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املجتمع املدين :التعريف واملحاوالت الت�أ�سي�سية
كاملة العربية
ميثل املجتمع املدين اليوم الو�سيط بني الدولة واملجتمع ،والكابح جلماح الدولة والذي مينعها من جتاوز �سلطتها .يا�سر قن�صوه يناق�ش يف مقاله مبجلة الت�سامح «الدولة واملجتمع املدين يف الفكر
الأوروبي احلديث» ويعرف املجتمع املدين والفرق بني الدولة واحلكومة ،ويعر�ض �آراء املفكرين والفال�سفة يف املجتمع املدين و�آراءهم امل�ؤثرة يف هذا املجال.

التعريف
دائ � ًم��ا م��ا ي�ح��دث لب�س ل��دى ال�ن��ا���س ب�ين م�ف�ه��وم ال��دول��ة
ومفهوم احلكومة ،يو�ضح قن�صوه الفرق بينهما :فمفهوم
احلكومة �أقدم بكثري من مفهوم الدولة ،ويعني م�صطلح
احلكومة منذ الع�صور الو�سطى :احل�ك��م ،بينما مفهوم
الدولة دخل �إىل اللغة الإجنليز ّية من الفرن�سية مع بداية
ال�ق��رن ال�ساد�س ع�شر .وي��رت�ب��ط ا��س��م ال��دول��ة بال�سيادة،
فمنذ نهاية القرون الو�سطى ظهرت الأرا��ض��ي الوا�سعة
التي تتبع �سيادة واح��دة ف�أ�صبح مفهوم ال�سيادة مالزما
للدولة.
�إذا ما هو تعريف املجتمع املدين؟
امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين ه ��و «م���ص�ط�ل��ح ّ
مت ا� �س �ت �ع �م��ال��ه ل��و��ص��ف
التج ّمعات �أو الكيانات املنظمة التي ت�شغل مركزًا و�سيطا
بني الدولة والعائلة «وبح�سب قن�صوه ي�صبح لدينا هنا:
ال��دول��ة ،واملجتمع امل ��دين (امل���س�ت�ق��ل) ،وال �ف��رد /العائلة.
ويهتم املجتمع املدين مب�شاكل املجتمع وق�ضاياه ويدافع
ع��ن ح�ق��وق امل��واط�ن��ة ،ل��ذا ف�ه��و «مي�ث��ل امل��راق��ب ملمار�سات
ال��دول��ة جت��اه احل��ري��ات امل��دن�ي��ة» كما ب�ين قن�صوه يف هذا
املقال طبيعة املجتمع املدين وهي:
حيز م�ستقل يف مقابل الدولة.
�إطار �أخالقي تت�شكل بداخله معايري ال�سلوك العامة التي
تدعم القيم املدنية وتوفر حياة �إن�سانية الئقة.
املحاوالت الت�أ�سي�سية املُبكرة
يبد�أ قن�صوه هنا بعر�ض �آراء الفال�سفة يف املجتمع املدين
ق��دم �أف�لاط��ون ( )348-428كتابه «اجلمهورية» ليناق�ش
امل�شكالت ال�ت��ي يتعر�ض لها املجتمع الأث�ي�ن��ي ،مل يهتم
�أف�ل�اط ��ون ب�ف�ك��رة امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ل�ع��دة �أ��س�ب��اب منها �أن
فكرة املجتمع املدين ت�سلب من الدولة �سلطتها املركزية
يف ت��رت�ي��ب امل�ج�ت�م��ع والأف � ��راد وف ��ق ال�ترت�ي��ب ال�ه��رم��ي �أو
ال�ط�ب�ق��ي ،ك�م��ا �أنّ ح ��ق احل ��ري ��ة ال� ��ذي م�ن�ح��ه �أف�ل�اط ��ون
ملجموعة الفال�سفة وال��ذي من بينهم «امللك الفيل�سوف»
ي�ت�ن��اق����ض م��ع ف �ك��رة امل�ج�ت�م��ع امل ��دين لأن ��ه ي��وج��د من��وذج
«نخبة» تفر�ض قيمها مما يجعلها معر�ضة لل�صراع مع
املجتمع .وك��ان��ت ن�ظ��رة �أف�لاط��ون اجت ��اه الدميوقراطية
الأث�ي�ن�ي��ة �سلبية ح�ي��ث �إ ّن �ه ��ا ب�ن�ظ��ره تن�شر امل �� �س��اواة بني

املت�ساوين وغري املت�ساوين.
