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 :الملخص

وأهداف  المجتمع المدني مفهومو التطور التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني توضيح كل من: لقد هدف هذا البحث إلى         

المؤشرات األساسية و مميزات المجتمع المدنيو وتأثيراتهاوصفات المدنية  عوامل نجاح المنظمات األهليةو المجتمع المدني

الديمقراطية و أنواع الحركات االجتماعيةوميزات الحركات االجتماعية و الحركات االجتماعيةو لقيام مؤسسات المجتمع المدني

. ظمة الحاكمة في العالمتأثيرات العولمة المباشرة على االنو ها على التحول الديمقراطياتالعولمة وتأثيرو في ظل العولمة

حث في كونه يساهم في توضيح دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي داخل وتمثلت أهمية هذا الب

البحث بشكلها الموضوعي كون هذا البحث هو بحث تحليلي فقط وبحدوده الزمانية وهي وقت  . وقد جاءت حدود هذاالمجتمعات

على دراسات  معتمداً بذلكتوضيحي/ تجميعي/ للمعلومات و عبارة عن بحث نظري/ استعراضي/ك بذلوهو  نشر هذا البحث

سابقة نظرية وعملية ايضاً بأشكال مختلفة ما بين كتب ومؤتمرات وابحاث منشورة في مجالت وغيرها، وقد اعتمد بذلك على 

حول الديمقراطي، وقد وقد توصل هذا البحث الى وجود دور مهم لمؤسسات المجتمع المدني في عملية الت المنهج التحليلي النقدي

في النهاية الى ضرورة الزيادة في تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجتمعات الساعية الى عملية  أوصى الباحث

  التحول الديمقراطي. 

 المنظمات األهلية، المدنية، التحول الديمقراطي، الحركات االجتماعية، العولمة.المجتمع المدني،  الكلمات المفتاحية:
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Civil Society and Democratic Transition 

 

Abstract: 

         The aim of this research is to clarify the following: the historical development of civil 

society institutions, the concept of civil society, the goals of civil society, the success factors of 

NGOs, the characteristics and effects of civil society, the characteristics of civil society, the basic 

indicators of the establishment of civil society institutions and social movements, the 

characteristics of social movements, and types of social and democratic movements in light of 

globalization and globalization and its effects. On the democratic transition and the direct effects 

of globalization on the ruling regimes in the world. The importance of this research is that it 

contributes to clarifying the role of civil society institutions in the process of democratic 

transformation within societies. The limits of this research came in their objective form, since 

this research is an analytical research only and with its temporal limits, which is the time of 

publication of this research, and it is thus a theoretical / review / illustrative / synthesis / 

information research and based on this on previous theoretical and practical studies also in 

different forms between books, conferences and research Published in magazines and others, and 

accordingly relied on the critical analytical approach. This research concluded that there is an 

important role for civil society institutions in the process of democratic transformation. Finally, 

the researcher recommended the need to increase the activation of civil society institutions in all 

societies seeking the democratic transformation process. 

 

Keywords: Civil Society, NGOs, Civic, Democratic Transformation, Social Movements, 

Globalization. 

 

 المقدمة: 

ر تقسييم العميل بيين النيال والملكيية الخاصية بهيم وظههوم "المدنية" في دول العالم تم بعد ظهور مفلقد تبين تاريخياً أنه و         

بطيرل ) ،الحريية والعدالية والمسياواة وغيرهياوأصبحت عندها الحاجة ملحة لوجود المجتمع السياسي الحديث القائم على أسال 

أو مييا أدرع علييى تسييميته بييالمجتمع الييديمقراطي الحقيقييي والييذي  (009م، ص  0991، ري عيسييىبطييرل غييالي ومحمييود خييي

 يحتوي على المجتمع المدني بمؤسساته المتنوعة في الوجود والعمل. 
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الرغم من كل ذلك فإنيه ليم إن مرور المجتمع المدني بالحضارات اليونانية والرومانية القديمة والقرون الوسطى والحديثة، وب     

وذلك بسبب تعرضه الى العديد من االنفصاالت والتناقضات إضافة الى التراكميات  االسممدلول واحد على تسميته بهذا  يثبت في

االتحياد العيام ) ،جعل مؤسسات المجتمع المدني ذات دالالت متضاربة ومتنوعة في المجتمعات كافة ماعلى معناه األصلي، فهذا 

وليس مين الغرييب أن يجيد الشيخس نفسيه فيي هيذه الوضيعية الدقيقية لتسيمية المجتميع  ( 23م، ص  0990 غل /....،التونسي للش

االجتماعية والثقافيية واالقتصيادية المختلفية والمتناقضية أحيانياً المدني ألن المصطلح له مرونةً فائقةً في حمل المعاني السياسية و

في وجوده وعمله ويتأثر بها ويتلون بها أيضاً، فالمصطلح فيي حيد ذاتيه شيكل مختليم عين ميا سيبقه فيي مختليم مراحيل التياري  

فقيام فيي الماضيي بيدور  ،أخير وهو وعاء حمل بين جوانبه نظريات متنوعة تتميز بالتواصل المختليم أحيانياً وبالقطيعية أحيانياً 

التعبير عن غايات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية متنوعة وهيو مؤهيل فيي الوقيت الحاضير للقييام بينفس اليدور 

التاريخي الذي مير بيه سيابقاً فعبيارة "المجتميع الميدني" لوحيدها ال تحميل معياني هامية ليه ولكنهيا تكتسيي أهميية عظيمية لوجيوده 

سياسيية وثقافيية وتاريخيية وحضيارية ترتقيي اليى مرتبية االيميان عنيد المجموعيات  ومبياد كون مشحونة بغاييات وعمله عندما ت

 البشرية العاملة ضمنه ولو كانت هذه المجموعات حديثة التشكيل.

د عليى لقد ظهر في هذا اإلطار أن التعرف على كيفية توظيم المصطلح للمجتمع الميدني فيي الماضيي وفيي الحاضير يسياع      

ور هيذا المصيطلح للمجتميع فهم اإلشكالية له، وفي هذا السياق فإن القضيية تتطليب منيا تخصييس مبحيث أول نعيالج فييه كييم ط ي

المييدني فييي الماضييي لتحرييير أنميياط اجتماعييية وسياسييية وثقافييية وحضييارية واقتصييادية مختلفيية ومبحييث ثيياني نتعيير  فيييه الييى 

ن كلمة المجتمع المدني تعكيس الطيابع الممييز للمجتميع كما أ المصطلح للمجتمع المدني.التطلعات التي نرمي اليها من خالل هذا 

بشكل عام وخاصةً المجتمع المنظم تنظيماً حضارياً والذي يحظى فيه المواطن أو الفرد بصفة المواطنة الحقيقيية والحيل ليه بتليك 

ق العامة والخاصة فييه، وميع التطيور السياسيي وخاصيةً فيي الى تمتعه في مجتمعة بالحريات الكاملة والحقو باإلضافةالمواطنة، 

بين المجتمع المدني بمؤسساته كمفهوم بمفهوم الدولة التي أصيبحت  التحامظل األنظمة السياسية الديمقراطية حصل هنالك عملية 

ضيمني بيين أفرادهيا  التفاق تعتبر شكال متطوراً من أشكال التنظيم القانوني والسياسي لمجموعة بشرية وهي الممثلة للشعب وفقاً 

االتحياد العيام التونسيي للشيغل ...، مرجيع سيابل، ص ) للعيش في ظل سيادة واحدة في دولة واحيدة وخاصيةً الدولية الديمقراطيية.

 .  ( 23 – 22ص 

القية تعيار ، إن العالقة بين الدولة والمجتمع المدني في ظل النظام الديمقراطي الفعلي توصم بأنها عالقة تكامل وليست ع    

لذلك فهذا الفهم ي عتبر مقدمة للتحول الديمقراطي الحقيقي، فالحديث عن وجود مجتمع مدني في مجتمع ما ال يعنيي بالضيرورة أن 

الديمقراطية الفعلية قادمة ال محالة في المجتمع بل كل ما يعنيه أن هناك مواطنين متنيوعين فيي أهيدافهم وراغبيين وقيادرين عليى 

ي صنع القرار المختلم وصياغة السياسيات المناسيبة والصيالحة لتحقييل المصيلحة العامية للجمييع دون اسيتثناء. لعب دور مهم ف

كميا أن المجتمييع الميدني يتصييم بكونيه ديمقراطييي فعليي عنييدما ال تسييوده قييم التعصييب والكراهيية بييين أفيراده ومؤسسيياته وعييدم 

عنيدها يصيبح وجيود هيذا المجتميع بمؤسسياته ديمقراطييياً  ،شييتركة فييهتغلييب المصيلحة الذاتيية الضييقة عليى المصيلحة العامية الم

 .(32م، ص  3111، . )هويدا عدليالمستدامة في داخل المجتمع بشكل حقيقي والتنميةمقدمة للتحول بذلك يكون و
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إن المجتمع المدني بكافة مؤسساته يقوم بوظيفة هامة في داخل المجتمع وهي بنياء الديمقراطيية الفعليية، إذ يعتبير سياحة هامية     

واالعتدال لد  الجميع والرغبة الصحيحة فيي الوصيول  ) * (لتطوير فضائل وقيم ديمقراطية مهمة والزمة وأساسية مثل التسامح 

المجتميع الميدني بمؤسسياته وهكيذا يقيوم  ،ة لد  الفئات االجتماعية المتنوعيةوجهات النظر المختلف واحتراملحلول وسط ومقبولة 

على أسال تنوع في المصالح والنماذع واالهداف بشكل سليم فيي إطيار جماعية سياسيية واحيدة وشيعور كيل  المتباينة في أهدافها

 .( 23  - 23هويدا عدلي، مرجع سابل، ص ص ) فرد ومؤسسة فيه بالمواطنة.

م المجتميع الميدني بشيكله الحيديث، أما النظرية الليبرالية وأن لم تعتبر الوحدة للمجتمع المدني إال أنها ساهمت في بلورة مفهو     

وهنياك مقولية أخير  تير  بيأن المجتميع الميدني  حيث أن نظرة هيجل تمثلت بأن الدولة تتجاوز المجتمع المدني ولكنها ال تلغييه،

االتحياد العيام التونسيي للشيغل ... ، مرجيع سيابل، ص ص ) ه ينتج عن عمل اإلنسان لوحده في داخيل المجتمعيات.بكافة مؤسسات

29 -  30 ). 

 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

 المدنيوأهداف المجتمع  المجتمع المدني مفهومالتطور التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني و الكشم عن صورة – 0

 عوامل نجاح المنظمات األهلية.و

 تحديد صفات المدنية وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدني. – 3

 توضيح وجود وعمل وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات االجتماعية.  – 2

وتأثيرات العولمة  ،ها على التحول الديمقراطياتوالعولمة وتأثير ،الديمقراطية في ظل العولمةالوجود لصورة معرفة  – 3

 المباشرة على االنظمة الحاكمة في العالم.

 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي: 

عوامل و وأهداف المجتمع المدني المجتمع المدني مفهومالمجتمع المدني والتطور التاريخي لمؤسسات  صورةي زود  – 0

 .في المجتمعات نجاح المنظمات األهلية

في  صفات المدنية وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدنيي نمي  – 3

 المجتمعات.

في  ماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات االجتماعيةوجود وعمل وتأثير الحركات االجت ي عزز – 2

 المجتمعات.

                                                 
 التسامح:   ) * (

ك هو: ))اإلقرار بحقوق اإلنسان العالمية والحريات األساسية لآلخرين، وال يجوز بأي حيال مين األحيوال أن ي سيتخدم لتبريير االعتيداء عليى تلي    

القيييم األساسييية ويجييب أن ي مييارل التسييامح ميين قبييل االفييراد والمجموعييات والييدول((. ))فالتسييامح ال يعنييي اسييتبعاد االخييتالف فييي الييرأي ولكيين 

 (.033، وص  22العتراف بحل المختلم في التمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية((. )المصدر: هويدا عدلي، مرجع سابل، ص ا
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ها على التحول الديمقراطي وتأثيرات اتمعرفة الوجود لصورة الديمقراطية في ظل العولمة والعولمة وتأثيرفي ي ساهم  – 3

 العالم. مجتمعات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في

 

 :التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني التطور - 2

ييث بيدأت لقد ظهر المجتمع المدني بشكل واضح في العصير الحيديث خاصيةً بعيد ظهيور النظيام الرأسيمالي فيي أوروبيا، ح       

ية مثيل غييا  من حيث تشيغيلهم لعيدد سياعات طويلية وانخفيا  أجيور العميال وظيروف العميل القاسي أوضاع العمال تزداد سوء

، ومن حيث تشغيل فئات أخر  كالنساء واألطفال والعميل عليى اسيتغاللهم مين قبيل القيائمين عليى النظيام ن الصناعيوسائل األم

، ذليك حصيل ردود فعيل مين قبيل العميال الرأسمالي متمثلين بأصحا  المصانع والمنشآت االقتصادية في هيذا النظيام، ولكين بعيد

عماليية عليى اليرغم مين مواجهية  اتحياداتضع قانون ينس على السماح بإيجاد م تم و0233ففي بريطانيا مثالً وتحديداً في العام 

 . آنذاكهذا القانون من قبل أصحا  المصانع 

لقد قامت النقابات في تلك الفترة وهي فترة التحول الرأسمالي الصناعي فيي دول أوروبيا واسيتغالل العميال مين أجيل حمايية       

عنيفية فيي  اضيطراباتم حصيلت موجية 0221حقوق العمال والدفاع عنها في وجه استغالل الرأسمالية لهيا، وفيي أول أييار عيام 

بحقوق العمال من حيث تحقيل عدد ساعات العمل لثمانية سياعات فيي الييوم فقيط عليى اليرغم الواليات المتحدة األمريكية مطالبة 

من ما واجهه المتظاهرين من أعمال تنكيل بهم إلى أن تم وضع األول من أيار هو عيد للعمال في مختلم دول العالم وميع زييادة 

ملييون شيخس أو عاميل، وبالتيالي فقيد  2.3م إليى 0299عدد النقابات في العالم بعد ذلك حييث وصيلت فيي أعيداد أعضيائها عيام 

والتضيامن مين أجيل النضيال لتحسيين الظيروف  االتحادعمل تأسيس تلك النقابات على نقل العمال من حالة التشتت إلى حالة من 

ؤسسيات ومن المالحي  أن طبيعية العالقية القائمية بيين الدولية وم ( 23 – 20م، ص ص  0992، ر إبراهيم مشو، )الحياتية لهم

إبراهيم مشيور ، مرجيع سيابل، .) المجتمع المدني تختلم بطبيعة اختالف األنظمة السياسية ودرجة تطورها في الوجود والحكم

 .( 01ص 

إن العمل على صياغة قانون جديد للجمعيات الخاصة في تلك المجتمعات أصبح يشيكل ضيرورة قانونيية ووطنيية ملحية ليد       

لدور الكبير الذي تلعبه تليك الجمعييات المدنيية فيي حيياة الميواطنين وايجياد حقيوقهم المسيلوبة بيدءاً مين الجميع وذلك انطالقا من ا

 ،تقييديم المسيياعدات الخيرييية لهييم بمختلييم النييواحي ووصييوالً إلييى تمكييين أواصيير القربييى فيمييا بييينهم كييأفراد فيياعلين فييي المجتمييع

ووجييود مؤسسييات المجتمييع المييدني فييي العديييد ميين األنظميية حيييث ظهيير أن واقييع  .( 39إبييراهيم مشييور ، مرجييع سييابل، ص )

إلى أن وصل إلى حالته المتطورة حالياً مين حييث وجودهيا ودرجية تأثيرهيا  ظلت تعمل باستمرار والمجتمعات في مختلم الدول

 خاصةً في الدول ذات النظام الديمقراطي الفعلي القائم على أسال الفكر السياسي الليبرالي الحر. 

إن مفهوم المجتمع المدني كما تم اإلشارة إليه أصبح ذات مدلول للحداثة والتقدم في دول ومجتمعات العيالم، حييث تيم اليربط       

م، ص  3113)محميد عابيد الجيابري،  المجتمعات،هنا بين المجتمع المدني وبين عملية التحول الديمقراطي الفعلي في داخل تلك 

 وذليك، المدني أصبح متالزمياً ليهالمجتمع  ظل وجود ى أن وجود التحول الديمقراطي الفعلي فيفهذا تأكيد عل( 093 – 092ص 

 .عالمياً  االنتشارفي دول ومجتمعات الغر  بدايةً ومن ثم أخذ في  بعد أن وجد المجتمع المدني بشكل كبير
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لدول والذي عرفته دول أوروبا فيي العصير كما أن مفهوم المجتمع المدني قد ظهر ليعبر عن التطور الحاصل في المجتمعات وا 

وذليك بفعيل  جتمع الصناعي البرجوازي فيي الحاضيرالحديث بسبب انتقالها من المجتمع الزراعي اإلقطاعي في الماضي إلى الم

محميد عابيد الجيابري، مرجيع سيابل، ) التغير النوعي الذي حدث في مجال التجارة والصناعة في تليك اليدول والمجتمعيات كافية.

 .(092ص 

إن وجود المجتمع المدني بمؤسساته المتباينة فيي أهيدافها واعمالهيا تختليم بحسيب وجيود النظيام الحياكم فيي الدولية صياحبة       

 : ما يليالفه عن غيره من خالل حيث يظهر تطور ذلك واهميته واخت وبحسب طبيعة نظام الحكم الموجود فيها أيضاً  الشأن بذلك

سيمحت بوجيود مؤسسيات المجتميع  حييث، الطبقية البرجوازيية عليى اإلقطاعيية: وبعيد أن سييطرت سيماليففي المجتميع الرأ .0

 .  ن مع إبقائها تحت جزء من سيطرتهاالمدني ولك

وهيذا ميا : فال وجود فيه لمؤسسات المجتمع المدني ألن الدولة في ذلك المجتمع وضيعته تحيت سييطرتها المجتمع االشتراكي .3

 . شتراكيأضعم المجتمع اال

: فقد عملت الدولة فيها على السيطرة شبه الكاملية عليى مؤسسيات المجتميع الميدني خاصيةً فيي ظيل أما في دول العالم الثالث .2

 . (00 – 01إبراهيم مشور ، مرجع سابل، ص ص ) .غيا  المضمون الديمقراطي الحقيقي للسلطة الحاكمة فيها

لمدني كافة تتعزز فيي وجودهيا وأعمالهيا ومطالبهيا المشيروعة وتتوطيد فيي ظيل انتشيار الديمقراطيية إن مؤسسات المجتمع ا .3

الفعلية والحرييات العامية فيي داخيل اليدول والمجتمعيات، فيإذا انعيدمت الديمقراطيية الفعليية فقيدت هيذه المؤسسيات المتنوعية 

الحيال وسييبقى فيي مختليم دول ومجتمعيات العيالم  قدرتها على االستمرار السيليم ليذلك فتميوت بشيكل تيدريجي، فهكيذا كيان

 .( 00إبراهيم مشور ، مرجع سابل، ص ) .مثلما ظهر في الماضي والحاضر وما سيكون عليه المستقبل القريب والبعيد

و فييي رتيتهييا للمجتمييع المييدني ومؤسسيياته فييير  غرامشييي فييي تعريفييه للمجتمييع المييدني بأنييه هيي االشييتراكيةأمييا النظرييية           

المجال المهم الذي تسعى الدولة وحكومتها من خالله الى فر  هيمنتها على المجتميع بكافية مؤسسياته وفئاتيه، وذليك مين خيالل 

تشكيل االتحادات المهنيية والنقابيات العماليية واالحيزا  السياسيية المهمية فييه بيل والمؤسسيات الدينيية واالجتماعيية أيضياً والتيي 

المجتمع المدني بأنيه  Jean Cohenها للعالم أجمع، أما الرتية المخالفة لذلك حيث عرف كوهين تسعى لصبغ كل المجتمع برتيت

ذلييك الوعيياء الييذي يضييم كافيية المؤسسييات والمنظمييات المجتمعييية المهميية فييي وجودهييا واعمالهييا، فهييو بييذلك مييرادف للمجييال 

داً ميين المؤسسييات العامليية والييروابط المهميية وغيرهييا ميين أشييكال والييذي يشييتمل علييى عييد Social Realmاالجتميياعي وغيييره 

، بمعنيى Privacyالتنظيم االجتماعي والسياسي والثقيافي واالقتصيادي الميرتبط بكيل ميا هيو خياص بيالفرد والجماعية والمجتميع 

بحيييث يقييوم (  31  - 32هويييدا عييدلي، مرجييع سييابل، ص ص ) .آخيير هييو مجيياالت االختيييار األخالقييي الفييردي المسييتقل للجميييع

 المجتمع المدني على عاملين أو مقومين مهمين ورئيسيين في ظل الوجود الديمقراطي الفعلي وهما: 

 . التعددية التنظيمية للجميع .0

 .   (093هويدا عدلي، مرجع سابل، ص ) .االستقالل النسبي عن الدولة بشكل سلمي .3
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 : المجتمع المدني مفهوم - 1

 ) * ( هييو مجمييوع التنظيمييات المختلفيية الموجييودة فييي داخييل المجتمييع والدوليية وهييي مؤسسييات وجمعييياتالمجتمييع المييدني        

... الي ، وتعميل بانفصيال نسيبي عين الدولية القائمية  ) **** ( ووسائل إعيالم متنوعية ) *** ( وأحزا  سياسية ) ** ( وهيئات ونقابات

وعن حكومتها أيضاً المتمثلة بصفوتها المتولية لمقاليد الحكم فيها، ويتحدد هدفها أي هيدف مؤسسيات المجتميع الميدني فيي عمليية 

إضافة إلى ذلك (  9إبراهيم مشور ، مرجع سابل، ص ) ،التحول الديمقراطي الفعلي والحد من سلطة الدولة القسرية إذا وجدت

عليى العقيد االجتمياعي ويعتبير إطياراً مقيابالً إلطيار الدولية التنظيميي  اته هيو اليذي يتشيكل بنياءفإن المجتمع المدني بكافية مؤسسي

كما ال بد من الذكر هنا أن المنظمات غير الحكومية المتمثلة بمنظمات ومؤسسات المجتميع الميدني تختليم فيميا بينهيا عين القائم. 

