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مرسوم إنشاء املعهد
مرسوم رقم ( )39لسنة 2005م (املواد الثالث األوىل)
بإنشاء وتنظيم
معهد البحرين للتنمية السياسية
املعدل باملرسوم رقم ( )41لسنة  2008واملرسوم رقم ( )81لسنة 2009
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد اإلطالع على الدستور،

وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ،2001
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2002بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى والنواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،وبناء على عرض رئيس جملس الوزراء،

رمسنا باآليت:
مادة - 1 -
ينشأ معهد متخصص للتدريب ،يسمى «معهد البحرين للتنمية السياسية» يلحق مبجلس الشورى ،ويشار إليه يف هذا املرسوم بكلمة «املعهد».
مادة - 2 -
يهدف املعهد ،يف إطار األسس واملبادئ الدستورية والقانونية ،إىل حتقيق األغراض التالية:
 .1نشر ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ الدميقراطية السليمة.
 .2توفري برامج التدريب والدراسات والبحوث املتعلقة باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب املختلفة ،وبوجه خاص الفئات التالية:
(أ) أعضاء جملسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع اجمللسني.
(ب) أعضاء اجملالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه اجملالس.
(ج) العاملني يف وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين.
 .3نشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني وفقًا ألحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
 .4دعم وتنمية البحوث العلمية يف جمال النظم السياسية والقانون الدستوري.
 .5دعم التجربة الربملانية من خالل شرح آلياهتا ،وأساليب عملها ،وبيان دور السلطة التشريعية الرقايب والتشريعي.
 .6دعم جتربة اجملالس البلدية ،ودورها يف خدمة الوطن واملواطن.
 .7ترسيخ مبدأ املشروعية وسيادة القانون.
 .8توفري الربامج املتعلقة بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
 .9دعم املراكز واجلمعيات القائمة على محاية حقوق اإلنسان.
 .10تدريس أسس وأطر ومبادئ املشروع اإلصالحي احلديث ململكة البحرين وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
 .11تعزيز ونشر ثقافة احلوار وتبادل الرأي.
 .12إعداد مؤهلني لالخنراط يف العمل السياسي.
مادة - 3 -
يباشر املعهد كافة املهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضه ،وله بوجه خاص ما يلي:
 .1حتديد برامج التدريب والدراسة والبحوث اليت تالئم خمتلف فئات الشعب.
 .2عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الدميقراطية ملختلف فئات الشعب.
 .3عقد الندوات واللقاءات املختلفة جلميع فئات الشعب من أجل تنمية الوعي باملشاركة يف احلياة السياسية مبختلف أشكاهلا.
 .4مجع ونشر وحفظ الوثائق واملبادئ واألحباث واملعلومات الدستورية وغري ذلك مما يساعد على نشر ثقافة الدميقراطية.
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كلمة املعهد
لقد هيأت اخلطوات اإلصالحية اليت انتهجتها مملكة البحرين وما شهدته من تطور دميقراطي
يف ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
فضاء رحبًا للمجتمع املدين ملمارسة دوره حبرية تامة ،األمر الذي مكنه من القيام بدور
البحرينً ،
نشط يف احلراك االجتماعي والسياسي باململكة ،وش ّكل دعامة لقيم التحول الدميقراطي وتنمية
الوعي لدى اجملتمع.
ويف ضوء األمهية اليت ميثلها اجملتمع املدين ،كأحد مؤشرات التحول الدميقراطي ،اليت يهتم معهد
البحرين للتنمية السياسية برصدها ودراستها هبدف تعزيز مبادئ الدميقراطية السليمة ،يأيت هذا
اإلصدار بعنوان “اجملتمع املدين والدولة والتحول الدميقراطي  ..إطـار نظـري ومفـاهيمي” ،ليشكل
إضافة جديدة للجهود البحثية واألكادميية اليت يدعمها املعهد انطالقًا من إميانه بأمهية البحث
والدراسات املعمقة يف جماالت العلوم السياسية واليت تصب يف صاحل تنمية الوعي السياسي ونشر
الثقافة السياسية.
وتطرح الدراسة اليت أعدهتا الدكتورة إميـان حسـن األستاذ املشارك بقسم العلوم السياسية يف
جامعة العلوم التطبيقية مبملكة البحرين عددًا من املفاهيم املرتبطة مبفهوم الدولة ،واجملتمع
املدين ومكوناته ،ومفهوم التحول الدميقراطي ،وتلقي الضوء على مدى مسامهة اجملتمع املدين
يف عملية التحول الدميقراطي والكيفية اليت يتم هبا ذلك ودرجاته.
وتتناول الدراسة وفق منهج علمي؛ طبيعة العالقة بني الدولة واجملتمع املدين ،ودور اجملتمع املدين
يف عملية التحول الدميقراطي ،من خالل رصد مؤشرات العالقة بني اجملتمع املدين والدولة
من ناحية ،والتحول الدميقراطي من ناحية أخرى ،وذلك من منطلق ما يشكله اجملتمع املدين
من أمهية يف تنمية ثقافة املشاركة وغرس قيم الدميقراطية اليت تدعم بدورها عملية التحول
الدميقراطي.
كما تسلط الدراسة الضوء على جوانب عدة يف غاية األمهية بالنسبة للقارئ والباحث؛ ومنها
العوامل اليت تؤدي إىل بروز مؤسسات اجملتمع املدين ،ومدى ارتباطها بالتطور الدميقراطي يف
اجملتمع ،وعالقة مؤسسات اجملتمع املدين بالدولة ،وأمناط التفاعل بينهما ،وروابط وأمناط
التفاعل بني مؤسسات اجملتمع املدين نفسها ،من حتالفات وصراعات ،إضافة إىل عالقة مؤسسات
اجملتمع املدين بنظائرها إقليميًا ودوليًا ،وما يثريه هذا من قضايا تتعلق بالتمويل اخلارجي،
وأولويات نشاط هذه املؤسسات وتوجهاهتا ،وهي قضايا باتت تشكل يف الوقت الراهن إشكاليات
جديرة بالبحث والدراسة.
6

ين والدولة والتحوّل الدميقراطيّ (إطار نظري ومفاهيمي)
اجملتمع املد ّ

ي
المجتمع المدن ّ

والدولة والتحوّل
الديمقراطي
ّ

ومفاهيمي
المقدمة
إطار نظري ّ
المدني
المجتمع
ّ
والتحول
والدولة
ّ
الديمقراطي
ّ
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املقدمة
ّ
شهدت السنوات األخرية ،وما تزال نقاشًا صاخبًا ،ثريًا متنوعًا ،حول موضوع «اجملتمع
املدين» واإلشكاليات املرتبطة به .وأصبح مفهوم اجملتمع املدين الزمة ضرورية يف كل مناسبة
ختص نقاش مفهوم الدميقراطيّة أو اإلصالح السياسي أو التحوّل الدميقراطيّ .وقد زادت أمهية
مفهوم «اجملتمع املدين»؛ نتيجة تلك النزاعات اليت ارتسمت يف الفترة األخرية ،املتعلقة بتطور
الدولة ،وكذلك بسبب العالقات الناشئة بينها وبني اجملتمع ،حيث جترى بلورة العالقات الضرورية
بني اجملتمع املدين واجملتمع السياسي ،وتُبذل جهودٌ فكرية للتّأصيل النظري لتلك العالقات.
وأل ّن النقاش الدائر حول اجملتمع املدين مل يعد أكادمييًا صرفًا ،بل اختذ طبيعة السياسة العملية
امللموسة ،فإنه ميكن القول إذن إ ّن مصطلح «اجملتمع املدين» يصبح شعارًا تعبويًا ملختلف القوى
والفئات احملليّة ،االجتماعية الساعية إىل إجراء حتوالت عميقة يف خمتلف مستويات التشكيل
االجتماعي يف العديد من البلدان .ولكن على الرغم من أمهية هذه اإلشكالية فقد ظل النقاش
حوهلا ،يف العديد من اجملاالت ،نقاشًا جمردًا وعموميًا ،وغري موضوعي يف أحيان أخرى ،وظلت
بعض القضايا املرتبطة مبفهوم اجملتمع املدين غامضة وتتطلب معاجلة متأنية.
فاجملتمع املدين هو مجلة املؤسسات السياسيّة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اليت
تعمل يف ميادينها املختلفة؛ من أجل تلبية االحتياجات امللحّة للمجتمعات احمللية ويف استقالل
نسيب عن سلطة الدولة ،أي أ ّن اجملتمع املدين عبارة عن مؤسسات مدنية ال متارس السلطة ،وال
تستهدف أرباحًا اقتصادية ،ولكن هلا دور سياسي يتمثل يف املسامهة يف التأثري على عملية صنع
السياسات العامة ،وصياغة القرارات من موقعها خارج املؤسسات احلكومية .ويعدّ النزاع بني النظم
السياسيّة ومؤسسات اجملتمع املدين حول دورها السياسي ،مؤشرًا على أ ّن مسألة تنظيم احلدود
واالختصاصات يف اجملال العام مازالت مسألة غري حمسومة يف سياسات وتوجّهات العديد من
الدول.
وعلى الرغم من أ ّن مؤسسات اجملتمع املدين ال تسعى ّإل للوصول إىل السلطة ،فإهنا تقوم
فضل عن
بدور سياسي بارز يتم ّثل يف تنمية ثقافة املشاركة مبا يدعم قيم التحول الدميقراطيّ ً
قيامها بدور أساسي يف تربية املواطنني وتدريبهم عمليًا وإكساهبم خربة املمارسة الدميقراطيّة،
وهناك أيضًا ما يتعلق مبهام اجملتمع املدين يف تطوير ثقافة شعبية لدى الناس ،تقوم على إبراز
خلقة تودّي إىل االرتقاء
أمهية تنظيم اجلهود الذاتية واملبادرات التطوعية يف صياغة تنظيمية ّ
بالوعي السياسي وبالثقافة السياسيّة ،مما يدفع الناس إىل املشاركة اجلادة يف عملية صناعة
القرار السياسي والتأثري على السياسات العامة للحكومة يف خمتلف اجملاالت.
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يف هذا اإلطار جاء تزايد االهتمام األكادميي بظاهرة املنظمات غري احلكومية اليت تدخل
ضمن مكونات اجملتمع املدين ،بفعل عدد كبري من املتغريات ،خاصة طوال عقد التسعينيات،
كانتهاء حقبة احلرب الباردة ،واهنيار االحتاد السوفييت ،وتفكك املنظومة االشتراكية ،وتسارع
عمليات العوملة ،ومع رسوخ مفهوم «اجملتمع املدين العاملي» ،وذلك من قبيل الشبكات الدولية،
للدفاع عن حقوق اإلنسان والدميقراطية ،ودعم اجملتمع املدين .وتزايد ضغوط البيئة الدوليّة؛
لوضع إطار قانوين حاكم لوجود املنظمات الوطنية غري احلكومية ونشاطها ،يف السياسات
احلكومية القومية.
املنظمات تقع بني احلكومة والقطاع
املنظمات غري احلكومية إىل جمموعة من ّ
ويشري مفهوم ّ
املنظمات غري احلكومية ،Non Governmental Organizations
اخلاص ،وتتعدد تسمياهتا فهي ّ
املنظمات اليت ال هتدف إىل الربح  ،Non Profit Organizationsوهي القطاع الثالث Third
وهي ّ
 ،Sectorوهي كذلك املنظمات التطوعية  ،Voluntary Organizationsوهي اجلمعيات األهلية
يف بعض الدول العربية .كما تتعدد تعريفات املنظمات غري احلكومية ،وتعكس مراجعة األدبيات
يف هذا اجملال غياب االتفاق حول تعريف دقيق وحمدد ،بل صعوبته.
املنظمات غري احلكومية على حنو إجرائي  -وهو التعريف الذي تتبناه الدراسة
وميكن تعريف ّ
ُنظم بواسطة جمموعة من
 بأهناّ :منظمات مستقلة نسبيًا عن الدولة ،ال هتدف إىل الربح ،وت َّ
األفراد ،هلا هيكل تنظيمي وشخصية اعتبارية قانونية ،وتسعى إىل التأثري على السياسات العامة
للدولة.
ويشري هذا التعريف إىل جمموعة من املقوّمات هي:
•أنّها نشاط طوعي وتطوعي ال يسعى إىل الربح.
جزءا من سلطات الدولة وال من أجهزهتا.
•أنّها غري حكومية ،مبعىن أنّها ليست ً
•أنّها تتبىن أهدا ًفا متنوعة متصلة بأهداف عامة هتم اجملتمع وتتعدى النطاق اخلاص
ألعضائها.
•تنظمها مجاعة من األشخاص يف إطار قانوين له شخصية اعتبارية.
ويرجع اهتمام الباحث بدراسة املوضوع حمل البحث إىل عدة اعتبارات علمية وعملية كاآليت:
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الناحية العلمية:
حيث تسعى الدراسة إىل تقدمي ،وطرح عدد من املفاهيم اليت ترتبط مبوضوع الدراسـة وهي:
مفهوم الدولة ،واجملتمع املدين ومكوناته ،ومفهوم التحول الدميقراطيّ ،فالبعض يرى أ ّن وجود
جمتمع مدين قوي بدرجة عالية من املنافسة هو أحد مؤشرات الدميقراطيّة .فإىل أي مدى يساهم
اجملتمع املدين يف عملية التحول الدميقراطيّ والكيفية اليت يتم هبا هذا الدور ،ودرجاته؟
الناحية العملية:
حيث حتاول الدراسة التطرّق ملوضوع ،شغل الكثري من املفكرين ،والباحثني املهتمني بعملية
التحول الدميقراطيّ ،وهو طبيعة العالقة بني الدولة واجملتمع املدين ،ودور اجملتمع املدين يف عملية
التحول الدميقراطيّ ،وعليه فإن الدراسة تسعى إىل تقدمي املؤشرات اليت ميكن من خالهلا معرفة
العالقة بني اجملتمع املدين والدولة من ناحية ،وبينه والتحول الدميقراطيّ من ناحية أخرى،
وحتتاج املكتبة العربية إىل تو ّفر مثل هذا النوع من الدراسات اليت توضح أهم هذه املؤشرات.
ويدور موضوع البحث ،يف إطار جمموعة املفاهيم املتعلقة مبوضوع اجملتمع املدين ،والتحول
الدميقراطيّ ،األمر الذي يطرح أسئلة عديدة ،يتعلق أوهلا بالعوامل اليت تؤدي إىل بروز مؤسسات
اجملتمع املدين ،ومدى ارتباطها بالتطور الدميقراطيّ يف اجملتمع .وثانيها بعالقة مؤسسات
اجملتمع املدين بالدولة ،وأمناط التفاعل بينهما ،وثالثها يرتبط بأمناط التفاعل بني مؤسسات
اجملتمع املدين نفسها ،من حتالفات وصراعات ،ورابعها يتوجه لعالقة مؤسسات اجملتمع املدين
بنظائرها إقليميًا ودوليًا ،وما يثريه ذلك من قضايا تتعلق بالتمويل اخلارجي ،وأولويات نشاط
هذه املؤسسات وتوجهاهتا.
يف هذا اإلطار يعدّ منهج حتليل النظم من املناهج األكثر شيوعًا يف دراسة منظمات اجملتمع
نسقا فرعيًّا من مؤسسات اجملتمع املدين ،هذا النسق
املدين ،بالنظر إىل اجلمعيات األهلية بوصفها ً
يكون له مدخالت هي اإلطار القانوين للمؤسسة ،وله خمرجات هي جماالت نشاط هذه اجلمعيات،
أما «الصندوق األسود» أو عملية التحويل ،فتتمثل يف عملية صنع القرار ،وهذا النسق الفرعي يعمل
يف إطار بيئة داخلية هي النظام السياسي ،وبيئة خارجية هي املنظمات والشبكات اإلقليمية والدولية
والسياسة اخلارجية للدول الكربى جتاه اجلمعيات األهلية.
و ينبغي اإلشارة يف هذا اإلطار  -ووفقًا ملوضوع الدراسة  -إىل عدد من الدراسات املهمة ،اليت تدور
حول املداخل األساسية لدراسة هذا املوضوع:
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أوهلا مدخل التحول الدميقراطيّ  ،Democratizationومن الدراسات الرائدة يف هذا اجملال
دراسة صمويل هنتنجتون((( «املوجة الثالثة للدميقراطية» ،الذي قدّم منوذجًا لتفسري التحول
الدميقراطيّ يف عدد كبري من الدول (حوايل ثالثني دولة ،خالل الفترة من  1974إىل ،1990
فطرح العديد من األفكار حول أسباب ظاهرة التحول إىل الدميقراطيّة ،وآليات هذا التحوّل،
واإلستراتيجيات اليت ّمت اختيارها يف تلك الدول ،متزامنًا مع مناقشة العوامل الداخلية واخلارجية
اليت تتشابك فتؤثر يف تلك االختيارات).
أما املدخل الثاين فهو مدخل اجملتمع املدين  ،Civil Societyالذي اختذه العديد من الباحثني
مدخل لدراسة النظم السياسيّة وحتليلها ،وقد ارتبط إحياء املفهوم وتزايد توظيفه يف التحليل
ً
السياسي ،بتزايد وازدهار منظمات اجملتمع املدين يف العديد من دول العامل خالل الربع األخري من
القرن العشرين ،وبرزت العديد من الدراسات اليت انكبت على تعريف ذلك املفهوم وتأصيله ،والذي
وقبول واسعَيْن بني الباحثني.
صادف شيوعًا ً
وأبرزت جمموعة من هذه الدراسات عالقة التداخل بني مفهومي اجملتمع املدين والتحول
الدميقراطيّ ،ورصدت دراسات أخرى آثار العوملة وتداعياهتا على اجملتمع املدين ،حيث تعددت
الرؤى هبذا اخلصوص ،فهناك دراسات ترى أ ّن العوملة أدت ،مبا تضمنته من تطورات على املستوى
االقتصادي والسياسي ،إىل إحداث اختالفات كبرية بني األفراد والدول ،بتعميق االختالفات
االقتصادية بني الدول الغنية والدول الفقرية ،بل بني األغنياء والفقراء داخل الدولة نفسها ،ومن
أهم الدراسات يف هذا اإلطار ،دراسة لوليام روبنسون بعنوان «العوملة :تسع مسات يف عصرنا»(((،
ودراسة جلورج لودج بعنوان «إدارة العوملة»((( ،ودراسة دانييل جني وجوزيف ستانسالف بعنوان
«برجا التحكم والقيادة :املعركة بني الدولة والسوق هي اليت تعيد تشكيل العامل احلديث»(((.
وذهب رأي آخر إىل أ ّن العوملة ،مبا تتضمنه من ثورة يف املعلومات واالتصاالت وشيوع
قيم ومبادئ الدميقراطيّة واملشاركة وحقوق اإلنسان عرب احلدود ،مثلت دعمًا لعملية التطور
الدميقراطيّ داخل الدول ،واليت كان من أبرز انعكاساهتا :ازدهار دور املنظمات غري احلكومية
على املستوى العاملي ،خاصة املنظمات الدفاعية اليت تتبىن قضايا حقوق اإلنسان ،فهناك دراسة
-1
-2
-3
-4

صمويل هنتنجتون ،املوجة الثالثة ،التحول الدميقراطيّ يف أواخر القرن العشرين ،ترمجة عبد الوهاب علوب( ،القاهرة :مركز
ابن خلدون للدراسات اإلمنائية.)1993 ،
William Robenson, Globalization: Nine Theses on our Epoch, Race and Class, Oct - Dec 1996.
جورج لودج ،إدارة العوملة ،ترمجة حممد رؤوف حامد( ،القاهرة :املكتبة األكادميية.)1999 ،
دانييل جني وجوزيف ستانسالف ،برجا التحكم والقيادة :املعركة بني الدولة والسوق هي اليت تعيد تشكيل العامل احلديث ،يف:
فرانك جي وجون بويل (حمرران) ،العوملة :الطوفان أم اإلنقاذ ،ترمجة فاضل جتكر( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية
واملنظمة العربية للترمجة.)2004 ،
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لكليفورد بوب بعنوان «العوملة واهليكلة اجملتمعية حلقوق اإلنسان»((( ،ودراسة روزيناو املعنونة
«حقوق اإلنسان يف عامل مشاغب ومتعومل»((( ،ودراسة كامول تراكول املعنونة «العوملة وحقوق
اإلنسان»(((.
ويف هذا السياق ،أكد عدد من الباحثني بروزَ دور املنظمات غري احلكومية على املستوى الدويل
واحمللي يف متابعة العديد من القضايا املتعلقة بالفقر والبطالة واملرأة وحقوق اإلنسان والبيئة،
ووفقا هلذه الدراسات ،فقد تعززت من هذا الدور ثورة املعلومات واالتصاالت ،مبا تضمنته من
ً
تدفق معريف ومعلومايت كبري ،أدى إىل تنامي دور املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تعىن بعدد
من القضايا العاملية عابرة احلدود ،مثل البيئة واملرأة وحقوق اإلنسان ،وأكد الباحثون يف هذه
الدراسات آثارَ بروز هذا الدور ،يف ظل تنامي ما يُعرف باجملتمع املدين العاملي والشبكات الدولية
عابرة احلدود .ومن أهم الدراسات يف هذا اجملال دراسة بنجامني باربر بعنوان «دميقراطية
العوملة»((( ،ودراسة نيكانور بريلس بعنوان «اجملتمع املدين :القوة العاملية الثالثة»((( ،ودراسة أماين
قنديل بعنوان «اجملتمع املدين العاملي»(.((1
ومن هذا املنطلق قمنا بتقسيم هذا الكتاب إىل مقدمة وثالثة مباحث ،باإلضافة إىل اخلامتة.
ويتعرض الكتاب مبباحثه الثالثة ،ملوضوعات الدولة ،واجملتمع املدين ،والتحول الدميقراطيّ،
والعالقة بينهم ،كما يتناول موضوع املنظمات غري احلكومية وموقعها يف التحليل السياسي،
والدراسة املقارنة للنظم السياسيّة ،وكيف ميكن االستفادة يف هذا اجملال من مفهومي اجملتمع
املدين والتحوّل الدميقراطيّ ،كمداخل لتحليل دور املنظمات غري احلكومية.

