونضج مؤّسساته ملا 

دور يف تنظيم وتفعيل مشاركة الناس يف تقرير مصائرهم ومواجهة 

التي تؤثّر يف معيشتهم وتزيد من إفقارهم، وما يقوم به  السياسات 

من دور يف نرش ثقافة خلق املبادرة الذاتية، ثقافة بناء املؤسسات، 

ثقافة اإلعالء من شأن املواطن، وتأكيد إرادة املواطنني يف الفعل 

بفاعلية  التاريخي واملساهمة  الفعل  التاريخي وجذبهم إىل ساحة 

يف تحقيق التحّوالت الكربى للمجتمعات حتّى ال ترتك حكرا عىل 

النخب الحاكمة]]]. ومن ثّم يرى املفّكر اإليطايل أنطونيو جرامىش 

السياسية  املؤسسات  داخل  للصاع  ساحة  املدين  املجتمع  أّن 

الطبقة  من خالله  الرأساميل، متارس  للمجتمع  والفكرية  والنقابية 

الهيمنة  بشائر  خالله  من  تصعد  أو  الثقافية  هيمنتها  البورجوازية 

املضادة للطبقة العاملة]]].  

[1[- Gramsci, Selection from the Prison Notebook, edited and translated, by 

quintin Hoare New York, international publishers , p 267

]2]- انظر د. أحمد ثابت، الدميقراطية املرصية عىل مشارف القرن القادم، كتاب املحروسة، مركز 

املحروسة للبحوث والتدريب والنرش القاهرة، الطبعة األوىل، يناير -1999 ص 20. 

السيد، مفهوم املجتمع املدين ومرص، ورقة مقدمة إىل مؤمتر مستقبل  ]3]- د. مصطفى كامل 
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الطور الرابع:

 وهي الفرتة التي تبدأ من العقدين األخريين من القرن العرشين، 

وإىل اآلن، وهي تلك الفرتة التي ربط فيها مفهوم املجتمع املدين 

بفكرة التنظيامت واملؤسسات ذات الجوانب االجتامعية التي تعّد 

وهذا  إمرتها،  تحت  يعمل  وال  الدولة،  جانب  إىل  مساعًدا  عامالً 

السابقة،  املرحلة  عن  متطّورة  مرحلة  تعّد  املرحلة  تلك  أّن  يعني 

فقد استعانت بجوهر الفكرة عند جراميش القامئة عىل املؤسسات 

واملنظامت بعيًدا عن مرجعية الفكرة القامئة عىل الهيمنة والسيطرة.  

وتجىّل يف هذا الطور التاريخّي من مراحل أطوار املجتمع املديّن 

األهداف السامية له التي تتمثّل يف حّل العديد من اإلشكاليات التي 

يالقونها،  التي  املعاناة  تخفيف  عىل  والعمل  املواطنني،  تواجه 

حسبان  يف  ليست  التي  واملهمشة  املهضومة  الفئة  تلك  خاّصة 

يف  املدين  املجتمع  إّن  أجهزتها،  عناية  تشملها  وال  الدولة  سلطة 

الالزمة  التنمية  للدولة، يف تحقيق  اعترب رشيًكا أساسيًا  الفرتة  تلك 

استطاع  وقد  الصعد،  مختلف  بنائه عىل  واملشاركة يف  واملجتمع 

من خالل جهوده إعداد العديد من الكوادر الشابة واملؤهلة ودفعها 

إىل املشاركة يف العمل املجتمعي بفاعلية، بخاّصة أنه ظهر ككيان 

فاعل تنبثق عنه منظامت ومؤسسات استطاعت حشد الكثريين من 

املخلصني وتوجيههم لخدمة املجتمع وتنميته. 

للضغط  أداة  ميثّل  أن  مبؤسساته  املدين  املجتمع  استطاع  وقد 

الشعبي، يؤثّر يف السلطة السياسية، ويوجهها الوجهة ايل يرتضيها 

يف العديد من القضايا املجتمعية املهمة، فضالً عن أنّه يف الغرب 

التطور الدميقراطي يف مرص، جامعة تنمية الدميقراطية 2-3 نوفمرب،1997 القاهرة. ص 3.  
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احتكار  من  والخاّص  العاّم  القطاعني  مينع  ا  ندًّ يكون  أن  استطاع 

املجتمع، بيد أنّه من أهّم ما مييّز تلك املرحلة من املجتمع املدين 

شيوع جّو الحرية واالختيار الحّر داخل منظامته ومؤّسساته وهو األمر 

الذي يعوزه القطاع الحكومي، األمر الذي أعطاها القدرة عىل وضع 

واختيار  العمل  وأنشطة  األهداف  وتحديد  بهم  الخاّصة  السياسات 

القيادات واألعضاء يف انتخاب حّر مبارش، وتعّد هذه األمور فضالً 

عن الجانب التطوعي من األمور التي أعطت ملؤسسات املجتمع 

املدين ثقلها يف املجتمع وأريحية أكرب من نظرياتها الربحية، التي 

ال تستحوذ عىل ثقة املجتمع العاّم مثلها. ومن ثّم شارك املجتمع 

املدين بفاعلية، وقّدر له التنامي عىل املستويني األفقي والرأيس.

تطّور  مراحل  تحكم  فكرية  توجهات  ثالثة  هناك  فإّن  وبالجملة 

املجتمع املدين]]] :

األول، الكالسييك، وهو الذي كان قامئًا عىل أساس الربط بني 

املجتمع املدين واملجتمع السيايس.

بني  الربط  أساس  عىل  قامئًا  كان  الذي  وهو  الحدايث،  الثاين، 

املجتمع املدين واملصلحة الذاتية والحرية واقتصاد السوق.

الثالث، وهو التوّجه الذي عمل عىل تقييد سلطة الدولة وترسيخ 

قيم الحرية.

ومن ثّم فإنّه بعد عرض األطوار السابقة ميكن التأكيد إجامالً- بناء 

عىل تصنيف أحد الباحثني-  أّن مفهوم املجتمع املدين املعارص 

نشأ من تصادم بني تيارين رئيسيني يف الفكر السيايس الغريب؛ األول 

تطّور من ميكافييل وهوبز عرب لوك وكانط ثّم مونتسكيو وتوكفيل إىل 

]1]- انظر جون إهرنربع، مرجع سابق، ص 16، 17.
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ماركس  هيغل عرب  من  فمرَّ  الثاين  أّما  املعارصة.  الليربالية  مفّكري 

لكنَّ  الجديد.  األورويب  اليسار  ومنظري  هابرماس  إىل  وغراميش 

املفهومني تقاربا بعد ذلك إىل حّد كبري حيث انتقل الليرباليون من 

الدولة،  إىل سلطان  تحتاج  توّحش  املدين ساحة  املجتمع  اعتبار 

فإّن  اليسار املعتدل  بناء. وعند  اعتباره ساحة تحرض وتواصل  إىل 

املجتمع املدين تحّول من فضاء هيمنة الربجوازية إىل فضاء شبه 

محايد، ثم إىل ساحة للتواصل اإليجايب]]].

]1]- انظر محمد مريس، بني الدولة واملجتمع املدين، مقال منشور مبوقع إضاءات يف 17 يناير 

2017م.
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املبحث الثالث

أركان املجتمع املدين ومبادؤه:

أوالً- أركان املجتمع املدين:

النظر  يقوم املجتمع املدين عىل مجموعة من األركان، بصف 

عن االتّجاه القائل باالستقاللية التاّمة للمجتمع املدين عند الدولة، 

النظر عن االتّجاه  وعدم خضوعها ألّي نوع من املراقبة، وبصف 

القائل بأّن الدولة هي املهيمن عىل املجتمع املدين ومتحكِّمة فيه، 

وهذه األركان مستخلصة من أهمية املجتمع املدين واإلميان بدوره 

األركان  هذه  إىل  مفّكر  من  أكرث  تطرّق  وقد  عموماً،  املجتمع  يف 

عىل اختالف يسري بينهم، ومن ثّم ميكن تنحية كّل مظاهر الخالف 

بينهم هنا، لننتهي إىل املنطقة الوسطى أو القاسم املشرتك يف قضية 

أركان املجتمع املدين. 

وميكن القول إذن إنَّ أركان املجتمع املدين تتلخص يف]]]: 

الركن األول- اإلرادة الحرة، إذ من املعلوم أّن املجتمع املدين 

الوصول  محاولة  عىل  القائم  الحّر  التطّوع  عىل  ينطوي  مبؤّسساته 

األفراد من جانب والسلطة  للتواصل بني  توفري أرضية مشرتكة  إىل 

أّي  فيها  ليس  حرّة،  إرادة  يقوم عىل  التطّوع  وهذا  آخر،  جانب  من 

نوع من اإلجبار، إذ لو أجرب الشخص عىل أداء دور ما يف املجتمع 

إذ  التطبيقي،  املستوى  املدين عىل  املجتمع  قيمة  لفقدنا  املدين 

]1]- انظر الخشت، املجتمع املدين والدولة، ص 17، 18.
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كيف يفعل خالف ما ينادي له من مبادئ وأفكار.

لوائح  وجود  رضورة  يف  التنظيم  ويتمثّل  التنظيم،  الثاين-  الركن 

تنتمي  التي  الجمعية،  أو  الهيئة  أو  املؤّسسة  داخل  العمل  تنظّم 

للمجتمع املدين، وينظّم العمل داخلها، ومن خاللها تتبني رشوط 

العضوية، فضالً عن وجود نظام عاّم يحّدد العالقات بني مؤّسسات 

املجتمع املدين، بعضها ببعض وبينها وبني الدولة.

الركن الثالث- قبول التعددية، ويعترب من األركان األساسية للمجتمع 

املدين، فالتعّدد ُسّنة كونية أودعها الله تعاىل يف الكون، ومن ثّم كان 

وإيجابية  نبيلة  لقيم  تأسيسه  مرحلة  وهو يف  املدين  املجتمع  عىل 

داخل املجتمع أن يؤمن باآلخر وحقوقه كاملة غري منقوصة. 

ثانًيا- مبادئ املجتمع املدين:

يقوم املجتمع املدين الفّعال عىل مجموعة من املبادئ التي يعّد 

إرساؤها إرساء ملجتمع فّعال عىل الصعد كافّة، ومن هذه املبادئ:

املختلفني  بني  يساوي  ال  مدين  ملجتمع  مكان  فال  املساواة، 

يف العقيدة أو العرق أو املذهب أو القبيلة أو الجنس أو غريها من 

االعتبارات، وإمّنا يجب أن تكون املساواة يف الحقوق والواجبات 

عىل حّد سواء، واألفضلية أو املعيار الفيصل يف الحكم عىل عمل 

به،  يقوم  الذي  الحاصل  اجتهاده والتميّز  إمّنا ترجع إىل مدى  الفرد 

أو ما ميكن التعبري عنه بالكفاءة. وتحتّل قضية املساواة بني الرجل 

واملرأة أهميّة كربى يف سياق املجتمع املدين الغريب، إاّل أّننا نرى 

أّن تلك املساواة املطلقة ال تتّفق يف نظر الرشيعة اإلسالمية، فاملرأة 

بأّن  يقّر  أّن اإلسالم  الرجل، يف حني  الغربية تأخذ يف املرياث مثل 
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للذكر مثل حّظ األنثيني، كام أّن املرأة الغربية املطلَّقة وفًقا ملبادئ 

املجتمع املدين تنال نصف ثروة زوجها، وهذا ما ال يتّفق مع الرشيعة  

أيًضا، ومن ثّم فإنّه يجب مراعاة تلك االختالفات الجوهرية ونحن 

نتعامل مع هذا املفهوم وفق املنظومة الدينية اإلسالمية.

للمجتمع  األساسية  املبادئ  من  وهي  االعتقاد،  حرية  ب– 

أنّه  يف  شّك  فال  حرًا،  مجتمًعا  املدين  املجتمع  فامدام  املدين، 

يقوم عىل حامية حرية االعتقاد، وهي متثّل مظهرًا من مظاهر حامية 

بالعقيدة  الذي يدين  اآلخر املواطن املختلف مع عموم املجتمع 

األساسية أو الديانة الرسمية للدولة.

االعرتاف  معاين  لكّل  شامل  مصطلح  املواطنة  املواطنة،  ج- 

باآلخر وحقوقه، إاّل أنّه عند قطاع كبري– عىل مستوى األفراد والدول 

– ال يُطبَّق إاّل عىل مستويات محدودة، فهو يطبّق يف دول التشّدد 

نرى  قد  إنّنا  بل  فقط،  لها  املنتمني  الدين عىل  تسييس  وجامعات 

ذلك واضًحا للعيان يف العديد من الدول الغربية التي تّدعي املدنية 

املعنى  تحديد  يف  واضحة  صعوبة  نجد  ثّم  ومن  والدميقراطية. 

تناولت  كثرية  كتابات  هناك  أّن  »ومع  املواطنة.  ملصطلح  الدقيق 

حوله  تختلف  إشكاليًا  مفهوًما  يزال  ال  أّنه  إاّل  املواطنة،  مفهوم 

االجتامعية،  النظريات  شأنه  يف  وتتعارض  الفلسفية،  التحليالت 

ومل تنته النظريات السياسية إىل رأي أخري يوضح ماهيّته، وبالتايل 

السياسية عرب  األنظمة  معامله ومضمونه  تحديد  تتباين يف  تزال  ال 

العامل، بل عرب أحزاب الدولة الواحدة »]]] 

]1]- د. محمد عثامن الخشت، فلسفة املواطنة يف عرص التنوير، القاهرة، ط دار الثقافة العربية، 

2012م، ص 9.
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نقطة  الواسعة  وسامحته  النقية  مببادئه  اإلسالم  ظهور  كان  لقد 

واضح  مضمون  إرساء  نحو  اإلنسانية،  تاريخ  يف  واضحة  تحّول 

وعرقيًا– وعىل  وفكريًا  عقديًا  اآلخر  بحّق  تؤمن  دولة  للمواطنة يف 

الدولة  تتكّفل  واحد  وطن  سقف  تحت  العيش  يف  كافّة-  الصعد 

مفهوم  تطبيق  كان  ولنئ  للجميع،  واملساواة  العدل  بتحقيق  فيه 

املواطنة قد مّر يف التاريخ اإلسالمي بعّدة تحوالت تنتقص من قيمة 

املسلمني وتبنّي عدم تأثرهم باملبادئ التي دعا إليها اإلسالم، فإنّنا 

نعتقد أّن هذه التحّوالت كان لها نصيب كبري من التأثري فيام يشهده 

السامية،  املبادئ  بعيًدا عن هذه  الذي صار  اآلن  اإلسالمي  الواقع 

فقد استبدلت التيارات اإلسالمية املتشّددة بالدين تديًنا وبالرشيعة 

متّهاًم من  البيئة اإلسالمية  ترشيًعا؛ حتّى أضحى اإلسالم غريبًا يف 

جرّاء األفعال التي يرتكبها مّدعو األصولية.

ميكن القول إّن املجتمع املدين أساسه اإلميان بفكرة املواطنة، 

شؤونه  يف  التدّخل  وعدم  ومساملته  اآلخر  تقدير  تعني  فاملواطنة 

النبوة؛  عهد  يف  ذلك  تحّقق  ولقد  ميلك،  وما  نفسه  عىل  وتأمينه 

الرسول نصارى نجران مبسجده وقام عىل خدمتهم  حيث استقبل 

بنفسه وساملهم وأمر بحاميتهم وعدم التدّخل يف شؤونهم الخاّصة 

وأمنهم عىل أنفسهم وملّتهم وأرضهم وغائبهم وشاهدهم وبيعتهم 

وصلواتهم ال يغرّي أسقًفا عن أسقفيَّته وال راهبا عن رهبانيَّته.

وإذا كان تاريخ املواطنة يف الغرب ال ينفّك عن تاريخ الحداثة، 

كان  إذ  املدين؛  املجتمع  تاريخ  عن  ينفّكان  ال  مًعا  واالثنان 

املجتمع املدين جزًءا من تاريخ املواطنة الغريب والحداثة الغربية، 

العقبات  من  مبجموعة  الغريب  الفكر  يف  املواطنة  مفهوم  مّر  فقد 
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حتّى تشكل بصورته التي وصل عليها اآلن، وقد أرساه العديد من 

املفّكرين عىل مّر تاريخ الفكر الغريب، مبا يعني أنّه مل يكن نبتًا بال 

بذر، أو طرًحا بال حرث، بل لقد كان تاريخ املواطنة يرتبط ارتباطًا 

وثيًقا يف أوروبا بتاريخ الحداثة، إذ ال نستطيع أن ننظر إىل املواطنة 

مبعزل عن الحداثة، فقد كانت كّل مرحلة تاريخية من تاريخ الحداثة 

تعبريًا حقيقيًا عن املراحل التاريخية التي مرّت بها املواطنة، فهام 

كالتوأم امللتصق، ال ينفّك أحدهام عن اآلخر، وإن حدث هذا ماتا 

بال عودة، وسقطا بدون نهوض. فهل نستطيع أن نغفل عص النهضة 

يف إيطاليا يف القرن السادس عرش؟ أم هل نغفل عص التنوير بدًءا 

من بيكون؟ أم نغفل عص فلسفة األنوار يف كّل من أملانيا وإنجلرتا، 

عند كّل من كانط وهيوم؟

 ومن ثّم ميكن القول إّن مفهوم املواطنة يف الفكر الغريب صار ذا أبعاد 

واضحة، فهو يف التحليل األخري املعنى األسايس واملبنى الرئييس 

الذي يضّم معاين الحقوق والواجبات، دون متييز عىل أساس الدين أو 

اللون أو العرق أو اللغة، أو عىل أساس غريها من أنواع التمييزات التي ال 

توجد إاّل يف دول التخلّف ومجتمعات األنا فقط. 

له  الغريب  الفكر  يف  املواطنة  مفهوم  أّن  جانبنا  من  نرى  ونحن 

جذوره التي سيق منها، وقد انتهى به هذا إىل الصورة التي تكّونت 

يف الفكر الغريب اآلن، فقد انطلق املفهوم إىل إقرار مبادئ حقوق 

وحقوق  واالقتصادية  السياسية  كافة:  مستوياتها  عىل  اإلنسان 

التقايض، والحقوق الفكرية، والحقوق العقدية وغريها، وهو األمر 

بدا  حتّى  قدميًا،  العرب  مفكّرينا  أّي  عند  نصيبًا  له  نجد  ال  الذي 

املصطلح كأنّه غريبًا– يف واقعه النظري– عن البيئة اإلسالمية، عىل 
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الرغم من أّن مضامني مفهوم املواطنة تجد لها مجاالً واسًعا داخل 

النص الديني املقدس.

متتّع  أنّها  القول  إىل  الغرب  يف  املواطنة  مفهوم  انتهى  ثّم  ومن 

الشخص بحقوق وواجبات، ومامرستها يف بقعة جغرافية معينة، لها 

الحديثة،  القومية  بالدولة  الراهن  الوقت  يف  تعرف  محددة،  حدود 

القانون، يف دولة املواطنة جميع املواطنني  التي يستند إىل حكم 

متساوون يف الحقوق والواجبات. ال متييز بينهم بحسب االختالف، 

يف الدين أو النوع أو اللون أو العرق أو املوقع االجتامعي، وبالتايل 

النظام،  ويفرض  املجتمعات،  داخل  املساواة،  يحّقق  القانون  فإّن 

ويجعل العالقات بني البرش متوقعة، أي تجري وفق تصور مسبق، 

يعرفه ويراضيه الجميع]]].

فالنصوص املقدسة تحتفي مبضامني قضية املواطنة وما تكتنفها 

من قضايا تعّد- يف التحليل األخري- اعرتافًا من القرآن والسنة بقضايا 

حقوق اإلنسان وتأكيًدا لها. إال أنّه ميكن القول إنّه قد اختلفت النظرة 

ما  وهذا  واإلسالمي،  العريب  الوطن  يف  باملواطنة  املقصود  إىل 

يجب أن يكون املجتمع املدين فطًنا إليه، فهناك من نظر للمواطنة 

عىل أنّها حقوق وحسب؛ إذ للفرد عىل هذه النظرة أن ينال ما يشاء 

كيفام يشاء عىل النحو الذي يشاء بصف النظر عن كون هذا الفعل 

يتّفق مع الدين واألعراف والتقاليد أم ال، وهي النظرة التي نرى أنّها 

ال تخدم الوطن وال تخدم الدين. وهناك نظرة تنظر للمواطنة عىل 

ثّم فهي– يف نظرنا– تعرب عن اإلميان  أنّها حقوق وواجبات، ومن 

2007م،  األوىل،  اإلنسان،  لدراسات حقوق  القاهرة  مركز  املواطنة، ط  فوزي،  انظر سامح   -[1[

ص 7. 
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بالتعددية السياسية، وتؤمن بالحرية املقيدة، التي تقف عند حدود 

اآلخر،  بحقوق  االعرتاف  جعبتها  يف  وتحمل  باآلخرين،  اإلرضار 

وحقوق امللكية والحفاظ عىل حرية املال والنفس والعقيدة، وهي 

النظرة التي نرى أنّها مقبولة ديًنا وعقالً.  

تكتسبها  التي  املكتسبات  إحدى  فالحرية  بالحرية،  اإلميان  د- 

الشعوب، وهي يف طريق تحقيق نهضتها الشاملة، ومن ثّم فإّن من 

الحرية داخل  التي يعمل عىل تحقيقها إرساء قيم  الرئيسة  املبادئ 

املجتمع، رشيطة أن تكون هذه الحرية مقيدة بثالثة رشوط: األول، 

أن تكون هذه الحرية يف ضوء القانون والدستور، والثاين، أاّل يرتتب 

إلحاق الرضر باآلخرين، دون وجه حّق، والثالث، أن يكون  عليها 

صاحبها أهالً للتكليف، يتحّمل مسوؤلية أفعاله، ومن ثّم ينال الجزاء 

املناسب يف حال االنحراف. بيد أّن الحرية مبعناها العاّم ال يتّفق 

الغرب أن  يتيح للفرد يف  العام للحرية  الدين، ألّن هذا املعنى  مع 

يتزوج زواًجا مثليًا، أو أن يدخل يف عالقة جنسية ما دون عقد زواج، 

وهذه أمور ال تتفق مع منظومة القيم اإلسالمية.

وتأكيد  فزيادة  واجبات،  دون  حقوق  فال  بالواجب،  االلتزام  ه- 

النزعة والحقوق الفردية يجب أن يكون مصحوبًا بزياداة االلتزامات 

برضورة  مصحوب  كرمية  عيشة  يف  فالحّق  الفردية،  والواجبات 

إتقان العمل، وتعويضات البطالة حّق للفرد، وواجب عىل الحكومة 

مصحوب  بل  مطلق،  بشكل  ليس  لكن  مًعا،  املدين  واملجتمع 

بااللتزام بعدم التكاسل والحرص بالبحث املستّمر عن العمل، من 

د طبًقا لحالة املجتمع]]]. خالل قواعد وآليات مُتدَّ

]1]- انظر الخشت، املجتمع املدين والدولة، ص 20.
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و- اإلميان بوجوب التواصل الثقايف: 

يؤمن املجتمع املدين برضورة التواصل الثقايف بني الدول واألفراد 

والندوات  امللتقيات  ظلّه  يف  تكرث  ثّم  ومن  مستويات،  عّدة  عىل 

مع  والتسامح  الحوار  أسس  إشاعة  عىل  تعمل  التي  واملؤمترات 

اآلخر، وهناك مؤّسسات مدنية دولية تقّدم منًحا لرتسيخ ذلك التوّجه 

التي تقّدم تلك املنح، وهناك مؤّسسات مدنية  داخل املجتمعات 

داخلية تحاول السري يف االتّجاه نفسه، إاّل أّن الخوف هو أن تكون 

مثل هذه املنظاّمت أو املؤّسسات مقدمة لغزو فكري.

إيّاها كالًما  الفكري معتربًا  الغزو  ينتقد مقولة  وإذا كان هناك من 

فارًغا وال معنى له ،  فإنّه ينظر إىل معنى غري املعنى الذي نظر إليه 

معارضو الغزو الفكري، ففي حني نظر إليه عىل أّن التواصل الثقايف 

سبل  إحدى  إنّها  حيث  من  واألمة  للوطن  خري  الوافدة  الثقافة  أو 

التواصل مع اآلخر الغريب، فقد نظر الرافضون إىل الشّق اآلخر من 

هذه الثقافة؛ حيث إنّها مبا تحويه من أفكار تخالف العقيدة والتقاليد 

تعّد رضبًا للهويّة العربية والثوابت الدينية.

