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 : ملخص

سوسيو  نظر�ة  ملقار�ة  تبعا  النقدي،  املقال  هذا  محددة،  -��دف  و�سهامات  نماذج  و�استدعاء  تار�خية، 

�� مختلف   الغر�ي، ورصد مساره  �� سياقھ  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  تحديد  إ�� محاولة  املن�جية،  للضرورة 

أثر وتتبع  ثانيا،  اإل�سانية  العلوم  وأدبيات  أوال،  والفكر�ة  الفلسفية  والزمان    املدارس  امل�ان   �� �ش�لھ 

والشروط املنتجة لھ، والكشف عن معانيھ بوصفھ مفهوما، وعن أدواره باعتباره أداة عمل تنظيمية، بآفاق  

معلومة ومحددة، تختلف عن تطلعات ا�جتمع السيا�ىي �� الوصول إ�� ا�حكم، ورهانات الّدولة �� ممارسة  

ر البدايات   .السلطة وتدب�� الصراعات وتحقيق غايات وجودها
ّ
و�حاول هذا املقال، الوقوف عند �حظة توت

أ�عادها   و�شابك  تركي��ا   �� ا�حلية  الزم�انية  لشروطھ  تبعا  باملغرب،  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  تبلور   ��

�عض   تقديم  الصدد  هذا   �� يروم  كما  وخارجيا،  داخليا  واالجتماعية  والثقافية  والسياسية  االقتصادية 

و أش�ال التمفصل والتعالق ب�ن م�ونات ا�جتمع املد�ي وا�جتمع السيا�ىي (األحزاب)  اإلضاءات حول ش�ل أ

 من جهة، ومؤسسات الدولة وأجهز��ا ا�ختلفة من جهة أخرى. 
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Abstract: 
 

This critical article aims, in accordance with a socio-historical theoretical 
approach involving specific models and contributions of methodological 
necessities, at defining the concept of civil society in its Western context, and 
keeping track of its range first, in different philosophical and intellectual schools 
and second in the literature of the human sciences. Also, it tries to pursue the 
influence of its evolution in time and place along with the conditions of its 
development. Moreover, it attempts to unveil its meanings as a concept, and its 
roles as an organizational work means, with definite and specific horizons that 
differ from the expectations of policy makers in obtaining political power, 
together with the state's predictions in implementing power, managing conflicts 
as well as achieving its existence objectives. 

Meanwhile, this article seeks analyzing the starting point tensions in the 
formation together with the shaping of the concept of civil society in the western 
political reasoning context, and also to detect its historical formulation among its 
pioneers and leaders, by invoking pertinent perceptions. Moreover, it attempts to 
observe the evolution of the Morocco civil society in accordance with its local 
temporal as well as spacial conditions intervening in its formation and the 
intervolving of its inside and outside economic, political, cultural and social 
dimensions. More and more we would like, in this respect, to come up with some 
clarifications about the form or forms of articulation and interrelation between 
the components of the civil and political society; political parties on the one hand, 
and the diverse state institutions and mechanisms on the other hand. 
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 : الغربي مفهوم المجتمع المدني: النشأة والتأسیس في الفکر السیاسيّ  -1

أصبح ا�جتمع املد�ي اليوم مفهوما يحيل ع�� �ل املعا�ي لدى �ل املهتم�ن، ح�ى فقد معانيھ ودالالتھ ال�ي  

أسهمت شروط سياقية عديدة �� انبنا��ا، وازداد االهتمام بھ �أداة عمل، والرهان عليھ من طرف الدولة  

حر�ات   ش�ل   �� ��ا  يقوم  ال�ي  لألدوار  املعاصرة  وا�جتمعات  تمثل  ا�حديثة  اق��احية  وقوى  احتجاجية 

 الّضم�� ال�� لهذه ا�جتمعات. 

 : المیالد والمسار   - 1- 1

�� بداية السبعينات من القرن املا�ىي بأورو�ا الشرقية أوال، ثم بأورو�ا الغر�ية و�ا�� دول العالم فيما �عد،  

مجموعة من التظاهرات وا�حطات،  أعاد وأرجع ا�جتمع املد�ي بوصفھ مفهوما، االعتبار لنفسھ من خالل  

 أ��ا تؤكد ما هو عام  
ّ
وأخذت هذه التظاهرات أش�اال متنوعة تار�خيا ناتجة عن خصائص تقييم الفروق، إال

ومش��ك و�و�ي �� آن، أي أن هذا اإلحياء ارتبط بتحديات متباينة ومختلفة، وأولو�ات اختلفت من بلد آلخر،  

أ املفهوم  إن  القول:  يمكن  أنھ  العصور  ح�ى  تار�خ  بما م�ىى من  قياسا  بكث��  استخداما  أك��  اليوم  ض�� 

) فيھ  وتبلور  ون�ج  ولد  الذي  القرن  ذلك   �� للمصط�ح  املكثف  االستخدام  هذا   �� بما  - 1750ا�حديثة، 

من  1850 العديد  أثار  والفلسفي،  النظري  شقھ   �� وخصوصا  للمصط�ح  الكثيف  االستخدام  هذا   ،(

واملفكر�ن "ف�ان   السا�ع عشر والثامن  الفالسفة  القرن�ن   �� اإلنجل�� واإلس�وتلندي�ن  املفكر�ن  استخدام 

مونتسكيو أمثال  الفر�سي�ن  واملفكر�ن  وماركس    عشر  وهيجل  �انط  أمثال  األملان  واملفكر�ن  وروسو، 

، 1واملنظر�ن الالحق�ن أمثال غرام�ىي وهابرماس ملفهوم ا�جتمع املد�ي مرتبطا مباشرة بنظر�ات فلسفية"

�ى أدى اليوم إ�� سيل من الكتابات حول ا�جتمع املد�ي، املرتبطة بتحديات وحاضنات ثقافية متباينة  ح

لهذا املصط�ح، لدرجة  الفضفاضة  املفاهيم  انتشار كث�� من   �� وأنظمة سياسية مختلفة، وزاد  ومتنوعة 

ي مصط�ح ا�جتمع املد�ي  ميلھ ألن �ع�ي �ل األشياء ل�ل األ�خاص، ح�ى أدى إ�� التشّعب وا�خلط �� معا�

 إ�� درجة التناقض، فكث�� من العلماء بدأ �شك �� جدوى التعاطي مع هذا املصط�ح �أداة تحليل وفهم. 

حول ميالد ا�جتمع الليب��ا�� أو    18ز وأّيا ما �ان األمر، فقد "�شأ ا�جتمع املد�ي من أصل مناقشات القرن  

إلبقاء ع�� هذا املفهوم، يجب علينا النظر إليھ �واحد من مجموعة  "التجاري"، و�و�� هذا أنھ إذا ما أردنا ا

كب��ة من املفاهيم املرتبطة بخطاب مش��ك حول ميالد ا�حداثة، وهذا �ع�ي أن ا�جتمع املد�ي قبل مفاهيم  

. وهذه األف�ار وليدة تطور ا�جتمعات الرأسمالية ا�حديثة، حيث اق��نت بن�عة  2املواطن والديموقراطية"

فيھ املفهوم مق��نا بدالالت    الذي أصبح خالقية ودينية، ح�ى حدود سبعينيات القرن العشر�ن وهو التار�خ  أ

 حداثية خالصة ال تمت بصلة إطالقا إ�� صيغتھ الكالسيكية.

 
بواب، عدد: محمد حافظ يعقوب، في   -1

ٔ
حداث المغربية، 41، ص: 13/1997الديموقراطية والمجتمع المدني، مجلة ا

ٔ
، نقال عن اال

 . 1106، عدد: 30/01/2002
 . 42-41، ص: 107مجلة الثقافة العالمية، عدد:  -2
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ا �ان مفهوم ا�جتمع املد�ي ينت�ي أساسا إ�� العلوم االجتماعية، أي أنھ ال يكتسب الدقة العلمية ال�ي  
ّ
ومل

ذا    ظّل مفهوما قابال ل�جدل، أي   وغ��ها؛ فقد��ا مفاهيم الر�اضيات والف��ياء وعلوم ا�حياة واألرض  تكتس 

ضمنيا، مستقرة  وغ��  مختلفة  ومعان  متناقضة  استخدامات  لتطوره    بل  نظرا  ببعض،  �عضها  عالقة   ��

 وذلك لتطوره ضمن تقاليد فكر�ة وممارسات اجتماعية وسياقات تار�خية مختلفة. ضمنيا،

هناك مجموعة من املقار�ات للمجتمع املد�ي باعتباره ممارسة تضرب بجذورها �� أعماق التار�خ، و�أنموذج  

 يصنفها �اآل�ي:  ال�يديلو ستيفن لهذه الدراسات نجد إسهامات 

وامليكيافيلية واملسيحية  الكالسيكية  القرون  *املقار�ات  ري 
ّ

ومفك وأرسطو،  أفالطون  خصوصا  �شمل   :

الوسطى: القد�س توما اإل�و��ي، والقد�س أوغيسط�ن، واملص�ح�ن الديني�ن، مارتن لوثر و�الفن وصوال إ��  

 املفكر اإليطا�� نيقوال ميكيافي��.