                                                 
   Generalالجمعية:   ) * (

. وهي أيضاً هي: ))نمط من المشاركة في الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية، وهي هيكل من هياكل اإلدماع السياسي واالجتماعي           

 تدريب فردي وجماعي على االستفادة من المعارف ووضعها موضع التطبيل تحقيقاً للنفع العام((.

إن الجمعية كجزء من مؤسسات المجتمع المدني تشكل قوة ثالثة بين السلطة والجمهور كما تعمل على التوسط بيين الدولية والميواطن. كميا أن      

الرغبة في االتحاد والتعاون والتبني لبعض القضايا المشتركة من أجل المجموع والعمل على إدمياع تليك الفئية ميع  إنشاء أي جمعية يأتي دائماً من

أعضياءها الحياة العامة وال بد من الذكر هنا أن االنتماء ألي جمعية عادةً ما يكون بشكل طوعي. كما أن الهدف من قيام الجمعية هيو التعياون بيين 

 (.02 –00يم المساعدة القائمة على المصلحة المشتركة. )المصدر: إبراهيم مشور ، مرجع سابل، ص ص من أجل العمل على تقد
   Die Korporationالنقابة:  ) ** (

هي: ))بمثابة األسرة الثانية لعضو النقابة، فهي تجمع بين مجموعة من األفراد المشتركين في مهنة صناعية واحدة، تجمع بينهم في ربياط           

التشيتت أشبه ما يكون بالربياط العيائلي ... . كميا يوصيفها الكاتيب هنيا بقوليه: ))والنقابية إحيد  الوسيائل المحوريية التيي تنقيذ المجتميع الميدني مين 

للتجميع الميدني، وتمنعيه مين االبتعياد  اإلجتمياعيوالتفكك، وتجعل لذراته نظاماً ونسقاً. فهي التي تحاف  على الفرد في المكان الذي هو في النظيام 

لهيم عنه لكي يلتزم بالمنطل الجهنمي للربح والتمرد، وتتوصل إلى هذه النتيجة بإقامة شيكل مين التضيامن الجمياعي بيين أعضيائها عليى قاعيدة عم

الموجيودة والتقسيم العام الذي يحدد هذا العمل((. كما أن النقابات لها دور كبير في خطط التنمية السياسية والعمل على النهو  بحالة المجتمعيات 

ميدني فيها من نواحي عديدة اقتصادية واجتماعية وحتى في المجاالت السياسية في بعيض األوقيات. )المصيدر: محميد عثميان الخشيب، المجتميع ال

 ( .  339وص  – 032 – 033م، ص ص 3113عند هيجل، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، 

هي: )حركة تهدف لتجميع األشخاص الذين على أنها كما ورد تعريفها في القامول الخاص بهذه المفاهيم أيضاً  Syndicate: النقابةكما تعرف  -

موريس نخليه وآخيرون ...، القيامول القيانوني الثالثيي )قيامول قيانوني يمارسون مهنة واحدة ألجل الدفاع عن مصالحهم المشتركة(، )المصدر: 

 .  (0122، ص م3113 ،موسوعي شامل ومفصل(، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى

   Federation , Union , Allianceحلم: ال أو وحدة،ال أو تحاد،الأما تعريم ا

: )ما ينشأ باالتحياد، ثميرة التوحييد، تجميع عضيوي لمجموعيات إنسيانية "جمعييات نقابيات ... الي "، مثيل نقابية اتحياد فيعرف على أنه هو          

د النقابي العالمي العمال حالياً ونقابة المحامين ونقابة مهنية، بحيث تكون هذه النقابات أو الجمعيات في البلد الواحد أو في بلدان مختلفة، مثل االتحا

م، والهادف إلى تأمين التضامن العالمي للعمل وبالمعنى السياسيي اليدولي هيو اتفياق بيين أكثير مين دولية  0933شهر تشرين األول عام المنشأ في 

 (.  20 – 21من خالل معاهدة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو اندماجية(، )المصدر: موريس نخلة وآخرون ....، مرجع سابل، ص ص 

االتحاد أكبر من النقابة فهو يمكن أن يضم عدد كبير من النقابيات مثيل االتحياد العيام التونسيي للشيغل، واتحياد طلبية ذكر هنا أن وال بد من ال        

 .(03االتحاد العام التونسي للشغل ...، مرجع سابل، ص . )المصدر: فلسطين
عليى  السيويل وكيابالن"أيضاً كما تم تعريفه في السابل، ولكن هنا يعرف مين وجهية نظير كيل مين المنظيران "  Party: الحز كما يعرف  ) *** (

 أنه: 

))تنظييم : ))مجموعة من األفراد، تصوغ القضايا الشاملة، وتقدم مرشيحين فيي االنتخابيات((. أو كميا عرفيه سييجموند نيوميان هيو :هو             

ميع جماعية أو جماعيات أخير  تعتنيل وجهيات  –سعياً إلى الحصيول عليى التأيييد الشيعبي  –ي المجتمع ..... يتنافس للعناصر السياسية النشيطة ف

 ( .  031نظر مختلفة((. )المصدر: إبراهيم مشور ، مرجع سابل، ص 
 Media االعالم:وسائل   ) **** (

يرييد ايصيالها اليى فيرد او  Messageعملية اتصيال. وهيو قبيل كيل شييء إقامية اتصيال بيين فيرد او جماعية، لدييه مرسيلة هو: ) اإلعالم           

، ليذلك "فوسيائل االعيالم" هيي: تليك جماعة آخرين. ولكي يقوم هذا االتصال ال بد من توافر أربعة عناصر: مرسل، ملتقط، قنياة اتصيال ومرسيلة

ل المعلومات بواسطة وسائل االعالم المقيروءة )المتمثلية بالصيحم والمجيالت( / المسيموعة )المتمثلية بيالراديو( / الوسائل التي يتم بواسطتها تناق

 المرئية )المتمثلة بالتلفزيون وشبكة االنترنت(.   
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 ي فيياسيتقاللالمنظمات والمؤسسات االخر  من حييث تشيكيلها وأهيدافها ومهماتهيا، حييث تمتياز عين غيرهيا بكونهيا ذات طيابع 

عنيد تشيكيلها، وتهيدف  ييةمبيادرة الجماهيركميا تيأتي الهيكلها عن الحكومة الموجودة وعن األحزا  السياسية العاملة بشكل عام. 

أكثر من مصدر على  باعتمادهاوذلك  ،تطويرها كهدف أساسي لهاوأيضاً يتم العمل على ها عدم الربحية الفردية لها وألفراد الى

الممثليية للقييو  االجتماعييية حيييث أن تلييك المنظمييات  (011م، ص 3113 علييي ناصيير وسييعيد عييو  سييعيد، ناصيير) لتمويلهييا،

  الغير حكومية المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني.  تنعكس من تلك التنظيمات بشتى أشكالها والثقافية والسياسية

كما تم تعريم المجتمع المدني أيضاً عليى أنيه هيو المجيال الواقيع بيين األسيرة والدولية فيي داخيل المجتميع، وهيو عبيارة عين      

وغييير الحكومييية فييي نشييأتها ووجودهييا وأعمالهييا  مجموعيية ميين اليينظم والمنظمييات والمؤسسييات والهيئييات المختلفيية غييير اإلرثييية

 وأهدافها ويجمع مؤسسات المجتمع المدني أعضائها في رابطية موحيدة لكيل مؤسسية لهيا عليى أسيال المصيلحة واإلرادة الحيرة.

       .(09محمد عثمان الخشب، مرجع سابل، ص )

هو كافة القو  المجتمعية الحية والفاعلية والعاملية فيي حيياة على أنه  أيضاً  :Civil society  المجتمع المدني كما تم تعريم     

المجتمع والدولة بشكل واسع أي أنه هو األحزا  السياسية والجمعيات التعاونية الخيرية واألنديية واليروابط واالتحيادات المهنيية 

وال بييد ميين . (029م، ص 3113 ،د الرشيييدي وعييدنان السيييد حسيييناحميي) ،والنقابييات العمالييية االجتماعييية واالقتصييادية وغيرهييا

الذكر هنا أن المجتمع المدني بكافة منظماته نشط بشكل كبير وفعال في المجتمع الفلسطيني بعيد قييام السيلطة الوطنيية الفلسيطينية 

فيي داخيل المجتميع الفلسيطيني والجامعيات الفلسيطينية أيضياً هيذا  ، فهذا بدوره يعزز مين وجيود النظيام اليديمقراطيم 0993عام 

 .كمثال بسيط من واقع هذا المجتمع

)  Adam Ferguson" الفيلسوف األسكتلندي التنيويري "آدم فيرجسيون أما الفضل في مصطلح المجتمع المدني فيعود إلى      

 An Essay On" )   المجتميع الميدنيمقال في تياريبعنوان " يما يتعلل بهذا المفهومم ( في كتابه المشهور ف 0201 –م 0932

The History Of Civil Society    أميا بعيد ذليك فقيد ع يرف مصيطلح المجتميع الميدني مين . م 0919( والذي ظهر في سنة

الميدني قبل العديد من المنظرين والفالسفة ومنهم كونت وهيجل ويرجيع الفضيل لهيجيل فيي عمليه عليى تميييز مصيطلح المجتميع 

محميد عثميان الخشيب، مرجيع سيابل، ص ص ) .عن الدولة بشكل واضح لم يسبقه توضيحاً له من قبل بهذه الصورة الم فضلة ليه

ن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات غير حكومية وغير موروثة، بحيث أن االنتماء إليها ي عتبر بمحض أ كما .( 31  - 02

حييث تشيكل المؤسسيات ( 039ص  سيابل،عثميان الخشيب، مرجيع  محميد)، والمتبادلية بيين الجمييعاإلرادة والمصالح المشيتركة 

 . ) ***** (األهلية ما أطلل عليه في علم االجتماع بمفهوم رأل المال االجتماعي 

                                                 
   Social Capitalرأل المال االجتماعي:   ) ***** (

ر الحكوميية فيي مجتميع مين المجتمعيات بالقييال لعيدد يوالمنظمات االجتماعية غ هو: ))المجموع الكمي والنوعي للمؤسسات والجمعيات          

 Capital: وال بييد هنيا ميين توضييح لمفهيوم رأل المييال الرميزي وهييو .(012ص ، مرجيع سيابل، السيكان((، )المصيدر: محمييد عثميان الخشييب

Symbolic 

بسلطة من يملك أكثر، أو شكالً من االعتيراف بالشيرعية، أو قيمية معطياة مين يعني على ما ير  بورديو، القبول أو االعتراف أو االعتقاد بقوة أو 

تليم اإلنسان، ويرتبط هذا المفهوم بمبدأ السلطة ومبدأ التميز أو االختالف "في الخصائس" ومبدأ األشكال المختلفة ليرأل الميال، وييدخل فيي مخ

قات. واعتبار الدولة مصرفاً من رال المال الرمزي يعتبر بعداً جديداً مين أبعياد الحقول وفي مختلم أشكال السلطة أو الهيمنة، أو في أشكال العال

م، ص  3111عدنان أبو مصلح، معجم علم االجتماع، عمان: دار أسامه للنشر والتوزيع ودار المشرق الثقافي، الطبعة االولى، )المصدر:  الدولة.

 .  (313 – 310ص 
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المجتمييع المييدني هييو البنييية التحتييية لممارسيية الديمقراطييية الفعلييية بشييكل حقيقييي وال تييداول للسييلطة الحاكميية داخييل  كمييا أن     

لذلك فله ممييزات ( 019 – 013الخشب، مرجع سابل، ص ص محمد عثمان ) مؤسسات المجتمع المدني دون ديمقراطية فعلية،

 يختلم بها عن غيره أي عن المجتمع العادي منها:

ناصير عليي ناصير وسيعيد عيو  سيعيد، مرجيع ) .عالقة طردية بين تشكيل مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية وجود .0

 .(030سابل، ص 

هنيياك عالقيية طردييية بييين المشيياركة السياسييية للمييواطنين فييي صييناعة القييرارات السياسييية المتعلقيية بحييياتهم االجتماعييية  .3

 . ال تتم المشاركة من قبل الجمهور إذ بدون تلك المؤسسات تمع المدني،واالقتصادية والسياسية وبين وجود منظمات المج

تعمل هذه المنظمات أي منظمات المجتمع المدني كمكمل لعمل الدولة في حالة عجزها عن القيام بوظائفها فيي مختليم كما و .2

 (.010ناصر علي ناصر وسعيد عو  سعيد، مرجع سابل، ص ) .الجوانب

كنقطة ارتكاز أو كعامل متوسط بين الحكومة والجمهور، لذلك تشكل مؤسسات المجتمع المدني تأثير كما أنها تحتل أو ت مثل  .3

 .(333م، ص  0993دال، أ. روبرت. ) على الرأي العام وعلى الصفوة الحاكمة في داخل المجتمع والدولة.

أما فيما يتعلل هنا بالمقارنة بين الواقع العربي فيميا يتعليل بيالتحول للمجتميع الميدني الميرتبط بيالتحول اليديمقراطي تيدريجياً       

وبين تطور المجتمع المدني في دول أوروبا بعد فترة التطور الصناعي والتجاري فيها وال بد مين العير  هنيا لصيفات الحيالتين 

مفصل ومهم وكيفية استغالل الغر  للعير  بعكيس حيالتهم هيم عنيدما تطيوروا مين مرحلية اإلقطياع إليى  العربية والغربية بشكل

نه ال بد من وجود تطور صناعي وتجاري لالنتقال إلى حالة المجتميع الميدني ومين ثيم تجارة والصناعة الحديثة، لذلك فإمرحلة ال

عليى عكيس ميا يحيدث فيي المجتمعيات العربيية فيي الماضيي والحاضير األحزا  السياسية للقيام بدورها للتسليم لمقالييد الحكومية 

وهو االنتقال من القبيلة إلى الحز  السياسي مباشرةً أو قيام األطر االجتماعية إلى جانب األحزا  السياسية والنقابات والصحيح 

بتليك المراحيل، فهيذا يعتبير أنيه ال  أن تكون األحزا  السياسية ناتجة عن تطور الحركات االجتماعية في البداية من دون المرور

يقوم بعمل تلك األحزا  السياسية على أسس تحوالت ديمقراطية فعلية وصحيحة وسليمة وفعالة وفعلية، لذلك فال بد من االشيارة 

بكافية هنا إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار بعاملي الزمان والمكان عند الحديث عن تطور المدنية وصيوالً إليى المجتميع الميدني 

مؤسسيياته المتنوعيية فييي الحييياة حسييب المؤسسييات الخاصيية بييه والتييي تشييكل المحييددات للمجتمييع المييدني أو كمييا يسييمى مجتمييع 

 .( 020 – 099محمد عابد الجابري، مرجع سابل، ص ص ) المؤسسات القائمة على التعبير الديمقراطي الحر بشكل فعلي

 

 : مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية أهداف - 3

تعتبر منظمات المجتمع المدني أي المنظميات غيير الحكوميية فيي داخيل اليدول والمجتمعيات هيي األفضيل فيي التعبيير عين        

ي منيذ سينة المواطنين كما كان ير  في ذلك أهالي دولة كوريا الجنوبية في طريقهم ودعوتهم للتحول الديمقراطي الفعل اهتمامات

حيييث أن ذلييك ي ظهيير الييدور اإليجييابي للمنظمييات األهلييية أكثيير ميين غيرهييا، كمييا يتطلييب قيييام تلييك المنظمييات المدنييية  م، 0929

 يلي:  لوجودها بطريقة فاعلة وتاريخية لما

 . الدعم المادي لها .0

، يس والسيييد صيدقي عابييدين)هيد  ميتكي .واضييحة مين قبيل الحكوميية للتعاميل مييع هيذه المنظميات األهلييية اسيتراتيجيةوجيود  .3

 .(33م، ص  3113
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إن مؤسسات المجتمع المدني هي تلك األبنية غير الحكومية داخل المجتمعات فال يعني القول بأنها أبنية غير حكوميية إنهيا         

أبنيية صينع القيرار السياسيي وعليها وإنما يعني أنها ال تقيع فيي قليب لممارسة أو أنها غير مؤثرة فيها بعيدة عن العملية السياسية ا

وتنفيذه والتقاضي طبقاً له، فهي تقوم بمهام حيوية بالنسبة للمدخالت والتغذية العكسية للتأثير في ذلك النظام السياسيي الحياكم مين 

  خالل صفوته الموجودة، وأهم هذه األبنية وأكثرها بلورة هي األحزا  السياسية وجماعات المصلحة العامة،

وبذلك فإنيه ومين خيالل وجيود المجتميع الميدني بمؤسسياته وروابطيه المختلفية ييتم عنيدها  (11م، ص 0923، غانم)عبد المطلب 

تمكييين كافيية الجميياهير ميين تنمييية الييوعي الييديمقراطي الفعلييي وايجيياد ثقافيية المشيياركة لييديهم فييي العمييل العييام عموميياً والممارسيية 

هيد  ميتكييس ) الديمقراطيية الفعليية فيي داخيل النظيام السياسيي الحياكم. السياسية خصوصاً في ظل الوجود غير الم كتميل لتطبييل

 .(2والسيد صدقي عابدين، مرجع سابل، ص 

 

 عوامل نجاح المنظمات األهلية:  - 4

هنالك العديد من المؤثرات التي تساهم في العمل على نجياح المنظميات غيير الحكوميية أو منظميات المجتميع الميدني ومين         

 هذه المؤثرات هي: 

ال بد من وجود تنظيم ما بيين الحكومية والمنظميات األهليية لنجاحهيا، وذليك حتيى تكيون أعميال كيل منهميا بعييدة عين العنيم  .0

 .   باألهداف الوطنية بطريقة فعالةسليمة وسلمية للنهو وللعمل أيضاً بطريقة

تمثييل بالصييفوة الحاكميية فيييه حتييى تييتم المشيياركة والفعالييية فييي  .3 التنييافس السييلمي بييين المجتمييع المييدني والمجتمييع السياسييي الم 

 .مة للمجتمع والحكومة القائمة فيهالسياسة العا

 . ديمقراطي داخلي وخارجي في داخل كل منهماوقيامها على أسال  اتجاههوحدة وهدف المنظمات األهلية كل حسب  .2

تغير سياسات المجتمع المدني خاصةً بعد تحقيل المستو  الديمقراطي الفعلي بحيث تسعى لتحقيل أهداف أخر  مالئمية ميع  .3

 .اختراقهاوعدم  استمراريتهاالديمقراطية الفعلية والعمل على 

 في قيامها على:مؤسسات المجتمع المدني  استمرارية .3

  كة السياسية والفعالية السياسية.التحضير على المشار -أ

رأي اآلخرين وإمكانية الحيوار الفعيال  واحترامتنمية السلوكيات والقيم الديمقراطية من أهمها التسامح واالعتدال والمساومة  - 

 معهم. 