ونحن نعتقد بدورنا أّن الثقافة البّناءة تفيد الوطن وتفيد الدين يف آن 

واحد، غري أنّنا نرى بعض املفّكرين يف بعض املؤّسسات املدنية 

أو  تتناسب مع رشع  التي ال  الهّدامة  الثقافة  نوًعا من  لنا  يصدرون 

عرف وهذا النوع من الثقافة ال ميّد جسوًرا من التواصل والتحاور 

بني الحضارات، وإمّنا ميثّل – باألحرى – تغليبًا لثقافة غربية عىل 

ثقافة األمم والشعوب. وقد يدّل عىل ذلك ما يعّج به مجتمعنا من 

أفكار دخيلة ومظاهر غريبة، ال تستند إىل ثقافة هادفة وإمّنا تنطوي 

يف  مجتمعاتنا–  أّن  بخاصٍة  والدين،  العقل  يرفضها  مساوئ  عىل 
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األمور  الغربية عىل  الثقافة  فكرتها عن  بنت  أبنائها–  كبري من  قطاع 

من  وامللبس وغريها  املأكل  الجوهرية، فحصتها يف  ال  الشكلية 

املظاهر الشكلية متغافلة عن جوهر هذه الحضارة من اهتامم بقيمة 

مببادئ  واإلميان  املستقبل،  نحو  الجاّد  والسعي  والعمل  العلم 

الدميقراطية والشورى يف الحكم. 

ثالًثا- مؤّسسات املجتمع املدين:

مؤّسسات املجتمع املدين عديدة ومتنوعة، ليست حكومية، وال 

تتّبع مبدأ الوراثة أو الدم، أوغريها، وهي كام أكدنا سلًفا تقوم عىل 

اإلرادة التطوعيّة الحرّة، التي ال تّدخر جهًدا يف االرتقاء باملجتمع 

القوانني  وفق  وتعمل  تنشأ  وهي  املستويات،  من  مجموعة  عىل 

املوضوعة لها من قبل الدولة، ووفق مواّد الدستور، وهذا ال مينع 

الخاّصة  والضوابط  الالئحة  املدين  املجتمع  مؤسسات  تضع  أن 

العضوية، رشيطة  التي تسري عليها، وتضع من خاللها رشوط  بها، 

أاّل تخّل الالئحة أو الضوابط املوضوعة مبواّد القانون أو الدستور. 

الحقوقية،  املنظاّمت  املدين:  املجتمع  مؤّسسات  ضمن  ومن 

العاملية،  النقابات  السياسية،  األحزاب  الخريية،  الجمعيات 

الصحفية  واملؤّسسات  الطالبية،  واالتحادات  املهنية،  االتحادات 

األهلية وليست الحكومية، والغرف التجارية، والنوادي االجتامعية 

تنطبق  التي  الحكومية،  غري  املؤسسات  من  وغريها  والرياضية، 

عليها رشوط املجتمع املدين.

غري  منظاّمت  من  املدين  املجتمع  مكّونات  حص  وميكن 

واتّحادات،  وهيئات  ومؤّسسات  وجمعيات  وروابط  حكومية 
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العام، فيام ييل: أنشطتها وتأثريها  ودراسة 

املهنية  املنظاّمت  وهي  الخاّصة:  املصالح  مجموعات  أ- 

واالتحادات والنقابات والجمعيات، التي تلتئم فيها رشيحة معينة، 

ترتبط فيام بينها باهتاممات ومصالح مشرتكة، ذات طبيعة اقتصادية، 

اجتامعية ومهنية، تحّدد السياسات التي تدعو اليها، وتدافع عنها، 

ذات  قضايا  من  عاّمة  مواقف  تتخذ  أن  بإمكانها  أّن  إىل  إضافة 

اهتامم عام، تقع خارج األمور التي تخّصها مبارشة. ومن أمثلة هذه 

واتحادات  الطالب  )اتحادات  مثل  املهنية  االتحادات  التنظيامت 

والنقابات املشكلة  االقتصاديني(  الفالحني واتحاد  العامل واتحاد 

)املحامني،  نقابات  مثل  األخرى  املهنية  النقابات  عن  فضال  لها 

الصيادلة،  الصحافني،  الزراعني،  املهندسني  األطباء،  املهندسني، 

أطباء األسنان، املهن الصحية، املحاسبني واملدققني، املعلمني، 

السيايس  التي تشّكل رأس الحربة يف جامعات الضغط  وغريها(، 

واالجتامعي والعام]]]. 

ب- مجموعة املصالح العامة]]]. وهي مكوِّنات املجتمع املدين، 

التي تنشط يف االتّجاه االجتامعي العاّم، الذي يخّص املجتمع كلّه. 

السيايس،  الضغط  جامعات  من  جزءا  املجموعات  هذه  وتشكل 

اجتامعي  دور  ذو  لكّنه  األوىل،  باملجموعة  مقارنة  محّدد  أنّه  غري 

يف  رفيع  مستوى  إىل  ارتقائه  حالة  ويف  كبري،  وحضاري  وتنموي 

األداء، فانّه سيشّكل قاعدة معلوماتية واسعة ملراكز القرار السيايس، 

اثر ملحوظ  ذا  األفقي ستكون  التوسع  أنشطتها ذات  أّن  فضالً عن 

]1]- انظر هيثم طالب الحسيني، دور وآليات املجتمع املدين يف مسار البناء الدميقراطي السليم 

للدولة العراقية، مجلة النبأ، العدد 84، ترشين الثاين، 2006م.

]2]- انظر هيثم طالب الحسيني، املرجع السابق.
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يف العملية السياسية الدستورية وبالذات طرح األسامء ذات الفرصة 

املكّونات  تحديد  وميكن  الشعب.  ممثيل  مبقاعد  لتحظى  األكرب 

التالية لهذه املجموعات:

أوال: منظامت البيئة وحامية البيئة.

ثانيا: منظامت الرفاه االجتامعي واالتحادات التعاونية.

ثالثا: منظامت حامية املستهلك.

رابعا: منظامت الحّد من الجرمية والوقاية منها.

خامسا: منظاّمت الوقاية الصحيّة والخدمات الطبيّة. 

منظامت  مثل  معيّنة  ثقافة  إىل  تدعو  التي  املنظاّمت  سادسا: 

األرسة،  رعاية  الطفل،  حامية  املرأة،  حقوق  اإلنسان،  )حقوق 

األمومة والطفولة(.

غري  الهيئات  وهي  الحكومية.  غري  ووسائله  اإلعالم  هيئات  ح- 

عىل  اعتامداً  وميزانياتها  وبرامجها  سياساتها  يف  املستقلة  الربحية 

الدعم املايل، غري أنّه ال بّد من أن يجري ترخيصها ومتابعة أنشطتها 

الوطني  األمن  ضوابط  ولجهة  العام،  والتقني  التنسيقي  اإلطار  يف 

واالستقرار االجتامعي، ويدخل ضمن هذه املجموعات الصحفيون 

العاملون يف مؤّسسات الصحيفة املقروءة واملسموعة واملرئية]]].

العلميّة  البحثية  املراكز  وهي  العلمّي.  املجتمع  مكّونات  د- 

واللغة  العلوم  األهلية، ومجمعات  والكليات  العلمية  واملؤّسسات 

من  ينشط  التي  األكادميية  والروابط  العلمي،  البحث  ومجالس 

يطلق  مبا  والفكر،  الرأي  واصحاب  والباحثون  املفّكرون  خاللها 

]1]- انظر هيثم طالب الحسيني، املرجع السابق.
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عليه تجّمعات املجتمع العلمي]]].

هـ- املشاريع الصناعية الصغرية. وهي الورش اإلنتاجية ومعامل 

املكونات،  هذه  إّن  الخريية.  الصغرية  الصناعية  واألنشطة  الصيانة 

البطالة،  عىل  القضاء  لجهة  املجتمع،  يف  حيوي  دور  لها  يكون 

وامتصاص الحجم الكبري من العاملة الواسعة وال سيّام غري املؤّهلة 

تؤّهل  أنّها  للعمل، كام  فرصاً  توفّر  بذلك  فهي  عالياً،  علمياً  تأهيالً 

رفيعة  سمة  متثّل  التي  اإلبداعية،  واملهن  املهارات  من  أعداداً 

للمجتمع وقاعدة للرتاث الوطني. إّن املشاريع التي يجري تشغيلها 

كجزء من أنشطة املجتمع املدين، كخدمة اجتامعية، ستؤّدي دوراً 

اجتامعياً، خاّصة إذا ما جرى تنظيمها قانوناً وفق تقاليد دميقراطية 

تتبع يف اختيار إداراتها ومسؤوليتها]]].

و- واجهات املؤسسة الدينية. ومنها الهيئات الدينية والجمعيات 

املتخّصصة أو املهتّمة بالتوعية والتثقيف الديني. وال يخفى أهميّة 

صنع  يف  سواء  والسيايّس،  االجتامعّي  التأثري  يف  املكّونات  هذه 

كونها متثل  الحكومي، فضالً عن  التكليف  وتأييد  أو رفض  القرار 

امتدادات طبيعية لحركات وتنظيامت سياسية]]].

 وسوف نذكر بعض مؤّسسات املجتمع املدين التي تنتمي إىل 

من  املؤّسسات  هذه  تعّد  كيف  لرنى  السابقة،  املكّونات  بعض 

صميم املجتمع املدين، وهي عىل النحو التايل:

أوالً- منظاّمت حقوق اإلنسان:

]1]- انظر هيثم طالب الحسيني، املرجع السابق.

]2]- انظر هيثم طالب الحسيني، املرجع السابق.

]3]- انظر هيثم طالب الحسيني، املرجع السابق.
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تعّد منظامت حقوق اإلنسان من منظاّمت أو مؤّسسات املجتمع 

املدين، التي تقوم عىل إرادة تطوعية حرّة يجري مبوجبها انضامم 

الجهات املسؤولة،  أو رمبا برتشيح من  برغبتهم،  إليها  الحقوقيني 

يف  وهي  املستنرية،  املصالح  بعض  تحقيق  عىل  يقوم  أنّه  كام 

التحليل األخري مصالح تخّص حقوق اإلنسان يف الحرية والتعليم 

الرشائع  له  كفلتها  التي  الحقوق  من  وغريها  والعقيدة  واألمن 

والقوانني، وعليه فإّن  منظامت املجتمع املدين تعّد من منظاّمت 

املجتمع املدين.

اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  بيالي  نايف  رّصح  فقد  ومن 

باألمم املتحدة يف أكتوبر ]]0] أّن أوىل عناية خاصة ملسألة معاملة 

والصحافيني  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  مع  وعالقاتها  الدول 

أنّه لن تتحّسن  الفاعلة يف املجتمع املدين مؤكًّدا  وباقي العنارص 

قوّي  مدين  ملجتمع  الفاعلة  املشاركة  بدون  اإلنسان  حقوق  حالة 

حّر ومستقل]]]. 

وتحسني  وحامية  تعزيز  يف  يوميا  يساهم  املدين  فاملجتمع 

تسميتهم–  اختلفت  ومهام  العامل.  أنحاء  كّل  يف  اإلنسان  حقوق 

املدافعون عن حقوق اإلنسان، املنظامت غري الحكومية لحقوق 

العامل،  نقابات  الطالبية،  النوادي  املحامني،  نقابات  اإلنسان، 

املعاهد الجامعية، املدونني أو الجمعيات الخريية التي تعمل مع 

املدين  املجتمع  يف  الفاعلة  العنارص  فإّن  للتمييز–  عرضة  فئات 

لتحقيق  عامة  أهداف  يف  وتتشارك  أفضل  مستقبل  ألجل  تعمل 

[1[- civilsociety@ohchr.org
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العدالة واملساواة واحرتام الكرامة اإلنسانية]]]. 

وتقوم العنارص الفاعلة يف املجتمع املدين بتأدية عملها يف مجال 

والرأي  املواطنني  هموم  كحمل  عدة:  طرائق  عرب  اإلنسان  حقوق 

التي تعاين بسبب  العام؛ العمل عىل رأب الصدع يف املجتمعات 

الصاعات؛ الدفاع عن الفئات التي تعاين التمييز أو الحرمان؛ تبادل 

التبليغ  اإلنسان؛  حقوق  معايري  تنفيذ  ومراقبة  منارصة  املعلومات؛ 

ضحايا  ودعم  مساعدة  املوضوع؛  بهذا  تتعلق  انتهاكات  أّي  عن 

االنتهاكات؛ إطالق حمالت من أجل تطوير معايري جديدة لحقوق 

األعامل  جدول  لدفع  السياسات  بشأن  املشورة  وتقديم  اإلنسان؛ 

فّعال  حامية  نظام  توفري  يف  واملساهمة  اإلنسان؛  بحقوق  الخاص 

عىل الصعيد الوطني وتقديم التدريب يف هذا املجال]]]. 

بيد أّن منظامت حقوق اإلنسان الغربية باملقابل تكيل مبكيالني يف 

كثري من األحيان، فهناك العديد من الدول التي ال تستطيع منظامت 

حقوق اإلنسان الدولية وال املجتمع املدين الدويل أن تعاقبها عىل 

ما  إىل  مثالً  انظر  اإلنسان،  لحقوق  انتهاك  من  نهار  ليل  ترتكبه  ما 

ترتكبه إرسائيل ليل نهار يف حّق الشعب الفلسطيني األعزل، أو ما 

يرتكب بحّق املسلمني يف العديد من بلدان العامل كبورما وأفريقيا 

انتهاك  يرتكب  عندما  بأول  أوالً  املشانق  تُعلّق  حني  يف  الوسطى. 

لحّق من حقوق اإلنسان يف البدان الفقرية أو املهضوم حّقها، لفقرها 

مكان  بها  ليس  أو ألنّها  أيًضا،  واالجتامعي  والسيايس  االقتصادي 

يذكر يف ميزان القوى العاملي. فكثرياً ما نرى أنَّ الدول االمربيالية 

[1[- civilsociety@ohchr.org  

[2[- civilsociety@ohchr.org
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التي  الدول  عىل  للضغط  ذريعة  هذه  اإلنسان  حقوق  قضية  تجعل 

ال تنتمي إليها يف حني تغض الطرف عن انتهاكات حقوق االنسان 

يف دول اخرى صديقة لها. ناهيك عن عدم رعاية حقوق االنسان 

يف مجتمعاتها وغري مجتمعاتها بالشكل الكايف والصحيح، وكيف 

نفّس الجمع بني االّدعاء بحقوق االنسان والقصف النووّي لليابان 

الذي راح ضحيته عرشات اآلالف. 

ثانًيا- الجمعيات األهلية الخريية: 

ميكن القول إنّه يف سياق الوضع العريب الراهن تعّد املنظامت 

العاملي  السياق  يف  املدين،  املجتمع  من  يتجزأ  ال  جزًءا  األهلية 

الجمعيات  أو  باملنظامت  واملقصود  خاّصة]]]،  والعريب  عاّمة 

األهلية الخريية التي تعترب من قبيل املجتمع املدين نوعان: األوىل 

أو  الدين  أو  القبيلة  روابط  تقوم عىل  ال  التي  الجمعيات  تلك  هي 

تنطلق من  التي ال  ثّم تعّد هذه الجمعيات الخريية  املذهبية، ومن 

هذه املنطلقات من مؤّسسات املجتمع املدين، والثانية هي تلك 

إشاعة روح  الكبري يف  دورها  لها  التي  الخريية  الدينية  املؤسسات 

محاوالتها  يف  خاّصة  الواحد،  الدين  أبناء  بني  والتكافل  التضامن 

إّن هذه املؤّسسات  إاّل  العيش بكرامة لهم،  الدؤوبة لتوفريها سبل 

أن تساهم من جانب ما يف خدمة املجتمع املدين  الدينية ميكن 

وأن  والدستور،  القانون  حسب  منشأة  تكون  بأن  وذلك  حقيقة، 

ثّم فنحن نذهب إىل لزوم  الحرّة، ومن  التطوعيّة  تقوم عىل اإلرادة 

نتدّخل يف  الجمعيات سياسة املساواة املطلقة حتّى  نتّبع هذه  أن 

سياق املجتمع املدين، وذلك إذا كان األمر يتعلّق سياسة دولة فهو 

[1[- Chalioun, Burhan : Le malaise arabe : Etat contre nation.- Alger, ENAG, 1991.
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صحيح حيث الدولة مكلفة بالتعامل املتساوي مع أبناء شعبها أما 

املؤّسسات االهلية الدينية فهذا غري ملزم لها، إذ عىل سبيل املثال 

ال يجوز إعطاء الزكاة الواجبة لغري املسلم.

ميكن القول إّن مشكلة الفقر التي بدأت تزداد عىل مستوى العامل، 

الثالث–  العامل  دول  الدول–  من  العديد  يف  تخلّف  من  تبعها  وما 

جعل العديد من الدول الغربية تنتبه لهذه اإلشكالية العويصة، فكان 

التفكري دامئًا يف كيفية االستفادة من املؤسسات الخريية، وهو ما 

ترتّب عليه صحوة كبرية يف نظام املوارد الخريية، حتّى وصل حجم 

من  تريليونني  عىل  يربو  ما  املؤسسات  هذه  يف  الخريية  األموال 

الغربية، مثل  النظم  العديد من  إّن هناك  القول  الدوالرات. وميكن 

نظام تراست، ونظام إندومنت، ونظام فونديشن، وغريها من األنظمة 

الغربية فهل ميكننا أن نستفيد من هذه األنظمة يف التطبيق يف مجال 

الجمعيات الخريية؟ 

وميكن القول إّن عدد املنظاّمت املؤّسسات الخريية يف الغرب 

به  الغريب  الجانب  اهتامم  عىل  يدّل  بحيث  مبكان  الضخامة  من 

 [[[7[55 أمريكا  يف  الخريية  املؤسسات  فعدد  أهميته،  وإدراك 

مؤسسة خريية، وعددها يف 00000]، ويف كندا 8000، ويف قامئة 

أغنى املؤسسات الخريية الخاّصة يف العامل بلغ حجم الوقف فيها 

مليار دوالر، موزعة عىل مؤّسسات خريية يف   [77.7 005]م  عام 

الدامنارك والسويد وانجلرتا والواليات املتحدة األمريكية]]]،  ومن 

حيث حجم تربعات األفراد للمؤّسسات الخريية فإنه بلغ عام ]00]م 

]www.answers.com -[1  ، بحث كلمة: أغنى املؤسسات، نقاًل عن محمد عبد الحليم عمر، 

تجربة  إدارة األوقاف  يف جمهورية مرص العربية ، ص 33.
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أّن  كام   ،76% بنسبة  50]مليار،  تربّعات  إجاميّل  من  مليار   [90

متوّسط نسبة التربّع الوقفي للفرد األمرييك ].] من دخله، %] لذوي 

الدخل املنخفض، %].] لذوي الدخل املرتفع، من إجاميل 70% 

إىل %80 من الشعب األمرييك الذين يساهمون يف التربعات، ومن 

الدينية  املؤسسات  والغرب حصلت  أمريكا  الخريية يف  التربعات 

واملؤّسسات   ،[[.6% عىل  التعليمية  واملؤّسسات   ،[5.5% عىل 

التعليمية %5.]] والخدمات اإلنسانية 5.6%] ]]].

مام ال شّك فيه إذن أّن االتجاه الخريي من املمكن أن يكون له مردود 

استثامري اقتصادي عال، إاّل أنّه للسياسات الخاطئة املتبعة حياله فإّن 

دوره ليس عىل املستوى املأمول باعتباره جهة أهلية، فحجم أموال 

الوقف فقط يف مص يتجاوز الثامنية مليار جنيه، أما العائد االستثامري 

منها بعد خصم مصاريف الوقف فإنّه ال يتعّدى مئة مليون جنيه، مبا 

يعني أّن العائد االستثامري منه ال تتعّدى نسبته %5].] )واحد وربع يف 

املائة(]]]. وهذه يف الحقيقة نسبة ضئيلة للغاية ال تتامىش مع مقتضيات 

الربح، فمن يقول إّن رأس املال يف مرشوع ما ال يربح أكرث من واحد 

وربع يف املائة. ومام ال شّك فيه أّن هناك بعض اإليجابيات التي نتجت 

عن بعض أنظمة الوقف الغريب التي ميكن االستفادة منها، كالتمويل 

املادي وكالتنظيم اإلداري، واملتابعة الفّعالة ألوجه الصف، وإن كان 

هناك بعض السلبيات الكثرية التي نتجت منه خاّصة يف أوجه الصف 

السلبية، كالصف عىل الشواذ جنسيًا وغريه من بنود الصف التي ال 

تتّفق مع قيم وعادات املجتمع الرشقي.  

]www.amb-usa.fr.org -[1 ، نقاًل عن السابق، ص 34.

]2]- انظر محمد عبد الحليم عمر، تجربة إدارة األوقاف يف مرص، ص 23.
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ثالًثا- األحزاب السياسية: 

هناك اختالف كبري بني املهتمني باملجتمع املدين وقضاياه يف 

ضّم األحزاب السياسية إىل املجتمع املدين، وموضع االختالف 

التي  الزائفة  أو  الكرتونية  األحزاب  بعض  هناك  أّن  إىل  يرجع 

للسلطة،  بوق  مجرد  الحقيقة  يف  وهي  الدميقراطي  العمل  تّدعي 

من  ألنّها  الحكومة؛  من  جزء  دامئًا  هي  املصطنعة  »فاألحزاب 

الدميقراطية،  يعلن  مّقنع،  أوتوقراطي  نظام  صنعها، وهي جزء من 

فيه  تحّل  استبدادي  ببناء  محكومة  ألنّها  األوتوقراطية؛  ويبطن 

تزال  وال  للرشعية،  كأساس  االنتخاب  محل  الحزب  رئيس  رغبة 

هذه األحزاب املصطنعة تعيش باسرتاتيجيات املايض، وتتمّسك 

حزب  كّل  رئيس  يزال  وال  التاريخ،  خارج  أصبحت  التي  برموزه 

القدمية  إقطاعية خاصة، واألجيال  باعتباره  برئاسة حزبه،  متمسًكا 

رغبة  أّي  وتحبط  الجديدة،  األجيال  أنفاس  عىل  كامتة  تزال  ال 

عندها يف اإلصالح والتطوير، كام تقطع عليها أّي محاولة للصعود 

وعن  املدين،  املجتمع  عن  معزولة  فهي  ولذلك  الوطن،  لخدمة 

حتّى  قادرة  غري  أنها  سياّم  وال  فيها،  الثقة  فقدت  التي  الجامهري 

اآلن، عىل تقديم برامج عملية لحّل مشكالت الجامهري، وال تزال 

العامة والجوفاء دون منهج أو آليات  تعيش عىل ترديد الشعارات 

عملية، وتجّمدت عند مرحلة تاريخية مل يعد لها وجود«]]].

التي تعارض سياسة الحكومات من أجل  الحقيقية  أّما األحزاب 

التقويم، فهي تعّد من مؤسسات املجتمع، بدون جدال يف ذلك، 

ذلك أنّها تعمل جاهدة عىل نقل آمال الشعب وتطّلعاته يف سياقات 

]1]- انظر الخشت، املجتمع املدين والدولة، ص 28، 29.
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عّدة، وتعمل وفق أسس ومعايري ومبادئ املجتمع املدين يف القيام 

االرتقاء  شأنها  من  التي  املصالح  وتبني  حرّة،  تطوعية  إرادة  عىل 

الدميقراطي  العمل  أساليب  اتّباعها  عن  فضالً  واملواطن،  بالوطن 

أن  إذ ال ميكن  واألعضاء،  الحزب  لرئيس  الحّر  االنتخاب  وأهّمها 

وإمّنا  الدوام،  عىل  الرئاسة  كريّس  عىل  األحزاب  هذه  رئيس  نجد 

تداول السلطة أهّم سمة تتميّز بها، ومن ثّم تعطي صورة راقية للجمع 

بني النظرية والتطبيق.

رابًعا- النقابات: 

ميكن القول إّن »النقابات والجمعيات الثقافية والحقوقية واألحزاب 

انتامء  كان  وإذا  املدين.  املجتمع  مقّومات  أهّم  تشّكل  السياسية 

أّي  يثري  ال  املدين  املجتمع  إىل  املختلفة  والجمعيات  النقابات 

نقاش وال اعرتاض، فإّن اعتبار األحزاب السياسية أحد مكّونات هذا 

األسئلة.  من  الكثري  يثري  ذلك،  من  العكس  املدين، عىل  املجتمع 

ذلك أنّه يجب أن نذكر أنّه ال مجال للحديث عن مجتمع مدين داخل 

مجتمع معنّي إاّل مقابل وجود هيئات وتنظيامت أخرى مختلفة«]]].

