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 المجتمع المدني کأفق للتفکیر  

 وکرهان حقیقي للتنمیة البشریة 

 
 

 

 : صملخّ ال

ع��   ال��ك��  مع  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  �ش�ل  أصول   �� البحث  البحثية  الورقة  املنظور  حاولت 

ا�خ��ات   من  التمكن  لألفراد  تتيح  ال�ي  املؤسسات  مجموع  باعتباره  املفهوم  تحديد هذا   �� السوسيولو�� 

فإن الوظيفة األساسية لهذا ا�جتمع إذا ما تمكن    ، . و�ذلكهاتوسط  واملنافع العامة دون تدخل ا�ح�ومة أو

والفعال القوي  والتنظيم  التمأسس  مرحلة  إ��  الوصول  واملواطن    ،من  الفرد  ب�ن  الوساطة  دور  لعب   ��

 مع إبراز أهمية ا�جتمع املد�ي �� تحقيق التنمية البشر�ة.  ،األعزل والدولة القو�ة مطلقة السيادة

 املغرب   الديمقراطية، السلطة، ملد�ي، التنمية البشر�ة،ا�جتمع ا ال�لمات املفتاح:

. 

 

Abstract: 

 The research paper attempted to research the origins of the concept of civil society 

with a focus on the sociological perspective in defining this concept as a group of 

institutions that allow individuals to gain access to public goods and benefits without 

government interference or mediation, and thus the primary function of this society if it 

is not able to reach the stage of cohesion and strong and effective organization.it is to 

play the mediating role between the individual and the defesless citizen and the strong 

and absolute sovereign state while highlighting the importance of civil society in human 

development. 

Keywords: civil society, human development, democracy, authority, Morocco. 
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 : المقدمة  -1

بدأ   الثمانينات عندما   �� السياسية واالقتصادية  النقاشات   �� املد�ي"  "ا�جتمع  �عب��  شاع استخدام 

وأمر��ا    وسط أوروّ�اخاصة ��   بالتش�ل من خالل حر�ات غ�� تا�عة للدولة تتحدى األنظمة االستبدادية،

التعب�� من املفاهيم ا�حديثة ال�ي تر�خت بقوة �� الفكر الديمقراطي. ومع    هذايعد  و الالتينية وشرقهما.  

أهميتھ واستخداما  ،تزايد  توظيفا  األك��  املفهوم  من    أض��  زاد  مما  مختلفة  وسياقات  عديدة  أ�عاد   ��

، النقدي ب إ�� حد كب�� إم�انية تناولھ  ضرورة التفك�� �� تأصيلھ النظري، وغيّ   َب َج �شوشھ واضطرابھ وَح 

بالنسبة إ�� ا�جميع وهذا    طر�قةمن املفاهيم األك�� إثارة للنقاش ألن داللتھ لم تكن محددة بنفس ال  فبقي

وتبنيھ من طرف    لھ  املتنوعةما يجعلھ م�حونا ومحاطا بالتباسات عديدة خاصة �� استعماالت املفكر�ن  

 مختلف التنظيمات ا�ح�ومية وا�حز�ية والنقابية.   

 : لمفهوم والداللة االشتقاقیة المجتمع المدني: ا  -2

يرجع الفضل �ش�ل مباشر �� انتشار اصطالح ا�جتمع املد�ي إ�� الكتاب املشهور املوسوم بـ "مقال �� 

سنة   ظهر  الذي  املد�ي"  ا�جتمع  ف��جسون    1767تار�خ  آدم  التنو�ري  االسكتلندي   Adamللفيلسوف 

Ferguson  )1817-1723  (نظر�ة  حيث الكتاب  هذا   �� الناحية    قّدم  من  اإل�سانية  تطور  مراحل  �شرح 

 :)1( التا��االجتماعية الثقافية وأقّر بوجود ثالث مراحل للتطور الثقا�� االجتما�� تتوّزع ع�� النحو 

 : �� املرحلة الوحشية ال�ي �ان يتصرف ف��ا اإل�سان وفق منطق الغر�زة ا�حيوانية.  املرحلة األو��-

: �� املرحلة ال��بر�ة ال�ي ظهرت ف��ا امللكية ا�خاصة حيث ظهر ا�جتمع التجاري القائم  املرحلة الثانية-

 .ع�� املص�حة الذاتية وتحقيق ال��وة

تحكمھ    مجتمع ذي ظهرت فيھ الروابط االجتماعية الراقية،  : �� مرحلة ا�جتمع املد�ي الاملرحلة الثالثة-

  وقدنظم سياسية حرة وغ�� مستبدة، ويسيطر ع�� الن�عات ال��بر�ة والفردية واألنانية،    هاألخالق، و�سود

لت هذه املرحلة ا�حضارة �� جان��ا املتمدين.  
ّ
 مث

�حات، أن يدرس خارج إطار  هو مقرر لدى الدارس�ن لعلم املصط   كما   ،ال يمكن ألي مفهوم/ مصط�ح

السياق التار��� الذي ت�ون فيھ و�شأ، وعليھ فاملعطيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  

، لذلك نجد الباحث محمد الغيال�ي يقول بأن البحث ��  )2(تؤثر بالغ األثر �� تحديد مفهوم ا�جتمع املد�ي

بالنظر إ�� الطبيعة املعقدة واملتداخلة للتحوالت واالنتقاالت ال�ي جذور ا�جتمع املد�ي ي�اد ي�ون مستحيال  

و�ضيف قائال:   ،رافقت أعمال وجهود ترجمة النصوص التأسيسية للفكر الفلسفي والسيا��ي واالجتما��

تار�خ ا�جتمع املد�ي، �عد أطول وأقدم التوار�خ �لها. ذلك أن تحول املفهوم من لغة إ�� أخرى، وما واكب  

م السوسيوسياسية،  ذلك  السياقات،  مجمل  ملضام�ن  انتقال  التناقض   واملألىن  حد  والتعدد    بالّتنّوع 

 
 .19ص: ،1ط  مصر، القاهرة، والتوزيع، دار قباء للطباعة والنشر المجتمع المدني عند هيجل،، محمد عثمان الخشت -1
بريل 97"المجتمع المدني بين السياق الكوني والتجربة المغربية"، مجلة فكر ونقد، عدد ، رشيد جرموني -2
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شديد   تار���  مفهوم  أمام  ا�حيثيات  هذه  �ل  إ��  بالنظر  يضعنا،  ومعقد،  طو�ل  تار�خ  ع��  والتنافر، 

ورغم هذه ا�حاذير    .)1(  واملعرفيةا�حساسية إزاء التعر�فات اإلجرائية وال�ي ر�ما تقلل من أهميتھ النظر�ة  

اال�ستمولوجية ال�ي أبداها الباحث محمد الغيال�ي فإن اإلمساك ��ذا املفهوم يقت��ي من الناحية العلمية  

 ويساعد ع�� االق��اب منھ أك��.  ،�ل لبس عنھ واملن�جية تحديدا وا�حا يرفع 

 فما �� داللة ا�جتمع املد�ي؟ 

 الداللة االشتقاقیة للمفھوم: -2-1
أّن يمكن    �� الغيال�ي  أحمد  الباحث  إليھ  توصل  ما  أهم  مرادف    civil  إجمال  الالتينية   ��Political    ��

لھ وجود    Polisفمفهوم    ،الالتينية ال يؤديان الداللة نفسها  ��  asCivilواإلغر�قية    ��  Polisكما أن    ،اإلغر�قية

التمي��  �ان لهذا    ما إذايبدو وا�حا  ال    ،مستقل بصرف النظر عن العالقات ال�ي تن�جها م�وناتھ. ومع ذلك

. هذا و�تحّول الباحث  )societyPolitical   )2و   Civil societyع�� التعارض القائم �� أزمنتنا املعاصرة ب�ن    تأث�ً�ا

املفهوم ترجمة  و�حتمل أن ي�ون    ،ق.م  350إ�� اإلقرار بأن مفهوم ا�جتمع املد�ي لھ أصل فيما تركھ أرسطو  

.  Ethique a Nicommaquéو   Politiquéالذي ورد ضمن كتا�ي أرسطو    Kononia  Potilikéملفهوم    مف��ضة

الالتينية سنة  ا  ل��جمة  تجر�ة وقد تّمت أول   إ��  إ�� اإل 1260لكتاب األول  و�ا��  م وم��ا  نجل��ية والفر�سية 

