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القطاعات الأخرى ،فكما �أن النجاح جماعي يكون الف�شل
جماعيا �أي�ضا ،وينبغي � ْأن تكون العائالت �أول �أع�ضاء
املجتمع املدين (���ص ،)95:مبا يعني �أ َّن املجتمع ال�صالح
ه��و ع��ب��ارة ع��ن ه��ذا امل��ج��م��وع ك��ل��ه ،ف�لا ميكن ملجتمع � ْأن
يكون �صاحلا� ،إال باكتمال هذه الأرك��ان جميعها .ولكن
ال�����س���ؤال ال���ذي ���س��ي��ظ ُّ��ل ق��ائ��م��ا دون ر ٍّد ح��ت��ى الآن :كيف
ن�ستطيع الو�صول �إىل حتقيق ذلك التكامل دون الرتكيز
على جهة دون �أخرى؟
 املجتمع املدين واملجال العام:حتت عنوان املجتمع امل��دين بو�صفه املجال العام ،ي�ؤكد
�أ َّن العمل ال��ع��ام �أو عمل التحالفات م��ن �أج���ل ال�صالح
العام هو الذي ميكن �أن يح ِّقق التقدم ولي�س العمل من
�أج��ل امل�صلحة اخلا�صة مهما ات�سعت ،فيعرف اجلمهور
ال��ع��م��وم��ي ب����أ َّن���ه« :ك��ي��ان �سيا�سي ي��ع��ن��ى ب��ال�����ص��ال��ح ال��ع��ام
ولك َّنه خ��ارج ع��ن الإط���ار الت�شريعي والق�ضائي ،يجري
فيه عر�ض ال��ف��وارق املجتمعية وامل�شكالت االجتماعية
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ع��ام��ة وع��م��ل احل��ك��وم��ة وك���ل م���ا يتعلق
باملجتمع الأه��ل��ي وال��ه��وي��ة» (�����ص .)102:وباالعتقاد أ� َّن
هذا الكيان ي�شري مبا�شرة �إىل الأحزاب ال�سيا�سية ،فهي
من هذا املنطلق� -أكرب امل�ؤثرين يف املجتمع املدين علىم�ستوى التغيري يف �أ���ش��ك��ال الأن��ظ��م��ة املجتمعية ،ولكن
الإ�شكالية تكمن يف �أن فكرة امل�صلحة العامة وامل�صلحة
اخلا�صة ،قد ي�صعب ف ُّكها من داخل الأحزاب ال �سيما يف
جمتمعات الدميقراطيات النا�شئة حيث تت�سرب امل�صالح
اخلا�صة �إىل داخل هذه الكيانات ذات الطابع العام.
َّ
وي��ر���ص��د املُ����ؤ ِّل���ف �أه����م ال��ت��ه��دي��دات ع��ل��ى امل���ج���ال ال��ع��ام؛
والتي على ر�أ�سها و�سائل الإعالم...وغريها من و�سائل
التعبري التقليدية واحلديثة املجرية مل�صالح خا�صة� ،أو
�إرادات خارجية تتجاوز الطبيعة املجتمعية الداخلية،
لت�ؤدي �أدوارا تخدم م�صالح خارجية ،يف �إط��ار �سيا�سات
ا���س��ت��ق��ط��اب و����ص���راع �إق��ل��ي��م��ي خ����ارج ح����دود امل��ج��ت��م��ع��ات.
ك��م��ا ت�شكل خ�صخ�صة ك��ل م��ا ه��و ع���ام خ��ط��را ع��ل��ى ه��ذا
اجل��ان��ب ،يف جم���االت احل��ي��اة كلها كخ�صخ�صة و�سائل
الإعالم ل�شخ�صيات و�شركات معينة (�ص ،)116:وكذلك
التجيري لنظم املعلومات الدولية وما ت�شكله من خطورة
على االبتكار والعمل املواطني االفرتا�ضي (���ص،)117:
ويبدو �أن الإنرتنت هنا بالفعل قد �أوج��دت جماال عاما
�أو�سع من قدرة املجتمع املدين ب�صورته التقليدية ،على
ا�ستيعابه ،ويف جتيري هذا الف�ضاء الوا�سع الذي ي�صعب
التحكم ب��ه �أو ال�سيطرة عليه تهديد مبا�شر للمجال
العام داخل املجتمعات.