ومن ثّم تعّد النقابة أداة مهّمة من أدوات املجتمع املدين، لها دور 

كبري يف تحقيق نوع من التضامن االجتامعي بني العامل املنضوين 

تحتها]]]، ومن ثّم فإنّها متثّل للعامل أرسة أكرب من أرسته الحقيقية، 

بل »إنّه يجد عن طريقها ما يؤّمن معاشه، ويزيد يف ثروته، واإلقرار 

مبزاياه، ويف النقابة يجد الفرد الرشف املهني، والثمرة التي يستحّقها 

]1]- د. حسن قرنفل: املجتمع املدين والنخبة السياسية، أفريقيا الرشق، الطبعة األوىل، 1997م، ص:57

بريوت،  القايض،  منصور  ترجمة  واملجتمع،  هيجل  ماشريي،  وبيار  لوفيفر  بيار  جان  انظر   -[2[

األوىل، 1993م، ص 51. 
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لعمله الجاّد، ويف حضن النقابة يجد العضو األمانة والفضيلة«]]] 

وهناك رشطان أساسيان للعمل النقايب]]]:

األول، أن يكون لدى أعضاء املهنة معرفة دقيقة ومتميزة، وذات 

ميسوًرا  عمالً  ليست  أنّها  ذلك  لآلخرين،  وإفادة  تخّصيص،  طابع 

للجميع من أفراد الشعب، ألنّها تتطلّب تعلياًم وتدريبًا طويل األمد.

الثاين، أن يقوم أعضاء النقابة بسّن مجموعة من املبادئ والقواعد 

التي  واألخالقيات  املهنية  املامرسات  طبيعة  تحّدد  التي  والقيم 

تحكمها، رشيطة أن تختلف عاّم سواها من املبادئ والقيم والقواعد 

التي تحكم أّي مواطن عادّي، أو تحكم العامل غري املتخّصصني، 

وتكون مبثابة معايري مهنية ملزمة لجميع األعضاء دون استثناء.

نقابة  املعلمني،  نقابة  مثل  النقابات  عىل  الرشطان  هذان  وينطبق 

نقابة  املحامني،  نقابة  املهندسني،  نقابة  التطبيقيني،  نقابة  األطباء، 

املحاسبني، نقابة الصحفيني، وغريهام من النقابات التي ينطبق عليها 

هذان الرشطان. وكلّها يعمل عىل رعاية مصالح األعضاء االقتصادية 

الهيئات  وعىل  الحكومات  عىل  الضغط  طريق  عن  واالجتامعية، 

الترشيعية، واملشاركة يف العمل السيايس يف بعض الحاالت املعينة]]].

وتتميز النقابة بأنّها املكان اآلمن الذي يأوي إليه عضو النقابة ويرتاح 

فيه، إذ ليس لغري املتخّصص أن ينضّم إليها، فهو ليس مجرّد عامل 

باليومية أو عن طريق التعاقد املؤقت، ذلك أّن العضو يؤّدي عمال 

منتظاًم دامئًا وليس مؤقتًا، وهو يقوم بهذا الدور إىل أن يحال عىل 

]1]- د. عبدالرحمن بدوي، فلسفة السياسة والقانون عند هيجل، ص 153، 154.

]2]- انظر الخشت، املجتمع املدين والدولة، ص 24.

]3]- انظر عبد الوهاب الكيايل باالشرتاك، موسوعة السياسة، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش، الطبعة الثالثة، 1986م، ج 6، ص 604. 
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إعطاء  بقدرتها عىل  النقابة  تتميّز  كام  الوفاة،  حالة  أو يف  املعاش، 

التخّصص،  مجال  وأفكاره يف  آرائه  إلبراز  الكافية  املساحة  العضو 

إذ هناك مرونة أكرث، وقيود أقّل. »ذلك أّن النقابيني ال يكونون تحت 

طائلة املراقبة املبارشة يف أعاملهم، مثلام هي حال املوظفني، وال 

يلتزمون بساعات محددة للحضور واالنصاف عىل خالف الوضع 

يف الوظائف الحكومية، لكن يف مقابل هذه امليزات هناك قواعد يف 

السلوك تفوق تلك املطلوبة من فئات املجتمع األخرى، إذ يجب 

عليهم االلتزام مبستوى من االنضباط أكرب من املستوى الذي يخضع 

له اآلخرون من غري املنتمني إىل النقابة، وهو املستوى الذي يستلزمه 

التي تجمع أعضاء  النقابة،  امليثاق األخالقي للسلوك، الذي تضعه 

املهنة يف جامعة مهنية واحدة ذاتية التنظيم«]]]. 

عىل  ليدلنا  بها  تقوم  التي  واألدوار  النقابات  مهاّم  إىل  النظر  إّن 

تقوم  باعتبارها مؤّسسة من مؤّسسات املجتمع املدين ال  أهميتها 

عىل أساس الدين أو العرق أو املذهب أو غريها من أساليب التمييز، 

ومن ثم ميكن أن نشري إىل أهّم هذه املهام، وهي عىل النحو التايل: 

أ- العمل عىل توفري أقيص درجات الرعاية باألعضاء املنتمني إليها.

ضمن  عاملني  أعضاء  يكونوا  ألن  لألعضاء  الفرصة  إتاحة  ب– 

النقابة، وهو مجلس منتخب من عموم األعضاء عن  إدارة  مجلس 

النقابة  طريق التصويت الحّر، وتكون مهمته األساسية إدارة شؤون 

والعاملني بها بهدف تحقيق اآلمال واألهداف التي قصدها النقابيون.

أثناء  التي تواجههم  ج- تأمني األعضاء ضّد الحوادث واألخطار 

أداء أعاملهم املوكولة إليهم.

]1]- انظر الخشت، املجتمع املدين والدولة، ص 25.
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د- مساعدة األعضاء ماليًا يف حالة الفقد ورمبا املرض ألّي من 

أفراد أرسته.

التي تهدف إىل االرتقاء  التحسني  تنفيذ خطط  ه- اإلرشاف عىل 

مهنيًا باألعضاء.

و- مشاركة األعضاء يف النواحي االجتامعية والثقافية.

التي  املشاكل  حّل  عىل  والعمل  اإلنتاج  زيادة  سبل  توفري  ز- 

تواجه النقايب.

    خامًسا- االتحادات املهنية: 

تقوم فكرة االتحادات املهنية عىل أساس أّن كّل مهنة معينة يستطيع 

أصحابها أن يكونوا اتحاًدا، يدافع عنهم ويقّدم العديد من الخدمات 

لهم، واالتحادات املهنية اتجاًها موازيًا يسري جنبًا إىل جنب النقابات، 

وهذه االتحادات املهنية تقوم باألساس عىل اإلرادة الحرّة التطوعية؛ 

الواحدة  املهنة  أصحاب  من  مجموعة  لالتحادات  ينضّم  حيث 

وإرادة  بحرية  املهنة  يف  لزمالئهم  تطوعية  خدمات  تقديم  بهدف 

واعية مستنرية، كام أنّهم يجمعهم تحقيق املصلحة العامة املستنرية 

حرّة  انتخابات  يف  اختياره  يجري  االتحاد  إدارة  ومجلس  والواعية، 

له، ويتشكل املجلس من رئيس  ينتمون  الذين  نزيهة، من األعضاء 

ومجموعة من األعضاء الذين أىت بهم االنتخاب الحّر، مبا يعني أنّه 

تعبري حّر عن املجتمع املدين، وما يضّمه من مؤّسسات.

سادًسا- االتحادات الطالبية: 

املجتمع  واجهات  من  مميّزة  واجهة  الطالبية  االتحادات  تعّد 
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املدين، واالتحادات الطالبية عبارة عن تشكيل طاليب يُنتَخب من 

قبل الطلبة، فكّل مؤّسسة تعليمية سواء أكانت قبل التعليم الجامعي، 

ونقصد بها املدرسة يف املرحلة االبتدائية أم اإلعدادية أم الثانوية، أم 

كانت مؤسسات التعليم الجامعي كلية أكانت أم معهًدا، تقوم بعمل 

الطاليب يف املؤسسة  الطالب الختيار االتحاد  انتخابات حرّة بني 

التعليمية، ذلك االتحاد الذي يعرّب عنهم، وهذا االتحاد يتكّون من 

أمني اتحاد الطلبة عىل مستوى املؤّسسة التعليمية ويعاونه مجموعة 

من األعضاء الذين أيت بهم االنتخاب الحّر املبارش، واتحاد الطلبة 

التعليمية يف عدة  لكّل طلبة املؤسسة  الخدمات  تقديم  يقوم عىل 

مستويات تكمل بعضها بعًضا، مثل املستوى االجتامعي واملستوى 

الثقايف واملستوى الريايض وغريها من املستويات التي تقّدم من 

وغريها  املستويات  هذه  يف  األنشطة  من  مجموعة  االتحاد  خالل 

الحرّة  اإلرادة  بند  عىل  الطالبية  االتحادات  وتقوم  للطلبة.  خدمة 

التطوعيّة الحرّة، وعىل بند املصالح الواعية املستنرية، ومن ثّم يعّد 

يعّد  حيث  املدين،  املجتمع  عىل  مميّزة  عالمة  الطاليب  االتحاد 

منوذًجا عىل الحراك السيايس يف مجتمع ما، ذلك أّن االنتخابات 

الطالبية تعّود الطالب عىل الحياة السياسية السليمة الخالية من أّي 

شوائب، وبالتايل تزرع يف الطالب حّب املشاركة يف صنع مستقبل 

وطنه السيايس يف بدايات حياته، حتّى يكون فرًدا نافًعا يف املجتمع.  

سابًعا- املؤسسات الصحفية: 

تعترب املؤسسات الصحفية من ضمن مؤسسات املجتمع املدين، 

غري أنّه يجب التفريق بني نوعني من الصحافة: الصحافة الحكومية، 
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والصحافة األهلية، وال تعّد األوىل من مؤسسات املجتمع املدين؛ 

ألنّها لسان حال الحكومة أو السلطة، وليست لسان حال الشعب، 

باعتبارها  املدين،  املجتمع  مؤسسات  من  الثانية  تعّد  حني  يف 

معربة عن آمال الشعب وتطلعاته وأحالمه عىل صعٍد عدة كالصعيد 

السيايس أو الثقايف أو االجتامعي أو االقتصادي، كام أّن املؤسسة 

الصحفية التي يصّح أن يطلق عليها مؤّسسة مجتمع مدين متثّل نوًعا 

من الرقابة عىل أداء الحكومة، حتّى كانت رقابة أخالقية غري ملزمة، 

يكفي أنّها تعرب عن ضمري الشعب، وهي متثّل مؤسسة مجتمع مدين؛ 

ألنّها تقوم تحقيق مبدأ املصلحة العامة، واإلرادة الحرة يف توصيل 

مع  األمرين  هذين  نفتقد  السلطة، يف حني  إىل  الشعب  طموحات 

املؤسسات الصحفية الحكومية؛ باعتبارها متثل بوق السلطة، فهي 

تسمع وتطيع ليس إاّل، إذ ليست تطبق بحال إاّل املصلحة الخاّصة 

ال  هذا  ولكّن  الحرّة.  اإلرادة  مبدأ  تقوم عىل  وال  السلطة،  مصلحة 

يعني أّن كّل ما هو معارض للحكومة من املؤّسسات الصحفية يعترب 

من مؤسسات املجتمع املدين، إذ إنّنا نجد بعض املؤسسات التي 

ترّوج لإلثارة بهدف الربح، أو التي تعارض من أجل املعارضة من 

أجل كسب ما، ومثل هذه املؤسسات ال تعترب من املجتمع املدين.

ثامًنا- األندية االجتامعية والرياضية:

تعّد األندية االجتامعية والرياضية من تلك املؤسسات التي تنتمي 

للمجتمع املدين، وميكن القول إّن هناك أندية اجتامعية فقط وأندية 

رياضية فقط وأندية تجمع بني االثنني مًعا، فاألندية االجتامعية هي 

واملعسكرات  كالرحالت  األعضاء  ملجموع  خدمات  تقدم  أندية 
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وخدمة الرتيض داخل النادي وغريها من الخدمات، يف حني أّن األندية 

الرياضية هي تلك التي تقوم عىل رياضة ما أو مجموعة رياضات، 

دون أن تقّدم خدمات اجتامعية لألعضاء؛ نتيجة فقر النادي ماليًا، أو 

نتيجة عدم وجود املكان الذي يتّسع إلنشاء املنشآت االجتامعية، 

يف حني أّن األندية االجتامعية الرياضية هي تلك التي تقّدم خدمات 

التي تلعب  الرياضية  الفرق  اجتامعية لألعضاء بجوار الصف عىل 

كروية  متعة  تقدم  أنها  األندية  لهذه  األساسية  وامليزة  النادي،  باسم 

لها  أّن هذه األندية  إليها، كام  وترفيًها اجتامعيًا لألعضاء املنتسبني 

مجلس إدارة، ومجلس إدارة النادي هو مجلس منتخب من الجمعية 

احتياجات  ليلبّي  فإّن هذا املجلس جاء  ثّم  للنادي، ومن  العمومية 

األعضاء، فإذا قّص يف أداء مهامه املوكولة إليه فإّن للجمعية العمومية 

سحب الثقة منه بأغلبية األصوات.

والدولة ال تتدّخل من قريب أو ببعيد يف انتخابات األندية أو يف 

إدارة شؤونها، لكن للدولة حّق املراقبة، خاّصة يف الجوانب املالية، 

أّي  عىل  الحصول  يف  الحّق  له  ليس  اإلدارة  مجلس  أن  سيّام  وال 

مميزات مالية؛ ألّن جهوده يف األساس تطوعية، كام أّن للدولة حّل 

مجلس اإلدارة إذا ثبت أن هناك ما يدينه، مع الوضع يف االعتبار أّن 

هناك قانونًا ينظم هذه األندية، وتعّد مخالفته مخالفة توجب العقاب. 



المبحث الرابع

المجتمع المدني والسياسة



املبحث الرابع

املجتمع املدين والسياسة:

هي  الدميقراطية  أم  للدميقراطية؟  سابق  املدين  املجتمع  هل 

التي تسبق املجتمع املدين؟ أم مبعنى آخر هل وجود الدميقراطية 

الذي  هو  املدين  املجتمع  أم  املدين؟  املجتمع  وجود  يف  رشط 

يعد رشطًا يف وجود الدميقراطية؟ الحقيقة أّن املجتمع املدين من 

الخطأ النظر إليه عىل أنّه مجرّد املنظاّمت غري الحكومية وحسب؛ 

يف  السيايس  الحراك  صناعة  يف  املشاركة  من  نقصيه  بذلك  ألنّنا 

تاريخ  يف  املدين  املجتمع  تجاوزها  عقبة  كّل  أّن  ذلك  الغرب، 

الدميقراطية،  طريق  عىل  خطوة  نفسه  الوقت  يف  متثّل  صريورته، 

نجاح  هو  التاريخية  رشوطها  يف  الدميقراطية  حققته  نجاح  وكّل 

للمجتمع املدين؛ ألّن كاّلً منهام رشيك لآلخر يف النجاح، كام أنّه 

رشيك له يف الفشل، حتّى مع اختالف مدلوالت املجتمع املدين 

مخالف  آخر  معنى  املدين  للمجتمع  كان  »لقد  آلخر.  عص  من 

التعاقد،  املدنية،  الحقوق  يعني  كان  حيث  اليوم،  املفهوم  لداللة 

حّق االقرتاع الحّر، االنتخابات الربملانية، حقوق املواطنة. و بهذا 

املعنى قاد إىل بناء الدميقراطية يف املجتمعات الغربية يف مرحلة 

تاريخية سابقة. لكن علينا تجنب طريقة التفكري امليكانييك، ألنّنا 

ال  ذلك  فإن  الدميقراطية  إىل  قاد  املدين  املجتمع  إّن  القول  عند 

يعني تقديم أحدهام عىل األخر يف عالقة سببية صورية، بل يعني 

أّن سريورة ظهوره وتكوينه هي بذاتها سريورة بناء الدميقراطية. أّما 
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أن نعترب مؤّسسات وتنظيامت املجتمع الحديث هي ذاتها املجتمع 

املدين، بينام ال تعدو أن تكون يف الواقع أحد املظاهر املجّسدة 

له يف مرحلة تاريخية معيّنة من تطّور املجتمعات الغربية، ثّم نقوم 

مبحاولة زرعها يف بيئة غريبة عنها وبأثر رجعي )مبعنى نتوقع منها 

فإّن ذلك  إليها سابقا.(،  أدت  التي  النتائج واآلثار  اليوم  أن تحدث 

يشري إىل درجة من السذاجة ورمبا الوهم القائم عىل االعتقاد بأّن 

تلك املنظاّمت غري الحكومية سوف تقود املجتمعات العربية نحو 

أّن  الدميقراطية. بل يف مثل هذه الحالة يصبح من الخطأ االعتقاد 

»املجتمع املدين هو رشط وجود الدميقراطية«]]].

بالدولة  عالقتها  يف  املدين  املجتمع  مؤّسسات  فإّن  ثّم  ومن 

»من  املبارشة،  غري  األهداف  من  مجموعة  تحقيق  إىل  تسعي 

إدارته،  يف  واملشاركة  املجتمع  إلدارة  الدولة  احتكار  منع  أهّمها 

وتطوير  للمجتمع،  الخاّص  القطاع  احتكار  لعدم  ضامنة  إنّها  كام 

ورفع مستوى جودة العمل العام، كام أنّها أيضا أداة جيدة للضغط 

ومعيار  وضامنة  ووسيلة  الدولة،  إدارة  جودة  وضامن  الشعبي 

لحيوية املجتمع ومستوى تحرضه، لذلك فإّن سعة ومنو املجتمع 

املدين داللة حقيقية عىل مدى جودة النظام الدميقراطي الحاكم 

مائدة صناع  بعينها وفرضها عىل  الرتكيز يف قضايا  من  يفرضه  مبا 

القرار السيايس، والقدرة عىل املشاركة يف صناعة وتغيري سياسات 

وتعزيز ومتكني  بناء  بقوة يف  يشارك  فهو  وبهذا  الرسمية،  األنظمة 

إضافة  الراشد،  الحكم  متكني  وبرامج  وأدوات  وخطط  مفاهيم 

إىل كونه أحد أهّم أدوات الرقابة املجتمعية إلدارة وضبط وترشيد 

]1]- العيايش عنرص، مرجع سابق.
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)الحكم  أسفل ألعىل  للمجتمع من  والسيايس  االجتامعي  الواقع 

الرشيد= قيادة نوعية+ مرشوع وبرنامج نهضوي+ مشاركة مجتمعية 

فاعلة( ّمام يؤكّد أّن املجتمع املدين هو أحد أهّم مكّونات البناء 

الدميقراطي يف الدولة املدنية الحديثة«]]].

ومن ثّم فإنَّ الحراك السيايس له دور يف: »دعم استقاللية مبادرات 

مؤسسات  وإقامة  الجامهري  تنظيم  يف  بالتوّسع  املدين  املجتمع 

املجتمع املدين، والسري إىل طريق التنمية الوطنية املعتمدة عىل 

من  مناسب  قدر  وتحقيق  الالمتكافئة،  العالقات  من  للحّد  النفس 

دوره يف  املدين من مامرسة  املجتمع  االجتامعية، متّكن  العدالة 

دعم التطّور الدميقراطي للمجتمع. ويحتاج السري بنجاح إىل طريق 

التطور الدميقراطي عىل ثقافة ترسخ يف املجتمع التعاون واحرتام 
اآلخر والتنافس والصاع السلميني«]]]

يتعلّق  العربية نحتاج من املجتمع املدين فيام  ونحن يف بالدنا 

بالحراك السيايس أمرين:

األول- تداول السلطة مدنًيا: اختلفت النظرة إىل املقصود باملدنية 

أنّها  عىل  للمدنية  نظر  من  فهناك  واإلسالمي،  العريب  الوطن  يف 

ما  يفعل  أن  النظرة  هذه  عىل  للفرد  إذ  املطلقة،  للحرية  املرادف 

كون  عن  النظر  بصف  يشاء،  الذي  النحو  عىل  يشاء،  كيفام  يشاء 

النظرة  وهي  ال،  أم  والتقاليد  واألعراف  الدين  مع  يتّفق  الفعل  هذا 

الدين، وهناك نظرة تنظر  الوطن وال تخدم  أنّها ال تخدم  التي نرى 

للمدنية عىل أنّها متسك بالعقيدة مع اإلميان بالتعددية، وهي تؤمن 

]1]- إبراهيم رمضان الديب، مرجع سابق.

]2]- محمد مورو: املجتمع األهيل، آفاق معرفية متجددة، منشورات العرفان، ص:84
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بالحرية املقيدة، التي تقف عند حدود اإلرضار باآلخرين، وتحمل 

يف جعبتها االعرتاف بحقوق اآلخر، وحقوق امللكية والحفاظ عىل 

حرية املال والنفس والعقيدة، وهي النظرة التي نرى أنها مقبولة ديناً 

وعقالً. وعليه فإّن الدولة املدنية الحديثة ليس فيها مكان للثيوقراطية 

مبادئ  ومن  التاريخ.  عرب  املعروفة  أشكالها  بكّل  االستبدادية  أو 

ُمخلّداً  ليس  فاملنصب  السلطة،  تداول  مبدأ  عىل  العمل  املدنية 

ألحد، وهذا وإن كان واجباً يف املناصب الصغرية، فهو أوجب ما 

يكون يف منصب الوالية العامة.

الثاين- اإلصالح السيايس: ويبقى اإلصالح السيايس من الركائز 

األساسية التي ال تقوم نهضة حقيقية بدونه، كام تقديم حلول واقعية 

العربية والسياسية خاّصة من أولويات املجتمع املدين،  لألزمات 

حيث تبدو منطقتنا العربية بعد الربيع العريب وقد تحّول حالها إىل 

خصوصاً  ذاتها،  العربية  الشعوب  ترجوه  كانت  ّمام  متاماً  النقيض 

بعد أن تداخلت األيديولوجيات، بل انتقل الحراك الثوري من مجرّد 

إىل  املنطقة  يقود  بأن  ينذر  مسلح،  رصاع  بؤرة  إىل  سيايس  حراك 

تبني جسوراً  أن  واقعية ميكن  هناك حلوالً  أّن  ويبدو يل  الجحيم. 

يعود  الغالية، حتّى  العربية  بالدنا  األطراف يف  بني جميع  الثقة  من 

لها مكانها ودورها، نتيجة الخالفات السياسية، وهذه الجسور تنبني 

عىل عّدة محاور ميكن للمجتمع املدين أن يعمل عليها:

بكّل حّب  التواصلـ  لكيفية  أهّمها وضع خطّة سياسية محكمة   -

ووّد وفاعليّةـ بني أبناء الوطن الواحد، ال يكون فيها املنهج املتّبع 

يكون  أن  نوّد  وال  الشمل،  إىل ملّ  أحوجنا  فام  اإلقصاء،  منهج  هو 

املدى  عىل  تتواىل  مخاطره  ألّن  املتبع،  املنهج  هو  املنهج  هذا 
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كلٌّ  العريب  الوطن  أبناء  فإّن عىل  ثّم  البعيد، ومن  القريب واملدى 

يف موطنه أّن يعلموا أن الحكمة واجبة والجلوس عىل طاولة الحوار 

ثّم  ومن  واملغالبة.  القوة  منطق  وليس  الشمل،  للّم  الوسائل  أقرب 

وجب العمل عىل بناء جسور من التواصل بني التيارات املتناحرة، 

من خالل تواري األيديولوجيات الخاّصة واألجندات الحزبية، وأن 

تكون مصلحة الوطن هي العليا، فامدام اإلسالم ينادي بالدميقراطية، 

وهي  اإلنسان،  واحرتام  بالتعددية  والسامح  واملواطنة  الشورى، 

كذلك مبادئ تنادي بها التيارات العلامنية أيضاً، فلامذا ال نبني عىل 

الجوهرية،  والشقاق  الخالف  مواطن  وننبذ  املشرتكة،  النقاط  هذه 

رغبة يف االرتقاء بالوطن؟ ملاذا ال تكون األولوية للعمل الجاّد من 

أجل الوطن؟

- ومن ثّم فلقد وجب عىل املجتمع املدين املشاركة يف عمل 

ميثاق رشف إعالمّي حقيقّي يكون توجهه األسايس نحو نبذ الفرقة 

والشقاق باعتبارهام األداة التي يتخذها التعصب مطيّة له، وال مانع 

من أن يحّدد هذا امليثاق الدورات التأهيلية التي يجب عىل اإلعالمي 

اجتيازها حتّى يكون أداؤه اإلعالمي عامل تجميع ال عامل تفريق؛ 

التواصل  بثقافة  اإلملام  إىل  العرب يف حاجة  مذيعي  أغلب  إّن  إذ 

ال ثقافة التهييج، وليعلم كّل إعالمي أّن كّل كلمة تخرج من فيه لها 

الشعوب  ه إىل  أّن اإلعالم موجَّ باعتبار  الشعوب،  أثرها يف طبقات 

أّن ما  العلمي املنهجي، وباعتبار  التفكري  التي مل تأخذ حظّها من 

مرحلة  يف  يزيد،  أو  العربية،  الشعوب  من  املئة  يف   [0 من  يقرب 

نقد  يف  دورها  للشعوب  يكْن  األمية  هذه  نقِض عىل  ومتى  األميّة، 

اإلعالم وبيان غثّه من سمينه.
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- ومن ثّم لزم عىل املجتمع املدين كذلك أن يشارك يف إجراء 

التيارات  ميثّلون  الذين  الوطن  فرقاء  كّل  بني  الشاملة  املصالحة 

مؤمترات  عقد  طريق  عن  وذلك  والعلامنية،  اإلسالمية  السياسية 

وليس  املجتمع،  يف  الفاعلة  السياسية  القوى  جميع  إليه  تدعى 

يف  نصيب  لها  ليس  التي  الكرتونية  السياسية  والقوى  األحزاب 

مانع  وال  ـ  الفضائيات  يف  األكرب  النصيب  لها  كان  وإن  الشارع، 

وأجنبية  عربية  دول  ورعاية  بوساطة  املؤمترات  هذ  تكون  أن  من 

واضحة  عمل  بنود  عىل  فيه  االتفاق  يجري  ـ  بالنزاهة  لها  مشهود 

متثّل رؤية حقيقية للمستقبل، ليس فيها إقصاء وال إبعاد وال تخوين 

وال محسوبية وال تكفري وال اتّهام بالرجعية، بحيث تقوم هذه البنود 

عىل سيادة القانون، والفصل بني السلطات، ضامناً لحياة دميقراطية 

سليمة. 