كميا ظهير  خيارجي مين قبيل اليدول األخير .حث المنظمات األهلية المواطنين لحل مشاكلهم المجتمعية الخاصة دون تيدخل  -ت

 ازدييادفإن المجتمع المدني يوفر أسال قوي للديمقراطية الفعلية وذلك بتوفيره العديد من فرص المشاركة للجميع من خيالل 

وتماسك النظام الديمقراطي الفعلي  استقراردرجات المؤسسية والتنظيم في داخل المجتمع الديمقراطي، حيث يساهم ذلك في 

هيد  ميتكييس والسييد صيدقي عابيدين، مرجيع ) زيادة قدرته على التنبيؤ المسيتقبلي وتلبيية مصيالح ورغبيات جمييع أفيراده،و

فمع أن عملية التحول الديمقراطي يزداد من خاللها الدور الذي تلعبه منظمات المجتميع الميدني (  32  - 39سابل، ص ص 

ويتنوع وجودها وتتطلب تعقيداتها ليس فقط من خالل العمل التطوعي الذي عليه وعلى مبادراتيه تنشيأ مؤسسيات ومنظميات 

ضيع ليه مشيروعات خططيه وبرامجهيا وسياسياته هذا المجتمع، ولكن هذا العمل التطوعي يحتاع الى جهاز تنفيذي متطيور ي

، مما يؤدي الى تحول منظمات المجتميع الميدني اليى قطياع مؤسسيي ثاليث بالفعيل، باستمراروإجراءاتها التنفيذية ومتابعاتها 
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وهييذا القطيياع يمتييد فييي زيييادة المسييافة بييين األسييرة والدوليية ويغطييي مجيياالت متعييددة ومختلفيية ميين العمييل ميين بينهييا الييدور 

        (.19هد  ميتكيس والسيد صدقي عابدين، مرجع سابل، ص ) تصادي باإلضافة الى األدوار األخر .االق

م،  3111، عيل الشيطي وآخيرون ...إسيما) لقد ظهر أن أهداف مؤسسيات المجتميع الميدني المحليية والدوليية باألسيال هيي:      

 .(311ص 

 . لجوانبوحقوق اإلنسان من جميع ا االهتمام بالحريات .0

 والدعوة للحكم الصالح من خالل السلطة الرابعة والنظام السياسي الحاكم أيضاً.  مناهضة الفساد .3

 . أو تراجع الفساد محلياً وعالمياً العمل على وضع معيار مرجعي موحد فيما بينها لتقييم تقدم  .2

ل الديمقراطيية نفسيها، وذليك لتجنيب عمل تلك المؤسسات عليى التشيهير بالفسياد ميع اإلعيالم محليياً وعالميياً وحتيى فيي اليدو .3

عض حاالت من الفساد مين األخطاء فيها في حالة وقوعها أو كإجراء وقائي للمعرفة في بعض الظروف التي قد توجد فيها ب

 . قبل البعض

ميع وإيجاد خطا  مشترك لتلك المؤسسات للدفاع عن اإلصالح مع ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية للبليدان المختلفية  .3

 . لغربية القوية على الدول الضعيفةعلى عدم فر  مفاهيم الدول ا أيضاً  ضرورة العمل

 . ت بواسطة وسائل االتصال واإلعالمضرورة التواصل والترابط بين تلك المؤسسا .1

عمل تلك المؤسسات على تشكيل جماعات ضغط بشكل كبير وفاعل حتى في داخل أروقة األمم المتحدة وغيرها، ليذلك فيإن  .9

إسيماعيل الشيطي وآخيرون ...، ) .جتمع المدني بكافة مؤسساته يكفل آليية مشياركة مسيتمرة ومركزيية فيي داخيل المجتميعالم

 .(33مرجع سابل، ص

 لقييد تييم وصييم المجتمييع المييدني خاصييةً فييي الييدول العربييية بأنييه ال يييزال يعيياني ميين ضيييل المسييافة الحركييية واألنشييطة لييه،      

حيث أن المنظمات األهلية الواقعة في أطار عمل المجتمع المدني يمكن أن تشكل  (00م، ص  3113، .مجموعة من الباحثين ..)

إطاراً أكثر قدرة على تجسيد االشتراك المباشر وغير المباشر من قبيل الميواطنين فيي تنظييم الشيأن العيام، والتعبيير عين إرادتهيم 

 . وتنوع حاجاتهم المطلوبة

ات والجمعيات المتعلقة بالمجتمع المدني يعبر عن تغير نوعية الحاجات المجتمعية من جهة، ويعمل كما أن نشوء هذه المنظم     

على ضرورة تغيير أسلو  ممارسة السلطة السياسية الحاكمة في المجتميع مين الجهية الثانيية. كميا أن غييا  مؤسسيات المجتميع 

(  309 – 301م، ص ص  3110، ري وآخيرون ...لعزييز اليدوعبد ا) المدني يؤدي إلى الشمولية والتسلطية في داخل المجتمع،

فال تصبح التحوالت المتنوعة واالنفتاحات المتباينة ذات قيمة مقياسية فيي داخيل المجتميع إال عنيدما تميس بالفعيل مبيدأ المشياركة 

عبد العزيز الدوري وآخيرون ... ، ) ،الفعلية في القرار من قبل رأي عام استقر وتهيكل بصورة واضحة ومرتبة ومرئية وشفافية

سيعد ) وذلك على اعتبار أن المجتمع الميدني هيو القاعيدة الحقيقيية للدولية الموجيودة وحكومتهيا القائمية، ( 333مرجع سابل، ص 

جيودة بحيث أنه ال يمكن أن يتم الفصل بين المجتمع المدني باألبنيية االجتماعيية والثقافيية المو(  33م، ص  0923، اهيمالدين إبر

سعد اليدين إبيراهيم، مرجيع سيابل، ) .نظام السياسي الحاكم، حيث أن البنية الثانية تستند على وجود البنية األولىلبنية الوالسياسة 

 .(19ص 
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يعتبير الفصيل بيين الدولية  أما فيما يتعلل بمساهمات المجتمع المدني بكافة مؤسساته في أثناء عملية التحول الديمقراطي حيث     

والمجتمع المدني بكافة مؤسسياته القائمية والعاملية فييه مين المتطلبيات األساسيية لقييام نظيام ديمقراطيي فعليي أينميا كيان عربيياً أو 

ك فيإن غربياً. إذاً فقد تبين أن ذلك يتطلب الالمركزية من قبل الدولة القائمة وحكومتها الموجودة والفاعلة فيي عملهيا ضيمنها، ليذل

ذلييك يعتبيير ضييد الحرييية  أن اعتبييارعلييى رفييض مركزييية اآلخيير ال يجييب أن يكييون بيياالنعزال والتمركييز فييي جهيية منفصييلة 

 .(20 – 21ص سعد الدين إبراهيم، مرجع سابل، ص ) والديمقراطية الفعلية بقيمها المختلفة.

لقد عملت المدنية الحديثة على المساهمة بشكل كبير في االنيدماع بيين النيال والشيعو  فيي مختليم المجتمعيات بسيبب التقيدم     

الهائل في وسائل المواصالت واالتصاالت المتوفرة حالياً وأخذت تلك الصورة تعمل على المضاعفة في إمكانيات االحتكاك بيين 

، كميا تعميل بيذلك عليى االزديياد فيي اليدخول فيي ت غربية أم شرقية قريبية ام بعييدةت مجتمعامختلم أفراد المجتمعات سواء كان

 . نفسه والمجتمعات األخر  بشكل عامعالقات جديدة بين أفراد المجتمع 

 

 وتأثيراتها: صفات المدنية  - 5

هنالك العديد من الصفات التي تتصم بها المدنية الحديثة عن غيرها وذلك كونهيا مرتبطية بالحداثية والعميل عليى التحيديث        

اليدائم فييه  واالسيتمرارفي كافة مناحي الحياة المختلفة وهذه الصفات الخاصة بالمدنية والمرتبطة بعواميل التقيدم  بازديادالمستمر 

 هي: 

 . ة للجميع في داخل المجتمعالفردي تنمية – 0

 . ختلم فئاتهم وطبقاتهم االجتماعيةتوطيد وتوسيع التعاون بين النال وبم – 3

 .  اً وخارجياً ومباشر أو غير مباشرمضاعفة دخول االفراد في عالقات مع غيرهم داخلي – 2

 .  من قبل االفراد بمختلم مستوياتهمالقيام بنشاطات مشتركة  – 3

 .  جتمع لتعمل بشكل متساند مع بعضهاالفئات والهيئات والمنظمات في داخل الممضاعفة عدد  – 3

مييل المدنييية الحديثيية ثمييار وعوا وعييامالً ميينتعتبير ثمييرة  والتيييإظهيار أشييكال التطييور والتوسييع ومنظمييات المجتمييع المييدني  – 1

 . المكونة لذلك

ن الوطنيية والقوميية  ليسيت هيي تعبييراً ميع الموجيود. كميا أيخية صحيحة عن المجتـ العمل من خالل المدنية لتشكيل رتية تار 9

عن قيم مطلقة خالدة بشكل محدد طالما أن األمة ليست الشكل النهائي والكامل للمجتمع المدني ومؤسساته العاملة، كميا أن تطيور 

عيد التوسيع فيي التخصيس وتقسييم يخلل مجتمعات كلية تسير أكثر فأكثر نحو االتساع والتعقيد خاصيةً ب باستمرارالمدنية الحديثة 

العمل في كافة الجوانب، ولن يتوقم هذا التطور والنمو عند حدود فترة زمنية معينة، على الرغم من االنخداع اليذي يتوليد دائمياً 

في بعض المجتمعات ولد  بعض الفئات االجتماعية، ويحمل اليبعض عليى االعتقياد أن الحقبية الزمنيية الحاليية هيي االخييرة فيي 

لتاري  للفترة الموجودة حالياً، لذلك فإن  تطور المدنية الحديثة إنما ينمو على مّر التاري  خاصةً في الوقت الحالي عبر مشياركة ا

وهيي المتمثلية  بالمدنيية، إذاً هيي طبيعية العميل االجتمياعي ل نسيان  باسيتمرارحقيقية ومتعددة الجوانب بحيث أنها تتسع قاعيدتها 

معه وهي أيضاً حصيلة التفاعالت والتداخالت العديدة والمتنوعية األشيكال بيين النيال والجماعيات فيي قليب الفاعل في داخل مجت

 مجتمع مدني واحد،
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فالمدنييية الحديثيية تعتبيير الييدافع لتشييكيل منظمييات المجتمييع المييدني والتييي أدت بعييد االكتشييافات العلمييية الحديثيية واالعمييال التقنييية  

فيي االدوار والعميل عليى  األكبير يد للفئات االجتماعية وأخيذت تعميل بيذلك فيي االتجياه نحيو التحقييلالمتطورة الى التمييز المتزا

فهذا األمير يعميل عليى الزييادة  فيها، الى التشابك والتعقيد باإلضافةالقيام بها، ونتيجة لذلك تعددت وتباينت العالقات االجتماعية، 

. المتقدمية فيي مختليم دول العيالم ان وهيو ي عتبير مواكبياً للحضيارة الحالييةفي تشكيل منظمات المجتمع الميدني فيي أي مجتميع كي

 .  (13 – 10ص ص ، م 0922، ألبيار جان وليام)

باإلضيافة اليى صيفاته المتشيابكة والمتنوعية  باسيتمرارمجتمع تاريخي يتغير  لمدني كما يوصم أنه من الواضحإن المجتمع ا     

في وجودها وأعمالها، وهذا التشابك المعقيد مين األعميال والتفياعالت بيين الجماعيات المنظمية فيي ليواء المجتميع الميدني ال يقيدم 

الطبيعيي ، فالنشاط الذي تقوم به كيل جماعية عليى حيدا، يسياهم فيي تحوييل وسيطها انقطاعصورة مستقرة دائمة ولكنه يتطور بال 

واالجتماعي واالقتصادي والسياسي ويترك آثاراً إيجابيةً أو سلبية ً على نشياط الجماعيات األخير ، وهكيذا فيإن اتصيال المجتميع 

المدني على مّر الزمن والعصور والفترات الزمنية المختلفة هو نوع من الخلل المتصل الذي تساهم فيه تلك المؤسسات بتفاعلهيا 

الهييا وأن عمييل كافيية الجماعييات التييي يشييتمل عليهييا هييذا المجتمييع ت سيياهم فييي اسييتمرار هييذا المجتمييع، ميين خييالل وجودهييا وأعم

يسيتدعي (  Creatures)  يفتر  اسيتقرار البنيى االجتماعيية والسياسيية واالقتصيادية، لكين الخليل(  Continue)  فاالستمرار

االجتماعيية واالقتصيادية والسياسيية المتخصصية لكيل منهيا فيي مجيال العمل الحر لمختلم الجماعات التي تقوم بأعباء الوظائم 

عمله وذلك ألن التقدم الحاصل في المجتمعات ال يصبح ميسوراً مالم تتوفر فيه الحرية الكاملة وبصورها المتنوعية األشيكال مين 

إضافة إلى العمل المشترك بعيداً عين مستعيناً بجهده الخاص  ادية لكل فرد من أن يحدّد ويبتكر، ويخللسياسية واجتماعية واقتص

ن المجتمع المدني الموجود في كل دولة يساعد غالبيية األفيراد كما أ تحكم بعض المجتمعات القائمة حالياً من خالل نظام العولمة.

ويشيجع ، بحييث يجعيل مين ذليك أمير سيهالً بيل وفقاً لعملهم ضمن إطار مينظم لهيم على التجديد واالبتكار والخلل لكل شيء جديد

على ذلك التجديد واالبتكار في األفكار األيديولوجية والعمليية منهيا أيضياً مين أجيل تقيدم ذليك المجتميع، وهناليك أيضياً العدييد مين 

الظواهر الموجودة في ظل تواجد المجتمع المدني والمهمة في النظام الديمقراطي المطبل بصورة صحيحة وفعلية ولكين إذا كيان 

مقراطيي ايضيياً فييينعكس ذلييك عليى كييل منظميية غيير حكومييية وعلييى الدوليية والحكومية بشييكل عييام،  وهييذه تأثيرهيا يييأتي بشييكل دي

 .( 93  - 93ص ص ، مرجع سابل، جان وليام ألبيار) المظاهر أو الظواهر الناتجة عن وجود المجتمع المدني هي:

أنهييا تشييكل البنييية التحتييية لهييا فهييي ميين بييين االفييراد والجماعييات بحيييث (  Social Relations) العالقييات االجتماعييية:    -0

ميين أيضيياً هييي العوامييل االساسييية للعمييل واالنتيياع، وميين   العالقييات االجتماعييية عوامييل التجديييد االجتميياعي، وتعتبيير هييذه

اليى كونهيا  باإلضيافة ، It Is One Of The Drivers Of The Social Reality العوامل المحركية للواقيع االجتمياعي

فهييي ، البنييية التحتييية االساسييية للمجتمييعالعالقييات االجتماعييية تشييكل  هييذهأن  اعتبييارالييى التغيييير، وذلييك علييى  القييوة الدافعيية

 بدورها تدفع الفرد والمجتمع الى القيام بأعمال جديدة قائمة على التحديث واالقتداء بالمدنية الحديثة.

 In The في شبكة العالقات االجتماعية Contract كعقدإليها التي يحسن النظر  (Social Groups) الفئات االجتماعية:   -3

Network Of Social Relations الكلية،  الفئات االجتماعية الى االرتباط بالجماعة بحيث تتطلب، ال كمجموعات أفراد

بحيث تعمل العالقات  ،ال تظهر في المجتمع أو بين النال إال بالترابط والتنظيم الموجود اجتماعيةحيث أن الجماعة كواقعة 

لتشيكل فيي النهايية البنيية االجتماعيية  ،المنظمة والدائمة على وجود الجمعية المشكلة من جماعيات مختلفية ممييزة فيميا بينهيا

  .التجانس في العالقات بين أفرادهاالمناسبة والقائمة على 
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والقواعيد والطقيول والعيادات والتقالييد  باد للمالصيغ التنظيمية ( وهي  Institutions Social)  المؤسسات االجتماعية: -2

بشيتى أشيكالها القانونيية أو  "البنية أو البنى الفوقيية"التي تحدد تنظيم البنى االجتماعية المختلفة، وتعتبر هذه المؤسسات هي 

، والتيي تعميل بقصيد الحفياظ عليى  Various Ashcalhaholdinonye , Religious Or Other الدينيية أو غيرهيا 

بشييكل ميين التجييانس واالسييتقرار والتنظيييم  The Cohesion And Solidarity Groups تماسييك وتكيياتم الجماعييات

 Homogeneity And Stability And Positive Organization Among Its Members االيجيابي بيين أفرادهيا

ون مهمتهيا القييام بوظيفية محيددة وثابتيه منظمة بشيكل قيوي تكي اجتماعية، والمقصود هنا بالمؤسسة االجتماعية هو كل بنية 

حسب قواعد مستقلة عن إرادة أعضياء الجماعية المنظمية فيي إطارهيا ومتمييزة عين عالقياتهم االجتماعيية العارضية بيينهم، 

ميين عوامييل االنتظييام االجتميياعي للمحافظيية علييى تماسييك مؤسسييات المجتمييع المييدني  االجتماعييية فهييي داخييل المؤسسييات

 د والعمل، فال يمكن وجود مجتمع مدني بدون مؤسسات وهي موضحة بالشكل التالي:   وانتظامه في الوجو

 

، جان وليام ألبيارتم تصميم هذا الشكل من قبل الباحث في الدراسة الحالية بناًء على المعلومات من المصدر السابل وهو: )

 ( . 93ص مرجع سابل، 

تمثيل بعمليية البعيث فيي التجدييد  باستمرارإن المجتمع المدني بحاجة للتجديد       أيضاً فالعالقات االجتماعيية تتطليب التحيديث الم 

المجتمعات المدنية تحتياع اليى التوافيل ، وحفاظ على تواجد المجتمع المدنيوتأمين الحريات الالزمة لنشاط الجماعات واالفراد لل

أي التوافيل بيين الحاجية اليى النظيام    Compatibility Between Stability And Mobility بيين االسيتقرار والحركيية

فكلميا كيان هناليك تقيار  ،   Compatibility Between The Need For Order And Progress is ودواعيي التقيدم

والبنيية الفوقيية ييؤدي ذليك إليى التقيار  بينهميا  التحتييةبينهما أي بين المؤسسات االجتماعية وبين العالقات االجتماعية أو البنيية 

وير والتحديث ظاهراً بصيورة مسيتديمة ومسيتمرة تطوالى إيجاد التوازن المناسب والمطلو  ما دام هنالك االصالح والتجديد وال

 Reform And Renewal ,Modernization And)  للمؤسسييات االجتماعييية الموجييودة والعامليية فييي داخييل المجتمييع 

Development In Asustainable And Ongoing Social  Institutions Located ) فهيذا يقيع عليى عياتل السيلطة ،

أن ذليك النظيام  اعتبيارأن الوسيائل الالزمية للقييام بيذلك ت عيد مين ممتلكاتهيا وعليى  اعتبيارالسياسية الحاكمة بجزء كبير منيه عليى 

عليى مير اليزمن ولييس مين المعطييات  باسيتمراراالجتماعي في وجوده الحقيقي هو عمل يصنع ويعاد صنعه في داخيل المجتميع 

 والتشكيالت الجاهزة التي يحتف  بها الجميع كما هي، 
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مين دون تنياقض ميا  Renewal والتجدييد Reform ذليك االصيالح اتجياهوذلك بعد ان تقوم السلطة السياسية الحاكمة بواجباتهيا 

 ، مرجيع سيابل،جيان ولييام ألبييار) ".النظيام والتقيدم" وهميا بين النظام الموجود والتقدم فيما بينهما أو عدم التناقض بيين الجيانبين

 .( 92  - 91ص ص 

إن وجود المجتمع المدني وعمله الفاعل يشكل صمام األمان في داخل المجتمع والوسيلة الوحييدة لعيدم التعيار  بيين النظيام      

السياسي الحاكم والتقدم في النظام الديمقراطي الحياكم، بحييث يكيون هيذا المجتميع الميدني ليـتنتظم فييه السيلطة السياسيية الحاكمية 