 . )3( أور�الغات 

بنا   انتقل  املد�ي،  ا�جتمع  ملفهوم  العام  التعر�ف  هذا  اللغت�ن  وضمن   �� داللتھ   �� ا�حفر  إ��  املؤلف 

 ينطوي ع�� داللت�ن: Burgerliche aftGesellschألو�� وجد أن مفهوم ا إ��فبالنسبة  ،األملانية والفر�سية

 civilفاألو�� �ع�ي ا�جتمع املد�ي، وأما الثانية فتحيل ع�� ا�جتمع البورجوازي. و�حيلنا �ل من مفهوم  

ارض مع الدين. من هنا فإّن ا�جتمع املد�ي مجتمع الئ�ي بطبيعتھ و�� جوهره، وهو  ع�� التع   Burgerومفهوم  

  ) citéïLa(  مسار العلمنة  الذي قام ع�� أساس مناهضة الكنيسة ومجتمع اإل�ل��وس... بل يمكن القول إّن 

البداية الرسمية   أنھ  ��اية العصر الوسيط يبدو وكما لو  �� الغرب، والذي طبع  لھ  لتطور  الذي �عرضت 

ا�جتمع املد�ي، كما �ان الشأن مثال مع لوك، الذي نادى بالتسامح �� قلب ا�جتمع املد�ي مم��ا إياه عن  

 .)4( الدي�يا�جتمع 

ملصط�ح   ظهور  أول  برز  الفر�سية؟  اللغة   �� داللتھ   �� فما  األملانية  اللغة   �� املصط�ح  داللة  عن  هذا 

عن الالتينية و�ان ذلك سنة    "somme de théologie"جمة كتاب  ا�جتمع املد�ي �� اللغة الفر�سية مع تر 

حيث يبدو مفهوم ا�جتمع املد�ي كمرادف للمجتمع السيا��ي، أي بصفتھ نظام قائم ع�� التشريع    ،1546

 
 . 22، ص: 2005، 6"محنة المجتمع المدني، مفارقات الوظيفة ورهانات االستقاللية"، دفاتر وجهة نظر، العدد  ،محمد الغيالني -3
 . 44، ص: المرجع نفسه -2
 .23"المجتمع المدني بين السياق الكوني والتجربة المغربية"، مرجع سابق، ص: ، رشيد جرموني -3
 .45سابق، ص:  "، مرجع"محنة المجتمع المدني، مفارقات الوظيفة ورهانات االستقاللية،محمد الغيالني -4
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بمصط�ح    Koinoniapolitikeمـن    Melanchtonلتجمع من املواطن�ن، وقد �ان الفضل �� إقرار ال��جمة لـ  

Sociétascivilis   أوSociété civile  ��ونجد أيضا �عبCompagnie de citoyens)1(. 

ر�ما يظهر أن هذه اللمحة السريعة عن تجذير املفهوم داخل ال��بية الغر�ية األورو�ية ع�� ا�خصوص ال 

باب. وعليھ، فر�ط املفهوم بالسياق التار��� يبدو جد مهم �� هذا ال  ،�ساعدنا �� ت�و�ن صورة وا�حة لذلك

برو�ي   ليوناردو  ترجمة  جاءت  عشر  ا�خامس  القرن  ��اية  أرسطو    Leonardo Brunid'arrezoفمع  لكتا�ي 

politique 1438  وa Nicomaque Ethique    مفهوم    1417و  1416ب�ن انتشار  مرحلة  لتدش�ن 

societascivilis  2( اعةالطب فنو�عز�ز وجوده �� لغات أور�ا مستفيدا من التطور الذي عرفھ( ... 

طرف   ��ديد من  من  فلور�سا  تواجهھ  �انت  بما  ارتبطت  نزعة  اإل�سانية، و��  بن�عتھ  برو�ي  وقد عرف 

 .)3( األحداثمملكة ميالنو، وأن ترجمة كتاب أرسطو "السياسة" تأ�ي كرد فكري ع�� هذه 

وأرسطو، أفالطون  نصوص  ترجمة  ع��  عملوا  الذين  املعاصر�ن  من  وغ��ه  برو�ي  �عب��    فمحاولة 

إيديولو�� وفلسفي عن اندراج فلور�سا القرن ا�خامس عشر ضمن نموذج الفضيلة السياسية املدنية، أو  

بمع�ى آخر، �� محاولة تبوأ جمهور�ة فلور�سا موقع الور�ث الشر�� ألثينا وروما، و�� ضوء ذلك قد تمثل 

 ع�ى أول مجتمع مد�ي �� التار�خ البشري.��ذا امل أيضاقد تمثل و فلور�سا موقع الور�ث الشر�� ألثينا وروما، 

بيئة ال�ي يقوم ��ا �ل مجتمع  فإن داللة املفهوم تث�� عدة التباسات مرتبطة �عملية التّ   ،وكما أ�حنا سابقا

ا�جتمع الصي�ي �ستعمل ك��جمة    نجد أّن   ،بما يتالءم مع خصوصياتھ الثقافية وا�حضار�ة. �� هذا السياق

وهذا األمر ذاتھ الذي حصل �� التايوان، حيث    zen society gongminshehuiCitiللمفهوم ا�جتمع املد�ي  

املتحضر   ا�جتمع  الباحثون مصط�ح  ا�حضري    wenmingshehuiاستخدم  ا�جتمع   urbainأو مصط�ح 

society/ shiminshehui)4(. 

مفهوم ا�جتمع املد�ي يضرب �� عمق التار�خ والثقافة اإل�سانيت�ن، ابتداء من    نجد أّن   ،خالصة القول 

الثقافة اليونانية القديمة لينتقل ع�� عمليات استلهام هذا ال��اث الغ�ي إ�� الالتينية ومن ثم إ�� اللغات  

 .)5( األور�يةالوطنية للدول 

  السياق ا�حضاري الذي تتم فيھ، ذلك أّن حيث أن عملية ال��جمة ليست عملية مي�انيكية ومعزولة عن  

التحوالت ال�ي بدأت �عرفها أور�ا ابتداء من عصر ال��ضة قد �انت ذات داللة عميقة �� ترسيخ هذا املصط�ح  

 ليس كمفهوم فحسب بل كممارسة �ع�� عن وجھ أور�ا ا�جديد. فما هو ا�جتمع املد�ي إذن؟
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 :مفھوم المجتمع المدني -2-2
فكر�ن الباحث�ن �عر�فات للمجتمع املد�ي تختلف وتتباين من خالل وجهة نظر �ل  م مجموعة من امليقّد 

أّن    ،مفكر ع�� حدة متم��ة    shillsفمثال نجد  ب�ونھ مجموعة مؤسسات اجتماعية  املد�ي  ا�جتمع  �عرف 

 .)1( والدولةومستقلة عن دوائر االنتماء بما ف��ا: العائلة والطبقة وا�جهة 

ماركس  أمّ  �ارل  أّن ا  ذائدا عن مصا�حھ    ف��ى  اإل�سان،  فيھ  يتحرك  الذي  الفضاء  هو  املد�ي  ا�جتمع 

) إ�� مسرح ت��ز فوقھ التناقضات الطبقية بجالء،  (ا�جتمع املد�ّي   فيتحّول ال�خصية وعن عاملھ ا�خاص،  

و ضمن  و�ضع مقابل ذلك الدولة ال�ي ال تمثل �� نظره إال فضاء ب��وقراطيا يتحول فيھ اإل�سان إ�� عض

 .)2( بي��اجماعة مس��ة يقف �� حقيقة األمر غر�با 

�� ح�ن يرى املفكر اإليطا�� أنطونيو غرام��ي أن ا�جتمع املد�ي هو: مجموعة من الب�ى الفوقية، مثل  

 .)3( والكنيسةالنقابات واألحزاب واملدارس وا�جمعيات وال�حافة واآلداب 

ع�� أساس ثالثيتھ ا�جدلية ال�ي شيد عل��ا فلسفتھ من جهة،  مفهوم ا�جتمع املد�ي    إ��كما ينظر هيجل  

من جهة    -و�ا�خصوص حاجة أملانيا إ�� دولة قو�ة تخرجها من تخلفها– وع�� ضوء الوضع ا�جديد �� أور�ا  

 أخرى. 