ق��اب��ل ك �ت��اب اجل �م �ه��ور ّي��ة لأف�ل�اط ��ون ك �ت��اب «ال���س�ي��ا��س�ي��ة»
لأر� �س �ط ��و ح �ي��ث ي �ق ��دم ف �ي��ه �أر� �س �ط ��و �� �ص ��ورة «اجل �م��اع��ة
ال�سيا�سية» وي�ط��رح ف�ك��رة «ال�ت���ش��اور ال �ع��ام» ال ��ذي مي ّكن
من حر ّية احلراك االجتماعي ،وبينما مل يكن �أفالطون
معجبا بفكرة امل���س��اواة ف ��إنّ �أر�سطو ي��رى احل��ري��ة داعمة
ل �ل �م �� �س��اواة� ،أوج � ��د �أر� �س �ط ��و م���ص�ط�ل��ح احت� ��اد �أو راب �ط��ة
املواطنني وال��ذي يعني جمموعة من املواطنني ترتابط
لأجل هدف خريي ،ومع انتهاء االمرباطورية الرومانية
وب��داي��ة ال�ع�ه��د امل�سيحي مت و��ض��ع ح��د ن�ه��ائ��ي للمحاولة
الت�أ�سي�سية مل�صطلح املجتمع امل��دين (مل يو�ضح قن�صوه
ملاذا حدث ذلك).
الدولة احلديثة واملجتمع املدين
مالمح جديدة للعالقة
مل يهتم مكيافيلي ( )1526-1469مبفهوم املجتمع املدين
واحلرية التي كانت بنظره ت�ؤدي �إىل �صدام مع ال�سلطة
ال��س�ي�م��ا �أنّ احل ��ري ��ات ال �ف��ردي��ة ب� ��د�أت ت���ش��ق ط��ري�ق�ه��ا يف
املجتمعات الأوروبية يف بداية ظهور احلكم املطلق الذي
ميثل احل��د الفا�صل ب�ين م��ا ه��و م��وروث وم��ا ه��و حديث،
يج�سد الفيل�سوف توما�س هونز ( )1679-1588هذا احلد
الفا�صل ،ال��ذي و�ضع إ�ط��ارا جديدا للعالقة بني املواطن
وال ��دول ��ة ،فبنظر ه��ون��ز ال��و��ص��ول �إىل احل��ري��ات يتطلب
خو�ض �صراع وه��ذا ال�صراع �سي�ؤدي يف نهاية الأم��ر �إىل
و�ضع قوانني ت�شكل يف النهاية ن��واة املجتمع امل��دين .جاء
ب�ع��د ذل ��ك ج ��ون ل ��وك ( )1704-1632ال ��ذي ك ��ان مهتما
بحماية احلريات الفردية وحتجيم �سلطة الدولة .تقوم
فكرة املجتمع املدين لدى لوك على �أن املجتمع املدين هو
تطور حلالة طبيعية و�أنّ ال�سالم واحلرية اللذين تتمتع
بهما تظل باقية م��ع وج ��ود جمتمعات مدنية م�ستقلة،
وذل ��ك ب�سبب العقد ال ��ذي يتفق عليه ال�ن��ا���س ويجعلهم
يدخلون يف جمموعة واح��دة .وتقوم مهمة احلكومة هنا
على حفظ ممتلكات النا�س و�سن القوانني والت�شريعات.