-5
-6
-7
-8
-9
-10
12

Clifford Bob, Globalization and the Social Construction of Human Rights Campaign, Available at: http://
hypatia.ss.uci.edu/Brysk/Bob.html.
James. N. Rosenau, Human Rights in a Turbulent and Globalized World, Available at: http://pbs.org/
globalization/transcript.html.
Kamol Trakul, Globalization and Human Rights, Available at: http://www.hurights.org.jb/asia - pasific/
no - 12 - globalization.htm.
Benjamin Barber, Globalization Democracy, the American Prospects Magazine, September 2000.
Nicanor Berlas, Civil Society: The Third Global Power, Available at: http://www.southerncrassreview.
org/infor3.de/fts.
أماين قنديل ،اجملتمع املدين العاملي( ،القاهرة :مركز الدراسات السياسيّة واإلستراتيجية.)2002 ،
ين والدولة والتحوّل الدميقراطيّ (إطار نظري ومفاهيمي)
اجملتمع املد ّ

ي
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المجتمع
ّ
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مفاهيمي ّ
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ّ
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ازداد االهتمام مبفهوم اجملتمع املدين ومؤسساته مع تبلور املوجة الثالثة للتحول الدميقراطيّ يف
حقبة التسعينيات ،ويقصد باجملتمع املدين كل املؤسسات واهليئات واألنشطة ذات الطابع الطوعي
التطوّعي ،ويندرج فيه التنظيمات أو النقابات املهنيّة ،واالحتادات والنقابات العمّاليّة ،واملنظمات
غري احلكوميّة ،اليت تشمل اجلمعيات األهليّة ،ومجاعات رجال األعمال ،واملنظمات احلقوقيّة،
والنوادي االجتماعيّة ،ومراكز الشباب( .((1واجملتمع املدين بوصفه جترب ًة إنساني ًة ،وليس مصطلحًا،
وُجد عند كل األمم اليت عرفت أشكال التعاون والتكافل االجتماعي ،اليت نظم الناس فيها أنّفسهم
بوصفهم كيانًا تعاونيًّا مستقال عن الدولة.
ويثري موضوع اجملتمع املدين العديد من القضايا والتساؤالت على صعيد اجملتمع بقواه،
وتكويناته ،ومؤسّساته ،وأمناط ثقافته ،كما يثري أيضًا العديد من املشكالت على صعيد الدولة
بأجهزهتا ومؤسساهتا يف اجملاالت املختلفة ،ألن طبيعة احلركة وحدودها ومساحتها أمام
مؤسسات اجملتمع املدين حتدد مساهتا ومالحمها من خالل حتديد أنّماط العالقة بني الدولة
من ناحية والكيانات االجتماعية من ناحية أخرى( .((1وقد تواتر احلديث حول اجملتمع املدين
ودوره سواء يف داخل الدول أم على املستوى العاملي ،وذلك بسبب النمو الكبري وغري املسبوق يف
مؤسسات اجملتمع املدين ،والتوسع امللحوظ يف أنّشطتها وفاعليتها يف إطار البحث عن آليات
ميكن أ ّن تسهم يف جتاوز أزمات اجملتمع عامة واملسامهة يف جوانب متعددة من تطوره ،كما
أ ّن هذا األمر يأيت استجابة لتحوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية ،وملطالب حملية ملحّة،
وتأثريات إقليمية ودوليّة ،يصعب مقاومتها ،متعلقة بالتوسع يف أدوار مؤسسات اجملتمع املدين.
وقد برز مدخل اجملتمع املدين ضمن املداخل التفسريية لعملية التحول الدميقراطيّ خالل العقدين
األخريين من القرن العشرين(.((1
1.1مفهوم املجتمع املدين
ليس هناك إمجاع بني الباحثني واملفكرين على تعريف حمدّد ملفهوم اجملتمع املدين ،فمنهم
وسيطا بني
ين؛ ليشمل كل صور املؤسسات اليت حتتل مركزًا ً
من يوسع من مفهوم اجملتمع املد ّ
العائلة ،بوصفها الوحدة األساسية اليت ينهض عليها البنيان االجتماعي ،والنظام القيمي يف
اجملتمع من ناحية ،والدولة ومؤسساهتا وأجهزهتا ذات الصبغة الرمسية من ناحية أخرى .ومنهم
 -11مروة حممد عبد املنعم بكر ،دور منظمات اجملتمع املدين يف التحول الدميقراطيّ يف مصر ( ،2007 - 1995رسالة دكتوراه ،كلية
التجارة ،جامعة أسيوط ،)2011 ،ص.181
 -12حسن حممد سالمة ،العالقة بني الدولة واجملتمع املدين يف مصر مع إشارة إىل اجلمعيات األهلية( ،رسالة دكتوراه ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسيّة ،جامعة القاهرة ،)2004 ،ص أ.
 -13مروة حممد عبد املنعم بكر ،مرجع سابق ،ص.2
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من يضيق املفهوم حبيث يشري إىل التنظيمات احلديثة غري احلكومية اليت تنشأ خلدمة املصاحل
أو املبادئ املشتركة ألعضائها .وال يقتصر اخلالف على التعريف الذي تراوح بني هذين القطبني،
بل يظهر خالف حاد حول منط العالقات اليت تُدعم من خالل اجملتمع املدين ومؤسساته ،وهو
خالف يربز مواقف أيديولوجية خمتلفة ،فهناك من يربط بني نشوء اجملتمع املدين والدميقراطية
واحلرية ،حبيث يصبح اجملتمع املدين مراد ًفا لفضاء من احلرية واملبادرات الطوعية واالختيارية
اليت يقوم هبا األفراد واجلماعات ،مبقابل سلطة الدولة أو السلطة العسكرية .وهناك من يؤكد
آلي َة معارضةِ الدولة وكبح سلطة تدخلها يف شئون األفراد واجلماعات ،فاجملتمع املدين ال يتمايز
عن الدولة فحسب ،بل يواجهها ،وجياهبها ،ويعارضها ،وقد تصل معارضته إىل حدّ التناقض
التناحري يف ظروف مغيّتة ،ويف حاالت حمدودة ،وقد يتطرف البعض إىل درجة إنكار شكل من
أشكال العالقات املدنية يف ضوء طبيعة الدولة القطرية اليت مل هتيئ التربة املالئمة لنمو اجملتمع
املدين ،ومل تؤسس دولة ملتحمة مبجتمعها( .((1ومن مث تتعدد التعريفات املُقدمة ملفهوم اجملتمع
املدين باختالف الباحثني ومرجعياهتم وانتماءاهتم ،ومن أبرز تلك التعريفات ما يأيت:
1.1هو شبكة التنظيمات التطوعية اليت متأل اجملال العام بني األسرة والدولة ،وتعمل على حتقيق
املصاحل املادية واملعنوية ألعضائها ،والدفاع عن هذه املصاحل يف إطار االلتزام بقيم ومعايري
االحترام والتسامح السياسي والفكري ،والقبول بالتعددية واالختالف ،واإلدارة السلمية
لالختالفات والصراعات ،واالحترام حلقوق اإلنسان سواء االجتماعية أم االقتصادية أم
الثقافية(.((1
2.2هو تلك املؤسسات السياسيّة واالقتصادية واالجتماعية والنقابية اليت تعمل يف استقالل عن
سلطة الدولة ،لتحقيق أغراض متعددة (سياسية ونقابية وثقافية واجتماعية وتنموية)(.((1
3.3هو ذلك اجملال الواقع بني األسرة والدولة ،الذي يتشكل من جمموعة النظم واملنظمات
واملؤسسات واهليئات غري اإلرثية من ناحية (أي غري موروثة وغري قائمة على رباط العائلة أو
القبيلة) ،وليست حكومية من ناحية أخرى ،وجتمع بني األعضاء يف رابطة قائمة على أساس
من املصلحة واإلرادة احلرة والتطوع(.((1
-14
-15
-16
-17

أمحد زايد ،اجملتمع املدين والثقافة املدنية ،ورقة مُقدمة إىل ندوة اجملتمع املدين اليت عُقدت بكلية دار العلوم يف التاسع عشر من
شهر أكتوبر ( ،2004اجليزة :كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،)2004 ،ص.2
مروة حممد عبد املنعم بكر ،مرجع السابق ،ص.2
سعيد بن سعيد العلوي وآخرون ،اجملتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطيّة( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)1992 ،ص.37
حممد عثمان اخلشت ،معىن وحدود اجملتمع املدين ،ورقة مُقدمة إىل ندوة اجملتمع املدين اليت عُقدت يف كلية دار العلوم يف
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4.4هو جمموعة من األبنية السياسيّة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية ،اليت تنظم
يف إطار شبكة معقدة من العالقات واملمارسات بني القوى والتكوينات االجتماعية يف اجملتمع،
وحيدث ذلك بصورة ديناميكية مستمرة من خالل جمموعة من املؤسسات التطوعية اليت تنشأ
وتعمل باستقاللية عن الدولة(.((1
ويرى بعض الباحثني أ ّن اجملتمع ينقسم إىل أربعة مكونات متداخلة أو متقاطعة هي جمال
الدولة الذي يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،واجملال اخلاص الذي يتكون
من العائلة ومجاعات الرفاق ،وجمال السوق مبا يشمله من تنظيمات تشارك يف عملية اإلنتاج
وتستهدف الربح ،واجملال العام الذي يشمل كافة التنظيمات الطوعية من أحزاب ونقابات
واحتادات وحركات اجتماعية وكيانات دينية(.((1
وتشري التعريفات الغربية ملفهوم اجملتمع املدين إىل أ ّن اجملتمع املدين هو جمموعة التنظيمات
التطوعية احلرة اليت متأل اجملال العام بني األسرة والدولة ،أي بني مؤسسات القرابة اليت ال جمال
لالختيار يف عضويتها ومؤسسات الدولة ،هذه التنظيمات التطوعية احلرة تنشأ لتحقيق مصاحل
أفرادها ،أو لتقدمي خدمات للمواطنني ،أو ملمارسة أنّشطة إنسانية متنوعة ،وتلتزم يف وجودها
ونشاطها بقيم ومعايري التسامح واملشاركة وتؤمن بقيم االختالف ،واحترام حريات اآلخرين
وقبول اآلخر والبعد عن العنف والتعصب(.((2
ويذهب بعض الباحثني إىل لزوم تو ّفر ثالثة عناصر لقيام اجملتمع املدين ،هي:
أ  -تو ّفر تنظيمات رمسية متنوعة األمناط فيما بني اجلماعات والتجمعات والطبقات والشرائح
املختلفة.
ب  -تو ّفر روح التسامح بوصفها قيمة جوهرية مقبولة من اجلميع.
ج  -وضع قيود على سلطة الدولة يف عالقتها باجملتمع املدين القائم على أساس رابطة اختيارية
يدخل فيها األفراد طواعية ،ويضم كل املؤسسات االقتصادية والثقافية والتنظيمات
االجتماعية واملؤسسات الدينية والتعليمية واالحتادات املهنية والنقابات العلمية واألحزاب
السياسيّة(.((2
-18
-19
-20
-21
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ويرى البعض اآلخر أ ّن مفهوم اجملتمع املدين ينطوي على ثالثة مقومات أو أركان أساسية تتمثل
يف:
أ  -الفعل اإلرادي احلر ،فاجملتمع املدين يتكون باإلرادة احلرة ألفراده؛ ولذلك فهو خيالف
اجلماعة القرابية.
ب  -التنظيم اجلماعي ،فاجملتمع املدين هو جمموعة تنظيمات ،كل منها يضم أفرادًا أو أعضاء
ينضمون إليها مبحض إرادهتم وفق شروط يضعها من يؤسسون التنظيم ،وهذا التنظيم
الرمسي أو شبه الرمسي هو الذي مييز اجملتمع املدين عن اجملتمع عمومًا.
(((2
ج  -التسامح وقبول اآلخر وااللتزام يف إدارة اخلالف مع اآلخرين ومع الدولة بالوسائل السلمية .
وعلى الرغم مما قد يبدو من خالف ظاهري بني مفكري وعلماء السياسة العرب حول مسمّى
مثة
اجملتمع املدين ومدى مالءمته للبيئة العربية واإلسالمية ،وطرح بعضهم مسمّيات أخرى ،فإ ّن ّ
اتفا ًقا فيما بينهم على ضرورة وجود مؤسسات وسيطة بني الفرد والدولة ،تسودها قيم التسامح
وقبول اآلخر واحلوار بالوسائل السلمية(.((2
خالصة القول ميكن تعريف اجملتمع املدين بأنه «جمموعة من املنظمات التطوعية املستقلة
نسبيًا ،اليت تكون اجملال العام لتحقيق مصاحل أفرادها أو حتقيق منفعة مجاعية للمجتمع ككل،
وهي يف ذلك ملتزمة بقيم ومعايري الثقافة املدنية واالحترام والتراضي واإلدارة السلمية للتنوع
ووفقا لذلك فإن اجملتمع املدين يستند إىل ثالثة مؤشرات ،هي :أنّه تعبري عن فعل
واالختالفً ،
إرادي حر جملموعة من الناس ،وأن هذا الفعل يسعى إىل حتقيق مصلحة اجتماعية عامة أو خاصة
إلحدى الفئات أو املناطق ،وأنه يتكون من جمموعة من املؤسسات واملنظمات غري احلكومية،
وأنه يقوم على مفاهيم الثقافة املدنية ،ويتكون اجملتمع املدين من :اجلمعيات األهلية واملنظمات
احلقوقية ،والنقابات املهنية والعمالية ،ومجاعات رجال وسيدات األعمال ،والغرف التجارية
والصناعية ،واحلركات االجتماعية واالحتجاجية».
ولقد عرف الفكر السياسي مفهوم اجملتمع املدين منذ القرن الثامن عشر ،مع ما يتميز به
املفهوم من قدم اختالف تعريفه حبسب املدارس الفكرية اليت تناولته .ومن أوائل املدارس الفكرية
اليت تعرضت ملفهوم اجملتمع املدين املدرسة الليربالية ،أما املدرسة الثانية اليت تناولت مفهوم
اجملتمع املدين فكانت املدرسة اهليجلية ،وتلتها املدرسة املاركسية بتفريعاهتا اليت مشلت إىل جانب
 -22سعد الدين إبراهيم (حمرر) ،اجملتمع املدين والتحول الدميقراطيّ يف الوطن العريب ،التقرير السنوي( ،القاهرة :مركز ابن خلدون
للدراسات اإلمنائية ،دار سعاد الصباح ،)1992 ،ص :ص .13 - 12
- 23ناهد عز الدين ،اجملتمع املدين ،موسوعة الشباب السياسيّة( ،القاهرة :مركز األهرام للدراسات السياسيّة واإلستراتيجية ،العدد
 ،)2000 ،5ص.22
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كتابات ماركس ،ما عرض فيه املفكر اإليطايل الشيوعي أنّطونيو جرامشي لبعض جوانب هذا
املفهوم.
فقد أكدت املدرسة الليربالية أ ّن اجملتمع املدين يرتبط بتو ّفر حريات سياسية واقتصادية
معيّنة ،حىت إذا مل يكن اجملتمع املدين جمتمعًا سياسيًا دميقراطيًا ،إال أنّه يقوم على رابطة حتظى
بالوالء من جانب املواطنني.
وعلى العكس من التقييم اإلجيايب للمجتمع املدين تطرح املدرسة اهليجلية تصورًا آخر للمجتمع
املدين يتفق فيه مع املدرسة الليربالية يف أ ّن هذا اجملتمع يقوم على احلرية االقتصادية ،ويشري
هيجل إىل اجملتمع املدين أحيانًا باسم اجملتمع الربجوازي .وينظر هيجل إىل اجملتمع املدين بوصفه
حلبة للصراع والتنافس بني املؤسسات الداخلة فيه ،حيث ال ترفع أي من مؤسسات اجملتمع املدين
أي قيم عامة ،وأكد هيجل أ ّن ترك احلرية هلذا اجملتمع يعىن أنّنا نقترب من حالة «حرب الكل
ضد الكل» ،وما يقلل من خطورة ذلك الوضع وجود نوع من العقالنية لدى أعضاء اجملتمع املدين.
ويتضمن اجملتمع املدين باإلضافة إىل املؤسسات االقتصادية مؤسسات اجتماعية وتنظيمات
متعددة ،كما يشمل أجهزة القضاء واإلدارة العامة.
أمّا املدرسة املاركسية فقد تأثرت بوصف هيجل للمجتمع املدين ،بيد أنّها اجتهدت يف أ ّن
حتدد طبيعة العالقة بني الدولة واجملتمع املدين ،مع تبيان مدى الفعالية اليت ميكن أ ّن يتسم هبا
هذا اجملتمع وبعض مؤسساته .فقد افترض كارل ماركس أ ّن منط اإلنتاج يتضمن بنية اقتصادية
معيّنة ،تتوافق معها بنية سياسية وأيديولوجية ،مبعىن أ ّن منط اإلنتاج يرتبط هبيكل طبقي أو
بنية حتتية ،وأكد ماركس أ ّن هذه البنية التحتية هي اليت حتدد يف املقام األخري طبيعة الدول.
بعبارة أخرى يؤكد ماركس أ ّن طبيعة اجملتمع املدين ونوع طبقاته والعالقة فيما بينها هي اليت
حتدد طبيعة الدولة .أما املفكر اإليطايل الشيوعي أنّطونيو جرامشي فقد توسع يف دراسة الدور
الذي تقوم به مؤسسات اجملتمع املدين ،ويبني جرامشي أ ّن هذه املؤسسات ميكن عن طريقها أ ّن
تؤكد الطبقة الصاعدة اقتصاديًا هيمنتها على اجملتمع ،بل أ ّن حتقق القبول لرؤيتها للعامل من
جانب األفراد اآلخرين عن طريق نشر هذه الرؤية باستخدام مؤسسات اجملتمع املدين.
ويذهب كثري من الباحثني إىل أ ّن املؤسسات اليت ميكن أ ّن تقوم يف هذا اجملتمع متنوعة
األسس ،فهناك مؤسسات تقوم على أساس طبقي مثل مجاعات رجال األعمال ونقابات العمال،
ومثة مؤسسات تقوم على أساس مهين مثل النقابات املهنية املختلفة ،كما أ ّن هناك املؤسسات
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اليت تعكس االهتمامات املتنوعة للمواطنني يف كافة اجملاالت سواء كانت ثقافية أم رياضية أم
تروجيية .ويتميز اجملتمع املدين عن اجملتمعات األخرى مبجموعة من السمات( :((2أمهها:
ووفقا هلذه القواعد تترك الدولة هلذا
وجود قواعد واضحة للعالقة بني الدولة واجملتمع املدينً ،
اجملتمع مساحة واسعة من احلرية واالستقالل ال ميكنها الرجوع عنها.
احترام حق التنظيم لسائر أفراد هذا اجملتمع أيًا كانت طبيعة هذا التنظيم واجلماعة
االجتماعية املطالبة به.
قبول أفراد اجملتمع حلق االختالف فيما بينهم وضماهنم حلقوق األقليات.

•
•
•

وفيما يتصل بالعالقة ما بني الدولة واجملتمع املدين ،فبداية يفترض أ ّن اجملتمع املدين باملعىن
سالف اإلشارة قد ال يتطابق مع حدود اجملتمع السياسي ،مبعىن أ ّن اجملتمع املدين قد يكون
قسمًا من اجملتمع السياسي ،وليس هو كل اجملتمع السياسي .ومن ناحية ثانية ختتلف املؤسسات
واملنظمات يف اجملتمع املدين من حيث ركائز القوة اليت تتمتع هبا ،وخنلص إىل أنّه على الرغم من
أ ّن بعض املفكرين السيما الليرباليني يوحون بأن أعضاء اجملتمع املدين متساوون يف احلقوق فإن
هناك تفاوتًا يف مقدار القوة السياسيّة الذي تتمتع به كل من هذه املنظمات ،ومن مث فإن عالقة
هذه املؤسسات بالدولة ستختلف حبسب ما يتاح هلا من ركائز تلك القوة .بعبارة أخرى ستكون
بعض مؤسسات اجملتمع املدين أقرب إىل الدولة وأكثر قدرة على التأثري ،وسيكون البعض اآلخر
مهمشًا داخل اجملتمع املدين .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن مفهوم اجملتمع املدين قد عاد إىل االستخدام
من جانب علماء السياسة يف السنوات األخرية بعد غياب استمر ما يقرب من مخسة عقود ،وذلك
بفضل التطورات اليت شهدهتا جمتمعات شرق أوروباّ ،مث بعض جمتمعات العامل الثالث اليت أكدت
الدورَ البالغ الذي قد تقوم به بعض مؤسسات اجملتمع املدين ،حىت عندما ال تتو ّفر كل شروط
اجملتمع املدين.
ومن املرجح أ ّن تتزايد أمهية هذا املفهوم يف ضوء التطورات اليت يشهدها العامل منذ هناية
الثمانينيات وبداية التسعينيّات ،وخاصة املوجة الثالثة من التحول الدميقراطيّ.