وهيجل، *املقار�ات ا�حديثة واملعاصرة: مع �ل من توماس هو�ز، جون لوك، وجان جاك روسو، و�انط،  

 . وغ��هم وماركس، وجون ستيوارت ميل، ونيتشھ، وهناك أ�حاب الرؤ�ة ا�حافظة، و���وك، ودو توكفيل

الهائل    إذن يمكن أن نجد �عر�ف "ا�جتمع املد�ي" عند �ل هؤالء الفالسفة واملفكر�ن، وهذا ما يب�ن الكّم 

ومن    ،ي�� املتباينة من مفكر إ�� آخرمن التعار�ف واملقار�ات ال�ي تختلف حسب مجموعة من الشروط واملعا

بيئة إ�� أخرى، لهذا سأحاول تقديم مجموعة من التحديدات لدى ثالث تيارات فكر�ة، ارتأيت أ��ا أّصلت  

 مفهوم ا�جتمع املد�ي ووضعت قواعده وأسسھ ومسار �ش�لھ. 

 : المجتمع المدني: تحدید ممكن   - 2- 1

لغو�ة �ش�� إل��ا مفهوم مد�ي، أوال: �ساوي �� الالتينية الذي �ان يب�ن ستيفن ديلو أن هناك عدة �عار�ف  

كث�� من   إ��  �ش��  إنھ  ا�ختلفة،  االستعماالت  من  كث��  إ��  �ش��  فهو  مدلولھ؛  ع��  ظاهري  باتفاق  يحظى 

 الدالالت ال�ي لها عالقة باملواطن، كما أنھ يتنافر مع التعب��ات التالية ع�� ا�خصوص:

 من هنا نقول مثال: تح�ي ا�حر�ات املدنية لألفراد من تجاوزات السلطة العامة. مع �عب�� "رس�ي" و  -

 مع �عب�� "أجن�ي" ومن هنا التفر�ق ب�ن ا�حرب األهلية وا�حرب األجنبية، ف�ي غالبا ما ت�ون أوسع.  -

 مع �عب�� "رادع" ومن هنا التمي�� ب�ن القانون املد�ي والقانون ا�جنائي.  -

 "عسكري" وهذا مثال ع�� حالة املدني�ن. مع �عب��   -

 .1مع �عب�� "دي�ي" �أن ُيل�� الزواج الدي�ي �� الدولة العلمانية لصا�ح الزواج املد�ي -

�لمة مد�ي، �ع�� إذن عن �ل ما هو غ�� مدرج �� قواعد وأنظمة داخل الدولة، وما هو غ�� شك��، وكذلك  

مع�ى أدق يمكن للفظة "ا�جتمع املد�ي"، أال �ش�� سوى  األمر عن �ل ما هو صادر عن السلطات العامة، ب

إ�� النخبة. حيث يتألف ا�جتمع املد�ي من �ل ما هو مخالف للمجتمع الرس�ي. و�ذلك، فا�جتمع املد�ي  
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ا�جتمع من   إ��  بالنسبة  األمان  بمثابة صمام  ي�ون  ��ي�ليات متنوعة  القوي حسب ستيفن ديلو واملتمتع 

 قرار. ناحية القوة واالست

ونظرا ملا يتم�� بھ املفهوم من قدم، فقد تفاوت �عر�فھ بحسب املدارس الفكر�ة ال�ي تناولتھ، فمن أوائل  

االقتصادي   �شق��ا  الليب��الية  املدرسة  �انت  املد�ي  ا�جتمع  ملفهوم  �عرضت  ال�ي  الفكر�ة  املدارس 

ع  السيا�ىي  شقها   �� الليب��الية  املدرسة  أكدت  ناحية  فمن  سمة  والسيا�ىي،  بوصفھ  املد�ي  ا�جتمع   ��

تناولت   ال�ي  الثانية  أما املدرسة  �� مواجهة مواطن��ا.  بالشرعية  ال�ي تحظى  الدولة الدستور�ة   �� أساسية 

هيجل نفسھ، وتل��ا املدرسة   فيلهلم فر�دريشا�جتمع املد�ي، ف�ي املدرسة الهيجلية خصوصا مع رائدها  

جانب كتابات ماركس، ما عرض فيھ املفكر اإليطا�� أنطونيو غرام�ىي املاركسية بمحاوال��ا ال�ي شملت، إ��  

 لبعض جوانب هذا املفهوم. 

 المدرسة اللیبیرالیة:   -3- 1

ب�ن  املث��  العالقة  تتناول  رؤ�ة  و��  حديثا؛  راولز  وجون  قديما،  لوك  وجون  هو�ز  توماس  من  �ل  يمثلها 

ت كيفية  أدق  و�صيغة  الفردية،  وا�حر�ة  املدنية،  ا�خاصة  الفضيلة  الفرد  مص�حة  ب�ن  التوازن  حقيق 

 واملص�حة العامة داخل ا�جتمع.

) هو�ز  توماس  الصراعات  1679- 1588وضع  مواجهة   �� ودول��م  املواطن�ن  ب�ن  للعالقة  جديدا  شكال  م) 

عقد   فكرة  إ��  امللك  سلطة  أسند  املشا�ل  من  مجموعة  و�حل  آنذاك،  مجتمعھ   �� تفشت  ال�ي  الطاحنة 

ير�ىى بھ الشعب، و�ان الشرط الرئي�ىي �� هذا العقد أن توجد ا�ح�ومة �حماية حر�ة األفراد،  اجتما��  

وهذه ا�حر�ة تتجسد �� مفهوم ا�حق الطبي�� عند هو�ز، حيث يقصد بھ "ا�حياة غ�� ا�حدودة املمنوحة  

سبيل تحقيق  ل�ل فرد، �� حالة الطبيعة �حماية حياتھ، والدفاع عن وجوده مستخدما �افة الوسائل ��  

 .1هذه الغاية"

ر إليھ هو�ز، �عتمد ع�� خضوع الناس �حكم نظام مل�ي قوي مقابل  
ّ
لكن هذا العقد االجتما�� الذي نظ

. إذن، تلك �� ا�جهود ال�ي بذلها هو�ز ووضعها، إليجاد قواعد من  2حر�ة �خصية يضم��ا امللك و�رعاها

بمثابة   �انت  ال�ي  ا�حقوق وا�حر�ات  تأم�ن  املد�يشأ��ا  للمجتمع  الليب��الية  للرؤ�ة  األو��  . �ش��ط  3اللبنة 

هو�ز لتحقيق ا�حر�ة األخذ �� االعتبار ا�حدود والقيود �� السلوك، و�ذلك ينتقل اإل�سان من حالة الطبيعة  

�ي  إ�� حالة ا�جتمع املد�ي، ألن ا�حر�ة �� الطبيعة �� حق ا�جميع �� �ل األشياء عكس ا�حر�ة �� ا�جتمع املد

 ال�ي تتم�� بحدود وقيود. 
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خالصة القول: إن هو�ز �� العقد االجتما�� ا�جديد الذي وضعھ، وما ينبثق عنھ من رؤ�ة للمجتمع املد�ي  

إيجاد مساحة   إ��  الناس  �س��  بأنھ عندما  القائلة  الفكرة  أو  املتبادل،  االح��ام  إ�� مفهوم  بال شك  �ش�� 

 � سبيل إعالء حقوق اآلخر�ن. ملصا�ح اآلخر�ن سنجد أن �ل �خص سيعمل �

املعروف، فكرة نضال   ا�جديد: فضيلة إسداء  العقد االجتما��  املدنية من خالل  الفضائل  ونذكر �عض 

لن يتحقق السالم   الفرد �� سبيل وضع نفسھ �� خدمة اآلخر�ن، التسامح والتغلب ع�� إغواء االنتقام، و�ال

ا�جم اع��اف  املساواة،  تأم�ن شروط  ب�ن  االجتما��،  التعامل  فرد،  �ل  تخص  ال�ي  األساسية  با�حقوق  يع 

و�� ضد القوان�ن   ةاألفراد �عدل لتحقيق فضيلة اإلنصاف. وهذه باختصار الفضائل والقوان�ن األساسي

 الطبيعية املوجودة فينا: التح��، ا�حاباة، الغرور واالنتقام وغ��ها. 

العادل القواعد  ة لقوان�ن الطبيعة، وذلك عن طر�ق إرساء دولة  حاول هو�ز أن يخلق مجتمعا قائما ع�� 

قو�ة، تتمثل وظيف��ا الوحيدة �� استخدام قو��ا إلعالء هذه القوان�ن، وكما يقول: "إن عهودا �غ�� سيف،  

�لمات" لد��ا سيف وهو1ليس سوى  ي�ون  أن  املد�ي يجب  ا�جتمع   �� ثمة، فالدولة  للقوة كما    رمز  . من 

إ�� حيث ينت�ي األمر ��ا إ�� أن   �� الشرق األق�ىى، إال أن سلطة الدولة هاتھ تنمو  تتج�� �� أساط�� التنان�ن

دة ل�حر�ة ال�ي �س�� ا�جتمع املد�ي إ�� حفظها وصو��ا، و�التا�� تتحول الدولة إ�� كيان مرعب   تصبح مهّدِ

 وسلطة استبدادية قهر�ة. 

