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 عمى انعكست ، تطورات سياسية جوىريواآلن يشيد العالم العربي منذ أواخر القرن العشرين ولحد 

 زيادة االىتمام من قبل الباحثين إلى وىذا ما أدى ،تراجع التوجيات التسمطية والتحول نحو الديمقراطية

 يعد شريكا أصبح الذي ، أو ما دون الدولة الوطنية التقميدية  كالمجتمع المدني،والدارسين بالفواعل الجديدة

.  الدولة الحديثة لبناء في الحكم الراشدأساسيا

 أو "بثورات الربيع العربي" ما اصطمح عميوأو و في ظل ما شيدتو الدول العربية من موجة تحوالت 

 ىذه األخيرة فييا ، و مصر خصوصاةما، في كل من تونس و البحرين و اليمن و سوريا عحراك شعبي عربي

 عمى البناء السياسي و االجتماعي لمدولة المصرية، وعمى ىذا الصعيد طرحت العديد أثرتوالتي  ،األحداث

 عمى التحول تأثيرىا و المتعمقة بنمط العالقة بين المجتمع المدني و المجتمع السياسي و اإلشكالياتمن 

. األخيرة اآلونةالسياسي الذي شيدتو الدولة المصرية في 

العالقة بين الدولة و المجتمع المدني في النظم السياسية " : و اعتبارا لذلك كان موضوع الدراسة

. 2013-2010دراسة حالة مصر في الفترة الممتدة ما بين "العربية 

:  الموضوعأهمية

:  موضوع الدراسة في جانبين ىماأىميةتتجمى 

:  األهمية العممية  -1

 المجتمع أن باعتبارة الموضوع الذي تعالجو عيتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا العممية من خالل طبي

 العالقة بين الدولة والمجتمع المدني إشكالية إثارة أنإال  ،األخيرة اآلونةالمدني قد لقي اىتماما كبيرا في 

 القطاع الخاص إلى إضافةطرحت خصوصا مع ظيور الحكم الراشد الذي اعتبر الدولة والمجتمع المدني 

 ادوار متنوعة تختمف معيا نمط العالقة بين الدولة والمجتمع إطار الحكم وفي إدارة في أساسيينشركاء 

.  المدني
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: األهمية العممية  -2

 االقتصادية ، ايجابيا عمى جميع المستوياتمؤثرا لممجتمع المدني دورا فعاال و أضحىلقد 

واالجتماعية والثقافية، إال أن أدوار المجتمع المدني في العالم العربي مازالت ضعيفة، لذا جاءت ىذه الدراسة 

لمعرفة نمط العالقة بين الدولة والمجتمع المدني ومدى تأثيره في إحداث تغييرات بناءا عمى ىامش الحرية 

 .التي يتمتع بيا ومدى استقالليتو عن الدولة في العالم العربي

 أسباب اختيار الموضوع

 : األسباب الموضوعية -1

تنبع أساسا من خالل محاولة معالجة إشكالية مطروحة في النظم السياسية العربية وخاصة بعد ما شيدتو 

النظم السياسية العربية من تغييرات كبرى سيما في المجال السياسي من حركات احتجاجية أو ما يمكن 

أن نسميو حراكا سياسيا واجتماعيا في بمدان عدة ومن بينيا مصر، ىذا ما دفع بالباحثين إلى االىتمام 

كثيرا بمشكمة الدراسة بيدف تقديم نتائج عممية دقيقة والوصول إلى فيم وحل بعض التفاعالت واألدوار 

الناشئة بين الدولة والمجتمع المدني حيث يتعين تحديد وبدقة حدود الدور الذي يقوم بو المجتمع المدني 

 .في ظل حركية التغيير

 :األسباب الذاتية -2

لقد تم اختيار ىذا الموضوع نظرا ألنو موضوع جديد خاصة فيما يتعمق بالعالقة بين الدولة والمجتمع 

 .المدني في مصر وباعتبار المجتمع المدني أحد الفاعمين والمشاركين في إحداث التحول الديمقراطي

إلى جانب أن تناول ىذه الدراسة عن ىذا الموضوع تنبع من رغبة الباحث في محاولة إثراء البحث 

العممي بمواضيع جديدة في ظل الحراك السياسي الذي تشيده األنظمة السياسية العربية، وكذا يعتبر الموضوع 

 .في إطار التخصص المدروس
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 :اإلشكالية

إن العالم العربي يشيد تغييرات كبرى في كل المجاالت خاصة المجال السياسي، حيث نجد أن 

 :المجتمع المدني يعيش في ظل قيود األنظمة االستبدادية ومن ىنا نطرح اإلشكال التالي

كيف أثرت طبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع المدني عمى االنتقال الديمقراطي في مصر في ظل الظروف 

 .السياسية الراىنة؟

 :األسئمة الفرعية  -1

 .ما ىي أىم المداخل المفاىيمية لكل من الدولة والمجتمع المدني؟ -2

 .ما ىي أىم مميزات وخصائص النظم السياسية العربية؟ -3

 .كيف تبرز طبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر؟ -4

 :الفرضيات  -2

توجد عالقة سببية وارتباطية بين استقاللية المجتمع المدني وطريقة تأثيره عمى بناء الدولة واستقرار  -1

 .نظاميا السياسي

كمما عمل النظام الحاكم عمى مصادرة وتقييد منظمات المجتمع المدني كمما زادت سمبية وعنف  -2

 .المواطنين

 .كمما وجدت عالقة متوازنة بين الدولة والمجتمع المدني كمما ترسخ نمط حكم ديمقراطي -3

 .كمما زادت فعالية المجتمع المدني كمما زادت فرصة إحداث تحول سياسي سممي في األنظمة العربية -4

 :المناهج واإلقترابات المستخدمة



 مقدمة

 - د -

  

حتى يتمكن الباحث من اإلجابة عمى المشكمة البحثية قيد الدراسة؛ يجب أن يكون عممو منيجيا وذلك 

باالعتماد عمى مناىج، ويعتبر المنيج الطريق الصحيح لالقتراب من الظاىرة والسبيل لموصول إلى اليدف 

 .المتمثل في اإلجابة عمى المشكمة البحثية

  المناهج -1

 :تفرض طبيعة الموضوع توظيف العديد من المناىج أىميا

 :منهج دراسة الحالة - أ

  يتميز منيج دراسة الحالة في كونو ييدف لمتعرف عمى مشكمة واحدة معينة بشكل تفصيمي دقيق 

 :والباحث في العموم يمجأ الستخدام ىذا المنيج في الحاالت التالية

 .عندما يراد دراسة مختمف المواقف دراسة تفصيمية تمم بكل الجوانب االجتماعية -

عندما يراد التوصل إلى معرفة حقيقية حول البيئة الداخمية لمحالة المدروسة بدراسة حاجياتيا، اىتماماتيا،  -

 .دوافعيا، أسبابيا، وأبعادىا، أي بدراستيا في مجاليا الكمي دون عزليا أو تجزئتيا

عندما يراد الكشف عن حقائق ومواقف ما أو التوصل إلى صمب العمميات االجتماعية المتعددة والمختمفة  -

 .(1)والتي تحدث نتيجة لمفاعل الحاصل بين مفردات الحالة المدروسة لعمميات التنافس، التواؤم، الصراع

 

 

 

 :المنهج المقارن - ب

                                                           

 7منشورات جامعة : ، ليبيااألساسيات، والتقنيات واألساليب: مناهج البحث في العموم االجتماعية عمي عبد المؤمن، (1)
 .314، 313، ص ص 2008أكتوبر، 
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تم االستعانة بيذا المنيج باعتباره يحظى بأىمية كبرى في الدراسات السياسية، وقد تم االستعانة بو 

في ىذه الدراسة لمقارنة آداء ووظائف منظمات المجتمع المدني وتأثيره عمى بنية وآداء النظام السياسي قبل 

 . وبعدىا2010

: االقترابات -2

 ظير ىذا االقتراب مع نياية  الخمسينيات و بداية الستينيات عمى يد: اقتراب عالقة الدولة بالمجتمع  

 عممي لتفسير افتقرت التي؛ و ذلك لتغطية قصور نظريات التنمية والتحديث  " Joel Migdal"ميجدال  جويل

 عمى يركز الذي ميجدال باقترابو الجديد" فجاء .المجتمع ادوار أىممت ألنيا الثالث العالم ديناميات من لمعديد

 المؤسسات بين التنافس خالل ،من الثالث في العالم خصوصا والمجتمع الدولة بين التفاعمية العالقة تحميل