 -24ملزيد من التفاصيل انظر :مصطفى كامل السيد ،دراسات يف النظرية السياسيّة( ،القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة،
جامعة القاهرة.)2004 ،
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 .2مفهوم الدولة
تتعدد التعريفات املطروحة بشأن الدولة بتعدد املفكرين والعلماء املتناولني له ،فالدولة عند
هيجل هي جتسيد ألمسى فكرة أخالقية ،وعند ماكس فيرب هي التنظيم الذي حيتكر االستخدام
املشروع للعنف يف رقعة جغرافية معيّنة ،وعند كارل ماركس هي مبثابة جملس إدارة أو أركان
حرب الطبقة الربجوازية يف الدولة احلديثة .ويعدّها أنّصار االجتاه القانوين رابطة أو كيانًا يعمل
من خالل القانون ،وداخل حدود معيّنة باستخدام سلطة القهر ،أو كيانًا سياسيًّا قانونيًّا ذا سلطة
سياسية معترف هبا يف رقعة جغرافية حمددة على جمموعة بشرية معيّنة(.((2
وقد وردت كلمة «دولة» يف القرآن الكرمي مرة واحدة ،وذلك يف قوله تعاىل( :مَّا أَ َفاء َّ ُ
الل عَلَى
رَسُولِهِ مِنْ أَهْ ِل الْ ُقرَى َفلِلَّهِ وَلِلرَّسُو ِل وَلِذِي الْ ُقرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِ ِ
ني وَابْنِ السَّبِي ِل َكيْ ال يَ ُكو َن
دُولَ ًة بَيْنَ األ َْغ ِنيَاء مِن ُكمْ[ )..احلشر .]7/وقيل إن دُولَة  -بالضم  -يف املال ،ودَولة  -بالفتح  -يف
احلرب .ومعىن التداول انتقال الشيء من شخص إىل آخر ،ومن ذلك قوله تعاىل( :وَتِلْكَ األيَّامُ
نُدَا ِولُهَا بَيْنَ الن ِ
َّاس[ )..آل عمران ،]141/أي جنعلها يومًا جلماعة ويومًا ألخرى .كما تتداول
النقود بني األيدي ،ويقال كذلك «األيام دول» .ويشري املعجم الوجيز إىل أ ّن معىن الدُولَ ُة يدل على
الغلبة والسلطان ،وكذلك الشيء املتداول من مال وحنوه(.((2
ومن حيث اجلانب اللغوي ملصطلح «دولة» يف اللغات األجنبية ،فإنه يعين  Stateباللغة
اإلجنليزية و Etatباللغة الفرنسية ،وهي من أصل التيين  statusتشري إىل فكرة الوقوف واستقرار
الوضع ،وباملقابل فإن كلمة دولة يف اللغة العربية تفيد نقيض هذا املعىن ،وتتجلى مبعىن السلطة
والغلبة يف فترة االحنطاط اليت تلت اهنيار اخلالفة اإلسالمية وتفككها.
ولقد أثار تعريف الدولة يف أوساط الفقه والبحث خال ًفا شديدًا ،يعود سببه إىل اختالف زاوية
مرتبطا
البحث اليت تدخل يف اهتمام كل فقيه أو باحث ،فقد جعل البعض أساس قيام الدولة
ً
بانقسام أفراد اجلماعة إىل ح ّكام وحمكومني ،سواء أكان هذا االنقسام يف جمتمع بدائي أم يف
جمتمع متطور ،ومن هنا عَدّ هؤالء القبيل َة أو العشرية دول ًة ،طاملا أمكن فيها متييز فئة حاكمة
وأخرى حمكومة .ويف اجلانب اآلخر ذهب البعض إىل كون الدولة ليست جمرد انقسام اجملتمع إىل
حكام وحمكومني ،بل متثل وصول اجلماعات البشرية إىل مرحلة متقدمة من التطور احلضاري،
 -25سعد الدين إبراهيم وآخرون ،اجملتمع والدولة يف الوطن العريب( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1988 ،ص :ص - 42
.45
 -26جممع اللغة العربية ،املعجم الوجيز( ،القاهرة :وزارة التربية والتعليم ،)2008 ،ص.239
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دول جملرد وجود
قوامها الشعور بالصاحل العام ،وعليه فهم ال يعدون اجلماعات القبلية والعشائرية ً
سلطة للحكم فيها(.((2
وقد أصبح موضوع تكوين الدولة وفشلها من املوضوعات الرئيسية يف جمال العلوم السياسيّة
بسبب جتارب آسيا وأفريقيا الوسطى والقوقاز ودول جنوب الصحراء يف العقدين املاضيني( .((2ويف
هذا اإلطار يعد الكيان اإلقليمي دولة إذا كان يؤدي ثالث مهام أساسية ،هي :أ) فرض سيادهتا
على إقليم معيّن ،ب) تعبئة املوارد واجلماهري لتلبية احتياجات الدولة ،كما هو احلال يف حتصيل
الضرائب أو التعليم اإللزامي ،و ج) محاية رعاياها واملواطنني من التهديدات الداخلية واخلارجية
اليت تتعرض هلا حياهتم وحريات الفكر والتعبري ،بيد أ ّن الدول تغطي نطا ًقا واسعًا جدًا من
الدول الشمولية إىل الدول الفاشلة من حيث قدرهتا على السيطرة العامة والتطورات اليومية يف
بلداهنم(.((2
ويتفق معظم دارسي موضوع الدولة  -على الرغم من اختالفهم يف وجهات نظرهم حول
احملددات واملرتكزات النظرية  -على كون مفهوم الدولة يتجسد يف ثالثة مستويات هي :الدولة
كائن حي ،والدولة مبثابة جهاز آيل تتبىن وظائف آلية كإقرار السلم واألمن والنظام ،ومعىن الدولة
كائن افتراضي متتلك شخصية قانونية تكسبها مجلة صالحيات(.((3
وعلى الرغم من اخلالف الشديد بني الفقهاء والباحثني على تعريف الدولة( ،((3فإنه ال
اختالف بني التعريفات حول كون الدولة كيانًا سياديًّا تنظيميًّا له سلطاته ومسئولياته ،إال أ ّن
مثة تعريفات للدولة تنظر هلا من حيث عالقاهتا اخلارجية مع الكيانات األخرى ،ومثة تعريفات
أخرى تُعرف الدولة من حيث ميزان القوة الداخلي ،فعلى سبيل املثال عرف ماكس فيرب الدولة
-27
-28
-29

-30
-31

أنظر يف هذا السياق:
Pamela Brandwein, Rethinking the Judicial Settlement of Reconstruction, (Cambridge: Cambridge
.University Press, 2011), pp. 28 - 59
Omano Edigheji, A Democratic Developmental State in Africa?: A concept paper, Center for Policy Studies,
Research Report 105, May 2005, P: P.2 - 13.
Cem Karadeli, Failed State Concept and the Sub - Saharan African Experience, Çankaya University, Journal
of Arts and Sciences, Vol.12, April 2009, P: P.111 - 112. For more details please see: Fukuyama, Francis
Ford, State Building: Governance and World Order in the Twenty - first Century, (London: Profile Books,
2005).
السعيد لوصيف ،مرجع سابق ،ص .21
ملزيد من التفاصيل حول تعريف الدولة واالختالفات بني الباحثني بشأنه ،أنّظر :صالح الدين عامر ،مقدمة يف دراسة القانون
الدويل العام( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،)2007 ،ص :ص .429 - 427
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بأهنا «تلك الوحدة السياسيّة اليت حتتكر فيها اهليئة احلاكمة االستخدام املشروع للقوة املادية يف
إطار إقليم حمدد من أجل فرض نظامها»(.((3
خالصة القول إنه يلزم توافر ثالثة أركان رئيسية يف أي كيان أو وحدة ما حىت نستطيع أ ّن
نطلق عليه اسم الدولة ،وقد اتفق عليها الفقهاء والباحثون على الرغم من اخلالف الشديد بينهم
على تعريف الدولة ،وهي الشعب واإلقليم والسلطة السياسيّة ذات السيادة .ويضيف البعض اآلخر
ركنًا رابعًا إىل تلك األركان الثالثة ،هو االعتراف الدويل .ومىت توافرت تلك العناصر واألركان
أمكن إطالق لفظ الدولة على الكيان حمل االهتمام ،ومن ّمث احلديث عن دور هلذا الكيان املسمّى
بالدولة(.((3

 -32نق ًال عن :رنا مصطفى أبو عمرة ،فاعلية سياسة الواليات املتحدة األمريكية جتاه ظاهرة الدول الفاشلة أثناء فترة والية الرئيس
جورج بوش الثانية ( :)2008 - 2005بالتطبيق على املنطقة العربية( ،رسالة ماجستري ،جامعة الدول العربية ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،)2010 ،ص .14
 -33أمحد عبد الونيس وآخرون ،مذكرات يف القانون الدويل العام( ،القاهرة :د.ن ،)2007 ،ص :ص .121 - 120
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نسقا يتسم بإشاعة فضاء احلرية
مُنذ أ ّن ظهر مفهوم اجملتمع املدين إىل حيز الوجود بوصفه ً
ورفع الوعي اإلنساين واالجتماعي ،وبوصفه أساسًا للتغيري يف بنية اجملتمع وجعلها تتالءم مع
القيم اجلديدة ،كانت يف الواقع العالقة بينه وبني كيان الدولة يف أحيان كثرية عالقة تتسم بالتوتر
والرفض هلذا النسق اجلديد وثقافته الرحبة يف عموم اجملتمع ،وقد حصلت بفعل هذه املواقف من
قبيل الدولة وهي استبدادية السمات يف فترات طويلة من تارخيها املمتد طويال أحداث كثرية جتاه
نسق ومؤسسات اجملتمع ،اتسمت بالصدام واحملاربة والتنكيل بأعضاء منظمات اجملتمع املدين.
والدولة بوصفها كيانًا جبّارًا من اإلمكانيات السلطوية متتلك الكثري من اإلمكانيات التشريعية
والقانونية والواقعيّة؛ ألهنا حتتكر وتستأثر بكل شيء يف اجملتمع من التشريع إىل التنفيذ ،للتأثري
سلبًا على نشاطات وحتركات نُسق ونشاطات اجملتمع املدين .ومن هنا كانت والدة مفهوم اجملتمع
املدين يف بداياته ،يف أوروبا  -بصفتها اخلاصّة -صعبة جدًّا يف هذا املناخ املنغلق واالستبدادي يف
فترات احلكومات املطلقة الشمولية.
ولذلك جيب أ ّن تكون هناك عالقة متوازنة بني الدولة واجملتمع املدين ،حبيث تكون الدولة
مبثابة اإلطار السياسي والقانوين للمجتمع املدين ،وأن تكون حمايدة إزاء خمتلف قوى اجملتمع
املدين وتكويناته ،وأن تضع اإلطار إلدارة وحل الصراعات ،وال تكون أداة يف يد فئة أو حزب
حيتكرها لضمان استمرار السيطرة واهليمنة على اجملتمع.
فالعالقة بني اجملتمع املدين والدولة ليست جمرد عالقة نفي أو إثبات ،وإمنا هي عالقة يتحول
فيها كل طرف إىل مر ّكب مكوّن للطرف اآلخر ،حيث مل يعد اخليار بني دولة دميقراطية تنفي
احلاجة إىل جمتمع مدين؛ ألهنا مت ّثله ،وجمتمع دميقراطي ينفي احلاجة إىل الدولة؛ ألنه قادر
على إدارة شئونه.
1 .1اإلطار القانوين للعالقة بني الدولة واملجتمع املدين
ميكن القول بأ ّن العالقة بني اجملتمع والدولة تستمد استمراريتها وتواصلها من قيام الدولة
بسنّ التشريعات ،ووضع القوانني اليت حتدّد إطار احلركة لقوى اجملتمع من ناحية ،ومن احترام
قوى اجملتمع وقبوهلا لتلك التشريعات ،أو طرح رؤى بشأهنا من ناحية أخرى .فالعالقة بني الدولة
واجملتمع تتحدّد يف إطار قانون ما ،أو وفق تشريع معيّن ،أيًّا كان مصدره ،يو ّفر حدودًا للحركة،
ويسمح باستمرار ديناميكية أو تفاعل اجملتمع مع الدولة.
وإذا سلّمنا بأ ّن اجملتمع املدين يضم هياكل أو أطرًا مؤسسية تعبّر عن قوى أو تكوينات
اجتماعية بعينها ،فإنه يصبح هو اآلخر حمكومًا يف إطار الدولة احلديثة بتشريعات أو قوانني،
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حتدّد مسار حركته وقواعد سلوكه ،مبا ال يتناىف مع مبدأ االستقالل النسيب الذي ينبغي أ ّن تتمتع
به مؤسسات اجملتمع املدين.
ويثار يف هذا الصدد التساؤل حول دور اجملتمع املدين يف احترام القانون أو التشريع ورفضه،
وهو األمر الذي تُحدّد من خالله طبيعة عالقة هذا اجملتمع املدين بالدولة ،من حيث التوازن أو
التصادم أو الدعم املتواصل ،وتتعيّن اإلشارة بداية إىل معىن التشريعّ ،مث التطرق إىل العالقة بني
الدولة ومؤسسات اجملتمع املدين ،تلك اليت مترّ من خالله.
فالتشريع هو جمموعة القواعد القانونية املكتوبة الصادرة عن السلطة صاحبة التشريع يف
الدولة ،وال يتطابق التشريع مع القانون ،فالقانون هو جمموعة من القواعد العامة اجملرّدة امللزمة
اليت حتكم العالقات االجتماعية داخل اجملتمع ،بالتوفيق بني املصاحل االجتماعية أو بترجيح
بعض هذه املصاحل على البعض اآلخر ،وفقًا لفلسفة قانونية تسود اجملتمع فترة من فترات
تطوره ،فالتشريع هو أحد جتليات القانون أو أحد مظاهره(.((3
ووفق هذا املعىن السابق تصبح مهمّة القانون هي تنظيم سلوك األفراد يف عالقتهم ببعضهم،
ويف عالقتهم بالدولة ،فقواعد القانون هي املرشد للسلوك العام لألفراد ،وبدون إنفاذها أو
دخوهلا حيّز التطبيق لن يكون هلذا القانون جدوى(.((3
ومع التسليم بأ ّن هناك من اجملتمعات من يعتمد العادة أو العرف ،بوصفه مرشدًا للسلوك
االجتماعي ووسيلة لضبطهّ ،إل أنّه يبقي القانون متمايزًا عنها؛ يف كون أ ّن خمالفة القانون ترتبط
بتوقيع جزاء من جانب أولئك الذين يسمح هلم موقعهم بتنفيذ القانون أو الوقوف على تطبيقه،
وذلك على خالف العادة أو العرف الذي قد ترتبط خمالفته بتوقيع جزاءات رادعة ،خاصة يف
ظل قيام الدولة احلديثة ،وتصبح إحدى وظائف القانون والتشريع كإحدى جتلياته ،هي حتقيق
الضبط االجتماعي ،وفضّ ما قد ينشأ من منازعات بني األفراد أو القوى االجتماعية املختلفة.
وهناك شروط ال ميكن للتشريع بدوهنا أ ّن يؤدي وظيفته بوصفه أداة فعّالة من أدوات الضبط
االجتماعي ،وهي الدميقراطيّة يف إصدار التشريع ،والعمومية والتجريد يف التشريع من الناحية
املوضوعية(.((3
 -34حممد نور فرحات ،التشريع كأداة للضبط االجتماعي ،اجمللة اجلنائية القومية ،اجمللد  ،37العددان األول والثاين ،مارس /يوليو
 ،1994ص.1
Steven Vago, Law and Society, (New Jersey: Courier Companies, 2000), p.10. -35
 -36حممد نور فرحات ،التشريع كأداة للضبط االجتماعي ،مرجع سابق ،ص.8
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فاملبدأ الدميقراطيّ هو شرط لكفاءة التشريع وفاعليته ،ويقصد به أ ّن يكون اجمللس
التشريعي الذي يصدر القانون منتخبًا بطريقة دميقراطية ،عالوة على ضرورة أ ّن تكون عملية
متت داخل اجمللس بأسلوب دميقراطي ،باإلضافة إىل ضرورة أ ّن يتوخى
إصدار التشريع ذاهتا قد ّ
التشريع يف الغاية األساسية له ترسيخ الدميقراطيّة وإشاعة مناخها داخل اجملتمع.
أما ما يرتبط بصفة العمومية والتجريد اليت ينبغي أ ّن تتميز هبا القاعدة القانونية ،فيقصد
هبا ضرورة أ ّن تصدر القاعدة ،ال لكي تطبّق على شخص بذاته أو على حالة بعينها ،وإمنا
تصدر بناء على فهم متجرد للصاحل العامّ ،يتجرّد عن أمثلة وحاالت بعينها ،ويفقد التشريع
صفة العمومية والتجريد عندما يرد على تطبيق قاعدته العامة جمموعة من االستثناءات ،أو
جييز جلهة التطبيق إيراد هذه االستثناءات ،األمر الذي يفقد القانون  -على الرغم من احتفاظه
بعموميته  -الشكلية تلك العمومية يف التطبيق الفعلي ،خاص ًة إذا كان حيال يف حتديد االستثناء
إىل مطلق تقدير السلطة التنفيذية(.((3
وإذا كان التشريع يهدف إىل ضبط حركة قوى اجملتمع يف جمال معيّن ،فإنه ميكن النظر إليه
بوصفه كائنًا حيًّا ،ينمو ويتطوّر استجابة للتغريات اليت تطرأ على اجملتمع ،كما ميكن النظر إليه
على أنّه أحد أسباب إحداث التغيري يف اجملتمع (.((3
مثل قد يدفع حنو إصدار تشريعات
فالتطور التكنولوجي أو التغري يف النظام االقتصادي ً
تنظم حاجة اجملتمع ومشاركة قواه يف تلك التطورات ،وصوالً إىل حتقيق االستقرار للنظام
السياسي ،ومن َثمّ فإ ّن إنفاذ هذا التشريع ميكن أ ّن يسهم يف تدعيم جذور التغيري اليت تزداد
ثباتًا على مر السنني.
ويبدو األمر أكثر وضوحًا بالنسبة للتشريعات احلاكمة لعمل مؤسسات اجملتمع املدين ،فاألصل
أ ّن تكون التشريعات القائمة كفيلة بتوفري قدر من االستقالل النسيب لتلك املؤسّسات ،وتقر
بوجودها ككيانات قانونية ،وتنيط هبا من احلقوق والواجبات ما يسمح هلا باملشاركة الفعالة
يف الشئون العامة ،وتزودها بكافة السلطات واحلصانات الالزمة لتحقيق أهدافها اليت ال تتوخى
رحبًا ،وتسبغ احلماية املالئمة على العاملني فيها ،كما يراعى أ ّن تتسم قواعد وقوانني إنشاء
مؤسسات اجملتمع املدين بالوضوح الكايف ،وسهولة اإلجراءات اليت جتعل اإلقبال على النشاط
اجملتمعي وتشكيل مؤسسات للمجتمع املدين أمرًا
متحققا(.((3
ً

 -37املرجع السابق ،ص :ص.14 - 13
Steven Vago, Law and Society, Op.cit, p.p.318 - 322. -38
 -39كارال سيمون ،دور القانون يف دعم اجملتمع املدين ،ورقة مقدمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمات األهلية العربية( ،القاهرة :جلنة
متابعة املنظمات األهلية العربية 19 - 17 ،مايو  ،)1997ص.7
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ومبفهوم املخالفة فإن وضع تشريعات مقيدة للحريات أو معوقة لعمل مؤسسات اجملتمع املدين
«إن وجدت» ،قد يدفع هذه األخرية إىل مزاولة العمل سرًا وجتميد أنّشطتها العلنية ،وهو األمر
الذي يُخرِج العالقة بني تلك املؤسسات والدولة من دائرة التعاون أو التوازن إىل دائرة التصادم،
وتصبح الثقة مفقودة بني الدولة واجملتمع ،كما قد تلجأ تلك املؤسسات إىل اتباع أساليب للتحايل
على املعوقات القانونية واإلدارية اليت قد تضعها الدولة ،ويؤدى إرغام مؤسسات اجملتمع املدين
على اللجوء للعمل السري إىل زيادة نفوذها ،ويقلل من هيبة الدولة وشرعيتها واحترام الشعب هلا؛
بسبب عدم قدرهتا على إنفاذ القوانني ،أو عدم مواكبتها لواقع وتطور وحاجات جمتمعها ،وتصبح
من َثمّ دولة منفصلة عن اجملتمع.
ويالحظ أ ّن طبيعة العالقة بني الدولة ومؤسسات اجملتمع املدين احملددة بإطار قانوين معيّن
 ،ترتبط من جانب مبدى اتساق هذا اإلطار القانوين مع املواثيق واالتفاقيات والعهود الدولية اليت
جزءا من نظامها القانوين الداخلي ،وترتبط من جانب
صادقت عليها الدولة ،وأصبحت من َثمّ ً
أخر بعمومية تطبيق هذا اإلطار القانوين ،حبيث ال يرد على هذا التطبيق استثناءات تفقد الدولة
هيبتها ،وتصبح معول هدم جلسور الثقة بينها وبني مؤسسات اجملتمع املدين.
وميكن أ ّن تبدو عالقة التوازن بني الدولة ومؤسسات اجملتمع املدين عند إصدار تشريع ما يف
العديد من املظاهر ،منها االستماع إىل آراء تلك املؤسسات وممثليها يف مدى مالءمة التشريع
حلركة عملها ،وهو ما يعين طرح دراسة شاملة لبنود التشريع من كافة جوانبه قبل إصداره ،حىت ال
يولد التشريع مصابًا خبلل يف نسيجه الفنّي ،أو يف شروطه ،أو يف إطاره اإلجرائي ،أو غري مستوف
أو مراع لتطور وحركة اجملتمع.
ولع ّل ثاين تلك املظاهر اليت قد تعبّر عن مدى التوازن بني الدولة ومؤسسات اجملتمع املدين،
تتمثل يف ذلك الضغط الذي قد متارسه املؤسسات املشار إليها؛ إلصدار تشريع معيّن ،أو تعديله أو
وقف إصدار قانون معيّن ،أو الدفع يف اجتاه إلغاء تشريع قائم ،وهو الضغط الذي ميكن أ ّن ميارسه
ممثلو اجملتمع املدين على أعضاء اهليئة التشريعية مثال ،أو االتصال بالسلطة السياسيّة ونقل آراء
القوى اجملتمعية إليها.
وتنبغي اإلشارة إىل أ ّن االستقالل النسيب املطلوب ملؤسسات اجملتمع املدين وحرية التعبري عن
رؤاها فيما قد يصدر من تشريعات ،ال يعىن غياب املساءلة والرقابة على مؤسسات اجملتمع املدين،
بل إن تلك املؤسسات مساءلة جتاه كل ذي مصلحة ،ويف حدود تلك املصلحة اليت تربر الرقابة
واملساءلة ،سواء من جانب أعضائها أم الرأي العام أم اإلدارة احلكومية ،إعماال ملبدأ الشفافيّة،
خاصة يف مصادر التمويل.
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ويرتبط بإعمال مبدأ املساواة يف التشريع أ ّن تتناسب اجلزاءات مع املخالفات ،حبيث تدرك
القوى اجملتمعية أ ّن الدولة ترعى مصاحلها وال ترغب يف ممارسة سلطة القهر دون مربّر ،ومن َثمّ
تعترف تلك القوى للدولة بالقيادة ،ومتنحها ثقتها وقبوهلا وشرعية مستقرة ،ويثور جدل فكري
واسع املدى بني أنّصار النظرية الوظيفية يف علم االجتماع الذين يقيمون عالقة ميكانيكية بني
القانون والتغيري االجتماعي ،حبيث تصبح إحدى وظائف القانون داخل النسق إمكانية حتقيق
التغيري االجتماعي للنظام داخل احلدود املرغوب فيها ،على اعتبار أ ّن التغيري «وفق أنّصار هذه
النظرية» هو خطوة ضرورية ومرحلية إذا ما أراد النظام أ ّن يستعيد توازنه يف فترة معينة(،((4
ويثور اجلدل بينهم وبني أصحاب االجتاه املادي اجلديل الذين يعدون القانون نتاجًا لواقع
اجتماعي اقتصادي معني يف مرحلة تارخيية حمددة ،ومن َثمّ يصبح القانون يف عالقة تفاعل
وتأثري وتأثر بالواقع االجتماعي ،وبكافة الظواهر االجتماعية األخرى(.((4
وفقا ألصحاب االجتاه األخري يشكل متثيال لعالقات قوى معينة يف فترة زمنية
فالقانون ً
معينة ،وليس جمرد قواعد صماء منبتة الصلة عن واقعها املعاش ،ولعل هذا ما قد نشهده يف الوقت
الراهن حيث ال تكتفي بأن تراعي كثري من الدول  -خصوصا النامية  -االعتبارات الداخلية يف سن
تشريعاهتا املرتبطة بتنظيمات أو مؤسسات اجملتمع املدين وحسب ،بل تتوخى احلرص الشديد
كي ال تتناقض تلك التشريعات مع املبادئ أو القيم العاملية أو عالقة قوى داخلية بامتدادات
خارجية هلا ،ولكن املهم ليس هو نصوص القانون ذاهتا بقدر ما يتعني االهتمام بتطبيق هذه
النصوص ،خاصة إذا كانت يف اجتاه تعزيز حرية واستقاللية املؤسسات.
مثال على ذلك حيث تضمن كل الدساتري العربية حرية تكوين
ولع ّل الواقع العريب يقدم لنا ً
اجلمعيات ،باستثناء دستور قطر والقانون األساسي السعودي ،إذ يلتزمان الصمت التام جتاه هذا
األمر وغريه من الروابط النقابية (املهنية والعمالية ،فضال عن نص البعض منها على تأسيس
األحزاب ،لكن هذه الضمانات القانونية حلرية تكوين اجلمعيات أو الروابط مبفهومها االجتماعي
أو املهين قد تتعرض لكثري من القيود عند التطبيق ،وخاصة مع اقتراب تلك اجلمعيات من العمل
يف اجملال السياسي مبفهومه الواسع(.((4