و ُي��ق��دم الكاتب ث�لاث م��درا���س فكرية يف ه��ذا املجال هي
مدر�سة الثقافة املدنية ،ومدر�سة الرتابطية املقارنة،
وم��در���س��ة املت�شككني .وب��اع��ت��ق��ادي �أ َّن ه��ذه امل��دار���س هي
فقط داخ���ل �أم��ري��ك��ا ،ولي�ست امل��رت��ك��زات الفكرية لعمل
املجتمع املدين ب�صورة عامة.
 املجتمع املدين يف �إفريقيا وال�شرق الأو�سط:ُي��ق��دِّم ال��ك��ت��اب م�سحا تقييميا حل��رك��ة املجتمع امل���دين يف
�إف��ري��ق��ي��ا ،م����ؤ ِّك���دا ع��ل��ى ن�����ش��وء جم��ت��م��ع م���دين ذي طبيعة
�إفريقية ،يجمع بني التجمعات القبلية البدائية وحتالفات
ن�����ش���أت منف�صلة ع��ن ال��ت��ق��ال��ي��د ال��ق��دمي��ة ،من��ت ب���أط��راف
ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية حيث ظهرت حركات وطنية

جنبا �إىل جنب مع كنائ�س م�ستقلة وجمموعات ن�سائية
و�أخرى للخدمة الذاتية ونقابات و�شبكات �سيا�سية ،بهدف
ال��ت��و���س��ع احل�����ض��اري وال��ه��ج��رة م���ن ال���ري���ف �إىل احل�����ض��ر
وال�سعي نحو التعليم بالتزامن م��ع ن��زع��ات اال�ستقالل،
لكنه يبني �أ َّن الف�شل هناك يتمثل يف اخ�تراق م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وحتى ال�سيطرة عليها من قبل احلكومات
كما يف الكامريون وبنني و�أثيوبيا ،وال�سودان ،وهذا ي�ؤدي
�إىل �إ�ضعاف التنمية ب�صورة مبا�شرة (�ص.)63،67 :
�أم��ا يف ال�شرق الأو���س��ط ،فيفتتح مناق�شة و�ضع املجتمع
املدين هناك مب�س�ألة مهمة ،متم ِّثلة يف عالقة الإ�سالم
باملجتمع املدين ،حماوال الر َّد على من يقولون �أ َّن الإ�سالم
واملجتمع املدين بديالن ح�صريان ال ميكن لأحدهما � ْأن
يوجد مع الآخ��ر ،في�ؤ ِّكد «�أ َّن هذا ال��ر�أي فيه مبالغة يف
الت�سطيح وال ميلك �أية �أدلة على ذلك» (�ص ،)68:ويعزز
ت�أكيده بعدد من من��اذج احلياة الرتابطية داخ��ل الفكر
الإ�سالمي من خالل وجود جماعات �إ�سالمية وجمعيات
علمانية ونقابات ومنظمات ن�سائية تتعاي�ش داخله .على
الرغم من اختالفها من منطقة �إىل �أخرى� ،أو اختالفها
يف ال�شرق الأو�سط عن الدول الإ�سالمية الأخرى.
