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املجتمع املدين يف العامل العريب  -الواقع واملع ّوقات واآلفاق
محمد محمد  ٢-أغسطس ٢٠١٥

يع ّرف املجتمع املدين بأنه مجموعة التنظيامت التطوعية الحرة التي متأل املجال العام بني األرسة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ،ملتزمة يف
ذلك بقيم ومعايري االحرتام والتسامح واإلدارة السلمية للتنوع واالختالف .وهكذا يستبعد من املفهوم املؤسسات االجتامعية األولية كاألرسة
والقبيلة والعشرية والطائفة اإلثنية أو املذهبية أو الدينية ،كام يستبعد منه املؤسسات السياسية والحكومية ،ويبقى بذلك يف نطاق املجتمع
املدين املؤسسات واملنظامت غري الحكومية التي يقوم نشاطها عىل العمل التطوعي.

عن نشوء وتط ّور
املجتمع املدين يف
العامل العريب

واقع ومع ّوقات عمل
منظّامت املجتمع
املدين

يذهب بعض الباحثني إىل القول بأ ّن بوادر املجتمع املدين وأشكاله األوىل نشأت يف البلدان
العربية منذ أواخر القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين ،حيث تشكلت النقابات
العاملية واملهنية يف بداية القرن العرشين ،وكذلك الجمعيات التعاونية واألحزاب السياسية
وسواها من املنظامت التي تدخل يف إطار تعريف املجتمع املدين.
ويف الواقع ،يكاد املجتمع املدين الحديث يف املجتمعات العربية يعتمد يف انتشاره النسبي عىل
ظاهرة العوملة ،من حيث ما تنطوي عليه من انتشار لألفكار واملكتسبات عرب الحدود أو من
حيث ما ترتبط به من تطور يف تقنية االتصاالت الجديدة .فهي التي قدمت له اإلطار النظري
والوسائل التي مكنته من الحصول عىل حد أدىن من مساحة االستقالل عن النظم القامئة .إ ّن
تطور املجتمع املدين يف العامل العريب ،منذ العقد األخري من القرن املايض ،قد تأثر بظواهر
املناخ السيايس الدويل واإلقليمي.
ازداد عدد الجمعيات غري الحكومية يف الدول العربية ،خالل عقد التسعينيات من القرن
املايض ،خصوصا يف :املغرب ،تونس ،مرص ،األردن ،وكذلك لبنان ،ومناطق سلطة الحكم الذايت
يف فلسطني املحتلة .ويعترب تكاثر املنظامت العربية غري الحكومية (وصل عددها يف العام
2004 إيل حوايل230 ألف منظمة أهلية ،حسب التقرير الثالث للشبكة العربية للمنظامت
األهلية) جزءا من ظاهرة دولية برزت بعد نهاية الحرب الباردة ،حيث ترسخت واتسعت
القدرات التنظيمية واملادية لهذه املنظامت.
ويف ضوء االختالف والتمييز بني املجتمعني “املدين” و”األهيل” ميكن تفسري املعوقات التي
يواجهها املجتمع املدين يف العامل العريب :أولها ،الرتكيب القبيل العشائري الطائفي للمجتمعات
العربية ،حيث املالحظ ضعف األحزاب والنقابات والجمعيات ،وكونها يف الغالب واجهات
لعصبويات ما قبل مدنية وما قبل حديثة عىل رغم تسمياتها املدنية والعرصية .وثانيها،
اكتساح الدولة التسلطية مؤسسات املجتمع باحتكارها مصادر القوة والسلطة والرثوة،
وبإحاللها السياسة محل الثقافة واالقتصاد واملامرسة االجتامعية .وثالثها ،يكمن يف املفهوم
اإلسالمي للمجتمع املدين ،حيث دار نقاش حول مدى مالءمة مفهوم املجتمع املدين مع
الحضارة العربية اإلسالمية ،إذ أ ّن ظاهرة املجتمع املدين كام يعتقد بعض مثقفي اإلسالم
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واقع ومع ّوقات عمل
منظّامت املجتمع
املدين