 -40عبد الباسط عبد املعطي ،اجتاهات نظرية يف علم االجتماع ،سلسة عامل املعرفة ،عدد ( ،44الكويت :اجمللس الوطين للثقافة
والفنون واآلداب ،)1981 ،ص .50
 -41حممد نور فرحات ،الفكر القانوين والواقع االجتماعي( ،القاهر :دار الثقافة للطباعة ،)1981 ،ص .240
 -42فاتح مسيح عزام ،احلقوق املدنية والسياسيّة يف الدساتري العربية ،جملة املستقبل العريب ،السنة  ،24العدد  ،277مارس ،2002
ص .24
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يف الوقت نفسه قد تقر كل الدساتري العربية بوجود مبدأ املساواة أمام القانون بني نصوصها،
وهو املبدأ الذي يقضى بأن كل الناس أو املواطنني سواسية أمام القانون ،لكن الواقع العملي قد
يشهد خالف ذلك سواء يف عالقة الدولة العربية مبواطنيها أم عالقتها مبؤسسات اجملتمع املدين،
فالبعض من هذه األخرية قد يكون قادرا على التحايل على نصوص القانون املنظم حلركتها
حبكم اقترابه من سلطة الدولة ،أو تقدميه خلدمات ترفع عن كاهلها أعباء معينة ،أو حتقيقا
ملصلحة ما ،يف حني تقع مؤسسات أخرى حتت طائلة قانون العقوبات إذا تعرضت باالنتقاد
لسلطة الدولة وذلك للعديد من االعتبارات ،منها حالة الطوارئ املعلنة يف بعض الدول العربية،
ومنها حقيقة أ ّن معظم الدساتري أو القوانني الشارحة أو املفسرة ملبادئها واملنظمة حلركة أو عالقة
الدولة مبؤسسات اجملتمع ،قد صيغت وفق رؤية احلاكم أو قوى معينة أو وفق رؤية غربية ،ومل تقم
على أساس جمموع أو إرادة جمموع شرائح اجملتمع(.((4
فالقيود التشريعية على اجملتمع املدين العريب متثل الوجه القانوين للهيمنة اليت متارسها الدولة
العربية على اجملتمع املدين .وتبدو حالة مصر منوذجا مت احتذاؤه يف العديد من البلدان العربية من
حيث القيود التشريعية اليت تفرضها الدولة املهيمنة على اجملتمع بدءًا من النصف الثاين من القرن
العشرين ،ففي أعقاب ثورة يوليو سنة  1952شهدت البالد تدرجييا بريوقراطية الدولة املهيمنة
اليت وصلت أوجها بتطبيق نوع من النظام االشتراكي يف إدارة االقتصاد ،وشهدت أيضًا مصادرة
التعددية يف احلياة السياسيّة ،وفرض الوصاية شديدة الوطأة على مؤسسات اجملتمع املدين
ومنها اجلمعيات األهلية .فتم إلغاء الوقف األهلي (وهو الشكل التقليدي للمؤسسات اإلسالمية
ذات الوظيفة االقتصادية ،كما مت حل األحزاب السياسيّة وإلغاء العديد من اجلمعيات ومصادرة
نشاط النقابات املهنية والعمالية وحتويلها إىل مؤسسات خاضعة لرقابة ووصاية الدولة أو تنظيمها
السياسي الواحد .مث صدر القانون رقم  32لسنة  1964بشأن اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة ،الذي
فرض رقابة صارمة من قبل الدولة على تأسيس اجلمعيات ومباشرة نشاطها ،وجعل للدولة سلطة
التدخل فيها بل حلّها.
وبدأ هذا االجتاه املتمثل يف إشراف الدولة على اجلمعيات األهلية ومؤسسات اجملتمع املدين
يف االنتشار يف كل الدول العربية يف حقبة الستينيات ،فقد انعقد يف القاهرة عام  1960مؤمتر
خلرباء الشئون االجتماعية العرب انتهى إىل ضرورة فرض اإلشراف الكامل لوزارات الشئون
االجتماعية يف البالد العربية على العمل التطوعي يف كل دولة ،وبالفعل صدر يف األردن قانون
اجلمعيات اخلريية رقم ( )7لسنة  1965الذي فرض على اجلمعيات اخلضوع لصالحيات واسعة
تباشرها وزارة الشئون االجتماعية ،كما خضعت نوادي الشباب إلشراف مؤسسة رعاية الشباب يف
 -43املرجع السابق ،ص .30
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عام  .1966وهي الظاهرة التشريعية نفسها (ظاهرة بسط هيمنة الدولة على مؤسسات اجملتمع
املدين) اليت تكررت يف كل من سوريا والعراق والعديد من البلدان العربية األخرى.
أما يف املغرب العريب فقد أخذت هيمنة الدولة على منظمات اجملتمع املدين جتليات ومظاهر
خمتلفة تتوافق من ناحية مع التاريخ العريق هلذه املؤسسات من ناحية ،ومع الظروف التارخيية
اليت مرت هبا بلدان املغرب العريب من ناحية أخرى ،فقد ورثت بلدان املغرب العريب منذ االستقالل
تراثا ممتدا من مؤسسات اجملتمع املدين ذات الطابع الديين والتحرري يف نفس الوقت ،ولعبت
الزوايا الدينية واحلركات الصوفية دورا بالغ األمهية يف الوفاء باالحتياجات املادية والروحية
للمجتمع املغاريب ،ولذلك أخذت مظاهر بسط هيمنة الدولة احلديثة يف اجملتمع املدين املغريب
خبصوصية األوضاع التارخيية هلذه املؤسسات ،ففي حني بقى العمل األهلي يف دولة املغرب األقصى
بكل جتاعيده ومل يتعرض لسياسات العزل واإلقصاء ،كان األمر خمتلفا يف تونس واجلزائر ،ففي
تونس استبدلت اهلياكل واملؤسسات التقليدية هبياكل مستحدثة تعمل يف إطار سياسة الدولة
وحتت إشرافها املباشر ،ويف ظل هذه اهليمنة تسارعت نشأة هياكل جديدة هتدف إىل ضمان
شروط احلياة املدنية وتأكيد مبدأ االختالف والتعدد ،يف حني استبدلت السلطة السياسيّة يف
اجلزائر العمل األهلي مبفهوم آخر هو العمل اجلماهريي الذي يفصح عن هويته الفكرية يف ظل
فلسفة جديدة تقوم على أفكار عن السلطة الشعبية املباشرة ،وارتفع شعار أ ّن من حتزب خان(.((4

انعكست هيمنة الدولة العربية احلديثة على منظمات اجملتمع املدين بالتنظيم القانوين
للحق يف تشكيل اجلمعيات ،الذي غلب عليه طابع تقييد مبادرات األفراد وفرض سلطة األجهزة
احلكومية ورقابتها ،سواء من حيث اشتراط الترخيص اإلداري ملباشرة اجلمعية لنشاطها ،أم من
حيث رقابة جهة اإلدارة على اجلمعية ،أم حل اجلمعية ذاهتا أم وقف نشاطها ،وعلى الرغم من
النزاعات الليربالية احملدودة اليت بدأت هتب على عدد من التشريعات العربية منذ بداية العقد
املاضي ،مازالت التشريعات العربية احلالية احلاكمة لنشاط اجلمعيات تفصح عن هيمنة الدولة
على هذه اجلمعيات وحياهتا وهناية وجودها.

فيما يتعلق بتأسيس اجلمعيات ،فإن كافة التشريعات العربية «فيما عدا التشريع اللبناين
والتشريع املغريب» حتظر على اجلمعية ممارسة نشاطها قبل احلصول على ترخيص بذلك من
اجلهة اإلدارية ،وهذا ما يؤكده القانون املصري رقم ( )84لسنة  ،2002والقانون رقم ( )33لسنة
 1966يف األردن ،والقانون االحتادي رقم ( )6لسنة  1974يف اإلمارات ،والقانون رقم ( )8لسنة
 -44إمساعيل عبد احلميد ،الدولة واجملتمع املدين يف مصر ،رسالة ماجستري ،معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة .2011
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 1998يف قطر ،والقانون رقم ( )24لسنة  1962يف الكويت ،والقانون رقم ( )1لسنة  2001يف
اليمن ،والقانون رقم ( )1لسنة  2000يف فلسطني ،والقانون رقم ( )93لسنة  1958يف سوريا.
وحتظر أغلب القوانني العربية على اجلمعيات الوطنية قبول التربعات ،سواء من الداخل أم
اخلارج إال مبوافقة اجلهة اإلدارية ،وتعطي العديد من التشريعات لإلدارة حق االعتراض على
قرارات اجلمعية ،وجتيز ملوظفي اجلهة اإلدارية التفتيش على سجالت اجلمعيات (املادة  20واملادة
 7من القانون املصري وما يقابلها يف التشريعات األخرى) .وإن كانت مثة تشريعات كالتشريع
الكوييت مل تُخضِع اجلمعيات للرقابة اإلدارية يف أثناء مباشرة عملها .كما جييز القانون يف العديد
من البلدان للجهة اإلدارية حل جملس إدارة اجلمعية ووقف نشاطها ومنع اجلمعية املنحلة من
التصرف يف أمواهلا ،وإن جعلت بعض البلدان من هذه اإلجراءات حمال ملراجعة القضاء.
ويبدو أ ّن مشكلة هيمنة الدولة العربية على منظمات اجملتمع املدين من خالل التنظيم
التشريعي والتدخل اإلداري املفرط يف توغله ،قد أوجد يف اجملتمع العريب حركة ثقافية تنحو إىل
الفصل بني اجملتمع املدين والدولة مبا يكفل استقاللية األول بعيدا عن الثانية.
2.2أمناط العالقة بني الدولة واملجتمع املدين
لقد ظهرت مسألة اجملتمع املدين وعالقته بالدولة يف أواخر القرن الثامن عشر ،وظلت هذه
املسألة متثل دورًا مهمًا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،مث عادت لتختفي من التداول
حوايل قرن كامل ،مث عادت يف الثلث األخري من القرن العشرين ،لتحتل الصدارة يف املناقشات
السياسيّة والثقافية واالجتماعية إىل يومنا هذا.
فالعالقة بني الدولة واجملتمع املدين ليست عالقة خطية مباشرة حىت وإن بدت كذلك،
حيث يتخلل تلك العالقة العديد من املتغريات الوسطية كطبيعة النظام السياسي أو احملددات
االقتصادية والثقافة السياسيّة ملواطين الدولة ،وكلها تسهم يف تشكيل تلك العالقة لتأخذ صورا
متعددة ومتداخلة عرب قنوات أو مراحل زمنية خمتلفة.
ومن ناحية ثانية ميكن القول نظريًا وواقعيًا بأن العالقة بني الدولة من جانب ومؤسسات
اجملتمع املدين من جانب آخر ليست على وترية واحدة ،فقد تقترب إحدى تلك املؤسسات من
الدولة وتظل أخرى جمرد مبنًى خا ٍل من أي مضمون ،مع األخذ يف االعتبار أ ّن اقتراب إحدى تلك
املؤسسات من الدولة يتوقف إما على رغبة الدولة ذاهتا أو على مصادر أو موارد قوة متتلكها تلك
املؤسسات أو اجلماعة وتؤهلها لتحقيق هذا االقتراب.
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 .أاهليمنة والصدام
ال يعىن مساح الدولة بوجود مؤسسات للمجتمع املدين غياب احتماالت املنافسة والصراع
بني تلك املؤسسات والدولة ،بل قد يعين بداية لسلسلة من املنافسات والصراعات بينهما ،خاصة
بالنسبة لتلك املؤسسات اليت قد تأخذ طابعًا كفاحيًا ،وتتركز مهمتها يف الوقوف ضد سوء استخدام
السلطة أو التعسف فيها أو انتهاك الدولة ومؤسساهتا حلقوق اإلنسان ،فوجود مثل هذه املؤسسات
قد يهدد شرعية النظام السياسي الذي يصبح غري قاد ٍر على إخفاء تعسفه يف استخدام السلطة
ملواجهة مواطنيه ،وقد تزداد حدة الصراع مع هذه املؤسسات إذا ما حاولت االتصال مبؤسسات
أخرى مماثلة خارج حدود الدولة ،أو استخدام وسائل االتصال احلديثة لنقل مساوئ النظام ،وهو
ما قد يدفع الدولة إىل الدخول يف صراع حاد ومباشر معها قد يصل إىل حد حظر تلك املؤسسات
أو التنظيمات أو منع التمويل عنها ،وكما هو احلال بالنسبة للتعاون بني الدولة ومؤسسات اجملتمع
املدين ،فإن الصراع ال يشمل كل مؤسسات اجملتمع القائمة يف عالقتها بالدولة ،وإال عانت الدولة
حالة من التفكك قد يؤدى إىل اهنيارها واجملتمع معًا.
ومن َثمّ فإن الدولة تعمل على اختراق مؤسسات اجملتمع املدين من خالل ما يعرف بالسياسة
اإلدماجية ،عن طريق إنشاء احتاد قد يأخذ شكل البناء اهلرمي ذي التنظيم املركزي ،والذي يضم
يف إطاره عددا من املؤسسات أو التنظيمات اليت تعرب عن قوى اجتماعية ومهنية معينة.
وتسعى الدولة إىل السيطرة على مؤسسات اجملتمع املدين من خالل سياسات املنح واملنع اليت
متارسها إزاءها ،خاصة عندما يكون أعضاء تلك املؤسسات من العاملني باجلهاز اإلداري التابع
للدولة ،فتسعى الدولة إىل استغالل «البدالت» اليت قد متنح للعاملني أعضاء مؤسسات اجملتمع
املدين ،حلثهم على اتّباع سياسات مؤيدة للدولة ،يضاف إىل هذا جلوء الدولة إىل تعيني رؤساء
أو زعماء لتلك املؤسسات من األشخاص املوالني ،هلا أو القادرين على توجيه سياسات املؤسسة أو
املنظمة حنو تأييد الدولة ،يضاف إىل هذا قدرة الدولة على استغالل سيطرهتا على وسائل اإلعالم
حلجب نشاط بعض املؤسسات وإظهار نشاط البعض اآلخر ،وهو ما يعين استقطاب بعض تلك
املؤسسات والقدرة على تفريقها ،ومنع جتمعها لتصبح قوة يف مواجهة استبداد أو تعسف الدولة.
وهناك وجهتا نظر فيما يتعلق هبيمنة الدولة ،األوىل ترى بأن الدولة هي اليت تقوم بقيادة
وتوجيه عملية التنمية من خالل انتهاج سياسات تدخليه على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي،
وهو ما استدعى القول بأن التنمية تستلزم وجود دولة قوية ،أما وجهة النظر الثانية فترى بأن
الدولة مل تعد هي الفاعل الوحيد وإمنا فاعل واحد فقط من بني عديد من الفاعلني اآلخرين
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املوجودين داخل اجملتمع وخارجه ،والذين جتمعهم شبكات معقدة ومتداخلة من العالقات
والتفاعالت(.((4
وقد عُدّت الدولة العنصرَ احلاسم يف عملية التحول االقتصادي واالجتماعي ،سواء أخذت
تلك العملية مسمى التحديث أم التنمية ،املهم أنّها تتم مببادرة من الدولة وحتت قيادهتا بأسلوب
يعتمد على فرض سياساهتا وتفضيالهتا على اجملتمع من أعلى إىل أسفل ،من خالل تكامل األدوار
يف حتقيق التنمية ،كما أ ّن األسواق ال تعمل بفاعلية دون دور حيوي للحكومات اليت توفر اهلياكل
املؤسسية املطلوبة لعمل األسواق كما تضع أسس ومقومات وركائز جناحها ،وتتميز الدولة عن
سائر الفاعلني اآلخرين من خالل قدرهتا على معاجلة الصراع بني القوى واجلماعات املتنافسة
يف اجملتمع ،وذلك يف حالة حدوث صراع بني اجملتمع املدين والدولة يؤدى إىل تقويض أو اهتزاز
لشرعية النظام ،فقد حترص الدولة خصوصًا يف النظم التسلطية على منع قيام مؤسسات اجملتمع
املدين أو إخضاعها للرقابة والسيطرة يف حالة السماح بقيامها ،وبذلك تصبح عدمية الفاعلية،
ومن مث تطرح الدولة نفسها بديال ملؤسسات اجملتمع املدين ،ومن يسيطر على الدولة يسيطر على
اجملتمع( .((4وهكذا فإن غياب هذه املؤسسات أو انعدام فعاليتها يف ظل نظام تسلطي قد يُلجِ ئ
األفراد إىل االحتجاج وأعمال العنف ،الذي قد تقابله الدولة بعنف مضاد يدفع هبا حنو اهلاوية.
ومن َثمّ فإن على الدولة انتهاج سياسات «االستبعاد واإلقصاء والقمع» أحيانًا« ،واالحتواء
والتضمني واإلدماج» أحيانا أخرى إزاء بعض اجلماعات ،وإحلاقها جبهازها بروابط « حتالف أو
تبعية « حبيث بدت الدولة القائدة واملتدخلة وكأهنا األداة الرئيسية أو الوحيدة الفاعلة يف عملية
التحول اجملتمعي على الصعيدين االقتصادي والسياسي على السواء.
وفيما يتعلق بالدول العربية فإن أسلوب االختراق أو االحتواء هو األقرب يف حتديد معامل
عالقة الدولة باجملتمع املدين ،فالدولة العربية احلديثة تسيطر على تقاطع العالقات السياسيّة
االقتصادية الداخلية بني قوى اجملتمع ،وتعتمد على بناء ما يوصف بقشرة اجتماعية بديلة حتلها
حمل اجملتمع ،وتوكل إليها متثيل اجملتمع الذي تسعى لتغييبه( ،((4فتؤلف نقابات متثل العمال
والفالحني حسب فهمهما للتمثيل ،وتعني هيئات أو نقابات مهنية وتضع على رأسها أفرادًا هم
أقرب إىل املوظفني أو العاملني باجلهاز اإلداري ،وتبث يف خمتلف اجلمعيات األهلية رجاهلا لينشأ
 -45ناهد عز الدين« ،تأثري سياسة اإلصالح االقتصادي على التغري يف هيكل الفرص السياسيّة لكل من العمال ورجال األعمال:
دراسة حلالة مصر يف حقبة التسعينيات»( ،رسالة دكتوراه ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة ،جامعة القاهرة ،)2003 ،ص .28
 -46خلدون حسن النقيب ،الدولة التسلطية يف املشرق العريب املعاصر :دراسة بنائية مقارنة ( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)1991ص .276 - 275
 -47نزيه نصيف األيويب ،العرب ومشكلة الدولة( ،بريوت :دار الساقي ،)1992 ،ص.128
2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

33

هذا اجملتمع البديل الذي يعكس ظل الدولة ،دون أ ّن ينفي ذلك منح الدولة بعض تلك املؤسسات
قدرًا من احلرية قد يأيت مكمال إلستراتيجية االحتواء.
وال يتوقف احتواء الدولة العربية احلديثة هلذه املؤسسات ،وإمنا ميتد كذلك إىل السيطرة على
ما قد يوجد من مؤسسات تقليدية ،وهكذا فقد تبدو الدولة «منسلخة» عن جمتمعها مما جيعلها
يف موقع يعلو اجملتمع بكثري دون أ ّن يأخذ معىن االستقاللية النسبية عنه؛ ألن الدولة بذلك قد
تعرب بصورة مباشرة عن مصاحل فئة أو فئات اجتماعية معيّنة ،وال تتجاوزها إىل جمموع املصاحل
العامة العليا املتصورة.
إال أنّه مت توجيه النقد لنظرية هيمنة الدولة ،وذلك لتركيزهم على طرف واحد من العملية
السياسيّة ،وإغفاله الطرف اآلخر من ناحية أوىل ،ولكونه قدم تربيرًا للتسلطية وملقايضة
الدميقراطيّة أو تأجيلها كغاية على الصعيد السياسي ،حبجة أولوية حتقيق التنمية على الصعيد
االقتصادي مما يقتضي دولة قوية «ومسيطرة» على جمتمعها من ناحية ثانية.
فقد ذهب إيريك نوردلينجر ،وهو أحد رواد اقتراب الدولة ،إىل تأكيد أ ّن مركز األولوية الذي
احتلته الدولة ،يف حتليالته ال ينفي أمهية قدرة مجاعات اجملتمع وقواه الفاعلة على التأثري يف
الدولة متاما كما تتأثر هبا(.((4
وقد كشفت دراسات يف مطلع التسعينيات عن حقيقة ثقل الدور الذي لعبته مجاعات اجملتمع،
جنبا إىل جنب ،مع الدولة سواء يف إجناح سياسات التنمية أم يف تعويقها أم يف إخفاقها ،وهو
الدور الذي أسهمت سياسات التحرير االقتصادي والتكيف اهليكلي والتحول الدميقراطيّ يف تناميه
واتساع رقعته ،حىت بات ينافس دور الدولة ذاهتا.
وكانت أول هذه الدراسات ،دراسة برتران بادي عام 1987م واليت خلصت إىل أ ّن إخفاق
سياسات التنمية ال يعود إىل طبيعة النظام السياسي ،ومدى ما يتسم به من انغالق وانفتاح،
بقدر ما يعود إىل غلبة النمط «األبوي»  paternalismعلى عالقة الدولة باجملتمع يف أغلب
الدول النامية ،مما أعاق جهودها يف تطبيق برامج اإلصالح ألنه خلق مجاعات مستفيدة من
الوضع القائم ،إذن ،فمشكالت التحول تكمن يف طبيعية العالقة بني الدولة واجملتمع ،ومعاجلتُها
والتغلبُ عليها يقتضي أوال ،فهم خصائص النمط الغالب على هذه العالقة ،مث ثانيًا البحث يف
سبل التأثري عليه وطرق تغريه .مث توالت الدراسات بعد ذلك ومنها دراسة كوليري عام 1991م
 -48ناهد عز الدين ،مرجع سابق ،ص.30
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وكذلك دراسة لبون 1992م وأيضًا هاجو بيان 1996م ومجيع هذه الدراسات كانت تقوم بتوجيه
النقد لالقتراب الذي وضع الدولة وحدها يف بؤرة االهتمام(.((4
وقد وجه التيار النقدي إىل اقتراب الدولة اهتامًا آخر مفاده ،أنّه ينزع ولو بشكل غري متعمد
عامل مشجعًا ألغلب الدول
إىل تربير قيام النظم التسلطية وإضفاء الشرعية عليها ،مما مثل ً
النامية؛ لإلمعان يف االستبداد وتضييق اخلناق على جمتمعاهتا ،حبجة أولوية التنمية كغاية
اقتصادية واجتماعية ملحة تستلزم التضحية والتنازل ،أو إرجاء وتأجيل ما عداها من غايات
أخرى ،حىت لو أتت على حساب حتقيق الدميقراطيّة السياسيّة .لذا عمدت عديد من نظم احلكم
يف الدول النامية إىل تربير ما تتسم به سياساهتا من تسلطية حتت زعم أ ّن «الدولة القوية»
إزاء اجملتمع هي الشرط الضروري لبلوغ غايات التنمية املنشودة ،وان جناح سياسات التنمية اليت
تضعها الدولة يرهتن مبدى إحكام سيطرهتا على مجاعات اجملتمع وقواه الفاعلة.
وعلى الرغم من أمهية الدور الوسيط الذي تلعبه اجلماعات ،فإن مركزها يف التحليل ،كفاعل
ظل هامشيا باملقارنة مبركزية الدولة املهيمنة واملتدخلة يف االقتصاد واجملتمع ،بل كثريا ما صورت
دراسات التنمية هذه اجلماعات كمعوقات لعمليات التغيري والتحديث اليت ترغب فيها الدولة ،مما
استدعى اللجوء إىل ضبط حركتها وسلوكها ،أو احتوائها واستيعاهبا ،أو تقييد حريتها ،ومت تربير
كل ذلك يف إطار فرضية التضحية بالدميقراطية ،يف سبيل حتقيق غايات التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
وميكن القول أخريا بأن ترويج اقتراب الدولة ألجل ختلي كثري من الدول النامية عن
الدميقراطيّة ،أو تقييدها للحريات ،بل انتهاكها حلقوق اإلنسان ،بذريعة أولوية حتقيق التنمية
واليت تستلزم دولة قوية تسيطر على جمتمعها وتقوده بإحكام ،حيث تعد أطروحة املقايضة
احلتمية ،حىت لو كانت غري مقصودة ،بني التنمية على الصعيد االقتصادي واالجتماعي من
جانب ،والدميقراطية على الصعيد السياسي من جانب آخر ،بوصفهما غايتني متنافستني،
مأخ ًذا أساسيًا على اقتراب الدولة(.((5
.ب التشارك والتكامل
قد تبدو هذه الصورة هي املثلى ملا ينبغي أ ّن تكون عليه العالقة بني الدولة ومؤسسات اجملتمع
املدين يف ضوء حقيقة أ ّن هذه األخرية تقوم بدور الوسيط بني الفرد والدولة ،حبيث ال جيب أ ّن
 -49املرجع السابق ،ص :ص.32 - 31
Lucas Johnson, «the Politics of Business Association in the Developing World», The Journal of Developing -50
Area, Vol.32, Fall.1997, PP.71 - 96.
2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