ويبي �أ َّن الأبحاث َّ
ِّ
و�ضحت عنا�صر الفل�سفة الطوعية
الإ�سالمية املوجودة فيما يُ�سمى النقابات (الأ�صناف)
وم�ؤ�س�سات متولها وقفيات ،وال��زك��اة التي تعاي�شت مع
م�ؤ�س�سات قبلية كما ه��و يف اليمن وغ�يره��ا وجمموعة
جتار وجمموعات علمانية عملت بعد اال�ستقالل وبد�أت
تتطور مع التحرير االقت�صادي يف الثمانينات ،يف حني
ت��ظ��ل ب��ل��دان م��ث��ل ال�����س��ع��ودي��ة وق��ط��ر والإم�������ارات ،تدير
م���ؤ���س�����س��ات غ�ير ح��ك��وم��ي��ة ول��ك��ن م��ن ق��ب��ل ال���دول���ة ،مع
وجود م�ؤ�س�سات خريية �إ�سالمية ومراكز بحث م�ستقلة
(����ص ،)70:ولكن ه��ذه ال�صورة و�إن كانت تزيح بالفعل
الإ�شكال احلا�صل حول مدى ا�ستيعاب الإ�سالم كعقيدة
للمجتمع امل���دين ،ف���إن��ه��ا ال ت��زي��ح توظيف ه��ذه املالمح
املدنية من قبل طرف واحد من �أطراف املجتمع املتمثل
ب��ال�����س��ل��ط��ة ،وال��ت��ي ق��د ت�ستعمل ال��دي��ن ذات����ه م��ن �أج��ل
الق�ضاء على مالمح املدنية يف املجتمع؛ لذا بعد الربيع
العربي برز م�صطلح مدين ليعني فيما يعنيه يف الدول
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ال��ع��رب��ي��ة� ،أن ال ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام ع�سكريا وال دي��ن��ي��ا ،ففي
هذين الأمرين م�صادرة للتنوع داخل املجتمع املدين.
 ما الذي ينبغي عمله؟:ِّ
ُ
هذا ال�س�ؤال الذي و�ضعه امل�ؤلف ،يتبنى و�ضع تو�صيات
م��ع��ي��ن��ة؛ ل��ت��ع��زي��ز ف��ك��رة ال��ع��م��ل امل���دين وت��وج��ي��ه��ه��ا �صوب
امل�سار الإيجابي من وجهة نظره ،لكنه ي�ؤ ِّكد -يف مفتتح
�إجابته عن هذا ال�س�ؤال -ا�ستحالة اجلمع بني ال�سيا�سة
والعمل امل���دين ،مبينا �أن «ط��ل��ب �سيا�سة ومم��ار���س��ة من
عامل املجتمع املدين كمن يطلب �أعمال �سمكرة من ق�س
حملي» (�ص .)159:رمبا بالفعل ميكن نقل هذا الت�شبيه
ب�صورة من جمتمعاتنا ،فيمكننا القول� ،إن اجلمع بني
ال�سيا�سة واملجتمع املدين ،كاجلمع بني النظم الع�سكرية
والدميقراطية.
وي��خ��ت��ل��ف ����س����ؤال م���ا ال��ع��م��ل؟ ب��ح�����س��ب م��ف��ه��وم ك���ل جهة
للمجتمع امل���دين ���س��واء ب��ح�����س��ب امل���دار����س امل���ذك���ورة� ،أو
بح�سب املدار�س الفكرية والتوجهات الفل�سفية ب�صورة
عامة؛ فاملتحم�سون للحياة الرتابطية �سريكزون على
ت�����ش��ج��ي��ع ال��ع��م��ل ال��ط��وع��ي ،وامل����ؤم���ن���ون ب��ف��ك��رة املجتمع
ال�����ص��ال��ح ���س�يرك��زون ع��ل��ى ب��ن��اء ت��ف��اع�لات �إي��ج��اب��ي��ة بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�سوق ،والقطاع التطوعي حول
الأه���داف امل�شرتكة� ،أم��ا داع��م��و املجتمع امل��دين بو�صفه
املجال العام ،ف�سريكزون على ت�شجيع الو�صول �إىل بناء
االت�صاالت و�ضمان ا�ستقاللها وامتداد م�سارات تو�سيعها
ونقاط التالقي التي ت�سهل املناق�شات العامة .والذين
يرون املجتمع املدين بو�صفه متغريا م�ستقال �سيحاولون
ب��ن��اءه مبا�شرة� ،أم��ا ال��ذي��ن ي��رون��ه منتجا ثانويا لقوى
�أخ����رى ���س��ي��ح��اول��ون ا���س��ت��غ�لال ت��ل��ك ال���ق���وى؛ ك��ي ت���ؤت��ي
