
املجتمع املدين

املستوى املتقدم

STEP 1 – DEFINING CIVIL SOCIETY

خلينا نفكر يف هذه األسئلة 

قبل أن نقرأ املقالة:

١. ماذا تعرفون عن املجتمع املدين يف بالدكم؟ 

٢. ما هي بعض مؤسسات املجتمع املدين املشهورة 

يف بالدكم؟ ومباذا تشتهر؟

تعريــف املجتمــع املدين
محمد محمد -٢ أغسطس ٢٠١٥ 

 

املجتمع املدين 

 

مهام اختلفت تعريفات املجتمع املدين هنا أو هناك، فإّن لها إطاراً 

عاماً يجمعها، حيث يُعرّف املجتمع املدين عىل أنه ذلك الفراغ الذي 

متلؤه مختلف أنواع املؤسسات التي ال تتبع للهيكلة الحكومية يف 

دولة معينة، والتي استطاع عدد من األفراد املعروفني بتفوقهم يف 

بها،  يؤمنون  التي  بأفكارهم  أو  التطوعية،  مبيولهم  أو  مجاالتهم، 

تأسيسها واإلرشاف عليها خدمًة للمجتمع، وتنمية له. 

 

تعمل مؤّسسات املجتمع املدين ضمن األطر القانونية املعمول بها 

عىل أرض الدولة. ومن أبرز أنواع  مؤسسات املجتمع املدين: األندية 

والهيئات  املهنية،  والنقابات  االجتامعية،  وامللتقيات  الرياضية، 

الثقافية،  واألندية  العاملية،  والنقابات  التطوعية،  واملنظامت 

واألحزاب السياسية، والعديد من املؤسسات األخرى. 

 

مع  املدين  املجتمع  مؤسسات  لقيام  أسست  التي  األفكار  تتشارك 

الجنس  تحكم  التي  العليا  املثل  ومع  األساسية  اإلنسانية  املبادئ 

اإلنساين، فكل ما يصدر عن هذه املؤسسات يكون يف اتجاه تحسني 

إىل  بواجباتهم،  وتعريفهم  حقوقهم،  عىل  والحفاظ  الناس،  حياة 

فإّن  هنا  ومن  بينهم،  العليا  القيم  ونرش  كرامتهم،  حفظ  جانب 

أهداف هذه املؤسسات هي أهداف إنسانية بال شك، وهي تعمل 

التي  املعينة  الحاالت  بعض  يف  إاّل  عكسهم،  ال  الناس  مصلحة  يف 

الشعوب، وهي  املؤسسات وباالً ونقمة عىل  فيها هذه  قد تكون 

الحاالت التي تبيع فيها هذه الجهات املبادئ التي تأسست عليها، 

والتي ناضلت وكافحت من أجلها لقاء أجٍر زهيد من جهة معيّنة.

مهام املجتمع املدين

 

 من األدوار واملسؤوليات الهامة والرئيسية التي تهتّم بها مؤسسات 

املجتمع املدين عىل اختالفها: نقل الهموم العامة للمواطنني والتي 

تشغل مساحة كبرية من تفكريهم إىل الجهات املسؤولة من أجل 

التي تعمل عىل زيادة هذه الهموم  القرارات  النظر ببعض  إعادة 

لدى املواطنني، إىل جانب محاولة التخفيف من األزمات التي قد 

تتطّور إىل رصاعات مسلّحة عنيفة يف منطقة جغرافيّة محددة من 

الوطن، أو عىل كامل مناطقه وأراضيه.

 

 ومن مسؤوليّات املجتمع املدين الدفاع عن الفئات التي تعاين من 

اضطهاد يف املجتمع، باإلضافة إىل متابعة حقوق اإلنسان، ومراقبة 

تنفيذها عىل أرض الواقع، واإلعالم عن وجود انتهاك ما يف منطقة 

الحقوق، عدا عن مسؤولياتها يف إطالق  املناطق لهذه  معينة من 

وإدارة الحمالت املختلفة التي تساعد عىل بث املفاهيم الرئيسية 

بأبرز  ويعرّفه  كرامته،  عىل  ويحافظ  اإلنسان،  يهم  مام  واألساسية 

حقوقه، وواجباته.