 ومن الحقوق يفرض ومن القواعد يصنع من حول الكبيرة أو الصغيرة سواء الرسمية غير والتنظيمات الرسمية

 والضبط التحكم بممارسة لوحدىا تنفرد ال الدولة أن مفادىا لنتيجة توصل حيث الضبط، سمطة يمتمك

 ما عبر وذلك الدولة تمعبو الذي الدور "ميجدال" يقدم بالمجتمع الدولة عالقة مفيوم خالل ومن.االجتماعي

 :مؤشرات وىي ثالث في تتمثل والتي االجتماعي الضبط مستويات سماه

 حد إلى الدولة تتوقف سمطة  أنحيث الضبط لممارسة األول المستوى بمثابة وىو الخضوع أو الطاعة -

 المادي  اإلكراه طريق عن ىذه الطاعة وتتم الحاكمة النخبة لمطالب المواطنين استجابة مدى عمى كبير

  التنظيمات الرسميةإذعان ٕ و طاعة بيا تفرض والتي والخدمات المختمفة الموارد الدولة تحتكر  إذوالمعنوي

                .الدولة الرسمية في وغير

 مؤسسات  فيمتتحك التي القيادة أن ىذا ويعني الضبط مستويات من الثاني وىي المستوى :المشاركة  -

 .بتحديدىا الدولة تقوم معينة أنشطة في لممشاركة مختمفة
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 قوة تحديد عمى قدرة األكثر وىو الضبط مستويات من مستوى أعمى وىو بالشرعية راراإلق عمى الحصول -

 التي الضبط بعممية شعبي ترافاع وىي الدولة تضعيا التي المعبة بقواعد القبول وتقتضي تعني وىي .الدولة

 .(2)معين اجتماعي واقتصادي، سياسي نظام لبناء الحاكمة النخبة تمارسيا

 المجتمع تنظيمات حركة عالقة تحميل في يساعد ألنو والمجتمع الدولة تراباق عمى دراسةال ستعتمد

 .  في الحالة المصريةالييمنة الخضوع، اع،رالص الحاكمة، كالنخبة السياسية والسمطة المدني

 :أدبيات الدراسة

 :ورد في موضوع عالقة الدولة بالمجتمع المدني العديد من األدبيات نذكر منيا

، رسالة 2010-1990المجتمع المدني والعممية السياسية في دول شمال إفريقيا : عبادي خير الدين -

 .2011- 2010ماجستير مقدمة عمى مستوى قسم العموم السياسية والعالقات الدولية بجامعة باتنة، 

 :حاول الباحث من خالل دراستو اإلجابة عمى التساؤل التالي

 .ما ىي عالقة المجتمع المدني بالنظام وما ىو دوره في العممية السياسية؟

 :وقد تناول الباحث بشيء من التفصيل العناصر التالية

 .طبيعة وسمات الدولة والمجتمع المدني في شمال إفريقيا -

 .دور المجتمع المدني في عمميات التحول السياسي في شمال إفريقيا -

 .مستقبل المجتمع المدني في دول المنطقة -

وبعد معالجة الدراسة توصل الباحث إلى جممة من النتائج أشار فييا إلى أن المجتمع المدني في 

منطقة شما إفريقيا ال بد من فيمو عمى أساس الواقع والبيئة التي ولد فييا، بيئة سمطوية وديمقراطية مقيدة، 
                                                           

 .220-217ص ص ،(1997 ن .م .د :، الجزائراالقترابات المناهج المفاهيم :السياسي التحميل في المنهجية محمد، شمبي (2)
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وكذا فإن تأميم القوى االجتماعية والتنظيمات المدنية، من طرف السمطات الحاكمة أدى إلى ازدياد سمبية 

 .وعنف تجاه األنظمة الحاكمة بالمنطقة

دور المجتمع المدن في تعزيز وتعميق الديمقراطية الممارسة، : مقال لألستاذ عبد الكريم ىشام بعنوان -

 .2011الديمقراطية في الوطن العربي، مجمة الفكر، العدد السابع، نوفمبر 

األنظمة )لقد حاول الباحث في الدراسة اإلجابة عمى إشكالية العالقة بين المجتمع المدني والدولة 

السياسية الحاكمة وبنيتو اليشة والمعقدة التي أدت إلى عدم القدرة عمى تأسيس بيئة تفاعمية تعكس العمقة 

 .السممية بين المواطن والدولة

 :وقد عالج الباحث نقطتين أساسيتين ىما

 .طبيعة النظام السياسي العربي -

 .بنية المجتمع المدني في الوطن العربي ومستوى استقالليتو عن الدولة -

وقد توصل الباحث إلى مجوعة من النتائج، أن العالقة غير الواضحة بين المجتمع المدني والدولة  -

وبالتالي يجب تعميق الطابع المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني وتوفير بيئة تفاعمية وصحية لنمو ونشاط 

 .المجتمع المدني

أما دراستنا ىذه فتركز عمى العالقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر وتأثير نمط ىذه العالقة 

وخاصة في ظل  (2013-2010)عمى التحول الديمقراطي في مصر وكذا تحديد المجال الزمني لمدراسة من 

 .حركيات التغيير في العالم العربي
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 :تقسيم الدراسة

لقد اقتضت ىذه الدراسة تقسيم البحث إلى فصمين أما األول نظري مفاىيمي يتناول الدولة والمجتمع 

المدني مفاىيميا ونظريا ضمن مبحثين أوليما حول ماىية الدولة، تعريفيا والثاني لممجتمع المدني وأىم 

 .خصائصو ووظائفو وعالقتو بالدولة

أما الفصل الثاني فكان تطبيقي تم التطرق في إلى دراسة الدولة والمجتمع المدني، وكان ذلك في 

ثالثة مباحث، األول يدرس طبيعة النظم السياسية العربية عموما عمى اعتبار أن مصر جزء من العالم 

العربي، أما المبحث الثاني فخصصناه لمنظام السياسي المصري في إطار المؤسسات الرسمية وغير رسمية 

أما المبحث الثالث فتناولنا فيو خصوصية العالقة بين الدولة في إطار النظام الجديد ما بعد مبارك ودور . فييا

وحجم الحرية الممنوحة ليا، في قراءة لقانون الجمعيات . منظمات المجتمع المدني في العممية السياسية

 .األىمية الجديد

 :صعوبات الدراسة

 :في ىذه الدراسة واجيت الطالبة جممة من العراقيل تمثمت في

أن موضوع الدراسة جديدا األمر الذي أدى إلى عدم وجود دراسات تفصيمية حول نمط  -

 .العالقة الجديدة ونصوص في عدم استقرار األوضاع في مصر، وصعوبة ضبط متغيرات الدراسة
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 :تمييد

تعد الدكلة الكحدة األساسية لمنظاـ الدكلي، حيث تمثؿ الشكؿ األمثؿ لتنظيـ المجتمعات السياسية 

كالفاعؿ المركزم الذم يمتمؾ السمطة القانكنية لفرض النظاـ في المجتمع، ككذا ممارسة جميع العمميات 

السياسية في جميع المجاالت، كقد شيدت الدكلة حتى الستينات مف القرف الماضي تراجعا مع ظيكر 

 .فكاعؿ أخرل

كمع بداية الثمانينات مف القرف العشريف، عرؼ المجتمع المدني عكدة قكية، كذلؾ بعد تراجع دكر 

الدكلة في جميع المجاالت، كمع بداية التسعينات ظيرت العديد مف المنظمات الدكلية التي حاكلت 

صياغة عالقة جديدة لمحكـ في الدكلة مف خالؿ مفيـك الحكـ الراشد الذم يفترض كجكد فكاعؿ جديدة إلى 

 .جانب الدكلة كالمجتمع المدني مف أجؿ تسيير كضماف سيركرة العممية السياسية

كنظرا لمطابع اإلشكالي الذم تنطكم عميو طبيعة العالقة بيف الدكلة كالمجتمع المدني مف خالؿ 

لدراسة : المبحث األكؿ: تتبع تطكر المفيكميف كتحديد مرتكزاتيا المعرفية، أدرجنا في ىذا الفصؿ مبحثيف

 .دراسة ماىية المجتمع المدني: مفيـك الدكلة، المبحث الثاني
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 ماىية الدولة: المبحث األول

تعتبر الدكلة الكحدة السياسية الكبرل المكجكدة في المجتمع الدكلي كمف ثـ فيي تمثؿ المكضكع 

، لكف ىناؾ اختالؼ حكؿ تحديد مفيـك "عمـ الدكلة"الرئيسي لعمـ السياسة إلى درجة أنو عرؼ عمى أنو 