النتائج الأمثل عموما� ،أما املُ�ؤ ِّلف فيقول� :إذا كنت مثلي
ت���رى م��زي��ة يف ه���ذه امل��ق��ارب��ات ف����إن م��ن امل��ن��ط��ق البحث
عن تدخالت لتقوي التفاعالت الإيجابية بني النماذج
املختلفة ال��ت��ي مت ذك��ره��ا ل��ت��و ِّل��د ن��ظ��ام��ا بيئيا ترابطيا
���ش��ام�لا ي��ن��اظ��ر دول����ة ق��وي��ة ودمي��ق��راط��ي��ة (������ص،)160:
كما ميكن � ْأن يكون للجماعات �-سواء كانت �سيا�سية �أو
دي��ن��ي��ة -ر�ؤي��ت��ه��ا اخل��ا���ص��ة لعمل املجتمع امل���دين� .إ َّن كل
هذه املقرتحات �أو حتى الت�سا�ؤالت ت�ستدعي بالفعل �أن
ي��ق��ف ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى ع��ت��ب��ات ه��ذه ال��ت��ط��ورات احلا�صلة
على م�ستوى العامل ،وتقدمي �إجابات حقيقية ،منطلقة
من احتياجات املجتمعات املحلية دون ف�صلها متاما عن
العامل ،ومبا يحقق ترابطا على م�ستوى املجتمع وعلى
م�ستوى العامل �أي�ضا فاملجتمعات العربية والإ�سالمية
ت�ستطيع تقدمي �إلهام حقيقي يف هذا املجال ب�أُطروحه
« امل��ج��ت��م��ع اخل��ي�ري » ال�����ش��دي��دة احل��ي��وي��ة والأه���م���ي���ة،
والتي ه��ي م�ستندات يف ر�ؤيتنا وجمتماعتنا يف املا�ضي
واحلا�ضر .
---------------- الكتاب« :املُجتمع املدين :النظر َّية واملُمار�سة». املُ�ؤ ِّلف :مايكل �إدواردز. املرتجم :عبدالرحمن عبدالقادر �شاهني. النا�شر :املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات،الدوحة.2015 ،
 عدد ال�صفحات� 224 :صفحة.كاتب ميني
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النظرية واملمار�سة» ..ملايكل �إدواردز
«املجتمع املدين:
َّ

ُم َّمد املحفلي *

ُ
ُ
تقول �إنَّها ُت�صدِّ ر الدميقراطية ،بو�صف املجتمع املدين
الدول التي
َك ُث
الدول النَّامية دميقراطِ َّيا ،ويف تلك ُّ
ال�سنوات الأخرية  -عن املجتمع املدين ،ال �سيما يف ُّ
احلديث -يف َّ
احلل ال�سحري لإخراج املجتمعات من و�ضع َّياتها التقليد َّية� ،إىل التحديث والتطوير ،بيد �أنَّ هذا َّ
هناَّ -الطرح حت َّول �إىل ما ُي�شبه الالزمة التي ال تدلُّ على مالمح حمدَّ دة
أهم ما كتب عن
ووا�ضحة ،وبدا كما لو �أنَّه جم َّرد �شعارات لال�ستهالك الإعالمي ،ومترير م�شاريع تتناق�ض يف الأ�سا�س مع مبد�أ املجتمع املدين .و ُي ُّ
عد هذا الكتاب واحدا من � ِّ
�صرح ب�أنَّ كتابه لي�س كتابا نظر َّيا وال هو عن نظر َّية املجتمع املدين ،لكنه �أ�صبح مرجعا لكثري من الباحثني منذ ُ�صدوره يف ن�سخته
املجتمع املدين على الرغم من �أن م�ؤلفه ُي ِّ
الإجنليز َّية ،وحتى انتقاله �إىل لغات �أخرى منها العربية .وينق�سم الكتاب �إىل �ستة ف�صول وت�صدير وملحق تعريفيَ ،خ َّ�ص�ص الف�صل الأول للمقدِّ مة ،بعنوان :ما الفكرة
العظيمة؟ ،التي يعني بها املجتمع املدين ذاته ،وكان الف�صل الثاين بعنوان :املجتمع املدين بو�صفه حياة جمتمع َّية ترابط َّية ،والثالث :املجتمع املدين بو�صفه جمتمعا �صاحلا،
والرابع :املجتمع املدين بو�صفه املجال العام ،واخلام�س :جمعية -حل لغز املجتمع املدين ،وال�ساد�س :ما الذي يجب عمله �إذا؟.