هيا القييام بوظيفتهيا المطلوبية بشيكل صيحيح فيي حفي  النظيام ككيل وفيي دفيع التقيدم عليى حيد سيواء وتمارل عملهيا بشيكل يكفيل ل

لمصييلحة الجميييع، ولقييد كانييت مدرسيية أوغسييت كونييت المتمثليية بالوضييعية بحملهييا شييعار "النظييام والتقييدم فييي المجتمييع والدوليية" 

م حّل عملي لرجل الدولية أي الحياكم أو للصيفوة الحاكمية محاولة تأليفية تهدف الى تقديم حل نظري للجميع، وفي الوقت ذاته تقدي

ككل، وقد تيم عير  رأي كونيت حيول هيذه النقطية وتميت مناقشيته ببيانيه البياهر فيي توضييح طبيعية النظيام بالعيادات الموجيودة 

قدم فينبغيي تحدييده والمؤسسات القائمة وطرائل العمل المتنوعة التي تستجيب كل آن للضرورات الملحة والالزمة للجميع. أما الت

التي تنجم عن الوعي المباشر لهيذه الضيرورات الملحية ليد  الجمييع سيواء كيان المجتميع أم  Innovations باالبتكارات الحديثة

 .(21 – 99ص  ، مرجع سابل، صجان وليام ألبيار) .الحكومة أم الدولة

لقييد ظهيير أنييه ونظييرا ألهمييية المجتمييع المييدني فيوصييم بأنييه التعبييير عيين القطييب المجتمعييي المييوازي للسييلطة والييذي ظهيير     

ناصير لوجيود وظيائم المجتميع الميدني كع فمين، الصيحيحالمصطلح في سياق فكر األنوار مرتبطاً بقيم الحرية والذاتيية بيالمعنى 

 .(009 – 002ص  ، صم 3111، د ولد أباهلوي والسيسعيد بنسعيد الع) :الحركات االجتماعية هي

 . لسياسية الفاعلة في داخل المجتمعتكريس القيم ا -0

 إيجاده لقاعدة أساسية تعمل على التكاتم والتعاضد االجتماعي بين الجميع أفراداً ومؤسسات.  -3

 . ة لشمولية الدولة بكافة مؤسساتهايعمل على عملية الموازا -2

 . ئات االجتماعية المتنوعة في األعمالوحكومتها القائمة على األفراد والفيحد من سلطة الدولة  -3

 . لحة المشتركة على المصلحة الخاصةكما أنه يعمل على العقد التنازلي بمعنى االهتمام وتفضيل المص -3

جياد اإلرادة المشيتركة ، بمعنيى أيالعقيد التفويضيي أيضياً القييام بكما يعمل المجتمع المدني باإلضافة إلى األمور السابقة عليى  -1

 . ند كل فرد أو فئة اجتماعية معينةبعد تحولها من اإلرادة الخاصة ع

مين خيالل وجيود المؤسسيات غيير الحكوميية السييادة الشيعبية المتمثلية بالجمياهير المجتمعيية تظهير إن السيادة السياسيية أو        

فمين شيروط وجيود الديمقراطيية الفعليية من خاللها وخالل العمل عليى تحقييل أهيدافها، تكمن أهمية وجود المجتمع المدني والتي 

عليى اعتبيار (،  Openness And To Lernace)  أيضاً ونجاح مؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي هو االنفتاح والتسامح

االقتصيادية والتعدديية السياسيية، فهنيا تكمين  أن التجار  الغربية التنموية قامت باألسيال عليى عياملين أساسييين وهميا الليبراليية

ضرورة وجود مؤسسات المجتميع الميدني هيذا فيميا يتعليل بوجيود التعدديية  السياسيية، أميا فيي ظيل وجيود الليبراليية االقتصيادية 

إليى اإلطيار  والتي تعني الحرية االقتصادية للجميع من دون إكراه وذلك بعد أن أخذت تلك الدول بالتطور من اإلطار االقتصادي

ليذلك  فيجيب أن يقيوم  المجتميع الميدني  ( 033 – 032ص  ، مرجيع سيابل، صسعيد بنسعيد العلوي والسيد وليد أبياه)السياسي، 

 على قيم حقوق اإلنسان واالنفتاح السياسي كمؤشرات يجب االعتماد عليها،
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) السياحة السياسيية الحلبة أو في (   Sites Actors)  بحيث أنه يكون لها دالالت وقواعد مجتمعية قوية وتعبر عن مواقع فاعلة 

The Political Arena  .) (021ص ، مرجع سابل، سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه)  . 

أن المجتمييع المييدني المتطييور بكافيية مؤسسيياته يمثييل ركيييزة أساسييية لترسييي  الديمقراطييية الفعلييية والمطبقيية فييي داخييل  كمييا      

ن الديمقراطيية الفعليية تمثيل إطياراً سياسيياً إنشر ثقافة الديمقراطية وتعزيز مؤسساتها وإجراءاتها، وبالمقابل في المجتمع من خالل

كما أنه ال بد أن ال يغيب عن البال العميل  (م 3113، إبراهيمحسنين توفيل ) .باستمرارد دوره يمالئماً لنمو المجتمع المدني وتحد

وليس فقط االكتفاء بتشكيل منظماته وذلك ليبقى المجتمع المدني فيي تجدييد مسيتمر وقائمياً عليى على إدراع ثقافة المجتمع المدني 

وتشكيلها في الوجود والعمل الفاعل والمؤثر على الجميع وإقامة المنظمات الجديدة  ،التحديث والتجديد في أفكاره وشكل منظماته

على اعتبيار أن تعيدد المجتمعيات المدنيية هيو وذلك ي الموجود أي الحاكم، لنظام السياسوكيفية العمل على تأثيرها ايجابياً في ا له

فالمدنية لهيا تيأثيرات إيجابيية  ( 10ص ، مرجع سابل، جان وليام ألبيار) ،باستمرارالبؤرة التي تنمو فيها المدنية الحديثة وتتجدد 

تزييد مين حيّدة الفروقيات المتنوعية وتوّسيع مجياالت  كثيرة مثلما يظهير هنيا، فالخالصية أن المدنيية تزييل المسيافات البعييدة لكنهيا

االتصييال بييين الجميييع لكنهييا تغنيهييا أيضيياً بالحييديث والتطييور، وهكييذا تسييعى الييى دمييج الفئييات االجتماعييية المتشييعبة والمتزايييدة 

جيان ) مجتميع.في وحدات شاملة تسير أكثر فأكثر نحيو االتسياع والتقيار  مين حييث العميل المهيم فيي داخيل الدولية وال باستمرار

 .(13ص ، مرجع سابل، وليام ألبيار

 

 .( 33ص  ، مرجع سابل،جان وليام ألبيار) مميزات المجتمع المدني:  - 6

تتصم مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات األهلية أو المؤسسات غير الحكوميية عين غيرهيا مين المؤسسيات الحكوميية      

بالعديد من الصفات، وذلك كون وجودها من المتطلبات االساسية واالولية لوجود النظام الديمقراطي الحياكم بشيكل فعليي فيي أيية 

 بمؤسسات المجتمع المدني هي: دولة ومجتمع كان وهذه الصفات الخاصة 

 .مشترك وذهنية مشتركة لد  الجميع بتنظيم المجتمع المدني يتميز -0

منظميات المجتميع  ازدادتيتطور باطراد في ظل تطبيل النظام الديمقراطي الصحيح بمعنى أنه كلما كبرت شرائح المجتمع  -3

 المدني في الوجود والعمل.

  واألعمال.يمتاز بأنه لم يبلغ حده النهائي، فهذا دليل على تحديثه من حيث الزيادة  -2

تختلم منظمات المجتمع المدني من حيث االتساع والبناء والعناصر المشيتركة التيي تشيكلها ويعيود ذليك االخيتالف للموقيع   -3

 . ته أيضاً ه والتي تشكلت فيه منظماالتاريخي والمحيط االجتماعي والطبيعي الموجود في

اعييية التييي تشييكل المجتمييع المييدني بمنظماتييه يتميييز بمجمييوع خيياص لييه ومتنييوع ومعقييد ميين البنييى والمسييالك والمواقييم الجم -3

 . منظماته المختلفة

كما يتميز المجتمع المدني بنماذع ثقافية ورموز ومعتقدات وقيم خاصية بيه بحسيب الدولية الموجيود فيهيا ذليك المجتميع عليى  -1

 منظماته المشكلة له. واختالف هيئاته 

 ال حدود للمجتمع المدني من حيث تشكيل هيئاته أو منظماته.  – 9
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إن منظمات المجتمع المدني في أي مجتمع ديمقراطي تولد عن طريل االتحياد بيين فئيات مختلفية سيواء كانيت فئيات متماثلية  – 2

فييي المجتمييع المنييوي بييه ذلييك أي المجتمييع  فييي التخصييس الدراسييي أو فييي التخصييس فييي العمييل أو غيييره ميين البنييى الموجييودة

 هي:  حيث بنيته  منالمدني فمن الصفات االخر  للمجتمع  الديمقراطي،

أي أن تلييك المجموعييات المفييرزة وظيفييياً قييد جيياءت ثمييرة ميين ثمييرات المدنييية والتييي أد  (  Holistic) أنييه مجتمييع كلييي:  -0

اسال التقسيم في العمل في مختلم منياحي الحيياة االجتماعيية تطورها الى العمل على التخصس في الوظائم المبني على 

يعنييي أن كييل إنسييان مواطنيياً عليييه أن يشييكل جييزءاً ميين هييذا فهييذا . دية وغيرهييا فييي النظييام الييديمقراطيوالسياسييية واالقتصييا

ي "السياسييي" مباشيرة "العائليية وغيرهييا" أو بطريقية أخيير  مباشييرةً، كاالنتمياء الحزبييالمجتميع المييدني سيواء بطريقيية غييير 

 .وغيرها

أي يمتاز باالستقرار والتنظيم في العالقات الناشئة بين أفيراده ومنظماتيه، بحييث يميثالن (  Organizer )أنه مجتمع منظم:  – 3

 . د مرسومة معينة مسبقاً لهم أيضاً خالل هذا التنظيم وهما الجماعة والفرد الموجود في تنظيم معين وقواع

يعميل ذليك المجتميع الميدني بمختليم مؤسسياته عليى ( و Working On The Assemblyميع وفيل لثقافتيه: ) تمجأنيه  – 2 

، جيان ولييام ألبيييار) التكتيل بيين االفييراد فيي جماعيات منظميية كالجمعييات والمؤسسيات األهلييية واالحيزا  السياسيية وغيرهييا....

 .(93 – 91ص  مرجع سابل، ص

إبيراهيم مشيور ، مرجيع ) يليي: عين الدولية بميا واسيتقالليتهاحيية إعطياءه الحريية لافيراد من ن كما يتصم المجتمع المدني - 3

 .( 9سابل، ص 

 . الفرد فيه بشكل طوعي وبحرية تامةيعمل  -أ

 . باالستقاللية عن الدولة والحكومةالعمل فيه وبمؤسساته يتم  - 

 . نسبي عن الدولة والمؤسسات األخر تعمل مؤسسات المجتمع المدني بانفصال  -ت

 يتحد هدف مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي الفعلي.  -ث

 . على الحد من سلطة الدولة القسريةكما يتمثل عمل مؤسسات المجتمع المدني ويقوم ذلك العمل  -ع

المتمثيل  ) * * (ألفقييإن عملية التحول الديمقراطي الفعلي في داخل المجتمع ال بد إال أن تأتي مين خيالل التوسيع الرأسيي وا        

ودوليية   ) *** ( فييي إرسيياء القيييم الخاصيية بالمدنييية والمجتمييع المييدني، لييذلك فالديمقراطييية الفعلييية قييد جيياءت مرتبطييةً بالحداثيية

 ،المؤسسات والقانون، لذلك فيإن المعطيى األساسيي اليذي يتحيدد بيه الجيوهر فيي أي مجتميع هيو ميد  نسيبته إليى المدنيية الحديثية

  ،بحيث أن ذلك يرتبط بالمعطيات المتوفرة(  029محمد عابد الجابري، مرجع سابل، ص )

                                                 
  Vertical Expansion  ( Vertical ): التوسع الرأسي )العمودي( ) * * (

 والنظام الحاكم أيضاً. يتمثل بالتوسع في مباد ء الديمقراطية المطبقة في مؤسسات المجتمع المدني،           

 Horizontal Expansion:  أما التوسع األفقي   

 فيتمثل بزيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني.           
 :          nismModerالحداثة:   ) *** (

م، وعنيت التغيير فيي النظيام السياسيي مين النظيام الملكيي اليى  (0929)ظاهرة غربيية انطلقيت مين أوروبيا ميع الثيورة الفرنسيية : ))هي            

صيعيد الديمقراطي الذي يقوم على سلطة الشيعب والمجيالس الممثلية للشيعب، واعتمياد الليبراليية نظامياً اقتصيادياً، والمسياواة بيين الجنسيين عليى ال

واطن ال ابين الطائفية أو اليدين. وتيذويب لميم الدينية المتحاربية اليى ااالجتماعي. وإلزامية التعليم لاطفال واالنتقال من نموذع الجماعات والطوائ

 بسيلطة الطوائم واألديان في بوتقة مدنية علمانية واحدة ال تمييز فيها على أسال عرقي أو ديني أو عملي، وبهذا تكون عالقة المواطن بالدولة ال

  (.332ابل، ص أخر ((، )المصدر: سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه، مرجع س
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مرجيع سيابل، ص  ...،مجموعية مين البياحثين ) كما ي عتبر المجتمع المدني وبناءه من الضيرورات الالزمية للتحيول اليديمقراطي،

سياسييية كانييت أم اجتماعييية افيية جوانبييه بحيييث تعمييل مؤسسييات المجتمييع المييدني علييى تييأطير العمييل الييوطني بك(  02 – 00ص 

 . انضمام أكبر عدد ممكن لها من المواطنين، لذلك فيجب ضرورة تفعيل أدوار المنظمات غير الحكومية بواسطة وثقافية

 في الواقع الملمول وهي:  ومباد قيم ك هاترجمت بد من ال مجتمع المدنيللصفات  كما أن هنالك    

 . بين األفراد والمؤسساتز والتحيز عدم التميي - 0

 . ل واالنصاف والمساواة بين الجميعالعد 3

 .انت قريبة أم بعيدةاالنفتاح على الحضارات االخر  سواء ك - 2

 . حديثة من مختلم الدول والمجتمعاتالتقدم واألخذ بالعلوم والمعرفة ال - 3

  االجتماعية والسياسية تعمل تها في حالة كانت مختلم القووالقيم وترجم المباد كما أن المجتمع المدني كفيل بتطبيل تلك  – 3

االتحياد العيام التونسيي ) .والعمل ضمنها وفي نطاقها وعدم تجاوزها أو عكسيها المباد لتلك  احترامهاتجاه واحد مناسب مع في ا

 .( 39  - 31للشغل ... ، مرجع سابل، ص ص 

كمييا أن المجتمييع المييدني والييذي وصييم بييالمجتمع المفتييوح المؤسييس علييى التوافييل اإلرادي وقييابالً للتنييوع، حيييث تتمركييز  – 1 

الديمقراطية الفعلية حول البنيى المختلفية السياسية واالجتماعيية واالقتصيادية ومين أهمهيا مؤسسيات المجتميع الميدني، بحييث أنهيا 

 .(332- 333م، ص ص  0993، لسولميلون. د شانتال.) اجتماعية.تنبثل من قناعات 

المجيال  بانهأما بخصوص ميزات المجتمع المدني ومقوماته األساسية التي يتصم بها وتؤهله لعمله الفاعل فإنه قد تم وصفه      

األعميال الذي تتجسد فيه حاجات جماعية معينة واهتماماتها بصيورة خالقية ومنظمية ومبتكيره ومتجيددة ومسيتقلة بحييث تيتم تليك 

 .(39هويدا عدلي، مرجع سابل، ص ) .جميعها باستقاللية كاملة في داخل المجتمع والدولة

إن العمل على النقد لاثار السلبية من قبل البعض من المفكرين وخاصيةً فيميا يتعليل بيأمور التحيديث وثيورة التكنولوجييا مين      

الختييار المباشير أو غيير المباشير فيإن ذليك ي ظهير أن القييم الفرديية زاوية تنميط أذواق وسلوكيات البشر وإضعاف حيريتهم فيي ا

وخاصةً في الدول الغربيية ميا تيزال تتمتيع بالقيدرة عليى التطبييل ليد  الشيعو  غيير الغربيية وأن دول الغير  هيي التيي عرفيت 

ا مفهوم الحيز أو الفضياء العيام مفهوم وممارسة أعمال المجتمع المدني كمؤسسات فعالة لممارسة الديمقراطية الفعلية، ويطلل هن

بحيث يشارك فيها األفراد والجماعيات فيي النقيا   ،على المجتمع المدني بمؤسساته العاملة والذي يشير الى ساحة كاملة وواسعة

حول قضايا تخس الشأن العام في الدولة والمجتمع وفي منيا  متحيرر مين اإلكيراه أو التفرقية بيينهم مميا ييؤدي اليى تمكيينهم مين 

بيينهم بميا يقليل ذليك مين نفيوذ قيو  أخير  مثيل   Communication Actionالتأثير عبر ما يسمى بفعل التواصل االجتمياعي 

ن التوسيع . كميا أبعض الجهات المعينة التقليدية أو اإلجبار مين قبيل الغيير سيواء كيان ذليك فرديياً أو جماعيياً أو مؤسسيياً أو ثقافيياً 

هييد  ميتكيييس والسيييد ) وجييود وعمييل المجتمييع المييدني فييي سياسييته الجماهيرييية وتأثيرهييا الفاعييل،للفعييل االجتميياعي السييليم يلييزم 

كما أن الحد من الفجوة ما بين مؤسسيات المجتميع الميدني وتطبييل السياسيات   ( 00  - 9صدقي عابدين، مرجع سابل، ص ص 

ل الجميع، فضالً عن التحرر من الحكيم السيلطوي اليذي المؤسسية في النظام الحاكم وإيجاد القنوات الالزمة للمشاركة فيها من قب

هيد  ميتكييس والسييد ) قد يوجد في بعض الدول وانتهاكات حقوق اإلنسان المتمثلة بأعماليه تعتبير مناقضية لتطبييل الديمقراطيية،

بيين الجمياهير فهذا يعني أن المجتميع الميدني يعميل عليى التقيار  والحيد مين الفجيوة ميا (  29صدقي عابدين، مرجع سابل، ص 

بواسطة مشاركتها بمؤسساته وبين المؤسسات الحكومية في الدولية مين خيالل الوجيود الصيحيح لمنظميات هيذا المجتميع والنخبية 
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لذلك فالمجتمع المدني هو تعبير عن المشاركة الفردية والجماعية االختيارية المنظمية بشيكل قيانوني  ) * (، السياسية الموجودة فيه

يرف المجتميع الميدني أنيه هيو تليك الفئيات والمؤسسيات االجتماعيية  ودقيل في المجال العام بين األفراد والدولة والحكومة، كما ع 

الناتجة عن حالة الحداثة والتطور الحاصل التي تقع بين الجماعات األولية ومؤسسات الدولة الحاكمة المتمثلة بالصفوة أو النخبية 

 .( 39  - 39صهويدا عدلي، مرجع سابل، ص ) .الحاكمة

 

 (. 23هويدا عدلي، مرجع سابل، ص ) :األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدني المؤشرات- 7

لقد ظهر أن هنالك العديد من المؤشرات االساسية الدالة على وجود المجتمع المدني في أي مجتمع ديمقراطي فعليي ومين أهيم     

 يلي:  هذه المؤشرات ما

 . لسياسية في داخل الدولة والمجتمعوالمشاركة اوجود التعددية التنظيمية  .0

 . لة من قبل مؤسسات المجتمع المدنيالنسبي عن الدو االستقالل .3

 التسامح السياسي بين الجميع والمتمثل ذلك بمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.  .2

 . تالف لد  الجميع أفراداً ومؤسساتالحل في االخ .3

 قيام نظم هذا المجتمع على أسال المساواة والمشاركة والتسامح بين الجميع.  .3

 . د المجتمع وأفراد الصفوة الحاكمةالتصرفات والسلوكيات غير الدالة على التعصب من قبل أفرا .1

 

 الحركات االجتماعية:  - 8

واألحييزا  السياسييية الجماهيرييية الموجييودة والعامليية فييي داخييل  ) * ( Social Movement إن الحركييات االجتماعييية      