- العمل عىل أن يوّجه كّل فريق يف وطننا العريب، سواء كان يف 

موقع املسؤولية أو موقع املعارضة عنايته إىل مشاكل الشارع أكرث 

من تركيزه يف مكاسب السياسة واالقرتاب من الكرايس واملناصب 

السياسية، فإّن مشاكل من نوع: الفقر والبطالة والتعليم وغريها من 

الحلول  تقديم  وكيفية  االهتامم،  إىل  حاجة  يف  األخرى  املشاكل 

للتغلب عليها. فنحن يف حاجة إىل فكر بّناء ال اىل فكر هدام، فقد 

الزائلة عىل األخرض  املناصب  أجل  الداخلية من  الصاعات  أتت 

واليابس يف كثري من بالدنا؛ إذ ما أحوج هذا الوطن إىل أياد تبني وال 

تهدم، تحنو وال تقتل. فإذا فعلنا ذلك فسوف نكون يداً واحدة تعمل 

دوماً يف جانب الخري.

 - رضورة املساعدة يف القضاء عىل الجمود بجميع أشكاله التى 
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تؤّدي إىل إيقاف حركة التقدم ىف كّل ركن من أركان املجتمع، وذلك 

بالثورة عليه سواء أكان هذا الجمود جموًدا سياسيًا أو جموًدا فكريًا. 

تتيح  التى  الوسائل  بالحكم الدميقراطي، فهذا أفضل  التمسك   -

حرية التعبري عن الرأي، وما يستلزمه ذلك من رضورة وجود أساليب 

الحكم النيايب، فتلك من أهّم الفروق التى متتاز بها األمم الغربية. 

– رضورة املشاركة يف التوعية برضورة وجود أحزاب سياسية قوية 

األقطار،  من  قطر  بأّي  السيايس  اإلصالح  ىف  املهّمة  العوامل  من 

الحاكمة  السلطة  به  الذى تزن  الحقيقية هى امليزان  ألّن املعارضة 

سياستها، وتكشف لها مقدار ما ينطوى عىل توّجهاتها من إيجابيات 

الساحة  عىل  املوجودة  األحزاب  تكون  أن  نّود  ال  ثم  وسلبيات، 

أحزاباً كرتونية؛ ألّن ذلك ال يخدم عملية اإلصالح السياىس، كام أنّه 

ال يخدم املجتمع ككل. 

– تثقيف الشعب سياسيًا من أهّم مبادئ اإلصالح السيايس، وهنا 

ال بّد من أن يكون لإلعالم الهادف دور محمود ىف ذلك، مع رضورة 

املناطق  ىف  خاّصة  الوطن  جنبات  ىف  السيايس  الوعي  نرش  تأكيد 

العشوائية واملناطق الفقرية، ويكون محور عملها حول املوضوعات 

اآلتية: املشاركة السياسية الفّعالة طريق تقّدم الوطن، الحوار السياىس 

السياسية  الحقوق  السياسية،  العملية  أساس  السياىس  النزاع  ال 

للمواطن والواجبات، توضيح بعض املواقف السياسية دون تحيّز، 

الحزبية السياسية للمواطن ال تعني االنشاق والفرقة. ومن هنا تبدو 

مقولة اإلصالح السيايس أمراً طبيعيًا ومقبوالً وسهل املنال، فاإلصالح 

السيايس ليس يوتوبيا فارابية أو يوتوبيا أفالطونية، وإمّنا هو أمر واقعّي 

ميكن تحقيقه بتكاتف الجهود وإخالص النوايا. 



المبحث الخامس

المجتمع المدني 
والحراك التنموي



املبحث الخامس

املجتمع املدين والحراك التنموي:

املدين  املجتمع  بها  يقوم  التي  التنمية  عملية  أّن  يف  شّك  ال 

مجتمع  لوجود  فالرافض  ومعارض،  مؤيّد  بني  إليها  النظر  تختلف 

مديّن باألساس، يستند إىل الخطر الذي ميثّله عىل الهوية اإلسالمية 

بجانبيها االجتامعي والثقايف، وأّن املجتمع املدين ميثّل منوذًجا 

غربيًا، يف حني يؤيّده البعض لكونه عامالً أساسياً يف توعية الناس 

ذلك  ولعّل  جزئيًا.  ولو  الصعد  بعض  عىل  بهم  النهوض  ومحاولة 

الخالف ناتج من عدة أمور: منها بعض املنطلقات التي ينطلق منها 

املجتمع املدين وأهّمها تهميش الديني، أو عدم اإلملام باملجتمع 

الواقع بني األرسة  باعتباره املجال  أهدافه ومضامينه  املدين وفهم 

املصالح  من  قدر  أكرب  توفري  عىل  يعمل  أن  يحاول  والدولة، 

املشرتكة، والثاين عدم وضوح دور املجتمع املدين العريب عىل 

أرض الواقع، أو قلّة اإلحساس بدوره، نتيجة عدم وصوله للناس، أو 

ناتج من قيود السلطة العليا، والثالث تلك املامرسات الخاطئة التي 

تفرزها بعض املؤسسات التي تنتمي إليه، كأن تكون مؤسسة تنافق 

منشأة  املؤسسة  تكون  وقد  العنف،  تتبّنى  أن  أو  الحاكمة،  السلطة 

يشني  ماّم  كلّها  الدولة، وهذه  ما يف  أو مسؤول  ما  ملنارصة حزب 

املجتمع املدين ويقلّل من دوره. إالّ أّن ذلك يجب أال يصفنا عن 

الدور التنموي الذي يقوم به املجتمع املدين، سواء عىل املستوى 

االلتزام  مع  النوايا،  تصدق  أن  رشيطة  املستوى،  عىل  أو  املحيل 
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بآداب املجتمع وخصوصياته املشكلة لهويته. 

ومام يؤكّد ذلك إعالن الحّق يف التنمية كحّق من حقوق اإلنسان 

عام 986]م، جاء فيه: »إّن التنمية هي عملية شاملة تتناول الحقوق 

إىل  تهدف  وهي  والسياسية.  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

تحسني الظروف املعيشية للمجتمع كلّه ولألفراد عىل السواء، ذلك 

ويف  التنمية  يف  واالساسية  والحرّة  الناشطة  املشاركة  أساس  عىل 

التوزيع العادل للعائدات«. وهذا دليل عىل أّن التنمية عملية شاملة 

تتناول الحقوق االقتصادية والثقافية والسياسية »

فاالتفاقيات الدولية تكفل حقوقًا تدفع الحكومات إىل أن تضمنها 

والحامية  العمل،  مجرد  ال  الالئق  العمل  يف  كالحّق  للمواطنني: 

العمل  من  والعاطلني  واملعوزين  للفقراء  والسيام  االجتامعية، 

عموما  املعيشية  الظروف  وتحسني  االرسة  وحقوق  واملسنني، 

الالئق،  السكن  وحّق  للجميع  والتعليم  الصحة  وضامن  وتأمني 

الفاعلة  املشاركة  عن  فضالً  بحريّة،  الثقافية  الحياة  يف  واملشاركة 

للمواطنني من موقع املسؤولية حيث إّن الحقوق تقابلها الواجبات، 

اىل  الرضائب  دفع  يف  املساهمة  مجرد  يتعّدى  الواجبات  ومفهوم 

القيام مبهام إضافية ومبارشة، كاملشاركة يف تحقيق التنمية.

املدين  باملجتمع  ومتزايد  بارز  اهتامم  ظهر  إنّه  القول  وميكن 

من  االهتامم  هذا  ظهر  وقد  والعرشين،  الحادي  القرن  بدايات  مع 

الجامعة العربية بدليل عدد املبادرات  التي طرحتها يف عام ]00] 

العام  م وكان من أهّم مظاهرها استحداث منصب »مفوض األمني 

للمجتمع املدين«، ثّم جرى تطوير املنصب الحقاً  ليصبح »مبعوث 

استحداث  جرى  ذاته  العام  ويف  املدين«،  للمجتمع  العام  األمني 
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إدارة تعني بشؤون »املجتمع املدين«، وذلك يف إطار إعادة هيكلة 

األمانة العامة وتطوير منظومة العمل العريب املشرتك. وبإنشاء إدارة 

منظامت املجتمع املدين يف عام ]00]، صارت حلقة الوصل بني 

الدور  بذلك  إميانًا  العربية؛  والجامعة  املدين  املجتمع  مؤّسسات 

الذي تقوم به مؤسسات املجتمع املدين عىل العديد من األصعدة.

وبالنظر إىل القرارات التي أصدرتها القمم العربية بشأن املجتمع 

املدين نجد اهتامًما كبرياً ال ينقصه إالّ تطبيق تلك القرارات بالجدية 

الالزمة من قبل الحكومات والدول. 

واالجتامعية  والتنموية  االقتصادية  العربية  القّمة  فقد أصدرت 

)يناير -009] الكويت( قراًرا تحت رقم )5]( نص عىل:

املجاالت  مختلف  يف  املدين  املجتمع  دور  تفعيل  أوالً- 

منظامته  مع  الرشاكة  وتعزيز  والتنموية  واالجتامعية  االقتصادية 

التنموية واالقتصادية واالجتامعية  األهداف  يحّقق  ومؤسساته، مبا 

يف الدول األعضاء.

منظامت  العربية،  املدين  املجتمع  منظاّمت  جهود  دعم  ثانيًا- 

والدويل  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  العربية،  املدين  املجتمع 

وخصوصاً نشاطاتها الرامية إلبراز الهوية العربية.

كام نّص برنامج العمل الصادر عن القّمة عىل: »يضطلع املجتمع 

املدين بأدوار مكملة للجهود الحكومية وموازية لها، لتحقيق املزيد 

من التنمية، ماّم يتطلّب:

تعزيز دور مؤّسسات املجتمع املدين لتضطلع مبسؤوليتها تجاه 

املجتمع.
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تطوير الترشيعات يف الدول العربية لتعزيز التعاون بني الحكومات 

ومؤّسسات املجتمع املدين.

تبادل التجارب الناجحة بني مؤّسسات املجتمع املدين.

واالجتامعية  والتنموية  االقتصادية  العربية  القّمة  أصدرت  كام 

)يناير -]]0] رشم الشيخ( قراًرا تحت رقم )8]( نص عىل:

منظامت  عمل  مجاالت  وتوسيع  دعم  إىل  العربية  الدول  دعوة 

ومؤّسسات املجتمع املدين العريب كرشكاء يف عملية التنمية وتفعيل 

أدوارها وتيسري مشاركتها يف فعاليات منظومة العمل العريب املشرتك.

تنسيق  إىل  العريب  املدين  املجتمع  ومؤّسسات  منظاّمت  دعوة 

جهودها واملساهمة بفاعلية يف الجهود التنموية يف الدول العربية.

كام أوصت القّمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتامعية )يناير 

-]]0] الرياض( بتفعيل دور منظامت املجتمع املدين العريب:

تحقيق  إىل  الرامية  جهودها  مواصلة  إىل  األعضاء  الدول  دعوة 

يف  وخاصة  املدين  املجتمع  ومنظامت  الحكومات  بني  رشاكة 

عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية.

املزيد  تقديم  إىل  املدين  املجتمع  ومؤسسات  منظامت  دعوة 

واملساعدات  والتنموية  االجتامعية  املجاالت  يف  املبادرات  من 

اإلنسانية، مبا يسهم يف تحقيق التنمية الشاملة يف املنطقة العربية.

بيد أنّه ال ميكن تحقيق التنمية الحقيقية إال بإرساء مجتمع الدميقراطية 

والعدالة ودولة الحّق والعدالة واملواطنة الصالحة ونرش العلم بني كّل 

أفراد الشعب وتوزيع الرثوات بكّل إنصاف وتشغيل العقل واملنطق 

وتغيري العقليات املوروثة وتحرير العقل من أّي فكر مسبق وإعطاء 



المجتمع المدني 108

األولوية للتجريب العلمي واالخرتاع التقني عن طريق تطوير التعليم 

والرتبية وإعالء خطاب التسامح واالنفتاح عىل اآلخر وإرساء الفكر 

الفلسفي االيجايب الذي يساهم يف اخرتاع النظريات وإثراء التجارب 

التطبيقية الناجحة لتحقيق مجتمع مزدهر يؤمن بالديناميكية والفاعلية 

السياسية القامئة عىل املشاركة وخدمة الصالح العام]]]. 

أساسية  عنارص  أربعة  عىل  جوهرها  يف  الحقيقية  التنمية  وتنبني 

املدين  املجتمع  ومتكني  واالستدامة   واملساواة  اإلنتاجية  وهي: 

بقوة التمثيل السيايس للمشاركة يف اتخاذ القرارات الصائبة من أجل 

املساهمة يف تحقيق التنمية البرشية الفضىل]]].

داخل  التنمية  عملية  يف  مهمة  أثر  املديّن  فللمجتمع  ثّم  ومن 

املجتمع العاّم، وال يقتص دوره عىل الناحية الفردية فقط، بل له أن 

إنشاء  العمل عىل  يشارك يف عملية االنتاج واالستثامر، فضالً عن 

رشكات أهلية ومؤّسسات تطوعية يف أّي من املجاالت التي تعود 

بالنفع عىل الوطن واملواطن، ذلك أّن املساهمة يف هذه املجاالت 

يعني- يف التحليل األخري- توفري فرص عمل للشباب وغريهم، وهذا 

بدوره يساهم يف القضاء عىل مشكلة البطالة ولو جزئيًا، ماّم يقيض 

التي يقع فيها بعض الشباب  عىل العديد من اإلشكاليات الخطرية 

كالتطرّف أو اإلدمان وغريهام من اإلشكاليات التي تتفىّش يف ظّل 

ازدياد البطالة، ويفّس لنا هذا ملاذا تقل أعباء الدولة يف ظّل وجود 

الدول  يد  يطلق  هذا  أّن  عن  فضالً  قوية؟  مدين  مجتمع  مؤّسسات 

]1]- انظر خريي عزيز: قضايا التنمية والتحديث يف الوطن العريب، منشورات دار اآلفاق الجديدة، 

بريوت، لبنان، ط1، 1983

البرشية،  التنمية  دراسات  سلسلة  الكيل،  واالقتصاد  املستدامة  البرشية  التنمية  قرم:  جورج   -[2[

العدد6، بريوت، لبنان، 1997م، ص:35
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يف االهتامم ببعض الرضوريات األخرى يف مجال الصّحة والتعليم 

مثالً. ويف بعض الدول األفريقية ينظر البنك الدويّل إىل املجتمع 

املدين ملا يستطيع أن يقوم به من مساعدة يف تعبئة املوارد بالطرائق 

تقوم  التي  الظل«  »دولة  وباعتباره  بها  القيام  الدولة عن  تعجز  التي 

بوظائف تقليدية للدولة مثل إنشاء وإدارة املدارس ومراكز الرعاية 

الصحيّة ومرشوعات األشغال العاّمة كشّق الطرق والرتع]]].

 ويظهر نشاط املجتمع املدين جلياً – كام يذهب إىل ذلك أحد 

حول  تدور  التي  الناجحة  الدعائية  الحمالت  خالل  من  الباحثني- 

قضايا بعينها مثل حظر زراعة األلغام األرضية وإلغاء الديون وحامية 

أنحاء  شتّى  يف  املساندين  آالف  حشد  يف  نجحت  والتي  البيئة، 

املعمورة. فقطاع املجتمع املدين ال يربز فقط كجهة فاعلة واضحة 

يتّسم  لكّنه  العامل،  من  كثرية  أجزاء  يف  املجتمعي  املستوى  عىل 

كذلك بتنّوع ثري يف طبيعته وتركيبته. كام أنّه ميتاز بكونه يعتمد يف 

أنشطته عىل املتطّوعني غالب األحوال، كام متتّد أنشطته إىل كثري 

من املجاالت التنموية بأبعادها كافّة]]]. 

وميكن القول إّن مجاالت عمل املجتمع املدين متنّوعة بدرجة 

من  النوعية  العمرية  املجتمع  رشائح  جميع  تشمل  حيث  كبرية؛ 

إىل  الصحة،  إىل  والتأهيل،  والتدريب  والتعليم  والرتبية  الدعوة 

األدب والثقافة والفن واإلعالم وحقوق اإلنسان، والعمل اإلنساين 

العمل املدين  وتتدرج مستويات  البيئة.  اإلغايث، واملحافظة عىل 

يف  الوطني  والتامسك  املدين  واملجتمع  الهيكيل  التكيف  أوساجاى،  واى  أجوسا  انظر   -[1[

أفريقيا، مجلة أفريقية عربية، مركز البحوث العربية بالقاهرة املجلد الثالث. ص 52-19.

منشور  التنمية، بحث  املدين يف  املجتمع  منظامت  أهمية  إبراهيم مالوي،  أحمد  د.  انظر   -[2[

يف مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، املجلد 28، العدد ) 2 (، 2008، ص258.
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من مؤّسسة، وجمعية، ومركز، إىل رابطة لعدد من املؤّسسات عىل 

أساس جغرايف، أو تخّصيص يف مجال العمل )رابطة املؤّسسات 

الخريية بالقاهرة( )رابطة مؤّسسات األيتام بالقاهرة(، وتتجىّل أعىل 

مستوياته حني يصل مستوى الشبكة الوطنية أو اإلقليمية والعاملية 

التى تجمع يف عضويتها املؤّسسات العاملة يف املجال نفسه]]].

الحاجة  ازدياد  مع  يتنامى  املدين  املجتمع  منظاّمت  دور  إّن 

بعد  التنمية، والسيّام  وبرامج  مهاّم  إضافية يف  انخراط جهات  اىل 

قصور الدولة وأجهزتها ومواردها عن تلبية االحتياجات االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية للمواطنني. وملا كانت هذه االحتياجات حّقاً 

من حقوقهم، وباتت تلبيتها ملحة ورضورية لتأمني األمن االنساين 

واالستقرار االجتامعي، كان ال بد من توسيع املجال أمام منظامت 

التنمية لالستفادة من  املجتمع املدين لتصبح »رشيكا« يف عملية 

مواردها البرشية واملادية ومن الخربات التي تكتنزها]]]. 

املجاالت  من  أنواع  ثالثة  إىل  اإلشارة  املجال  هذا  يف  وميكن 

التي تعمل فيها منظاّمت املجتمع املدين]]]:

عىل  دأبت  التي  التقليدية  املهاّم  وهي  الخدمات،  توفري  أوالً- 

والتي  عقود  منذ  واالهلية  الحكومية  غري  املنظاّمت  بها  القيام 

الحكومية  غري  واملنظاّمت  الخريية  والهيئات  الجمعيات  تتضّمن 

املتخّصصة. وتجدر االشارة إىل أن املجتمع املدين يتمتع بقدرات 

]1]- إبراهيم رمضان الديب، املجتمع املدين ودوره يف الصعود الحضاري، عىل الرابط:

D8%A7%/24/2/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013

]2]- انظر سعيد ياسني موىس، دورمنظامت املجتمع املدين يف التنمية، عىل الرابط التايل:

htm.2-https://www.zowaa.org/Arabic/articles/art%20260112

]3]- انظر سعيد ياسني موىس، املرجع السابق.
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فنية وتقنية عالية متكنه من توفري نوعية مقبولة من الخدمات، فضال 

عن قدرته يف الوصول إىل الفئات األكرث حاجة والسيام يف األرياف 

واملناطق النائية.

ومتكني  تقوية  خالل  من  التنموية  العملية  يف  املساهمة  ثانيًا- 

القدرات  بناء  يف  دور  له  املجال  هذا  ويف  املحلية،  املجتمعات 

وتنمية املهارات والتدريب مبختلف املجاالت التنموية كالتخطيط 

املشاركة  وتوسيع  وتنفيذها  التنموية  الربامج  وصياغة  االسرتاتيجي 

الشعبية فيها.

عىل  العاّمة  والخطط  السياسات  رسم  يف  املساهمة  ثالثًا- 

البدائل والتفاوض  املستويني الوطني واملحيل، من خالل اقرتاح 

فيها،  البدائل  هذه  إلدراج  العاّمة  السياسات  يف  التأثري  أو  عليها 

املدين  املجتمع  منظامت  من  النوع  هذا  يقوم  أهدافه،  ولتحقيق 

بتنفيذ االسرتاتيجيات التالية]]]: 

الرصد واملراقبة، حيث إّن حّق االطالع والحصول عىل املعلومات 

هو حّق من حقوق املواطن، ويساهم هذا الحّق يف إتاحة الفرص 

التنموية املقرتحة وبالتايل  السياسات  أمام املجتمع لالطالع عىل 

االطالع عىل سبل تنفيذها وعىل نتائجها 

تطوير األُطر القانونية ذات الشأن، حيث إّن التنمية تستلزم إصدار 

إىل  إضافة  وتحميه  الحّق  هذا  تكفل  التي  القوانني  من  مجموعة 

املشاركة.  يف  والحّق  املعلومات  شفافية  تضمن  التي  القوانني 

وآليات  الحّق  هذا  تكفل  التي  القوانني  إصدار  من  بّد  ال  وبالتايل 

]1]- انظر سعيد ياسني موىس، املرجع السابق.
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ذات  الترشيعات  إىل  إضافة  التنمية،  تحقيق  يف  للمساهمة  تنفيذه 

الصلة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املطالبة بتحقيق 

الحقوق  تشمل  التي  لالنتهاكات  والتصدي  االجتامعية  العدالة 

عن  وذلك  ولألفراد،  لألرس  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

طريق الضغط واملدافعة وكسب التأييد من أجل االعرتاف بحقوق 

املواطنني وتأمينها وللقيام بهذه املهاّم، يستخدم املجتمع املدين 

األدوات املتاحة واملعرتف بها دولياً من قبل الحكومات كافة مبا 

يف ذلك العهود واالتفاقيات الدولية التي تكفل الحقوق االقتصادية 

املرأة  وحقوق  التنمية  يف  الحّق  إىل  إضافة  والثقافية  واالجتامعية 

والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريها. 

وإذا تحّدثنا عن دور املجتمع املديّن يف التنمية االقتصادية، فذلك 

من أهّم األدوار التنموية التي يستطيع املجتمع املدين القيام بها، 

ومساعدة الدولة يف التغلّب عىل العديد من اإلشكاليات االقتصادية 

الدول  الناجمة عنها، وقد فطنت  الفرعية  وتوابعها من اإلشكاليات 

إنشاء  يف  املدين  املجتمع  فساهم  الدور،  هذا  أهميّة  إىل  الغربية 

واإلنتاج  التجاري  االتجاه  ذات  األهلية  واملؤّسسات  الرشكات 

الصناعي، ورمبا الزراعي أيًضا، وهذه املساهامت ينتج عنها فرص 

عمل جيدة تتطلب أيدي عاملة، ومن ثّم تقّل البطالة، ويرفع املجتمع 

املدين بذلك عن كاهل الدولة العديد من اإلشكاليات التي ترتتّب 

عليها، ومن ثّم يقّل العبء وتستغل الجهود يف أمور أخرى كالتعليم 

الوطن واملواطن،  بناء لشخصية  مبراحله املختلفة، مبا ميثّله من 

والتوّسع العمراين، وشّق الرتع والجسور، وإنشاء الطرق، وخطوط 

سكك الحديد، واإلنتاج الزراعي، وغريها من اإلنشاءات التي تعّد 
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أساس البنية التحتية، مبا يعني أّن دور املجتمع املدين ميثّل نوًعا 

من الرشاكة بينه وبني الدولة ممثلة يف الحكومة.