السيايس وجدت يف املجتمع اإلسالمي يف مرحلة تاريخية سبقت ظهور الفكرة يف الغرب،
ففي مراحل مختلفة من التاريخ اإلسالمي قامت مؤسسات إسالمية عدة بوظائف تتامثل
مع تلك القامئة يف املجتمع املدين ،ومنها جامعات القضاة والعلامء ورؤساء الطوائف وشيوخ
الطرق ،إىل جانب دور الوقف اإلسالمي ،وكذلك دور املسجد الذي يعترب مركزا لإلشعاع الثقايف
واالجتامعي.
وتكشف العديد من التقارير عن أن مع ّوقات عمل املنظامت غري الحكومية يف الدول العربية
تتشابه إيل حد كبري ،ومن أهم املعوقات املشرتك ة: النقص يف املوارد املالية ،ضعف االتجاه نحو
التطوع ،غياب املعلومات والحاجة إىل توثيقها وصعوبة الحصول عىل املعلومات ،مزيد من
الحاجة لرفع إمكانات وقدرات الكوادر العاملة يف هذه املنظامت خاصة املتطوعني ،تدخل
الدولة يف بعض الحاالت ،قلة أو غياب الدراسات املتعلقة بالجمعيات وتقييم عملها وضعف
ك، وضعف قدرتها عىل إقامة عالقات خارجية، النقص
التنسيق بني الجمعيات وضعف التشبي 
يف االتصال واإلعالم ،غياب الشفافية يف بعض األحيان ،التسابق والتنافس عىل التمويل األجنبي،
إهامل الريف والرتكيز عىل املدن.

آليات تط ّور املنظامت
غري الحكومية يف
العامل العريب

أدت العوملة إىل إدخال تغيريات عىل خريطة املجتمع املدين يف العديد من األقطار العربية،
حيث نالحظ أ ّن أساس هذه الخريطة يف املجتمعات العربية ،حتى نهاية السبعينيات من القرن
العرشين ،كان منظامت شعبية تعرب عن مصالح فئات اجتامعية معينة كالنقابات العاملية
واملهنية واالتحادات الطالبية واملنظامت النسائية والشبابية ،أو منظامت غري حكومية دفاعية،
أو جمعيات أهلية خريية وثقافية واجتامعية تقدم ألعضائها خدمات متنوعة كام تقدم
خدماتها للفئات الضعيفة يف املجتمع ،أو أندية رياضية وثقافية واجتامعية تشبع احتياجات
أعضائها ألنشطة متطورة يف هذه املجاالت ،وكذلك الجمعيات التعاونية.
لك ّن العوملة جاءت معها بقضايا جديدة ومشاكل جديدة مثل حامية البيئة من التلوث،
والفقر ،والهجرة والالجئني وضحايا العنف والسكان األصليني واملخدرات واإلرهاب وحقوق
اإلنسان وحقوق املرأة والطفولة وحقوق األقليات الدينية والعرقية .وأل ّن منطق العوملة
يستبعد قيام الدولة بدور أسايس يف مواجهة هذه املشكالت فإنها شجعت عىل قيام منظامت
غري حكومية للتعامل معها ،كام أ ّن نشطاء املجتمع املدين سارعوا يف كثري من األقطار العربية
لتكوين منظامت غري حكومية ملواجهة هذه املشكالت والتخفيف من حدتها .هذه املنظامت
أصبحت تركز عىل األنشطة ذات االهتامم الدويل أكرث مام تهتم باألنشطة ذات االهتامم
املحيل .وقد اتضح من تحليل بعض التقارير أ ّن أولويات مجاالت اهتامم املنظامت العربية
متثلت يف مكافحة الفقر ،والحد من البطالة، ومتكني املرأة.