، أن الدولة �� ا�جتمع املد�ي يجب أن ت�ون  أبا الفردية الليب��الية  ،)1704-1632بينما �عت�� جون لوك (

تقوم  أ��ا  يف��ض  وال�ي  ا�جتمع،  أعضاء  �جميع  األساسية  ا�حقوق  ��دد  ال  بحيث  مقيدة،  سلطات  لد��ا 

بحماية هذه القوان�ن، و�ذلك ي�ون هذا الفيلسوف قد دحض فكرة هو�ز عن امللكية املطلقة، وأما فيما  

التفاق األسا�ىي الذي تقوم ع�� أساسھ سلطة ا�ح�ومة باعتباره اتفاقا  يخص مفهومھ للعقد االجتما�� أو ا

الفردية اإلرادات  فيھ  تنصهر  األغلبية    إراديا  حكم  يو�ح  فهو  �شكيل سلطة عمومية مش��كة؛  أجل  من 

مفاهيم   أو  الطبي��،  القانون  مبادئ  ع��  تقوم  أن  دائما  يجب  األغلبية  إرادة  ولكن  أهمي��ا،  من  ويع�� 

دنية. و�تم�� ا�جتمع املد�ي عند لوك بتحقيق متطلبات حماية "السالم والصا�ح العام للشعب  الفضيلة امل

 .2بحيث ال يمكن �ح�ومة أن تن��ك بنود االتفاق األسا�ىي"

إذن تطرح رؤ�ة لوك للمجتمع املد�ي مفهوما عن الدولة محدودة السلطة من أجل حماية املبدأ االجتما��  

حماية حقوق ا�جميع، وتت�ون هذه ا�ح�ومة من األغلبية املطلقة. واشتملت رؤ�ة  العام، املتعلق بضرورة  

لوك للمجتمع املد�ي كذلك ع�� ح�� ما، خارج الهي�ل الرس�ي ل�ح�ومة يتمتع فيھ األفراد با�حماية من أي  

هذا  خلق   �� ساعد  الذي  املهم  والعنصر  ا�ح�ومة،  من  أو  اآلخر�ن  من  سواء  �حقوقهم،  ان��اك  أو    خرق 

املستوى أو البعد من ا�جتمع املد�ي يتمثل �� فضيلة التسامح. لكن، غياب االح��ام املتبادل "لتعش وتدع  

غ��ك �عيش" كمبدأ �سمح للناس أن �عيشوا جنبا إ�� جنب، و�املع�ى الفع�� فإن األفراد الذين ال ��ددون  
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وجهات نظرهم ا�خاصة. ومن ثمة، ال   حقوق اآلخر�ن ر�ما يظلون فاقدين ملساحة آمنة �� ا�جتمع ملمارسة

يمكن تأم�ن ا�ح�� املستقل من ا�جماعات الطوعية، إال عندما تجعل من االح��ام املتبادل جزءا أس�ى من  

 ممارسة الفضيلة املدنية للتسامح. 

إذن، الهدف الرئي�ىي ل�ل من هو�ز ولوك هو تحقيق مجتمع مد�ي، يوفر حماية �حقوق جميع املواطن�ن، 

مع املد�ي عندهما ما هو إال واقع يمكن فيھ تحقيق ا�حر�ة الفردية من خالل قيود عقلية معيار�ة من  فا�جت

 شأ��ا تأم�ن ا�حر�ة ل�جميع �� إطار العقد االجتما��. 

يمكن أن ��جل بأن موقف��ما ذو أثر تحرري، ألنھ دعم ا�حاجة إ�� تحر�ر الناس من األ�ساق التقليدية  

 ال�ي �انت ��يمن ع�� جميع منا�� حيا��م. الالهوتية القروسطو�ة

جاك   جون  فيمثلأما  نقديا    روسو  ديلو-موقفا  ستيفن  �انت    -حسب  إذ  السابق�ن؛  املفكر�ن  �ل  من 

إسهاما��ما مدمرة للغاية، أل��ما وضعا الرغبة �� ا�حقوق �� املقام األول للتجر�ة برم��ا، و�� املقار�ة ال�ي  

حساب   ع��  الغالب   �� �ان  الذي  األمر  الذاتية،  ال�خصية  سعاد��م  وراء  الس��   �� ا�حق  للناس  خولت 

 . 1الفضيلة املدنية املرتبطة بالصا�ح العام

القرن    �� تأث��ا  السياسي�ن  ر�ن 
ّ
املنظ أهم  من  وهو  راولز؛  جون  بحث  املعاصرة  الف��ة  مفهوم 20و��   ��  ،

العدالة بوصفھ إنصافا، و�ذلك ش�ل منطلقا جوهر�ا ملا يجري من مناقشات معاصرة حول ا�جتمع املد�ي،  

 بمبادئ العدالة من حيث �� قاعدة لھ: ألنھ ر�ط املفهوم 

املبدأ األول: ل�ل �خص أن يحصل ع�� حّق مساو �� أك�� أش�ال ا�حر�ة شموال وأوسعها مدى، تتماثل مع  

 حر�ة مماثلة لآلخر�ن. 

 املبدأ الثا�ي: يتم �سو�ة التفاوتات االجتماعية واالقتصادية بحيث ت�ون: 

 أعظم نفعا ألقل املستفيدين. -

 .2مراكز ومناصب متاحة أمام ا�جميع، تحت شروط املساواة والعدالة �� الفرص  ي��تب عل��ا -

ويسّ�ى املبدأ األول با�حر�ة املتساو�ة، أما الثا�ي فيس�ى املبدأ الليب��ا�� للمساواة املنصفة �� الفرص، بينما  

خوالت اح��ام  �ع�ي مفهوم العدالة عنده، أن جميع القيم االجتماعية من حر�ة وفرص ودخل وثروات وم

ما لم يكن التوزيع غ�� املتساوي ألحد هذه القيم أو جميعها أمرا �� صا�ح    ،3الذات يجب أن توزع بالتساوي 

 ا�جميع.

تختلف رؤ�ة راولز للمجتمع املد�ي عن رؤ�ة جون لوك القائمة ع�� مبدأ "لتعش وتدع غ��ك �عيش"، ف�ي  

 ،ن األفراد ينخرطون �� التفك�� العام مع �عضهم البعض،رؤ�ة تتجاوز هذا التسامح الذي وجد عند لوك، أل 
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أما بالنسبة إ�� راولز فإن الدولة �عمل �� ضوء اح��ام تلك األسس الدستور�ة ال�ي تضمن ا�حقوق األساسية  

ل�ل فرد �� ا�جتمع، عالوة ع�� ضرورة وجود عملية من التفك�� العام، �شارك األفراد من خاللها وجهات  

لبعض، و�بحثون معا عن األسباب العامة ال�ي يمكن ل�جميع قبولها �أساس للسياسات، وهذه  نظر �عضهم ا

املقار�ة ستساعد األفراد ع�� التغلب ع�� االتجاهات املتمركزة حول خدمة الذات بحيث يمك��م العمل مع  

 �عضهم البعض، ليف�حوا عن حاجات ا�جتمع ك�ل.

 المدرسة الھیجلیة:    -4- 1

إش�الية   �عا�ج  املد�ي"،  ا�جتمع  تار�خ   �� "مقال  كتابھ   �� فرغسون  آدم  اإلسكتلندي  الفيلسوف  �ان  إذا 

الثورة   انتصار  من  عقود  ثالثة  �عد  أملانيا،   �� هيجل  فإن  التقليدي،  بمعناها  املد�ي  وا�جتمع  الدولة 

ن ا�جتمع املد�ي يمثل دائرة من  الفر�سية، يطالب بدولة قو�ة ومستقلة تقع فوق ا�جتمع املد�ي؛ وهو يرى أ

ا�حياة األخالقية ال�ي تقع ب�ن العالم البسيط والعائلة األبو�ة والدولة املتم��ة بأخالقية عالية. اق��ح هيجل  

ا�جتمع املد�ي �أرضية تتفاعل ف��ا الشروط والعالقات االقتصادية وا�جتمعية، بقصد االنتقال من مجتمع  

تقليدي) إ�� مجتمع املواطنة والوالء للدولة، وا�خضوع لنظامها وأجهز��ا اإلدار�ة  القرابة وروابط الدم (ال

 واالقتصادية والقضائية.  

إذن يتمثل ا�جتمع املد�ي حسب هيجل �� ذلك ا�ح�� املستقل الذي �ستوعب املصا�ح املوجودة �عيدا عن  

ب �خص  ل�ل  الفردية  املص�حة  ف��ا  تتال��  كمساحة  متصور  وهو  فإن  الدولة،  و�التا��  اآلخر،  مص�حة 

 ا�جتمع املد�ي يمثل ح��ا من ا�حياة �عد معاديا للدولة وال��امها بإعالء نظرة أر�� للصا�ح العام.