كافية، فقيد صياحب هيذه  ةالبشيري اتالمجتمعات تمثل ظاهرة أساسية من الظواهر االجتماعية في التاري  القديم والحديث للمجتمع

وذلك عبر تطور التنظيمات السياسيية  الظاهرة تطور الديمقراطية النظرية والتطبيقية أيضاً وفقاً للنظام البرلماني الغربي تدريجياً 

من الشكل البسيط إلى الشكل بالغ التعقيد مثلما هو ظاهر تحديداً بعد النصم الثياني مين القيرن العشيرين، وذليك بعيد أن كانيت قيد 

لمشياركة  تمثلت فترة الربع األخير من القرن التاسع عشر بظهور تلك الحركات االجتماعية القومية في العديد مين اليدول وأيضياً 

في عمليات االنتخابات واعطائهم حقهم في التصويت بشكل مسيتقل ولكين بعيد تقيدم الصيناعة وظهيور  بر عدد ممكن من النالأك

                                                 
 The Political Elite Of Civil Societyالنخبة السياسية للمجتمع المدني:  ) * (

تقصد الدراسة بالنخبة السياسية  للمجتميع الميدني ))بالنخبية السياسيية غيير الحاكمية والتيي تميارل التخصيس السيلطوي للقييم فيي منظميات        

ن خالل سيطرتها على بعض مصادر القوة والموارد السياسية مثل الثيروة )جماعيات رجيال األعميال(، المجتمع المدني، التي تنتمي إليها، وذلك م

أو القيدرة  أو العضوية )النقابات العمالية(، أو أصوات الهيئة الناخبة )األحزا  السياسية( أو حل مراقبة ممارسة المهنة )بعض النقابات المهنيية(،

الصحافة واالعالم( أو الخبرة الفنية والعلمية والثقافية )أساتذة الجامعات والجمعيات العلمية ...(. وعليى هيذا  على ممارسة التأثير واإلقناع )رجال

فالمقصود بنخبة المجتمع المدني نخب األحزا  السياسيية وجماعيات المصيالح والجمعييات األهليية وغيرهيا مين منظميات المجتميع الميدني. ومين 

نخبة سياسية غير حاكمة نظراً لما تلعبه من دور في التأثير على صنع السياسة من ناحية، وتشكل الرأي العام من ناحية أخر  فقد اعتبرت النخبة 

(. ناحية أخر . أي نظراً لدورها في صياغة التطور السياسي للمجتمع. هذا فضالً عما سبل اإلشارة اليه من ممارستها للتخصس السلطوي للقيم(

 .(03سابل، ص  )المصدر: هويدا عدلي، مرجع
   Social Movementالحركات االجتماعية:  ) * (

))قيام تجمع اجتماعي من النال يسعون إلحداث تغييرات معينية فيي النظيام االجتمياعي القيائم، أو هيي حركية ثوريية ذات مضيامين  هي:           

راسية فيي العالقية بيين عليم السياسية والسياسية االجتماعيية، د –سياسية بمستو  أو آخر((، )المصدر: إسيماعيل عليي سيعد، مبياد  عليم السياسية 

 . (239م، ص  0993اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د. ط، 
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البيروقراطية في الجهاز الحكومي أخذت تلك المجيالس النيابيية والتشيريعية فيي القيرن العشيرين تضيعم أقيل مين الفتيرة السيابقة 

من القرن التاسع عشر خاصة بعيد ظهيور حكومية التخطييط االقتصيادي واتجياه دولية الرفياه، حييث وهي فترة ربع القرن األخير 

أصبح للجيش القوة حتى فيي ضيبط القيرارات التشيريعية بعيد الحيربين العيالميتين األوليى والثانيية، كميا كيان تشيكيل الجييو  فيي 

انيية أحيد  األسيبا  المباشيرة فيي العميل عليى انحسيار اليدور الدول والعمل على تنميتها وازدياد أهميتها بعد الحير  العالميية الث

الهام للهيئات التشريعية الموجودة في تلك الدول حيث تمثل ذلك بفترة التصنيع لاسلحة خالل فترة الحر  الباردة، فهذا أد  إلى 

سيماعيل عليي سيعد، مرجيع سيابل، إ) والتكنولوجيا الحربية والميزانيات الضيخمة المحققية ليذلك العميل و إنشاء المزيد من الجي

 على حسا  تطور األنظمة السياسية. (  223  - 222ص ص 

كمييا أن الحركييات االجتماعييية كمييا يييدعي التنظييير الغربييي الحييديث وتشييكيلها داخييل الييدول والمجتمعييات يعتبيير بعيييداً عيين          

حيييث يرجييع التنظييير األوروبييي الحييديث وخاصييةً القييائم علييى اسييال التفسييير وفقيياً للنظييام  ،المعيييار الطبقييي بييالمعنى الماركسييي

 .(31م، ص  3113، د العالي دبلةعب) الرأسمالي ألسبا  نشأة هذه الحركات االجتماعية الى ثالثة أسبا  رئيسية هما:

 .قراطي في النسيج الموجود للمجتمعتدخل الدول ذات الشكل البيرو .0

 . قبل الصناعة المعرفية اإلعالمية نة الثقافية الممارسة منعمليات الهيم .3

 .  في ظهور تلك الحركات االجتماعية باإلضافة الى التغييرات المستجدة محلياً وعالمياً حيث ساهمت بشكل كبير .2

والممارسييات الديمقراطيية فييي كثيير ميين  للمبياد إن الحركيات االجتماعيية الجديييدة ت مثيل عبيير الصييرورة التاريخييية إحيياء        

م، ص  3113، تييوني غييدنزأن) البلييدان والمجتمعييات، وهييي تمثييل واحييداً ميين المحيياور الركينيية للثقافيية المدنييية وللمجتمييع المييدني.

ن تيؤدي أما فيما يتعلل بالرتية المختلفة عن تلك الحركات االجتماعية حيث ير  البعض أنها تمثل تأثيرات دينامية يمكن أ (322

باستمرار إلى تفكيك أو تهديد األنماط المستقرة من السلوك البشري ومن ثم تتحول إليى مصيدر سيريع للتغييير الحيديث فيي داخيل 

 ، ركات االجتماعية بالحقبة الحديثةلقد ارتبط ظهور الحو الدولة والمجتمع.

حيث ظهرت إلى جانب ظهور أفكاراً أخير  مثيل حقيوق المواطنية ومفياهيم المسياواة والديمقراطيية، إذاً فهنيا يظهير بوضيوح أن 

للحركات االجتماعية دوراً فاعل في تنمية الديمقراطية الفعلية في المجتمعات أينما وجدت، وهنا يشترك رأي كل من أوليري  بيك 

جال العام"  في دعوة تلك الجماعات والحركات االجتماعية كافة إلى القيدرة عليى الضيغط "مجتمع المخاطرة" مع هابرمال "الم

والتييأثير علييى اآلليييات السياسييية التقليدييية الموجييودة، وال سيييما فييي المجيياالت المتعلقيية بحقييوق اإلنسييان والديمقراطييية الفعلييية 

أنتوني غدنز، مرجيع سيابل، ) ين في داخل الدولة والمجتمع.والمحافظة على البيئة المناسبة للجميع والدفاع عن مصالح المستهلك

 .( 939  - 932ص ص 

كما يعتبر مفهوم الحركات االجتماعية مصطلح حديث حيث بدأ التوسع في الحديث عنه في القرن التاسع عشر، بحييث أخيذت     

راطية الفعلية وتعبيراً عن إيميان المجتميع بهيا تلك الحركات االجتماعية مثل حركة العمال في نمو وانتشار كامتداد للحركة الديمق

والميرأة والعميال  Student Movements  الطلبة اتمن قبل الجميع. كما ظهر في الربع األخير من القرن التاسع عشر كحرك

ابل، ص إسماعيل علي سيعد، مرجيع سي) وأخذت تلك الحركات تطالب باستقالل بالدها من االستعمار خاصةً في البلدان النامية .

239). 
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كما أن الحركات االجتماعية تختلم عن األحزا  السياسية حيث أن الحركات االجتماعية ال تسعى لتسلم مقالييد الحكيم وإنميا      

إسماعيل علي سعد، مرجع سيابل، ص ) ،المظاهر التي قد توجد في فترة من الفترات الزمنيةمن تسعى لمحاولة تغيير في بعض 

وهنالك العديد من الميزات التي تمتاز بها هذه الحركات االجتماعية عن غيرها من التشكيالت األخير  العاملية فيي داخيل  (239

 الدول والمجتمعات كافة. 

 

  ميزات الحركات االجتماعية :  - 9

هنالك العديد من الميزات التي تتصم بها الحركات االجتماعية عن غيرها من الحركات االخر  وذلك كونها تختليم فيي         

أهدافها عن غيرها من التشكيالت االخر  كاألحزا  السياسية والمؤسسات المدنية االخر  ومن الصيفات االساسيية التيي تمتياز 

 ذلك في سعيها لعملها االساسي من أجل العمل على تحقيل أهدافها وهي تتمثل فيما يلي:بها الحركات االجتماعية المنعكسة ب

 فراد وفئات المجتمع.تهدف الحركات االجتماعية إلى تحقيل مصلحة عامة لجميع أ .0

 . من خالل وجودها وتنظيمها وعملها تدعو أليديولوجية معينة .3

 اريزمية في داخل أو خارع المجتمع. وقد تناصر قيادة ك .2

االجتماعيية كالعميال وحركية الطلبية وغيرهيا مين الحركيات إحيد  الطبقيات االجتماعيية أو الشيرائح وقد تكون صيادرة عين  .3

  األخر .االجتماعية 

ات وتتمثل الحركات االجتماعيية فيي نهايتهيا إليى تحقييل بعيض األهيداف واليى تشيكيل حيز  سياسيي ألن الغاليب أن الحركي .3

من الممكن كما أنه أو قد يسيطر عليها أحد األحزا  السياسية الموجودة مسبقاً،  ) * (االجتماعية تقتصر إلى التنظيم المستمر،

 أن تتحول الحركات االجتماعية إلى جماعة ضغط وتأثير في داخل المجتمع. 

إسيماعيل عليي سيعد، مرجيع سيابل، ) لدولية.للحركات االجتماعية أثر على التوجه الديمقراطي كنظيام حياكم فيي المجتميع وا .1

 .(239ص 

تعتبر الحركات االجتماعية وليدة المجتمعات الحديثة، وقد تصاحب الحركات االجتماعية نشاطات بعض األحزا  السياسيية  .9

 . ن أن تؤثر في الحكم أو تشارك فيهوإذا ما كتب للحركات االجتماعية النجاح فيمك

 لذلك تشكل الحركات االجتماعية مظهراً للمجتمعات الحديثة الموجودة حالياً في مختلم مناطل ودول العالم.  .2

 

 أنواع الحركات االجتماعية:  - 22

 يوجد نوعين أساسيين من الجماعات أو من الحركات االجتماعية في داخل الدول والمجتمعات وهي:      

 . الحركات االجتماعية بصفة عامة – 0

 التفياف. حيث تعتبر من هنا أن الحركات االجتماعية وذلك كونها تدور حيول لسياسية المنظمة في ممارسة البعضاألشكال ا – 3

أعضاء هذه الحركة حول فكرة أو رأي معين ومين ثيم ييتم التعبيير عين ذليك بإحيد  الوسيائل المعيدة كالتظياهرات واالحتجاجيات 

                                                 
  Organizationالتنظيم:  ) * (

هو: ))التدرع من حيث المسئوليات والوظائم واألدوار التي يقوم بهيا أعضياء التجميع((، )المصيدر: إسيماعيل عليي سيعد، مرجيع سيابل،          

 (.232ص 
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لقييد عملييت أفعييال الحركييات و وميا شييابه ذلييك ميين أعمييال الحركييات االجتماعيية المختلفيية. علييه أو عقييد المييؤتمرات المناصييرة لييه

االجتماعية في السبعينات من القرن الماضي أي القرن العشيرين عليى النهيو  بقييام الديمقراطيية والعدالية االجتماعيية وبالتيالي 

. ذليك ة السياسيية كاالنتخابيات الديمقراطيية وميا شيابهإلى رفع المستو  في الوعي لد  المواطنين وجعلهم أكثير دخيوالً للمشيارك

عليى  وذليك Social Forces" مية الحركيات االجتماعيية بمفهيوم "القيو  االجتماعييةكما أخذ يعتبر التنظير االجتماعي على تس

واألولييي بالنسييبة ، حيييث تعتبيير أنهييا تمثييل فييي الغالييب الجييوهر األساسييي جتميياع لمييا لهييذه الحركييات ميين أهميييةاعتبييار علميياء اال

كمييا أن نجيياح واسييتمرار الحركييات االجتماعييية فييي عملهييا وسييعيها  للتنظيمييات السياسييية الموجييودة حييديثاً فييي داخييل المجتمعييات.

لتغيير األوضاع المتدنية في داخل المجتمعات يرتبط بظروف ومالبسات متعددة ومختلفة، حتى تقنيع الجمياهير بهيا وتنضيم إليهيا 

 ية بهدف تحقيل أهداف مهمة لها بعد أن تقتنيع الجمياهير بيأن ذليك يمثيل مصيلحة لهيا ولفئيات اجتماعيية غيرهيا.في أفعالها السياس

ال كما أن االنقسيامات والخالفيات فيي داخيل الحركيات االجتماعيية تعميل عليى التقلييل مين تحقييل أهيدافها األساسيية نظيراً النشيغ

األساسية للحركيات االجتماعيية وذليك بسيبب بعيض الخالفيات  بالمباد سك ، حيث يضعم ذلك التمممثليها بأهداف ثانوية داخلية

االقتصادية والثقافية المتبنياة مين جانيب الحركيات االجتماعيية لقيدرتها عليى إيجياد  والمباد التي قد توجد متمثلة بالقيادة والتمثيل 

ا عمل ذلك عليى التقلييل مين الحركية الطالبيية فيي وإحداث نوعاً من التغير في المجتمع، كما ت حدث تغييراً في نواحي أخر  مثلم

إسيماعيل عليي سيعد، ) .د فيي الوالييات المتحيدة األمريكييةستينات القرن الماضي أي ستينات القرن العشيرين وفشيل حركية السيو

 (.223  - 232مرجع سابل، ص ص 

لقد ظهر أن التنظيم وتحديداً المسئوليات ت عتبر من أهم الخصائس التي يجب أن تتوفر للحركيات االجتماعيية لضيمان نجاحهيا     

فالحركات االجتماعية مع الوقيت تحتياع لضيوابط تنظمهيا للعميل عليى  في الوجود والتنظيم والعمل في داخل الدول والمجتمعات،

حييث ظهير أن عيدم ذليك التنظييم  ة على نجاحها فيي الوصيول إليى تحقييل أهيداف معينية لهيا،النهو  بها وتطويرها بهدف القدر

للحركات االجتماعية في فترة الستينات من القرن العشرين هو ما جعل تلك الحركات لم تحقيل مزييداً مين نجاحاتهيا وذليك نتيجية 

داً آنيذاك فيي األنظمية الحاكمية واألحيزا  السياسيية لرفضها وعدائها المتمثل بالرفض ذات الطابع البيروقراطي الذي كان موجو

، وكيان فيي ة الحيية ليبعض الحركيات االجتماعييةكما أعت بر عقد الستينات من القرن الماضي "القرن العشيرين" البدايي الموجودة.

فيي الحيياة السياسيية فيي  حيث أخذت تلك الحركات دوراً مهماً كان له تيأثيراً  ،مقدمتها حركة الطلبة في أوروبا وتحديداً في فرنسا

 هذه المجتمعات،

لذلك فالحركة االجتماعية توصم بأنها هي مسعى جماعي لمقاومة أو تعزيز التغير في المجتمع الذي تعتبر هيذه الحركية جيزءاً  

لطبقية لقد ظهرت الحركات الطالبية وخاصة في فرنسا بعد أن حدثت اتجاهات فيي السييطرة البيروقراطيية مين قبيل اومهماً منه. 

البرجوازية المتنفذة في دول أوروبا خاصةً في فترة الستينات من القرن العشرين، حييث عميل الميالكون ليرأل الميال بسييطرتهم 

المبطنة عن طريل ما يسمونه بفائدة تعزيز النمو االقتصادي، حيث جاءت حركات الطلبة في الستينات من ذليك القيرن كيرد فعيل 

كميا  اعتبيرت حركية الطلبية فيي النصيم األول مين القيرن العشيرين وخاصية حقبية  ذه السييطرة.مباشر على تلك المحاولة من هي

كنشياط  م حييث بيدأت0912، والتي تمثلت بالحركة الطالبيية الفرنسيية عيام ات من أهم الحركات في تلك الفترةالستينات والسبعين

ي ألقتيه تليك الحركية فيي الوالييات المتحيدة األمريكييية ، وأيضياً يضياف إليى ذليك التالقيي اليواعي اليذمسيتقل فيي الحيياة السياسيية

م وفيي عيام  0912وأوروبا والدول العربية متمثلةً بجمهوريية مصير العربيية خاصيةً فيي جامعيات المنصيورة واإلسيكندرية عيام 

 ، والتي تمثلت بحركة الجماهير وانضمام الكثير لها،ر يناير من العام األخير المذكورشهفي م تحديداً  0999
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 كمييا عملييت الحركيية الطالبييية فييي تلييك الفتييرة علييى اجتييذا  الفئييات المالييية والفالحييية لهييا فييي دول أوروبييا والواليييات المتحييدة 

ي نشياط م اليذروة في0999ي تلك الفترة وخاصةً فيي عيام ، حيث تمثل فترة الحركة الطالبية فاألمريكية وجمهورية مصر العربية

 .( 222  - 231إسماعيل علي سعد، مرجع سابل، ص ص ) .الحركة الطالبية المصرية

يتضح من هنا أن االهتمام بعملية التنمية السياسية الواجبة على الحركيات االجتماعيية المتمثلية بالمؤسسيات غيير الرسيمية أو      

جيانس واالنسيجام بيين عملها عليى تحقييل أكبير قيدر ممكين مين عمليية الت ت المجتمع المدني يأتي من خاللما ي طلل عليه بمنظما

الموجودة في داخل المجتمع الساعي لذلك النميو والتحيول اليديمقراطي الصيحيح  ثقافة الجانبين وهي ثقافة النخبة وثقافة الجماهير

وذلك ال يتم إال من خالل عمل الجماهير المنتظم بذلك من خيالل عميل مؤسسيات المجتميع الميدني والحركيات االجتماعيية ومنهيا 

وال بييد هنييا ميين الييذكر للعديييد ميين أسييماء الحركييات الطالبييية فييي عييدد ميين  ات،طالبييية الموجييودة فييي داخييل المجتمعييالحركييات ال

نهج اليديمقراطي فيي أنظمتهيا مواالقتداء بيال اتالمجتمعتلك  البعض من المجتمعات والتي عملت بشكل جدي على النهو  بحالة

 يلي:  ما في العالم بية الجامعية في البالد المختلفةالطال تلك الحركات أهم وأشهر فمن ،السياسية الحاكمة

 . الطالبية في فرنساالحركة  –أ 

 . الحركة الطالبية في مصر –  

 .  الحركة الطالبية في إندونيسيا – ع

 . الحركة الطالبية في إيران –د 

 . الحركة الطالبية في أفغانستان - هـ

الطالبية في كوريا الجنوبية، وهناك العديد من الحركات الطالبية األخر  في الماضي وفي الوقت الحيالي والتيي ميا  الحركة -و 

 زالت تعمل وتناضل من أجل النهو  بواقع المجتمع الموجودة فيه. 

 

 الديمقراطية في ظل العولمة:  - 22

لقد وصم القرن العشيرين بأنيه عصير التحيوالت التاريخيية العاصيفة حييث تحيول اليى معسيكرين وهميا المعسيكر االشيتراكي    

والمعسكر الرأسمالي، وأنفرد هذا القيرن فيي نهايتيه بالمعسيكر الرأسيمالي واليذي أد  فيي النهايية اليى السييطرة مين جانيب واحيد 

النظيام  وانهييارالثورات  انتصارمسمى بالعولمة ووصم القرن العشرين أيضاً بأنه عصر تمهيداً لتطبيل النظام العالمي الجديد ال

االستعماري المباشر وعصر غزو الفضاء وعصير الحيرو  العالميية ونهايتهيا أو ميا تسيمى بيالحر  العالميية الثالثية أو الحير  

      . (33م، ص  0929، )صايل مومني الباردة وعصر الثورة العلمية والعصر النووي.