ا�جدلية  ،وهكذا الثالثية  من  انطالقا  ب�ن    م�� هيجل  النفي)  نفي  النفي،  ��    ثالث (اإلثبات،  مؤسسات 

 .)4( والدولةاألسرة، وا�جتمع املد�ي،  ا�حياة االجتماعية:

 تقوم ع�� ثالثة أر�ان أو �حظات:و األسرة �� املؤسسة األساسية 

 تر�ية األطفال.  -دخل األسرة أو ملكي��ا –الزواج الذي ينظم غر�زة التناسل  -

ذلك أن الهدف من تر�ية األطفال و�عليمهم هو    ،ي��ز ا�جتمع املد�ي كنفي لها  و�� �حظة تفكك األسرة

بأنفسهم. من هنا،   القيام �شؤو��م  انتقالهم من وضعية    إّن فأن نجعل م��م رجاال مستقل�ن قادر�ن ع�� 

بمع�ى أن �ل واحد يتخذ    ،األبناء إ�� وضعية الرجل املستقل رب األسرة يجعل من �ل واحد م��م غاية �� ذاتھ

اآلخر�ن وسيلة لتحقيق غايتھ، وال أحد م��م �ستطيع االستغناء عن اآلخر�ن، هكذا ينشأ اعتماد متبادل  

 بي��م، وهذا االعتماد املتبادل ب�ن األ�خاص املستقل�ن هو جوهر ا�جتمع املد�ي �� نظر هيغل. 

 :)5( كذلك �حظات ثالث  اا�جتمع املد�ي أيض  إناألسرة ثالث �حظات ف وكما أّن 

 �حظة ا�حاجات ونظامها، و�حظة العدل وتحقيقھ، و�حظة الشرطة والنقابة. 

 
 . 25، ص: نفسهالمرجع  -1
 . 25، ص:نفسهالمرجع  -2
 .25مرجع سابق، ص:  "محنة المجتمع المدني، مفارقات الوظيفة ورهانات االستقاللية"، محمد الغيالني: -3
 .16:، ص2005،، ماي1، ط39مواقف، العدد مجلة  المجتمع المدني إضاءات وشهادات، محمد عابد الجابري: -4
 . 17ص: ،نفسه المرجع -5



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)174( 

أّن   �� األو��  ال�حظة  الفرد،    تتمثل  املد�ي هو  للمجتمع  األسا��ي  املص�حة    األهّم الغاية    أّن و امل�ون   ��

االجتماعية الطبيعية من مأ�ل    جاتا�حاإ��    فباإلضافةتحددها حاجاتھ املت�اثرة واملتوالدة.    وال�يالذاتية لھ  

ومسكن وملبس وال�ي يحتاج توافرها إ�� اعتماد متبادل، توجد حاجات يخلقها األفراد �التعليم واالستشفاء  

وتقت��ي تقسيم    ،والسياحة والتوسع �� املصنوعات إ�خ، و�لها تز�د من ضرورة االعتماد املتبادل ب�ن األفراد

ث  يؤّدى  العمل، مّما الث طبقات �� ا�جتمع ��: طبقة املزارع�ن ومسك��م الر�ف، وطبقة التجار  إ�� ظهور 

 والصناع ومسك��م املدن، وطبقة املوظف�ن القائم�ن ع�� شؤون اإلدارة والنظام �� ا�جتمع.

�� ا�جتمع املد�ي واسع ومعقد   الناس  ب�ن  �� �ون االعتماد  الثانية �حظة العدل، فتتمثل  ال�حظة  أما 

ذاُع ب�ن الناس ليعرفوها.  و���لذلك يحتاج إ�� تنظيم  ومتنام، وهو
ُ
 قوان�ن ت

الثالثة ال�حظة  تتحّدد  هنا  ال�ي  )1(  العمومالشرطة واإلدارة ع��    �حظة  ،ومن  مهم��ا حماية    فالقوان�ن 

 ا�حقوق تحتاج إ�� من �سهر ع�� تطبيقها (الدولة). 

للية  األسرة �� ثالثية هيجل ا�جد  فإّن   ،تأسيًسا ع�� ما سبق 
ّ
�حظة األطروحة، �� ح�ن يمثل ا�جتمع    تمث

لتأ�ي الدولة ك�حظة ثالثة، �حظة ال��كيب، فالتقدم �� هذا ا�جال يمر من األسرة    ، املد�ي مرحلة النقيض

 �ا تمثل �حظة الك�� أل�ّ ف إ�� ا�جتمع املد�ي ثّم إ�� الدولة، و�� قمة التقدم �� التطور االجتما��. أّما األسرة  

الفردي  �حظة  ل 
ّ
فيش� املد�ي  ا�جتمع  أما  أفرادها.  �عدد  مهما  واحد  هما    ،كيان رو��  والفردية  الفرد  ألن 

ل الدولة مرحلة امل�خص، 
ّ
املرحلة ال�ي تتحقق ف��ا ا�حر�ة املوضوعية ال�ي ال   و��ا�حقيقة األو�� فيھ. وتمث

 شقاق ف��ا وال نزاع. 

�ن ت�ونھ يأ�ي �� ف��ة الحقة و ا�جتمع املد�ي يتموقع �� الفرق املوجود ب�ن األسرة والدولة،    و�رى هيجل أّن 

فإن إ�شاء ا�جتمع املد�ي    ،ة ال�ي �سبقھ �واقع مستقل، ح�ى يتمكن من البقاء. وعالوة ع�� ذلكعن الدول

من   التحديد  هذا  يحملھ  ما  ب�ل  الوجود   �� با�حق  لھ  اع��ف  الذي  وحده  فهو  ا�حديث،  العالم  إ��  يرجع 

 .)2(مع�ى

ل، يمابورجواز�ّ   اإن ا�جتمع املد�ي، بوصفھ مجتمع
ّ
ًعا من ا�جتمع العام الذي تدور  �� نظر�ة هيجل قطا  ث

حيث أن السوق هو ا�جال الذي يط�� فيھ   ،وهذه نقطة من األهمية بم�ان  همومھ ومشاغلھ حول السوق.

التعاقد ا�حر وتنمو بفضلھ امللكية ا�خاصة. والعالقة ب�ن امللكية ا�خاصة والسوق �� عالقة جدلية طبعا 

أّن  حيث  ا�  من  امللكية  بتوسع  تتوسع  دينامية    ،خاصةالسوق  مع  ا�خاصة  امللكية  تنمو  الوقت  نفس  و�� 
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أما  )1(  السوق   .minique ColasDo    من انطالقا  اجتماعية منظمة  حياة  عن  املد�ي عبارة  ا�جتمع  فيعت�� 

. )2( وسياسيةمنطق خاص ��ا و�خاصة ا�حياة ا�جمعو�ة ال�ي تضمن دينامية اقتصادية وثقافية 

بأنھ �ل املؤسسات ال�ي تتيح لألفراد التمكن من ا�خ��ات واملنافع دون تدخل   �� ح�ن �عرفھ برتراند بادي  

من   وساطة  وتقط��ا  )3(  الدولة أو  واألسرة،  الدولة  ب�ن  تقع  توسطية  مملكة  بأنھ  جوردون  وايت  ويعرفھ   .

منظمات منفصلة عن الدولة، وتتمتع باستقالل ذا�ي �� عالق��ا معها، وتتش�ل طوعا من أفراد ��دفون إ��  

 .)4(  معينةحماية مصا�ح أو قيم  

رة، ال�ي تمأل ا�جال العام ب�ن األسرة  كما �عرفھ عبد الغفار شكر بأنھ مجموعة التنظيمات التطوعية ا�ح

واإلدارة   والتسامح،  وال��ا��ي  االح��ام  ومعاي��  بقيم  ذلك   �� مل��مة  أفرادها،  مصا�ح  لتحقيق  والدولة 

 .)5(  واالختالفالسلمية للتنوع  

تزعم فيھ السلطة  الذي ويعرف ا�حبيب ا�جنحا�ي ا�جتمع املد�ي بأنھ نقيض ا�جتمع الدي�ي التيوقراطي  

��ذا ال يحق للبشر محاسب��ا. وهذا ما �عنيھ با�جتمع الدي�ي،   ،السياسية أ��ا �ستمد شرعي��ا من السماء

فا�جتمع املد�ي    ،. وكذلك)6(  متدينون ذلك أننا نجد مجتمعات مدنية، ولكن س�ا��ا    ،وليس ا�جتمع املتدين

 .)7( الطائفي هو نقيض ا�جتمع الشمو�� االستبدادي ونقيض ا�جتمع القب�� أو

وترى هو�دا عد�� أن ا�جتمع املد�ي �ش�� إ�� مجموعة التنظيمات الطوعية واالختيار�ة القائمة فعال ��  