والدليل عىل ذلك »تتّبع النمسا وأملانيا مفهوم املجتمع املدين 

عىل هذا املفهوم املوسع، حيث تتيح الدولة لألهايل إنشاء رشكات 

التي تقوم فيه  ومؤّسسات تساهمية إىل أبعد الحدود. ويف الوقت 

الدولة بإنشاء املقومات األساسية مثل بناء البنية التحتية، وتشغيل 

سكك الحديد واملواين، والربيد، فهي تهتّم أيضاً بأن تقوم األجهزة 

والعامل.  والعامل  العمل  صاحب  بني  العالقة  بتحديد  الترشيعية 

من  وذويه  للعامل  الصحّي  التأمني  يكون  بأْن  املرشع  يقّرر  فمثالً 

املرشع  ينظّم  كام  والعامل.  العمل  صاحب  بني  مناصفة  القص 

واضطرت  ما  رشكة  حال  ساء  ما  إذا  البطالة  ضّد  العامل  تأمني 

تأمني  بتحصيل  تقوم  التي  فالدولة هي  بعٍض من عاملها.  لتسيح 

وتحّدده  مبارشة(  املؤسسة  أو  الرشكة  من  )أي  املنبع  من  البطالة 

وترفعه بحسب غالء األسعار، وهي التي تقوم بعد ذلك بدفع إعانة 

البطالة للعامل بالقدر وللمّدة التي حّددها القانون. معظم الرشكات 

وكروب  بنز  وداميلر  سيمنز  مثل  الكبرية،  والنمساوية  األملانية 

الدواء  وصناعة  الكيميائية  للصناعات  وباير  والصلب،  للحديد 

إنتاجية وتوفّر  أدوات  هي رشكات مساهمة متتلكها األهايل. فهي 

فرص العمل والعالقة بينها وبني العملني فيها ينظّمها املرشع، فهي 

منظومة نشطة للتضامن االجتامعي وتحقيق الرخاء«]]].

أما الدكتور سعد الدين إبراهيم فيعرفه بأنّه: »مجموعة التنظيامت 

التطّوعية الحرّة التي متأل املجال العاّم بني األرسة والدولة لتحقيق 

[1[- http://mawdoo3.com
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والتآخي  االحرتام،  ومعايري  بقيم  ذلك  يف  ملتزمة  أفرادها،  مصالح 

والتسامح واإلدارة السليمة للتنّوع والخالف«]]].  

واملجتمع املدين نسيج واحد ومرتابط من العالقات التي تقوم بني 

األفراد من جهة، وبينهم وبني الدولة من جهة أخرى. وهى عالقات 

والتفاهم  والرتاىض  والتعاقد  واملنافع،  املصالح  تبادل  أساسها 

الدولة  ومحاسبة  واملسؤوليات،  والواجبات  والحقوق  واالختالف 

يف املستويات كافّة التي يستدعى فيها األمر محاسبتها، ومن جهة 

إجرائية، فإّن هذا النسيج الواحد من العالقات يستدعي أن يتجّسد يف 

مؤّسسات طوعية اجتامعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعّددة تشّكل 

يف مجموعها القاعدة األساسية التي ترتكز عليها مرشوعية الدولة من 

جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى األمر ذلك من جهة أخرى]]].

إّن املجتمع املدين ميثّل كّل نشاط تطّوعي تقوم به املؤّسسات أو 

الجمعيات ذات الصفة األهلية، أي التي ال متثّل العمل الحكومي أو 

املؤّسسات الحكومية، وهذه املؤسسات أو الجمعيات التي متثّل 

املجتمع املدين تقوم عىل مجموعة من األهداف املشرتكة والقيم 

املستويات  املجتمع عىل  تحسني  من خاللها  ترجو  التي  الخريية 

منها  املتنّوعة،  الصور  العديد من  له  التطّوعي  النشاط  كافّة]]]، هذا 

مقدمة  العريب)،  الوطن  يف  الدميقراطي  والتحول  املدين  )املجتمع  إبراهيم:  الدين  سعد   -[1[

كتاب: املجتمع املدين والتحول الدميقراطي يف البحرين، مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية، 

1995م، ص:5

املعارص،  الفكر  دار  الدميقراطية،  بناء  ودوره يف  األهيل  املجتمع  الغفار شكر:  عبد  انظر   -[2[

الطبعة األوىل، 2003م، ص:20. وانظر د. حامد خليل، الوطن العريب واملجتمع املدين، كراسات 

اسرتاتيجية، مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث االسرتاتيجية بجامعة دمشق، العدد 

األول - السنة األوىل - خريف 2000. ص 12. 

الفكر،  عامل  مجلة  واملامرسة،  النظرية  بني  املدين  املجتمع  الجنحاىن،  الحبيب  د.  انظر   -[3[

تصدر عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، دولة الكويت، العدد الثالث، املجلد السابع 

والعرشون، يناير / مارس،1999 ص 36. 
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ما يتعلّق مبجال القطاع االجتامعي، ومنها ما يتعلّق بقطاع التعليم، 

املدين  املجتمع  أّن  يعني  مبا  السيايس،  بالجانب  يتعلّق  ما  ومنها 

الجهات  تعجز  التي  األهداف  من  مجموعة  تحقيق  عىل  يقوم 

فيكون املجتمع املدين  فيها،  تقّص  أو  بها،  القيام  الحكومية عىل 

بذلك عامالً من العوامل املهّمة يف تحقيق مصالح أبناء املجتمع 

الواحد عىل عدة صعد، وهو بذلك أداة رقابية مهمة– وإن كانت غري 

ملزمة– لسياسات الدولة، بحيث تؤكد عىل الجوانب اإليجابية يف 

هذه السياسات وتضع من الخطط ما هو كفيل بضامن استمراريته، 

وتشري إىل الجوانب السلبية وتحرص عىل تعريتها وكشفها أمام الرأي 

العام، وتضع من الضغوط ما هو كفيل بالقضاء عليها، مبا يعني أّن 

املجتمع املدين مبؤّسساته يعترب املرآة التي تظهر فيها صورة الدولة 

واملجتمعات عموماً، وبقدر قبح الصورة يكون قبح الواقع، وبقدر 

نقاء الصورة يكون نقاء الدولة واملجتمع عموماً. بيد أنّه يجب الحظر 

ونحن ننظر إىل املجتمع املدين من أّن ننظر إليه نظرة نظرة مقطوعة 

عن سياقها، ذلك أن استرياد فكرة املجتمع املدين باملعنى الشائع 

املرجعّي  إطارها  عن  مقطوعة  الحكومية(  غري  )املنظامت  اليوم 

التاريخّي يتضّمن مخاطر عديدة ليس أقلّها االعتقاد الواهم بوجود 

اسمه  غياب يشء  إىل  يشري  الواقع  بينام  عمل سيايس دميقراطي، 

األخرى  الحقول  بقية  عن  نسبية  استقاللية  له  السيايس«  »الحقل 

انغالق  الحاالت  أحسن  يف  و  االقتصادية...  الثقافية،  االجتامعية، 

من  عالية  بدرجة  متيّزه  و  الحرة  السياسية  املبادرة  أمام  الحقل  هذا 

التقييد واالستعامل األدايت من قبل النظام، بل أسوأ من ذلك اغرتاب 

بسبب  الدميقراطي  البناء  عمليّة  املجتمع عن  من  العريض  القطاع 
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)النخب  املجتمع  من  األقلية  تخّص  عملية  أنّها  الخاطئ  االعتقاد 

بسبب  ذلك  و  االقتصادية...(  التكنوقراطية،  البريوقراطية،  الفكرية، 

التصّور  النخب من جهة، و بسبب  بها هذه  تقوم  التي  املامرسات 

غري  املنظاّمت  إىل  يختزله  الذي  املدين  املجتمع  عن  الخاطئ 

الحكومية الحديثة خصوصاً، من جهة ثانية]]].  

مؤّسسات غري  تعّد  الحكومية  املدين غري  املجتمع  ومؤسسات 

املجتمع  يف  كيانها  لها  يكون  أن  عىل  أساساً  تعمل  وهذه  ربحية، 

ويف حياة الناس، باستنادها اىل منطلقات أخالقية وثقافية وسياسية 

واجتامعية ودينية وعلمية، التي تعّد أساساً منطلقات خريية، وتوجد 

من  املدين  املجتمع  تناولت  التي  الرشقية  الدراسات  من  العديد 

حيث النشأة والتكوين ومبنظامت املجتمع املدين ومؤسساته يف 

مص خاّصة والوطن العريب عامة]]]. والسيّام أّن املجتمع املدين 

عليه  ترتّب  الذي  األمر  الزمنية،  الفرتات  بعض  يف  فاعليته  زادت 

ظهر  عندما  الحاكمة،  السلطات  وبني  بينه  الحادث  التواتر  بعض 

سياسة  تطبيق  بعد  والسيايس،  االجتامعي  املستويني  عىل  دوره 

االنفتاح والخصخصة يف بعض الدول العربية، فضالً عن أنّه ظهر 

مجال  يف  عملت  والتي  الربحية،  غري  املؤسسات  من  جديد  نوع 

حقوق اإلنسان كام ظهرت العديد من الجمعيات التي أنشأها بعض 

رجال األعامل]]].

]1]- انظر العيايش عنرص، التحول الدميقراطي يف الجزائر، الواقع و األفاق.- ورقة قدمت لندوة: 

االنتقال الدميقراطي يف املنطقة العربية.- اآلردن، جامعة أال البيت، 30 نوفمرب - 02 ديسمرب 1999.

]2]- انظر سعد الدين إبراهيم، املجتمع املدين والتحول الدميقراطي يف مرص، القاهرة، ط دار 

قباء، 2000م، ص املقدمة.

]3]- انظر أماين قنديل، املجتمع املدين يف مرص يف مطلع ألفية جديدة، القاهرة، مركز الدراسات 

السياسية واالسرتاتيجية باألهرام، 2000م، ص 13، 14.
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الكيانات أو  بناًء عىل رأينا- هو مجموعة من  فاملجتمع املدين- 

هذا  أكان  سواء   – التعصب  أساس  عىل  تقوم  ال  التي  املؤسسات 

التعّصب للقبيلة أم العشرية أم الدين أم العرق أم اللون، أم األيديولوجية 

قيم  إرساء  يقوم عىل  العصبية – وإمنا  أم غريها من مظاهر  الفكرية 

املواطنة وتنوير املجتمع - مبا له من حقوق وما عليه من واجبات 

- والعمل الجاّد املبنّي عىل إرادة تطوعية حرّة ال تقوم عىل الربح أو 

االرتزاق، وينظم أفرادها شؤونها، مبا ال يخّل مببادئ الحّق والخري 

التي تقوم عىل رعايتها الدولة مبا لها من حّق اإلرشاف واملراقبة.

وإذا كانت األرسة أو العشرية والقبيلة التي ال تزال مفاهيمها هي 

الفاعلة يف حركة مجتمعاتنا، ويف كّل املجتمعات النامية تقوم عىل 

تقوم عىل  بل  الحرة،  اإلرادة  تقوم عىل  التطوعية، وال  الروابط غري 

الوراثة أو رابطة الدم أو امليالد، والقيمة األساسية التي تحكمها هي 

الباحثني اعتبار األرسة  الوالء، فإّن من غري الصواب عند فريق من 

أو العائلة أو أّي رابطة عرقية مؤّسسة من ضمن مؤّسسات املجتمع 

املدين، فالرابطة التي تخضع لها املجموعات العرقية صغرية كانت 

أم كبرية، غري الرابطة التي يخضع لها املجتمع املدين والقيمة التي 

تحكم إحداها ال تحكم األخرى]]]. 

الغالب  يف  تقوم  واإلسالمية  العربية  مجتمعاتنا  أّن  واملالحظ 

إرساء  يف  مهاّمً  أمرًا  كانت  وإن  وهذه  والوراثة،  الدم  رابطة  عىل 

من  يعتربونها  ال  الكثريين  فإّن  واإلنسانية،  واإلخاء  التواصل  قيم 

مؤسسات املجتمع املدين بناء عىل التعريف السابق.

]1]- انظر محمد عثامن الخشت، املجتمع املدين والدولة،، القاهرة، نهضة مرص للطباعة والنرش 

والتوزيع، األوىل، 2007م،   ص 14.
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وعن  الدولة  عن  كثريًا  يتميّز  املدين  املجتمع  إّن  القول  وميكن 

األرسة؛ إذ ميكن القول عىل حّد تعبري إدموند بريك إنّه األرسة الكبرية، 

بذلك  وهو  التطوعية،  األنشطة  من  بالعديد  القيام  يعمل عىل  وهو 

مييز عن الدولة أو سلطة الدولة مبعنى أدّق، ذلك أّن هناَك ارتباطًا 

األيديولوجيا،  وبني  الحاكمة  السلطة  عن  كتعبري  الدولة  بني  وثيًقا 

نظرة  املدين  للمجتمع  تنظر  جميعها  يكن  مل  إن  الدول  فأغلب 

أيديولوجية رصفة، ولذا نجد الدولة الشمولية الجذرية، ال تؤمن مبا 

يسمى باملجتمع املدين، ومن ثم فال نقابات عاملية تدعو لحقوق 

العامل، وال تجّمعات، وال أندية، وال أحزاب سياسية معارضة، وال 

املدين؛  املجتمع  مظاهر  من  وغريها  اإلنسان،  لحقوق  مؤسسات 

نجد  وكذلك  الدول.  هذه  مثل  يف  املحظورات  من  تعّد  ألنّها 

املدين تحت  املجتمع  انطالق  أمام  الفرصة  تتيح  الليربالية  الدولة 

باعتباره ينطوي عىل مبادئ الحرية واالختيار  الدولة،  رعاية ومظلّة 

واملسؤولية، مبا يعني أّن املجتمع املدين مبؤّسساته يعمل جاهًدا 

عىل مساعدة اآلخرين وتبصريهم بحقيقة الدور الذي يجب عليهم 

هذا  كان  فيه، يف حال  يعيشون  الذي  املجتمع  تجاه  به  يقوموا  أن 

املجتمع املدين يتسم بالقوة واملرونة يف الوقت نفسه مبا يشمله 

من مؤسسات خريية تطوعية وجمعيات أهلية تجعله مجاالً خاًصا 

والعدالة  والحرية  الدميقراطية  معاين  ترسيخ  يف  األنظمة  يساعد 

أمام  فإنّه يضعه  الهيجلية  النظر  أّما املفهوم من وجهة  االجتامعية. 

يحدث  أن  يستطيع  اسرتاتيجي  كبديل  والسلطة  األرسة  من  كّل 

االتزان داخل املجتمع، يف حني يظّل االتجاه املاركيس يربط نظرته 

للمجتمع املدين بنظرته إىل النظام الطبقي والظلم االجتامعي.



المبحث السادس

نقد المفهوم



املبحث السادس

 نقد املفهوم:

ما  عىل  الوقوف  دون  املدين  املجتمع  عن  الحديث  ميكن  ال 

السلبيات  من  العديد  تثري  إشكاليات  من  املفهوم  عىل  ينطوي 

من  صحيحة  وجهة  له  توجيًها  إبرازها  يعني  والتي  به،  املتعلقة 

خاّصة  اإلسالمي  الفكر  منظور  ومن  عاّمة،  اإلنساين  الفكر  وقع 

يف تقاطعات املفهوم مع الدين، ومن ثّم ميكن الوقوف عىل نقد 

املفهوم من خالل طرح القضايا اآلتية عىل طاولة النقد. 

موقف املؤيدين واملعارضني:

ميكن القول بدًءا إّن املجتمع املدين مل يلق قبول الجميع، كام 

مل يلق رفض الجميع يف البيئة اإلسالمية والعربية املعارصة، وإمّنا 

حاول  فريق  وكّل  ومعارض،  مؤيّد  بني  حوله  املعارصون  انقسم 

إىل  انقسموا  ثّم  ومن  نظره،  بها وجهة  يدعم  التي  األدلة  يسوق  أن 

اتّجاهني:

أوالً- االتجاه الحدايث: 

يرى أصحاب هذا االتّجاه أن املجتمع املدين إمّنا هو أداة تحمل 

مدلوالً ينطوي عىل مجموعة من األهداف والغايات املحّددة، والتي 

تلّخص يف استبعاد الشأن الديني، والدميقراطية الليربالية والتعددية، 

مبا يعني أنّه إمّنا جاء محّمالً بالعديد من األطر األيديولوجية، ويربط 
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أصحاب هذا االتجاه بني املجتمع املدين والدولة املدنية القامئة 

املدين  املجتمع  عىل  يؤخذ  ماّم  أنّه  غري  الوضعي.  القانون  عىل 

وأصحاب هذا االتّجاه خاصة أّن هناك العديد من القوانني التي ال 

من  تنطلق  وإمنا  الناس،  عىل  تفرضها  عليا  قيم  من  قيمتها  يستمّد 

وجدنا  ثّم  ومن  إال.  ليس  ومصالحهم  الناس  رضا  تحقيق  أرضية 

الغرب يشجع عىل سّن قوانني ترشع إلباحة  املجتمع املدين يف 

الزنا واللواط وزواج املثلني، وهي كلّها أمور ال تتّفق مع األعراف 

والتقاليد، وال تتّفق مع األديان أيضاً.

املجتمع  أّن  االتّجاه  هذا  أصحاب  عند  املبادئ  أهّم  من  ولذا 

للدين  عالقة  وال  بنفسه،  ورشائعه  قوانينه  يصوغ  الذي  هو  املدين 

والفكرية  واالقتصادية  السياسية  الحياة  مجاالت  من  بيشء 

واالجتامعية، فالحالل والحرام والواجب واملستحب واملكروه هو 

ما يقرّه املجتمع املديّن ال الدين]]]. 

يف  التقليدية  التنظيامت  أّن  إىل  االتّجاه  هذا  أصحاب  ويذهب 

يحظى  بالفرد،  عالقتها  يف  قمعياً  دوراً  تلعب  املدين  املجتمع 

بحاميتها ال لكونه فرداً مستقالً له حقوق يقرّها القانون، بل ألنّه ميثّل 

اعرتافها  خالل  من  الدور  ذلك  تحّقق  كام  بنائها.  يف  أولية  وحدة 

الدولة وليس مبعارضتها ورفضها. ويف املقابل  وإقرارها بسلطوية 

تعجز التنظيامت الطوعية الحديثة عن لعب دور الوسيط ألنّها تقوم 

عىل فكرة االنتامء الطوعي لألفراد، لكّنهم دون حقوق معرتف بها 

التي  السياسية  لألنظمة  السلطوية  الطبيعة  بسبب  قانونياً  مكرّسة  أو 

]1]- انظر ماجد الزميع، الدولة املدنية بني االتجاه العقيل اإلسالمي املعارص واالتجاه العلامين،  

دراسة عقدية، قسم الثقافة اإلسالمية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود بالرياض، 1432هـ، ص 
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يعيشون يف ظلّها. لعّل هذه إحدى املفارقات التي يواجهها أولئك 

الذين يسحبون فكرة »املجتمع املدين، وهي مثرة سريورة تاريخية 

واجتامعية متميزة عىل الواقع االجتامعي العريب دون االلتفات إىل 

خصوصيّة املرحلة التي ميّر بها يف تكوينه. ولعل هذه أيضاً معضلة 

تواجهها التنظيامت غري الحكومية الحديثة يف البالد العربية ألنّها، 

إعادة  عىل  وال  الدولة،  تعسف  أمام  األفراد  حامية  عىل  قادرة  غري 

إنتاج ذاتها كأحد مظاهر السوق املحلية]]].

ثانًيا- االتجاه الثاين:

 وهو االتّجاه املحافظ ويف داخل هذا االتّجاه تكمن العديد من 

تقسيم أصحاب  ثّم ميكن  ومن  املدين،  املجتمع  املواقف حيال 

هذا االتجاه إىل عّدة أقسام: 

أ – الفريق األول يرفض رفًضا مطلًقا املجتمع املدين أو املشاركة 

يف مؤّسساته حتّى مجرد قبولها؛ ألنّه بالنسبة لهذا الفريق يدخل يف 

دائرة التحريم، ومن ثّم يرفض مفهوم املجتمع املدين بداعي نشأة 

املجتمع املدين وعوامل تطوره، إذ من املعلوم أّن املجتمع املدين 

شّقها  يف  خاّصة  الغربية  الحداثية  بالتطورات  وثيًقا  ارتباطًا  ارتبط 

السيايس؛ حيث ترتّب عىل مجموعة من الثورات عىل املستويات 

الغرب،  والسياسية واالقتصادية يف  العلمية واملعرفية واالجتامعية 

وهذا عىل ظّنهم ما نفتقده يف بيئتنا العربية، بل يرّبر أصحاب هذا 

الفريق موقفهم باالستناد إىل أّن املجتمع املدين نشأ وتأسس بناء 

أنبتته،  التي  البذرة  فكانت  جميًعا  اعتلجت  اتجاهات  ثالثة  عىل 

]1]- انظر عزمي بشارة، مرجع سابق، ص 401، 402.
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وهي الليربالية والرأساملية والعلامنية، ومن ثّم يرفض أصحاب هذا 

االتّجاه املجتمع املدين؛ ألنّهم يرون أّن هذه االتجاهات ال تتّفق 

القيم اإلسالمية يف جوانبها السياسيّة واالقتصاديّة واالجتامعيّة  مع 

واملعرفيّة العلميّة، كام يؤّسس أصحاب هذا االتجاه رفضهم عىل 

التي تفصل بني  العلامنية،  أّن املجتمع املدين قام باألساس عىل 

هذا  بني  يفصل  ال  كيّل  شامل  نظام  اإلسالم  وأّن  والدولة،  الدين 

وتلك، وأخريًا يؤّسسون رأيهم استناداً إىل أن الدميقراطية التي هي 

التي ينادى بها لشيوع املجتمع املدين مل تتحّقق فعليًا عىل أرض 

الواقع يف بالدنا إال فيام ندر.  

ب– الفريق الثاين، يقبل مؤّسسات ومنظاّمت املجتمع املدين؛ 

وهذا  فيها.  املشاركة  من  ميانع  وال  املجتمع،  خدمة  يف  لدورها 

نظريًا ميكن  إنه  يؤيد مفهوم املجتمع املدين، مستنًدا إىل  الفريق 

الحرية  األسس  من  مجموعة  عىل  يقوم  كمنظومة  اإلسالم  القول 

وهي  الذايت،  والنقد  واملعارضة  والشورى  والعدالة  واملساواة 

عليها،  نفسه  ويؤّسس  املدين  املجتمع  عليها  يعمل  التي  املبادئ 

مبا يعني أنّه ليس هناك ما مينع من قبول مفهوم مجتمع مدين يعرّب 

عن الثقافة اإلسالمية والعربية، والسياّم أنه يف ظّل هذا الفهم تتعاظم 

تعرّب  التي  املبادئ  من  وغريها  االختالف  يف  والحق  التعددية  قيم 

التاريخ اإلسالمي  أنّه تطبيقيًا فإّن  عن وجود مجتمع مدين. خاصة 

مجتمع  وجود  عىل  تدّل  التي  التجارب  من  مجموعة  عن  يخربنا 

مدين جرت مامرسته عمليًا، دون وجود املصطلح نظريًا، واملتأمل 

نظام  أّن املتأمل يف  له ذلك متاًما، كام  يتأكد  يف صحيفة املدينة 

الوقف اإلسالمي يتأكد له أيًضا كيف طبق املسلمون بعض مبادئ 
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املجتمع املدين تطبيقيًا، وهذا الدستور املدين اإلسالمي.