 : المدرسة الماركسیة   -5- 1

سنة   منذ  مرة  ألول  املد�ي"  "ا�جتمع  مفهوم  ماركس  الذي  1883استعمل  باملع�ى  الشباب،  مؤلفات   �� م، 

بھ "رأس املال" سيعت�� ا�جتمع املد�ي م�ونا أساسيا من م�ونات البنية التحتية،  استعملھ هيجل. و�� كتا

ومن ثمة فدوره حاسم �� تحديد طبيعة البنية الفوقية بما ف��ا من نظم ثقافية وحضارة ومعتقدات وأنظمة  

ضات  حكم، فضال عن ذلك فإنھ يمثل إحدى أهم مستو�ات الصراع الطبقي وتمظهراتھ، وذلك �سبب التناق

ال�ي تم�� املصا�ح املادية مل�ونات هذا ا�جتمع. و��ذا املع�ى فإن ا�جتمع املد�ي عند ماركس هو بمثابة مجال  

كما أن اآلخر   ،حرب ا�جميع ضد ا�جميع، وأن اإل�سان �� هذا ا�جتمع يوجد فحسب من أجل �خص آخر

جتمع املد�ي، فيما يقول ماركس، هو مجال  يوجد من أجلھ طاملا أن كال م��ما وسيلة لآلخر، و�التا�� فإن ا�

إ�سان   املد�ي هو  ا�جتمع   �� �عادي �عضهم �عضا، واإل�سان  الذين  املتنافر�ن  األفراد  عالم  إنھ  لألنانية، 

أنا�ي، وسيظّل، ع�� حد وصف ماركس، "فردا منعزال عن ا�جتمع منكفئا ع�� ذاتھ مشغوال �لية بمصا�حھ  

نزواتھ   وفق  والتصرف  من  ا�خاصة  النوعية  هذه  و��ن  الناس  ب�ن  الوحيدة  والرابطة  ا�خاصة  الطبيعية 

 .1األفراد، �� بالضرورة الطبيعية وا�حاجة واملص�حة ا�خاصة ع�� ملكي��م وأ�خاصهم األنانية"
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لألخالقية   طبقا  االقتصادية  املصا�ح  ب�ن  للمواجهات  فضاء  يمثل  املد�ي  ا�جتمع  أن  ماركس  يرى 

قتصاد السيا�ىي بالنسبة إليھ يمثل علم �شريع ا�جتمع املد�ي. لكن �عد ف��ة غياب  البورجواز�ة، وأن اال 

سنة   من  ابتداء  غرام�ىي  رأسهم  وع��  املاركسي�ن  املفكر�ن  �عض  تب�ى  املفهوم  التحليل  1920لهذا  م، 

 املارك�ىي وهذا ما سن�اه �� النقطة املوالية. 

ارك�ىي �عد ماركس �� إعادة إحياء املفهوم (ا�جتمع  ) املشعل للتيار امل1937-1891حمل أنطونيو غرام�ىي (

املد�ي) واستعملھ سالحا �� مقاومة السلطة الشمولية، سلطة الدولة، إذن ا�جتمع املد�ي ��ذا املع�ى "يقاوم  

 قبل وقوع ال�جوم املباشر ع�� الدولة". 

النقابا مثل:  الفوقية  الب�ى  من  مجموعة  بأنھ  املد�ي  ا�جتمع  غرام�ىي  وال�حافة،  ويعرف  واألحزاب  ت، 

عن   مهامھ  و�فصل  العالم،   �� خاصة  منظمة  أك��  الفاتي�ان   �� يرى  هو  بل  والكنيسة  واألدب  واملدارس 

. و�الرجوع إ�� كتاب حول  1وظائف الدولة، أو �عبارة أخرى أدق إنھ يضعھ مقابال ملفهوم ا�جتمع السيا�ىي

�� يتوصل  لم  غرام�ىي  أن  نجد  ال�جن"  "كراسات  "ا�جتمع    غرام�ىي  لـ  ُمرٍض  واحد  مفهوم  إ��  ا�حقيقة 

 " الدولة"، حيث كتب غرام�ىي: املد�ي" أو لـ 

"ينب�� التمي�� ب�ن ا�جتمع املد�ي كما تصوره هيجل وكما �ستخدمھ �� هذه املالحظات أي بمع�ى الهيمنة  

باعتبارها املضمون األخال� للدولة، من جهة،  السياسية والثقافية �جماعة اجتماعية ع�� ا�جتمع �لھ،   �

مجتمع   يقابلھ  الذي  للدولة،  السيا�ىي  ا�جتمع  عندهم  فهو  ال�اثوليك،  تصوره  كما  املد�ي  ا�جتمع  و��ن 

 .2األسرة ومجتمع الكنيسة"

املد�ي كما تصوره هيجل من جهة، وال�اثوليك من جهة   ا�جتمع  ب�ن  الدقيق  التمي��  لكن من خالل هذا 

ثانية، نجد أن مفهوم ا�جتمع املد�ي عند غرام�ىي يدل ع�� شبكة الوظائف ال��بو�ة واإليديولوجية املعقدة،  

مستو��ن   ب�ن  كذلك  و�م��  ع��ها،  و�سي��ه  ا�جتمع   �� التحكم  يتم  الفوقية، وال�ي  البنية  داخل  كب��ين 

مستوى ا�جتمع املد�ي ومستوى ا�جتمع السيا�ىي أو الدولة. و�قابالن ع�� التوا��: وظيفة الهيمنة، ووظيفة  

ما   مجموعة  تفوق  (إن  للهيمنة،  الثابتة  ا�خاصية  تلتقط  غرامشية  عبارة  توجد  وهنا  املباشرة،  السيطرة 

كقيادة ثقافية وأخالقية. ال يمكن اعتبار مجموعة اجتماعية ما  يتمظهر بطر�قت�ن: أوال كسيطرة، وثانيا  

مسيطرة إال من خالل عالق��ا بمجموعات منافسة تحاول تصفي��ا أو ح�ى إخضاعها بالسالح، وال يمكن  

 اعتبار مجموعة اجتماعية ما قائدة، إال �� عالق��ا با�جموعات ال�ي �� قر�بة م��ا وحليفة لها).

ا� غرام�ىي  جهة  و�موقع  من  و�كراها��ا  بتشريعها  والدولة  جهة،  من  االقتصادية  البنية  ب�ن  املد�ي  جتمع 

 .3أخرى، أما عن وظائف ا�جتمع املد�ي، فيقول يورغن هابرماس: "�ع�ي لدى غرام�ىي الرأي العام الرس�ي"
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نطونيو غرامشي،  -2

ٔ
 .227، ص: 1994كراسات السجن، ترجمة عادل غنيم، دار المستقبل العربي، ا

نطونيو غرامشي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
ٔ
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 خالصة:   -6- 1

�عد هذه التوطئة النظر�ة حول �ش�ل معا�ي مفهوم ا�جتمع املد�ي �� الفكر السيا�ىي الغر�ي لدى �ل من  

 املدرسة الليب��الية، واملدرسة الهيجلية، واملدرسة املاركسية �ش�ل مختصر، يمكن ��جيل بصفة عامة أن: 

إحيا - الغر�ي، وقع  الثقا��  ال��اث   �� املد�ي مفهوم قديم  ا�جتمع  القرن  مفهوم   �� م، �جا��ة  18ؤه 

 النظام االستبدادي للدولة األور�ية. 

و�انت تدعمھ اإليديولوجية    ا�جتمع املد�ي هو مطلب البورجواز�ة �� مرحلة التحول الكب�� ألورو�ا، -

 الليب��الية. 

يق  ا�جتمع املد�ي إذن �ان ثمرة التحوالت التار�خية الك��ى ال�ي عرف��ا ا�جتمعات الغر�ية، وهو لص -

 بمفاهيم أخرى مجاورة لھ مثل: الدولة واألمة واملواطنة واملواطن والديموقراطية وا�حداثة وغ��ها. 

م، واألفق الفكري والثقا��  18و   17التجر�ة التار�خية ال�ي مرت ��ا ا�جتمعات األورو�ية �� القرن�ن   -

ام الذي احتضن ظهور  الذي أسهم �� رسم معاملھ األو�� فلسفة عصر األنوار، يمثالن اإلطار الع 

فرضية ا�جتمع املد�ي، ونتيجة لهذه التجر�ة تمخضت نظر�ة التعاقد االجتما�� ال�ي أر�ىى مباد��ا  

فر�سا    �� روسو  جاك  وجان  إنجل��ا،   �� لوك،  جون  هو�ز،  توماس  أهمهم:  كبار،  مفكرون  األو�� 

 و�اروخ سبينوزا ��والند وغ��هم.

ا�جتمع املد�ي، ف�ل �عر�ف يمثل توج��ا للبحث يضع أسئلة  ال وجود لتعر�ف عاملي دقيق ملفهوم   -

بلورة إلنتاج معارف    �� يبحث  للمعرفة  تار�خية محددة، و�شكال جديدا  خاصة ومرتبطة بظرفية 

 جديدة �ليا.