الدكلة كمضمكنيا تبعا لتعدد الرؤل كالنظريات المفسرة ليا كلذا سنقـك بتبياف تطكر مفيـك الدكلة ككذا 

 .دالالتو لغة كاصطالحا

 تطور مفيوم الدولة: المطمب األول

يعد البحث في أصؿ نشأة الدكلة مف المكاضيع التي أثارت كمازالت تثير الكثير مف الجدؿ نظرا 

لصعكبة البحث في ىذا المكضكع، مف ككف الدكلة قد مرت بتطكرات كثيرة كمراحؿ متعددة قبؿ كصكليا 

 .إلى مفيكميا المعاصر

 :العيد اليوناني: أوال

الجميكرية، كالسياسي، : )مفيـك الدكلة في محاكراتو الفمسفية (ـ. ؽ347-429 )"أفالطون"تناكؿ 

كالمدينة »: تتصؼ بالنقاء فيك يقكؿ" الجميكرية"، فقد كاف تصكره لمفيـك الدكلة في كتابو (كالقكانيف

األكلى مدينة الفطرة، مثاؿ البراءة السعيدة ليس ليا مف حاجات إال الضركرة كىي قميمة ترضييا بال عناء، 

يقنع أىميا بالشعير كالقمح كالحنطة كالثمار كالخمر الخفيفة، فيعيشكف عيشة سميمة كيعمركف كال يعرفكف 

 .(1 )«الفاقة كال الحرب

أف الدكلة، »: إلى أف األساس الحقيقي لنشأة الدكلة ىك الحاجة، حيث يقكؿ" أفالطون"فقد ذىب 

فما دامت حاجاتنا عديدة،  (...)تنشأ عف عجز الفرد، عف االكتفاء بذاتو كحاجتو إلى أشياء ال حصر ليا 

                                                           

دار الكفاء، : ، مصر"مفاىيم وشخصيات"الفكر السياسي ثناء عبد الرشيد المنياكم كفيصؿ فتحي محمد حسف،  (1)
 .16، ص 2011
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كماداـ مف الضركرم كجكد أشخاص عديديف لمكفاء بيا، فإف المرء يستعيف بشخص مف أجؿ غرض مف 

أغراضو، كبغيره مف أجؿ تحقيؽ غرض آخر كىكذا، كعندما يتجمع أكلئؾ الشركاء الذيف يساعد بعضيـ 

 .(1 )«دكلة: بعضا في إقميـ كاحد نسمي مجمكع السكاف

يتبيف مف ىذا التصكر عند أفالطكف أف الدكلة تنشأ نتاج الحاجة فيي بيذا التصكر تككف دكلة 

 .مثالية إذا كانت ىناؾ حاجات ضركرية كتككف دكلة الترؼ إذا كانت الحاجات كمالية

ككانت المدينة اليكنانية القديمة؛ تتميز بخاصية استقالؿ كانفصاؿ السمطة السياسية عف أشخاص 

 .(2)الحكاـ، فالسمطة السياسية تنسب لممدينة

 فيرل في نشأة الدكلة، بأنيا انبثقت مف المدينة كذلؾ بتجمع عدد كاؼ مف السكاف "أرسطو"أما 

 .في مكاف، كىك المدينة كفي المدينة نشأت الدكلة ، فأصؿ الدكلة ىك المدينة ال الحاجة

فاالئتالؼ الذم ينشأ عف دافع »:  أف فكرة التجمع البشرم، بدأت مف األسرة يقكؿ"أرسطو"يرل 

أكؿ : "، ثـ تطكرت األسرة كتكاثر عددىا، كتجمع عدد مف األسر، فنشأت القرية، ألف"األسرة"طبيعي، ىك 

 .(3 )«"ائتالؼ بيكت عدة، أقيـ لصالت، غير الصالت اليكمية، ىك القرية

ثـ حدث تطكر آخر، في القرية أدل إلى تكاثرىا، كتجمع عدد مف القكل، فنشأت عنو المدينة 

 .(4) أكؿ كأعمى كحدة سياسية"أرسطو"أيضا كفي المدينة انبثقت الدكلة كالتي يعتبرىا 

 يرل أف الدكلة ىي نتاج عدة تجمعات بدءا باألسرة ثـ القرية ثـ المدينة ثـ الدكلة "أرسطو"إذف 

 .فيي بيذا ظاىرة طبيعية مستمدة مف طبيعة التجمعات

 

 

                                                           

 .39، ص2003دار مجدالكم، : ، عمافنظرية الدولة في الفكر الخمدونيعمي سعد اهلل،  (1)
 .19، ص 2002منشكرات الحمبي، : ، بيركتمبادئ النظم السياسيةمحمد رفعت عبد الكىاب،  (2)
 .42عمي سعد اهلل، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .12، ص 2012المؤسسة الحديثة لمكتاب، : ، لبنافاألنظمة السياسيةنزيو رعد،  (4)
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 :العيد الروماني: ثانيا

دكلة كاممة فييا يتساكل األفراد فيما بينيـ؛  ( ؽ ـ43-100"* )شيشرون"تعتبر الدكلة عند 

جماعة معنكية أك »: كتيدؼ إلى تزكيد أعضائيا بالمنافع القائمة عمى العدؿ المشترؾ فيك يعرفيا بأنيا

 .(1)«ىي مصمحة الناس المشتركة

 .عمى النشأة الطبيعية لمدكلة نتيجة لرغبة اإلنساف االجتماعية" شيشرون"كبيذا يؤكد 

لقد أقاـ الركماف دكلة كبيرة أك إمبراطكرية بدال مف دكلة المدينة كالتي ضمت شعكبا عديدة، 

 .كالذم ينظـ سمكؾ األفراد كتصرفاتيـ في الدكلة" قانكف الشعكب"كشرعت 

حيث كانت السمطة بيد الممؾ كمجمس الشيكخ كمجمس الشعب، كلكف االستبداد أدل إلى إقامة 

ليما سمطات مقيدة ككانت السمطة  (قنصميف)النظاـ الجميكرم، حيث كاف مجمس الشعب ينتخب حاكميف 

فأصبحت الدكلة . الدينية بيد الكينة كفي العيد اإلمبراطكرم تركزت معظـ السمطات بيد اإلمبراطكر

مصدر جميع الحقكؽ القانكنية كالسمطة العميا لمشعب كأصبح اإلمبراطكر ككيؿ الشعب يستمد سمطتو 

 .(2)منو

مف خالؿ ما ذكر يتبيف أف الدكلة في العيد الركماني عرفت تطكرا مف الناحية القانكنية ككذا 

 .الجغرافية مقارنة مع دكلة المدينة في الفكر اليكناني

في القرنيف السابع عشر كالثامف عشر استغمت الكنيسة فكرة أف الدكلة ليست مف : العصور الوسطى: ثالثا

نما ىي مف صنع اهلل لتدعيـ سيطرة الكنيسة عمى الحياة السياسية كتكجيييا مف جية  صنع اإلنساف، كا 

 .(3)كلتبرير الممكؾ لحكميـ المطمؽ مف جية أخرل

                                                           

 .(القكانيف)ككتاب  (الجميكرية)أىـ ركاد الفكر السياسي الركماني الذم ألؼ كتاب : شيشركف*

 . 17ثناء عبد الرشيد المنياكم، مرجع سابؽ، ص  ( 1)
 .58، 57، ص 2004دار مجدالكم، : ، عمافسيةااألساس في العموم السيقحطاف أحمد سميماف الحمداني،  (2)
 .50عمي سعد اهلل، مرجع سابؽ، ص  (3)
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كتضـ  (مممكة السماء)عمى كجكد مممكتيف ىما " مدينة اهلل" في كتابو "أوغستين"كأكد القديس 

 .كتضـ المجتمع الدنيكم (مممكة األرض)المالئكة كالصالحيف كىي الخالدة، ك

كظيرت نظرية السيفيف في مسالة العالقة بيف البابا كاإلمبراطكر كخالصتيا أف البابا يمثؿ السمطة 

 .(1)الدينية كاإلمبراطكر يمثؿ السمطة الزمنية، المستمدة مف الشعب مف خالؿ عقد بيف األمير كالشعب

كنتيجة لطغياف الكنيسة كسيطرتيا عمى أمكر الدكلة، أم ما أدل إلى سيطرة الدكلة الدينية عمى 

الزمنية مما أدل إلى انقساـ اإلمبراطكرية الركمانية إلى شرقية كغربية، كىذا ما جعؿ المفكر الركماني 