بها  يتمتّع  التي  الخاّصة  املميّزات  من  ينطلق  الفريق  وهذا 

املجتمع املدين، والكشف عن فرصته الكبرية يف إنجاز جزء كبري 

واملسلمني،  للعرب  القادم  الحضاري  الصعود  استحقاقات  من 

قواعد  وفق  منظّم  برشّي  تجّمع  هي  املدين  املجتمع  فمؤسسات 

عاّمة  ومصالح  أهداف  لتحقيق  يعمل  الحديث  املؤّسيس  العمل 

مدنية  مؤسسة  شكل  يف  املجتمع  وتنمية  لخدمة  تهدف  محّددة 

القيم  من  تنطلق  ربح،  لتحقيق  تهدف  ال  تطوعية  حكومية،  غري 

وثوابت  قيم  مع  تتعارض  أاّل  رشط  أعضاؤها،  عليها  اجتمع  التي 

األيديولوجية،  بني  املدين  العمل  منطلقات  وتتعّدد  املجتمع، 

أهّم  ومن  ومجتمعة،  منفردة  االجتامعية،  اإلنسانية،  السياسية، 

أمثلتها الجامعات املجتمعيّة املحليّة، واملنظاّمت غري الحكوميّة، 

واملنظامت  الخريية،  واملنظامت  العاّمليّة،  والنقابات  واألحزاب، 

الخريي،  العمل  ومؤسسات  والعاملية،  املهنية  والنقابات  الدينية، 

املجتمع  رشائح  لتشمل  املدين  املجتمع  عمل  مجاالت  وتتنوع 

والتدريب  والتعليم  والرتبية  الدعوة  من  كافّة  النوعية  العمرية 

والتأهيل، إىل الّصحة، إىل األدب والثقافة والفّن واإلعالم وحقوق 

اإلنسان، والعمل اإلنساين اإلغايث، واملحافظة عىل البيئة]]].

بجواز  القول  مع  الفكرة،  أصل  يتحفظ عىل  الثالث  الفريق   – ج 

حتّى رضورة املشاركة يف مثل تلك الجمعيات، مع مراعاة عدد من 

أو قاعدة فاسدة،  قيامها عىل أصل باطل  أاّل يكون  الضوابط منها: 

تروج  التي  الجمعيات  أو  األديان،  بني  الفواصل  إزاحة  كجمعيات 

]1]- إبراهيم رمضان ديب، مرجع سابق.



125نقد المفهوم

للشذوذ الجنيس والفساد األخالقي، وأاّل تتبني نًصا معارًضا للدين، 

وأال تؤدي املشاركة فيه إىل الدعم واإلقرار لحكومات ظاملة تستمّد 

رشعيتها من دعم تلك املؤسسات]]]. 

والحقيقة أّن املجتمع املدين يف بداية نشأته مختلف كثريًا عن 

التي جعل كّل هّمه منصبًّا  املراحل املتأّخرة، وهي تلك املراحل 

إذ  الخريية،  والجمعيات  التنموية  باملؤسسات  االهتامم  عىل  فيها 

عىل  تقوم  واجتامعية  اقتصادية  سياسية  أداة  كونه  من  األمر  تحّول 

مبدأ الالديني كام هو يف بداية نشأته إىل كونه أداة ملحاولة مساعدة 

املهمشني والفقراء، واملحتاجني يف أي مجال من مجاالت العوز 

واالحتياج. ونحن نجد العديد من املنظامت األهلية مثل الجمعيات 

الدينية التي تشكل الغالبية العظمى من منظاّمت املجتمع املدين 

تقوم  التي  الثقافية  الجمعيات  وكذلك  االجتامعي،  الشأن  ذات 

عىل خصوصية وهوية املجتمع أو هويات محلية داخل املجتمع 

الواحد، كالجمعيات النوبية يف مص، أو الجمعيات األمازيغية يف 

الجزائر مثالً، وهذا يقودنا إىل أّن هناك من املفكرين تأسيًسا عىل ما 

سبق من يربط بني املجتمع املدين واملجتمع األهيل، فهناك من 

ما  الرأي  العربية، وهذا  البيئة  املفهومني يف  بني  التطابق  إىل  ينظر 

نحن عليه، وهناك رأي رفض مثل هذا النوع من التطابق باعبارهام 

يشريان إىل مستويني مختلفني من التطور االجتامعي، مع اعتبار أّن 

املجتمع األهيل جزٌء من املجتمع املدين.

واملجتمع  املدين  املجتمع  التقسيم-  هذا  يف  املالحظ  ولكّن 

أيديولوجيته،  حسب  املدين  للمجتمع  ينظر  فريق  كّل  أّن  األهيل- 

]1]- انظر ماجد الزميع، الدولة املدنية، ص 200 وما بعدها. 
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نوع  تبني »وجود  ذاته، حيث  العمل  تقسيم  إىل  يؤّدي  بدوره  وهذا 

جهة،  من  واألهيل  املدين  املجتمع  بني  التمييز  يف  التواؤم  من 

وتقسيم العمل بني القوى االجتامعية ذات التوجهات األيديولوجية 

والسياسية املتباينة من جهة أخرى. إذ بينام نجد القوى االجتامعية 

الدميقراطية  القوى  اليوم  واملسامة  اليسار  عىل  تقليديا  املحسوبة 

»املجتمع  مصطلح  بقوة  تستعمل  والعلامنية  الحداثية  بنزعتها 

العاملة يف مجال  التنظيامت واملؤسسات  املدين«، وتسيطر عىل 

حقوق اإلنسان )منظامت حقوق اإلنسان، مراكز البحث والدراسات 

يف  نجد  السياسية...(.  واملشاركة  االجتامعية  التنمية  حقل  يف 

املقابل القوى االجتامعية ذات التوجه التقليدي والديني املحافظ 

مفضلة  األهلية،  والتنظيامت  الجميعات  مجال  يف  بقوة  حارضة 

استعامل هذا املصطلح الذي تراه أكرث تعبرياً عن خصوصية الواقع 

يف املجتمعات العربية. ويبدو وزن وتأثري هذه القوى بخاصة يف 

تنظيامت  أخص  بشكل  و  املهني  الطابع  ذات  األهلية  التنظيامت 

والتعليم،  الرتبية  الصحية،  الخدمة  االجتامعية  والرعاية  الخدمة 

تستخدم  التي  القوى  أن  يالحظ  هنا  ومن  العائلية.«]]]  الشؤون 

املدين  املجتمع  من  تجعل  أّن  تحاول  املدين  املجتمع  مصطلح 

طريق  يف  خطوات  واكتساب  الدولة،  مواجهة  يف  مستقالً  كيانًا 

الدميقراطية ايل تسعى إليها، إاّل أّن العقبة الحقيقية التي تقف سًدا 

منيًعا أمام محاوالتها، ينحص يف ضعف القاعدة الجامهريية التي 

ترتكز عليها، مقارنًة بنظريتها من التيارات املحافظة، فضالً عن أّن 

تأثري  لهم  ليس  الذين  النخب  من  مجموعة  إىل  تستند  القوى  هذه 

]1]- انظر العيايش عنرص، ما هو املجتمع املدين؟ مرجع سابق.
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حقيقي يف الشارع، وهذا يعرقل كل املساعي التي تسعى إليها. يف 

إنّنا نجد لها  إذ  حني نجد األمر مختلفاً مع االتجاهات املحافظة، 

االجتامعية  الخدمات  نتيجة  الجامهريية  الناحية  من  كبريًا  حضوًرا 

عىل  الدولة  تجرب  أن  بحشودها  تستطيع  ال  أنّها  غري  تقّدمها،  التي 

تغيري سياستها نتيجة سلطتها االستبدادية وأجهزتها القمعية.  

ثّم فإنّنا نرى أنَّ املجتمع املدين هو الكيان الوسيط الذي  ومن 

ميثّل حلقة الوصل بني املجتمع العام والدولة، ومن ثّم فهو يشمل 

النظر  بغض  الدور،  بهذا  تقوم  التي  والجمعيات  املؤّسسات  كّل 

عن توجهاتها أو أيديولوجيتها، رشيطة أن تقدم خدمتها للمجتمع، 

والروابط  الدينية،  والجمعيات  السياسية،  األحزاب  ذلك  يف  مبا 

فقد  دوليًا.  أو  إقليميًا  أو  الخدمّي محليًا  الطابع  ذات  واملؤسسات 

القضايا  من  العديد  أجل  من  يناضل  أن  املدين  املجتمع  استطاع 

من  هائالً  حشداً  لها  يكسب  أن  خاللها  من  أستطاع  التي  الدولية 

املؤيدين يف العديد من دول العامل، مثل القضايا التي تتعلّق بحامية 

األلغام،  زراعة  أو  الدول،  بني  الديون  أو  الطعام  بنوك  أو  البيئة، 

أّن املجتمع املدين يقوم مبهام محلية ودولية ال ميكن  يؤكّد  مام 

االستغناء عنها. 

املشاركة  رفض  لنا  بالنسبة  املقبول  غري  من  فإنه  عليه  وبناء 

من  للعديد  خدماتها  تقدم  التي  املدين  املجتمع  مؤّسسات  يف 

الطوائف؛ استناًدا إىل أّن هذه املؤّسسات ال ترتكز عىل بُعد دينّي؛ 

عىل  تقوم  ال  املؤّسسات  هذه  أغلب  تقّدمها  التي  الخدمات  ألّن 

مثالً ال  اإلنسان  الفصل بني املستهدفني، جمعيات حقوق  أساس 

فاالثنان  مسلم،  غري  حّق  وصاحب  مسلم  حّق  صاحب  بني  تفرق 
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رشيكان يف الحقوق والواجبات أيًضا، كام أّن من هذه املؤسسات 

فضالً  وحدهم.  املسلمني  غري  أو  وحدهم،  املسلمني  يخدم  ما 

عن أّن املجتمع اإلسالمي مل يكن يعدم منذ وجوده مؤسسات أو 

جمعيات أهلية، فإّن التاريخ يكشف لنا عن العديد من أوجه األنشطة 

تصاغ  كانت  التي  والحريّف،  واملهنّي  االجتامعّي  الصعيد  عىل 

بالعديد من جمعيات  الشكل  قريبة  أو تجمعات  يف شكل كيانات 

املجتمع املدين اآلن وخصوصاً الشكل النقايب، وهذه التجمعات 

أو الكيانات كانت تعمل عىل مساعدة الدولة، ولكن بشكل مستقل.

مطلًقا  يرفض  الذي  الحدايث  االتجاه  عىل  يقال  نفسه  اليشء 

وجود جمعيات أو مؤّسسات مجتمع مديّن تقوم عىل أساس دينّي، 

وهذا أمر غري مقبول بالنسبة لنا أيًضا، فام املانع من أن تكون هناك 

جمعيات تقّدم خدمات ألتباع الدين املنتمني له، فهل لنا أن ننكر 

من  للمسلمني  جليلة  خدمة  تقّدم  اإلسالمية  الخريية  األوقاف  أّن 

ذوي االحتياج والفقر، وهي تقوم عىل أساس ديني؟ أم هل لنا أن 

الجانب  عىل  جليلة  خدمات  تقّدم  التي  الخريية  الجمعيات  ننكر 

يقّدمه  الوقف األرثوذوكيس وما  يقال عن  االجتامعي؟ األمر نفسه 

الوقف  عىل  ننكر  أن  لنا  فهل  للمسيحيني،  اجتامعية  خدمات  من 

املدين؟  املجتمع  مؤسسات  ضمن  يندرج  لكونه  األرثوذوكيس 

الصاع يف قضية املجتمع املدين  نرى  فنحن  ثّم  بالطبع ال، ومن 

ولو  والعلامنية،  األصولية  هام:  كبريتني  أيديولوجيتني  بني  رصاع 

فكرة  بسهولة  تقبّل  لنا  ألمكن  األيديولوجية  النظرة  هذه  نحيّنا  أنّنا 

مؤّسسات مجتمع مديّن عىل أساس ديني.    

نقد مبدأ الذاتية أو املصلحة الشخصية:
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ميكن القول إنّه من الغريب أّن هناك العديد من املفّكرين الذي 

املقبولة،  األسس غري  من  املدين عىل مجموعة  املجتمع  أّسسوا 

التي يثبت تهافتها أمام النقد، فاملجتمع املدين عىل يد هوبز ولوك 

كان يقوم عىل املصلحة الذاتية وفق عقد اجتامعي تضّمنه السلطة 

جسور  مّد  يف  عندهام  املدين  املجتمع  فشل  ثّم  ومن  السياسية، 

التعاون البناء بني املجتمع العاّم، ألنّه تحّول إىل مجتمع مدين يشبه 

العامة عىل  التجارية  فيه ألصحاب املصالح  العليا  الكلمة  السوق 

يف  وإمّنا  والطلب،  العرض  ثقافة  عىل  والتأسيس  الربح،  حساب 

التكافل واألثرة  قيم  يقوم املجتمع املدين عىل  أن  الحقيقة يجب 

والكرم وغريها من القيم، أّما أن يؤسس عىل قيم أخرى تنطلق من 

املصلحة البحتة، فإنّه سيكون ساعتها ساحة للصاع، فضالً عن أنّه 

بذلك يلغي دور العاطفة والعقل، ويغلب الناحية الشهوانية القامئة 

عىل تلبية نداء الغريزة، ولن يجري تلبية هذا النداء إاّل استناداً إىل 

ستدفع  األنانية  أو  الذاتية  هذه  إّن  حيث  اآلنية؛  الذاتية  املصلحة 

الناس إىل العيش يف وحدة موحشة، أو يف رصاع مع اآلخرين عىل 

تحقيق املصالح الذاتية. 

وهذا ما أكّده عليه آدم فريجسون ذاته يف نقده للمجتمع املدين 

الذي انتهي إليه هوبز ولوك، إلميانه بأّن العاطفة والعقل هام رباط 

املجتمعات وقوتها، وإذا كان آدم فريجسون مؤمًنا بأّن العيش والبقاء 

هام ينبوع الفعل اإلنساين، إال أنّه مل يكن ُمنجرفًا إىل هذه الفكرة كام 

فهمها من قبله من املهتّمني باملجتمع املدين، وإمّنا كان مؤمًنا أّن 

هناك هدفًا أسمى للشعوب وهي بصدد تشكيل مجتمعاتهم يغلب 

عليه غريزة حّب البقاء، إلميانه بأّن اإلنسان كائن أخالقي يف املقام 
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األول، وبناء عىل وضع املصلحة الذاتية يف الصدارة فإّن اإلنسان 

وقتها يف نظر آدم فريجسون سيضع األفراد موضع اهتاممه بقدر ما 

والخسارة،  الربح  منطق  املشهد  ويتصدر  مصالح،  من  له  يقّدمون 

وسيكون الحكم يف العالقة مقاييس النفع والرضر]]]. 

ومن ثّم فإنّه ميكن القول إّن املبادئ التي يسري عليها املجتمع 

املدين عند هوبز ولوك وسميث وهيجل من بعدهام ليست قامئة 

العاّم، وإمّنا يقوم  القانون األخالقي  الثابتة أو  القيم األخالقية  عىل 

عىل قانون زائف قوامه الذاتية، ومن ثّم تحول املجتمع املدين إىل 

الشخصية ومصالح  أهدافه  فيه إىل تحقيق  الكّل يسعى  سوق كبري 

املأمولة، مستنيدين يف ذلك إىل ما يسّمى بالعقل الذرائعي؛ »ألّن 

ويدلّهم  مصالحهم،  تشخيص  عىل  األفراد  يساعد  الذرائعي  العقل 

عىل السبيل األفضل لتطمينها، لقد حلّت الخربة والعادة محل املبدأ 

األخالقي، والفضيلة القبليني بوصفهام معيارين للحقيقة، وال يتوقّع 

إذا لبت حاجاتهم املبارشة،  القواعد األخالقية إال  اتباع  الناس  من 

األفراد  يجمع  أن  ميكن  العاّمة  املصلحة  من  أوسع  يشء  من  وما 

يف أّي فاعلية مشرتكة، فاملجتمع املدين ال يتشّكل بغري تفاعالت 

خارجية بني عقالنيني ساعني إىل مصالحهم الذاتية«]]]. ونحن نرى 

أّن مبدأ املصلحة ينسف بنيان املجتمع املدين من أساسه، ويقيض 

عىل مبادئ الحّق والواجب، ويعود بنا إىل نفعية سفسطائية مقيتة، 

يتعّدى خطرها األفراد إىل املجتمع عامة. 

املفّكرون  هؤالء  به  آمن  الذي  األنانية  أو  الذاتية  مبدأ  إّن  حتّى 

[1[- Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, New Brunswick , 

NJ: Transaction Publishers, 1995, p 31, 32

]2]- جون إهرنربغ، املجتمع املدين التاريخ النقدي للفكرة، ص ص 217.
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كجزء من املجتمع املدين أثبت فشله، فالفرد ميكن أن يشبع مطالبه 

ومصالحه يف وقت وجيز، بيد أنّه لن يكّف عن املطالب والرغبات، 

قيامه عىل مبدأ املصلحة  بناء عىل  فإّن املجتمع املدين  وبالتايل 

يصبح غري قادر عىل مالحقة تسلسل الرغبات، ملا يتولّد عن هذا 

املبدأ من توالد مطالب ورغبات جديدة عىل الدوام، ومن ثّم فبتزايد 

هذه الحاجات يكون هناك صنفان من الناس: صنف قادر عىل تلبية 

هذه الحاجات، وصنف آخر غري قادر، ومن ثّم ينشأ الفقر، ألنَّ هذا 

الدوام،  الوصول إىل إشباع حاجاته عىل  الثاين يعجز عن  الصنف 

الرفاهية  لتحقيق  سيلة  كونه  من  املدين  املجتمع  يتحّول  ثّم  ومن 

املساواة  معاين  كّل  عليه  تتكس  ِمعَول  إىل  للفرد  والعدل  والرخاء 

يتحّول املجتمع املديّن من املصلحة إىل  ثّم  بها. ومن  التي آمن 

العزلة  من  كبري  قدر  عليه  يرتتّب  وهذا  الحاجات،  رصاع  الصاع، 

واالنفصال؛ ألّن الصاع عىل الحاجات ينشأ عنه من غري شّك حقد 

فطن  وقد  املجتمع.  أفراد  بني  وانفصال  جفوة  يتّبعهام  وكراهية، 

هيجل ذاته إىل هذه القضية التي ال نرى أنه استطاع التغلّب عليها 

عندما أكّد أنّه إذا كان املستوى الحيايت لغالبية األفراد ينحط إىل حّد 

والباطل،  الحّق  بني  بالتمييز  الشعور  انعدم  وإذا  والكفاف،  البؤس 

سيؤّدي  هذا  فإّن  ذاته،  واحرتام  االستقامة  معنى  اإلنسان  فقد  وإذا 

إىل خلق فئة من املعوزين والبؤساء، األمر الذي سيؤّدي بدوره إىل 

زعزعة السلم االجتامعي؛ ألنّه حينها سوف تكون الرثوة يف يد فئة 

قليلة من الناس]]]. 

وقد حاول هيجل التغلب عىل هذه اإلشكالية بتأكيد دور الدولة 

]1]- انظر هيجل، أصول فلسفة الحق، ص 150.
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مبدأ  من  ينتج  الذي  املصالح  تضارب  عىل  ورقيبًا  حكاًم  وجعلها 

السالم  لحفظ  آلية  ليست  هيجل  عند  فالدولة  الذاتية،  أو  األنانية 

فحسب، كام أنّها ليست آلية لتنفيذ مصالح الحاكم، إّن دور الدولة 

يف  تزايد  هناك  كان  فإذا  ذاته،  املدين  باملجتمع  اإلميان  من  نابع 

الوسائل  من  العديد  يتخذ  يجعله  الذي  األمر  الفرد،  حاجات 

ذلك  أن  يرى  هيجل  فإّن  حاجاته،  إشباع  له  تكفل  التي  واألدوات 

باعث عىل عوامل ذات مصالح عاّمة، وعندما يشغل املرء نفسه بها 

فإّن ذلك يعود بالنفع عىل املجتمع كلّه، وهذه املنفعة العاّمة تكون 

يف ظّل مراقبة سلطة الدولة، باعتبار الدولة هي قّمة التطّور األخالقي 

القائم يف املجتمع  التناحر  القدرة عىل دحر  اإلنساين، فهي لديها 

يف  ومستقلّة  منفصلة  سلطة  فالدولة  املصالح،  تلبية  عىل  املدين 

نظام  عن  بعيًدا  العدالة  نظام  إقامة  األساسية  مهمتها  ذاته،  الوقت 

املصالح الذاتية األناين.  

الثاين  املبدأ  أو  الثانية  الركيزة  فإّن  الذاتية  هذه  من  الرغم  وعىل 

تشّكل لحظة االجتامع واالتصال، بينام كانت تشّكل الركيزة األوىل 

أو املبدأ األول لحظة االنشطار، ومن ثّم فإّن املجتمع املدين عند 

التناقض  يعكس  ماّم  مًعا،  واالجتامع  االنشطار  عىل  يقوم  هيجل 

التعارض  يبدو  حيث  عنده،  املدين  املجتمع  عليه  يقوم  الذي 

بوضوح بني الجزيئ يف املبدأ األول والكيّل يف املبدأ الثاين، بني 

األنانية يف األول، والتواصلية يف الثاين، بني االستقاللية يف األول 

واالعتامدية يف الثاين]]].

وهذا يعني أّن تلك النظرة التي نظر بها هيجل إىل املجتمع املدين 

]1]- انظر الخشت، املجتمع املدين عند هيجل، ص 33.
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كانت نظرة كام قلنا غري مكتملة؛ إذ يفرتضه فاقًدا لألهلية، ومن ثم 

أعطى للدولة صالحيات مطلقة تشل من حركته، مبا يجعله منزوع 

عند هيجل  الدولة  فكانت  املحيط،  الواقع  والتأثري يف  املرشوعية 

مسيطرة عىل املجتمع املدين إىل حد االستبداد، فاملراقبة حتمية، 

والتحكم أمر ال مفّر منه، ورمبا هذا ما جعل املجتمع املدين عنده 

يحتّل تلك الصورة القامتة السلبية.

   وإذا كانت بعض مؤّسسات املجتمع املدين تقوم يف الغالب عىل 

مبدأ املصلحة أو املصلحة املتبادلة فإّن هذا يف رأيي ماّم يهدم أركان 

املجتمع املدين ال يف بلد ما فحسب بل يف العامل أجمع، وقد رفض 

تبنيه  برغم  النفعية  أو  املصلحة  مبدأ  الرفض  تأكيًدا  برينتون–  كرين 

مبدأ االشرتاكية– النظر إىل مبدأ النفعية كمقياس أو معيار أخالقي؛ 

نتيجة اآلثار السيئة التي ترتتّب عليه والتي تنحص يف تقوقع اإلنسان 

داخل ذاته، حتّى أنّه ليصري غري اجتامعي ألبتة]]]. وبناًء عليه فإّن مبدأ 

املصلحة أو املنفعة غري مالئم لطبيعة املجتمع املدين؛ ألنه مبدأ 

ثبت فشله يف الفكر الغريب عامة نظريًا وتطبيقيًا. ومن ثّم فإّن األساس 

الذي ينبغي أن تقوم عليه مؤسسات املجتمع املدين هو مبدأ الخري 

والحّق؛ ألنّهام مبدآن ثابتان ال يتغرّيان بتغري الزمان واملكان، يف حني 

مبدأ املصلحة مبدأ نسبي قابل لالتفاق واالختالف.

نقد النزعة الالدينية:

أمرين:  عىل  بداياتها  يف  املدين  املجتمع  إىل  الدعوة  تأّسست 

األول القضاء عىل الحكم املليك املطلق، أي استبدال نظام حكم 

]1]- تشكيل العقل الحديث، ترجمة شوقي جالل، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2001 

م، ص 231، 232.
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الشعب لنفسه بالنظام املطلق القائم، والثاين القضاء عىل التسلّط 

الشأن  يف  التدّخل  عن  الكنيسة  يد  عزل  مبعنى  الكنيس،  الدينّي 

السيايس أو االقتصادي، ففيام يتعلّق باألمر األول، فقد كان سقوط 

امللكية إيذانًا باملساواة بني جميع أبناء الشعب دون استثناء أو متييز 

الدولة كام كانت ملًكا للملك، وصارت  لفرد عىل آخر، ومل تكن 

اإلرادة الشعب، وليست إرادة امللك كام كان يف السابق، فالدولة 

تسري حيث تريد إرادة الشعب، فغدا الشعب من حينها ميثّل نفسه، 

يتعلق  فيام  أما  السياسية.  والسلطة  الشعب  بني  الحواجز  وألغيت 

باألمر الثاين، فقد كانت الكنيسة متثّل دولة مبوازاة الدولة أو دولة من 

داخل الدولة، ولذا بنت األفكار الجديدة يف الغرب يف ذلك الوقت 

املجتمع املدين عىل أساس عزل الكنيسة أو الدين املسيحي عن 

القضاء  العزل  ذلك  مظاهر  من  وكان  الحياة،  مجريات  يف  التأثري 

ورجالها،  الكنيسة  بها  تنعم  كانت  التي  اإلقطاعية  االمتيازات  عىل 

ومن ثّم فقدت ممتلكاتها ومجالسها ومؤّسساتها املالية ومؤّسساتها 

التعليميّة والخريية وغريها، وتحّولت ملكية هذه كلّها إىل الشعب، 

أكرث.  ال  روحية  مؤّسسة  كونها  حدود  عند  تقف  الكنيسة  وصارت 

النظام  عىل  القضاء  أكملت  وقد  الفرنسية  الثورة  جاءت  إذا  حتّى 

الديني،  باإلصالح  سّمي  ما  طريق  يف  وصارت  الكنيس،  الديني 

وجعلت اإلنسان سيد قراره يف شؤون حياته الدينية والدينوية. 