معظم ا�جتمعات املعاصرة، مثل النقابات املهنية والعمالية واتحادات رجال األعمال، واتحادات املزارع�ن 

 .)8( تنظيمات وا�جمعيات األهلية وغ��ها من 

أما محمد عابد ا�جابري ف��ى أن ا�جتمع املد�ي هو النتيجة العملية للتحول الديمقراطي، التحول الذي  

يتم بفعل تطور داخ�� للمجتمع، ولكن أيضا بفعل النضال من أجل تحقيقھ ع�� مطالب معينة كمطالب  

 .)9( واملواطنحقوق اإل�سان  

وهام"، ضمن الكـتاب الجماعي وعي المجتمع بذاته، -1
ٔ
عبد هللا حمودي: المجتمع المدني في المغرب العربي، تجارب، نظريات وا

عمال ندوة معهد الدراسات عبر اإلقليمية للشرق  
ٔ
عن المجتمع المدني في المغرب العربي،" (إشراف عبد هللا حمودي)، مجموعة ا

 
ٔ
سيا الوسطي بجامعة برنستون بالواليات اال

ٓ
بريل   المتحدة،وسط وشمال إفريقيا وا

ٔ
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)176( 

ع�� أنھ شبكة املؤسسات ال�ي تقع خارج نطاق سلطة  ا�جتمع املد�ي يفهم عادة    و�رى أحمد زايد، أّن 

ا�جتمع املد�ي هو �ل ما يقع خارج �ل ما هو رس�ي أو خارج �ل ما يمت لسلطة    الدولة. وقد يفهم من هذا أّن 

 .)1( بصلةالدولة 

باملرحلة   مستقب��  وكتبش��  مضاد،  كتنظ��  ظهر  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  أن  ا�حمد  تر�ي  يرى  ح�ن   ��

 .)2( القادمةاالجتماعية 

وتجدر اإلشارة إ�� أن مفهوم ا�جتمع املد�ي يتداخل مع مع�ى ا�جتمع األه�� واسع االنتشار �� الكتابة  

  ، حد م��ما يؤدي �� االستعمال الوظيفة الداللية ال�ي لآلخر السياسية العر�ية �� املشرق، إ�� درجة ي�اد الوا

أن   املاهوي   بي��ماوالواقع  التمايز  من  الرغم  ع��  موجودة  التقاطع  من  مؤسسات    ،مساحة  إ��  �شار  إذ 

تأليفها   يقع  ال�ي  التضامنية  االجتماعية  املؤسسات  بوصفها  السواء  ع��  األه��  وا�جتمع  املد�ي  ا�جتمع 

القدر الضروري من استقاللھ �� مواجهة  ب ن لذلك التأليف وظيفة دفاعية يؤمن ��ا ا�جتمع  وغالبا ما ت�و 

املركز�ة،   للسلطة  أو  للدولة  واالجتما��  السيا��ي  التدخل  والطائفة  و فاعلية  والعش��ة  القبيلة  �ش��ك 

هذا  �� والعائلة  لل  ،واملذهب  ا�حقوقية  والرابطة  النقابة  مع  و  األه��  ا�جتمع  ب�ى  واملنتدى  و��  مس��لك، 

  .)3( الثقا�� إّ��ا ب�ى ومؤسسات ا�جتمع املد�ي"

ع�� أن ذلك ليس أك�� من توافق عابر ب�ن نمط�ن من االجتماع (املد�ي) يختلفان �� مضمون الرابطة  

للقبيلة، وللعش��ة، وللطائفة أن تؤدي بكفاءة كب��ة وظيفة   ال�ي يتحقق ف��ا ذلك االجتماع، حيث يمكن 

واحت�ارها العنف الشر��    ،مشا�ل الفرد املنتسب إل��ا، وتأم�ن ا�حماية الضرور�ة لھ من السلطة  امتصاص 

أّن  ال�ا�� ع��  الدليل  العر�ية  البالد  �عض  تجارب  أقامت  �ستطيع ملء    والعر��. وقد  األه��  ا�جتمع  ب�ى 

ظائفها الطبيعية. ومع ذلك،  الفراغ الناجم عن غياب الدولة أو تراجع القدرة لد��ا بفعل فاعل ع�� أداء و 

قوام سلطوي    ،�ع�ي العش��ة والطائفة واملذهب وما �� معناها وسالل��ا  ،فإن قوام تلك الب�ى واملؤسسات

تتجمع فيھ منت�ى مظاهر االستئثار والتفرد بالسلطة، و�كت��ي رداء القمع املنظم. فمراتبية السلطة وهرمية  

حدودا عصية ع�� التعديل واالخ��اق، �عد أن ت�ون قد قررت  العنف �� تلك الب�ى ترسم لذلك التضامن  

ش�لھ ومضمونھ كتضامن عصبوي قائم ع�� عالقة النسب الدموي، أو الوالء الرمزي للفرد (أو ا�جماعة  

فضال عن أنھ تضامن ينطوي ع�� تضاد مادي صارخ �� شروط املعاش، وتدب�� ال��وة والسلطة:    ،الروحية)

املستحيل التأليف  السلطة    حيث  والوضاعة،  الوجاهة  ب�ن  والفاقة  البذخ  ب�ن  والعسر،  اليسر  ب�ن 

 .)4( !العصبوي وا�خضوع، التملك وا�حرمان...و�� عناصر ت�و�ن التضامن األه�� 

�� مقابل ذلك، يصنع التضامن املد�ي ا�حديث قواما مختلفا �� الطبيعة لالجتماع اإل�سا�ي، فهو إذ يبقي  

الضرور�ة ض  تنظيمية  ع�� عصبيتھ  للدولة، يؤسسھ ع�� قاعدة  القهري  املؤس��ي  االنتظام واالشتغال  د 
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)177( 

  مختلفة، و�منح السلطة فيھ مضمونا ع�� درجة من ا�حداثة عميقة. هنا ال ت�ون السلطة (سلطة املؤسسة) 

  فردية أو مزاجية وال تقوم بالدين أو برابطة الدم أو �عصبية اإلقليم، و�نما ت�ون سلطة عمومية معروضة

الظروف من  ظرف  أي  تحت  واالستئثار  االحت�ار  عن  تمتنع  فيھ    ،للتداول،  ينتظم  الذي  الوقت  نفس   ��

املد�ي ع�� مبدأ املص�حة،   إ��التضامن  التنظي�ي. و��لمة،   و�خضع  تبنيھ  تقرر وجهة  ال�ي  القوة  عالقات 

فيما يتجھ التضامن األه�� املوروث إ�� إعادة إنتاج العالقة السلطو�ة فيھ، يتجھ التضامن املد�ي ا�حديث  ف

إ�� إرساء نفسھ ع�� قوام من العالقة الديمقراطية. �� هذا فقط �ستطيع أن نتمثل االختالف املفهومي ب�ن  

 .)1( األه��املد�ي وا�جتمع 

إ�� أن ا�جت ال��اية إذن   �� �� مجتمع ديمقراطي يح��م حقوق اإل�سان  نخلص  مع املد�ي ال �شتغل إال 

ويعمل ع�� تثبي��ا وتكريسها �� جميع ا�جاالت واألصعدة واملستو�ات. كما أن ا�جتمع املد�ي من حيث املبدأ، 

ت  �سيج متشابك من العالقات ال�ي تقوم ب�ن أفراده من جهة، و�ي��م و��ن الدولة من جهة أخرى. و�� عالقا

والواجبات   وا�حقوق  واالختالف  والتفاهم  وال��ا��ي  والتعاقد  واملنافع  املصا�ح  تبادل  ع��  تقوم 

ب ح�ىواملسؤوليات، ثم إن هذا النسيج من العالقات  
ّ
أن يتجسد �� مؤسسات طوعية    ،ي�ون ذا جدوى   يتطل

 .)2(  متعددةاجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية  

 ید مفھوم المجتمع المدني:وسیولوجي في تحدالمنظور السّ  -2-3
وسيولوجيا بكيفية وا�حة مفهوم ا�جتمع املد�ي إال �� العقود الثالثة األخ��ة خاصة مع  لم تتداول الّس 

بحيث سيش�ل هذا املفهوم    ،ازدياد اهتمام علماء االجتماع بمسائل السلطة واألحزاب والنخب السياسية

سعت    مثلما،  ھتشاف منطق اشتغال ا�حقل السيا��ي وآلياتعنصرا أساسيا، �� �ل األبحاث ال�ي سعت إ�� اك

 إ�� بناء نظر�ة عامة للسلطة من�جمة ومرتبطة بأوضاع وتجارب اجتماعية معينة. 