أهم ّية دور املنظامت
غري الحكومية يف
العامل العريب

تتحمل املنظامت غري الحكومية يف الدول العربية مسؤوليات كبرية يف مجال التنمية والخدمات
والعمل التطوعي ومساعدة الفئات املهمشة ،وقد شهدت السنوات األخرية دورا متعاظام
املتغيات املحلية واإلقليمية والعاملية التي متر بها املنطقة
لهذه املنظامت ،خاصة يف ظل
ّ
العربية اقتصاديا وسياسيا واجتامعيا. مام يطرح السؤال الجوهري التايل :هل توجه هذه
املنظامت خريي أم تنموي متكيني؟
إ ّن هذا السؤال يطرح القضية األوىل التي تواجهنا حني نطالع تقرير الشبكة العربية للمنظامت
األهلية عن مكافحة الفقر. وبداية نشري إىل أ ّن التوجه الخريي هو عالقة مبارشة بني مانح
ت،
ومتلقٍ وهي عالقة تستهدف مساعدة الطرف األول للطرف الثاين، بشكل مبارش ومؤق 
ملواجهة األعباء االقتصادية واالجتامعية للحيا ة. أما التوجه التنموي فيشري يف مضمونه إيل
التمكني، مبعنى مساعدة الطرف األول للطرف الثاين املتلقي ألن يزداد اعتامده عىل نفسه مبا
يؤدي إيل تحسني نوعية حياته، من خالل التعليم والتدريب والتأهيل للحصول عيل فرصة
عمل واالرتقاء بذاته.
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إ ّن التقرير يؤكد أ ّن كل الدول العربية محل البحث ،تشهد غلبة كبرية للتوجهات الخريية عىل
نشاط املنظامت األهلية ،حيث أ ّن أكرث من% 55 منها عىل املستوى العريب تنشط يف مجال
العمل الخريي(مرص ،% 32 لبنان ،% 53.3 سورية،% 80 الكويت،78% السودان .)% 70
كام يذهب التقرير إىل نتيجتني: أوالهام ،عدم اتفاق خريطة توزيع الفقر مع خريطة التوزيع
الجغرايف ملؤسسات املجتمع املدين. وثانيتهام ،أ ّن عمل وفعاليات مؤسسات املجتمع املدين
العريب تتسم بالنخبوية ،مع تسجيل ضعف ما يعرف باملنظامت القاعدية الشعبية.

حول عالقة من ّظامت
املجتمع املدين مع
سلطات بلدانها

إ ّن املؤيدين لفكرة املجتمع املدين ينطلقون من أ ّن التطور الدميقراطي للمجتمعات العربية
وتحديثها يتطلبان قيام تنظيامت غري حكومية متارس نشاطا يكمل دور الدولة ،ويساعد عىل
إشاعة قيم املبادرة والجامعية واالعتامد عىل النفس ،مام يهيء فرصا أفضل لتجاوز هذه
املجتمعات مرحلة االعتامد عىل الدولة يف كل يشء ،وكذلك تصفية أوضاع اجتامعية قدمية
موروثة من العصور الوسطى.
لقد دار جدل كثري حول املجتمع املدين يف البلدان العربية ،وحول األهمية التي يكتسبها ،من
جهة كونه أحد أهم مجاالت تعزيز ومتكني الدميوقراطية ،فضال عن دوره يف تفعيل الوعي
بأهمية الحراك الطوعي يف املجتمع .لكن املشكلة هي أ ّن غالبية النخب السياسية الحاكمة يف
البلدان العربية تتخذ موقفا سلبيا من الدعوة إىل تقوية املجتمع املدين ،وتتصوره جملة من
املنظامت غري الحكومية التي تقف يف وجه الدولة ،والتي تأسست حديثا يف سياق العوملة،
وحددت نشاطاتها وموضوعاتها منذ لحظة التأسيس وفق أجندة خارجية ،وتعتمد عىل متويل
دويل ودعم منظامت غري حكومية يف البلدان الغربية املتقدمة.