ي��ب��د�أ املُ����ؤ ِّل���ف حم���اوالت���ه ب��و���ض��ع ت��اري��خ ل��ب��داي��ة ح��رك��ة
املجتمع امل��دين ُم��ار���س�� ًة ولي�س ���ش��ع��اراً ،ف�يرى �أ َّن ذلك
ي��ت��ج��� َّ��س�� ُد م���ن خ��ل�ال م��ق��ول��ة ج����ون ب����ول (ق���ائ���د ث���ورة
للفالحني ع��ام  )1318ال�شهرية« :الزمالة هي احلياة،
وغياب الزمالء يف احلياة يعني املوت ،ولكن يف جه َّنم ال
وجود للأخوة ،فكل نف�س مبا ك�سبت رهينة» (�ص،)17:
فهل بالفعل ُ
ميكن � ْأن تكون هذه احلرك ُة هي بداية فعل
املجتمع امل��دين ك ُممار�سة ،قبل �أن تتح َّول �إىل تنظري
وف��ع��ل على م�ستويات �أخ���رى؟ �إذا �أم��ك��ن االع��ت��م��اد على
ه���ذه الإج���اب���ة يف �أول ال��ك��ت��اب ل��ت��ح��دي��د ب��داي��ة املجتمع
امل���دين ك�� ُم��م��ار���س��ة ،ف����إ َّن ال��ك��ت��اب يت�ض َّمن الح��ق��ا الكثري
من الإ�شارات �إىل �سلوك مدين يعود بع�ضه �إىل ما قبل
امليالد ،وال يقت�صر على ثقافة دون �أخرى ،فكما يذكر �أ َّن
ت�أ�صيل احلياة املدنية ميكن �أن يعود �إىل الفراعنة ،وال
يتبني على وجه الدِّقة ملاذا و�ضع هذا املُف َت َتح ملقولة جون
بول لتكون ت�سجيال لبداية ممار�سات املجتمع املدين ،ال
�سيما �أ َّنه �سيناق�ش الحقا املفهوم ،وكيف ُيكن � ْأن ي�ؤدِّي
االخ��ت�لاف يف املفهوم �إىل اختالف يف الت�أ�صيل لتاريخ
املجتمع املدين �أي�ضا.
هذا على م�ستوى املُمار�سة� ،أ َّم��ا على م�ستوى التنظري،
فنجده يبحث عن الت�أ�صيل لهذه الفكرة منذ �أر�سطو
مرورا بهوبز وفريغ�سون وتوكفيل وغرام�شي ،وغريهم
م��ن ف�لا���س��ف��ة ال��فِ��ك��ر ال��ك�لا���س��ي��ك��ي ال��ق��دمي و���ص��وال �إىل
فال�سفة الع�صر احلديث ومُف ِّكريهم.
 مفهوم املجتمع املدين:يُقدِّم املُ�ؤ ِّلف عددا من املفاهيم للمجتمع املدين ،بداية
مبفهوم معهد كاتو الليربايل ال��ذي ي�صفه ب�أ َّنه تقليل
دور ال�سيا�سة يف املجتمع م��ن خ�لال تو�سيع الأ���س��واق
ا ُ
حل َّرة ،ونطاق احلرية الفردية� .أ َّما معهد املدافعة فريى
ب�أ َّنه� :أف�ضل طريق للعمل ال�سيا�سي بعد احلرب الباردة،
ال�سلطة ،وهو
فهو جمتمع يحمي من ينتظمون لتحدِّي ُ
البديل الوحيد للدَّولة الت�س ُّلطية وال�سوق امل�ستبد� .أ َّما
مفكرو الطريق ال َّثالث مثل �أن��ت��وين غندز ،وبنجامني
ي�صحح بلطف �سل�سلة متعاقبة من
باربر فريون �أ َّنه ال ِّ
ف�شل ال�سيا�سة وال�سوق فح�سب ،بل �أ�صبح الطبق ال�شهي
للعلوم االجتماعية فهو املفتاح التحليلي اجلديد الذي
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�سيك�شف م��ا يكتنف ال��ن��ظ��ام االج��ت��م��اع��ي م��ن غمو�ض.