 .(2)يدعكا إلى تأييد سمطة اإلمبراطكر عمى الدكلة الزمنية، لذا كجب تقييد السمطة الدينية" تكماس اإلككيني"

 :عصر النيضة واإلصالح الديني: رابعا

ـ، محاكالت لمفصؿ بيف الديف كالدكلة 1323 شيد عصر النيضة كاإلصالح الديني ابتداء مف 

أم بيف الكنيسة كالسياسة كبالتالي القضاء عمى ازدكاجية السمطة التي كانت سائدة في العصكر الكسطى 

الذم نادل بفصؿ الديف "* ميكيافيمي"كاالعتراؼ سمطة الدكؿ السياسية، كمف أبرز مفكرم ىذه المرحمة 

الغاية تبرر الكسيمة، فيك يرل أف الديف ىك كسيمة في يد الحاكـ : كاألخالؽ عف الدكلة كاعتبار مبدأ

يسمطيا عمى رؤكس المحككميف، كليذا اعتبر مف ألد أعداء البابكية، كأما أىمية الديف حسبو فتمكف في 

 .كحدتو كزيادة تماسكيا سيكلة قيادة الشعب، كما أنو يعمؿ غمى تقكية

كالدكلة ىي كائف كالفرد تابع ليا، كدكلتو ليا مقتضيات تسمطية شبيية باستبدادية األمير، إف 

كالديف يجب أف يمحؽ بالدكلة ... الدكلة الجميكرية أك األميرية تمارس إكراه دكنما اعتبار لمخير أك الشر

 .(3)تماما كىك عنصر تماسؾ إجماعي

                                                           

 .59 قحطاف أحمد سميماف الحمداني، مرجع سابؽ، ص (1)
 .72، ص 2010دار كائؿ، : ، عمافمدخل إلى عمم السياسةصايؿ زكي الخطايبة،  (2)

كىك مف أبرز  (ـ1513األمير )، أىـ مؤلفاتو كتابو 1527ـ بمدينة فمكرنسيا بإيطاليا، تكفي 1469مفكر إيطالي كلد *
 .مفكرم عصر النيضة

 .282، ص 2010، الجزائر، دار األمة، تاريخ الفكر السياسينكر الديف حاركش،  (3 )
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 أكؿ "ميكيافيمي" أف الدكلة كجدت كتبقى بعيدا عف الديف كاألخالؽ، كيعتبر "ميكيافيمي"حيث بيف 

كالتي تعد منطمقا جديدا في الفكر السياسي الحديث،كمف أىـ العكامؿ " الدولة القومية"مف نادل بفكرة 

 :التي دعمت مفيـك الدكلة القكمية

  القضاء عمى فكرة ازدكاجية السمطتيف -1

 .السمطة الدائمة:  ظيكر فكرة السيادة، كالتي تعرؼ بأنيا -2

  محاربة الحكـ المطمؽ كبمكرة مبدأ القكميات -3

 .(1)القانكف الطبيعي كفكرة سياسية -4

 أف تركيز السمطة في يد الحاكـ الذم حرره مف كؿ مبدأ أخالقي كبالتالي دعى "ميكيافيمي "كيرل

 .إلى فصؿ األخالؽ عف السياسة مف أجؿ تكحيد إيطاليا ككحدتيا القكمية

 :العصر الحديث: خامسا

 الذم ركز عمى فكرة السيادة التي دعمت "بودان"مع بداية العصر الحديث لمفكر السياسي، ظير 

 .الشخصية المستقمة لمدكلة القكمية، كأكدت كحدة السمطة فييا

الدكلة بأنيا حككمة شرعية مف أسر عدة كمف ممتمكاتيا المشتركة كليا " جون بودان"كيعرؼ 

 .سمطة غالبة كالشرعية ىنا يقصد بيا العدالة أك التماشي مع القانكف الطبيعي

ال يمكف كجكد الدكلة المنظمة قبؿ االعتراؼ بسمطة ليا السيادة كأف الكحدات أك األجزاء التي تتككف منيا 

 .(2)الدكلة ىي األسر

 لمدكلة عمى ركف أساسي يتمثؿ في السيادة، مبدأ أساسي ييدؼ "جون بودان"إذف يقـك تصكر 

إلى تأكيد سمطة الممكؾ في مكاجية أمراء اإلقطاع في الداخؿ، ككذا تقرير عدـ خضكع الممكؾ لسمطة 

 .(3)البابا كاإلمبراطكر عمى المستكل الخارجي في القرنيف الخامس عسر كالسادس عشر
                                                           

 .18ثناء عبد الرشيد المنياكم، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .302نكر الديف حاركش، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .60قزك محمد آكمي، مرجع سابؽ، ص  (3)
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 ( ـ1679- 1588 )"توماس ىوبز"كفي القرف السابع عشر مع مفكرم العقد االجتماعي أمثاؿ 

 .( ـ1778- 1712" )جكف جاؾ ركسك"ك ( ـ1704- 1632" )وجون لوك"

تطكر مفيـك الدكلة بناءا عمى فكرة أف الدكلة ىي تعبير عف انتقاؿ األفراد مف الكضع الفطرم إلى 

جماعة منظمة بناءا عمى عقد اجتماعي فالجماعة السياسية أك الدكلة قائمة كمؤسسة عمى اإلدارة الحرة 

 .لألفراد فأصؿ الدكلة كمصدر السمطة ىك الشعب

مف خالؿ ما سبؽ ذكره يتضح أف مفيـك الدكلة في أكركبا لـ يظير بمفيكميا الصحيح كالحديث 

إال منذ أف أصبحت السمطة تستمد مف الجماعة المنظمة كبدأ يطبؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات السياسية 

 .كشخص الحاكـ

أما في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، كالعقكد األكلى مف القرف العشريف تشكؿ تصكر 

فالدكلة كفؽ ىذا التصكر عبارة عف بنية فكقية في مكاجية البنياف : جديد لمدكلة في إطار قانكني كماركسي

 .(1)"لجنة إلدارة الشؤكف العامة لمطبقة المسيطرة اقتصاديا"الطبقي لممجتمع كىي حسب تعبير ماركس 

فالدكلة كفؽ التصكر االشتراكي الماركسي عبارة عف عنؼ منظـ، كتظير حتميا عند درجة معينة 

كبيذا تصبح الدكلة الطبقة . مف تطكر المجتمع حينما أصبح المجتمع منقسما إلى طبقات متصارعة

 .(2)األقكل، المسيطرة اقتصاديا، كسياسيا

ىذا فيما يخص المفيـك الغربي لمدكلة الذم تككف تبعا لمظركؼ السياسية كاالجتماعية 

 .كاالقتصادية التي مرت بيا الشعكب األكربية

 :الفكر اإلسالمي: سادسا

                                                           

 .159، ص 2002، [ف.س.ب]، القاىرة، دراسات في النظرية السياسيةمصطفى كامؿ السيد،  (1)
 .23نزيو رعد، مرجع سابؽ، ص  (2)
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 أما مفيـك الدكلة في الفكر اإلسالمي فيختمؼ عف المفيـك الغربي فالدكلة ككؿ المؤسسات 

: االجتماعية ما ىي إال كسائؿ كأدكات ينبغي استعماليا لمكصكؿ إلى تحقيؽ سعادة اإلنساف المزدكجة

 .الدنيكية كاألخركية كذلؾ ال يتحقؽ إال بالعمؿ بما أمر اهلل بو

كفي ىذا السياؽ فإف الدكلة كمفيكـ إسالمي أداة لألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كىذا ما كرد 

ولتكه منكم أمة يدعىن إلى ﴿: 106في قكلو تعالى في سكرة آؿ عمراف اآلية 

 .(1)﴾الخير ويأمرون بالمعروف وينهىن عه المنكر

فالقرآف الكريـ عني بفكرة الدكلة كمجتمع بشرم لو تنظيـ معيف ككذا السنة النبكية تقطع كتؤكد 

بالفصؿ بيف الحاكـ كالدكلة، فالخميفة أك رئيس الدكلة اإلسالمية ليس صاحب الدكلة كال يممؾ السمطة بؿ 

 .(2)يمارسيا بشركط كما حددىا الشرع، باعتباره أمينا عمى األمة

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف الدولة: المطمب الثاني

 .سنقكـ ىنا بتبياف تعريؼ الدكلة لغة كاصطالحا

 : المدلول المغوي لمدولة: أوال

                                                           