ا�جتمع املد�ي هو أداة عمل، و�التا�� فهو �ع�ي ا�حزب والنقابة وا�جمعية وغ��ها من املؤسسات   -

 .1سيا�ىي والثقا�� وا�جتمع املد�ي وهو مقياس لتطور ا�جتمع"ال�ي تؤطر العمل ال

م، وجاء مع��ا عن الفلسفة الليب��الية  17ا�جتمع املد�ي مفهوم وآلية عمل تبلور مع مطلع القرن    -

ذاتھ كنا�ج لسلطة دنيو�ة.   أنقاضها أسس  ا�حكم، وع��   �� للملوك  اإلل�ي  ا�حق  لنظر�ة  هادما 

�� معركة  و�ان مع��ا فعليا عن ا�جتمع الرأسما�� النا�ىئ، غ�� أن غرام�ىي حور املفهوم ليستعملھ  

 .2إيديولوجية ضد الفكر الرأسما��
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 المغربي:مفهوم المجتمع المدني: التجلیات وإمکانیات التحقق في المجتمع  -2

ا�حديث عن وجود مجتمع مد�ي    إم�انية  �� مدى  املتمثلة  التساؤالت  البداية من مجموعة من   �� ننطلق 

ى لنا ا�حديث عن ا�جتمع املد�ي ال بد وح�ى يتس�ّ  باملغرب، و�التا�� إم�انية ا�حديث عن م�ونات خاصھ بھ؟ 

أو عر��،   ي��: وجود دستور مكتوب  فيما  ال�ي يمكن حصرها  أهم مقوماتھ  الدين عن  (من تحديد  فصل 

ولها   حر  �ش�ل  منتخبة  مؤسسات  وجود  والقضائية)،  والتنفيذية  التشريعية  السلط  فصل  الدولة، 

يات ونقابات وأحزاب قو�ة ومستقلة عن الدولة �� مختلف  صالحيا��ا، وجود �عددية حز�ية، وجود جمع

عقالنية   واجتماعية  اقتصادية  ب�ى  ووجود  اإل�سان،  وحقوق  والديموقراطية  القانون  سيادة  ا�جاالت، 

 ومتقدمة.

�عت�� هذه املقومات غ�� متوفرة إ�� حد ما، ومن ثمة يمكن أن نتحدث عن والدة أو إرهاصات �عض م�ونات  

ووجوده. بمع�ى هل لدينا دستور ديموقراطي �� املغرب؟ وهل لدينا دولة ديموقراطية حديثة  هذا ا�جتمع  

البنيات   مستوى  ترى  يا  هو  وما  الدولة؟  عن  ومستقلة  فاعلة  وأحزاب  ديموقراطي  دستور  ع��  مبنية 

 االقتصادية واالجتماعية؟  

 : جدل البدایات   -1- 2

عرف ا�جتمع املد�ي باملغرب جدال حادا، ع�� مستوى الشروط السياقية ال�ي أنتجتھ أو إم�انية ا�حديث   

عنھ باملع�ى الذي ظهر بھ �� الغرب؛ حيث �عددت اآلراء �� بروز هذا املفهوم، فهناك من أرجع ظهور ا�جتمع  

ة واملهنية، وهناك من ر�ط ظهور هذا  قبل االستعمار �� ش�لھ التقليدي، �التنظيمات ا�حرفيما  املد�ي إ��  

املفهوم �� املغرب �عودتھ إ�� الواجهة مجددا �� أورو�ا الشرقية وكذلك �� االتحاد السوفيا�ي سابقا، و�ذلك 

سنة   اإل�سان  �حقوق  املغر�ية  املنظمة  �شوء  إ��  باعتبار 1988يرجعونھ  ال    50أّن  م،  فاعل��ا  من  املائة   ��

االستقاللية عن ا�جتمع    وهو ما يكشف عن قدر معقول منباقية لها انتماء حز�ي،  �� املائة ال  50منتمون، و

السيا�ىي، وكذلك هناك من ر�ط ظهوره بالهزات اإليديولوجية لليسار خاصة �عد ا��يار املعسكر الشر��، 

ظائف  وكذلك ن�ج سياسة التقو�م الهيك�� الداعية إ�� سياسة بذل أقل مجهود من الدولة بمع�ى تراجع الو 

منظمات   من  ا�جدد  الفاعل�ن  أمام  الباب  وفتح  العام  ا�جال   �� تدخال��ا  من  وا�حد  للدولة  التقليدية 

ل��اجع دور   ا�جتمع ك�ل والدولة، حيث �شأ كرد فعل  ب�ن  الطبقة �وسيط  ظهرت هذه  إذن  وجمعيات، 

و�صفة عامة، ظهر ا�جتمع    الدولة، وأنتج أش�اال جديدة للتعب��، والتدخل �� التسي�� العام بدل الدولة،

 عن فراغ تركتھ الدولة.بوصفھ نتيجة آلية  املد�ي �� املغرب

املالمح األو�� للمجتمع املد�ي باملغرب �� حركة الدفاع عن حقوق اإل�سان املدنية والسياسية    ت تبلور   وقد

و  االستقالل،  �عد  املغرب  عرفھ  الذي  السيا�ىي  السياق  إ��  بالنظر  عن    ،�عدفيما  ارتبط،  أوال،  بالدفاع 

 ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقضايا التنمية والبيئة. 

ا�جتمع   طرف  من  بالرفض،  املا�ىي  القرن  وثمانينيات  سبعينيات  أواخر   �� املد�ي  ا�جتمع  ظهور  وقو�ل 

موقراطية وحقوق  السيا�ىي �� ا�حالة املغر�ية اعتبارا �جذوره الغر�ية ا�حداثية واق��انھ بالعلمانية، والدي
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اإل�سان من جهة، وارتباطھ باالستعمار والدخول تحت الهيمنة األورو�ية من جهة أخر، وع�� النقيض من  

 ذلك بالنسبة إ�� املثقف�ن الذين ع��وا عن مواقفهم من خالل جملة من األدبيات. 

املد�ي إذن،ا�جتمع  الغر�ية،    ،  والثقافية  والسياسية  االجتماعية  التحوالت  وليد  رتقاء  لال نتيجة    و�انهو 

  ، واملغرب ع�� وجھ ا�خصوص  ،وليس سببا لها، وما يحدث �� البلدان العر�ية  ،الديموقراطي �� هذه البلدان 

حضورا  هو عكس ذلك تماما. حيث إن ا�جتمع املد�ي حاضر �ش�ل أو بآخر من خالل تنظيمات وجمعيات 

ھ  ذلك �سبب حدة التناقضات القائمة بين و ال �عكس منطلقات ا�جتمع املد�ي ومبادئھ وغاياتھ وفلسفتھ،  

أو    و��ن �عد االستقالل. و�انت قوة هذا األخ�� �ستمد من ضعف  ما  السيا�ىي طوال عقود  ا�جتمع  بنية 

 إضعاف ا�جتمع املد�ي ومحاصرة أ�شطتھ و�شاطاتھ. 

 : للتحدید محاولة    -2- 2

التسعينات،  بداية  ح�ى  الثمانينيات  و��اية  السبعينيات  عقد  خالل  باملغرب  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  �عت�� 

ا�جميع، ويع�ي جميع األشياء، فهو �ع�ي الشعب املتحضر، ويع�ي ، إذ يجري ع�� ألسنة بمثابة مفهوم زئبقي

املؤسسات ا�حديثة واملستقلة عن الدولة،  الديموقراطية وحقوق اإل�سان، ودولة التعددية، ويع�ي مجموع  

 املشروع ا�جتم�� املنشود.  عن  أحياناقد �عّ�� بھ ويش�� كذلك إ�� مجتمع مزدهر اقتصاديا، و 

 �مكن اإلشارة إ�� مجموعة من التعار�ف الدقيقة: و 

ي��م ا�جتمع املد�ي هو: أوال قبل �ل �ىيء مجتمع املدن، وأن مؤسساتھ �� تلك ال�ي ينش��ا الناس ب  -

لتنظيم حيا��م االجتماعية واالقتصادية والسياسية ف��ا، وذلك ع�� النقيض تماما من مؤسسات  

 . 1ا�جتمع البدوي القروي ال�ي تتم�� ب�و��ا مؤسسات طبيعية

إن ا�جتمع املد�ي �ع�ي ا�حزب والنقابة وغ��ها من املؤسسات ال�ي تؤطر العمل السيا�ىي والثقا��،   -

 ويعت�� أداة عمل. 

ا�جتمعا - لقياس تطور  أداة  املد�ي هو  يتم إحراز مستوى    ،�جتمع  و��ون عبارة عن شعار، تحتھ 

 مع�ن من التطور ا�حضاري. 

 ا�جتمع املد�ي هو جوهر يجب تحقيقھ، وهنا هو بذاتھ �ع�ي الديموقراطية وحقوق اإل�سان.  -

تعمال أدوا��ا ل��ديم الوضع إن ا�جتمع املد�ي هو أداة ملمارسة الصراع بما �ع�ي أنھ ساحة يجب اس -

 السائد و�ناء البديل املنشود ع�� أنقاض ذلك. 

 . 2ا�جتمع املد�ي هو أداة وجوهر؛ أي أنھ أداة لتحقيق التطور والغاية �� مجتمع متحضر ليب��ا��  -
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�ل التعر�فات أعاله تتفق �ش�ل أو بآخر ع�� إسناد مهمة حماية ا�جتمع إ�� ا�جتمع املد�ي،    وهكذا، فإّن 

 إنھ الضم�� ال�� للمجتمع وسنده األساس.