35

يستأثر مفهوم الدولة وحده على مركز االهتمام يف التحليل .فالدولة ليست دائمًا بالضرورة ،هي
احملدد الوحيد أو حىت الرئيسي للعملية السياسيّة أو للتغري يف منط عالقة الدولة باجملتمع؛ ألن
القوى واجلماعات املوجودة يف اجملتمع تلعب أحيانًا دورًا مؤثرًا يعتد به يف هذه العملية ،وما
تنطوي عليه من تفاعالت .غاية ما يف األمر ،أ ّن حجم هذا الدور وحدوده تتغري عرب الزمان
واملكان حسب منط توزيع املوارد بني خمتلف القوى الفاعلة ،ولكن يبقى يف كل األحوال أ ّن هذا
الدور ال ميكن جتاهله أو إغفاله أو التقليل من شأنه.
فعلى الرغم من االعتراف حبيوية دور اهليكل املؤسسي للدولة يف بناء وتشكيل عالقتها
باجملتمع ،فإنه ال بد من عدم إغفال دور اجملتمع ذاته ،وأثر مجاعاته الفاعلة الذي ال يقل أمهية
يف حتديد معامل هذه العالقة ،وإعادة رسم حدودها ،خصوصا يف سياق مير بعملية التحول
اجملتمعي ،فقد تنتقل مجاعة من مركز الفاعل الرئيسي إىل هامش احلياة السياسيّة ،كما أ ّن
حليفا مساعدًا يعاون الدولة
اجلماعة الواحدة قد تشكل عقبة تعيق خطوات التغيري تارة ،أو ً
يف تنفيذ بعض السياسات تارة أخرى ،وهو األمر الذي يدفع الدولة إىل تعديل سياساهتا إزاء
اجلماعات من حني إىل آخر ،سواء للحصول على مساندهتا وتأييدها ،أم ملواجهة ما تطرحه من
حتديات وضغوط ،أم ما ينجم عن تنافسها من توترات وصراعات.
كما أ ّن املؤسسات واملنظمات االجتماعية اليت تلعب دورا حيويا يف العملية السياسيّة ،هي
مبثابة حلقات االلتحام واالتصال وتبادل التأثري بني الدولة وجمتمعها ،خاصة إذا كانت تتبىن
التغيري بوصفه غاية وتطرحه بوصفه مطلبًا ،مما يدفعها لالخنراط يف العملية السياسيّة .فكل
مجاعة لديها أجندة خاصة هبا حتتوي على جمموعة أهداف ترمى إىل بلوغها وتسعى إىل
توصيلها للسلطة احلاكمة ،ويرهتن تأييد اجلماعة للدولة حبسب مدى استجابتها هلذه املطالب
(بوصفها مدخالت) يف صياغة السياسات العامة بوصفها خمرجات .كما ترهتن قدرة اجلماعة
على البقاء يف الساحة ،بطبيعة العالقة اليت تربطها بالدولة ،ومبدى توفر وسائل مؤسسية فعالة
لديها للمشاركة.
إذن فقوة اجلماعات تعين ،قوهتا على توصيل مطالبها ومساعدة النظام على رسم األهداف
وبلورهتا والسعي لتحقيقها بدرجه أكرب من الفاعلية ،مما يعزز من قوة الدولة واجملتمع معًا(.((5
يتضح من ذلك بأن الدولة فاعل وحمدد لعملية التحول ،كما أ ّن اجملتمع هو أيضًا بدوره فاعل
وحمدد يف نفس تلك العملية ،ولذلك جيب أ ّن يكون هناك تعاون وتكامل بينهما ،ويتجلّى هذا
التعاون يف عدة أمور ،منها ما ميكن أ ّن تقدّمه مؤسسات اجملتمع املدين من بدائل موضوعية
 -51ناهد عز الدين ،مرجع سابق ،ص.56
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بدل من التمسك مبؤسسات إرثيّة تقوم على أساس
ينخرط فيها األفراد على أساس املواطنة ً
قبلي أو عشائري ،وهو ما يعين سد منافذ حمتملة للتوتر أو الصراع االجتماعي دون أ ّن يعين
وجود جمتمع مدين يهدم التكوينات التقليدية خاصة يف حالة الوطن العريب ،وإمنا وقف حماوالت
استغالهلا وتكريسها حلساب مصاحل ضيقة.
وقد يربر التعاون كذلك يف دور تلك املؤسسات بتدعيم شرعية الدولة والنظام السياسي مبا
متثله من قنوات للمشاركة السياسيّة قد متكن املواطن من التأثري أو املشاركة يف صنع السياسات
والقرارات ومتابعة تنفيذها ،كما تتعاون مؤسسات اجملتمع املدين بوصفها مصدرًا للتجنيد السياسي
وتويل املناصب السياسيّة ،وهو ما تقوم به عرب عمليات التنشئة والتربية السياسيّة ألعضائها الذين
يعتمدون احلوار أساسا للعمل ،ويصبحون قادرين على املشاركة يف العمل السياسي الرمسي ،كما
ميكن أ ّن تسهم تلك املؤسسات خبربات أعضائها يف دراسة مقترحات السياسة العامة أو دراسة
التشريعات والقوانني قبل إصدارها ،حىت تأيت مواكبة حلاجة اجملتمع ومتطلباته احلقيقية.
كما يظهر اجملتمع كبنيات أكثر ليونة من أحزاب املعارضة أو النقابات ،حيث إن األخرية أكثر
ميل ملعارضة القابضني على السلطة ،فمن خالل التقارب بني الدولة واجملتمع املدين ميكن للدولة
ً
أ ّن تذهب من خالل اجملتمع املدين إىل دعوة األطراف املعارضة إىل إجراء حوار وطين ،كما ميكن
للمجتمع املدين أ ّن يكون مساعدًا للدولة يف إطار الالمركزية اليت تدعو إىل اإلدارة التشاركية ،كما
ميكن هنا أ ّن ينظر إىل محالت التوعية العامة يف ما يتعلق بالتغري املؤسسي.
فالعالقة بني الدولة واجملتمع املدين موضوع نقاش مكثف ،السيما من جانب السياسات
الليربالية ،فهم يروون بأن اجملتمع املدين يساعد الدولة يف حتريك قاطرة التنمية ،وأيضًا حركة
وصل بني الدولة واملواطنني.
فاعل يف تعزيز املسار الدميقراطيّ من خالل حتويل
كما تلعب مؤسسات اجملتمع املدين دورًا ً
القضايا الثانوية إىل قضايا حتتل موقع الصدارة يف أجندة عمل اجملتمع السياسي ،وذلك عرب
الضغط على ممثلي الشعب يف الربملان ،أو االتصال بصانعي القرار ،أو اللجوء إىل مظاهرات سلمية،
فليس مطلوبًا من مؤسسات اجملتمع املدين جمرد إجياد معارضة سياسية يف مواجهة الدولة ،وإمنا
حتقيق املشاركة مبعناها الشامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ،وهي املشاركة اليت تتيح
للمجتمع املدين فرصة مراقبة كافة البىن االجتماعية مبا فيها مؤسسة الدولة ذاهتا وضبطها
وحتديد وتصحيح مسارها( ،((5وهبذا املعىن فإن اجملتمع املدين يطرح نظاما أخالقيًا موازيا
 -52ثناء فؤاد عبد اهلل ،آليات التغيري الدميقراطيّ يف الوطن العريب( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية) ،1997 ،ص .282
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لنظام الدولة ويفسح اجملال أمام جمموعة من املمارسات البديلة( ،((5ويظهر هذا األمر بصورة أكثر
وضوحًا عند فشل الدولة يف الوفاء حباجات جمتمعها ،مما يفسح اجملال أمام املواطنني لتنظيم
أنّفسهم وممارسة الضغوط على الدولة واستبدال النظام السلطوي ليحل حمله آخر دميقراطي.
وقد محلت حقبة الثمانينيات تغريات جديدة دفعت إىل إعادة النظر يف دور الدولة ووظيفتها
وعالقتها باجملتمع ،وتراجعها عن منوذج دولة الرفاهية اليت كانت من خالله تضطلع طوال
السبعينيات بتقدمي خدمات الرعاية االجتماعية للمواطنني ،على أساس حتملها املسئولية عن
حظًا ،حيث أخذ هذا النموذج يف االحنسار،
إشباع االحتياجات األساسية ومساعدة الفئات األقل ّ
وتزامن ذلك مع االجتاه حنو إعمال آليات السوق لالندماج يف االقتصاد الرأمسايل العاملي.
وترتب على هذه التطورات حدوث التحول يف مضمون دور الدولة ،من احلاجز الفاصل Buffer
املدافع عن اجملتمع واملسئول عن محايته  Protectorإىل دور الوسيط  ،Mediatorأو املسهل
 ،Facilitatorأو أداة الوصل والنفاذ  ،Transmission beltأمام املؤثرات اخلارجية والداخلية،
حيث أصبح دور الدولة خمتلفا ،إذ مل تعد تضطلع وحدها بكل شيء ،وإمنا اجتهت حنو االستعانة
بفاعلني آخرين لتأدية بعض وظائفها من خالهلم ،كما ازدادت حاجتها للعمل عرب اجملتمع
لتحقيق أهدافها بأساليب المركزية خصوصا يف اجملال االقتصادي(.((5
ولذا جلأ تيار جديد من الدارسني إىل اعتبار أ ّن اجملتمع هو احملدد لعملية التحول ،التغيري يف
أشكال وصورًا جديدة للدولة ،بعيدًا عن منوذج
شروط وأمناط التفاعل بني الدولة واجملتمع قد أفرز ً
«دولة الرفاهية» الذي كان سائدًا يف أغلب الدول الصناعية املتقدمة طوال حقبة السبعينيات
من القرن العشرين ،حيث تضافرت العوامل منذ تلك الفترة على التقليل من أمهية دور الدولة
يف عملية التحول ،إذ كشفت خربات التنمية على صعيد بلدان اجلنوب أنّها مل تنفرد بالقيادة
أو التوجه أو التأثري يف سياسات التنمية ،وأن مجاعات اجملتمع كان هلا أيضًا دورٌ مؤ ّثر يف تلك
السياسات ،وكانت حمددًا رئيسًا ملا متخضت عنه جتارهبا التنموية من حصاد ،سواء كانت بالنجاح
أم باإلخفاق ،وعلى صعيد بلدان الشمال أيضًا تصاعدت الدعوة إىل التخلي عن منوذج «دولة
الرفاهية» املتدخلة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي ،مث أتت عملية العوملة يف التسعينيات
بفرض املزيد من التحديات على الدولة ،مع تعرضها لضغوط جديدة من مصادر عدة ،من أعلى
ومن أسفل ،وعلى املستويني الداخلي واخلارجي ،وعلى رأسها ذلك التنامي امللحوظ يف قوة وثقل
اجلماعات اجملتمعية املتميزة ،السيما اجلمعيات واملنظمات املمثلة لرجال األعمال.
Alfred Stepan, Democratic Opposition and Democratization Theory, Government and Opposition, Vol.32, -53
No.4, Autumn 1997, P.666
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وكانت هذه التطورات املتزامنة اليت غطت بلدان الشمال واجلنوب يف نفس الوقت مع مقدم
التسعينيات مبثابة اإلرهاصات األوىل لتبلور اقتراب جديد لدراسة التحول ووضع مفهوم «التشارك
والتكامل» مكان مفهوم «هيمنة الدولة» يف مركز التحليل ،وصور الدولة أنّها أحد املشاركني يف
عملية التفاعل ،الذي يؤثر كما يتأثر بغريه من القوى الفاعلة يف اجملتمع ،حيث ميكن لكل من
الدولة ومجاعات اجملتمع تغيري اآلخر بشكل تباديل ،مبعىن أ ّن الدولة أفسحت جماال للجماعات
كفاعلني آخرين جبانبها؛ ملشاركتها يف التأثري يف عملية التحول.
كما أسهمت هذه التطورات يف مراجعة «العالقة بني الدولة واجملتمع» ،فأحدثت مفاهيم
جديدة مثل «التحويل املتبادل» و«التمكني املتبادل» و«التشارك والتكامل» بينهما ،وقد كان
القاسم املشترك بينهما مجيعًا هو أنّها قامت على اعتبار عالقة التفاعل بني الدولة واجلماعات
يف جمتمعها وهي لب وجوهر العملية السياسيّة ،وهي حمك املقارنة والتميز بني خربات الدول
واجملتمعات املتباينة ،السيما وهي بصدد املرور مبرحلة االنتقال والتحول.
وقد جاءت هذه املفاهيم يف التسعينيات أيضًا يف مقابل مفهوم التوازن  Balanceالذي
شغل حيزًا كبريًا من اهتمام الباحثني يف أنّماط العالقة بني الدولة واجملتمع طوال السبعينيات
والثمانينات ،حيث كان املفهوم التقليدي هو املهيمن على هذه العالقة.
وكذلك ظهر مفهوم التداخل بني الدولة واجملتمع املدين من خالل قيام الدولة باملوازنة الدقيقة
بني حتقيق االستقاللية واحلفاظ عليها من جانب ،وإقامة عالقات وثيقة هلا مع مجاعات اجملتمع
وقواه الفاعلة واملؤثرة من جانب آخر ،بوصفه ضمانًا لكفاءة وفعالية السياسات العامة املتبعة ،حيث
املقصود بالتداخل تأسيس روابط توصل الدولة باجلماعات اليت تتفق معها يف األهداف وتتقاسم
معها األدوار يف إطار التفاهم املتبادل بينهما حول مشرو ٍع مشتركٍ للتحول ،وتلك الروابط لن
شرطا ضروريًا لتمكينها من االضطالع على
يت مثارها إال يف حالة استقاللية الدولة ،واليت تعد ً
تؤ َ
أكمل وجه بدورها التنموي ،ولكن قدرة الدولة على التغري والتأثري يف اجملتمع ترهتن أساسًا مبدى
قوة الصلة اليت تربطها باجملتمع ،فالدولة املستقلة متامًا تصبح معزولة ومنفصلة عن جمتمعها،
وجيردها من الفاعلية املطلوبة ،أما الدولة الراغبة يف إجناز األهداف اليت تشملها عملية التحول،
فيتعني عليها أ ّن تقيم شبكة من الروابط جتعلها على صلةٍ مبجتمعها ،وقد تنجح يف حتويل بعض
اجلماعات إىل قوى حليفة هلا ،بشرط أ ّن يكون العمل املشترك على إجناز غايات التحول هو نقطة
االلتقاء والسبب األول وراء قيام مثل هذه التحالفات.
إذن جيب أ ّن تقوم العالقة بني الدولة ومجاعات اجملتمع على التعاون والتشارك ،وتنسيق
اجلهود ،وتكافلها يف أداء بعض الوظائف اليت هي مبثابة اإلستراتيجية املثلى ملعاجلة إشكالية
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التحول اجملتمعي املزدوج اليت جتاهبها أغلب البلدان النامية منذ مطلع التسعينيات ،واليت تعود
إىل معضلة التضارب والتناقض بني متطلبات التنمية االقتصادية من جانب ،واإلصالح السياسي
والتحول الدميقراطيّ من جانب ثان ،وكلتا العمليتني تتحمل الدولة املسئولية عن توفري الشروط
الالزمة لتحقيقهما.
ففي حني حتتاج التنمية إىل دولة قوية قادرة على وضع إستراتيجيات طويلة املدى تتجاوز املصاحل
الفئوية احملدودة للجماعات يف األجل القصري ،حبيث تكون الدولة أقوى من مجاعات اجملتمع ،فإن
تدعيم القوة التنظيمية لتلك اجلماعات بوصفها قنوات مؤسسية وسيطة االتصال بالدولة ،وبوصفها
آلياتٍ منظمة إلخضاعها للرقابة واحملاسبة ،وبوصفها مصادر للمساءلة ،بل الضغط عليها للتأثري
فيما تضعه من سياسات ،تعد هي أيضًا بدورها متطلبا أساسيًا لتحقيق اإلصالح السياسي ،الذي
يعين يف جوهره حتجيم قوة الدولة مبعناها االستبدادي إزاء اجملتمع .بيد أ ّن هذه املعضلة ميكن
للدولة النامية التغلب عليها باالستعانة بإستراتيجية التشارك والتعاون ،اليت تقوم على خلق عالقة
إجيابية تزيل أوجه التصادم الظاهري بني الدولة واجملتمع ،وتنفي التعارض بني غاييت التنمية
فعل عديد من خربات التحول اليت أثبتت
االقتصادية والتحول الدميقراطيّ ،وهو ما برهنت عليه ً
إمكانية أ ّن تتواكب قوة اجملتمع ،جنبا إىل جنب ،مع قوة الدولة ،وأن تضع الدولة يدها يف يد اجملتمع
لبلوغ غايات التحول املنشود.
إذن فإن انتهاج سياسة التشارك والتكامل يزيد أمهية كبرية يف تصور العالقة بني الدولة
واجملتمع ،فاألحزاب والنقابات واجلمعيات األهلية شأهنا شأن األسرة ومجاعات الرفاق واملؤسسة
العسكرية ،تلعب دورًا مؤثرًا سواء يف اجتاه الدفع حنو تعزيز قيم املشاركة واملبادرة واجلدال السلمي،
وقبول االختالف بني األفراد وبينهم وبني مؤسسات الدولة ،أم يف اجتاه الدفع حنو احلض على
الطاعة والسلبية واخلضوع ونزع روح اإلقدام من نفوس أفرادها .وتعد ممارسة مؤسسات اجملتمع
املدين لدورها يف عملية التنشئة خاصة فيما يتصل بتعزيز قيم املشاركة واملبادرة ،تعد البعد الثاين
ألحد البُعدين ،تكتمل باجتماعهما تلك الوظيفة اليت يضطلع هبا اجملتمع املدين يف إطار النظام
السياسي وهي وظيفة مزدوجة تتمثل يف(:((5
1.1إضفاء طابع التعدي على اجملتمع وتعدد مراكز القوة فيه.
2.2تعليم األفراد كيفية احترام وممارسة تلك التعددية عرب عملية التنشئة.
Miranda Beshara, «The Egyptian NGO Sector : Prospects and challenge», Civil Society and -55
Democratization in the Arab World, Vol. 8, Issue 92, August 1999, Available at: www.lbnkhlun.org/
newsletter/1999/aug/essay.
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فمؤسسات اجملتمع املدين تعد املستويات األولية لتعليم الدميقراطيّة والتنشئة عليها ،فتصقل
املواطن باألسلوب الدميقراطيّ عند إبداء الرأي والتدريب على أساليب التفاوض اجلماعي وتأكيد
أمهية التراضي ،بوصفه آلية للوصول إىل حلول وسط يف حالة اختالف الرأي أو املصاحل مع التركيز
على قيم املشاركة يف احلياة العامة والتكافل االجتماعي(.((5
وفيما يتعلق بالدول العربية فيمكن القول بأن تطبيق سياسات التحرر االقتصادي يف العديد
من تلك الدول ،قد ال يسهم يف السماح بقيام تنظيمات جمتمع مدين حقيقية إال بالقدر الذي
يستطيع مواجهة اآلثار املترتبة على تلك السياسات ،حبيث تقوم تلك التنظيمات بدور عالجي
إن صحّ التعبري -بدالً من القيام مبهام التمكني ونشر الوعي باحلقوق وتعزيز قيم املشاركة يف صنعالقرارات والسياسات ،كما ميكن أ ّن تسفر تلك السياسات عن تدعيم بروز منظمات للمجتمع املدين
وليس مؤسسات تدعم املصاحل االقتصادية املترتبة على اتّباع تلك السياسات وتزيد من ارتباط
االقتصاديات العربية باالقتصاد العاملي.
فمن ناحية أوىل نالحظ أ ّن القطاع اخلاص الذي تستند إليه سياسات التحرر االقتصادي ما
يزال ضعيفا يف العديد من البلدان العربية ،أخ ًذا يف االعتبار التفاوت يف وزن هذا القطاع بني الدولة
العربية اليت تنتهج النهج الرأمسايل ،وهو الضعف الذي يبدو يف ازدياد ارتباطه بالدولة ،ومن مث
ضعف استقالليته عنها ،فالقطاع اخلاص يعتمد على الدولة يف التسهيالت واإلعفاءات اجلمركية
والضريبية ،عالوة على اشتراكه يف مشروعات معينة تنفذ حلساب الدولة وهو ما يقلص رغبة وقدرة
هذا القطاع على بناء اقتصاد رأمسايل مستقل عن سيطرة الدولة ،أو توفري قاعدة اقتصادية تتأسس
عليها مؤسسات اجملتمع املدين يف استقالل عن الدولة(.((5
من ناحية ثانية ميكن القول بأن الدول العربية يف انتهاجها اقتصاد السوق احلر ميكن أ ّن تسمح
بقيام تلك التنظيمات أو مؤسسات اجملتمع املدين اليت تدعم هذا االجتاه دون عوائق ،أو ميكنها
معاجلة اآلثار املترتبة على الليربالية االقتصادية ،خصوصًا ما يتعلق بالطبقات الفقرية اليت يضريها
أكثر من غريها انتهاج تلك السياسات على غرار مجعيات رجال األعمال بوصفه منوذجًا للتنظيمات
األوىل أو اجلمعيات األهلية العاملة يف جمال تقدمي اخلدمات أو الرعاية االجتماعية ملواطين الدولة
بوصفه منوذجًا للثانية.
 -56علي الصاوي ،التنظيمات غري احلكومية والتحول الدميقراطيّ يف الوطن العريب ،جملة شؤون عربية ،العدد  ،75سبتمرب ،1993
ص .108
 -57حسنني توفيق إبراهيم ،التطور الدميقراطيّ يف الوطن العريب :قضايا وإشكاليات ،جملة السياسة الدولية ،عدد  ،142أكتوبر
 ،2000ص.19
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وإذا مل يكن من املتصور أ ّن خترج مجعيات رجال األعمال عن خط املصلحة املشتركة الذي
تطرحه الدولة ،فإن مثل هذا األمر قد يكون قابال للحدوث يف حالة اجلمعيات األهلية ،حيث ميكن
أ ّن تسعى الدولة إىل احتوائها عرب آلية تشريعية بإصدار قوانني حتد من استقالليتها بالقدر الذي
يضمن استمرار خضوعها لرقابة وسيطرة الدولة ،وال يسمح لتلك اجلمعيات بإثارة اجلدل حول
شرعيتها يف حالة تقاعس أو قصور األخرية عن توفري اخلدمات األساسية ملواطنيها ،وترك اجملال
مفتوحا أمام تلك اجلمعيات ،ناهيك بالطبع عن جلوء الدولة إىل تقييد حركة مؤسسات اجملتمع
املدين ذات التوجه الكفاحي  -إن جاز التعبري  -على شاكلة منظمات حقوق اإلنسان أو مؤسسات
الدفاع ،حىت ال تثري من االضطرابات اخلاصة النامجة عن زيادة وعي املواطنني بذواهتم وهبمومهم
مما يهدد شرعية النظام أو الدولة برمتها.
من ناحية ثالثة يالحظ أ ّن القطاع اخلاص يف العديد من الدول العربية ليس كتلة واحدة
متجانسة ،وإمنا يتكون من فئات وشرائح متعددة بعضها منتج وبعضها طفيلي ينخرط باألساس يف
أنّشطة عدمية الفائدة واملردود من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية ،بل قد تنطوي على كثري من
األنشطة واملمارسات غري املشروعة اليت قد تندرج حتت باب اجلرمية االقتصادية( .((5وترتبط تلك
املمارسات بالرشوة والفساد اللذين ال يدفعان باالقتصاد إىل مزيد من النمو الذي يسمح بربوز مرتكز
اقتصادي مستقل ،تدعم اجتاه بناء مؤسسات جمتمع مدين مستقلة من حيث اجلوهر عن سيطرة
الدولة ،بل تدفع إىل مزيد من الفساد والتدهور واالستياء الشعيب الذي قد تواجهه بعض الدول
العربية مواجهة أمنية ،تعكس قدرًا ما من القصور يف فهم أسباب السخط الشعيب وكيفية احتوائه.
بعبارة أخرى ال تسمح تلك املمارسات الفاسدة وغري املشروعة بقيام مؤسسات جمتمع مدين
متتلك القدرة على املشاركة يف عمليات صنع القرار والسياسات ،ناهيك عن تأثريها السليب على
عملية التنمية برمتها( .((5ولعل تلك التأثريات السلبية على مسار النمو وما قد يصحبها من أوضاع
تتجه حنو التدهور يف اقتصاديات عدد من الدول العربية ،وهو ما يدفع إىل دعوة ترددت عامليًا حول
إنشاء عقد اجتماعي جديد بني الدولة والقطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين ،وجتاوز عهود
سابقة من عدم الثقة أو الصراع بني القطاعات الثالثة ،انطال ًقا من حقيقة تعقد القضايا واملشكالت
ومتطلبات اجملتمع اليت ال تستطيع أي من تلك القطاعات منفردة مواجهتها( ،((6وهو ما يعين إعادة
وفاعل ملؤسسات جمتمع
النظر يف توجهات تلك القطاعات إزاء بعضها مبا يدعم وجودًا حقيقيًا
ً
مدين ،تعرب عن مصاحل قوى اجتماعية يف اجملتمع وتستطيع اإلسهام يف رسم خمططات التنمية.
 -58املرجع السابق ،ص.19
 -59حممود عبد الفضيل« ،الفساد وتداعياته يف الوطن العريب» ،جملة املستقبل العريب ،عدد  ،243مايو .1999
Christopher Pinney, Business and Civil Society Organizations: Toward a New Partnership, in: Lurie -60
Regelbrugge (ed), Promoting Corporate Citizenship: Opportunities for Business and Civil Society
Engagement, (Washington D.C: Civicus, 1999), PP.112 - 113.
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ولكن ال ميكن إغفال اإلشارة إىل بعض برامج اإلصالح االقتصادي اليت تنتهجها بعض الدول
العربية وأثرها على بروز تنظيمات اجملتمع املدين ،بالنظر إىل كون وجودها أحد عناصر عملية
االنفتاح السياسي أو التحول الدميقراطيّ ،فمن املتصور أ ّن تسمح الدولة بقيام مؤسسات للمجتمع
املدين تسهم يف ختفيف ما قد ينتج يف املراحل األوىل لتطبيق برامج اإلصالح من أثار سلبية على
القطاعات األفقر يف اجملتمع.
كل ذلك مع التسليم بأنه ال توجد عالقة حتمية بني األداء االقتصادي وطبيعة النظام السائد
كما أ ّن عمليات االنفتاح السياسي ليست مقدمة بالضرورة للتحول حنو اقتصاد السوق( ،((6كما أ ّن
التحول حنو اقتصاد السوق ال يعين انسحاب الدولة كليًا بقدر ما يشري إىل ما ميكن وصفه بإعادة
اختراع دور الدولة ،حيث يرى البعض أنّه إذا تركت قوى السوق وشأهنا فإهنا تقود إىل مستويات
استثمار أدىن وحاالت من الكساد ال ميكن جتنّبها ،والتاريخ مليء باألمثلة الناجتة عن االعتماد
على السوق ،فالدولة تقدم ما يسميه بواحات تضامن للغايات االقتصادية ،عالوة على الغايات
االجتماعية يف جماالت ال تستطيع األسواق أ ّن تقدر قيمتها على حنو مالئم ،كالتعليم والصحة
والبىن التحتية(.((6
ج .اختراق الدولة ملؤسسات املجتمع املدين أو االحتواء
تربز هذه الصورة عالقة الدولة مبؤسسات اجملتمع املدين يف إطار ما يعرف بالسياسة اإلدماجية،
من خالل إنشاء احتاد قد يأخذ شكل البناء اهلرمي ذي التنظيم املركزي ،الذي يضم يف إطاره
عددًا من املؤسسات أو التنظيمات اليت تعرب عن قوى اجتماعية أو مهنية معينة .وتسعى الدولة
إىل احتواء أو السيطرة على مؤسسات اجملتمع املدين من خالل سياسات املنح واملنع اليت متارسها
إزاءها ،خاصة عندما يكون أعضاء تلك املؤسسات من العاملني باجلهاز اإلداري التابع للدولة،
فتسعى الدولة إىل استغالل «البدالت» اليت قد متنح للعاملني مبؤسسات اجملتمع املدين؛ حلثهم
على اتباع سياسات مؤيدة للدولة ،ويُضاف إىل ذلك جلوء الدولة إىل تعيني رؤساء أو مديري تلك
املؤسسات من األشخاص املوالني هلا ،أو القادرين على توجيه سياسات املؤسسة أو املنظمة حنو تأييد
الدولة ،يضاف إىل هذا قدرة الدولة على استغالل سيطرهتا على وسائل اإلعالم حلجب نشاط بعض
املؤسسات وإظهار نشاط البعض اآلخر ،وهو ما يعين استقطاب بعض تلك املؤسسات والقدرة على
تفريقها ،ومنع جتمعها لتصبح قوة يف مواجهة استبداد أو تعسف الدولة(.((6
 -61ستفني هايدومان« ،السلطوية والتحرر االقتصادي يف سوريا» ،يف :إيليس جولد برج ،رشاد قصبة جول ميجدايل (حمررون)،
الدميقراطيّة يف الشرق األوسط ،ترمجة شهرت العامل( ،القاهرة :مركز اجليل للدراسات الشبابية ،)1995 ،ص :ص.150 - 106
 -62عاطف قربصي ،إعادة نظر يف دور الدولة االجتماعية واالقتصادية ،جملة املستقبل العريب ،السنة  ،25العدد  ،282أغسطس
 ،2002ص  58وما بعدها.
 -63هويدا عديل رومان ،العمال والسياسة ،كتاب األهايل ،العدد  ،45يوليو  ،1993ص :ص.40 - 36
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التحول الدميقراطيّ هو عملية تدرجيية تتحول إليها اجملتمعات عن طريق تعديل مؤسساهتا
السياسيّة واجتاهاهتا من خالل عمليات وإجراءات شىت ،وترتبط بطبيعة األحزاب السياسيّة وبنية
السلطة التشريعية ومنط الثقافة السياسيّة السائدة ،وشرعية السلطة السياسيّة.
ويعد مفهوم التحول الدميقراطيّ أحد املفاهيم احملورية املتداولة يف األدبيات السياسيّة
الراهنة ،وقد أثار هذا املفهوم اهتمام الكثري من الباحثني منذ منتصف الثمانينات وحىت اآلن،
يف إطار البحث عن أسباب ومسات ظاهرة التحول الدميقراطيّ اليت شهدهتا دو ٌل عديدةٌ بدرجات
متفاوتة وأشكال خمتلفة ،السيما مع بروز ما عرف باملوجة الثالثة للتحول الدميقراطيّ(.((6
الدميقراطي
1 .1مفهوم التحول
ّ
يشري لفظ التحول لغ ًة إىل التغري أو النقل ،فيقال حوّل الشيء أو غيّره أو نقله من مكانه إىل آخر أو
غيّره من حال إىل حال(.((6
وكلمة التحول تقابلها يف اللغة اإلجنليزية كلمة « »Transitionوتعين املرور أو االنتقال من حالة
معينة أو من مرحلة أو مكان معني إىل حال أو مرحلة أو مكان آخر(.((6
وتعد عمليّة التحول مبعىن « »Transitionاملرحلة األوىل للتحول حنو النظام الدميقراطيّ ،وهي
فترة انتقالية متتد بني مرحلة تقومي دعائم نظام سياسي سابق وتأسيس نظام سياسي الحق.
وتتعدد التعريفات املقدمة ملفهوم التحول الدميقراطيّ ،ومن أمهها:
1.1التحول الدميقراطيّ هو «ذلك التغري يف النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي سواء
باجتاه الدميقراطيّة أم باالجتاه املعاكس ،وهو يفترض االنتقال من حال إىل آخر ،من خالل
جمموعة من التفاعالت املستمرة اليت تشمل اجلوانب القيمية والتجسيدات العملية»(.((6
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العامل العريب خالل التسعينيات( ،القاهرة :د.ن ،)2000 ،ص .272
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2.2ويعرف «روستو» التحول الدميقراطيّ بأنه «عملية اختاذ قرار تساهم فيها ثالث قوى ذات
مواقع خمتلفة ،هي النظام واملعارضة الداخلية والقوى اخلارجية ،وحياول كل طرف إضعاف
وفقا للطرف املتغري يف هذا الصراع»(.((6
األطراف األخرى ،وتتحدد النتيجة يف النهاية ً
3.3بينما يعرفه «مشبيتر» بأنه «عملية تطبيق القواعد الدميقراطيّة سواء يف مؤسسات مل تطبق من
قبل أم امتداد هذه القواعد لتشمل أفرادًا أو موضوعات مل تشملهم من قبل ،أي هو عمليات
وإجراءات يتم اختاذها للتحول من نظام غري دميقراطي إىل نظام دميقراطي مستقر» (.((6
خالصة األمر ميكن القول بأن عملية التحول الدميقراطيّ عملية مستمرة هلا ثالثة عناصر
أساسية ،هي:
1.1االستعداد والتأهب ،حيث تزداد خالله حدة الصراع السياسي واالجتماعي بدرجة هتدد استمرار
سيطرة وبقاء نظام احلكم غري الدميقراطيّ.
2.2ظهور إمجاع حول ضرورة التغيري وحتديد مطالب وجماالت أساسية ومؤسسية ويف مقدمتها
إنشاء وتفعيل دور الربملان.
3.3تأمني التحول الدميقراطيّ من خالل إرساء جمموعة من القواعد واملمارسات اليت تدعم متاسك
املؤسسات التمثيلية وتنمي الثقافة السياسيّة والدميقراطية.
ومن خالل العناصر السابقة ميكن الوصول إىل تعريف شامل للتحول الدميقراطيّ ،تتبناه
الدراسة وهو «التحول الدميقراطيّ هو عملية تعين االنتقال من نظم ذات طبيعة سلطوية أو شبه
سلطوية إىل أخرى دميقراطية ،ويعين هذا بدوره تطبيق عدة خطوات أو تبين عدة سياسات تؤكد
هذا التحول من أمهها :احترام الدستور ،وسيادة القانون ،ووجود جملس تشريعي منتخب انتخابًا
حرًا ونزيهًا ،واستقالل القضاء وحرية الصحافة واإلعالم والتعددية السياسيّة واحلزبية وفعالية
اجملتمع املدين واحترام حقوق اإلنسان».
وجيب التمييز بني مفهوم التحول الدميقراطيّ والتحول الليربايل ،حيث إن هناك عالقة
طردية بني التحول الليربايل والتحول الدميقراطيّ ،مبعىن أنّه كلما كان األول على درجة عالية من
القوة زادت فرص احتمال الثاين ،فالتحول الليربايل هو الذي تبدأ به عملية االنتقال ،ويالحظ يف
التجارب اليت شهدهتا األنظمة السلطوية وجود حتول ليربايل يسبق وميهد للتحول الدميقراطيّ(.((7
 -68نق ًال عن :بلقيس أمحد منصور« ،األحزاب السياسيّة والتحول الدميقراطيّ يف اليمن( ،»2001 - 1991 :رسالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة ،)2003 ،ص .24
 -69نق ًال عن :حممد عز العرب حممد منيب ،مرجع سابق ،ص .55
 -70إكرام بدر الدين« ،اجتاهات التحول الدميقراطيّ يف شرق آسيا» ،يف :حممد السيد سليم ،والسيد صدقي عابدين (حمرران)،
التحوالت الدميقراطيّة يف آسيا( ،القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة ،مركز الدراسات اآلسيوية ،)2002 ،ص :ص .2 - 1
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الدميقراطي
2.2مراحل التحول
ّ
إن التحول الدميقراطيّ هو عملية معقدة تتكون من مراحل متعددة ،ميكن التمييز بينها من
الناحية النظرية ولكنها تتداخل واقعيًا ،وهذه املراحل هي(:((7
1.1مرحلة اهنيار النظام السلطوي :وهي املرحلة األوىل للتحول الدميقراطيّ ،ويف هذه املرحلة ال
يشترط أ ّن يعقب اهنيار النظام السلطوي حدوث حتول للنظام الدميقراطيّ ،إذ ميكن أ ّن
يكون التحول لنظام سلطوي آخر.
2.2مرحلة اختاذ قرار التحول الدميقراطيّ (مرحلة إقامة النظام الدميقراطيّ) :وهي املرحلة اليت
حيدث فيها التحول عندما يتكيف النظام مع املطالب واإلصالحات اجلديدة ،وتعد هذه
املرحلة من املراحل املهمة يف عملية التحول الدميقراطيّ؛ ألن النظام فيها يقف على احلافة
فإما أ ّن يستكمل عملية التحول الدميقراطيّ أو يرتد إىل النظام السلطوي ،وتشهد هذه املرحلة
حالة من التحول الليربايل ،والذي يعد مقدمة للتحول الدميقراطيّ ،إذ جند تنازالت معينة من
قبل القيادة السياسيّة احلاكمة مع احلفاظ على السمات الرئيسية للنظام السلطوي القائم،
ويف هناية هذه املرحلة يصبح من الصعب تربير احتكار السلطة من قبل القيادة السياسيّة
احلاكمة ،كما يترتب عليه مطالب الشعب مبرحلة أعلى من مراحل التحول الدميقراطيّ.
3.3مرحلة التماسك الدميقراطيّ (مرحلة تدعيم النظام الدميقراطيّ) :ويف هذه املرحلة يتخلص
النظام السلطوي من مجيع مؤسساته القدمية ،وحيل حملها مؤسسات جديدة تعزز النهج
الدميقراطيّ ،ويسود االعتقاد لدى القيادة السياسيّة والفاعلني السياسيني حبتمية الدميقراطيّة
من أجل استمرار النظام وبقائه.
4.4مرحلة النضج :وهي أعلى مراحل التحول الدميقراطيّ ويطلق عليها ( )Consolidationمبعىن
ترسيخ ،حيث تتضمن عمليتني مستقلتني ولكنهما مترابطتان ،ومها الدميقراطيّة االجتماعية
والدميقراطية االقتصادية ،مبعىن آخر فإن مرحلة النضج تعين توفري احلقوق االقتصادية
والسياسيّة واالجتماعية للمواطنني.
الدميقراطي
3.3أسباب التحول
ّ
ميكن القول بأن موجات التحول الدميقراطيّ قد متت يف إطار تداخل شديد الترابط بني
العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية ،وقد ميز الكثريون بني هذه العوامل الدافعة للتحول
الدميقراطيّ ،على النحو اآليت:
 -71على سعيد املري« ،التحول الدميقراطيّ يف دولة قطر ( ،»2004 - 1995رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم
السياسيّة ،)2006 ،ص :ص .46 - 44
2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