وسيولو�� لهذا املفهوم �� غلبة الصياغة اإلجرائية عليھ.  غ�� أن املالحظة األساسية ع�� التداول الّس 

وذلك بال��ك�� ع�� القواسم   ،التناقضات �� ا�حقل الدال��عارضات و و�� صياغة �س��دف تقليص حدة التّ 

املش��كة والعناصر الثابتة، ال�ي أ�ح عل��ا أغلب من ساهموا �� تأسيس و�لورة هذا املفهوم، خاصة �� أصولھ  

 .)3( البعيدةالفلسفية 

تيح لألفراد  وقد جاء �� كتب السوسيولوجيا السياسية أن ا�جتمع املد�ي هو مجموع املؤسسات ال�ي ت

فإن الوظيفة األساسية لهذا    ،التمكن من ا�خ��ات واملنافع العامة، دون تدخل أو توسط ا�ح�ومة. و�ذلك

ا�جتمع إذا ما تمكن من الوصول إ�� مرحلة التمأسس والتنظيم القوي والفعال �� لعب دور الوساطة ب�ن 

 والدولة القو�ة املطلقة السيادة.   ،الفرد واملواطن األعزل 

 
 . 22ص:  نفسه،المرجع  -1
هلي ودوره في ب ،عبد الغفار شكر -2

ٔ
 . 41- 40ناء الديموقراطية، مرجع سابق، ص: المجتمع اال

"مفهوم المجتمع المدني بين الفلسفة السياسية الغربية والسوسيولوجيا المعاصرة: محاولة في التركيب" مجلة فكر ، عمر برنوصي -3
 .30، ص: 2001، 37ونقد، العدد 



 2021)  يونيو  -يران  حز (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية -ثامن  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)178( 

 .)1( أر�ان: ةتقوم ثقافة ا�جتمع املد�ي ع�� ثالثو 

فا�جتمع املد�ي يختلف عن ا�جماعات   ،الركن األول: و�قت��ي توفر إرادة الفعل ا�حر والطو��. لذلك -

 القرابية مثل األسرة والعش��ة والقبيلة وال�ي ال دخل للفرد �� اختيار عضو���ا. 

الركن الثا�ي: وهو أن ا�جتمع املد�ي مجتمع منظم، �ساهم �� خلق �سق من املؤسسات واالتحادات    -

 شروط وقع ال��ا��ي �شأ��ا. و إ�� قواعد  ال�ي �عمل بصورة من�جية خاضعة �� ذلك إ�� معاي�� منطقية و

وع��  ، الركن الثالث: وهو ركن أخال�� سلو�ي ينطوي ع�� قبول االختالف والتنوع ب�ن الذات واآلخر�ن  -

االل��ام �� إدارة ا�خالف داخل و��ن مؤسسات ا�جتمع املد�ي و�ي��ا و��ن الدولة، بالوسائل السلمية، و��  

 والتعاون والتنافس والصراع السل�ي.ضوء قيم االح��ام والتسامح 

و�اعتباره الكيان املعادي لالستبداد    ،ا�جتمع املد�ي �� تتبع �شأتھ التار�خية منذ القرن الثامن عشر  إّن 

الديمقراطي   باألسلوب  والسيا��ي  االجتما��  الوجود  يضمن  الذي  الدولة  سلطة  عن  البعيد  ا�جال  أو 

ا�جتمع املد�ي �� دالالتھ العامة �ش�� إ�� بناء نظام    يمكن القول إّن   ،ر�ختلف األفراد وا�جماعات. بمع�ى آخ

سيا��ي اجتما�� مد�ي، خارج نطاق النظام الشمو�� والب��وقراطي وهيمنة اإل�ل��وس، �عيدا عن نظر�ة  

ومن ا�حق اإلل�ي إ�� ا�حق الطبي��، ومن مشروعية الكنيسة   ،ا�حق اإلل�ي، ين�ل بھ من السماء إ�� األرض

ورجال الدين والنبالء، إ�� مشروعية اإلدارة العامة و��� اإل�سان كمصدر لبناء املشروعية الدستور�ة للنظام  

وكتعب�� عن مبدأ املواطنة وحقوق اإل�سان خاصة �� إطار املتغ��ات الدولية الراهنة ال�ي أحدثت    ،السيا��ي

ها �استجابة للمتغ��ات �� الواقع املعاش  �غي��ات عميقة �� مجمل النظر�ات السياسية ومنا�جها ومفاهيم

ا�حركة  عن  �عب��ا  ويش�ل  السوسيولو��  ا�حقل  إ��  ينت�ي  املفهوم  أن  ذلك  مع�ى  واقتصاديا.  سياسيا 

. )2(وتنمو�اا�جتمعية (فاعلية ا�حوامل االجتماعية والطبقية ا�حديثة) �� إعادة بنا��ا للمجال العام سياسيا  

بالمغرب: المجتمع المدني   -3

نبذة تاریخیة: -3-1
رغم أنھ ال جدال �� �ون �شأة ا�جتمع املد�ي ال تختلف كث��ا �� البالد العر�ية نظرا ل�ون هذه الشعوب  

ثقافية والسوسيو  التار�خية  واملال�سات  ا�خصائص  من  مجموعة   �� وسط    ،تتقاطع  تمايزات  وجود  فإن 

 ملد�ي باملغرب.التقاطعات م��ة أساسية طبعت تجر�ة ميالد ا�جتمع ا

ولعلھ �� ا�جوهر، أن نث�� �� هذا ا�حور، مسألة أساسية تتمثل �� أن املغرب وأيضا با�� البلدان العر�ية، 

عرفت أش�ال من التنظيمات االجتماعية ال�ي ساهمت بدور فعال �� تأط�� ا�جتمع والقيام ببعض املهام  

 األساسية �� عدة مستو�ات. 

 .32، ص: نفسهمرجع ال -1
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ده ع�� مختلف املراحل التار�خية ال�ي مر م��ا قد عرف أش�اال متعددة للتأط��  و�ذا عدنا إ�� املغرب نج

االجتما�� من أجل اإلدماج. كما عرف أصنافا ش�ى من املؤسسات ال�ي �انت تتو�� مهام التأط�� وال��بية  

ت�ونھ   �انت  ال�ي  االجتماعية  بالبنية  مرتبطا  �ان  ما  م��ا  ا�جتمع،  ��ذا  االجتماعية  �العائلة  والتنشئة 

�الطوائف   االقتصادية،  أو  الدينية  باأل�ساق  مرتبطا  �ان  ما  أو  والقبيلة،  القر�ة)،  (مؤسسة  وا�جماعة 

تمس   ال�ي  املتوالية  ا�جتمعية  التغ��ات  وأمام  إ�خ...  والتعاونيات  ا�حرفية  الطوائف  أو  والزوايا،  الدينية 

ات لتصمد أمام قوة التطور وديناميكّيتھ،  ما �انت هذه املؤسس  ،هيا�ل �ل مجتمع و�نياتھ بفعل التطور 

ا�حر�ات   قانون  إ��  املرة  هذه  خاضعة  االجتما��،  للتأط��  القديمة  جانب  إ��  جديدة  تنظيمات  فظهرت 

، حيث تم إ�شاء العديد من ا�جمعيات باهتمامات متنوعة، كما أدى التنافس ب�ن األحزاب الوطنية  )1(العامة

�ا، أو مواز�ة لها �الشبيبة االستقاللية، و�نات االستقالل، وفتيات االنبعاث  إ�� ت�و�ن عدة جمعيات قر�بة م�

لل��بية األساسية ال�ي انفصل ع��ا معظم قاد��ا    ، ومحار�ة األمية  ،والعصبة املغر�ية  والكشفية ا�حسنية 

دورا   ولعبت  االستقالل،  بحزب  مرتبطة  التنظيمات  هذه  و�ل  املغر�ي،  الكشاف  منظمة  وأسسوا  وأطرها 

الت�ج� عمليات  و��  الوحدة،  طر�ق  و�ناء  شق   �� االجتماعية  �،  أساسيا  واأل�شطة  األعمال  من  وغ��ها 