 .51، ص 1998دار األمة، : ، الجزائر1، ج أصول القانون الدستوري والنظم السياسيةمحمد أرزقي نسيب،  (1)
 .25محمد رفعت عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص  (2)
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بالفتح عمى حالة االنتصار في الحرب كاالنيزاـ " الدكلة"بالرجكع إلى المعاجـ المغكية، يدؿ لفظ 

 .(1)كأدلنا اهلل مف عدكنا الميـ أدلني مف فالف كانصرني عميو: فييا، كيقاؿ في ىذا الصدد

في الحرب أف تدؿ إحدل الفئتيف غمى  (الدَّكلة)َدَكؿ : كما جاء لفظ الدكلة في مختار الصحاح

اهلل مف عدكنا مف  (أدالنا)ك  (...)، كالدَّكلة بالفتح الفعؿ (...)ك الدُّكلة بالضـ في الماؿ  (...)األخرل 

 (2)الغمبة (اإلدالة)الدَّكلة، ك 

كالتي " STARE"أصميا كممة التينية مشتقة مف  (STATE)أما في المغة اإلنجميزية فإف كممة 

بمعنى مكقؼ أك كضع أك " STATUS"، كعمى كجو الخصكص فيي مشتقة مف "أف يقكـ"تعني 

 ".ETAT"كتعني أيضا الحالة المستقرة كيقابميا في المغة الفرنسية . (3)ظرؼ

 كالذم يعني بالالتينية استقرار حالة، كأخذ مدلكلو Statutإف مصطمح الدكلة يستمد أصمو مف 

 كالتي تعني حالة Republicae أك Rei romanaeالسياسي في العصر الركماني باستعماؿ مصطمح 

L’etat de la Republiqueالشيء الركماني أك حالة الجميكرية 
(4). 

 

 

 

 :المدلول االصطالحي: ثانيا

لـ يجمع فقياء القانكف كعمماء السياسة عمى تعريؼ مكحد لمدكلة كذلؾ راجع إلى اختالؼ 

 :التكجيات كالرؤل كاإليديكلكجيات كالتي يمكف إيجازىا فيما يمي

                                                           

دار : ، بيركت3، ط 1، ج لسان العرب، (ابف منظكر)أبك الفضؿ عماد الديف محمد ابف مكـر اإلفريقي المصرم  (1)
 .225، ص 1994صادر، 

 .24عمي سعد اهلل، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .34، ص 2001دار الركاد، : ، طرابمس2مالؾ أبك شييكه ك محمكد خمؼ، ط : ، ترنظريات الدولة، أندرك قنست (3)

(4) Prelot M. et Bouloius J. Institutions politique et droit constitution, 7em éd, Paris: 

Dalloz, p 1.  
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مجمكعة مف األفراد » أم الدكلة بأنيا "Carré de Malberg" "مالبيرغ" يعرفيا الفقيو الفرنسي 

 .(1)«تستقر في إقميـ معيف تحت تنظيـ خاص، يعطي جماعة معينة فيو سمطة عميا تتمتع باألمر كاإلكراه

كحدة قانكنية دائمة تتضمف كجكد ىيئة اجتماعية تباشر »:  بأنيا"Bonnard" "بكنارد"كما يعرفيا 

سمطات قانكنية معينة إزاء أمة مستقرة عمى إقميـ  بأساليب تقـك عمى إرادتيا كحدىا عف طريؽ القكة 

 .(2)«المادية التي تحتكرىا

يبدك مف خالؿ ىذيف التعريفيف أف الدكلة ككحدة قانكنية تتمتع باستقالؿ خاص يبعدىا عمى 

 .أشخاص الحكاـ كالممكؾ كنتيجة لربط الدكلة في العصكر الكسطى كبدايات العصر الحديث في أكربا

كىذا ما يجعؿ " ىي نظاـ اجتماعي"أف الدكلة " Duguit" "ديجي"في حيف يشير الفقيو الفرنسي 

 .مف المجتمع كالدكلة شيء كاحد

يرل أف المجتمع نكع مف التعاقد، كال ينبغي أف ننظر إلى " Burke" "بيرؾ"أما الفيمسكؼ اإلرلندم 

 .(3)الدكلة سكل أنيا مجرد عضك مشارؾ في ىذا التعاقد

مف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح أف المجتمع أشمؿ كأعـ مف الدكلة كىذا ما يعكس المفيـك 

 .االجتماعي لمدكلة

 :أما في الفكر العربي فعرفت الدكلة مف قبؿ مجمكعة مف المفكريف نذكر منيـ

مجمكع كبير مف الناس، يقطف عمى كجو االستقرار إقميما  معينا، »: الدكلة ىي: سميماف الطماكم

تجمع »: كيعرفيا الدكتكر ثركت بدكم بأنيا. «كيتمتع بالشخصية المعنكية، كالنظاـ كاالستقالؿ السياسي

بشرم يرتبط بإقميـ محدد يسكده نظاـ اجتماعي كسياسي، كقانكني مكجو لمصمحتيا المشتركة، كتسير 

                                                           

(1) David Alcaud, Laurent Bouvet , Dictionnaire de science politique, 2em éd, Paris: 

editions Dalloz., 2010,p 29. 
 .31، ص 2012دار صفاء لمنشر كالتكزيع، : ، عمافالوسيط في األنظمة السياسية المقارنةعمي يكسؼ الشكرم، ( 2)
، 1999دار المعرفة الجامعية، : ، مصردراسة في نظرية القوة: إيديولوجية الصراع السياسيعبد الرحماف خميفة،  (3)

 .18ص 
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عمى المحافظة عمى ىذا التجمع سمطة مزكدة بقرارات تمكنيا مف فرض النظاـ كمعاقبة مف ييدده 

 .(1)«بالقكة

يركز كال التعريفيف عمى أف الدكلة تعني شعب مستقر كعمى إقميـ محدد كيخضع لحككمة أك 

 .سمطة سياسية معينة

شخص معنكم يخضع لمقانكف الدكلي العاـ يتمتع باالستقالؿ "كما يمكف تعريؼ الدكلة باعتبارىا 

أك أمة  Peupleالمالي، لو حدكد إقميمية كرقعة جغرافية معترؼ بيا دكليا، يقطف عمى أراضييا شعب 

Nationكىي إما أف تككف بسيطة أك مركبة أم فدرالية أك في شكؿ دكلة .  متماسكة كليا سيادة كطنية

 .(2)ككنفدرالية

  :مف خالؿ ما تـ ذكره يمكف إعطاء تعريؼ إجرائي لمدكلة

ىي تنظيـ سياسي ككياف قانكني لو صفة الدكاـ كاالستقالؿ يضـ مجمكعة مف األفراد أك »

 .«الجماعات يقطنكف إقميما معينا

بعدما تـ تسميط الضكء عمى مفيـك الدكلة فيما يمي سيتـ تكضيح بعض المفاىيـ التي ليا عالقة 

 .بالمصطمح كسيتـ التركيز عمى المفاىيـ كاألمة كالحككمة

يعني ىذا المفيـك كجكد جماعة مف الناس يستقركف عمى أرض معينة كيتصمكف بغايات : األمة - أ

كىي تختمؼ . كأىداؼ مشتركة كترتكز عمى مقكمات كاحدة مف حيث األصؿ أك المغة أك الديف أك التاريخ

عف مفيـك الشعب المرتبط بالدكلة ككياف سياسي كاألمة مرتبطة بالعمؽ الحضارم كاإلرث التاريخي كالمغة 

 .(3)الكاحدة

                                                           

 .22ثناء عبد الرشيد المنياكم، مرجع سابؽ، ص  (1)
دار ىكمة لمطباعة كالنشر : ، الجزائرموسوعة المصطمحات القانونية وقواعد الشريعة اإلسالميةعمتكت عمر،  (2)

 .398، ص 2012كالتكزيع، 
الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر : ، عمافالنظم السياسية والقانون الدستوريمحمد جماؿ مطمؽ الذنيبات،  (3)

 .19، ص 2003كالتكزيع، 
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ىي التنظيـ السياسي لمدكلة، فيي األداة التي تجد إرادة الدكلة صاحبة السيادة تعبيرا : الحككمة  - ب

محسكسا عف طريقيا، فال يمكف تصكر دكلة مف غير حككمة، فيي التنظيـ العممي لمدكلة كالمنفذ ألىداؼ 

كقانكني  (شخصية اعتبارية)كأغراض الدكلة كىي تنظيـ مؤقت عمى عكس الدكلة التي ىي كياف معنكم 