 : مكونات المجتمع المدني بالمغرب   -3- 2

 هناك مجموعة من القوى وامل�ونات املدنية نذكر م��ا:  

 المھنیة:   النقابات -1- 3- 2

ب النقا�ي  العمل  النقابة  حظي  تحت  املنضو�ن  املغار�ة  العمال  �ون  ذلك  امتيازات،  �عدة  املستقل  املغرب 

لل�جن   �عرضوا  و�ذلك  املهمة،  الوطنية  النضاالت  من  مجموعة  خاضوا  قد  االستعمار،  أثناء  الفر�سية 

االستقالل حزب  كزعماء  ع��  1واإل�عاد  االستقالل،  غداة  املغار�ة  النقابيون  هؤالء  عمل  حيث  تأسيس  . 

 تأسيسھ كقوة نموذجية �� �ل القارة اإلفر�قية. االتحاد املغر�ي للشغل الذي ظهر منذ 

جعل م��ا التنظيم األول باملغرب، وقد لعبت هذه    هو ما وقد تم��ت هذه املركز�ة النقابية بقوة تنظيمها، و 

ومنذ   السياسية،  ا�خر�طة  رسم   �� حاسما  دورا  ا�جناح1958املركز�ة  إ��  انضمت  �حزب    م،  الرادي�ا�� 

االستقالل ضد ا�جناح ا�حافظ، مما أدى إ�� قطيعة داخل ا�حزب، ان��ت بظهور حزب جديد هو االتحاد  

املغرب    �� األحداث  �سارع  أن  إال  مهما،  دورا  النقابية  املركز�ة  فيھ  لعبت  الذي  الشعبية،  للقوات  الوط�ي 

و  والنقابي�ن  القادة  ب�ن  النظر  وجهات  واختالف  فتور  املستقل  إ��  بدورها  أدت  ما  سرعان  ا�حزب،  قادة 

التنسيق ب�ن التنظيم�ن، ثم القطيعة بي��ما، وقد تفجر أول اختالف ب�ن التنظيم�ن، االتحاد الوط�ي للقوات  

سنة   منذ  و�الضبط  مبكرا،  للشغل  املغر�ي  واالتحاد  الوط�ي  1960الشعبية  االتحاد  حزب  خروج  �عد  م، 

ا�ح�ومة،   من  الشعبية  القطاعات  للقوات  �ل  تضم  �انت  ال�ي  للموظف�ن  الوطنية  الفيديرالية  قررت  إذ 

الوطنية العمومية التا�عة للدولة، خوض إضراب وط�ي من أجل املطالبة بالز�ادة �� األجور، لكن اإلضراب  

�عد سيا�ىي، ولم تحصل قطيعة ��ائية ب�ن ا�حزب و��ن االتحاد الوط�ي للشغل إال �عد اال�شقاق    ذا�ان  

للقوات الشعبية سنة    الذي  م، والذي أدى بدوره إ�� ظهور االتحاد االش��ا�ي  1975عرفھ االتحاد الوط�ي 

م، قرر ممثلو نقابات قطاعية: نقابة ال�حافة العمومية، نقابة  1975للقوات الشعبية. و�� ��اية دجن��  

ل�ي أسندت مهمة �سي��ها إ�� �جنة  املاء والكهر�اء، نقابة املاء ونقابة التعليم، تأسيس ال�ونفدرالية للشغل، ا

 .2عضوا ي��أسها رجل �عليم (محمد نو��� األموي)13جماعية من 

 الحركة النسائیة:  -2- 3- 2

�عض األحزاب السياسية  من  ذلك بمبادرة  و عرف املغرب ظهور حركة �سائية �� عهد ا�حماية �ش�ل عابر،  

  م، وا�حزب الشيو�� املغر�ي 1974الدار البيضاء  أبر�ل إثر أحداث    7حيث أسس حزب االستقالل منظمة  

 
شغورد، التطورات السياسية في الممل -1

ٔ
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ٔ
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أسس االتحاد النسائي املغر�ي، �� ح�ن أسس حزب الشورى واالستقالل حركة أخوات الصفا، و�عد    الذي 

االستقالل خصوصا �� السبعينيات، بادرت أغلب القوى السياسية التقدمية إ�� إ�شاء قطاعات �سائية  

ا�حز�ي   الوالء  أن  إال  لها.  األحزاب  تا�عة  أك��  االستقالل  حزب  �ان  وقد  أهمي��ا،  من  حد  املنظمات  لهذه 

السياسية �شاطا �� هذا ا�جال، حيث عمد إ�� تأسيس سبع جمعيات �سائية م��ا: جمعية حماية األسرة  

 املغر�ية وجمعية ال��ضة النسو�ة. 

ا�ح�ومة إ��  بالنسبة  الصن فقد    ،أما  ووزارة  والر�اضة،  الشبيبة  وزارة  والشؤون  عملت  التقليدية  اعة 

اقتصرت  قد  االجتماعية، ع�� االهتمام بقضايا املرأة، و�ذا �انت هذه القطاعات النسو�ة داخل األحزاب،  

�� البداية ع�� جلب النساء إ�� األحزاب، فإ��ا سرعان ما أخذت تظهر نوعا من االستقاللية، وقد ش�لت  

م، من طرف النساء املنضو�ات تحت منظمة  1983�� دجن��    الندوة الوطنية األو�� للقطاع النسائي املنعقدة 

مارس    8العمل الديموقراطي الشع�ي تجسيدا لهذا االستقالل. انطالقا من هذا املسلسل، ظهرت جر�دة  

 ال�ي يصدرها ا�جناح النسوي ملنظمة العمل الديموقراطي الشع�ي.

املغر�يات التا�عة �حزب التقدم واالش��اكية، ثم  م، ظهرت ا�جمعية الديموقراطية للنساء  1985و�� سنة  

م. أما  1988اتحاد العمل النسائي التا�عة ملنظمة العمل الديموقراطي الشع�ي، ومنظمة املرأة االستقاللية  

املغر�يات   النساء  منتدى  جسور  أسس  فإنھ  االش��ا�ي  الطليعة  1995االتحاد  حزب  أسس  قبلھ  ومن  م، 

 م.1993ل حقوق املرأة سنة العصبة الديموقراطية من أج

 الجمعیات الحقوقیة:   -3- 3- 2

 يمكن تقسيم ا�جمعيات ذات الن�وع ا�حقو�� تار�خيا إ�� قسم�ن:

من    ا�جمعيات ال�ي تنشطها أحزاب املعارضة إ�� حدود م��ء ح�ومة التناوب، حيث يمثل هذا االتجاه �ّل 

سنة   املنظمة  هذه  (وتأسست  املغرب  لطلبة  الوط�ي  سنة  1957االتحاد  باملغرب  ا�حام�ن  وجمعية  م)، 

املغر�ية  و م،  1970 لل�حافة  الوطنية  (بداية  و م،  1963النقابة  القمع  ملقاومة  الوطنية  م)،  1972ال�جنة 

ا�جمعيات النسائية ا�حقوقية واملنظمات املستقرة �� ا�خارج، و م، 1972حركة أسر املعتقل�ن السياسي�ن و 

م،  1984م، وجمعية حقوق اإل�سان ال�ي ت�ونت سنة  1972النضال ضد القمع باملغرب امل�ونة    ةأهمها �جنو 

 1وجمعية أصدقاء وعائالت املفقودين باملغرب.

الثا�ي   االتجاه  لھأما 
ّ
اإل�سا  فتمث �حقوق  األو��  الوطنية  السلطة،  ا�جمعيات  برضا  تحظى  ال  وال�ي  ن، 

باعتبارها تمس مجاالت ظلت الدولة املغر�ية �عت��ها ضمن اختصاصا��ا، وال�ي ال يمكن أن تتقاسمها أو  

 تتنازل ع��ا ألي تنظيم أو جمعية ال تنت�ي ألجهزة الدولة. 

اب ليب��ا��  تلك �� وضعية جمعيات حقوق اإل�سان، و�الرغم من أن ا�خطاب حول حقوق اإل�سان هو خط

أساسا، فإن املغرب قد عرف جمعيات �عمل �� هذا االتجاه منذ بداية الستينيات، إذ إن حزب االستقالل  

 
 . 184-181حسن بن عدي، مرجع سابق، ص:  -1



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(352) 

إ�� خلق العصبة املغر�ية �حقوق اإل�سان، و�� سنة  1962عمد منذ   م، أ�شأ االتحاد االش��ا�ي  1979م، 

و��   اإل�سان،  �حقوق  املغر�ية  ا�جمعية  الشعبية  املغر�ية  1989  دجن��  10للقوات  املنظمة  تأسست  م، 

مرحلة   اعت��ت  و�ذلك  البالد،   �� السياسية  امل�ونات  و�ل  السلطة  ب�ن  اتفاق  نتيجة  اإل�سان،  �حقوق 

 تأسيسها بمثابة إرهاصات أو�� �جتمع مد�ي �� املغرب. 