ويف هذا الشأن كان الصاع الفكري بني أصحاب التفكري الديني 

السمة  كان  الذي  األورويب،  العقالين  التفكري  وأصحاب  الكنيس 

الغالبة يف أوروبا يف فرتات كثرية أّدى يف نهاية املطاف إىل عزل 

حيث  األوروريب،  الالديني  عهد  بدأ  وهنا  الدولة،  عند  الكنيسة 
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اتخذت هذه القضية كركيزة أساسية للحضارة األوروبية، وقد ظهر 

هذا الفصل أول ما ظهر عىل يد توماس هوبز يف كتابه التنني، ومن 

ثّم فقد أدت الثورة عىل الحكم الكنيّس إىل ظهور ثنائية: الالهويت 

بعض  ظهور  إىل  بدوره  أّدى  وهذا  املدين،  والدنيوي  الديني 

التقسيامت مثل: املجتمع الدينّي واملجتمع املدين، الزواج الدينّي 

والزواج املديّن، املؤّسسات املدنية واملؤّسسات الدينية.

غري  أسس  عىل  يقوم  األورويّب  الكنيّس  الفكر  كان  ولنئ  ولكن 

مقبولة، كاإلدعاء بامتالك الحقيقة املطلقة، وفرض الرؤى الشخصية 

عىل أنّها أحكام ساموية واجبة النفاذ، فإّن هذا مل يكن من املقبول 

فقد واجهه  الكنيسة  قبل  الفكر من  تطرفّاً يف  مطلًقا، وإذا كان هذا 

فرفضوا  األورويب  التنوير  عص  مفّكرو  فجاء  آخر،  نوع  من  تطرّف 

وجود سلطة خارجية تضع طريًقا يعالج واقع الحياة أو تبني املبادئ 

وهذا  أتباعها،  إىل  توّجه  ليك  السلوك؛  قواعد  تضع  أو  األخالقية 

مظهر من مظاهر الالدينية يف الفكر الغريب قام عىل أساسها املجتمع 

املجتمع  عن  السائدة  الفكرة  كان  هنا  ومن  أوروبا.  يف  املدين 

املدين، فهو يفصل فصالً تاًما بني الدين وواقع الحياة، وال يسمح 

بوجود دور له، حتى عىل املستوى السلويكّ واألخالقّي، ومن ثّم 

فإّن الرتاث الغريب- بناء عىل أحد الباحثني- يشّكل املرجعية الفكرية 

س عليها املجتمع املدين، وليس يف وسع أّي مفكّر مهام  التي يُؤسَّ

الغربية  الرؤية  أويت من رؤى أن يضع تفسريًا للمفهوم خارج إطار 

التي وضعها هيجل وماركس وجراميش]]]. 

اتحاد  العريب، دمشق،  الوطن  السياسية يف  والدولة  املجتمع املدين  املديني،  توفيق  انظر   -[1[

الكتاب العرب، 1997م،ص 105. 
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إّن الالدينية هي األساس األول يف بنيان املجتمع املدين، واملتأمل 

يف مراحل تطّور املجتمع املدين يجد أّن املجتمع املدين يرتبط 

الجباعي،  الكريم  بالدولة الالدينية، وهذا ما أكّده جاد  ارتباطًا قويًا 

لعملة  وجهان  والالديني  املدين  املجتمع  أّن  إىل  ذهب  عندما 

واحدة، أو مدخالن نظريان وواقعان تاريخيان، يفيض كّل منهام إىل 

اآلخر بالرضورة]]]. وهذا األمر نجد أنّه ال يتّفق مع الدين اإلسالمي 

والحالل،  بالحرام  تتعلّق  التي  األسس  من  مجموعة  وضع  الذي 

ورسم طريًقا للمسلم يستطيع من خالله أن يتعامل مع واقع الحياة. 

فإذا كان املقصود من الربط بني املجتمع املدين والالديني تأكيد 

الحرية واحرتام كّل األديان ونرش ثقافة التسامح والتعايش، فإّن هذه 

أجّل  من  هدفًا  ويجعلها  يؤكّدها،  بل  اإلسالم،  يغفلها  ال  املبادئ 

بنى عليه املجتمع املدين  الذي  أهدافه، ومن هنا يسقط األساس 

وهو األساس الالديني.

فإذا كان املجتمع املدين يحمل معنى محايًدا يقف من األديان 

واملعتقدات موقًفا واحًدا ال يفرق فيه بني دين وآخر أو معتقد وآخر؛ 

إميانًا بأنّه من حّق الجميع تبني ما يعتقدونه من أفكار وعقائد، فإّن 

واألفكار،  املعاين  هذه  من  أّي  تحقيق  من  مينع  ال  كدين  اإلسالم 

ووثيقة املدينة خري مثال عىل ذلك، ومن هنا أيًضا فإّن إبعاد الدين 

أنّه  بدعوى  املدين  املجتمع  مجال  عن  الروحية  بقيمه  اإلسالمي 

تثبت  أمر  املدين  املجتمع  عليها  قام  التي  املعتقد  حرية  يحارب 

النصوص الدينية قرآنًا وسنة خالفه. 

]1]- انظر جاد الكريم الجباعي، األسس الليربالية للمجتمع املدين، الحوار املتمدن، العدد 113، 

منشور بتاريخ 18 / 2 / 2005م، ص 1.
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والحقيقة أّن املبدأ الالديني يقدم نفسه من خالل توجهني: األول، 

حياة  واقع  الدين عن  وإقصاء  الالدينية،  بتبّني  ينادي رصاحة  الذي 

الناس وسلوكهم وأفعالهم. الثاين، وهو التوّجه املقّنع الذي يتبّنى 

الالدينية من خالل بعض املفاهيم، ومنها املجتمع املدين]]]. 

املجتمع  عن  الحديث  بصدد  ونحن  مهّمة  جزئية  هناك  وتبقى 

املقصود  كان  إذا  أنّه  فيه  شّك  ال  فمام  الحيادية،  وهي  املدين، 

نظرة  والواجبات  الحقوق  حيث  من  الجميع  إىل  النظر  بالحيادية 

أم  العرق  أم  الجنس  أم  العقيدة  يف  مختلفني  أكانوا  سواء  متساوية 

تستغل يف  قد  الحيادية  هذه  أّن  إاّل  فيه،  أمر ال جدال  فهذا  اللون، 

أمور غري مقبولة شكالً ومضمونًا من ناحية الدين أو العرف، فتبيح 

دولة املجتمع املدين اإلجهاض واللواط والزنا، وليس يف استطاعة 

هذه  ملحاربة  قانونًا  يسّن  أْن  املدين  املجتمع  أو  املدين  القانون 

األفعال؛ تحقيًقا ملبدأ الحيادية الذي يرتئيه، وهذا مرفوض متاًما يف 

دائرة الفكر اإلسالمي. 

    

يف  البعض  عند  املدين  املجتمع  يف  الالديني  البعد  يظهر  كام 

اإلرثية  غري  املنظامت  إطار  يف  حصه  عىل  يقوم  الذي  التعريف 

وغري الحكومية التتي تنشأ لخدمة املصالح، أو املبادئ املشرتكة 

ألعضائها، بحيث تلغي الروابط الدينية أو العائلية]]]، ألّن مثل هذا 

العمل  يف  دورها  لها  دينيّة  مؤّسسات  استثناء  إىل  يقود  التعريف 

]1]- انظر د. محمد يحيى، أقنعة العلامنية قراءة يف الطروحات العلامنية الجديدة، مجلة البيان، 

2/ 6 / 2008م.

]2]- انظر يف ذلك سعد الدين إبراهيم، تأمالت يف مسألة األقليات، الكويت، دار سعاد الصباح، 

1991م، ص 242.
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استثناء  إىل  يقود  كذلك  األوقاف،  وهي  واإلنساين،  االجتامعي 

الفقر  محاربة  يف  رائد  بدور  تقوم  التي  الدينية  الخريية  الجمعيات 

والغالء للفقراء واملحتاجني. 

نقد عالقة املجتمع املدين بالدولة:

للدولة  تابًعا  كان  تاريخ  عرب  املدين  املجتمع  إّن  القول  ميكن 

الوقت  بعض  راجت  التي  األفكار  بعض  يف  إاّل  العكس  وليس 

وبعض  الدول  بعض  يف  استخدم  رمبا  بل  األقالم،  بعض  يد  عىل 

األوقات كمحلّل للعملية السياسية، أو التظاهر بالدميقراطية، ويف 

هذا الصدد ذهب عزمي بشارة إىل أّن املجتمع املدين لعب خارج 

القابلة املتسرّتة عىل عملية  أوروبا دوًرا مشبوًها، حيث يشبّه بدور 

إجهاض سياسية، عملية ال تسييس، أو دور العميل املزدوج الذي 

يعادي السياسة باسم الدميقراطية، ثم يدير ظهره لها، بذريعة كونها 

معركة سياسية، ومن ثم فاملجتمع املدين عنده دون سياسة، وخارج 

الدميقراطية هو عملية إجهاض. ومن  عن سياق املعركة من أجل 

االقتصادي  كالصاع  عاملي  ثقايف  رصاع  بأنّه  الوضع  شبّه  فقد  ثّم 

العاملي، ومن ثّم وجدناه يقول: »وكام توجد حروب عىل الوكاالت 

األجنبية يف االقتصاد، كذلك يوجد تنافس بني النخب الثقافية عىل 

وكاالت األفكار، بخاّصة أّن مؤّسسات املجتمع املدين التي يجرى 

الحديث عنها غالبًا ما يكون متويلها بأموال املساعدات الغربية«]]]. 

ويرى جون كني أّن تصّور الفكر الغريب للعالقة بني الدولة واملجتمع 

العربية،  ]1]- انظر عزمي، بشارة، املجتمع املدين دراسة نقدية، بريوت، مركز دراسات الوحدة 

الطبعة الثالثة، 2008م، ص 17.
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أنتج خمس صيغ لطبيعة املجتمع املدين وعالقته بالدولة]]]:

هي  الدولة  مهمة  أّن  ترى  وآخرون  هوبز  ميثلها  كام  األوىل، 

»املجتمع  وإحالل  اآلمن،  غري  الطبيعة  مجتمع  عىل  االنقالب 

املدين« مكانه، وهو مجتمع يتامهى مع الدولة وتكون هي األساس 

أّن  إّن هوبز- كام يرى جون إهرنربغ- قد فشل يف فهم مسألة  فيه. 

الذات مل يعد بحاجة إىل سلطة صاحب السيادة، أو السياسة اآلمرة، 

حيث إّن الحفاظ عىل الذات ميكن أن يندمج مع حامية امللكية، 

القوى االقتصادية  أّن  السياسية املحضة  نظريته  فلم تدرك  ثّم  ومن 

ميكن أن تنظّم املجتمع املدين، رشيطة أن يعمل يف جّو من الحرية 

وتوافر رشوطها، ويف ظّل دولة ذات سيادة محدودة]]].

الثانية، وميثلها لوك وكانط واالتجاه االسكتلندي، ويرى املجتمع 

املدين حالة طبيعية، وأّن مهّمة الدولة ليست االنقالب عليه، وإمّنا 

املحافظة عليه ورعايته وتطويره. إاّل أنّه ماّم يؤخذ عىل جون لوك 

أنّه جعل سلطة الدولة سلطة ال محدودة، وهذه السلطة سوف تقيض 

أول ما تقيض عىل األمن الذي هي يف األصل منوطة بتحقيقه، وهذا 

وجوده  ويصبح  مغلولة،  أداة  املدين  املجتمع  من  يجعل  بدوره 

بدوره أمرًا مستحيالً.

الثالثة، تؤكّد أّن الدولة رشٌّ ال بّد منه ويجب مقاومتها والحّد من 

سلطانها إىل الحّد األدىن.

للمجتمع  مكّملة  الدولة  يرى  الذي  الهيجيل  املنظور  الرابعة، 

]1]- انظر محمد مريس، بني الدولة واملجتمع املدين، مقال منشور مبوقع إضاءات يف 17 يناير 

2017م.

]2]- انظر جون إهرنربغ، املجتمع املدين التاريخ النقدي للفكرة، ص 170، 171.
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املدين، ولكّنها عابرة له وقّوامة عليه، ورشٌط إلعطائه البُعد األخالقي 

والعمومي.

املجتمع  استقاللية  أهميّة  يرى  الذي  املفهوم  وأخريا،  وخامًسا 

املدين عن الدولة، وأهميّته ليس لكّف غلوائها والحّد من سلطانها 

وحسب، بل للحّد من هيمنة األغلبية الشعبية ضد األفراد واألقليات 

أيضاً. وهذا املنظور ميثّله كّل من  توكفيل وجون ستيوارت ميل.

العالقة  أنَّ  إىل  بإيجابياتها وسلبياتها  املراحل  هذه  ننهي  أنّنا  إاّل 

وثيقة  عالقة  تكون  أن  الواجب  من  املدين  واملجتمع  الدولة  بيت 

ال تنفصم عراها بأّي حال، ألنّهام رشيكان يف الهدف وهو االرتقاء 

بالوطن واملواطن، فالدولة تعّد الحصن الحصني للمجتمع املدين 

إذا ما أدركت دوره وآمنت به، فتضع له القوانني واللوائح التي تنظّم 

له سري العمل أوالً، وتساعده بالتوجيه واإلرشاد واملساندة ثانيًا، مع 

وضع نظام ملراقبته وملتابعته ثالثًا. أّما املجتمع املدين فهو يقوم 

تعجز  التي  اإلشكاليات  العديد من  للدولة يف حّل  املساعد  بدور 

تكن  املجتمع مل  مواطن خلل يف  أو يكشف عن  هي عن حلّها، 

تتوافق  التي  املساعدة  نوعية  تقديم  وتحاول  به،  دراية  الدولة عىل 

معها، وذلك خدمة للمواطنني.

قد يرى البعض أنَّ هناك عالقة تضاّد أو تنافر بني الدولة واملجتمع 

املدين، باعتبار أّن األوىل تستند إىل اإلكراه واإلجبار، يف حني أّن 

الثاين يستند إىل الحرية كأساس باعتباره يقوم عىل التطّوع اإلرادّي 

الحّر، بيد أنّه يجب أن ينظر إىل نقاط االلتقاء التي تجمع بني االثنني، 

والتي نستطيع استغاللها من أجل مصلحة املجموع. فاملتأّمل يف 

بحيث  ومتشابكة،  ومعّقدة  متداخلة  يجدها  بينهام  العالقة  طبيعة 
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يجد أّنه ليس من السهل الفصل بينهام، فالدولة كيان أعىل يحمى 

داخل  الدولة  لدور  مّكمل  املدين  واملجتمع  املدين،  املجتمع 

املجتمع، ومن ثّم كان عليه أن تسانده وتثمن دوره، وكان عليه أن 

يكون العني التي ترى بها الدولة سلبياتها.

اتّخذ بعض املفّكرين املهتمني باملجتمع املدين عىل مّر  وقد 

تاريخه مواقف متباينة من حيث عالقة املجتمع املدين بالدولة، بيد 

أّن أقىس املواقف هي تلك التي اتخذت النهج الشمويّل الجذرّي، 

النهج الذي تتّخذ فيه الدولة صورة املسيطر واملهيمن  وهي ذلك 

ال  السلطوي  السيايس  النظام  من  النوع  هذا  مثل  ويف  واملستبد، 

يكون للمجتمع املدين دوًرا يف إصالح املجتمع وال االرتقاء به. 

نقد استغالل القوى اإلمربيالية للمصطلح:

ولعّل املتأّمل يف الواقع العاملي مبا ينطوي عليه من إزدواجية 

املجتمع  منظاّمت  استغلت  كيف  بسهولة  ليدرك  املعايري  يف 

ففي  العاملية،  اإلمربيالية  القوى  صالح  يف  األمر  الدولية  املدين 

تلك  استغالل  املنظاّمت  هذه  عىل  فيه  يجب  كان  الذي  الوقت 

الجيد  والتخطيط  اإلنساين  التالقي  من  جسور  إلقامة  الفرصة 

البلدان  كّل  يستوعب  رصف  إنسايّن  بتوّجه  والعمل  عامليًا، 

مجتمع  لبناء  وذلك  العاملية،  هات  التوجُّ وكّل  االختالفات  وكّل 

االقتصادية  كافة:  املجاالت  يف  اإلنسانية  يخدم  إنسايّن  مديّن 

يستخدم  األمر  أنَّ  نجد  وغريها،  والعلمية  والثقافية  واالجتامعية 

رغبة  سواها؛  ما  بكّل  والتنكيل  الكربى،  العاملية  القوى  ملصلحة 

املنظامت  هذه  صارت  ثّم  ومن  وأطامعها،  مصالحها  تحقيق  يف 
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مكانتها  وفقدت  سمعتها،  من  ونيل  بنيانها،  شاخ  منظامت  مّجرد 

التي كان من الواجب أن تحوزها، وتكسب بها ثقة العامل. 

حيًنا  والخافت  حيًنا  القوي  تأثريه  له  املدين  املجتمع  كان  وإذا 

آخر منذ بدء ظهوره يف القرن السابع عرش إىل وقتنا هذا يف العقد 

ليرباليًا عىل  بدأ  قد  كان  وإذا  والعرشين،  الحادي  القرن  من  الثاين 

نوع  إىل  جراميش  يد  عىل  وانتقل  سميث،  وآدم  هيوم  من  كّل  يد 

من التطور القائم عىل العمل املبني عىل مؤّسساته خدمية، منتهيًا 

من  لقاًء  متثل  التي  العمومي  املجال  بفكرة  أيت  الذي  بهابرماس 

نوع ما بني الليربالية واملاركسية، فإّن األمر تحول يف نهاية املطاف 

بعًضا،  بعضها  الدول  لرضب  أداة  املدين  املجتمع  أصبح  أن  إىل 

فال يخفى ما صنعته بعض دول أوروبا الغربية تجاه الشيوعية، فقد 

مّولت وحرّضت املجتمع املدين لإليقاع بالدول الشيوعية والقضاء 

عليها يف أوروبا الرشقية، باعتباره الكيان الذي يفصل بني املجتمع 

والدولة، والبديل القائم عىل حراك اجتامعي.

املجتمع  استغّل  قد  العاملي  العوملي  النظام  أّن  يف  شّك  وال 

املدين أسوأ استغالل، فالعوملة الرأساملية أثرت وستؤثر يف حياة 

يف  العامل  دول  اقتصاد  بدمج  قامت  حيث  فّجة،  بصورة  الشعوب 

دول  ملصلحتها  وتسريه  تقوده  الذي  العاملي  الرأساميل  االقتصاد 

العامل املتقّدم، تحت مزاعم اقتصاد عاملي واحد تكون فيه مصلحة 

وضع  خالل  من  وذلك  القصوى،  األولوية  لها  الراعية  الدول  هذه 

متّكنها  األخرى  الدول  قيوًدا عىل  من خاللها  تضع  للسوق  آليات 

من انتقال استثامراتها ورأس املال، فضالً عن كّل ما يتعلّق بالسلع 

ملبادئ  تطبيًقا  رشط،  أو  قيد  أدىن  دون  الخدمية  واملستلزمات 
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واملسيطرة  املهيمنة  تعّد  التي  املبادئ  وهي  الجديدة،  الليربالية 

عىل التوّجهات العاملية، ويوكل إليها إعادة تشكيل وهيكلة العامل، 

والفقرية  النامية  الدول  هم  ذلك  يف  الوحيد  الخارس  أّن  والحّق 

أنّنا  عىل  العرب  نحن  نصّنف  التي  الثالث  العامل  دول  وخصوصاً 

السياسات  تلك  نتيجة  الدول  هذه  يف  املشاكل  كرثت  فقد  منهم، 

املؤدلجة عامليًا من قوى بعينها، يكفي أن نعلم أّن تلك القوى هي 

التي تتحّكم يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مبا وضعاه من 

رشوط قاسية تزيد الدول الفقرية افتقاراً والدول الغنية غنى تحت ما 

يسّمى بالتكيّف الهيكيل. غري أّن هذه القوى ملّا رأت افتضاح أمرها، 

راحت تخّفف من حدة األمر، »ولتخفيف حّدة املشاكل االقتصادية 

واالجتامعية الناجمة عن تطبيق سياسات التكيف الهيكيل حرصت 

للدولة  بديالً  ليكون  املدين  املجتمع  توظيف  عىل  العوملة  قوى 

دعم  يف  ومسئولياتها  التقليدية  أدوارها  من  تنسحب  التي  الوطنية 

الفئات الفقرية وتوزيع الدخل ملصلحة الطبقات العاملة والكادحة 

والفئات الضعيفة، وتهدف قوى العوملة من دعمها للمجتمع املدين 

أن يقوم بدور البديل للدولة يف مجال دعم الفئات الفقرية وتستخدم 

التكيف  سياسات  تطبيق  عن  الناجمة  املشاكل  لحدة  كملطف 

رشائح  يعبّئ  إطاراً  فيكون  والتهميش  والبطالة  الفقر  مثل  الهيكيل 

وقوى اجتامعية تتحمل عبء مواجهة هذه املشاكل وسيكون ذلك 

بالقطع عىل حساب دوره يف دعم التطور الدميقراطي للبالد«]]]. 

املجتمع  منظامت  بعض  من  اتخذت  اإلمربيالية  فإّن  ثمَّ  ومن 

شّك  ال  فّمام  الخاصة،  أجندتها  لتنفيذ  أداة  ودوليًا  محليًا  املدين 

مكوناته  املدين،  املجتمع  وتطور  نشأة  املدين،  املجتمع  مفهوم  شكر،  الغفار  عبد  انظر   -[1[

وإطاره التنظيمي، 
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فيه أّن البنك الدويل اتّخذ من بعض هذه املنظاّمت وسيلة لجلب 

العديد والعديد من أرسار الدول وأخبارها املستورة، ولرتبية كوادر 

مجتمعية بديلة تربر له ما يفعله بدولهم الفقرية، أو لإلبقاء عىل الوضع 

وهذا  االستعالئية،  ألهدافهم  تحقيًقا  هادئًا  والسيايس  االقتصادي 

يفّس ملاذا تنفق األموال الغربية ببذخ عىل ممثيّل هذه املنظاّمت، 

أموالها  تضع  ال  التي  الحكومية،  غري  الدولية  املنظامت  بخاصة 

الدول، ولكن  بناء عىل احتياجات هذه  الفقرية  بالدول  يف مشاريع 

حسب أجندتها وسياستها الخارجية، وهذا بالتايل جعل مؤّسسات 

األجنبية  األموال  أسرية  الوطن-  داخل  الداخلية-  املدين  املجتمع 

يجعل هذه املؤسسات  املال  فربيق  تقّدمها،  التي  املساعدات  أو 

راضخة يف ذلة لها، ويتمثّل هذا الرضوخ بصورة سافرة يف تشبع هذه 

فانقطاع  وإاّل  الدولية،  نظريتها  ومقاييس  بقيم  الداخلية  املنظامت 

األموال هو السبيل.

الكربى،  الدول  بها  يقصد  وإْن كان  اإلمربيالية  إّن  القول  وميكن 

تعني  اإلمربيالية  صارت  حيث  خاصة،  أمريكا  يف  تتمثّل  فإنّها 

ما  صار  حتّى  ومقدراته،  العامل  عىل  والهيمنة  والسيطرة  االحتالل 

العامل.  نهب خريات  اإلمربياالت عىل  بني  النزاع  نسّميه  أن  ميكن 

اإلمربيالية  عنه  تولّدت  الذي  املعني  هو  القوميّة  النزعة  كانت  لقد 

فتحّول  والتحكم،  السيطرة  نحو  الجامحة  الرغبة  لديها  كانت  التي 

املفهوم من كونه مفهوًما اقتصاديًا طبقيًا إىل مفهوم سيايس بامتياز. 

حتّى عىل املستوى االقتصادي فقد صار األمر غاية يف الخطورة، 

فقد صار بني الدول ليس فيه أدىن تكافؤ يف إطار اتفاقيات السوق 

املفتوح عىل مصاعيه، الذي كان املدخل إلحكام سيطرة القوى 
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اإلمربيالية عىل العامل، حيث أرادت وحّققت ما سعت إليه مجتمًعا 

كبريًا عرب اقتصاد السوق الحّر يف ظّل عامل تسوده العوملة.