ك جمعيات مرتبطة بحزب الشورى واالستقالل، غ�� أن حضورها �ان  والثقافية والبيئية، كما �انت هنا

 .)2(أضعف �سبيا

ت ال��اجعات ال�ي عرفها ا�حقل السيا��ي منذ بداية الستينات، وا�حصار الذي ضرب ع�� القوات  وقد أدّ 

ا�حية بصفة عامة، وما صاحب ذلك من قمع ممن�ج، ومصادرة ل�حر�ات العامة، وهيمنة النفوذ ا�خز�ي  

إ�� التقليص �سبيا من حركية النسيج ا�جمعوي التلقائي، وذي    ،التقليدي �وجھ من أوجھ ا�حكم املطلق

التوجهات الوطنية ا�حداثية، ووضعت ا�حواجز ل�حيلولة دون توسعھ. ولم يؤد الوجھ القم�� الذي أبانت  

يرى �� الدولة خصما ال مجال  عنھ الدولة إ�� إيقاف حيو�ة ا�جتمع، بل �ان رد الفعل هو أن ا�جتمع أصبح  

للتعاون معھ، وتأججت ثقافة الصراع، وا�عدام الثقة، وأ�حت املنظمات النا�عة من ا�جتمع رديفا للقوى  

السياسية الديمقراطية �� مواجهة آلة القمع ا�خز�ي، والدفاع عن ا�حر�ات، وحماية كرامة املواطن�ن. و��  

�حق املغر�ية  العصبة  تأسست  السياق  سنة  هذا  اإل�سان  املنظمات  1988وق  ذلك  �عد  و�عددت   ،

تقتضيھ   ما  وفق  باملساواة  واملطالبة  املرأة،  حقوق  للدفاع عن  �سائية  جمعيات  وت�ونت عدة  ا�حقوقية، 

  �� املعتمدة  املرأة،  التمي�� ضد  للقضاء ع�� جميع أش�ال  الدولية  ، و�� نفس  1979دجن��    18االتفاقية 

الو  املنظمات  عرفت  بي��ا،  املرحلة  فيما  والتنسيق  التعاون  جسور  وفتحت  �شيطة،  حركة  للشباب  طنية 

و�اعتبارها مرتبطة بالقوى الديمقراطية، فقد �ان للتنسيق بي��ا أثرا إيجابيا ع�� املشهد ا�حز�ي، حيث بدأ  

األحزاب   وانفتاح  والتنافر،  واإلقصاء  األحادية  ظواهر  ب��اجع  السياسية  للثقافة  وا�ح  �ش�ل  التحول 
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لوطنية ع�� التعاون لبناء ا�جتمع الديمقراطي، �عد أن أدركت القيادات ا�حز�ية أن أي حزب لن �ستطيع  ا

 .)1(بمفرده تحقيق التغي�� املنشود

ا�خزنية   اإلدارة  قامت  منحرف،  لتوجھ  و�عميقا  وا�جتمع،  الدولة  ب�ن  واملواجهات  الصراع  غمرة  و�� 

، كما أ�شأت "جمعيات جهو�ة"، أصبحت �عرف لدى الرأي العام بـ  باختالق ما عرف بـ (األحزاب اإلدار�ة)

(جمعيات السهول وا�جبال والوديان...)، وأغدقت عل��ا الكث�� من األموال واملساعدات من خزائن الدولة،  

وذلك �� محاولة لفك العزلة ال�ي أصبحت �شعر ��ا سلطات ا�خزن �� مواجهة ا�جتمع من جهة، ومن أجل  

األ  ا�جتمع  تحجيم  املنبثقة عن  الديمقراطية واملنظمات  ��    و�قصا��ا حزاب  من جهة أخرى، وساهم ذلك 

ال�ي تتنا�� مع مبادئ الديمقراطية وقيم املواطنة   ترسيخ ثقافة املواالة والتبعية وا�خضوع، و�� الظواهر 

 .)2(أال و�� االستقالليةوتتعارض مع أحد املرتكزات األساسية ال�ي ال تقوم للمجتمع املد�ي قائمة بدو��ا، 

 المدني في المغرب الحدیث: المجتمعتطور  -3-2
يمكن اعتبار ظهور ا�جتمع املد�ي �� املغرب أحد أهم التحوالت األساسية ال�ي عرفها ا�جتمع املغر�ي �� 

أك�� وضوحا وتجسيدا،   ا�حق والقانون داللة  املا��ي، فقد أصبح ملفهوم دولة  القرن  السن�ن األخ��ة من 

صبح املسؤول�ن �� أجهزة الدولة، باإلضافة إ�� مختلف الفعاليات الثقافية والسياسية �� البالد، يت�لمون  وأ

عن ضرورة التمسك بالطا�ع القانو�ي للدولة، كما ظهرت إ�� الوجود مجموعة من التنظيمات ا�خارجة عن  

لمواطن�ن، كما هو الشأن بالنسبة إ��  وأصبحت تلعب دورا كب��ا �� ا�حياة اليومية ل  مراقبة الدولة املباشرة،

 .)3(ا�جمعيات ا�حقوقية املهتمة بحقوق اإل�سان وا�جمعيات ا�جهو�ة

و�رى عبد هللا ساعف، أن االستعمال العادي للمجتمع املد�ي يطرح بوصفھ مجموعة من ا�حدود أمام  

االستخبارات وسلطا��ا  واألمنية  اإلدار�ة،  أجهز��ا  هيمنة  وضد  الدولة  يذهب  هيمنة  املد�ي  فا�جتمع  ية. 

. ويعود بروز ا�حديث عن ا�جتمع املد�ي باملغرب إ�� بداية عقد  )4(  ا�حر�اتباملوازاة مع ذلك إ�� توسيع فضاء  

 :)5( النحو اآل�يالتسعينات، حيث تداخلت جملة من األسباب والعوامل الذاتية واملوضوعية نجملها ع�� 

االنفتاح السيا��ي الذي شهده املغرب والذي تبلور بوضوح مع الدمقرطة  * العامل السيا��ي: مع مرحلة 

 املتصاعدة للمؤسسات والتطور الذي لم �سبق لھ مثيل ل�حركة من أجل حقوق اإل�سان. 

 
 . 181مرجع سابق، ص:  الجديدة،في الثقافة السياسية ، عبد القادر العلمي -1
 . 182، ص: نفسهالمرجع  -2
م تكامل، مطابع إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -3

ٔ
 . 53ص  ،1997حسن قرنفل، المجتمع المدني والنخبة السياسية إقصاء ا

4 -Abdallahsaaf:, "l'hypothèse de la société civile au Maroc", in: la société civile a Maroc, (collectif); SMER, 
Rabat, 1992, p: 12. 

ية عالقة؟ "المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية عدد  ،محمد زين الدين -5
ٔ
دجنبر   -، نونبر65"المجتمع المدني بالمغرب: ا

 . 124-123: ص  ، ص2005



فق للتفكير  
ٔ
 معاذ النجاري   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجتمع المدني كا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)181( 

قادت   داخلية  اقتصادية  اختالالت  املغرب  شهد  الثمانينات  عقد  بداية  مع  االقتصادي:  العامل   *

الد البنك  ثالثة محاور  السلطات تحت ضغط صندوق  باألساس ع��  قائمة  تب�ي سياسة استقرار  إ��  و�� 

 رئيسية: 

 ت�حيح التوازنات االقتصادية -

 تقليص حجم القروض   -

 صرامة مالية كب��ة �� تدب�� امللفات االجتماعية   -

وال�ي تبلورت بوضوح مع تدش�ن سياسة ا�خوصصة ال�ي قادها    ،لقد قادت سياسة التحر�ر االقتصادي 

إ�� تخ�� الدولة عن جزء من مسؤوليا��ا للقطاع ا�خاص أو ا�جمعيات، ففي خطاب �جاللة   ،بجرأة  املغرب

حينما أشار إ�� أن دور الدولة ال ينب�� أن  1988مارس  3امللك ا�حسن الثا�ي بمناسبة خطاب العرش ليوم 

 ��.بل دور املرافق والضامن �حسن س�� االقتصاد اللي��ا ،وتحمٍل   يبقى دور مساعدةٍ 

فإن فعالي��ا تتوقف ع�� ضرورة جلب    ،و�ذا �ان املغرب قد قطع أشواطا هامة �� مسلسل ا�خوصصة

املباشرة   األجنبية  واالستثمارات  فا�خوصصة  إلنجاحها.  رئيسيا  شرطا  تظل  ال�ي  األجنبية  االستثمارات 

بدئيا ع�� املغرب  عنصران أساسيان يرتبطان �ش�ل مباشر بمسألة تحر�ر االقتصاد الوط�ي الذي يفرض م

سنو�ا األمر    26%من الناتج اإلجما�� و�سبة من االستثمارات تصل إ��    5%بأن يحقق معدل نمو يصل إ��

حد اآلن ألن الرهان ع�� مجتمع مد�ي قوي يتطلب وجود اقتصاد قوي وفعال، فالعالقة    إ��الذي لم يتحقق  

 جدلية ب�ن االثن�ن.