 الجمعیات الجھویة:  -4- 3- 2

من ا�جمعيات ا�جهو�ة (أو ما �س�ى   عرف املغرب خالل العقدين األخ��ين من القرن العشر�ن، ظهور عدد

جمعيات الهضاب والسهول) ذات النشاط االقتصادي واالجتما�� �� مختلف جهات املغرب، و���أس هذه  

وزراء،   عالية:  ح�ومية  وظائف  �شغل  أو  شغلت  معروفة  سياسية  �خصيات  مستشارون  و ا�جمعيات 

الرس�ي   والهدف  ومقاولون..  وعمال،  هذمن  لعمال،  إ�شاء  االقتصادية  وراء  التنمية  هو  ا�جمعيات  ه 

مد �� �شاطها ع�� النخب ا�حلية ��دف مساعدة  تو�ع -مثال جمعية فاس سا�س-للمنطقة ال�ي توجد ف��ا، 

املصا�ح اإلدار�ة للعماالت واألقاليم ع�� القيام بمهامها، وتتوفر هذه ا�جمعيات ع�� هي�لة قديمة ومنظمة،  

من امل�اتب ا�حلية املوزعة ع�� ا�جهة ال�ي �عمل ف��ا، كما تتوفر ع��  حيث تت�ون �� الغالب من مجموعة  

ع�� دراسة القضايا االجتماعية واالقتصادية، باإلضافة إ�� فروع �� مدن أخرى �سهر    �جان خاصة تنكّب 

 .1ع�� التنسيق مع النخب ا�حلية املوجودة �� جهات أخرى من املغرب

 
ّ
ع�� نفس الدرجة من األهمية، إذ إن جمعيات معينة �� األك�� حضورا  ها  إال أن هذه ا�جمعيات ليست �ل

وفعالية من األخرى، وهذا راجع إ�� اعتبارات القرب أو البعد عن العاصمة. لكن فيما �عد بدأت �� الظهور  

مؤسسات وطنية كمؤسسة محمد ا�خامس للتضامن، ومؤسسة محمد السادس للتضامن، ومؤسسات  

 القطاع االجتما�� واالقتصادي.  يخّص أخرى ذات طا�ع تنموي 

 في عالقة المجتمع المدني مع المجتمع السیاسي والدولة:   -4- 2

أخرى؟   جهة  والدولة من  املد�ي  وا�جتمع  جهة،  املد�ي من  وا�جتمع  السيا�ىي  ا�جتمع  ب�ن  العالقة   �� ما 

 للسلطة؟ ةو�األحرى ما �� شبكة العالقات ب�ن امل�ونات الثالث

�� هذه املوضوعات بحثا مستقال، لكن يمكن تقديم �عض اإلضاءات ال�ي تروم تبيان العالقة يقت�ىي البحث  

ب�ن ا�جتمع السيا�ىي وا�جتمع املد�ي من جانب، وا�جتمع املد�ي والدولة من جانب آخر، من هذا املنطلق  

ا�جتمع املد�ي،    ممفهو   تقت�ىي الضرورة املن�جية تحديد مفهوم ا�جتمع السيا�ىي، الذي ال يقل غموضا عن

وكذلك مفهوم الدولة، باعتباره مفهوما قيل فيھ الكث�� من التنظ�� منذ العصر اليونا�ي ح�ى الف��ة الراهنة،  

 مرورا بالطور�ن الوسيط وا�حديث. 
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املعرفة  يتحّد  فروع  اختالف  إ��  بالنظر  متباين،  �ش�ل  السيا�ىي  وا�جتمع  الدولة  من  �ل  مفهوم  د 

�سانية واالجتما��. لذلك، ومخافة التيھ �� دروب االتجاهات الفكر�ة لتحديد هذه  وتخصصات العلوم اإل

 مفهوم.   املفاهيم. سأقدم �عر�فا نموذجيا ل�ّل 

� بواسط��ا ومن خاللها  إذا �ان ا�جتمع املد�ي �عت�� مجموعة من املؤسسات، ال�ي �عد بمثابة قنوات �ع�ّ 

وتمكنھ وأهدافھ،  مصا�حھ  عن  ا�حديث  هيمنة    ا�جتمع  أمام  بذلك  واقفة  سلمية،  بطر�قة  الدفاع  من 

الدولة، فإن ا�جتمع السيا�ىي هو الذي يت�ون من النخبة السياسية املؤطرة داخل األحزاب السياسية ال�ي 

 �س�� إ�� ممارسة ا�حكم عن طر�ق االنتخابات الشعبية.

ات التنفيذية والتشريعية والقضائية  الصالحي  أما الدولة ف�ي جهاز يمتلك السلطة السياسية املمارسة ل�ّل 

امل�ون�ن   مع  عالقة  يقيم  الثالثة  امل�ونات  هذه  من  م�ون  �ل  القانون.  أو  الدستور  طرف  من  لها  ا�خولة 

 اآلخر�ن، و�� عالقة تقارب وت�امل أو تنافر وتباعد. 

ا السلطة  ��ا  �عاملت  ال�ي  الطر�قة  من  انطالقا  املد�ي،  با�جتمع  الدولة  عالقة  باملغرب  وتجلت  لسياسية 

املستقل مع مقولة ا�جتمع املد�ي، إذ �ان التفاعل يطبعھ نوع من الغموض، أي عدم الرضا أو القبول، ولم  

تتعامل مع ما يمثل هذه املقولة من جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية وثقافية، إال بمنطق العالقة املبنية  

  �� املبادرة  مصدر  واحت�ار  والتحكم  اإلخضاع  إمّ ع��  الثقا��،  فالنشاط  ا�جاالت،  رسميا  �ل  ي�ون  أن  ا 

و�ّم  املعنية،  الوزارة  من  النقا�ّي ومبادرة  والعمل  مشبوها.  �شاطا  ي�ون  أن  وع��    ا  الدستور   �� بھ  مع��ف 

دائما يطبعھ ا�حذر والرفض، ذلك وا�ح من خالل مجموعة   األوراق، ولكن املوقف العم�� من النقابة ظّل 

السياس األحداث  هو  من  املرحلة  �� هذه  املغر�ية  السلطة  يقلق  �ان  ما  إن  االحتجاجية،  وا�حر�ات    أن ية 

 ة لسلط��ا.يتحول ا�جتمع املد�ي إ�� سلطة اق��احية مضادّ 

   أش�ال لعالقة ا�جتمع املد�ي بالسلطة ع�� النحو اآل�ي:ثالثة  د�مكن أن �عّد و 

 المجتمع المدني:  مع عالقة الدولة  -1- 4- 2

 المواجھة والصراع:  -2-4-1-1

ق ا�جتمع ع�� الدولة، من مغرب ما قبل االستعمار، وال�ي ا�سمت بتفوّ   -مرحلة املواجهة والصراع-امتدت  

 ، القاعدة االجتماعية �انت �� املؤسسات الهي�لية لعالقات ا�جماعات وا�جهات مثل الزوايا والقبائل  ألّن 

واملستعمر من جهة ثانية    ،ل ع�� الدولة من جهةنية األعراف، وهذا الواقع التجز�ئي سهّ ومن الناحية القانو 

، إ�� ��اية الثمانينيات، بحيث تم��ت هذه الف��ة باصطدام مباشر مع ما �ان �ش�ل أنو�ة مجتمع  1اخ��اقھ

السياسية وخاصة   باألحزاب  �� غالبھ ع�� صلة  �ان  نا�ىئ، والذي  لهذا وصلت حّد مد�ي ف�ي  ة  اليسار�ة، 

  املواجهة �� كث�� من األحيان إ�� درجة االعتقال واملنع واملصادرة. 

 
بحاث، عدد:  -1

ٔ
 . 55سالم الساهل، تصورات عن المجتمع المدني والمجتمع السياسي بالمغرب، مجلة ا
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   المنافسة: -2-4-1-2

عمدت إ��   انت��ت السلطة �� أواسط الثمانينيات إ�� االهتمام امل��ايد بمؤسسات ا�جتمع املد�ي. ومن ثمَّ 

د��ا بجميع اإلم�انيات  خلق عدة جمعيات ترفع نفس أهداف وشعارات با�� املؤسسات ا�جتمعية ا�حرة، وأمّ 

الّس  أعيان  أ�ي رقراق، املادية، فجعلت ع�� رأسها  �� ا�جتمع مثل: (جمعية  لطة واملال ح�ى تقوي نفوذها 

 .1جمعية فاس سا�س، جمعية اإلسماعيلية، جمعية أن�اد (...)

   االحتواء: 2-4-1-3

�غ��ت اس��اتيجية الدولة تجاه ا�جتمع املد�ي، �عد أن �جزت عن القضاء عليھ باملرة و منافستھ �ش�ل  

 
ّ
جهت إ�� احتوائھ �� مطلع التسعينيات وتوظيف مؤسساتھ، وهكذا بدأ ا�حديث عن إشراكھ  كب��، وكذلك ات

  ،يع حضور رموزه �� األ�شطة الرسمية ووسائل اإلعالم�� إعداد ال��امج ا�ح�ومية وتدب�� �عض املرافق وتوس 

فمثال تم إشراك �عض وجوه ا�جتمع املد�ي �� ال�جنة ا�خاصة بال��بية والت�و�ن ال�ي �لفت بإصالح نظام  

إشراك املنظمات ا�حقوقية �� ا�جلس االستشاري �حقوق اإل�سان، الذي أ�شأ من   التعليم �� املغرب، وتّم 

سنة   الراحل  امللك  طرف  من  امللكية  املؤسسة  تنظي1991طرف  باعتباره  مهتما،  مدافعا  ،ما  عن    ،وليس 

. ومن ب�ن أهم شروط التوافق ب�ن ا�جتمع املد�ي والدولة االح��ام والتجاوب ألجل تحقيق  2حقوق اإل�سان

 نوع من التعا�ش والتساكن �� ا�جتمع املغر�ي. 