اإلمربيالية؟  ماهية  عن  السؤال  يفرض  األمر  »هذا  فإن  ثم  ومن 

لتساوي  “سيايس«......؛  لفهم  أّسس  التحررّي  الشعور  إّن  حيث 

االستعامر، أو امليل للسيطرة

من  قلة  أيدي  يف  يرتكز  اإلمربيايل  الرأسامل  أّن  واملالحظ 

العديد  يستقطب  الذي  اللويب  يشبه  ما  يكّونون  الرأسامليني بحيث 

مقّدرات  يف  التحّكم  يستطيعون  بحيث  الصغار،  الرأسامليني  من 

العاملية تشّكل كيانًا عامليًا من  بأّن اإلمربيالية  البلدان، وهذا ييش 

العامل  اقتسام  بهدف  والقارات  الدول  من  العديد  يف  الرأسامليني 

اإلمربيالية  يف  الرئيسة  السمة  فإّن  ثّم  ومن  عليه،  السيطرة  وإحكام 

التي تستخدم املجتمع املدين كأحد أدواتها هي العمل  السياسية 

الوطني  اضطهاد  عىل  الدائب  والعمل  الصاع،  حدة  ازدياد  عىل 

ومع  القلّة،  يد  املال يف  ارتكاز  منشأه  الذي  الظلم  بتبّني  والقومي 

فقدان روح املنافسة الحرّة يف سوق العمل، حتّى مع وجود معارضة 

قادرة  حكومية  غري  منظاّمت  من  تشمله  مبا  اإلمربيالية  قوة  فإّن  ما 

كانت  إذا  املثال  سبيل  فعىل  احتاللية،  قوة  تحت  دحرها،  عىل 

بلدان  التجارة مع  أّن  أساس  تقوم عىل  الرؤية األساسية لإلمربيالية 

أرسع  بصورة  تنمو  ال  الخصوص  عىل  منه  الثالث  والعامل  العامل 

إاّل يف ظّل احتالل عسكري، فالصادرات والواردات تنمو يف ظّل 

عالقة استعامرية وفق الفهم اإلمربيايل، يف حني أّن النظرة القيمية 

األخالقية تفرتض أّن التجارة ميكن الوصول إىل أعىل معّدالتها يف 

اإلطار السلمي، وليس عن طريق القهر اإلمربيايل الذي يقوم عىل 
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االحتكار وظالمية رأس املال واحتالل الدول المتالك املستعمرات 

التي تدّر املال. 

النظام  فّخ  القوى اإلمربيالية هو  الذي نصبته  الفّخ  فإّن  ثّم   ومن 

ابتدعته اإلمربيالية ملحاولة تحقيق هيمنتها  السيايّس املعّقد الذي 

أحد  رأي  فإنه- حسب  كافة. وعليه  تستضعفها  التي  الشعوب  عىل 

الذي  التاعس  الخيار  أّن  يتبنّي  ما  الجيد رسعان  بالتمّعن  الباحثني- 

تريد قوى االمربيالية أن تحصنا فيه هو خيار بني أمرين أحالهام مر 

عند النهاية]]]:

عندئذ  ترهقنا  التي  لإلمربيالية  املطلقة  التبعية  خيار  هو  أولهام 

املجاالت  يف  هياكلنا  إصالح  بدعوى  وحضاريا  وثقافيا  اقتصاديا 

كافة مقابل مّدنا بالفتات من كّل يشء يتساقط عىل موائدها مبا يف 

ذلك فتات الحريات الدميقراطية، وهذا األخري ال نحصل عليه فعليا 

عند النهاية حتى بعد أن نهّم بالتقاطه، ذلك أّن الدميقراطية يف غياب 

 التوّجه الوطني ال ميكن أن تكون مهام وقع التبجح بها إاّل موهومة.

هي  اإلمربيالية  للهيمنة  املكرسة  الحاكمة  الكومربادورية  فالطغم 

العمل  فتقسيم  بالرضورة:  مستبّدة  تجعلها  موضوعية  قوانني  رهينة 

من  ذلك  من  ينتج  وما  املفروضة  الهيكلية  واملراجعات  عامليا، 

نشاط طفييل بل مافيوزي للنخب الحاكمة بالبلدان املستضعفة هي 

كلّها عنارص تجعل ترّسب الثقافة االقطاعية مبثابة العامل املساهم 

الذي من شأنه أن يزيد حدة االستبداد الناجم يف الحقيقة عن تناقض 

]1]- انظر محمد صالح الّتومي، اإلمربيالية والنخب الحاكمة واملجتمع املدين أو مثلث الهيمنة 

يف مناخ العوملة، مقال منشور مبوقع مجلة الشعب بتاريخ 9 / 10 / 2010م.
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سياسة الوالء لإلمربيالية مع مصالح الشعوب.

أما ثاين هذين الخيارين فهو مقاومة تلك التبعية مهام كانت درجة 

املقاومة ودفع الثمن مناورات تتسلّط علينا ومقاطعة وحصاراً وعدواناً 

بدعوى  حّكامنا  يدفع  ما  كثرياً  لكّنه  الوطنية  املشاعر  يحّفز  قد  ما 

الخيارات  من  الدميقراطية  إلغاء  إىل  العدّو  مع  املواجهة  إحكام 

املطروحة عىل شعوبنا والحال أن إيجاد األشكال املناسبة إلرشاك 

 الجامهري يف تسيري أمورها من شأنه أن يزيد دعم اللحمة الوطنية.

أّن اإلمربيالية قد تضطّر حتّى  هنا هو  إن “ما يجب أن نفهمه أيضاً 

املستعصية  النفسية  الحاالت  مع  التعامل  إىل  أتباعها  صفوف  يف 

بيشء من الحّدة، إذ من املعروف أّن خدمة مصالح اإلمربيالية ال 

األخرى  أو  الدرجة  هذه  دون  موضوعية  وألسباب  تتم  أن  ميكن 

الحاكمة وتدرك اإلمربيالية هذه  النخب  من قمع الشعوب من قبل 

وتدريباً  وتعهداً  تجهيزاً  العاّم  النظام  لفرق  رعايتها  بدليل  الحقيقة 

الدموية، وهي مساندة تصل اىل  ومساندتها عند الرضورة لألنظمة 

حّد مشاركتها يف جرامئها إىل نهاية املطاف عند اللزوم أو ما يكفي 

وهذا  مصالحها”]]].  عىل  تسهر  جديدة  بدائل  إلعداد  الوقت  من 

يفّس لنا شيئًا من األهميّة مبكان، وهو أّن النظم السياسية الحاكمة 

القوى  من  وتسلّطها  سلطانها  تستمّد  إمّنا  املقهورة  البالد  هذه  يف 

اإلمربيالية الكربى، ومن ثّم فإّن هذه القوى ال تتخىّل عن تلك النظم 

بتسخري  دامت تحكمها مسألتي املال والسلطة، وذلك  ما  بسهولة 

]1]- انظر محمد صالح الّتومي، اإلمربيالية والنخب الحاكمة واملجتمع املدين أو مثلث الهيمنة 

يف مناخ العوملة، مقال منشور مبوقع مجلة الشعب بتاريخ 9 / 10 / 2010م.
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منظامت املجتمع املدين املوالية لها يف هذه الدول لإلبقاء عىل 

املعارضني  ضّد  التحريض  بل  ممكنة،  فرتة  أطول  املرادة  السلطة 

واتهامهم بالعاملة والخيانة، إلبعادهم عن ساحة السلطة السياسية، 

غري أّن هذه القوى ما إن آنست وجود تنافس حقيقّي عىل السلطة 

لتتشّدق  نفسها،  املنظاّمت  تستخدم  نجدها  حتّى  البلدان  هذه  يف 

بالدميقراطية ورضورة تداول السلطة، وهي يف ذلك تخفض رأسها 

أمام شّدة التيار، ولكّنها تتدّخل لتحدث التغيري الذي تريده مبا يخدم 

اإلنسان  حقوق  شعار  حامالً  اآلمن  البديل  فتطرح  هي،  مصالحها 

اإليهام  يف  زيادة  الغربية  الدول  عن  االستقاللية  ورمّبا  والحرية 

والتمويه عىل الشعوب، وهذا البديل يحمي هذه القوى من ظهور 

يف  وحّقها  الشعوب  هذه  باستقاللية  تؤمن  معارضة  لقوى  مفاجئ 

الرفاهية البعيدة عن التبعية، فتكون خنجرًا موّجًها نحو مصالح قُوى 

اإلمربيالية العاملية. 

ومن ثّم فإن القوى اإلمربيالية تجد يف املجتمع املدين الداخيل 

أي داخل الدول املهضومة أداة قوية لتحقيق مصالحها االسرتاتيجية، 

تستخدم املجتمع  وإمّنا  الحاكمة،  السلطة  تكتفي مبمثيّل  فهي ال 

هؤالء  بها  تخّوف  تخويف  كعصا  تستخدمه  كمعارض  املدين 

جانب  ومن  لها،  والءهم  جانب  من  فتضمن  للسلطة،  املمثّلني 

آخر تظهر أمام الشعب أنّها تقف مع املجتمع املدين املدافع عن 

الحرية وتداول السلطة باالنتخاب الحّر، يف حني أنّها تقوم بعملية 

ترويض للجانبني.  

آلية  آخر  اىل  االنتباه  لفت  الحّد  هذا  عند  الواجب  من  “ولعلّه 

بينوتشيه  أوغستنو  فمحاسبة  االتجاه:  هذا  يف  اإلمربيالية  ابتدعتها 
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دكتاتور الشييل الدموي الذي أنجز سنة ]97] انقالباً عسكرياً عىل 

لرغبة  آنذاك  تنفيذا  االشرتاكية  ألندي»  دور  «سلفا  الدكتور  حكومة 

تبدو  قد  الشييل،  بالنحاس  املهتمة  األمريكية،  «آي.يت.يت»  رشكة 

ولكّنها  ملطالبه  كاستجابة  املدين  باملجتمع  يسّمى  ملا  بالنسبة 

التي متكن من رفع درجة  الحدود  الحقيقة يف  محاسبة تجري يف 

االئتامر باألوامر واالنضباط مستقبالً لدى النخب الحاكمة املوالية 

لإلمربيالية يف هذا البلد أو اآلخر. إّن املجتمع املدين يقع إذن تحت 

املغازلة املكثفة للقوى اإلمربيالية وهي مغازلة مبنية عىل املغالطة 

أحيانا وعىل االلتقاء الفعيل للمصالح أحيانا أخرى: إذ ال شّك يف 

أّن مصلحة اإلمربيالية تقتيض االعتامد رئيسياً عىل النخب الحاكمة 

إّن  القائلة:  باملقولة  عمالً  البديلة  النخب  عىل  وحسب  واحتياطياً 

ولكن  الشجرة،  فوق  عرشة  من  خري  القفص  يف  واحداً  عصفوراً 

عصفور  الصطياد  منصوباً  الفخ  يبقى  بأن  عندئذ  تقتيض  الحكمة 

بديل يحّل محّل املوجود يف القفص تحّسباً الختناق هذا األخري أو 

لتعفنه يف مكانه لهذا السبب أو اآلخر”]]].

املجتمع  يف  الشديد  بتأثريها  اإلمربيالية  خطورة  فإّن  ثّم  ومن 

املديّن تعّد أكرب أسباب النقد التي توّجه للمجتمع املدين مبؤّسساته 

ومنظاّمته الدولية واملحلّية.

]1]- انظر محمد صالح الّتومي، اإلمربيالية والنخب الحاكمة واملجتمع املدين أو مثلث الهيمنة 

يف مناخ العوملة، مقال منشور مبوقع مجلة الشعب بتاريخ 9 / 10 / 2010م. 
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الخامتة

وعىل ذلك فإّن املجتمع املدين يختلف عن األرسة واملجتمع 

والدولة  جهة  من  العاّم  املجتمع  بني  الواصلة  الحلقة  فهو  العام، 

ممثّلة يف السلطة من جانب آخر، يقوم عىل اإلرادة الحرّة التطوعيّة 

أو  الدولة  صنيعة  ليس  أنّه  كام  الواعية،  املستنرية  املصالح  وعىل 

السلطة، وإن كان يعمل تحت رقابتها، واملجتمع املدين يتكّون من 

مؤّسسات عّدة: كالنقابات بأنواعها، والجمعيات الخريية، واألحزاب 

السياسية، وغريها من املؤّسسات التي عرضنا لها بالرشح. 

التي  التاريخية  املراحل  من  بالعديد  املديّن  املجتمع  مّر  وقد 

مفهوم  إرساء  حركة  وكذلك  الغربية،  الحداثة  حركة  صاحبت 

املواطنة، ومن ثّم فقد كرث املنظّرون للمصطلح يف الفكر الغريب، 

وأنطونيو  وهيجل  بني  وتوماس  فريجسون  وآدم  لوك  جون  فرأينا 

املديّن عىل مستوى  املجتمع  نعدم  أنّنا ال  إاّل  جراميش وغريهم، 

من  العديد  لنا  ظهرت  فقد  والعربية،  اإلسالمية  البيئة  يف  التجربة 

التي تدّل عىل تطبيق للمجتمع املدين يف بعض األمور  التجارب 

كالوقف اإلسالمي واألخويات وغريهام.

واملالحظ يف املجتمع املدين أنّه يقوم عىل مجموعة من األركان 

األساسية التي ال يقوم إاّل بها كاإلرادة التطوعيّة الحرّة، واملصالح 

يعّد  التي  املبادئ  من  مجموعة  عىل  يقوم  كام  املستنرية،  الواعية 

اإلنسان  وحقوق  كاملساواة  املديّن  للمجتمع  تطبيًقا  تطبيقها 

أّن املجتمع املديّن  يعني  ما  الدينية واملذهبية وغريها،  والتعددية 
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باألساس يهتّم باإلنسان ويجعله محور اهتاممه، فام جهود املجتمع 

واملتأّمل يف  اإلنسان.  منصبّة عىل خدمة  إاّل  تشبعها  املدين عىل 

فهناك  له ذلك،  يتأكّد  لها  التي عرضنا  مؤّسسات املجتمع املدين 

منظاّمت حقوق اإلنسان والجمعيات الخريية األهلية وغريها.

التنموي،  الحراك  يف  ودوره  املدين  املجتمع  قيمة  تكمن  وهنا 

عىل  بل  فحسب،  املادية  اإلمكانات  مستوى  عىل  ليست  فالتنمية 

مستوى الكوادر البرشية، وذلك هو األهّم.

بيد أّن املجتمع املديّن ليس واجهة إيجابية وحسب، بل إنّنا نرى 

يف العديد من أوجه النقد والقصور التي شابت دوره وأثّرت فيه ويف 

دوره املنوط به، بتبنيه بعض األفكار التي تتهافت أمام النقد العقيل 

السليم، أو أمام منظومة الفكر اإلسالمي، وهذا ما حاولنا تأكيده يف 

املبحث األخري. 
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رينيه رسو وجاك دوندت، هيجل، ترجمة جوزيف سامحة، بريوت، املؤسسة 

العربية للدراسات والنرش، ]97]م.

الوطن  يف  الدميقراطي  والتحول  املدين  )املجتمع  إبراهيم:  الدين  سعد 

العريب(، مقدمة كتاب: املجتمع املدين والتحول الدميقراطي يف البحرين، مركز 

ابن خلدون للدراسات اإلمنائية، 995]م.

مص،  يف  الدميقراطي  والتحول  املدين  املجتمع  إبراهيم،  الدين  سعد 

القاهرة، ط دار قباء، 000]م.

األوىل،  اإلنسان،  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  ط  املواطنة،  فوزي،  سامح 

007]م. 

السخيس، املبسوط، بريوت، لبنان، ط دار املعرفة، املجلد ]].

السيد سابق، فقه السنة، بريوت، دار الفكر ، ط الرابعة، ]98]م، ج]. 

 شارلوت سيمور، موسوعة علم اإلنسان، ترجمة مشرتكة بإرشاف أ. د محمد 

الجوهري، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، 998]م.

املجتمعات  تنمية  يف  العربية  األهلية  املنظامت  دور  الباز،  شهيدة 

الثالث  املجلد  بالقاهرة،  العربية  البحوث  مركز  عربية،  أفريقية  مجلة  املحلية، 

أكتوبر،000]م.  
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د. عبدالرحمن بدوي، فلسفة القانون والسياسة عند هيجل، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش، األوىل، 996]م 

أفريقيا،  األقليات يف  الوطنية ومشكلة  الوحدة  بغدادي،  إبراهيم  السالم  عبد 

بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ]99]م.

الفكر  دار  الدميقراطية،  بناء  يف  ودوره  األهيل  املجتمع  شكر:  الغفار  عبد   

املعارص، الطبعة األوىل، ]00]م. 

عبد الوهاب أحمد األفندي، اإلسالم والدولة الحديثة، لندن، دار الحكمة، بدون.

عبد الوهاب الكيايل باالشرتاك، موسوعة السياسة، بريوت، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش، الطبعة الثالثة، 986]م. 

عطية فتحى الويىش »أحكام الوقف وحركة التقنني ىف دول العامل اإلسالمى 

املعارص« األمانة العامة لألوقاف بالكويت ]00]م.

دار  القاهرة،  أولية،  قراءة  املدين  املجتمع  مفهوم  الصادق،  عبد  عىل 

املحروسة، الطبعة األوىل، ]00]م.  

ورقة  األفاق.-  و  الواقع  الجزائر،  يف  الدميقراطي  التحول  عنص،  العيايش 

أال  جامعة  اآلردن،  العربية.-  املنطقة  يف  الدميقراطي  االنتقال  لندوة:  قدمت 

البيت، 0] نوفمرب - ]0 ديسمرب 999].

مقدمة  ورقة  أمنوذًجا،  الجزائر  املدين؟  املجتمع  هو  ما  عنص،  العيايش 

الفلسفية  الدراسات  قسم  تنظيم  املدين«  املجتمع  و  القومي  »املرشوع  لندوة 

و االجتامعية، كلية و اآلداب و العلوم اإلنسانية.- سورية، جامعة دمشق، 7-]] 

ماي/أيار 000].
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املستقبل  دار  القاهرة،  زعيرت،  عادل  ترجمة  السجن،  كراسات  غراميش، 

العريب، ]99]م.

فرانسوا شاتييل، أوليفر دوهميل، تاريخ األفكار السياسية، ترجمة خليل أحمد 

خليل، بريوت، معهد اإلمناء العريب، ]98]م.

كرين برينتون، تشكيل العقل الحديث، ترجمة شوقي جالل، الهيئة املصية 

العامة للكتاب، القاهرة، ]00] م.

محمد أحمد عيل مفتي، مفهوم املجتمع املدين والدولة املدنية، الرياض، 

مجلة البيان، مركز البحوث والدراسات، 5]]]هـ.

محمد عابد الجابري، املجتمع املدين يف رشوطه التاريخية، مجلة الوسط، 

العدد 5]]، 000]م.

محمد عبد الحليم عمر، تجربة  إدارة األوقاف  يف جمهورية مص العربية، 

بجدة،  والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  للوقف،  املعارص  التطبيق  ندوة 

 6  /  [7  –  [[ تتارستان،  قازان،  بالكويت،  لألوقاف  العامة  األمانة  مع  بالتعاون 

/ ]00]م. 

األهرام،  جريدة  متغري،  عامل  يف  الثالث  الطريق  الخشت،  عثامن  محمد  د. 

صفحة مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 5]/ ]] / 999]م.

د. محمد عثامن الخشت، فلسفة املواطنة يف عص التنوير، القاهرة، ط دار 

الثقافة العربية، ]]0]م.

العامة  الهيئة  الشباب،  سلسلة  املدين،  املجتمع  الخشت،  عثامن  محمد 

لقصور الثقافة، ط األوىل، ]00]م. 
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قباء  دار  القاهرة،  هيجل،  عند  املدين  املجتمع  الخشت،  عثامن  محمد 

للطباعة والنرش والتوزيع، ]00]م.

مص  نهضة  القاهرة،  والدولة،  املدين  املجتمع  الخشت،  عثامن  محمد   

للطباعة والنرش والتوزيع، األوىل، 007]م.

محمد عامرة، التعددية ) الرؤية اإلسالمية والتحديات الغربية(، القاهرة، نهضة 

مص للنرش والتوزيع، 997].

النهضة  دار  مص«  ىف  االجتامعية  والحياة  »األوقاف  أمني  محمد  محمد 

العربية بالقاهرة 980]م.

محمد مورو: املجتمع األهيل، آفاق معرفية متجددة، منشورات العرفان، بدون.

إىل  مقدمة  ورقة  املدين ومص،  املجتمع  مفهوم  السيد،  كامل  د. مصطفى 

 [-[ الدميقراطية  تنمية  جامعة  مص،  يف  الدميقراطي  التطور  مستقبل  مؤمتر 

نوفمرب،997] القاهرة.  

الفتاح،  عبد  إمام  أ.د  ترجمة  هيجل،  مصطلحات  معجم  أنوود،  ميخائيل 

القاهرة، املجلس األعىل للثقافة،  000]م. 

ميشيل متياس، هيجل والدميقراطية، ترجمة د. أمام عبد الفتاح، بريوت، دار 

الحداثة، 990]م، ط ].

هابرماس: ما هو املجتمع املدين؟، ترجمة مصطفى أعراب ومحمد الهاليل، 

سنة 999]م.

هربرت ماركيوز، العقل والثورة، ترجمة د. فؤاد زكريا، القاهرة، الهيئة املصية 

العامة للكتاب، 979]م.

النظرية االجتامعية، ترجمة د.  هربرت ماركيوز العقل والثورة، هيجل ونشأة 

فؤاد زكريا، الهيئة املصية العامة للكتاب، القاهرة، 979]م.
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البناء  مسار  يف  املدين  املجتمع  وآليات  دور  الحسيني،  طالب  هيثم 

الدميقراطي السليم للدولة العراقية، مجلة النبأ، العدد ]8، ترشين الثاين، 006]م.

طبعة  القاهرة،  الفتاح،  عبد  إمام  د.  ترجمة  الحق،  فلسفة  أصول  هيجل، 

مدبويل، 996]م.

املراجع األجنبية:

Chalioun, Burhan : Le malaise arabe : Etat contre nation.- Alger, 

ENAG, [99[.

   Ferguson: An Essay on the History of Civil Society , ed Duncan 

Forbes, Edinburgh, [966, 

Gramsci, Selection from the Prison Notebook, edited and 

translated, by quintin Hoare New York, international publishers  

-Karl Marx , On the jewish Question, in: Karl Marx, Frederick

Engels: CollectedWorks, vol...  

Karl Marx, Contribution to the Critique of Hegels Philosophy of 

law , in Karl Marx, Frederick Engels: CollectedWorks, vol.[.

مقاالت املجالت و املواقع األلكرتونية:

إبراهيم رمضان الديب، املجتمع املدين ودوره يف الصعود الحضاري، عىل 

الرابط:

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / k n o w l e d g e g a t e /

opinions/2013[[/[//%D8%A7

-\ جاد الكريم الجباعي، األسس الليربالية للمجتمع املدين، الحوار املتمدن، 
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العدد ]]]، منشور بتاريخ 8] / ] / 005]م.

 سعيد ياسني موىس، دورمنظامت املجتمع املدين يف التنمية، عىل الرابط 

التايل:

https://www.zowaa.org/Arabic/articles/art%[0[60[[[[-.htm

سالمة كيلة، نقد نزعة األنتي إمربيالست، مقال منشور مبجلة الجديد، يف ] 

/ 8 / 5]0]م، عدد 7.

د. عبد الجبار العبيدي، وثيقة املدينة ورشعية الدولة، عىل الرابط التايل: 

http://almothaqaf.com/index.php/derasat/888193.html

أو  الحاكمة واملجتمع املدين  والنخب  اإلمربيالية  التّومي،  - محمد صالح 

 / 9 بتاريخ  العوملة، مقال منشور مبوقع مجلة الشعب  الهيمنة يف مناخ  مثلث 

0] / 0]0]م.

- محمد مريس، بني الدولة واملجتمع املدين، مقال منشور مبوقع إضاءات 

يف 7] يناير 7]0]م.

الجديدة،  العلامنية  الطروحات  قراءة يف  العلامنية  أقنعة  يحيى،  د. محمد   -

مجلة البيان، ]/ 6 / 008]م.

مصطفى عطية جمعه، تعريف املجتمع املدين،  ]/0]/6]0]م عىل الرابط:

http://www.alukah.net/culture/0[077[6//#ixzz4cnMXTn1s

civilsociety@ohchr.org
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