47

 .أالعوامل الداخلية
بالنسبة للعوامل الداخلية الدافعة لعملية الدميقراطيّة ،يتمثل أمهها فيما يأيت :
1.1اهنيار شرعية النظام السياسي السلطوي :وعادة ما يرتبط ذلك بفشله يف حل املشاكل
االقتصادية واالجتماعية والسياسيّة ،أو بسبب تغري منظومة القيم يف اجملتمع ،واجتاهها حنو
رفض النظم السلطوية أو عدم تقبلها ،وإن كان هذا العامل ال يرتبط بالضرورة ببدء التحوالت
الدميقراطيّة ،فقد يستمر النظام ممس ًكا بزمام األمور على الرغم من فقده للشرعية.
2.2التغري يف إدراك القيادة والنخب السياسيّة :حيث تعد القيادة السياسيّة من أهم العوامل اليت
تدفع الختاذ أو عدم اختاذ قرار التحول الدميقراطيّ ،وكذلك جناح أو فشل التحول(.((7
3.3الثقافة السياسيّة :حيث تلعب الثقافة السياسيّة دورًا حامسًا يف حتديد اجتاه وسرعة التحول
الدميقراطيّ ،وقد مثل عام  1989نقطة حتول حضاري وثقايف جتاه االهتمام بالثقافة
السياسيّة الدميقراطيّة الغربية.
4.4درجة النمو االقتصادي :حيث جددت املوجة الثالثة للتحول الدميقراطيّ االهتمام بالعالقة بني
الدميقراطيّة والتنمية االقتصادية ،فالنمو االقتصادي ميكن أ ّن يؤدي إىل تعبئة اجتماعية
تقود بدورها إىل تعبئة سياسية تؤدي إىل التحول حنو الدميقراطيّة.
5.5منو اجملتمع املدين :فاجملتمع املدين يؤدي دورًا مهمًا يف دفع النظام السياسي حنو تبين عملية
التحول الدميقراطيّ ،وتوسيع املساحة املخصصة للحقوق واحلريات املدنية والسياسيّة(.((7
(((7

.ب العوامل اخلارجية
أما العوامل اخلارجية فريى الكثريون أ ّن لتلك العوامل اخلارجة عن جمال سلطة الدولة أثرها
يف إحداث التحول الدميقراطيّ بإسقاط النظم السلطوية وإحداث التحول حنو الدميقراطيّة ،ومن
أهم هذه العوامل:
1.1التغري يف النظام الدويل :فمع اهنيار االحتاد السوفييت وانفراد الواليات املتحدة بقيادة النظام
العاملي ،بدأت تتبىن سياسات تتعلق بالدفاع عن حقوق اإلنسان ونشر القيم الثقافية
املرتبطة بالدميقراطية احلزبية ،وذلك بدعوى محاية القيم الغربية الدميقراطيّة من
 -72شادية فتحي ،حماضرات يف مبادئ العلوم السياسيّة أُلقيت على طالب الفرقة األوىل بكلية االقتصاد والعلوم السياسيّة( ،اجليزة:
جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة ،)2005 ،ص :ص .81 - 80
 -73هالة مجال ثابت« ،ظاهرة التحول الدميقراطيّ يف أوغندا»( ،رسالة ماجستري ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم
السياسيّة )1999 ،ص .57
 -74أمرية إبراهيم دياب« ،التحول الدميقراطيّ يف املغرب ودور املؤسسة امللكية( ،»1998 - 1992 :رسالة ماجستري ،جامعة القاهرة،
كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة ،)2002 ،ص .41
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اإلرهاب واإلرهابيني ،وقد جلأت يف سبيل حتقيق ذلك إىل استخدام القوة العسكرية كما هو
يف أفغانستان والعراق ،كما جلأت إىل الربط بني املساعدات االقتصادية وبني حتول النظم
السلطوية حنو الدميقراطيّة(.((7
2.2املنظمات الدولية :حيث متارس املنظمات الدولية وخاصة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
دورًا مهمًّا يف حتول النظم السلطوية حنو الدميقراطيّة ،عن طريق الربط بني املساعدات
االقتصادية ومعدل اإلصالحات السياسيّة يف النظم السياسيّة السلطوية أو حديثة التحول
حنو الدميقراطيّة(.((7
3.3ظاهرة العدوى :ففي ظل ثورة االتصاالت واملعلومات وتشابك العامل ازداد تأثري الدور اخلارجي
يف إحداث التحوالت الدميقراطيّة يف عديد من النظم السياسيّة ،فسقوط النظم الشمولية
عامل حمفزًا للمطالبني بالدميقراطية يف النظم
أو السلطوية يف كثري من دول العامل كان ً
السلطوية أو الشمولية األخرى.
الدميقراطي
4.4أمناط التحول
ّ
تؤثر العمليات والتفاعالت والعوامل والقوى السياسيّة يف ديناميكيات التحول الدميقراطيّ ،ويف
أنّماطه يف خمتلف البالد ،حيث تتخذ عمليات هذا التحول مسارات خمتلفة باختالف النظم،
ووفقا ملا يُطرح يف األدبيات ،هناك عدة أنّماط من التحول الدميقراطيّ(:((7
ً
1.1التحول من أعلى :وتلعب النخبة السياسيّة دورًا حامسًا يف هذا النمط خاصة يف األنظمة
السلطوية ،حيث تتم عملية االنتقال الدميقراطيّ مببادرة من داخل النظام التسلطي دون
تدخل من جهات أخرى ،سواء كانت قوى املعارضة أم اجملتمع ككل ،وبوجه عام يتسم هذا
النمط بنوع من اخلداع ومن َثمّ عدم التأثري اجلوهري على املسار الدميقراطيّ ،مبعىن أنّه
ليس دائمًا ما تكون عملية التحول حقيقية(.((7
2.2التحول عن طريق التفاوض (التحول اإلحاليل) :وتتم عملية التحول الدميقراطيّ بدرجة أساسية
عن طريق مبادرات مشتركة بني النخب احلاكمة والنخب املعارضة ،ومنط التحول اإلحاليل لن
حتدث فيه مؤشرات للتقدم يف اجتاه الترسيخ الدميقراطيّ إال إذا تضمنت املرحلة االنتقالية
-75
-76
-77
-78