إن هدف العولمة وسياسة الواليات المتحدة األمريكية هو تحقيل السيطرة والهيمنة السياسية العالمية من جانبها فقيط والعميل       

ناهييك عين السييطرة االقتصيادية عليى أسيواق التجيارة  ،على القضاء على البؤر الثورية فيي شيتى أنحياء العيالم مهميا كيان هيدفها

وهيي  ،ل وربط بلدان العالم الثالث بأحالف ومحاور دائرة في فلكها سياسياً واقتصيادياً وحتيى اجتماعيياً وثقافيياً العالمية بشكل كام

تعتمد في ذلك عليى قواعيدها المتقدمية فيي مختليم منياطل ودول العيالم بميا فيهيا المنطقية العربيية مين خيالل التواجيد اإلسيرائيلي 

لذلك فإن المتتبع لتطور األنظمية السياسيية الغربيية  ( 11مومني، مرجع سابل، ص  صايل) وسياسة االحتكارات النفطية داخلها،

بغض النظر عن طبيعتها في الحكم إال أنها أصبحت تتبع سياسة الهيمنة في محاوالتها للسيطرة عليى العيالم دوالً ومجتمعيات مين 

المتمثييل فييي فبركيية انظمتهييا للحكييم ولغربييية إليييه ودعييوة الييدول ا انتشييارهخييالل النظييام العييالمي الجديييد الييذي أصييبح واضييحاً فييي 

 وخاصةً في إطار خارع تلك الدول،
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حيث أصبحت تلك اليدول تيدعوا للنظيام ذات السييطرة مين جانبهيا وهيو العولمية ولكين بطريقية مبطنية وتحيت أسيماء ومسيميات  

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحرية والمساواة والعدالة االجتماعية وغيرها من المفاهيم األخر .

 االشيتراكيةدول الكتلية الشيرقية وهيي اليدول  انهييارحد خاصةً بعد إن الدعوة للنظام الديمقراطي اليوم لم تعد لتخفى على أ        

ذات النظام المخالم للنظام الرأسمالي الغربي القائم في حكمه على الديمقراطية المفتوحة الحرة ذات الفكر الليبرالي الحديث، إال 

نتيجيةً لتحقييل ذليك، ولكين العييب فيي فئية ذليك أن العيب هنا ليس في النظام الديمقراطي كنظرية وال في النظام الليبراليي الحير ك

النظام الحاكم التي أصبحت تحاول في السعي لتطبيل سياستها وخاصةً في خارجها الى السييطرة عليى العيالم خاصيةً فيي المجيال 

سييطرة السياسة للسوق العالمية من خالل العدييد مين المؤسسيات التيي أسسيت وأسيهمت فيي تليك ال احتكاراالقتصادي القائم على 

العالمي وأن  لالقتصادالعالمية من أهمها منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي أصبحت هي الماسكة 

وفقياً لمتطلبيات تليك الفئيات الحاكمية ألنظمية اليدول الرأسيمالية الغربيية  اقتصادياكان ذلك بطريقة هادفة الى السيطرة على العالم 

لتحقيل للنظام الديمقراطي المبطن في داخله بنوايا تلك الفئات المهتمة بالسيطرة العالمية القائمة على النظيام العيالمي الداعية الى ا

الجديد وهيو العولمية والمحياوالت الجاهيدة لتطبيقيه بشيكل كبيير، وليذلك فالقضيية الديمقراطيية والمسيلك اليديمقراطي الفعليي هميا 

عليي ) فيي ظيل العولمية.خاصيةً التيي تواجيه أيية تيدخالت مين خيالل صيراعها المسيتقبلي  عبارة عن حبل أمان المجتمعات وهيي

 .(093ص م،  3113، الكواري

محميد السييد ) جياء ميع بدايية التسيعينات مين القيرن الماضيي أي القيرن العشيرين ) * ( Globalizationإن ظهور العولمة         

وهي السبب الرئيسي للتطرف الموجود حاليياً فيي العيالم، فيالتطرف دائمياً ييدل عليى وجهية نظير (  191سليم، مرجع سابل، ص 

مميا أحادية الجانب سواء كان من جهة اليمين أو من جهة اليسار واالنحياز لحسا  فئة اجتماعية معينة على حسيا  فئية أخير ، 

محميد عثميان الخشيب، مرجيع ) ،األنظمية الموجيودة، وهيذا ميا هيو حاصيل حاضيراً فيي مختليم يؤدي إلى والدة مشكالت جديدة

فهناك بعض اآلراء التي تقول إنه صحوة للدين اإلسالمي وغيره، فهذا يعمل باستمرار إحياء للتعصب الموجيود ( 00سابل، ص 

والعقييول ضيييقة األفييل غييير المثقفيية الموجييودة فييي بعييض المجتمعييات، كمييا أن التعصييب االجتميياعي يعمييل علييى إخفيياء اآلراء 

 .(031 – 033م، ص ص  0991، ملجون ستيوارت ) .واالمتناع عن التشهير بها ونشرهاالصحيحة 

عولمة للعالم تجعل من اليدول األخير ، وخاصيةً دول العيالم الثاليث أو ميا إن اآللية المستخدمة حالياً من قبل الدول الغربية الم      

ير ، وخاصيةً ألهيداف اقتصيادية باتيت ال تقيدر عليى مواجهتهيا بعيد أن أصيبح تيأثول الناميية مجبيرة عليى فيتح حيدودهاتسمى باليد

، ليذلك فأصيبحت هيذه دول تفيتح حيدودها أميام المنتجيات ورأل الميال الغيربيين، المياً وليس على كل دولية عليى حيدااالقتصاد ع

حيث أصبح بمقدور الدول الغربية المقدرة على إلغاء عملية التنمية المستقلة أو التنمية الوطنيية المتعلقية بكيل دولية عليى حيدا مين 

عييالم الثالييث ومنهييا الييدول ، خاصييةً دول الممارسيية للهيمنيية علييى الييدول األخيير الييدول الغربييية  حيييث أصييبحت ،خييالل االقتصيياد

     .(003 – 000م، ص ص  0999، لرحمنأسامه عبد ا) .العربية

                                                 
  Globalizationالعولمة:  ) * (

حيدود القوميية لليدول بطريقية نشيأ هي: ))نظام دولي جديد يعتمد على التكامل بين رأل الميال، والتكنولوجييا، والمعلوميات التيي تتخطيى ال         

تكنولوجية باألسال. وفي هيذه الظياهرة، التيي تجسيد طبيعية النظيام اليدولي فيي  –عنها سوق عالمية واحدة. ومن ثم فإن العولمة ظاهرة اقتصادية 

نت التيي تسيتخدم فيي الدولية، وكيفيية حقبة ما بعد الحر  الباردة، فإن "قوة الدول ال تقال بمتوسط الدخل الفردي، وإنما بعدد خطوط شبكة اإلنتر

في القرنين التاسع عشر والعشرين، القاهرة: دار  –استخدام وفهم وتوجيه تلك المعلومات"((، )المصدر: محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية 

  (.199 – 191م، ص ص  3113الفجر الجديد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
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 التقليسإلى كما أن التنمية الصحيحة بكافة أشكالها تهدف في أبعادها المختلفة وخاصةً من النواحي االجتماعية واالقتصادية      

القائم على زيادة حدة التفاوت فيي توزييع اليدخل والثيروة، إال أن سياسيات دول العولمية تعميل عليى  والحد من التمايز االجتماعي

. ل ويهيدم عمليية التنميية مين أساسيها، بيالمنافي والمنياقض لعمليية التنمييةفذلك يعمل من التمايز  األفراد،خدمة فئات محدودة من 

كما اعت برت سياسة العولمة  الدولة االستعمارية على التغلغل في اقتصاديات الدول المتخلفة أو الدول النامية. وذلك بعد أن عملت

هنا مرتبطة بعملية تهميش لمختلم دول ومجتمعات الوطن العربي بحييث تختفيي مين خيالل عمليية تليك التهمييش السياسيية لتليك 

ذلك ببسط النفوذ للدول الغربية من خالل األبعاد المختلفية لاييدولوجيا الغربيية الديمقراطية وحقوق اإلنسان الظاهرة، حيث تمثل 

 .( 002  - 001أسامه عبد الرحمن، مرجع سابل، ص ص ) وهي المتمثلة بالبعدين األساسيين وهما:

 . بي بمحوره وهو سياسة السوق الحرة: الذي يأخذ المنهج الخاص بالنظام الرأسمالي الغرالب عد االقتصادي .0

الب عد السياسي: ومحوره الرئيسي وهو الديمقراطية وحقوق اإلنسيان حييث تظهير هنيا السياسية المطبقية والقائمية عليى نظامياً  .3

خاصيةً فيميا يتعليل  ، أميا الب عيد السياسيي فيطبيل وفقياً ليرتيتهم المنعزلية فقيطر فيي تطبييل النظيام االقتصياديمزدوجاً للمعايي

ولمة، حيث أن الغر  لم يعد خاصةً في عصر العولمة طرفاً خارجياً من خالل أعماليه، بسيطرة الغر  من خالل سياسة الع

، أو بوجيوده المتغلغيل فيي ات، سيواًء بوجيوده القسيري المفيرو بل إنه يشكل اآلن طرفاً داخلياً في معظيم اليدول والمجتمعي

م للغير  بأنيه بيات هيو الطيرف أي مختلم الدول عبر قيو  تنطيل باسيمه دونميا حاجية إليى أن تيتكلم، حييث أن هيذا الوصي

 .(029 – 021محمد عابد الجابري، مرجع سابل، ص ص ) الغر  المستعمر، والغر  هو النموذع والمثال في آن واحد.

إن هذه المنظومة العالمية أو ما تسمى بالعولمة واستغالل الديمقراطية لمصالح خاصة مين قبيل الوالييات المتحيدة األمريكيية       

ودول أوروبا ي عتبر هو استعماراً جدييداً، حييث أن سياسية العولمية تزييد مين انتشيار األفكيار واآلراء عبير حيدود اليدول المختلفية 

فيإذا بقييت العولمية (  399أنتيوني غيدنز، مرجيع سيابل، ص ) لنشطة في كثيير مين دول وبقياع العيالم،وتعزز إحسال المواطنة ا

دون مواجهيية فسييوف تلحييل أضييراراً بالغيية وكبيييرة وتطييرح مخيياطر جسيييمة علييى حييياة المييواطنين العيياديين فييي جميييع أرجيياء 

 ابتعادارتباط بين العولمة والتطرف فيعني ذلك  لذلك فهناك(  322أنتوني غدنز، مرجع سابل، ص ) المعمورة دوالً ومجتمعات،

 . المناد  بها في ظل وجود العولمة الديمقراطية

إن قوانين التطور الرأسمالي تتمثل في قانون تركز وتمركز رأل المال مع ما يرافل ذلك من زيادة للفقير والبطالية فيي داخيل     

الواليات المتحدة األمريكية بعد احتالل العراق أكثر تعريية مين قبيل بعيد الدولة وخارجها أي محلياً ودولياً، حيث أصبحت سياسة 

كميا أن الشيركات المتعيددة الجنسييات تسيعى فيي ظيل نظيام السييطرة العالميية وهيو العولمية إليى تحوييل االقتصياد  م. 3112عام 

الميال المنيتج أي الصيناعي،  الدولي إلى سوق واحيد دون وجيود عوائيل أميام حركية رأل الميال وهيو رأل الميال النقيدي ورأل

ين ...، مرجع سابل، ص ص مجموعة من الباحث) المال النقدي، إلى رألحيث يتم من خالله وهو رأل المال الصناعي التحول 

مجموعية مين البياحثين ...، مرجيع سيابل، ) ،لذلك فأصبح العالم يقوم على أسال توسع رأل الميال وحركية التجيارة(  32 – 09

 وفقاً للنظام العالمي الجديد وهو المتمثل بنظام السيطرة ذات القطب الواحد أي العولمة. (  29ص 

م  انهيييار االتحيياد السييوفيتي رسييمياً وتحييول دول الجماعيية األوروبييية إلييى االتحيياد  0990لقييد شييهد شييهر ديسييمبر ميين سيينة     

يتوقيع أن المنظومية الفكريية  فوكيو ياميال فرنسييس ،  وهيذا ميا جعيماسيتر نجيت""معاهيدة األوروبي بموجب معاهدة بينهم وهي 

الليبرالية ستسود في تطور السياسة الدولية حتيى نهايية التطيور التياريخي الحيالي وال  –والنظامية للدول والمجتمعات الرأسمالية 

 يوجد منافس لها، 
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الواضحة لصيالح المنظومية الرأسيمالية نفسيها  إال أنه وكما يظهر فإن النسل والنظام العالمي الراهن يتسم بحالة من عدم التوازن

مسيرة لحالة من التوازن العالمي في مختلم دول ومجتمعات العالم حيث أنها ستتجه فيي ميد  أطيول نحيو التعدديية ليذلك  هاولكن

 .( 193  - 193محمد السيد سليم، مرجع سابل، ص ص ) الحال.

لقد ظهر في بداية الحديث عن العولمة في هذه الدراسة أن البعض يعتبر أن موضوع العولمة هو خارع عن نطياق موضيوع      

الديمقراطية، وعن موضوع الدراسة الحالية تحديداً ، ولكنه حسب رتية الباحث في الدراسة الحالية ال يمكن دراسية الديمقراطيية 

ن العولمة هي معياراً أو متغيراً عملي وعالمي موجود وال يمكن تجاهليه وال تخيرع أيية دولية بمعزل عن ما يحدث عالمياً بحكم ا

ومجتمع في العالم على نطاقيه، وال بيد مين النظير إليى الديمقراطيية برتيية متكاملية ، فيالمجتمع العربيي الفلسيطيني ميثالً ال يمكين 

لمساعدات التيي تقيدم ليه مين قيامه على ا العالم وبحكم انه يعتمد فين هذا النظر اليه بمعزل عن ما يحدث عالمياً بحكم انه جزء م

األمريكيية ، فالديمقراطية أصبحت من متغيرات العولمة أو بعداً من أبعادها االستراتيجية لدول الغر  والواليات المتحدة الخارع

تطبيل الصيحيح بشيكل فعليي للتحيول ، حتى ولو جياءت بهيا بثيو  جدييد وجمييل فيالمهم هنيا هيو الجيوهر وهيو المتمثيل بيالخاصةً 

. كميا توصيم العولمية العولميةالديمقراطي الحقيقي وليس المظهر اليذي يكمين خلفيه االسيتعمار المخفيي أو االسيتعمار الجدييد أو 

ال بيد مين تعرييم لمفهيوم العولمية بشيكل واضيح عين الديمقراطيية فيي عصير العولمية  فقبل الحيديثبأنها تلتهم ثروات الشعو ، 

 "،الحيدود بيين اليدول وانتهياءعملية سيطرة النظيام ذات القطيب الواحيد " :هيو انها أي العولمة تعريم لمفهوم العولمة هوأبسط 

ميين العامييل السياسييي فأصييبح القييرار االقتصييادي اليييوم عييابراً لحييدود الييدول  أكثييرفالييذي يييتحكم بييذلك هييو العامييل االقتصييادي 

وذلك بسبب الحاجة الملحة التي اصبحت عند كل دول العالم لهذا العامل بحكم عدم قيدرتها  ،لهوالمجتمعات والقارات دون دعوة 

على مواجهة هذا التييار القيوي الجيارف اليذي انهيارت فيي ظلية كافية اليدول والمجتمعيات فيي هيذا العيالم اجميع دوالً ومجتمعيات 

 أيضاً. 

ديد وهو العولمية وذليك للعميل عليى تحقييل رغبيات اليدول القائمية في ظل النظام العالمي الج اصبحت ت ستغلن الديمقراطية إ     

فكيل شييء ، متها الوالييات المتحيدة االمريكييةوهي الدول العظمى وفي مقد، مي الجديد والم عولمة لهذا العالمعلى هذا النظام العال

ومحاوليية اشيياعة وجييود حكييم  تحييت غطيياء الشييرعية الدولييية بييهبييات واضييحاً اليييوم فمثلمييا حصييل فييي العييراق ميين تييدمير وتحكييم 

بهيذه وال ييأتي . العكيس نمياوإفالمنهج الديمقراطي الحقيقي والفعليي ال ييأتي مين االعليى اليى االسيفل ، ديمقراطي للشعب العراقي

بالشيكل الصيحيح حتيى تتشير  كافية فئيات المجتميع لفهيم هيذا التحيول  لتطبيقيهنما يحتاع الى فترات طويلة من الزمن السرعة وإ

مثلميا اثبيت ذليك معظيم المنظيرين مين ان سيوء  ليهمن دون فهم ، تطبيقهوخيمة اذا ما تم  عواقبهال ستكون إو لهالصحيح  بالمعنى

 اعتبرتييهكمييا  وتسييلطه وحكومتهييا للدولييةأي  قييد يييؤدي الييى الفسيياد والظلييم وسييوء االدارة الحكومييية وعييدم الشييرعية لهييا تطبيقييه

فاذا كانت العولمة في هذا العصر تأتي بعيدم الحاجية لوجيود اليدول بشيكل عيام  ،ي ثبت ما يجري حالياً في العراق ، فهذاالماركسية

فما هي الحاجة الى الحدود الدولية وتطبيل الديمقراطية الليبرالية القائمة على اسال الحرية في عالم موحد محكوم من قبل قطيب 

 فيه؟واحد وال تقوم العدالة 

غير شرعية لرفيع المطاليب  وسيلة انهعلى  في ظل عدم التطبيل السليم للديمقراطية هنتنجتون الى الفساد صامويلاشار لقد       

عبيد الغفيار ) .ليه فيميا يتعليل بالنخبية الحاكميةأي الحياكم المسيتبد  هيذا يرييدهأي واحد  إلزالهمن قبل الحاكم  هواستغاللالى النظام 

سيلوك للمسيؤول او الموظيم العيام بحييث يشيكل  انيهكما يشير هنتنجتون اليى الفسياد عليى (  033ص ، م 3113، اد القصبيرش

 انحرافاً عن المعايير المقبولة من اجل تحقيل غايات خاصة 
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بسيرعة وميد  التغييير االقتصيادي واالجتمياعي  وميداه درجتيهموجود بهذا المعنى في كل المجتمعات لكنة ييرتبط فيي  انهويعتقد 

، ينتشر بين االفراد افترا  بأن لديهم حقوقاً متساوية يعتقيدون القيم والمعايير على نطاق شامل في مليات التغييرفعندما تحتاع ع

كالحركيات االجتماعيية مثيل  الجماعات الجديدة التيي تفرزهيا التغيييرات المتبادلية المتتاليية هذهفي مواجهة الدولة وتبدأ  بامتالكها

 والمتغييرات والظيروف والمهنيين والضباط من تقييم االوضاع في مجيتمعهم فيي ضيوء تليك المعياييرالطال  والمثقفين حركات 

ن السيلوك اليذي كيان وهكيذا فيإ، هيذه المعيايير والقييممثيل  يتقبيلالجماعات هيي اول مين يعتقيد و هذه، وذلك ألن لحقوق الجديدةوا

الديمقراطية تعمل  مباد ن غيا  إيدعي هنتنجتون ولذلك ، ير مقبولمعايير التقليدية يصبح غيعتبر مقبوالً وشرعياً وفل القيم وال

عبيد الغفيار رشياد القصيبي، مرجيع ) وعملية، مكانتيهعلى نشر الفساد بطريقة كبيرة كما ويشير الى مستو  الفساد من كل حسيب 

بعييداً عين الفوضيى والفسيياد   تطبيقيهفمين السيمات الرئيسيية لتطبييل النظيام اليديمقراطي اذا صيح (  031 -029ص  سيابل، ص 

 هي:

  وغيرها من الحريات األخر .يقوم على اسال الحرية واالحترام ال سيما احترام  شخصية الفرد  انه - 0

 ذاته وفي غيره.االعتراف بقيمة الفرد في  - 3

هم على النمو ما دام عنيدين قادر واالفرصة حتى يكون هموتعطي كما تعمل الديمقراطية الفعلية على تهيئة الفرص امام االفراد - 3

فكما جاء معنى الديمقراطية الصحيحة، فالديمقراطية بمعنى سيلطة ومعناهيا  ،وامهما استطاع هملذلك مع عدم تحديد نمو استعدادا

، )احميد موسيى حسين بكيار لتحقييل اهيداف الجمياهير فيي حيياة افضيل. وأداةحكومة الشعب فالسيلطة والقيانون مليك الشيعب كلية 