 .(1)دائـ ثابت

 :أركان الدولة: المطمب الثالث

تقـك الدكلة ككياف قانكني كسياسي عمى مجمكعة مف األركاف أك العناصر الضركرية لقياميا أك 

 :تأسيسيا كالتي بغيابيا ال يمكف الحديث عف كجكد الدكلة كىي تتمثؿ فيما يمي

 :الشعب: أوال

 .إف الشعب جماعة مف الناس تقطف بصفة مستقرة في إقميـ معيف كتخضع لنظاـ سياسي محدد

 .كتنبع أىمية الشعب في الدكلة مف ككنو مصدر قكتيا كازدىارىا

مجمكعة مف األفراد الذيف يقيمكف عمى أرض الدكلة كيرتبطكف بيا : كما يقصد أيضا بالشعب

 .(2)بكاسطة قانكنية ىي الجنسية

 .كيشكؿ الشعب الركف األكؿ لمدكلة، كال يتصكر قياـ دكلة في غياب عنصر الشعب

كال يشترط التجانس بيف األفراد في المقكمات كاألصؿ كالمغة كالديف فيذه العناصر ىي أسس 

 .األمة كمفيـك اجتماعي

 

 :اإلقميم: ثانيا

                                                           

 .15، ص 2013دار الراية، : ، عماف الفكر السياسي المفاىيم والنظريات،غساف مدحت الخيرم (1)
 .44قزك محمد أكمي، مرجع سابؽ، ص  (2)
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يعتبر اإلقميـ ركنا أساسيا مف أركاف الدكلة كشرطا الزما باعتبار أف الدكلة ىي مجمكع مف األفراد 

كتبنى السيادة أيضا عمى قياـ . تعيش معايشة مستقرة كدائمة كىك ما ال يمكف أف يتحقؽ مف غير اإلقميـ

 .(1)الدكلة بإخضاع كؿ األشخاص داخؿ إقميميا لسيادتيا كممارسة السيادة ال يكتمؿ إال بكجكد إقميـ محدد

 :يشتمؿ اإلقميـ عمى ثالث مجاالت رئيسة

كيطمؽ عمى الجزء األرضي أك اليابسة سكاءا كانت متصمة األجزاء أك منفصمة كما : اإلقميـ البرم -1

، كقد تتحدد األرض بمعالـ (2)ىك الشأف بالنسبة لدكلة اندكنيسيا التي يتككف إقميميا مف مئات الجزر

جغرافية كالجباؿ كاألنيار كالبحار أك قد تتخذ، خطكط الطكؿ كدكائر العرض كمعالـ لتحديد جدكؿ الدكؿ 

 .إلخ...أك بمكجب اتفاقات دكلية

يشمؿ اإلقميـ المائي لمدكلة جميع األنيار كالبحيرات الداخمية ضمف حدكد : (البحرم)اإلقميـ المائي -2

 .الدكلة ككذا المياه اإلقميمية، أم ذلؾ الجزء مف البحار العامة المالصقة ألرض الدكلة

ىك عبارة عف الطبقات اليكائية التي تعمكا اإلقميـ األرضي كالمائي لمدكلة، فالقضاء : اإلقميـ الجكم -3

 .(3)الذم يعمك ىذيف اإلقميميف يخضع لسمطاف الدكلة

 :السمطة السياسية: ثالثا

تعتبر السمطة ركنا أساسيا لقياـ الدكلة إلى جانب الشعب كاإلقميـ فيي ظاىرة مالزمة لمدكلة 

 .كمعيارا لمتمييز بيف الدكلة كغيرىا مف المجتمعات السياسية التي لـ تصؿ بعد إلى مستكل الدكلة كالقبيمة

 .(4)حسب ماكس فيبر" نسؽ مف القكة أك السيطرة االجتماعية: "تعرؼ السمطة بأنيا

 :كالسمطة في الدكلة تتميز بجممة مف الخصائص كىي

 .سمطة الدكلة سمطة مركزية، في مكاجية المجتمع الدكلي -أ 

                                                           

 .60، ص 2006دار أسامة لمنشر كالتكزيع، : ، عمافالمعجم السياسيكضاح زيتكف،  (1)
 .41، ص 2003، الجزائر دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الوجيز في القانون الدستوريحسيف بكديار،  (2)
 .62كضاح زيتكف، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .212كضاح زيتكف، مرجع سابؽ، ص  (4)
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سمطة الدكلة خارجة عف الذمة المالية لمحكاـ كتعني أف سمطة الدكلة سمطة أصيمة كثابتة كالحكاـ  -ب 

 .يمارسكف الحكـ باسـ الدكلة

سمطة الدكلة ذات سيادة سكاءا داخميا أك خارجيا، فالسيادة ىي أساس ممارسة السمطة كبناءا عمييا  -ج 

 .(1)تصبح الدكلة صاحبة حقكؽ في إطار إقميميا

فعندما تكصؼ الدكلة بأنيا دكلة ذات سيادة، فيذا يعني أف سمطة الدكلة سمطة عميا ال يسمك 

 إذف السيادة .(2)عمييا شيء، كال تخضع ألحد، فيي تسمك فكؽ الجميع، كتفرض نفسيا عمى الجميع

 .خاصية جكىرية لمدكلة الحديثة كمف الصفات األساسية لمسمطة في الدكلة

مف خالؿ ما سبؽ ذكره يبدك جميا أف الدكلة ال يمكف أف تقـك إال بتكافر األركاف السابقة الذكر، 

قميـ، كسمطة، كىذا ما يمنحيا أك يضفي عمييا الشخصية القانكنية كشخص مف أشخاص  مف شعب كا 

 .القانكف الدكلي

 :كبناءا عمى ما تـ ذكره تتميز الدكلة بجممة مف الخصائص كىي كما يمي

كيقصد بيا القدرة أك األىمية لمتمتع بالحقكؽ كالقياـ بتحمؿ االلتزامات كىذا ما : الشخصية القانونية -1

يمنحيا ذمة مالية مستقمة كتتمتع بصفة الدكاـ فالدكلة شخصية معنكية تتمتع بصفة االستمرارية كدكاـ 

 .(3)التصرفات كاألعماؿ التي قامت بيا السمطة في الدكلة

                                                           

 . 137، 136محمد أرزقي نسيب، مرجع سابؽ، ص، ص  (1)
 .60قزك محمد أكمي، مرجع سابؽ، ص  (2)
 .59، 58المرجع نفسو، ص، ص  (3)
 أكؿ مف ،"Bodin" "جاف بكداف" كمعناىا األعمى، كقد كاف Superanusإصطالح السيادة مأخكذ مف الكممة الالتينية *

فأعطاىا لمييئة التشريعية بينما " جكف لكؾ"استخدميا بيدؼ تأكيد سمطاف الممؾ عمى الكنيسة كأمراء اإلقطاع ثـ جاء 
 .ألصقيا ركسك باإلدارة العامة
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عندما تكصؼ الدكلة بأنيا ذات سيادة فيذا يعني امتالؾ السمطة العميا التي تصدر *: السيادة -2

األكامر لمجميع في إقميميا دكف أف تتمقى األكامر مف أحد كتممؾ القدرة عمى التصرؼ بحرية كاستقالؿ في 

 .إدارة شؤكنيا الخارجية

 :كيرل عدد مف الكتاب أف السيادة تتميز بصفات معينة كىي

 .بمعنى أنيا ال تكجد في إقميـ الدكلة سمطة تقيد مف سمطتيا كسيادتيا: أنيا مطمقة -أ 

 .بمعنى أف سمطات الدكلة يشمؿ كؿ األشخاص ككؿ الييئات المكجكدة في إقميميا: أنيا شاممة -ب 

 .السيادة صفة مالزمة لمدكلة تكجد بتكاجدىا كتختفي بزكاليا: دائمة -ج 

 .أم أنو ال يحؽ لمدكلة أف تتنازؿ عف سيادتيا: ال يتنازؿ عنيا -د 

أم أنيا كحدة كاحدة كتجزئتيا تعني كجكد سمطتيف في الدكلة في آف كاحد كىذا غير : ال تتجزأ -ق 

 .(1)ممكف

مجمكعة األنماط المتداخمة كالمتشابكة كالمتعمقة بعمميات : " يعرؼ عؿ أنو:  النظام السياسي -3

صنع القرارات كالتي تترجـ أىدافا كخالفات كأف نزعة المجتمع الناتجة مف خالؿ الجسـ العقائدم الذم 

أضفى صفة الشرعية عمى القكة السياسية فحكليا إلى سمطات مقبكلة مف الجماعة السياسية تمثمت في 