صالح سامل زرنوقة« ،أثر التحوالت العاملية على مؤسسة الدولة يف العامل الثالث» ،جملة السياسة الدولية ،عدد  ،122أكتوبر
 ،1995ص.71
هالة مجال ثابت ،مرجع سابق ،ص .60
هالة مجال ثابت ،مرجع سابق ،ص .32 - 28
حممد عز العرب منيب ،مرجع سابق ،ص :ص .60 - 59
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مفاوضات واتفاقيات بني خنب النظام التسلطي وخنب املعارضة ،وقد تقود االتفاقيات
واملواثيق بني النخب احلاكمة واملعارضة إىل دميقراطيات حمدودة(.((7
3.3التحول من خالل الشعب (التحول من أسفل) :يعد هذا النمط أكثر األمناط اتسامًا بالعنف،
ويقصد به التحول الدميقراطيّ الذي يأيت يف أعقاب صراعات عنيفة ،وانتشار أعمال
االحتجاجات من جانب التنظيمات الشعبية واإلضرابات العامة غري املنظمة ،وقيام بعض
أعمال العنف من جانب القوى االجتماعية الرافضة للوضع القائم ،فتستسلم القيادات
السلطوية للضغوط وتبدأ اإلصالحات املطلوبة منعًا لتفاقم املوقف وسعيًا الحتواء األزمة اليت
فجرهتا املطالب الشعبية(.((8
4.4منط التدخل األجنيب :حيدث هذا النمط إذا كانت هناك تدخالت وضغوط من جانب أطراف
أجنبية ،إضافة إىل الشكل العسكري ،فقد كان نفوذ الدول واملؤسسات الدولية املاحنة لإلعانات
االقتصادية قويًا ومؤثرًا يف قرارات التحول الدميقراطيّ يف بعض النظم التسلطية الفقرية(.((8
وهكذا تتعدد أنّماط التحول الدميقراطيّ ،إال أ ّن سائر عمليات التحول مع متيزها بالتعقد وتعدد
املراحل قد تشهد واقعيًا تداخل أكثر من مسار من املسارات السابقة إلحداث عملية التحول
الدميقراطيّ أو البدء فيها.
الدميقراطي
5.5مؤشرات التحول
ّ
حدد صمويل هنتنجتون وكينث بولن جمموعة من املؤشّرات ،ميكن من خالهلا معرفة مدى
حدوث حتوالت دميقراطية يف نظام سياسي ما ،وقد تناولت الدراسات واألدبيات الغربية احلديث
عن العديد من املؤشرات ،ومن أمهها(:((8

-79
-80
-81
-82
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 ،113يوليو  ،1992ص .18
بلقيس أمحد منصور ،مرجع سابق ،ص .40
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية« ،السياسة االقتصادية واملؤسسات والنمو االقتصادي يف عصر الدولة» ،سلسلة
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Kanneth Bollen, Samuel Huntington, Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy,
American sociological review, Vol.3, April 1979, PP. 577 - 587.
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 .أانتخابات حرة ونزيهة
تعد العملية االنتخابية مهمة ،وذلك لكوهنا مرتبطة بعناصر أخرى تُعىن بالتحول الدميقراطيّ،
وجند أ ّن هناك جمموعة من العناصر ميكن من خالهلا احلكم على نزاهة االنتخابات من عدمها،
وهي كاآليت(:((8
1.1حرية االنتخابات :تعد االنتخابات حرة بالنظر إىل مدى السماح بالتعبري الكامل عن اإلرادة
السياسيّة للشعب ،اليت تشكل أساس احلكم ،ولكي تكون االنتخابات حرة البد أ ّن تتو ّفر هلا
جمموعة من احلريات منها (حرية الرأي وحرية التعبري واإلعالم وحرية تداول املعلومات
وحرية التجمع السلمي ..اخل.
2.2سالمة االنتخابات :وتعد من أهم شروط العملية االنتخابية الدميقراطيّة ،ولكي تكون
االنتخابات سليمة البد من تو ّفر جمموعة من الشروط منها (االقتراع العام املتساوي ،وصوت
واحد لكل شخص ،وتوفري الضمانات لعدم التزوير والتالعب كاإلشراف القضائي واستخدام
الصناديق الزجاجية ،وعدم التمييز بني الفئات كحرمان النساء واملقيمني باخلارج وغريهم
من التصويت).
3.3نزاهة االنتخابات :ويقصد بالنزاهة هنا نزاهة اإلجراءات ،ونزاهة اآلثار املترتبة على
االنتخابات ،ونزاهة االختيار الفعلي للناخب.
مما سبق يتضح أنّه ال ميكن احلديث عن وجود حتول دميقراطي بدون وجود انتخابات حرة
ونزيهة ،تتسم بقدر عا ٍل من الشفافية ،تضمن فرصًا متكافئة لكل األطراف املتنافسة للوصول إىل
السلطة ،ويتمكن من خالهلا الناخبون من ممارسة حق االختيار حبرية كاملة(.((8
الدميقراطية
.ب بناء املؤسسات
ّ
يعد وجود املؤسسات احلديثة يف النظام السياسي من بني مؤشرات التحول الدميقراطيّ،
ذلك أ ّن مستوى املؤسسية يف اجملتمع معيار أساسي للدميقراطية ،كما أ ّن غياب املؤسسات
يعوق الوصول لدميقراطية حقيقية ،ومن هنا ميكن القول إن املؤسسات ترتبط عضويًا بالتطور

 -83وليد حممود عبد الناصر ،املؤمتر اإلفريقي ومعادلة التوازنات الصغرية ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،110أكتوبر  ،1992ص
.216
Samuel Huntington, the Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, (Norman: University -84
of Oklahoma Press, 1993), P.68.
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الدميقراطيّ ،وقد أشار أرسطو يف هذا السياق إىل أ ّن النظم اليت يشهد كل منها مؤسسات سياسية
عديدة وخمتلفة ،فيحتمل أ ّن تكون أكثر قدرة على االستمرار واالستقرار(.((8

وقد اهتمت العديد من األدبيات والدراسات الغربية ببيان فضل املؤسسات على التنمية
السياسيّة والتحول الدميقراطيّ ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج ذات الداللة ،أمهها(:((8

1.1تفترض عمليات التحديث والتنمية السياسيّة والتقدم الدميقراطيّ بناء مؤسسات قوية يف
اجملتمعات النامية.
2.2ال توجد إستراتيجية حمددة لبناء املؤسسات ،فاملؤسسات جيب أ ّن تنبع من واقع اجملتمع وتعمل
وفق القيم السائدة فيه ،وهبذا تستطيع املؤسسة أ ّن تتعرف على مطالب اجملتمع وأن تتخذ
القرارات الكفيلة باالستجابة هلا.
3.3إن بناء املؤسسات يفرض على القيادة السياسيّة إتاحة الفرصة ألفراد اجملتمع للمشاركة يف
احلياة العامة.
4.4خالصة القول إن عمليات التحول الدميقراطيّ تتطلب بناء مؤسسات سياسية حتقق شروط
الفاعلية والتأثري ،أو ما يعرف مبعايري املؤسسية حىت ميكنها أداء دورها يف بناء وتأسيس
نظام سياسي ودميقراطي.
 .جحرية الرأي واإلعالم
وتعين حرية الرأي قدرة الفرد على إظهار أفكاره بال مانع يف كل مادة فلسفية أو سياسية
أو دينية أو غريها ،ويقصد حبرية اإلعالم مبختلف أنّواعه املرئي واملسموع واملقروء ،أال تكون
هناك رقابة من قبل السلطة السياسيّة على ما يقدمه التلفاز أو اإلذاعة من برامج حوارية وأخبار
وحتليالت ،وما تنشره الصحف من أخبار وحتقيقات وأعمدة ومقاالت وكاريكاتري ...إخل ،وتسهم
هبا يف توعية اجلماهري والرقابة على أجهزة الدولة وحماربة الفساد ومناقشة السياسات العامة،
وعرض خمتلف اآلراء املؤيدة منها واملعارضة ،وباإلضافة إىل هذه الوسائل هناك الشبكة الدولية
هائل من البيانات واملعلومات
للمعلومات وحرية الدخول عليها واستخدامها ،حيث تتيح كمًا ً
فضل عن العامل االفتراضي واملدونات ومواقع وصفحات التواصل االجتماعي ،سواء الشخصية
ً
اخلاصة بفرد ما يعرب من خالهلا عن آرائه ،أم العامة اليت يشارك يف تكوينها العديد من
األفراد ،واعتبارها قناة جديدة من قنوات املشاركة السياسيّة والتعبري عن االجتاهات السياسيّة
 -85عبد الغفار رشاد ،التطور السياسي والتحول الدميقراطيّ( ،املنصورة :دار األصدقاء للطباعة والنشر ،)2003 ،ص.121
 -86مصطفى اخلشاب ،دراسة اجملتمع( ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية ،)1987 ،ص.188
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وتكوين الرأي العام .ومن مثَّ فإن حرية الرأي واإلعالم تعد مؤشرًا مهمًّا من مؤشرات التحول
الدميقراطيّ(.((8
 .دسيادة القانون
يقصد بسيادة القانون أ ّن تكون هناك جمموعة من القواعد اليت تنظم احلياة االجتماعية
واالقتصادية والسياسيّة يف اجملتمع ،يلتزم هبا احلاكم واحملكوم ،ومتثل فكرة خضوع الدولة
للقانون ،ووجود قواعد قانونية تلتزم الدولة باحترامها دون أ ّن يكون هلا سلطة إلغائها أو تعديلها،
الطريقَ إىل الدميقراطيّة( .((8وميكن القول بأن سيادة القانون هي الضمانة األساسية حلقوق
األفراد وحرياهتم يف مواجهة التعسف من قبل السلطة ،وكفالة املساواة بني املواطنني دون متييز
بسبب اجلنس أو اللون أو العقيدة ،وبدون سيادة القانون ال ميكن قيام الدميقراطيّة ،وإن اجتمعت
عائقا أمام التحول الدميقراطيّ ،بل مصدرًا
العناصر األخرى ،كما أ ّن غياب سيادة القانون يشكل ً
لعدم استقرار النظام ذاته ،وتراجع شرعيته ،ولذا تعد سيادة القانون مؤشرًا مهمًّا من مؤشرات
التحول الدميقراطيّ(.((8
وبصفة عامة ،فإنه ميكن القول إنه مع تعدد املؤشرات سالفة الذكر ،فإن مثة عنصرًا
حمر ًكا وضامنًا لنجاح التحول الدميقراطيّ ،ويتمثل هذا العنصر يف الثقافة السياسيّة (الثقافة
الدميقراطيّة) لدى النخب واجلماهري واملؤسسات السياسيّة واجملتمعية.
وقد تعددت اإلسهامات البحثية املتعلقة مبؤشرات التحول الدميقراطيّ ،فقد ذهب «مسري
الشمريي» يف دراسته حول التحول الدميقراطيّ يف اليمن ،إىل تعدد مؤشرات التحول الدميقراطيّ
ومنها :وجود الدستور والقوانني الدميقراطيّة ،والتعددية السياسيّة وحرية النشاط املدين ،وفصل
السلطات ،واملساواة االجتماعية واحلقوقية ،واملؤسسات الدميقراطيّة ،واملعارضة النشطة ،وأن
يكون الشعب مصدر السلطات ،والتداول السلمي للسلطة بعيدًا عن العنف ودورات الدم ،واالعتراف
باحلريات العامة ،واالنتخابات الدميقراطيّة ،واالعتراف مببدأ حكم األغلبية واحترام حقوق
األقليات ،والعدالة االجتماعية ،وشيوع الثقافة الدميقراطيّة وقيم التسامح(.((9
-87
-88
-89
-90

خليل زامل اجللجاوي ،الدميقراطيّة ما هلا وما عليها( ،بريوت :دار الرسول الكرمي ،)2001 ،ص .26وانظر أيضًا :حممد حممود
ربيع ،إمساعيل صربي مقلد (حمرران) ،موسوعة العلوم السياسيّة( ،الكويت :مطابع دار الوطن الكويتية ،ج ،)1994 ،1ص.272
سعاد الشرقاوي ،علم االجتماع السياسي :أثر الظروف االجتماعية على النظم السياسيّة( ،القاهرة :دار النهضة العربية،)1977 ،
ص :ص.91 - 90
عبد السالم نوير ،التطور الدميقراطيّ يف مصر :املؤشرات واملالمح وآفاق املستقبل ،جامعة أسيوط ،جملة دراسات مستقبلية،
العدد  ،2006 ،18ص.13
مسري عبد الرمحن هائل الشمريي ،التحول الدميقراطيّ يف اليمن :مؤشراته وحمدداته ،جملة شؤون اجتماعية ،الشارقة ،اجلامعة
األمريكية ،السنة  ،22العدد  ،88شتاء  ،2005ص .70 - 65
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وحددت «مروة عبد املنعم بكر» مؤشرات التحول الدميقراطيّ يف أطروحتها للدكتوراه حول دور
منظمات اجملتمع املدين يف التحول الدميقراطيّ يف مصر ،يف عدة مؤشرات أساسية ،هي(:((9
1.1احترام حقوق اإلنسان وحرية الرأي والتعبري ،وتوفري الضمانات الكافية ملمارسة هذه احلقوق
واحلريات بالنص عليها يف الدساتري ،وترسيخ ثقافة وقي ٍم سياسية تشجع على تلك املمارسة.
2.2التعددية السياسيّة مبعىن تعدد األحزاب واآلراء واالجتاهات والتصورات.
3.3التداول السلمي للسلطة ووجود مؤسسات منتخبة ويرتبط بذلك نزاهة عملية االنتخابات.
4.4استقاللية القضاء مبا يؤكد املمارس َة الدميقراطيّة.
5.5ثقافة سياسية لدى املواطنني حتمي قيم املساواة والعدالة واحلريات ،ومتارس سلوكيات
وتصرفات حتمي القيم واملبادئ الدميقراطيّة.
6.6وتناول «يسرى العزباوي» يف دراسته حول التحول الدميقراطيّ يف مصر ،تنوعَ املؤشرات اليت
ميكن االستناد إليها لتحديد مدى وجود حتول دميقراطي من عدمه ،ومنها(:((9
7.7املشاركة السياسيّة :ويقصد هبا تلك األنشطة اليت هتدف إىل التأثري على صنع القرار احلكومي،
وهي أنّشطة فردية أو مجاعية ،منظمة أو عفوية ،مومسية أو مستقرة ،سلمية أو عنيفة ،فعالة
أو غري فعالة ،شرعية أو غري شرعية.
8.8االنتخابات الدورية :يقوم مفهوم االنتخابات بصفة عامة على إدالء جمموعة من املواطنني،
تتو ّفر فيهم الشروط الالزمة ملمارسة حق االنتخاب بأصواهتم لصاحل املرشحني الذين حيظون
بتأييدهم ،ضمن عملية منظمة وفق أحد أنّظمة االقتراع املعتمدة دوليًا.
9.9التعددية والتداول السلمي للسلطة :ال ميكن تصور قيام نظام دميقراطي بال تعددية سياسية
حقا جوهر النظام الدميقراطيّ وتعرب عن وجوده،
ميارسها األفراد ،فالتعددية السياسيّة متثل ً
ألهنا تعطى لألفراد حرية العمل والتفكري على قدم املساواة دون متييز بسبب اجلنس أو اللون
أو االعتقاد ،أو هي قبول للرأي اآلخر املخالف واملعارض لسياسة النظام احلاكم أو فكره
أو فلسفته السائدة حلكم الدولة واجملتمع .واحلقيقة فإن التعددية السياسيّة داخل النظام
السياسي للدولة هلا خصائص معينة ال تستقيم الدميقراطيّة بدوهنا ،وال بد من توفرها يف
أي نظام دميقراطي وهي:
أول :ضرورة القبول بالتنوع السياسي واإليديولوجي أو الفكري ،مع القبول بالرأي املخالف وعدم
ً
نفي أو رفض اآلخرين.
 -91مروة حممد عبد املنعم بكر ،مرجع سابق ،ص .45
 -92يسرى العزباوي ،هل تسري مصر يف طريق التحول الدميقراطيّ؟ ،صحيفة األهرام.2012/6/22 ،
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•
•
•
•

ثانيًا :تأكيد تداول السلطة داخل النظام السياسي للدولة بني القوى واألحزاب املختلفة ،أي
اللجوء إىل الشعب يف فترات دورية حمددة لكي خيتار الشعب من خالل صناديق االقتراع ممثليه
(السلطة التشريعية) وحكومته (السلطة التنفيذية) ،من خالل انتخابات عامة وحرة ونزيهة
لكافة املواطنني الذين هلم حق االنتخاب مبوجب قانون حيدد ذلك.
ثال ًثا :إن القانون هو الذي حيدد اختصاصات السلطات العامة وخيضعها للرقابة املستمرة.
رابعًا :احترام حقوق اإلنسان وتوفري الضمانات الالزمة ملمارسة هذه احلقوق.
خامسًا :تقوية اجملتمع املدين :ميكن نسبة والدة اجملتمع املدين واستمرار فاعليته إىل
جناح الثورات السياسيّة اليت حققت كثريًا من اإلجنازات يف فضاء التنوير والعقالنية والعلم
والدميقراطية .وقد لعبت الثورة الصناعية دورًا يف بلورة فاعلية مؤسسات اجملتمع املدين ،حيث
أدت إىل وقوع تغيريات شاملة يف واقع اجملتمعات الغربية ،ومن َثمّ فهناك ضرورة إلجياد دور
حقيقي فاعل هلذه املنظمات يف اجملتمع ،ليس فقط يف جمال التنمية ولكن يف جمال الدفاع
عن حقوق اإلنسان حبيث يصبح ملثل هذه املنظمات دور قوى يف التشريع والرقابة ،وتكون حبق
إحدى سلطات الدولة وليس جمرد شعارات.

الدميقراطي
6.6إستراتيجيات التحول
ّ
إن عملية التحول الدميقراطيّ عملية ليست وليدة ثورة أو عملية فجائية ،بل هي عملية
وصول إىل نضج الدميقراطيّة ،حىت تصبح قيمة اجتماعية ومعيارًا أخالقيًا ،ومن هنا
مستمرة ً
تسعى القيادات السياسيّة إىل تبين العديد من اإلستراتيجيات للتغلب على معوقات التحول
الدميقراطيّ ،ومن أهم تلك اإلستراتيجيات(:((9
1.1اإلستراتيجية املؤسسية :وتعين أ ّن تقوم القيادة السياسيّة بإنشاء عدد من املؤسسات السياسيّة
اليت يستطيع من خالهلا أفراد اجملتمع أ ّن يشاركوا يف احلياة العامة على حنو دميقراطي.
2.2اإلستراتيجية االجتماعية :وهي اإلجراءات واإلصالحات اليت تتخذها القيادة السياسيّة ألجل
إعادة توزيع املوارد بني األفراد بطريقة عادلة.
3.3إستراتيجية الفعل السياسي :وهي الوسائل واإلجراءات اليت تتخذها القيادة السياسيّة ملواجهة
املتطلبات املرحلية ،مثل إنشاء مؤسسات مدنية لتواكب النهج الدميقراطيّ.

 -93على سعيد املري ،مرجع سابق ،ص :ص.48 - 46
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الدميقراطي
7.7اإلطار النظري للعالقة بني املجتمع املدين والتحول
ّ
برزت عالقة اجملتمع املدين بعملية التحول الدميقراطيّ خالل العقدين األخريين من القرن
العشرين ،الذي ترافق مع بدايات املوجة الدميقراطيّة الثالثة ،وقد عدَّتْ العديد من األدبيات
اجملتمعَ املدين قاطرة لعملية التحول الدميقراطيّ ،انطال ًقا من وجود ربط بينه وبني العديد من
الكيانات الوسيطة اليت تتفاعل مع السلطة التنفيذية ،السيما مجاعات املصاحل( ،((9ويف هذا اإلطار
قدم «روبرت بوتنام» دراسة بعنوان »Making Democracy Work« :اهتم فيها بالسؤال عما
جيعل الدميقراطيّة تعمل أو ال تعمل ،واختتمها بتأكيد أ ّن الدميقراطيّة تعمل بشكل أفضل يف
املناطق أو الدول اليت يوجد فيها جمتمع مدين قوي ،أي مستوى عا ٍل من التعاون االجتماعي
القائم على التسامح والثقة واملشاركة(.((9
وإذا كان اجملتمع املدين يتم توظيفه يف سياقات متعددة ومتنوعة فإن احلديث عن صيغة
موحدة لدوره يف عملية التحول الدميقراطيّ أمرٌ غري دقيق ،لكن تظل األطر احلاكمة على قدر
ملموس من الثبات وعدم التغري ،وميكن حتديد مداخل دور اجملتمع املدين يف عملية التحول
الدميقراطيّ ،من خالل مستوى حتليل أساسي يتمثل يف دراسة وظائف اجملتمع املدين ،وذلك
على النحو اآليت:
 .أالقدرة على احلشد والتعبئة الشعبية
تتمثل أبرز وظائف منظمات اجملتمع املدين يف القدرة على متثيل الشعب أو اجملتمع ،وهو
ما يربز من خالل الوقوف على مدى دميقراطية املنظمة نفسها من خالل إعمال القواعد
الدميقراطيّة ،ودرجة رضاء أعضائها ،وقدرة املنظمة على ترمجة أهدافها اليت حددها أعضاؤها.
وبعيدًا عن اجلدل النظري حول دور املواطنني يف عملية التحول الدميقراطيّ ،يبدو دور اجملتمع
املدين واضحًا يف هذه العملية من خالل قدرته على متثيل املواطنني وتفعيل أطر مشاركتهم
ومسئوليتهم اجملتمعية ،كما أ ّن مقومات وركائز دوره تربز عرب موقعه يف هيكل العالقة بني الدولة
واجملتمع من ناحية ،وقدرته على النفاذ إىل الشرائح الدنيا بني املواطنني من ناحية أخرى.