    .(02ص م،  0999

الدراسية الحاليية ليسيت فيهيا ميا يتنياقض ميع مبادئهيا ولكين اليذي يفعيل  هيذهن الديمقراطية بحد ذاتها وكما يستدل من خيالل إ      

التيي تعميل عليى اسيتغاللها فيي ، ون او الدولية القائمية عليى تطبيقهياأي االنسيا ،ء لها هو المطبل لهيايالتناقض فيها والتشوية الس

لد  الفئة او بعض الفئات الحاكمة او بعض اليدول السياعية اليى ذليك مثلميا  االوقات لتحصل على مكاسب شخصية محددةبعض 

يسيتغل  فيي الوقيت الحاضيرأصيبح التطيرف فلقيد والذي اصيبح وجيودة بشيكل معيولم ايضياً،  يعمل التطرف االن الموجود عالمياً 

اخيذت تقيوم عليية بعيض الفئيات حاليياً فيي العيالم متيأثرة مين النظيام العيالمي الدين االسالمي لتحقيل اهداف ذاتيية للتعصيب اليذي 

فالخطيأ ، االستعمار المخفيأو أو االستعمار العالمي الجديد  العولمة أو التدويل العالميتحت أسماء ومسميات مختلفة منها الجديد 

فييمن يحياولون بيل ويعمليون جاهيدين مينهم وبكيل قيواهم  الخطيأهنا لييس فيي اليدين االسيالمي وال فيي النظيام اليديمقراطي ولكين 

ن اليدين االسيالمي هيو ديين تسيامح مع العلم ا ،لنيل مكاسب خاصه بالقوة تطبيقهوطاقاتهم على اخذ مثال ألحد الجانبين ومحاولة 

مسياواة والشيرعية وحقيوق ، والنظام الديمقراطي ايضاً هو نظام يقوم على الحرية والوم على االعتداءات على الغيرخاء وال يقوإ

نيية فييي االنسيان وتطبييل القيانون اميام الجمييع ويتطليب الشيفافية والوضيوح فيي تطبييل القيرارات الحكوميية المصييرية منهيا واآل

، صيراع المتطيرف المرئيي والغيير مرئييال يأتييان مين بوتقية ال االسالم والديمقراطيةأي وهكذا فالنظامان  ،تطبيقها على االفراد

من هذا الذكر هو للمقارنة بين اإلسالم والديمقراطية، ولكن شارة هنا إلى أنه ليس الهدف مع اإللهدف شخصي او فئوي المستغل 

، على اعتبار أن محاولة المقارنة بين المفهومين وهما اإلسالم والديمقراطية رتية الباحث في اإلشارة إلى ذلك هنا للتوضيح فقط

نظيام اليديمقراطي البشيري فيي للمنهج اإلسالمي أنه رباني فيي مصيدره عليى العكيس فيي المرفوضةً من قبل البعض في نظرتهم 

س فييي االنظميية االنظميية ولييي هييذهيسييعى لتحقيييل العييدل ولكيين الخطييأ فيييمن يطبقييون  والديمقراطيييةسييالم أي اإل فكالهمييا مصييدره،

 ، يتناسب مع الحاكم الموجود طي بمامثلما يحاول بعض المثقفين العمل على تفضيل النظام الديمقرا ، أونفسها
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ـ   020، ص ص م 0992، )عبد الحبيب سالم مقبل فهذا دليل على سوء االستخدام لذلك النظام والتمسك به بطريقة غير مقبولة،

احميد الرشييدي وعيدنان ) .فيجب ان يكون نظام يحمي االنتخابيات وعيدم تهمييش مين يسيقط فيي االنتخابيات بصيورة كليية(  023

 .(39ص  ،مرجع سابلالسيد حسين، 

الشاسييع لفشييل  وال بييد هنييا إال أن يييتم عيير  للتبيياين والحقيقيية، كمييا أنييه ال بييد ميين الييذكر هنييا أن هنالييك فييرق بييين الشييعار      

كمييا أنييه يمكيين قييوار  صييغيرة متباعييدة،  هالتييي ال تييرحم موجييات رياحهييا العالييي  العولمييةالديمقراطييية خاصييةً فييي وقييت زحييم 

في سبيل معرفة تفكك االنظمية السياسيية غيير المؤهلية بالشيكل السيليم لتطبييل الديمقراطيية الفعليية  العولمةاالستفادة منها أي من 

خاصييةً مثلمييا هييو ظيياهر اليييوم فييي الييدول والمجتمعييات، حيييث ت عتبيير القييارة االفريقييية دوالً ومجتمعييات نموذجيياً حقيقييياً لكارثيية 

كبيرة التي تجر معها تبعية سياسية واقتصادية وثقافية للدول الصناعية الكبر  من اهمها دول أوروبيا وأمريكيا فضيالً المديونية ال

 .( 023  - 039، ص ص مرجع سابلاحمد الرشيدي وعدنان السيد حسين، ) عن توقم التنمية في داخل دولها ومجتمعاتها.

مختلم االنظمية السياسيية وغيرهيا عليى  والتحديث فيالتقدم والتطور  انعدامل على إذاً إن العولمة كما جاء هنا تعمل كعائ        

 اقتصيارها، إذ ال بيد مين أن تجيري عمليية التحيديث فيي كافية المجتمعيات وعيدم نمية بكافة صورهاأن ذلك يعيل عملية الت اعتبار

على احد  المجتمعات والدول كميا هيو موجيود اآلن لييتم العميل عليى تنمينهيا لكافية المجتمعيات والنهيو  بهيا عليى أكميل وجيه 

 حالياً.  باإلرها ليتسنى لها اللحاق بركب الحضارة العالمية المتقدمة بعيداً عن العنم والعنم المضاد أو ما يسمى 

عدا عين تيأثير المتطيرف ، بالمباد  االلتزاماو كذريعة  ،عندهالبعض نتيجة فشل  يتخذهقد  المباد ء لبعض يالتطبيل الس إن      

بسيبب الحرميان اليذي ييأتي كنتيجية مين نتيائج  ل رهيا النفسي المندرع تحت قائمية االعميال االرهابيية الغيير مرئيية او المقدمية 

للعدييد مين االنظمية  اسيتغاللهوميا يحياول مين  أشيكالهفية االرهيا  بكا اليى ومن ثم العزلة،و العولمة الحالية المؤدي الى التطرف

فالحرميان والتطيرف هميا نتيائج حتميية للعولمية والليذان  االرهابيية الخاطئية، هسواء كانيت دينيية او غيرهيا كغطياء لتبريير اعمالي

واالعتداءات على الجميع من دون تفريل احياناً تحت اسماء ومسميات خاطئة مثلما يحصل عنيد بعيض  ل رها  كمقدمةيعمالن 

وذلك كلية ينيدرع فيي  فتصبح الرتية للمذهب الديني عمياء وال تفرق بين الصحيح والخطأ، من دول العالمالجماعات وفي بعض 

 . اطار الحرمات

يخية الداعية الى المنهج الديمقراطي وذلك من قبل بعض الدول التي تحاول فير  لقد تم العمل على تشوية الصيرورة التار      

وحتيى لييو حصيل بعييض الطييرق  ةفيال يمكيين لهيذا النظييام اليديمقراطي ان يطبييل بهيذ ،هيذا النظييام بطيرق فوقييية وتسيلطية وعدائييية

بالصييورة المناسييبة  هذا لييم يييتم تطبيقييال فتييرة وجيييزة وسييتعمل علييى انهيييار ذلييك النظييام اإالييدول فمييا هييي  االسييتقرار فييي عييدد ميين

فمهميا كانيت الفتيرة الزمنيية طويلية فيال تعتبير فيي حيياة الشيعو  ، عين الفتيرة الزمنيية التيي يسيتغرقهابغيض النظير  ليهوالمعقولة 

نسيبي منهيا فيي  والمجتمعات فترة طويلة حتى ولو تعاقبت عليها وفي تطبيقها االجيال جيالً بعد جيل حتيى ييتم الوصيول اليى قيدر

المتعلقة بالتحول الديمقراطي بصيورة خاطئية فتعميل  المباد  ناك بعض الدول تعمل على تطبيل عدد من، فهالتطبيل الخاص بها

هيو عيام لمصيلحة  على تطبيل االنتخابات بصورة مشوهة وتأخذ مبدأ وتترك االخير وتأخيذ ميا يتضيمن ميع مصيالحها وتتيرك ميا

دعوة للديمقراطيية وفقياً لقيانون النظيام العيالمي الجدييد القيائم عليى حيدود دول المركيز واالطيراف المجتمع ككل، فكيم ستكون ال

 االدول بتاتياً... ؟ ! مثلمي هذهالفاصلة بينهم، فهل يريدون الديمقراطية صورة مصغرة لهم... ؟ ! او ال يريدون غير وجعل الحدود 

فيأين حقيوق االنسيان والشيرعية الدوليية  ،فيعانون من الموت يوميياً ، خر د ايحصل حالياً للماليين من السكان في الصومال وبال

 اإلنسانية؟ التي تتغنى بها دول العالم المتقدمة في الحضارة 
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وذلييك  يريدونيهاليدول المسيحوقة طريقياً لهييا للسيير فيي المسيار اليذي  هيذهفهنياك بعيض اليدول المهتمية بمصيالحها فقيط تتخييذ مين 

ونتيجةً لعجز الرأسيمالية كنظامياً بنيويياً عين تجنيي العيالم عليى اليرغم  انهفيظهر هنا ، لعولمة القائمة حالياً للسيطرة العالمية وفقاً ل

من عالمية طابعها االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي وغيره لكنها هي العالمية التي يحكمها قانون التطيور الالمتكيافىء 

 .(03ص ، م 0999، حمد عبد الجبارومعبد الرزاق عيد ) في مختلم دول العالم.

احمييد ) زدواجييية فييي المعييايير المسييتخدمة اتجيياه بعييض الييدول دون غيرهييا،االإن النظييام العييالمي الجديييد اليييوم يعمييل علييى      

نميا أتيت بخطيوات ة ليسيت حيدثاً عيابراً بشيكل عرضيي وإفالديمقراطيي(  031، ص مرجيع سيابلالرشيدي وعدنان السيد حسين، 

هيذا  ومترابطةليات هذا التطور متالحقة آ، كما ان حلقات ولعمليات مد وجزر في مراحل تقدمهاتعرضت  هاوأن مستمرةتطوريه 

الى الذكر مع وجود التمييز بين الدول المطبقة لهيا فيي البدايية، حييث كيان هناليك تميييز واضيح فيي دول اوروبيا نفسيها  باإلضافة

حتى تيم الوصيول اليى الفكير الليبراليي، فأخيذت الديمقراطيية تنميو نحيوه حتيى الديمقراطية  نشأة هذا النظام أي منبت والتي تعتبر

... إضيافة  ، السياسيية واالجتماعيية وغيرهيالمختلفة لكافة المجاالت الحياتييةاوصولها الى المراحل التحررية الفردية والجماعية 

دعيه يعميل دعيه يمير، كميا أن  القيول الحريية فيي القائمية عليى اسيال مبادئهياوفقاً لما تأتي الليبرالية في ، الى المجال االقتصادي

لذلك ال بد  في صلب موضوع الديمقراطية وفي مدلوالتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية .... ال ، وبما أنها الحرية

 . من إتباعها في ظل تطبيل النظام الديمقراطي الفعلي بشكل صحيح

ايضاً اثراً مهماً فيي اليدعوة اليى الحريية، حييث أصيدرت وثيقية اعيالن حقيوق االنسيان م  0929ة الفرنسية سنة كان للثور لقد     

، ونصيت ايضياً بكافية المجياالت والتي بدورها بدأت في التركيز على حرية البشر والدعوة الى مساواتهم في الحقوق والواجبيات

 ،والخاصة بشتى صورهاالعامة منها  المختلفةشؤونهم الحياتية  في مضمونها على ضرورة وجود حل المواطنين في ادارة

هذا في التدرع المتباين للعمل على تطور وتبلور فكرة الحرية وحقوق االنسيان والعميل عليى تحدييد وظيائم السيلطات المختلفية  

فيي االنظمية الديمقراطيية فيي  ، والتي عملت ضمنياً على التطور االساسييبمباد  القانون الدستوريبعد ان عملت على االرتقاء 

 .(033، ص مرجع سابلاحمد الرشيدي وعدنان السيد حسين، ) . دول اوروبا وانتشارها عالمياً بعد ذلك ...

في الممارسات وليست في نصوص المواثيل بكافية اشيكالها دوليية  الخاطئة في تطبيل الديمقراطية الفعلية جاءت إن االشكالية    

والحرييية والعداليية هييي  ،ن قيييام الدوليية العصيرية والتييي يطلييل عليهيا دوليية القييانون والمؤسسياتأكميا ه. كانيت ام عربيييه واسييالمي

 قبيل ان يكيون شيرق اوسيطياً  ، إال أن الواقع جاء مختلم عن ذلك حتى عالمياً نسانوال يمكن ان تصان بدونها حقوق اال ،االسال

فالواليات المتحدة االمريكيية (  091  - 019، ص ص مرجع سابلاحمد الرشيدي وعدنان السيد حسين، ) عربياً أو فلسطينياً، أو

عنيد سيقوط النظيام العراقيي  فيي العيراقالشيمولي القمعيي، كميا هيو الحيال  للنظيام السيلطوي"فبركية"  تأتي بل أتت بعملية تجميل

الديمقراطيية للحكيم االسيتبدادي الجدييد عين طرييل عملييات الفبركية للنظيام السيابل ولكين  بثيو  لتلبسه م 3112 السابل في العام

 عين ذليك فوكو ياميافالهوية القومية العراقية لم تختلم ولكن وفقاً لمفهوم نهاية التاري  حسب ما يقول  ،جعلته يميل الى مصالحها

فبركية النظيام السيلطوي فهي لم تعالج االبنية االساسية للنظام القائم ولكن تمت المعالجة وفقاً لمصلحة ذاتية خاصة لها فقيط وهيي 

وال بيد هنيا مين توضييح تطبييل التحيول الشمولي من قبل الواليات المتحدة االمريكية وحكومة بريطانيا بطريقة عميل تجمييل ليه، 

وفقياً لنظيام العولمية السييطرة مين الغير  عليى الشيرق المتمثل في والمحيط أو دول اليمين واليسار  الديمقراطي في دول المركز

فيي بقيية أنحياء العيالم دوالً  اقتصياديافي السيطرة العالمية من قبل عدد من دول العيالم المتحكمية  الخصخصة القائمة على أسال 

 .انظمة حاكمه ومجتمعات وأفراداً و
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يظهر هنا أنه ال بد من توضيح االسيتعمار الجدييد اليذي يوضيح حالية السييطرة مين قبيل طيرف واحيد عليى الجمييع وفقياً لميا       

لتعميل الشر  الدرامي الحاصل بين وجيود االمية مهميا كيان التفسيرات عن قدوم وهدف قدوم هذا النظام بأنه جاء  هذهجاءت به 

ميين خييالل الييدعوة الييى  عولميية العييالمالييى العمييل علييى  باإلضييافة يابهييا فييي الزمييان،نوعهييا عربييية أم غيرهييا فييي المكييان وغ

فيي اسياليب  فيي صيورتها الشيكلية فقيط وهيي الصيورة الظياهرة من خالل انتاع توازنيات جدييدة أقيل همجيية وذلك الديمقراطيات

عين ذليك  اليوعي والالوعييائمية عليى أسيال حتى توجد حالة من االرباك في الفهم للمعرفة الق توسيع رال المال وتدويله عالمياً 

ر أو االسيتعمالعولمية اصيورة فهيذه هيي  ( 09   - 09، ص ص عبد الرزاق عييد ومحميد عبيد الجبيار، مرجيع سيابل) التحكم به،

 إذاً ... ؟ !  فما ضرورة الدولة في عصر العولمة  ،الجديد المغطى بثو  جديد وجميل

واليذي  "العولميةاالسيتعمار المخفيي "/ المتغر  كما يريده الغر   حاليياً فيي ظيل نظيام االسيتعمار الجدييد  العقل الشرقي إن     

عبيد اليرزاق عييد ومحميد عبيد الجبيار، مرجيع ) ،حداثة االفكار بل حداثة االشياء وحداثية السيلطة أصبح غير قادر على استيعا 

)عيسيى  اشكالية في المفهيوم وازمية فيي الممارسية،هو الذي بات مطلوباً خاصةً لد  تلك الدول، فاصبح هنالك  ( 30 سابل، ص

أراد الكاتب هنا التوضيح فقيط ولكن  الحاليةفقد يعتبر البعض أن هذا ليس حديث موضوع هذه الدراسة (  9، ص م 0992، بيرم

مين قبيل العدييد مين اليدول  اسيتغالله، االساسيي وهيو التحيول اليديمقراطي وكيفيية لدراسة الحاليةلعالقة المرتبطة بين موضوع ال

كيان مين الواجيب فليذلك ، اة فيي الحقيوق والواجبيات كميا ييدعىوخاصةً الدول صاحبة الفكر الديمقراطي الحر القائم على المسياو

 . يديولوجياً وسياسياً وفكرياً تاريخياً وأ قدومهابعد أن أصبحت الديمقراطية معروفة في  ، خاصةً االشارة اليه

إذاً إن الديمقراطييية أصييبحت تلييزم العديييد ميين الييدول والتييي ميين أهمهييا الواليييات المتحييدة االمريكييية اآلن أكثيير ميين أي وقييت       

سياسيتها فيي هيدفها االساسيي المتمثيل  عندما شيعرت بيالخطر عليىمضى خاصةً في سياستها الخارجية مع بقية دول العالم وذلك 

صبحت مستخدمة للعنم في ظيل دعوتهيا للديمقراطيية وذليك بسيبب تنيامي المعرفية عين سياسية امريكيا أو ،سيطرتها على العالمب

وهذا ما هو حاصيل ، بخطر على البرجوازية التابعة لهافأصبحت تستخدم طرق مشوهة للديمقراطية عندما احست  ،االستعمارية

 وأن كان قد خطط له من قبل للعديد من عقود خلت.  حالياً 

اليدول القائمية عليى سياسية العولمية أو االسيتعمار الجدييد،  فأصيبحت ال تسيعىالعولمة هيي اداة للسييطرة عليى العيالم إن  ذاً إ      

 خاصيةً  العيالمنميا تعيدت ذليك للسييطرة عليى بقيية دول ومجتمعيات إو ،بعيض المجتمعياتللسييطرة عليى  فقيطالمخفيي االستعمار 

، فأصيبح كافيةمختليم دول ومجتمعيات العيالم  ومن ثم عسكرياً وسياسياً ألن االقتصاد هو الذي يحكم بقيية الجوانيب فيي اقتصاديا

يرييد التميرد يكيون مصييره  غييره دأحيوأي  التيابع لهياالمجتميع هيو وخاصةً الواليات المتحدة االمريكيية للغر   المثاليالمجتمع 

هيا أي إرادة راداتعولمية حسيب إالوفقاً لتطبيل  ديمقراطيةحديثة لل ومباد فأصبحت تلك الدول تشكل قيماً   ....ي االفغاني والعراق

فهيي بخيير أي  فما دامت االرادة العربية تصيب فيي خانية المصيلحة الغربيية ومنفعتهيا ،األمريكيةوالواليات المتحدة  الغر  دول

مرضي عنها من قبلهم، وأن أي دولة تريد التمرد على تلك السياسة المرسومة يجب ردعها حتى تتمكن من الرجيوع والسيير فيي 

العييودة الييى المسييار الطبيعييي المزعييوم الييذي يشييكل حاليية  بمعنييى  ،الطريييل الصييحيح حسييب مييا تييراه دول االسييتعمار الحييديث

الحياكم ن كميا أ عليى ذاتيه.مين خاللهيا نتجها الوعي الغربيي بسياسياته االسيتعمارية المتمركيز مزعومة وغير حقيقية ي استمرارية

ليذلك  العربي عليه ان يقدم تنازالً واحداً معروفاً وواضحاً وهو التنازل الكلي عن السيادة الوطنية لدولته والكرامية القوميية ألمتيه،

أو  ةمفهيوم الشيرق أوسيطيوسياستها االستعمارية الجدييدة مثيل  تتالءمفأصبحت الدول االستعمارية مستخدمة لمصطلحات جديدة 

 ة، المتوسطي
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 يتوقم حول الموافقية االسيرائيلية الواضيحة النهائيية عين الشيكل اليذي ترتئييه هيي،لكن يجب أن ال يغيب عن البال أن االمر هنا 

التيي يجيب  المطاليب دبعيد الوطنيية والقوميية الحقيوق الالزم للدول العربية ومنها فلسطين السيتيعاد حجم السيادة االصليهو ما و

الفئات الحاكمة فيها من الدول التنازل عنها من قبل النظام العربي لتعترف اسرائيل بسياداته على رعاياه ورعاعه وهي المتمثلة ب

نظاميه  اسيتقراروتيؤمن ليه  االسيتعماريةالعربية، والقائمية فيي حكمهيا عليى االمتيداد للطبقية البرجوازيية الحاكمية فيي تليك اليدول 

بيات يعميل ويهيدف اليى  بالعولميةن االستعمار الجدييد أو االسيتعمار المخفيي أو االسيتعمار غيير المباشير المتمثيل كما أ الموجود.