(�ص ،)20 ،19:ثم ي�ستعر�ض الكثري مما قيل عن مفهوم
املجتمع امل��دين ،لكن من خ�لال ك�� ِّل تلك امل��ق��والت التي
يوردها ،يتبني �أ َّنها ال تقدِّم مفهوما ،بل ِّ
تو�ضح �أهمية
هذا املجتمع ،ب�أو�صاف تبدو �أغلبها انفعالية ،ومنده�شة
��وج��ه اجل��دي��د .وا���س��ت��دراك��ا ل��ه��ذا ال��غ��م��و���ض يف
ب��ه��ذا ال��ت ُّ
ت��ك��وي��ن ت��ع��ري��ف حم���دد ،ي�����ش�ير �إىل الإرب�����اك يف مفهوم
املجتمع املدين ،و�أ َّن ذلك نتيجة لظروف ن�ش�أته ،فحني
ي��راه البع�ض منتجا م��ن منتجات ال��دول��ة الر�أ�سمالية
م��ت��و���س��ط��ا ب�ي�ن احل���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����ص��اد ال�����س��وق
ع��ن��دم��ا ع��م��ل��ت ال���ث���ورة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى ف�����س��خ �أوا���ص��رالقربي واملجتمع الأه��ل��ي -ي��راه البع�ض الآخ��ر تعبريا
عامليا ع��ن احل��ي��اة اجلماعية لأف���راد عاملني ونا�شطني
يف جميع البلدان ،وب�سبب �أ َّن ال��دول القومية يف اجلزء
الأكرب من العامل النامي نتاج ا�ستعماري يتميز �سوقها
باله�شا�شة ف����إ َّن املجتمعات يف اجل��ن��وب تختلف عنه يف
ال�شمال .وهذا معناه و�ضع �أ�س�س جغرافية ولكنها متتد
لأ�س�س ا�ستعمارية� ،ست�ؤثر ب�صورة مبا�شرة على طبيعة
املجتمع املدين بني الدول امل�ستعم َرة وامل�ستعمِ رة.
 املجتمع املدين واحلياة الرتابطية:�ضمن القواعد امل�ؤ�س�سة للمجتمع املدين يناق�ش املُ�ؤ ِّلف
احليا َة الرتابط َّية داخل املجتمع بو�صفها الأ�سا�س الذي
مينح املجتمع مدنيتهَ ،ب�� ْي��د �أ َّن ه��ذ احلكم جعله ميتدُّ
بفكرة ب��داي��ة احل��ي��اة الرتابط َّية �إىل مرحلة ت�صل �إىل
ما قبل التاريخ؛ ذلك �أ َّن حياة الب�شر االجتماعية قائمة
على فكرة الرتابط يف الأ�صل.
و ُي���ق���دِّم ال��ك��ات��ب �أم��ث��ل��ة للحياة ال�تراب��ط��ي��ة ال��ت��ي ميكن
ُ
القول �إ َّنها جز ٌء من املجتمع املدين ،من ذلك :اجلمعيات
وال�شبكات الرتابط َّية بني العائلة وال��دول��ة التي تكون
ف��ي��ه��ا ال��ع�����ض��و َّي��ة ت��ط��وع�� َّي��ة ،ن��ق��اب��ات� ،أح������زاب ،ك��ن��ائ�����س،
جماعات دينية ،م�ؤ�س�سات مهنية واجل��م��اع��ات الأهلية
وج��م��اع��ات اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة ،واحل���رك���ات االج��ت��م��اع��ي��ة
وو�سائل الإع�لام (����ص ،)41:لك َّنه يف ِّرق بني الع�ضوية
ك�أ�سا�س تطوعي ،وب�ين العمل الإداري فيها ح��ي��ث� ،إ َّن
كثريا من اجلمعيات يديرها مهنيون مقابل �أجور ،وقد
يديرها متطوِّعون �أي�ضا ،ولكن املعيار هو �أ َّن الع�ضوية

ت��واف��ق�� َّي��ه ولي�ست مطلوبة بح�سب ال��ق��ان��ون مبعنى �أ َّن
اخلروج ممكن دون � ْأن يفقد الع�ضو حقو َقه العا َّمة.