 -94أمين السيد عبد الوهاب ،اجملتمع املدين وعملية التحول الدميقراطيّ :دراسة حالة اململكة املغربية( ،القاهرة :مركز األهرام
للدراسات السياسيّة واإلستراتيجية ،)2012 ،ص.106
For more details look: Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, -95
(New Jersey: Princeton University Press, 1993).
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ويتطلب جناح وفعالية هذا الدور ضرورة تو ّفر شرط أساسي يتمثل يف حترك اجملتمع املدين
مدخل أساسيًا لتأسيس
لنشر القيم املدنية مثل املشاركة واملواطنة واحملاسبة والشفافية ،واليت تعد ً
جمتمع دميقراطي ينتهي بقيام دولة مدنية(.((9
الدميقراطي
.ب ضمان وتعزيز ثقافة سياسية ومدنية داعمة للتحول
ّ
إن إرساء قواعد الدميقراطيّة وتكريسها يف نسق سياسي يتطلب االرتقاء بالثقافة السياسيّة
هلذه اجملتمعات؛ لتصل إىل مستوى املمارسة العملية ألسس الدميقراطيّة ومبادئها ،املتمثلة يف
تداول السلطة ،واحترام الرأي اآلخر ،واالستعداد لقبول احللول الوسطيّة والتوافقية ،األمر الذي
يأيت ضمن مهام وأنشطة منظمات اجملتمع املدين .تلك القيم ميكن وضعها يف إطار ما يُعرف
«بـالثقافة املدنية» اليت تشري إىل «املشاركة وتو ّفر الثقافة االجتماعية ،والتعاون والتفاعل بني
أفراد اجملتمع» .وقد ارتبط هذا املفهوم بالبحث يف آليات تفعيل أطر اجملتمع املدين ومنظماته
منذ بداية القرن احلادي والعشرين .ويذهب العديد من الباحثني إىل وجود عالقة ارتباطية بني
اخلصائص املميزة للثقافة املدنية وقدرات املواطنني واجملتمع املدين على التأثري يف السياسات
واجملتمع(.((9
ومن مث يتضح ارتباط فاعلية دور اجملتمع املدين يف عملية االنتقال الدميقراطيّ مبدى تو ّفر
القيم املدنية لدى منظماته ،واعتماده على نشر وتدعيم الثقافة املدنية بني املواطنني ،األمر الذي
يشري إىل حمورية اجلانب القيمي ،سواء فيما يتعلق بآليات االنتقال أم فاعلية حترك اجملتمع
املدين.
وتربز يف هذا اإلطار مالحظة جوهرية تتصل بالتأثري الواضح والكبري للعوامل اخلارجية أو
الدور الدويل يف دعم دور اجملتمع املدين يف عملية التحول الدميقراطيّ ،فقد كان لتنامي قيم
الدميقراطيّة والتعددية واحترام حقوق اإلنسان بوصفها أبرز شعارات العوملة أثره الواضح يف تزايد
دور املنظمات األهلية التطوعية يف ترسيخ هذه القيم ،والعمل على نشرها يف جمتمعاهتا احمللية،
كما أ ّن تفاعالت املنظمات الدولية غري احلكومية وعالقاهتا باجملتمع املدين على املستوى
فاعل دوليًّا على الساحة الدولية ،بالقدر الذي مل تعد الدول فقط
النظري فرضت نفسها بوصفها ً
هي الفاعل الوحيد واملتحكم يف مسارات الكثري من التفاعالت ،فقد كان النتهاء احلرب الباردة
وبداية عامل النظام العاملي اجلديد أثره الواضح يف انطالق ما يسمى «بـاجملتمع املدين العاملي».
 -96أمين السيد عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص :ص .109 - 108
 -97أماين قنديل ،سلسلة كتيبات بناء القدرات( ،القاهرة :الشبكة العربية للمنظمات األهلية ،)2009 ،ص.14
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وترتبط قدرة اجملتمع املدين على دفع عملية التحول الدميقراطيّ مبكونات البيئة احمليطة،
ودرجة فاعليته وقدرات منظماته القائمة ،ففي البلدان اليت تشهد بدايات عملية التحول
الدميقراطيّ ،يبدو أ ّن احلركات االجتماعية أكثر فاعلية من املنظمات غري احلكومية الدفاعية؛
نظرًا لقدرهتا على حشد التأييد اجلماهريي والضغط على احلكومة من أجل التغيري ،باملقابل
عندما تكون هناك دميقراطية قوية ومترسخة تصبح املنظمات غري احلكومية الدفاعية
واحلقوقية أكثر فاعلية وتأثريًا(.((9
بناء على
وميكن أ ّن تتزايد أمهية دور مؤسسات اجملتمع املدين يف عملية التحول الدميقراطيّ ً
سعي النظام الدميقراطيّ الوليد لتدعيم أركانه ،فالتحوّل الدميقراطيّ الناجح يرتبط مبدى
قدرة النظم الدميقراطيّة على حتسني أوضاع أفرادها يف خمتلف اجملاالت ،من توفري االستقرار
السياسي ،واألمان الوظيفي ،واألمن الغذائي ،واخلدمات الصحية والتعليمية ،وميكن يف هذا
الصدد التعويل على مؤسسات اجملتمع املدين ،السيما املنظمات غري احلكومية أو اجلمعيات
األهلية ،حيث تؤدى دورًا بارزًا يف تدعيم الدميقراطيّة من خالل سد العجز الذي يعاين من
دور الدولة يف ظل سياسات اإلصالح االقتصادي والتكيف اهليكلي ،ومن خالل بناء وعي شعيب،
وسياسي وثقافة مدنية ودميقراطية(.((9

Larry Diamond, Developing Democracy, (Maryland: Johns Hopkins University Press, 1999), P.93. -98
 -99أمحد ثابت ،الدور السياسي الثقايف للقطاع األهلي( ،القاهرة :مركز األهرام للدراسات السياسيّة واإلستراتيجية ،)1999 ،ص.18
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ي
المجتمع المدن ّ

والدولة والتحوّل
الديمقراطي
ّ

ومفاهيمي
إطار نظري
الخاتمة
المدني
المجتمع
ّ
والتحول
والدولة
ّ
الديمقراطي
ّ
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مدخل لدراسة النظم السياسيّة وحتليلها
لقد تزايد االهتمام مبفهوم اجملتمع املدين بوصفه
ً
منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين ،وارتبط هذا التوجه بالتطورات السياسيّة اليت عصفت
بالنظم الشمولية يف االحتاد السوفييت وشرق أوروبا ،وتنامي دور احلركات االجتماعية واملنظمات
املدنية والنقابات املهنية والعمالية يف أغلب دول العامل .وقد شهد مفهوم اجملتمع املدين بكل
ملحوظا ،سواء على املستوى الرمسي أم على
دالالته السياسيّة واالجتماعية و الثقافية صعودًا
ً
مستوى النخب الفكرية والسياسيّة يف العديد من اجملتمعات العربية ،وحصل على قبول الثقافات
املختلفة بصورة أكرب من مفاهيم أخرى ،حبيث صار ينظر إىل تطور اجملتمعات والدول مبقياس
حيوية اجملتمع املدين وفعاليته فيها.
واكتسب مفهوم اجملتمع املدين حضورًا متزايدًا يف اخلطاب العريب منذ السبعينيات من القرن
املنصرم ،غري أنّه استخدم على حنو أكثر اتساعًا يف العقد األخري منه ،إذ طغى املصطلح بوصفه
أحد املفاهيم املستوحاة من الفكر الغريب ،على معظم اخلطابات السياسيّة العربية ،بعد أ ّن تبىن
العديد من التيارات االجتماعية والسياسيّة واالقتصادية ،مبختلف أيديولوجياهتا وتوجهاهتا،
رؤية تعظم من أمهية احلراك داخل اجملتمعات العربية ،بوصفه مدخال رئيسًا لتفعيل دور اجملتمع،
بل إعادة االعتبار واحليوية إليه ،سواء يف املشاركة أم احملاسبة أم التطوير ،شأنه يف ذلك شأن
مؤسسات الدولة الرمسية.
وازداد هذا التوجه الذي يعظم من أمهية اجملتمع املدين ،يف الوقت الذي تزايد فيه االجتاه حنو
الدميقراطيّة ،فيما عرب عنه املفكر األمريكي «صمويل هنتينجتون» باملوجة الثالثة للدميقراطية،
فربزت الدعوة إىل تعزيز دور اجملتمع املدين بوصفه مصطلحًا جديدًا يف الوطن العريب مل يكن
متداول من قبل يف اخلطابات العامة ،كما مل حيظ باهتمام الباحثني.
ً
وقد تواكب مع هذا االهتمام ،تصاعُد جدل واسع يف العديد من الدول العربية ،حول املربرات
الفكرية اليت أدت إىل ازدهار هذا املفهوم وقبوله  -بل تفعيله  -من قبل عديد من التيارات السياسيّة،
وخباصة التيارات اليسارية .وكيف مت من ناحية أخرى استدعاء هذا املفهوم من طرف عدد من
املفكرين الليرباليني على اختالف اجتاهاهتم لالستفادة منه بوصفه أدا ًة حتليلية؛ لتحليل املأزق
السياسي الذي تعيشه الدول العربية املعاصرة ،ولشن حرب ضد النمط الشمويل االستبدادي لبعض
هذه الدول ،وللتبشري بالنموذج الليربايل للدولة ،خاصة بعد النجاح الذي أحرزه العديد من منظمات
سابقا ،إبان اهنيار النظم االشتراكية يف هناية
اجملتمع املدين يف أوروبا الشرقية واالحتاد السوفيييت ً
الثمانينات وبداية التسعينيات.
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ويف إطار مراجعة ما أشار له البحث ،خبصوص اإلطار التارخيي لظهور مفهوم اجملتمع املدين،
وما طرأ عليه من تطوّر وتعديل ،يظهر لنا عدد من اإلشكاليات اليت يتضمنها ذلك الطرح ،و
تقترح هذه الدراسة االشتباك مع تلك اإلشكاليات يف أحباث وحتليالت مستقبلية.
أول باملفهوم ذاته ،وترتبط ثانيًا بالتوافق على مكوناته ،وهي ثال ًثا
تتعلق هذه اإلشكاليات ً
إشكاليات تتفجر نتيجة التفسريات املختلفة لطبيعة عالقة اجملتمع املدين بالدولة ،وهي إشكاليات
تتعلق رابعًا بقراءة اآلثار السلبية واإلجيابية للعوملة على اجملتمع املدين ،وهي خامسًا إشكاليات
ترتبط مبنطقية القبول املوضوعي لفكرة إمكانية تكوُن جمتمع مدين فعَّال يف املنطقة العربية.
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نظري المراجع
إطار قائمة
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المجتمع
ّ
والتحول
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أوالً :املراجع باللغة العربية
أ .الكتب:
1 .1إبراهيم مصطفى ،وآخرون ،املعجم الوسيط( ،القاهرة :مطبعة مصر).1960 ،
2 .2أمحد ثابت ،الدور السياسي الثقايف للقطاع األهلي( ،القاهرة :مركز األهرام للدراسات السياسيّة
واإلستراتيجية).1999 ،
3 .3أمحد عبد الونيس وآخرون ،مذكرات يف القانون الدويل العام( ،القاهرة :د.ن).2007 ،
4 .4أماين قنديل ،سلسلة كتيبات بناء القدرات( ،القاهرة :الشبكة العربية للمنظمات األهلية)،
.2009
5 .5إيليس جولد برج ،رشاد قصبة ،جول ميجدايل (حمررون ،الدميقراطيّة يف الشرق األوسط،
ترمجة شهرت العامل( ،القاهرة :مركز اجليل للدراسات الشبابية).1995 ،
6 .6أمين السيد عبد الوهاب ،اجملتمع املدين وعملية التحول الدميقراطيّ :دراسة حالة اململكة
املغربية( ،القاهرة :مركز األهرام للدراسات السياسيّة واإلستراتيجية).2012 ،
7 .7ثناء فؤاد عبد اهلل ،آليات التغيري الدميقراطيّ يف الوطن العريب( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية).1997 ،
8 .8جورج لودج ،إدارة العوملة ،ترمجة حممد رؤوف حامد( ،القاهرة :املكتبة األكادميية).1999 ،
9 .9محدي عبد الرمحن (حمرر ،التحول الدميقراطيّ يف العامل العريب خالل فترة التسعينات ،أعمال
الندوة العلمية اليت عقدت جبامعة آل البيت يف الفترة من  30نوفمرب إىل  1ديسمرب ،)1999
(األردن :جامعة آل البيت).2000 ،
1010خلدون حسن النقيب ،الدولة التسلطية يف املشرق العريب املعاصر :دراسة بنائية مقارنة( ،بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية).1991 ،
1111خليل زامل اجللجاوى ،الدميقراطيّة ما هلا وما عليها( ،بريوت :دار الرسول الكرمي).2001 ،
1212سعاد الشرقاوي ،علم االجتماع السياسي :أثر الظروف االجتماعية على النظم السياسيّة،
(القاهرة :دار النهضة العربية).1977 ،
1313سعد الدين إبراهيم وآخرون ،اجملتمع والدولة يف الوطن العريب( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية).1988 ،
1414سعيد بن سعيد العلوي وآخرون ،اجملتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطيّة،
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(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية).1992 ،
1515صالح الدين عامر ،مقدمة يف دراسة القانون الدويل العام( ،القاهرة :دار النهضة العربية)،
.2007
1616صمويل هنتنجتون ،املوجة الثالثة :التحول الدميقراطيّ يف أواخر القرن العشرين ،ترمجة عبد
الوهاب علوب( ،القاهرة :مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية).1993 ،
1717عبد الغفار رشاد ،التطور السياسي والتحول الدميقراطيّ( ،املنصورة :دار األصدقاء للطباعة
والنشر).2003 ،
1818فرانك جي وجون بويل (حمرران ،العوملة :الطوفان أم اإلنقاذ ،ترمجة فاضل جتكر( ،بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية واملنظمة العربية للترمجة).2004 ،
1919جممع اللغة العربية ،املعجم الوجيز( ،القاهرة :وزارة التربية والتعليم.2008 ،
2020حممد السيد سليم ،السيد صدقي عابدين (حمرران ،التحوالت الدميقراطيّة يف آسيا)،
(القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة ،مركز الدراسات اآلسيوية).2002 ،
2121حممد حممود ربيع ،إمساعيل صربي مقلد (حمرران ،موسوعة العلوم السياسيّة( ،الكويت :مطابع
دار الوطن الكويتية ،ج.1994 ،)1
2222حممد نور فرحات ،الفكر القانوين والواقع االجتماعي( ،القاهر :دار الثقافة للطباعة).1981 ،
2323مصطفى اخلشاب ،دراسة اجملتمع( ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية).1987 ،
2424مصطفى كامل السيد ،دراسات يف النظرية السياسيّة( ،القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم
السياسيّة ،جامعة القاهرة).2004 ،
2525نزيه نصيف األيويب ،العرب ومشكلة الدولة( ،بريوت :دار الساقي).1992 ،
ب .الدوريات:
1 .1حسنني توفيق إبراهيم ،التطور الدميقراطيّ يف الوطن العريب :قضايا وإشكاليات ،جملة السياسة
الدولية ،عدد  ،142أكتوبر .2000
2 .2محدي عبد الرمحن ،ظاهرة التحول الدميقراطيّ يف إفريقيا :القضايا والنماذج وآفاق املستقبل،
جملة السياسة الدولية ،عدد  ،113يوليو .1992
3 .3مسري عبد الرمحن هائل الشمريي ،التحول الدميقراطيّ يف اليمن :مؤشراته وحمدداته ،جملة
شؤون اجتماعية ،الشارقة ،اجلامعة األمريكية ،السنة  ،22العدد  ،88شتاء .2005
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4 .4صالح سامل زرنوقة ،أثر التحوالت العاملية على مؤسسة الدولة يف العامل الثالث ،جملة السياسة
الدولية ،عدد  ،122أكتوبر .1995
5 .5عاطف قربصي ،إعادة نظر يف دور الدولة االجتماعية واالقتصادية ،جملة املستقبل العريب،
السنة  ،25العدد  ،282أغسطس .2002
6 .6عبد الباسط عبد املعطي ،اجتاهات نظرية يف علم االجتماع ،سلسة عامل املعرفة ،عدد ،44
(الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب).1981 ،
7 .7عبد السالم نوير ،التطور الدميقراطيّ يف مصر :املؤشرات واملالمح وآفاق املستقبل ،جامعة
أسيوط ،جملة دراسات مستقبلية ،العدد .2006 ،18
8 .8علي الصاوي ،التنظيمات غري احلكومية والتحول الدميقراطيّ يف الوطن العريب ،جملة شؤون
عربية ،العدد  ،75سبتمرب .1993
9 .9فاتح مسيح عزام ،احلقوق املدنية والسياسيّة يف الدساتري العربية ،جملة املستقبل العريب ،السنة
 ،24العدد  ،277مارس .2002
1010حممود عبد الفضيل ،الفساد وتداعياته يف الوطن العريب ،جملة املستقبل العريب ،عدد ،243
مايو .1999
1111مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،السياسة االقتصادية واملؤسسات والنمو
االقتصادي يف عصر الدولة ،سلسلة دراسات عاملية( ،أبو ظيب :مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلستراتيجية) ،العدد .2001 ،34
1212ناهد عز الدين ،اجملتمع املدين ،موسوعة الشباب السياسيّة( ،القاهرة :مركز األهرام للدراسات
السياسيّة واإلستراتيجية ،العدد .2000 ،)5
1313هويدا عديل رومان ،العمال والسياسة ،كتاب األهايل ،العدد  ،45يوليو .1993
1414وليد حممود عبد الناصر ،املؤمتر اإلفريقي ومعادلة التوازنات الصغرية ،جملة السياسة الدولية،
العدد  ،110أكتوبر .1992
ج .الندوات واملؤمترات:
1 .1أمحد زايد ،اجملتمع املدين والثقافة املدنية ،ورقة مُقدمة إىل ندوة اجملتمع املدين اليت عُقدت
بكلية دار العلوم يف التاسع عشر من شهر أكتوبر ( ،2004اجليزة :كلية دار العلوم ،جامعة
القاهرة).2004 ،
2 .2كارال سيمون ،دور القانون يف دعم اجملتمع املدين ،ورقة مقدّمة إىل املؤمتر الثاين للمنظمات
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األهلية العربية( ،القاهرة :جلنة متابعة املنظمات األهلية العربية) 19 - 17 ،مايو .1997
3 .3حممد عثمان اخلشت ،معىن وحدود اجملتمع املدين ،ورقة مقدّمة إىل ندوة اجملتمع املدين اليت
عُقدت بكلية دار العلوم يف التاسع عشر من شهر أكتوبر ( ،2004اجليزة :كلية دار العلوم ،جامعة
القاهرة).2004 ،
د .الرسائل العلمية:
1 .1أمرية إبراهيم دياب ،التحول الدميقراطيّ يف املغرب ودور املؤسسة امللكية،1998 - 1992 :
(رسالة ماجستري ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة).2002 ،
2 .2بلقيس أمحد منصور ،األحزاب السياسيّة والتحول الدميقراطيّ يف اليمن( ،2001 - 1991 :رسالة
دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة).2003 ،
3 .3حسن حممد سالمة ،العالقة بني الدولة واجملتمع املدين يف مصر مع إشارة إىل اجلمعيات
األهلية( ،رسالة دكتوراه ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة ،جامعة القاهرة).2004 ،
4 .4رنا مصطفى أبو عمرة ،فاعلية سياسة الواليات املتحدة األمريكية جتاه ظاهرة الدول الفاشلة
أثناء فترة والية الرئيس جورج بوش الثانية  :2008 - 2005بالتطبيق على املنطقة العربية،
(رسالة ماجستري ،جامعة الدول العربية ،معهد البحوث والدراسات العربية).2010 ،
5 .5على سعيد املري« ،التحول الدميقراطيّ يف دولة قطر ( ،»2004 - 1995رسالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة).2006 ،
6 .6حممد عز العرب حممد منيب« ،النخبة السياسيّة والتحول الدميقراطيّ يف البحرين- 1992 :
( ،»2002رسالة ماجستري ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة).2008 ،
7 .7إمساعيل عبد احلميد ،الدولة واجملتمع املدين يف مصر( ،رسالة ماجستري ،معهد البحوث
والدراسات العربية القاهرة).2011 ،
8 .8مروة حممد عبد املنعم بكر ،دور منظمات اجملتمع املدين يف التحول الدميقراطيّ يف مصر 1995
 ( ،2007رسالة دكتوراه ،كلية التجارة ،جامعة أسيوط).2011 ،9 .9ناهد عز الدين ،تأثري سياسة اإلصالح االقتصادي على التغري يف هيكل الفرص السياسيّة لكل
من العمال ورجال األعمال :دراسة حلالة مصر يف حقبة التسعينيات( ،رسالة دكتوراه ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسيّة ،جامعة القاهرة).2003 ،
 .10هالة مجال ثابت ،ظاهرة التحول الدميقراطيّ يف أوغندا( ،رسالة ماجستري ،جامعة القاهرة،
كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة).1999 ،
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هـ .التقارير:
1 .1سعد الدين إبراهيم (حمرر ،اجملتمع املدين والتحول الدميقراطيّ يف الوطن العريب ،التقرير
السنوي)( ،القاهرة :مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية ،دار سعاد الصباح).1992 ،
2 .2احملاضرات:
3 .3شادية فتحي ،حماضرات يف مبادئ العلوم السياسيّة أُلقيت على طالب الفرقة األوىل( ،اجليزة:
جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسيّة).2005 ،
4 .4الصحف واجملالت:
5 .5صحيفة األهرام املصرية ،األعداد،2006/11/26 ،2002/10/24 ،2012/6/22 :
.2006/12/5
و .املواقع اإللكترونية:
http://hypatia.ss.uci.edu/Brysk/Bob.html. .1
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A) Books

 املراجع باللغة اإلجنليزية:ثانيًا

1. Malloy, James (ed.), Authoritarianism and Corporatism in Latin America,
(Pittsburg: University of Pittsburg Press, 1977.
2. Diamond, Larry, Developing Democracy, (Maryland: Johns Hopkins
University Press, 1999.
3. Regelbrugge, Lurie (ed.), Promoting Corporate Citizenship: Opportunities for
Business and Civil Society Engagement, (Washington D.C: Civicus, 1999.
4. Brandwein, Pamela, Rethinking the Judicial Settlement of Reconstruction,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
5. D. Putnam, Robert, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern
Italy, (New Jersey: Princeton University Press, 1993.
6. Huntington, Samuel, the Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century, (Norman: University of Oklahoma Press, 1993.
7. Vago, Steven, Law and Society, (New Jersey: Courier Companies, 2000.
8. Janoski, Thomas, Traditional and Social Democratic Regimes, (Cambridge:
Cambridge University Press, 1998.
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B) Periodicals
1. Stepan, Alfred, Democratic Opposition and Democratization Theory,
Government and Opposition, Vol.32, No.4, Autumn 1997, P.666
2. Karadeli, Cem, Failed State Concept and the Sub - Saharan African
Experience, Çankaya University, Journal of Arts and Sciences, Vol.12, April
2009.
3. Bollen, Kanneth, Samuel Huntington, Issues in the Comparative
Measurement of Political Democracy, American sociological review, Vol.3,
April 1979.
4. Johnson, Lucas, «the Politics of Business Association in the Developing
World», The Journal of Developing Area, Vol.32, Fall.1997.
5. Beshara, Miranda, «The Egyptian NGO Sector: Prospects and challenge»,
Civil Society and Democratization in the Arab World, Vol. 8, Issue 92,
August 1999.
6. K.Al - Sayid, Mustapha, A Civil Society in Egypt?, Middle East Journal,
Vol.47, No.2, Spring 1993.
7. Robenson, William, Globalization: Nine Theses on our Epoch, Race and
Class, Oct - Dec 1996.
C) Reports
1. Edigheji, Omano, A Democratic Developmental State in Africa?: A concept
paper, Center for Policy Studies, Research Report 105, May 2005.
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