هل ميكن تجاوز أزمة
الثقة ؟

هناك أزمة ثقة عميقة ومتبادلة بني الطرفني ،فأنظمة الحكم تنظر بشك لهذه املنظامت
املشاكسة التي ال تريد فقط التحرر من القيود الرسمية ،وإمنا تطالب أيضا بإحداث تغيري
نوعي يف رشوط ووسائل صنع القرار .إنها تريد أن تصبح وغريها من مكونات املجتمع املدين
رشيكا للدولة ،حيث يعتقد بعضهم بأنهم فوق املحاسبة ،وأنهم الضامن الوحيد لتجنب
الفوىض .ويف املقابل يعتقد نشطاء املنظامت غري الحكومية بأ ّن الحكومات ليست لها نية يف
القيام بإصالحات حقيقية.
وهكذا ،يبدو أ ّن ترسيخ العالقة بني األنظمة واملجتمعات املدنية املحلية هو خطوة رضورية
من خطوات اإلصالح .وتبدأ العملية باالعرتاف بحق هذه املجتمعات يف الوجود من خالل
إطالق حرية تكوين الجمعيات واألحزاب والنقابات وتحرير وسائل اإلعالم من كل أشكال
االحتكار ،ثم فتح الحوار مع املمثلني الرشعيني للمجتمع املدين ،وإرشاكهم يف إعادة ترتيب
األوضاع الداخلية وصياغة السياسات الخارجية.
ولعل من املناسب الحديث عن أهمية تطوير مؤسسات املجتمع املدين لتتحول من “قوة
احتجاج” إىل “قوة اقرتاح” ومن “قوة اعرتاض” إىل “قوة اشرتاك” .لقد آن األوان ليك تنطلق
مؤسسات املجتمع املدين يف العامل العريب برؤية عقالنية وبدراسة معمقة للواقع ،فالوضع
أصبح أكرث تهيئة عىل املستوى املوضوعي والذايت ،ويف الجانبني املحيل والدويل ،لقراءة جديدة
لدور املجتمع املدين ومؤسساته.
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القراءة األوىل:
 .1قوموا بعمل  outlineللمقالة عن طريق كتابة الفكرة الرئيسية
يف كل فقرة

 .2من خالل اللغة املستخدمة يف املقالة وأسلوب الكتابة وعنوان
املوقع ،من هو برأيكم جمهور مثل هذه املقاالت؟

القراءة الثانية:

القراءة الثالثة :للنقاش بالصف

 .1يذكر الكاتب أكرث من مرة فكرة القبيلة والعشرية والطائفة
الدينية ،فام أهمية هذه األفكار بالعامل العريب يف رأيكم؟ وما عالقتها
بفكرة املجتمع املدين؟

 .1يف كثري من الثقافات والبلدان التي ا ُستعمرِت وأصبحت ضعيفة
يحاول أهل البالد إثبات أن أي ظاهرة جديدة لها أصل يف ثقافة
بلدانهم قبل مرحلة االستعامر مثل املثال املذكور هنا يف املقالة:
“وثالثها ،يكمن يف املفهوم اإلسالمي للمجتمع املدين ،حيث دار
نقاش حول مدى مالءمة مفهوم املجتمع املدين مع مضامني ومركبات
الحضارة العربية ـ اإلسالمية ،إذ أ ّن تجليات املجتمع املدين – كام
يعتقد بعض مثقفي اإلسالم السيايس – وجدت يف املجتمع اإلسالمي
يف مرحلة تاريخية سبقت ظهور الفكرة يف الغرب ،ففي مراحل
مختلفة من التاريخ اإلسالمي نهضت كيانات ومؤسسات إسالمية
عدة بوظائف تتامثل مع تلك القامئة يف املجتمع املدين” .ناقشوا
هذه الفكرة ومدى اتفاقكم معها مع ذكر أمثلة لدعم رأيكم.

 .2رجوعاً ملعرفتكم باللغة العربية وبالجذور ،حاولوا رشح الفرق ما
بني كلمتي “مدين” و”أهيل” .كيف ميكننا إذا ً ترجمة “املجتمع
املدين” و”املجتمع األهيل”؟
 .3يف ّرق الكاتب بني املنظامت “الخريية” و”التنموية التمكينية”
أ -قارنوا بني االثنتني من حيث أهدافهام.
ب .أي من النوعني ستفضّ ل الحكومات العربية؟ وملاذا؟
ج .اذكروا أمثلة لهذين النوعني من املنظامت يف مجتمعكم أو
من خالل املوقعني اللذين تصفحتموهام يف الخطوة السابقة.

 .2يذكُر الكاتب ذلك االختالف والرصاع املوجود بني بعض الحكومات
العربية وبني املجتمع املدين .فكروا يف بعض االسرتاتجيات والقوانني
التي قد تخفف من الرصاع بني االثنني.

 .4كيف أثرت العوملة عىل املجتمع املدين يف العامل العريب؟
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