و�إث����ر ت��ق��دمي املُ����ؤ ِّل���ف لكيفية ت��ط��ور ال��ع��م��ل التطوعي
ال�تراب��ط��ي ،ير�صد �إح�����ص��اءات مهولة للجمعيات على
م�����س��ت��وى ال��ع��امل ،فتتبني الأرق�����ام ال��ك��ب�يرة ال �سيما يف
ال��ب��ل��دان ال��ن��ائ��ي��ة ،وه��ن��ا ي�ب�رز ���س���ؤال م��رك��زي م��ن ه��ذه
الإح�����ص��اءات ،ي�سعى ملعرفة �أث��ر تلك اجلمعيات خا�صة
يف ظ��ل انت�شار الف�ساد واال�ستبداد وك��ل م��ا ت�سعى تلك
اجل��م��ع��ي��ات ل��ل��ق�����ض��اء ع��ل��ي��ه ،و����س����ؤال �أي�����ض��ا ح���ول ف��ك��رة
التطوعية ،خا�صة �أن الكثري م��ن ال�شكوك ت��دور حول
الفكر اال�ستثماري الربحي الكامن وراء ن�شوء الكثري
من تلك املنظمات التي تبدو غري بحية.
 املجتمع املدين واملجتمع ال�صالح:���س��ادت جملة «املجتمع امل���دين» ،يف املجتمعات العربية
ل��ت��ب��دو ت��زي��ي��ن��ي��ةُ ،ت���ق���دِّم ال�����ش��ع��ارات وت��خ��ف��ي وراءه�����ا ما
يناق�ضها مت��ام��ا ،ويف الكتاب ي���ؤ ِّك��د املُ���ؤ ِّل��ف �أ َّن��ه حتى يف
املجتمعات الغربية مت اختزال املجتمع املدين يف اخلطاب
احلديث ليد َّل على املجتمع الذي ينبغي العي�ش فيه� ،أي
فكرة املجتمع ال�صالح ،وهذه الفكرة هي امتداد للفكر
الإغريقي القدمي عن الدولة املدنية ،والروابط املدنية
ويف الفكر الروحي املتعلق باحلياة الدينية مثل الأ َّم��ة
الإ�سالمية وتكوين الأم��ة اليهودية ،ويف تفكري كانط،
كما �صار �شعارا للمجموعات املن�شقة يف �أورب��ا ال�شرقية
يف ال��ط��ري��ق �إىل ال��ت��ح��رر ،وك���ان مطلبا يف �إ�سبانيا بعد
ح��ك��م اجل��ن�رال ف��ران��ك��و ،ويف ال��ب��ن��غ��ال ي�ترج��م املجتمع
املدين غالبا �إىل املجتمع املهذب ،وت�ستخدم كلمة مدين
يف تركيا عك�س ع�سكري .وبالفعل كان اخلطاب الثقايف
والإعالمي بعد الربيع العربي ممتلئا مب�صطلح املدين
واملجتمع املدين والدولة املدنية ،وكثري ممن ال يدركون
مغازي هذا اللفظ ي�ستنبطون معنى املجتمع ال�صالح.
ولنا هنا �أ َّن نت�ساء َل ،فيما لو كان لدينا جمتمع مدين
ق���وي ،ه��ل مي��ك��ن �أن ن��ح��ق��ق امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ال��ح؟ يجيب
املُ����ؤ ِّل���ف ع��ن ه���ذا ال�����س���ؤال ب�����أ َّن الأم����ر غ�ير مم��ك��ن؛ لأن
املجتمع يتكون م��ن ع��ائ�لات وحكومة و���ش��رك��ات �أعمال
وجمتمع م��دين ،ويتطلب مما �سبق � ْأن تكون ج��زءا من
املجتمع املدين ،وينبغي �أنْ ال نركز على قطاع واحد دون