التق سياسة  مست  االجتما��:  العامل  املنتوجات  *  دعم  فتقليص  متعددة،  مجاالت  الهيك��  و�م 

النسيج    ،األساسية العمق   �� أصاب  واإلس�ان  وال�حة  ال��بية  بقطا��  ا�خاصة  املصار�ف  وانخفاض 

خاص �ش�ل  املستضعفة  والطبقات  عام  �ش�ل  الفقر    ـالقروي  مستوى  ع��  سلبا  ا�عكس  الذي  األمر 

ف�ان من الطبي�� أن يتم   1990ودجن��    1984إ�� اضطرابات    البطالة... فقادت �ل هذه العوامل مجتمعةو 

احتواء هذه االضطرابات االجتماعية ��ي�لة مجال جديد أال وهو مجال العمل ا�جمعوي الذي �ش�ل قاطرة  

 أساسية للمجتمع املد�ي.  

ئية القطبية  * العامل ا�خار��: شهد عقد التسعينات تحوال نوعيا �� مسار العالم، فبعد إقبار نظام الثنا

ساد نظام عاملي جديد قوامھ �شر مفاهيم العدالة واملساواة وحقوق اإل�سان وا�حر�ات الفردية ومساهمة  

خلق   ع��  الت�جيع   �� هاما  دورا  املتحدة  األمم  رأسها  وع��  الدولية  املنظمات  لعبت  وقد  املد�ي.  ا�جتمع 

والتحليل هذه القضايا، حيث نجد من أبرزها  ا�حر�ات ا�جمعو�ة، فانتشرت املؤتمرات ال�ي �عا�ج بالدرس  

  �� ب��وت  مع    2004مارس    22-19مؤتمر  بالتعاون  اإل�سان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  نظمھ  الذي 

"عدل" وا�حر�ات  ا�حقوق  عن  الدفاع  اإل�سان  ،جمعية  �حقوق  الفلسطينية  مع    ،واملنظمة  و�التنسيق 

اإل�سان �حقوق  متوسطية  األورو  و�مشاركة  والفي  ،الشبكة  اإل�سان،  �حقوق  الدولية  مشار�ا    87درالية 

  2004يوليوز    7-5وأيضا مؤتمر القاهرة ��    ،دولة عر�ية  13منظمة غ�� ح�ومية ��    52ومشاركة يمثلون  
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ومجلة السياسة    ،واملنظمة املصر�ة �حقوق اإل�سان  ،الذي نظمھ مركز القاهرة لدراسات حقوق اإل�سان

نحو   بحضور  من  مش  100الدولية  ومشاركة  أولو�ات    15ارك  حول  توصيات  بإصدار  لينت�ي  عر�ية  دولة 

 اإلصالح �� العالم العر�ي وآلّياتھ. 

ھ
ّ
منذ بداية العقد األخ�� من القرن العشر�ن، ا�سعت اهتمامات ا�جتمع  و   ،و�مكن القول بصفة عامة أن

املد�ي �� املغرب �ش�ل أك��، وأصبح يقتحم مختلف ا�جاالت، و�قوم بدور أك�� فاعلية �� ا�حياة العامة،  

ال العام،  من امليادين ا�جديدة ال�ي أصبح ا�جتمع املد�ي ��تم ��ا �� هذه املرحلة، محار�ة الرشوة وحماية املف

 
ُ
ا�جمعيات املتعددة سواء ع�� مستوى األحياء، أو ع�� صعيد املدن والقرى، عدة    ُق حّقِ وحماية املس��لك. وت

فضال عما تقوم بھ من تر�ية ع�� املواطنة وحقوق    ،إنجازات تنمو�ة وتقوم بمبادرات إيجابية �حماية البيئة

املواطن�ن   ب�ن  املساواة  إقرار  األمية  اإل�سان، والعمل ع��  القانون، ومحار�ة  إناثا وذ�ورا، واح��ام سيادة 

والفقر وال��ميش، والوقاية ال�حية، ومساعدة املر��ى من ذوي االحتياج، والدفاع عن مصا�ح مختلف  

 .)1( العاّمة املص�حةالفئات االجتماعية وحقوقها، و�شاعة ثقافة التضامن والتعاون من أجل 

 تحقیق التنمیة البشریة: دور المجتمع المدني في   -4

�عاظم االهتمام نظر�ة وممارسة با�جتمع املد�ي، كما تناسلت مستو�ات ا�حاجة إ�� توظيفھ داخل حقل 

واالستعانة بھ كبديل عن الدولة أو عن تنظيمات ومؤسسات    ،ا�خطابات األ�اديمية السياسية واإلعالمية

�� ��اية القرن العشر�ن، والعقد    ؛العقدين األخ��يننظر�ة وعملية تزايدت ��    ؛�ا حاجة مزدوجةأخرى. إ�ّ 

 .)2( الراهن من بداية القرن الواحد والعشر�ن 

 . )3(�ساهم ا�جتمع املد�ي بدور فعال �� تحقيق التنمية البشر�ة العتبارات عديدة:

ا تار�خنا   �� والتشارك  والتضامن  الت�افل  ع��  القائم  التطو��  ا�جما��  العمل  ثقافة  تجذر  لعر�ي  * 

يحظى باملمارسة    زالهذا اإلرث الثقا�� ما  اتجاهھ نحو االندثار �� املدن العر�ية، إال أّن   منرغم  بال املش��ك، ف

املنتظمة �� األر�اف والقرى و�� �عض املناسبات واملواسم (ا�حرث وا�حصاد واألعراس، ا�حج...) (املبادرة  

و�� دروس وخطب فقهاء الدين    ،ان القبائل والعشائرالوطنية للتنمية البشر�ة)، و�� ملتقيات شيوخ وأعي 

وأئمة املساجد ثم �� ممارسات وخدمات نقابات األشراف والطرق الصوفية ومساهمات التنظيمات املهنية  

 وا�حرفية والتجار�ة. 

* التحديات العاملية الك��ى ال�ي أصبحت تفرض نفسها ع�� الساحة العر�ية، و�� مقدم��ا ثقافة العوملة  

اإلعالم  بم ومجتمع  واملستقبلية،  ا�حاضرة  و�كراها��ا  برهانا��ا  واإليجابية،  السلبية  وتداعيا��ا  تغ��ا��ا 

 
 . 184مرجع سابق، ص:  الجديدة،في الثقافة السياسية ، عبد القادر العلمي -1
بريل 36"المجتمع المدني بين الواقع واإليديولوجيا"، عالم الفكر، العدد الرابع المـجلد  ،محمد شكري سالم -2

ٔ
، 2008يونيو  –، ا

 . 25ص: 
حرشاو -3

ٔ
:  ص ، ص2008، فبراير 36"المجتمع المدني العربي ورهانات التنمية المستدامة"، مجلة علوم التربية، العدد  ،الغالي ا

 .28ـ  27 -26



فق للتفكير  
ٔ
 معاذ النجاري   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجتمع المدني كا

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)183( 

األصولية   بمعتقدا��ا  واإلرهاب  التطرف  ثقافة  ثم  التنمو�ة،  التكنولوجية ومستلزماتھ  بمقومات  واملعرفة 

 وسلوكيا��ا التدم��ية. 