�  كما يمكن ��جيل رهان الدولة ع�� م�ونات ا�جتمع املد�ي من جمعيات و�عاونيات وتنظيمات أخرى ع�

جميع املستو�ات واألصعدة، ثقافيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، منذ مطلع القرن الواحد والعشر�ن، 

  ذلك من خالل ا�خطابات الرسمية أو املؤسسات التا�عة للدولة أو املبادرات ال�ي تحقق الغايات نفسها. و 

ر�ة واملبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة  تزايد عدد ا�جمعيات املرتبطة باملبادرة امللكية للتنمية البش��  ولعل  

  2016جمعية سنة    140000لهذا التوجھ، إذ بلغ عدد ا�جمعيات باملغرب ما يز�د عن    افيما �عد، تجسيد

�غطي جميع املناطق باملغرب "باملدن والقرى"، نتيجة الدعم املا�� للمشاريع الصغ��ة واملتوسطة، وتمك�ن  

قدرات استثمار  من  البشري  وغ��ها.العنصر  والتسو�ق  اإلنتاج   �� ا�ختلفة  وكفاءاتھ  ا�خاصة  ما   3ھ  لكن، 

وال تقوم   ،تولد ميتةإّما أّ��ا يمكن مالحظتھ من خالل املمارسة والتجر�ة الذاتية، أن العديد من ا�جمعيات 

ھ إال من  ال يضمن ديمومتھ واستمرار�ت  بأي �شاط من أ�شط��ا املعلنة بالقانون األسا�ىي، و�ما أن عددا م��ا

ل    خالل بؤرة محركة "،
ّ
رئيس املكتب املس�� وعضو أو عضو�ن �شيط�ن معھ". إضافة إ�� ذلك،    ��  غالباتتمث

نالحظ أن جملة من ا�جمعيات ال تنفصل عن العالقات القرابية والدمو�ة، وال�ي ال يز�د هدفها عن تحقيق  

  ا يھ البعيدة. إ�� جانب ذلك �لھ، نجد جزءمصا�ح ذاتية �عيدة �ل البعد عن غايات ا�جتمع املد�ي ومرام

 
بحاث،  -1

ٔ
 .55العدد: عبد هللا دمومات، جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني، في ا

،  1994محمد ظريف، حقوق اإلنسان بالمغرب، منشورات المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي، مطبعة التعرف الجدية،  -2
 . 245، ص: 108هامش 
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غ�� مباشر،   أو  مباشر  باألحزاب �ش�ل  ا�جمعيات م�حقة  لتلقي  و مهما من  انتخابية وخلفية  بأدوار  تقوم 

الدعم. كما ظهر العمل املأجور بتنظيمات ا�جتمع املد�ي، وفق ما �جلھ الباحث فوزي بوخر�ص. لذلك،  

هوم و�أداة عمل قد تطور تطورا نوعيا، مما يطرح ع�� الفاعل�ن املدني�ن لم يكن ا�جتمع املد�ي باملغرب كمف

 جملة من التحديات لبلورة مجتمع مد�ي، يقوم بأدواره ووظائفھ املأمولة.  

 المجتمع المدني والمجتمع السیاسي أیة عالقة؟ -2- 4- 2

إذا �ان دور األحزاب السياسية هو دعم الثقافة السياسية القائمة، وخلق سياسة جديدة وذلك من خالل  

سع��ا أساسا إ�� تطو�ر وتنمية املعارف والقناعات واالتجاهات املتعلقة بمباد��ا وأهدافها ا�خاصة، حيث  

زداد (هذا  اسياسية، فإنھ �لما  يتم تقديم �افة املعلومات عن طر�ق األوضاع االجتماعية واالقتصادية وال 

، بالّنظر إ�� وحظوظ هذا ا�حزب كب��ة. ومن هذا املنطلق نم�� ،الدور) �لما �انت قدرتھ ع�� ا�حكم مرتفعة

 مرحلت�ن:  ، ب�ندور ا�جتمع املد�ي وا�جتمع السيا�ىيطبيعة 

 املرحلة األو��: 

الوقوف  (أو حزاب إما إ�� تأسيس أو دعم و�� مرحلة العمل من موقع املعارضة، و�� هذه املرحلة عمدت األ 

حيث يمكن أن نالحظ خالل املرحلة املمتدة من آخر الستينيات    العديد من مؤسسات ا�جتمع املد�ي.  )وراء

إ�� بداية التسعينيات أن عالقة ا�جمعية باألحزاب بالدرجة األو�� �� عالقة تبعية و��حاق �امل، أو تنسيق  

وهو  ع إ�� سنوات القمع والتضييق ع�� العمل السيا�ىي من قبل نظام ا�حكم،  أو قبول و�عاطف، وهذا راج

��ذه األحزاب  ما   الدفع  العمل إ��  السياسة،  (التنشئة  العام  باملع�ى  بالسياسة  بحث عن مجال االشتغال 

 ذلك ح�ى ال تتعرض للموت أو الشلل من طرف النظام ا�حاكم. و ا�حقو��..)، 

 املرحلة الثانية: 

إ�� اآلن، وال�ي ان��ت بدخول غالبية    1993بدأت هذه املرحلة مع ما �س�ى بمسلسل التناوب عمليا من سنة   

الوضع   بمأزق  املدنية  واملؤسسات  الهيئات  من  العديد  �شعر  بدأت  حيث  ا�ح�ومة،  إ��  املعارضة  أحزاب 

��   باألمس  ال�ي �انتتلك    ا�جديد، وضرورة إيجاد صيغ جديدة لعالقة ا�جتمع املد�ي باألحزاب، وخصوصا

املعارضة، حيث أصبحت اليوم �� قلب ا�ح�ومة، ومن ثمة فقد أصبحت مسألة االستقاللية واملصداقية  

املؤسسات   محّل  هذه  إ��  بالنسبة  املوقف  و�الحظ،  سؤال  هذا  مقابل  أّن ��  إصرار    ،  جانب  هناك  من  ا 

 سسات. األحزاب ا�حاكمة اليوم ع�� عدم فك االرتباط مع هذه املؤ 

باألحزاب  وهكذا    املد�ي  ا�جتمع  وتنظيمات  ا�جمعيات  عالقة  التا��:  الرأي  عام،  �ش�ل  ��جل  أن  يمكن 

 .1السياسية مطبوعة بنوع من الوصاية (...) ناهيك عن ا�حذر من استقاللي��ا
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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 خالصة:   -3

ا�جتمع املد�ي ع�� املستوى الوط�ي، يتب�ن لنا أنھ ال يوجد اتفاق ب�ن املهتم�ن وا�ختص�ن �� دراسة مقولة  

وا�جتمع   بالدولة  عالقتھ  و�التا��  وم�وناتھ،  �شأتھ،  ناحية  ومن  �عر�فھ،  ناحية  من  جوانبھ،  جميع   ��

 ط التالية: الكن يمكن أن �ش�� إ�� النق ، السيا�ىي. فهناك اختالفات إ�� حد التناقض

ت االجتماعية واالقتصادية والسياسية  �شأ ا�جتمع املد�ي �� املغرب نتيجة مجموعة من التحوال  -

 ال�ي عرفها مغرب ما �عد االستقالل. 

 ،هناك من �عت�� ا�جتمع املد�ي عبارة عن مجموعة من املؤسسات، ال �ستث�ي م��ا ح�ى األحزاب ال�ي -

�ش�ل العمود الفقري للمجتمع السيا�ىي، حيث يتم الفصل بمعيار ممارسة    ،�� �� اعتبار�ن آخر�ن

 ا�جتمع املد�ي والدولة وا�جتمع السيا�ىي. ا�حكم ب�ن

املهنية   - والنقابات  النسائية  وا�حركة  وا�جهو�ة  ا�حقوقية  ا�جمعيات  من  املد�ي  ا�جتمع  يت�ون 

 وغ��ها.  

إنھ توجد مجموعة من   - السيا�ىي �� عالقة خضوع وتبعية حيث  با�جتمع  املد�ي  ا�جتمع  عالقة 

 �عت�� مؤشرا ع�� عدم فعالية �عض ا�جمعيات.ا�جمعيات ذات الوالء ا�حز�ي، وهذا 

أما فيما يخص عالقة الدولة با�جتمع املد�ي فهناك صراع من جهة، وت�امل من جهة ثانية، صراع    -

يتج�� �� �عامل السلطة مع ا�جتمع املد�ي ع�� أساس احتوائھ، و�الفعل �انت نتيجة هذا الصراع  

�� أك�� من مناسبة. وت�امل   الدولة  الدولة لبعض م�ونات ا�جتمع ع��  لصا�ح  �� ��جيع  يتج�� 

 أساس هدفھ النبيل، خدمة ملا تركتھ الدولة عن و�� أو دون و��. 
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