 .(2)"المؤسسات السياسية

يعتبر النظاـ السياسي أحد أىـ الخصائص المميزة لمدكلة كيديف لو بالكالء كالطاعة غالبية 

 .المكاطنيف ككفقا لو تختمؽ الدكلة عف األمة كعف الكحدات السياسية األخرل

 

 

 أنواع ووظائف الدولة: المطمب الرابع

                                                           

 .109، ص 2008مؤسسة حمادة، : ، األردفمقدمة في العموم السياسيةعطا محمد زىرة،  (1)
 .110المرجع نفسو، ص  (2)
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حيث قسمكا الدكؿ مف حيث الشكؿ : اىتـ فقياء القانكف الدستكرم بتقسيـ الدكؿ مف حيث الشكؿ

إلى دكؿ مكحدة كبسيطة كأخرل مركبة، كمعيار تقسيميا يقـك عمى الكصؼ أك التركيب الداخمي لمسمطة 

في الدكلة، ففي الدكلة البسيطة تككف السمطة مكحدة كىذا ما يؤدم إلى كحدة القانكف فييا، أما في الدكؿ 

 .المركبة فإف السمطة تككف مركبة أك متعددة كىذا مت يؤدم إلى تعدد القانكف فييا

 لمتكضيح سنقـك بدراسة ىذيف الشكميف لمدكؿ ككظائؼ الدكؿ مف خالؿ ىذا المطمب

 : أنواع الدول: أوال

ىي الدكلة التي تبدك في أبسط صكرىا ككتمة كاحدة كليا دستكر كاحد كىيئة : الدكلة البسيطة - أ

، كىذا ال (1)الجزائر، تكنس، المغرب: تشريعية كاحدة كشخصية كسيادة كاحدة إلى جانب كحدة القضاء مثؿ

يعني ضركرة كحدة التنظيـ اإلدارم، فقد تتبع الدكلة أسمكب المركزية اإلدارية بتجميع الكظيفة اإلدارية في 

أيدم السمطة التنفيذية التي تعيف مكظفيف يتكلكف إدارتيا في القمة كفي اإلقميـ، كما قد تتبع أسمكب 

الالمركزية حيث يقـك عمى أساس تكزيع االختصاصات اإلدارية بيف السمطة المركزية لمدكلة كالكحدات 

اإلدارية الالمركزية سكاء كانت مصمحية أك إقميمية، في حيف تتكزع االختصاصات السياسية في 

 .(2)الالمركزية السياسية بيف الدكؿ االتحادية كالكاليات فتعدد فييا السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية

 .كتخضع لرقابة السمطة المركزية حتى ال تنعدـ كحدة االتجاه اإلدارم في الدكلة

يقصد بالدكؿ التي يربط بينيا نكع مف أنكاع اإلتحاد بحيث تخضع لسمطة سياسية :  الدكلة المركبة- ب

كاحدة مشتركة، أم أف الدكلة المركبة يقصد بيا الدكلة التي تتألؼ مف اتحاد دكلتيف أك أكثر كال يعني قياـ 

نكع مف أنكاع اإلتحاد بيف دكلتيف أك أكثر أف تتحكؿ ىذه الدكؿ بالضركرة إلى دكلة كاحدة، إذ أف األمر 

 .(3)يتكقؼ عمى نكع االتحاد المتفؽ عميو كمدل االندماج الذم يسمح بو بيف الدكؿ الداخمة فيو

                                                           

ديكاف المطبكعات الجامعية، : ، الجزائر8، ط 1، ج القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بك الشعير،  (1)
 .121، ص 2007

 .130، ص 2009ديكاف المطبكعات، : ، الجزائرشرح القانون اإلداريفريجة حسف،  (2)
 .82، ص 2010دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، : ، عماف1، ط1، جالنظم السياسيةعصاـ الدبس،  (3)
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 : اإلتحاد الشخصي -1

كىك اتحاد بيف دكلتيف تحت سمطة رئيس كاحد نتيجة ارتباط عرشيف بفعؿ المصاىرة، أك اتفاؽ 

بيف رئيس دكلتيف أك أكثر إلقامة اتحاد شخصي كاختيار أحدىما لرئاسة الدكلة المتحدة، كيعتبر ىذا 

االتحاد أضعؼ أنكاع االتحادات األخرل، ذلؾ أف مظيره يكمف في كحدة رئيس الدكلة المتحدة ال غير، 

فإف بقاءه يرتبط بمدل رغبة الرؤساء في اإلبقاء عميو كتبقى الدكؿ محتفظة باستقالليا الكامؿ داخميا 

حيث تستمر كؿ دكلة في القياـ بتصرفاتيا كعقد معاىداتيا دكف أف يككف لمدكؿ األخرل حؽ . كخارجيا

االعتراض ككؿ رعايا دكلة عضك في االتحاد يبقكف متمتعيف بجنسية دكاتيـ كيعتبركف أجانب في الدكؿ 

 .األخرل

 أما الرئيس يمارس سمطاتو باعتباره رئيسا لالتحاد كبصفتو أيضا رئيس لمدكلة الداخمية في 

ذا قامت حرب بيف الدكؿ األعضاء في االتحاد تككف حرب دكلية ال أىمية كمف أمثمة ىذا  االتحاد كا 

" جكرج األكؿ اليانكفرم" ـ حيث اعتمى الممؾ 1714االتحاد ذلؾ الذم كقع بيف انجمترا كىانكفر سنة 

عرش انجمترا ألف قانكف العرش في " فكتكريا"ـ حيف اعتمت الممكة 1833عرش البمديف كانتيى سنة 

 .ىانكفر ال يسمح لمنساء بتكلي العرش

 : االتحاد التعاىدم أك االستقاللي -2

ىك اتحاد يضـ دكلتيف أك أكثر عمى أف تبقى كؿ دكلة ليا سيادتيا الداخمية كالخارجية 

كرئيسيا الخاص، كييدؼ ىذا االتحاد إلى تكحيد كتنسيؽ الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية أك العسكرية، 

كىذه . فتنشأ ىيئة تسمى مجمس أك مؤتمر تككف ميمتيا تحقيؽ األغراض التي أنشئ مف أجميا االتحاد

الييئة تختارىا حككمات الدكؿ األعضاء كال يقـك أفراد ىذه الدكؿ بانتخابيا، حيث ال تككف قراراتيا ممزمة 

إال إذا كافقت عمييا الدكؿ األعضاء، كقياـ االتحاد ال يتطمب تشابو في أنظمة الحكـ، مثاؿ االتحاد 

 .(1)ـ1815السكيسرم سنة

                                                           

 .127، 126سعيد بك الشعير، مرجع سابؽ، ص، ص  (1)
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ينشأ ىذا االتحاد كغيره بيف دكلتيف أك أكثر، إال أنو يتميز عف االتحادات : االتحاد المركزم -3

السابقة في ككنو أكثر انصيارا بيف الدكؿ المتحدة كأقكاىا ارتباطا كيظير ىذا التمايز في فقداف الدكؿ 

 .(1)األعضاء لشخصيتيا الدكلية كسيادتيا الخارجية كقياـ شخصية دكلية جديدة ىي دكلة االتحاد المركزم

 وظائف الدول: ثانيا

يتفؽ فقياء القانكف عمى أف كظائؼ الدكلة كالغاية مف كجكدىا ىك تحقيؽ األمف كالدفاع ضد 

القكل األجنبية كتكفير الرخاء كاالزدىار كالتقدـ لممجتمع كلف يتأتى ذلؾ إال بتدعيـ السمطة كاحتراـ 

 .القانكف

أصبحت الدكلة تتسـ بطابع مؤسسي، فيي المنظمة لمحياة السياسية لمناس، كمكجية لنشاطاتيـ 

االقتصادية كلـ تفرض ىذه الكظائؼ كاألدكار دفعة كاحدة بؿ استدعت تطكرا متناميا مف القبيمة كالقرية 

 .كتنقؿ عبر اإلقطاع كالممكية ليصؿ في األخير إلى إرساء قكاعد الدكلة الحديثة مف خالؿ الدكؿ القكمية

كليذا يتعدد تصنيؼ الكظائؼ التي تمارسيا الدكلة بيف الكظائؼ التقميدية كالحديثة كالتي يمكف ذكرىا 

 :فيما يمي

 :الوظائف التقميدية -1

تنحصر الكظائؼ التقميدية أك األساسية لمدكلة في األعماؿ التي تيتـ بالحفاظ عمى سالمتيا مف 