إ�� اآلن، ودوره   1972وثائق والتقار�ر ال�ي أصدرها منذ  * احتضان املنتظم الدو��، من خالل عدد من ال

مطالبة �افة دولھ األعضاء بدعم هذا الدور وتفعيلھ ع�� أرض الواقع من  و �� خدمة التنمية املستديمة،  

خالل إشراك ا�جمعيات املدنية �� تصميم األ�شطة وال��امج وتنفيذها و�شر نتائجها وخاصة تلك ال�ي لها  

تحس�ن جودة ا�حياة وحماية البيئة و�عز�ز حقوق اإل�سان و�ناء مجتمع العدل واملساواة  عالقة مباشرة ب

 والرفاه االجتما��، ونقصد با�خصوص الوثائق والتقار�ر التالية: 

). 1972بروز حركة ال��بية البيئية �عد مؤتمر ستوكهولم حول البيئة ( -

وال�ي تراهن ع�� تحقيق ثمانية أهداف للتنمية ��    2000وثيقة األهداف اإلنمائية لأللفية الصادرة عام    -

. 2015حدود سنة 

 )2004-1995عشر�ة األمم املتحدة لل��بية عل حقوق اإل�سان ( -

 )2001التقر�ر العر�ي حول التنمية املستدامة، القاهرة ( -

 ).2010-2001عشر�ة األمم املتحدة لل��وض بثقافة السلم والالعنف تجاه أطفال العالم ( -

 .2012إعالن عقد محو األمية �� حدود  -

 ).2014- 2005عقد التعليم من أجل ال��بية املستدامة ( -

* التحديات الداخلية ال�ي تكشف عن مظاهر إخفاق السياسات العر�ية وفشلها ومن بي��ا املغرب �� 

وتجاه اآلخر والطبيعة    مجال ت�و�ن العنصر البشري وتنمية قدراتھ ومهاراتھ ع�� السلوك املد�ي تجاه نفسھ

 والبيئة، و�� مظاهر �ع�� ع��ا وقائع كث��ة أهمها: 

استفحال األمية وا�جهل   -

 ا�ساع رقعة الفقر  -

تزايد معدل البطالة   -

 محدودية �سبة االلتحاق بالتعليم األو�� -

وا�ح�امة  - ا�حقيقية  والديمقراطية  االجتماعية  والعدالة  ا�حر�ات  هامش  ومحدودية  تواضع 

 الرشيدة. 

�� تحقيق   املد�ي  ا�جتمع  الطا�ع االست�جا�� والضروري إلشراك جمعيات  تؤكد ع��  فهذه االعتبارات 

وذلك من خالل قيامھ �عدة أ�شطة اجتماعية واقتصادية وثقافية واي�ولوجية وسياسية    ،التنمية البشر�ة

عن طر�ق    ،ة والبشر�ة واملعنو�ة ا�حبطةومشا�لھ املادية واملالي  ،وعلمية إلخراج ا�جتمع من أزماتھ ا�خانقة

وتطو�ر القدرات البشر�ة    ،رسم خطط إصالحية و�غي��ية جادة حاضرا ومستقبال لتحقيق التنمية البشر�ة

وا�حفاظ ع�� البيئة والقضاء ع��   ،الذاتية �خدمة اآلخر عن طر�ق الدفاع عن حقوقھ املدنية والسياسية
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محار�ة األمراض املتفشية �السيدا وانفلونزا الطيور، والوقوف �� وجھ  ظاهرة التلوث واالنحباس ا�حراري و 

العمل ع�� ا�حد  و اإلرهاب وتوعية الناس بأخطار التطرف وضرورة تب�ي خطاب التسامح والتعا�ش واألخوة،  

ومناسبة جيدة  �حية  رعاية  وتوف��  االجتما��،  الوسط  داخل  املتفشية  األميات  أنواع  �ل  و�ناء  ،من 

ال��بو�ة ل��بية املرأة و�عليمها، و�شييد مراكز �حماية الطفولة ورعاية الشباب، والسهر ع�� خلق    املؤسسات 

وفنية   وأدبية  وثقافية  ر�اضية  أندية  وت�و�ن  واملعوز�ن،  الفقراء  بمساعدة  تتكفل  اجتماعية  جمعيات 

واأل  ال�حف  ع��  املواطن�ن  وتوعية  االجتما��،  الوسط  داخل  الثقا��  الفضاء  السياسية  لتنشيط  حزاب 

املستقلة، والتنسيق مع ا�ح�ومة إلنجاز املشاريع ال�خمة ال�ي تحتاج إ�� إم�انيات مالية �خمة وموارد  

 هامة لتأهيل الوسط ا�جتم�� ليتبوأ م�انتھ الالئقة. 

وعليھ فا�جتمع املد�ي أساس التنمية البشر�ة، وال يمكن تصور أية تنمية حقيقية وشاملة بدون مشاركة  

جتمع املد�ي الذي �ساهم ب�ل طاقاتھ التطوعية �� �شغيل اإل�سان، من أجل خدمة اإل�سان نفسھ ماديا  ا�

 وعقليا ووجدانيا وحركيا. 

لقد أصبح معوال حاليا ع�� جمعيات ا�جتمع املد�ي حاضرا ومستقبال من أجل املساهمة �� قيادة املس��ة  

الدولة و�ا�� القطاعات ا�خاصة األخرى، خصوصا وأن جمعيات  التنمو�ة، وذلك جنبا إ�� جنب مع جهود  

ا�جتمع املد�ي تحولت إ�� قوة اجتماعية فاعلة ومنظمة �سهم �� تفعيل التنمية الشاملة واملستديمة و��  

العمل ع�� تحقيق التنمية البشر�ة هذه القوة ال�ي يؤكدها حضورها الك�ي الذي أصبح يقارب األر�ع�ن ألف 

جل ال��اب الوط�ي، كما أنھ يؤطر أك�� من مليون منخرط و�المس أك�� من ثلث ساكنة البالد    جمعية �غطي

.غ�� أن هذه األهمية امل��ايدة �جمعيات ا�جتمع املد�ي قد �عززت  )1(سواء بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة 

جتمع املد�ي عموما  بفعل التصور ا�جديد للسياسات ا�ح�ومية التنمو�ة، وال�ي أصبحت �ستد�� حضور ا�

ال�ي  التنمو�ة  العملية   �� ومتا�ع��ما  ومشارك��ما  باق��احا��ما  �ساهما  �ي  خصوصا  ا�جمعوي  والنسيج 

تتجسد �� �عض ال��امج واملبادرات التنمو�ة الوطنية وخاصة با�جتمع القروي وقد تتج�� ع�� رأسها املبادرة  

�� وضوحا �� الوقت ا�حا�� العتماد جمعيات ا�جتمع املد�ي  الوطنية للتنمية البشر�ة باعتبارها النموذج األك

كشر�ك وفاعل تنموي جديد من أجل تن�يل وتبيئة برامجها وآليا��ا ومقار���ا، وع�� رأس هذه األخ��ة �آلية  

 .)2(ح�اماتية

 . 21، ص: 2008،  8جتمع المدني والحكامة"، مجلة مسالك، العدد "الم ،زهير لخيار -1
 . 21، ص: نفسهالمرجع  -2
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 خاتمة:  -5

  يات تب�ن ا�جمع�لما تنامت  ف  ، نخلص إذن إ�� أن جمعيات ا�جتمع املد�ي �عب�� عن مجتمع �� ومتحرك

حقـوق   الفـقر،  "الديمقراطية،  تحدياتھ  وأهم  ا�جتمع  حاجيات  عن  �عب��  أيضا  و��  ينمو،  ا�جتمع  أن 

 .)1(اإل�سان.."

ع��   ا�جتمع  توفر  ف�لما  مع�ن،  مجتمع   �� البشر�ة  والتنمية  للدمقرطة  مقياسا  �ش�ل  ا�جمعيات  إن 

ع�� مستوى التنمية البشر�ة وع�� قدرة البشر    مؤسسات مدنية قادرة ع�� التحرك واملبادرة، �لما دل ذلك

ع�� الفعل، وأك�� من ذلك فإن هذه ا�جمعيات �عب�� عن الرأسمال االجتما�� واإل�سا�ي الذي �عت�� عند  

 خطر من الرأسمال املادي.أالكث�� من الباحث�ن واملفكر�ن 

املواطنة   لت�و�ن  فضاء  ا�جمعيات  محاور    وتأسيسهاإن  من  أساسيا  محورا  �ش�ل  ضاغطة  قوى  ف�ي 

 التأث�� �� القرار، و�� استصداره وصنعھ وتصر�فھ. 

إن زمن العوملة وتزايد انحسار دور الدولة أدى إ�� بروز فاعل�ن جدد، وع�� رأسهم الفاعل ا�جمعوي،  

الفاعل االقتصادي، وأص إ��  التّ باإلضافة  تدب��   �� املساهمة  لهؤالء دور  مايزات واالختالفات واملصا�ح  بح 
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