 

 مام سبق نرى الدور الكبري للمجتمع املدين والذي يصب يف صالح 

وحياة  إنسانية،  كرامًة  لهم  يحّقق  بشكل  الناس،  أصناف  مختلف 

القيام بأي يشء  هانئة سعيدة، ولكن املجتمع املدين لن يستطيع 

إن مل توفّر له الحكومات املناخ املالئم ليعمل فيه؛ فالحكومة هي 

أساس التطور والنهضة وليست أيّة جهة أخرى.

 http://mawdoo3.com/تعريف_املجتمع_املدين

(بترصّف)

Photo: Rebecca Blackwell,  Creative Commons Attribution 2.0 Generic



املجتمع املدين

املستوى املتقدم

STEP 1 – DEFINING CIVIL SOCIETY

القراءة األوىل: 

١. كيف يعرّف الكاتب املجتمع املدين؟

القراءة الثانية: 

١. يف الفقرة الثالثة يقول الكاتب عن مؤسسات املجتمع املدين إنها 

املعينة  الحاالت  إاّل يف بعض  الناس ال عكسهم،  “تعمل يف مصلحة 

التي قد تكون فيها هذه املؤسسات وباالً ونقمة عىل الشعوب، وهي 

الحاالت التي تبيع فيها هذه الجهات املبادئ التي تأسست عليها، 

والتي ناضلت وكافحت من أجلها لقاء أجٍر زهيد من جهة معيّنة”. 

أـ  من خالل معرفتك لوظيفة “إالّ” خّمن معاين “وباالً و نقمة”. 

ب ـ إىل ماذا يشري الكاتب عند التحدث عن بيع املبادئ لقاء أجٍر 

زهيد من جهة معيّنة”؟ 

القراءة الثالثة : للنقاش بالصف: 

١.  يف أول فقرة من املقالة يُذكر أن إحدى معايري مؤسسات املجتمع 

ظل  يف  معيّنة”.  لدولة  الحكومية  للهيكلة  تتبع  “ال  أن  هي  املدين 

معرفتكم بالظروف السياسية يف كثري من البلدان العربية وسيطرة 

قد  التي  واملشاكل  املعوقات  بعض  هي  ما  الحكومات،  وتحّكم 

يواجهها املجتمع املدين يف البلدان العربية؟

٢. آخر جملة يف املقالة هي “فالحكومة هي أساس التطور والنهضة 

وليست أيّة جهة أخرى”، فام رأيكم يف هذه الجملة؟ 

 

٣. عام ٢٠١٦ كان األسوأ للمجتمع املدين يف مرص، قوموا بالبحث عن 

عن  مناظرة  لعمل  حّضوا  ثُّم  حدث  عاّم  املقاالت  بعض  وقراءة 

القضية منقسمني إىل َمن هو مع وجهة نظر الحكومة ومن هو مع 

وجهة نظر املجتمع املدين. 

٢. ما هي بعض أشكال املجتمع املدين 

املختلفة؟ 

إيجاد طرق لالستمرار.. الخيار الصعب 	 

 للمجتمع املدين بعد عاٍم قاٍس

مرص: مرشوع قانون يحظر منظامت املجتمع 	 

 املدين املستقلة

قبل ساعات من جلسة “بهجت” و”عيد”.. 	 

قلق دويل وأممي إزاء الحملة عىل املنظامت 

 الحقوقية يف مرص

مخاطر التمويل األجنبى	 

٢. تتعدد أدوار املجتمع املدين 

ومسؤولياته، اذكروا ثالث منها. 

بعض الروابط ملقاالت مقرتحة:
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