مع بداية ظهور الر�أ�سمالية التي رافقت الثورة ال�صناعية،
ح ��اول �آدم �سميث ( )1790-1738امل�ط��اب�ق��ة ب�ين اقت�صاد
ال �� �س��وق وامل �ج �ت �م��ع امل� ��دين ،وح� ��اول ال �ت��وف �ي��ق ب�ي�ن ال �ف��رد
وامل�صلحة العامة يف كتابه «نظرية امل�شاعر الأخالقية«

حيث يقول �إنّ على الدولة حماية امل�صلحة الفردية التي
تعد يف النهاية مدخال للم�صلحة العامة التي �ستفر�ض
نف�سها من خالل �آلية ال�سوق ،يقول املفكر ديفيد ريكاردو
ع��ن نظرية �آدم �سميث�« :إنّ ال�سعي وراء امل�ي��زة الفردية
يرتبط ب�شكل يدعو �إىل الإعجاب مع اخلري العام للكافة»،
تنطلق فكرة �آدم �سميث عن املجتمع املدين من منطلقات
اقت�صادية من خ�لال و�ضع ال�شروط املالئمة للأن�شطة
االقت�صادية ،وعدم تدخل الدولة يف �أن�شطة الأف��راد� .أتى
بعد ذل��ك مونت�سكيو ( )1755-1689ال��ذي ق��ام بتحديد
املجتمع امل ��دين كو�سيط ب�ين امل��واط�ن�ين وال ��دول ��ة ،حيث
و��ض��ع خ� ً�ط��ا فا�صال ب�ين �سلطة احل�ك��م املتمثلة بالدولة
واملجتمع ب�صورته املدنية يف كتابه« روح القوانني».
ق� ّدم جان جاك رو�سو ق��راءة نقدية للفال�سفة واملفكرين
ال��ذي��ن ��س�ب�ق��وه ،وق ��ام يف ك�ت��اب��ه «يف ال�ع�ق��د االج�ت�م��اع��ي»
بطرح �س�ؤال« :كيف من املمكن �إيجاد �شكل من الرابطة
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت ��ي ب��و��س�ع�ه��ا �أن ت ��داف ��ع ع ��ن ك ��ل ال �ق��وى
امل�شرتكة فيها �سواء �أكانت �شخ�صا �أم م�صالح لكل طرف
يف هذه الرابطة اجلماعية ،بينما يبقى كل �شخ�ص على
الرغم من ارتباطه الذاتي ال يطيع �سوى ذاته ويظل حرا
كما كان من قبل»
الت�صور الليربايل املعا�صر
يقول قن�صوه �إنّ املجتمعات التي تتبنى الليربالية تعترب
املجتمع امل��دين فيها ذا حيز م�ستقل ويقوم على اح�ترام
ال�ت�ع��ددي��ة واح �ت�رام االخ �ت�لاف يف الآراء وال�ت���س��ام��ح من
خ�ل�ال �أن ي�ح�ي��ا ال �ف��رد وف�ق��ا خل �ي��ارات��ه احل�ي��ات�ي��ة ويحيا
تر�سخت قيمة الت�سامح
الآخ��رون بنف�س الطريقة �أي�ضاّ .
يف املجتمعات الأوروب�ي��ة منذ �أن كتب ل��وك كتابه «ر�سالة
يف الت�سامح» والذي يدعو �إىل احرتام معتقدات الآخرين
وال�سماح لهم ب�إقامة �شعائرهم الدينية.
كتب قن�صوه املقال هذا ب�صورة منظمة حيث بد�أ بالتعريف
والتفريق بني م�صطلح الدولة واحلكومة لتو�ضيح اللب�س
وتعريف املجتمع املدين ،ثم طرح خمتلف �آراء الفال�سفة
وبالرتتيب الزمني مو�ضحا التدريج الذي اتبعه يف فكرة
املجتمع املدين حتى �أ�ضهرها ب�صورتها احلالية.
alabrikamla@gmail.com