 أهدافيه تقيزيمالعامة بشكل كلي ومين ثيم  اهتماماتهتدجين المواطن العربي في داخل دولته ومجتمعه وتطويقه وصوالً الى تعطيل 

التي تريدها الدول القوانين االستثنائية  استخدامكما أن العولمة واهداف الدول الداعية لها أصبحت تعمل على    الوطنية والقومية.

اليذي يععتبير مين  نتهياك مبيدأ سييادة القيانونالمتربصة خلفها بحكومتها والتي باتيت متحكمية عالميياً، كميا أنهيا تعميل أيضياً عليى  إ

، إضافة الى ذلك فتعمل تلك الدول أيضياً عليى إحيداث أزمية االحيزا  لنظام الديمقراطي الفعلي في حكمهلقيام ا الدعائم األساسية

السياسية التي تستغلها الدول الغربية والوالييات المتحيدة االمريكيية إلحيداث حالية مين الفسياد اليداخلي والخيالف اليدائم فيي داخيل 

بطريقية  اسيتعمارهافي حالة من الفرقة والخيالف وعيدم االسيتقرار اليدائمين مميا يسيهل لتبقى  استعمارهاالعديد من الدول المراد 

 الباحييث هنييا فييي هييذه الدراسيية الحالييية ويلخييس، المزيفييةالديمقراطييية  المبيياد دبلوماسييية وتحييت غطيياء الشييرعية الدولييية ونشيير 

، ص ص عييد ومحميد عبيد الجبيار، مرجيع سيابلعبيد اليرزاق ) فيما يتعلل بالحقوق والحريات فيما يليي: الراهن الوضع العربي

33 -  21   .) 

 .  ام بتشكيل مؤسسات المجتمع المدنيغيا  الحريات للمواطنين العر  وعدم االهتم -0

 عدم المساواة في الحقوق المدنية للمواطنين في الدول العربية خاصةً ذات الطابع السياسي.  - 3

 واجتماعية وسياسية وثقافية. واقتصاديةغير القانونية المتحكمة بالحقوق المختلفة في أنواعها من حقوق سياسية  المعطيات - 2

الديمقراطييية فوصييم الواقييع العربييي بالميييت فييي تشييكيلة  مواضيييعالبيياحثين عيين  ضكمييا ال بييد ميين الييذكر هنييا وصييم بعيي - 3

 .(1، ص عبد الحبيب سالم مقبل، مرجع سابل) ".خاف الموتوهل نحن احياء حتى ن" الديمقراطي أذ يقول في دراسته 

 

 ها على التحول الديمقراطي: اتالعولمة وتأثير - 21

ن تأثير العولمة يقوم على اسال التوحيد التوسعي في الدول والمجتمعات والذي يقوم ذلك ايضياً عليى اسيال إخضياع أميم إ       

وذلييك ألن وحييدتها تقييوم علييى أسييال . (13ص  ، مرجييع سييابل،جييان وليييام ألبيييار) عنييد اسييتقاللها ميين قبييل األميية األقييو  بينهييا،

المشاركة االجتماعية بعيداً عين السييطرة، فالبنيية االتحاديية للمجتميع الميدني بكافية مؤسسياته تسيتدعي إذاً شييئاً مين التسياوي فيي 

أن التفيياوت المتبيياين فييي الوجييود واألشييكال  التطييور االقتصييادي والسياسييي والثقييافي واالجتميياعي بييين األطييراف المتحييدة، كمييا

الشروط الموجودة مالءمة لتكوين البنية المالئمة لتطور الدولة والمجتمع بشيكل  أكثرواألهداف خاصةً في درجة التطور يعد من 

لمية وتطبيقيه خيالل نظيام العومين ن القوة السياسيية واالقتصيادية تعميل عليى سياسية تجسييد احيتالل األسيواق التجاريية كما أ عام.

، كلما كانت قيدرتها فيي السييطرة أكثير سيهولة وأقير  منياالً مين قبيل دول العولمية، لكين هنياك كلما كانت تلك القو  أقل تكافؤاً و

، كلميا توطيدت وقوييت العالقيات بينهيا أكثرمجتمعات كثيرة مدنية، كاألفراد أو الجماعات الصغيرة داخلها، كلما باعدتها المسافة 

 وتحسنت، فهذه ثمرة مهمة جداً من ثمرات الديمقراطية والتي لم يأتي غيرها بنظام كهذا. 
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كما أن سياسة االنفتاح للبلدان البعيدة التي اتخذتها الدول العظمى في العالم أسهل عليها مين سياسية التفياهم حتيى ميع الشيعو      

فيذلك يجعيل ، ريل الدعوة الى االنفتاح العيالمي، أو التحكم عن طوالتحكم ها ستكون من منطلل القوة العظمىالقريبة منها ذلك ألن

، مرجيع جيان ولييام ألبييار) من معظم دول العالم مسرحاً للسيطرة على أسواقها التجاريية وغيرهيا مين قبيل تليك اليدول العظميى.

 .( 12  - 13ص ص سابل، 

إن التعاون السياسي واالقتصادي والثقافي بين األمم المتجاورة والمتماثلة وخاصةً الدول القوية كدول العولمة يشيكل خطيوة       

والوصييول الييى هييذا المجتمييع الشييامل، كمييا أن كييل تعيياون وتحييالم يييأتي تحييت الضييغوط  االرتقيياءإيجابييية وقوييية فييي طريييل 

جيان ولييام ) ،بيرة المهيمنية عالميياً ال يمكنيه أن يشيكل أي تقيدماً نحيو الوحيدة بيين الشيعو االقتصادية وسيطرة االفكار للقو  الك

 .ية أو دول العالم الثالث والرابعوخاصةً الشعو  العربية وغيرها من الدول النام (91 – 19ص ص ، مرجع سابل، ألبيار

بحييث يعميل  ،العولميةسياسة دول نتائج  منحتمية نتيجة  برمن نتائج العولمة والتي تعت كنتيجة تتضاءلإن الحرية السياسية       

على الرغم من وجيود الديمقراطيية ألن التطبييل جياء بطريقية سييئة  االقتصادي،ذلك بتأثيرات أخر  مثل ازدياد الفقر والضعم 

اإلرهييا   لظيياهرةالعميييل باإلضييافة إلييى أن غيييا  الحريييات العاميية هييو السييبب . (31ص  ،م 3113رفعييت السييعيد، ) للغاييية،

للعولمية  وأساسيية الناتجية عين الحرميان كنتيجية أوليية (011سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه، مرجع سيابل، ص ) والتطرف

 ودولها القائمة. 

 

ص  ، مرجيع سيابل، سيعيد بنسيعيد العليوي والسييد وليد أبياه) تأثيرات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في العاال::  - 23 

033 ). 

لقد أتت العولمة بالعديد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على اليدول كافية عليى وجيه المعميورة حتيى أنهيا توصيم     

. ومين أهيم التيأثيرات الناتجية عين النظيام العيالمي ا نصييباً مين تليك التيأثيرات عليهيابأنه ال توجد دولة في العالم إال وكان لهي

 ولمة هي: الجديد أو المسمى الع

 . االتصاليةتوحيد العالم من خالل الروابط االقتصادية والتقنيات  -0

 . لة بالحدود السياسية واالقتصاديةالحواجز المختلفة بين الدول المتمث انهيار -3

العولمية عمليت عليى التواصيل عليى اليرغم مين أن السيادة القومية للدولية الوطنيية ومقاييس  فقدان الكثير من دالالت معايير -2

 إال أن ذلك يعتبر من اآلثار السلبية لذلك النظام المسمى بالعولمة. البشري في العديد من المجاالت، 

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

وأهداف المجتمع  المجتمع المدني مفهومالمجتمع المدني والتطور التاريخي لمؤسسات  الكشم عن صورةعلى عمل  – 0

 .في داخل المجتمعات عوامل نجاح المنظمات األهليةو المدني

 تحديد صفات المدنية وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدنيعلى دل  – 3

 في داخل المجتمعات.
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دوراً في  وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات االجتماعيةوجود وعمل تبين أن ل – 2

 عملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات.

ها على التحول الديمقراطي وتأثيرات اتوالعولمة وتأثير ،معرفة الوجود لصورة الديمقراطية في ظل العولمةإلى توصل  – 3

 العالم.مختلم دول ومجتمعات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في 

 

 توصيات الباحث:

بعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه ير  الباحث أنه من الضروري اإلشارة الى عدد من          

 التوصيات المهمة، وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية هذا البحث بكل مما يلي: 

طور التاريخي لمؤسسات المجتمع الت لكشم عن صورةوذلك لنشر ثقافة الديمقراطية من خالل وسائل االعالم المتعددة  – 0

 في داخل المجتمعات. عوامل نجاح المنظمات األهليةو وأهداف المجتمع المدني المجتمع المدني مفهومالمدني و

تحديد صفات المدنية وتأثيراتها والعمل على قيام وعمل المتخصصين بهذا المجال بدورهم بشكل فردي ومؤسساتي  – 3

 في داخل المجتمعات. والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدنيومميزات المجتمع المدني 

توضيح وجود وعمل وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية لعقد مؤتمرات وندوات باستمرار  – 2

 في داخل المجتمعات. وأنواع الحركات االجتماعية

ها على التحول اتلصورة الديمقراطية في ظل العولمة والعولمة وتأثيرمعرفة الوجود لإجراء دراسات حديثة ومتنوعة  – 3

 العالم. مختلم دول ومجتمعات الديمقراطي وتأثيرات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في

 

 مقترحات الباحث: 

 تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث بكل مما يلي: 

التطور التاريخي لمؤسسات المجتمع المدني  كشم عن صورةللضرورة الممارسة الديمقراطية بمختلم المجاالت  – 0

 في داخل المجتمعات. عوامل نجاح المنظمات األهليةو وأهداف المجتمع المدني المجتمع المدني مفهومو

دنية وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني تحديد صفات المومواصلة التنامي في السلوك الديمقراطي بمختلم المناطل  – 3

 في داخل المجتمعات. والمؤشرات األساسية لقيام مؤسسات المجتمع المدني

توضيح وجود وعمل وتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية وأنواع الحركات االستمرار في  – 2

 في داخل المجتمعات. االجتماعية

ها على التحول الديمقراطي اتالوجود لصورة الديمقراطية في ظل العولمة والعولمة وتأثير معرفةضرورة العمل على  – 3

 العالم.دول ومجتمعات وتأثيرات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في 

  

 خالصة البحث:

انه وبنفس  إال ك بشكل متواضعه قد تم التصدي للعديد من المواضيع حتى ولو جاء ذلفي نهاية هذا البحث ير  الباحث أن         

 ،زاوية أكثرمن  الديمقراطي ودراستهاع التحول يول مواضالوقت يفتح آفاقاً حديثة امام الباحثين والدارسين لتنا
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التطور التاريخي لمؤسسات  صورةوفيما يتعلل بأبرز المواضيع التي تم تناولها في هذا البحث فقد تمثلت بكل من: توضيح  

تحديد صفات المدنية ، وعوامل نجاح المنظمات األهليةو وأهداف المجتمع المدني المجتمع المدني مفهومو المجتمع المدني

توضيح وجود وعمل و، لقيام مؤسسات المجتمع المدنيالالزمة وتأثيراتها ومميزات المجتمع المدني والمؤشرات األساسية 

معرفة الوجود لصورة الديمقراطية و، وأنواع الحركات االجتماعيةوتأثير الحركات االجتماعية وميزات الحركات االجتماعية 

مختلم دول ها على التحول الديمقراطي وتأثيرات العولمة المباشرة على االنظمة الحاكمة في اتفي ظل العولمة والعولمة وتأثير

 العالم.ومجتمعات 

 

 :المراجع

عن حقوق االنسان / الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات /  االتحاد العام التونسي للشغل / الرابطة التونسية للدفاع – 0

ديسمبر  –نوفمبر  21المجتمع المدني والمشروع السلفي، ندوة وطنية فكرية  (،0990(جمعية الصحافيين التونسيين،

 . تونس قابس،والية  م. 0990

اصرة "الجمعيات، النقابات، الضمان االجتماعية في الدولة المعالمؤسسات السياسية و (،0992) ،إبراهيم مشور  – 3

 ، بيروت، لبنان.المنهل اللبناني للطباعة والنشر دارالطبعة األولى، االجتماعي، األحزا ، اإلعالم"، 

قوق اإلنسان في الوطن العربي، الطبعة األولى، ـ ح حوارات لقرن جديد ،(3113) ،احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين – 2

 . لبنان-وبيروت سوريا-دمشل المعاصر،دار الفكر ودار الفكر 

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي  –الفساد والحكم الصالح في البالد العربية  ،(3111) ،إسماعيل الشطي وآخرون ... – 3

، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة ي باإلسكندريةن مع المعهد السويدنظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاو

 عربية، بيروت، لبنان. ال

ر دا د.ط، ة،دراسة في العالقة بين علم السياسة والسياسة االجتماعي –علم السياسة  مباد  (،0993) ،إسماعيل علي سعد – 3

 المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر. 

بيروت، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة االولى، علم االجتماع، ترجمة وتقديم فايز الصياغ،  (،3113)أنتوني غدنز،  – 1

 لبنان. 

والنظام العالمي الجديد،  التنمية في الوطن العربي إدارة-تنمية التخلم وإدارة التنمية  (،0999) أسامه عبد الرحمن، - 9

 ة العربية، بيروت، لبنان. مركز دراسات الوحدالطبعة األولى، 

  الروزنا، عمان، االردن. مطبعة الطبعة األولى، الديمقراطية حاضراً ومستقبالً،  (،0999) احمد موسى حسن بكار، – 2

مكتبة األنجلو الطبعة التاسعة، ، المدخل في علم السياسة (،0991) بطرل بطرل غالي ومحمود خيري عيسى، – 9

 القاهرة، مصر. المصرية، 

ت عويدات، بيروت، منشوراالطبعة الثالثة، ليال حنا اليال، إ، ترجمة السلطة السياسية (،0922) ،جان وليام ألبيار – 01

 لبنان. 

، د.ط، مكتبة ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام وميشيل متيالأسس اللبرالية السياسية (،0991) جون ستيوارت مل، – 00

 مدبولي، القاهرة، مصر. 
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مركز الطبعة االولى،  حديثة في دراستها،االتجاهات ال – النظم السياسية العربية (،3113) ،حسنين توفيل إبراهيم – 03

 ة العربية، بيروت، لبنان. دراسات الوحد

ار الفارابي للنشر والتوزيع، عمان، د د. ط، ترجمة نمير عبال مظفر،، الديمقراطية ونقادها (،0993) ،دال .أ .روبرت – 02

 االردن.  

 د.ط، د. م.  المسافة بين النظرية والتطبيل،في الديمقراطية والتعددية ـ دراسة  (،3113) ،رفعت السعيد – 03

 أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ـ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز (،0923) ،سعد الدين إبراهيم – 03

 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.  الطبعة األولى، دراسات الوحدة العربية،

 تحول الديمقراطي في الوطن العربي،حوارات لقرن جديد ـ عوائل ال (،3111) ،سيد ولد أباهد بنسعيد العلوي والسعي – 01

 . سوريا-ودمشل لبنان-بيروتدار الفكر المعاصر ودار الفكر،  الطبعة االولى،

 –مجد  الطبعة االولى فكار السياسية في القرن العشرين، ترجمة جورع كتوره،األ (،0993) ،دلسول .ميلون .شانتال – 09

 بيروت، لبنان. جامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة ال

عمان، ، دار األفل الجديدة د. ط، ية عربية موحدة إزاء قضايا العصر،نحو رتية استراتيج (،0929) ،صايل مومني – 02

 االردن. 

ر والتوزيع ودار المشرق الثقافي، شدار أسامه للنالطبعة االولى، معجم علم االجتماع،  (،3111) عدنان أبو مصلح، – 09

 عمان، االردن. 

دار القاهرة  د. ط، "،نماذع التبادل السياسي في أوروبا وأمريكاالنظم السياسية المقارنة " (،0923) عبد المطلب غانم، – 31

 وزيع، القاهرة، مصر. للنشر والت

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية " نحو مشروع حضاري نهضوي عربي (،3110) عبد العزيز الدوري وآخرون ...، – 30

 ة العربية، بيروت، لبنان. مركز دراسات الوحدالطبعة االولى، ظمها مركز دراسات الوحدة العربية"، التي ن

 جر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.  دار الف الطبعة االولى، وجية،الدولة رتية سوسيول (،3113) ،عبد العالي دبلة – 33

لى الديمقراطية في العالم وتحفظات ع لديمقراطية في البلدان العربية "اعتراضاتأزمة ا (،3113) ،علي الكواري – 32

 بيروت، لبنان. دار الساقي،  الطبعة االولى، العربي"،

مكتبة  الطبعة األولى،ول الديمقراطي في عصر المعلومات، الرأي العام والتح (،3113) ،عبد الغفار رشاد القصبي – 33

 القاهرة، مصر. اآلدا ، 

الطبعة يمقراطية بين العلمانية واإلسالم، الد –حوارات لقرن جديد  (،0999) عبد الرزاق عيد ومحمد عبد الجبار، – 33

 . سوريا-ودمشل لبنان-بيروتدار الفكر المعاصر ودار الفكر، األولى، 

 –لمنهل اللبناني دار ا، طبعة األولىالالحريات العامة وحقوق اإلنسان )بين النس والواقع(،  (،0992) ،عيسى بيرم – 31

 بيروت، لبنان.  للطباعة والنشر،

 صنعاء، اليمن.  منشورات أسرة الكاتب،الطبعة األولى، الديمقراطية كلمة مرة،  (،0992) عبد الحبيب سالم مقبل، – 39

بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة االولى، في نقد الحاجة إلى اإلصالح،  (،3113) مد عابد الجابري،حم – 32

 لبنان. 
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 اء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.  ار قبد د.ط، المجتمع المدني عند هيجل، (،3113) محمد عثمان الخشب، – 39

الطبعة قامول قانوني موسوعي شامل ومفصل(، ) وني الثالثيالقامول القان (،3113) ،موريس نخله وآخرون ... – 21

 بيروت، لبنان. ، منشورات الحلبي الحقوقية ،األولى

تحدياً للهيمنة  –من أجل تأصيل العقالنية والديمقراطية واإلبداع  –قضايا فكرية  (،3113) ،مجموعة من الباحثين ... – 20

 ، القاهرة، مصر.  بوليمكتبة مد د.ط، ية،الطريل إلى عولمة بديلة ديمقراط –األمريكية 

دار الفجر الطبعة الثانية،  في القرنين التاسع عشر والعشرين، –تطور السياسة الدولية  (،3113) ،محمد السيد سليم – 23

 القاهرة، مصر. الجديد للنشر والتوزيع، 

سات المجتمع المدني في المشاكل والمعوقات التي تواجه إدارة مؤس (،3113)سعيد، ناصر علي ناصر وسعيد عو   – 22

م، 3113 –ديسمبر  –، سبتمبر (3(، العدد )9واإلنسانية، جامعة عدن، المجلد رقم ) لة العلوم االجتماعية، مجمدينة عدن

 عدن، اليمن. 

مركز القاهرة لدراسات  د.ط، الثقافية للمجتمع المدني في مصر، المقومات –التسامح السياسي  (،3111) ،هويدا عدلي – 23

 حقوق اإلنسان، القاهرة، مصر. 

ت اآلسيوية / جامعة دراسامركز ال د. ط، المجتمع المدني في كوريا، (،3113) ،هد  ميتكيس والسيد صدقي عابدين – 23

 القاهرة، القاهرة، مصر.  
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