 .(2)الداخؿ كالخارج بصد االعتداءات الخارجية كحماية المكاطنيف في الداخؿ كتحقيؽ العدؿ بيف األفراد

، فيذا المبدأ الذم يجد أساسو في الفمسفة *كتكزع الكظائؼ استنادا إلى مبدأ الفصؿ بيف السمطات

، كيكجد في كؿ دكلة ثالث أنكاع مف (1)السياسية التي ظيرت في القرنيف السابع عشر كالثامف عشر

 :السمطة

                                                           

 .72، 71عمي يكسؼ شكرم، مرجع سابؽ، ص، ص  (1)
 .102، ص 2011، 2دار الثقافة، ط : ، عمافالوجيز في النظم السياسيةنعماف أحمد الخطيب،  (2)
 في الفصؿ الرابع مف الكتاب 1748" ركح القكانيف"مبدأ الفصؿ بيف السمطات نادل بو مكنتيسكيك كالذم صاغو في كتابو *

 .الحادم عشر أثناء تعرضو لمدستكر اإلنجميزم
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كتعتبر ىذه الييئة أىـ " السمطة التي تممؾ حؽ عمؿ القكانيف: " كتعرؼ بأنيا: السمطة التشريعية

 :الييئات المشكمة لكياف الدكلة كسمطة عميا فييا كلذلؾ فيي تتمتع بالكظائؼ التالية

ىك الكظيفة األساسية لمييئة التشريعية كمعناه كضع القانكف في ضكء ما ينص عميو : التشريع -

لغائيا مف أجؿ حماية المصالح العامة  .دستكر الدكلة ككذا تعديؿ القكانيف كا 

أك المداكمة فمف كظائؼ الييئة التشريعية أف يناقش أعضاؤىا مشاكؿ المكاطنيف، : المناقشة -

 .كحاجات األفراد كالمؤسسات في المجتمع كيتداكلكف الحمكؿ القانكنية الممكنة

مراقبة ميزانية الدكلة كذلؾ مف خالؿ المكافقة عمى مشركع الميزانية المقدـ مف طرؼ الحككمة،  -

ففي بعض األنظمة الغربية تقـك الييئة التشريعية بمحاسبة الحككمة شكؿ دكرم عمى النفقات، كالصفقات 

 .المالية كفيما يتعمؽ بفرض الضرائب عمى المكاطنيف كعالقات الحككمة بالمؤسسات العامة كالخاصة

كذلؾ مف خالؿ طمب الييئة التشريعية مف الييئة التنفيذية تقديـ استفسارات : مراقبة عمؿ الحككمة -

 .(2)حكؿ بعض المشاريع أك حكؿ بعض القرارات المتخذة مف قبميا

 تقـك السمطة التنفيذية بتنفيذ القانكف الذم يسنو المشرع، فيي الجياز التنفيذم :السمطة التنفيذية

كالجياز اإلدارم الذم يقـك بتجسيد القكانيف أك التشريعات عمى أرض الكاقع كيمكف تمخيص أىـ كظائؼ 

 :ىذه السمطة ال عمى سبيؿ الحصر إلى ما يمي

 .تحقيؽ الكحدة في تنفيذ القرارات اإلدارية الحككمية -أ 

 التنظيـ اإلدارم، كتنفيذ القانكف عف طريؽ اإلدارة العامة، كمراقبة أعماؿ المكظفيف الحككمييف، -ب 

صدار األكامر التي تنظـ قضايا كمشاكؿ اإلدارة  .كمراقبة النشاطات االقتصادية المختمفة كا 

التنظيـ المالي مف خالؿ كزارة المالية في الحككمة في إطار كظيفة جمع اإليرادات، كتكزيع  -ج 

 .المصركفات

                                                                                                                                                                                     

 .110، ص 2010مطبعة سمجمانة، : ، المغرب2، ط القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: أحمد حضراني (1)
 .315، 314عمي سعد اهلل، مرجع سابؽ، ص، ص - (2)
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 .(1)إلخ...التشريع باألكامر التي تنظـ عمؿ الحككمة أك عف طريؽ المكائح المفسرة لمقكانيف -د 

السمطة التي تفسر القانكف، كتطبقو " ىي ثالث ىيئة سمطكية في الدكلة كىي :السمطة القضائية

كفي ىذا الصدد يمكف تحديد أك اإلشارة إلى بعض كظائؼ ". عمى الكقائع المعينة، التي تعرض أماميا

 :السمطة القضائية كىي كالتالي

 .تطبيؽ القانكف الذم يعتبر الكظيفة األساسية لتكاجد الييئة القضائية -أ 

 .حماية األفراد بكاسطة القانكف ضد اعتداء الدكلة كحماية حقكقيـ كحرياتيـ-ب 

تفسير الدستكر كمطابقة القكانيف الصادرة مف الييئة التشريعية أك التنفيذية مع نص الدستكر مف  -ج 

 .قبؿ قضاة المحاكـ العميا أك المجمس الدستكرم

نذارات قضائية، النطؽ بأحكاـ إعالنية إصدار األحكاـ / كىناؾ كظائؼ أخرل كإصدار أكامر كا 

 .(2)إلخ.....القضائية

 :الوظائف الحديثة -2

تعتبر الكظائؼ الحديثة لمدكلة نتيجة لمتطكرات االقتصادية كاالجتماعية التي شيدىا العالـ، ككاف 

االختالؼ ىنا بيف نظاميف اقتصادييف ىما النظاـ الميبرالي كالنظاـ االشتراكي كيمكف ابراز الدكلة في كال 

 :النظاميف فيما يمي

 :كظائؼ الدكلة في ظؿ النظاـ الميبرالي الحر - أ

تقكـ ىذه النظرية عمى فكرة الحرية الفردية في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي كقد ظيرت منذ 

حتى بداية القرف العشريف كقد تأرجحت كظائؼ الدكلة الحارسة  (1918- 1914)الحرب العالمية األكلى 

مع إطالؽ الحرية في المجاؿ االقتصادم  (...أمف داخمي كخارجي كقضاء)بيف الكظائؼ التقميدية 

 D’Etat )ثـ تمتيا مرحمة المنقذة أك دكلة العناية " دعو يعمؿ أتركو يمر"كاالجتماعي انطالقا مف مبدأ 

                                                           

 .317، 316أحمد حضراني، مرجع سابؽ، ص، ص  (1)
 .322، 321عمي سعد اهلل، مرجع سابؽ، ص، ص  (2)
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providence )كبالتالي طبقا ليذا . (1)الممتدة مف الثالثينات حتى منتصؼ السبعينات مف القرف العشريف

المذىب فإف الدكلة ال تمارس إال تمؾ الكظائؼ التي تسمح ليا بالحفاظ عمى كيانيا كبقائيا لمكاجية 

العدكاف الخارجي كالحفاظ عمى األمف كالنظاـ داخؿ إقميميا، كبالتالي فكظائفيا تنحصر في مكاقؼ الدفاع 

 .(2)كاألمف كالقضاء كتعتبر أف تجاكز ىذا الحد يمس بحقكؽ كحريات األفراد

كلكف بسبب الحرب العالمية األكلى ككذا األزمة االقتصادية كجدت الدكلة نفسيا مضطرة لمتدخؿ 

 .فتخمت ىنا عف مفيـك الدكلة الحارسة لتتبنى مفيـك الدكلة المتدخمة: بحؿ مشاكميا كمكاجية األزمات

 :كظائؼ الدكلة في ظؿ النظاـ االشتراكي - ب

كلذلؾ ال . ظيرت مع القرف العشريف النظرية االشتراكية كرد فعؿ عمى ما خمفتو النظرية الميبرالية

يقر المذىب االشتراكي فكرة الحقكؽ الطبيعية الفردية عمى الجماعة كأيضا ال يقر مبدأ تقييد سمطات 

الدكلة بحجة المحافظة عمى حقكؽ كحريات األفراد، بؿ إنو يطمؽ العناف في التدخؿ في كافة المياديف 

 .(3)كالمجاالت

كبناءا عمى ذلؾ، فإف الدكلة كحدىا تتممؾ كؿ كسائؿ اإلنتاج مف أجؿ تحقيؽ العدالة كالمساكاة 

 الفعمية بيف األفراد

دارة كافة  كما يترتب عمى ذلؾ إلغاء الممكية الخاصة لكسائؿ اإلنتاج كما يقع عمى عاتقيا إقامة كا 

 .(4)المشركعات االقتصادية كاالجتماعية

                                                           

 .115أحمد حضراني، مرجع سابؽ ص  (1)
، 8ديكاف المطبكعات الجامعية، ط: ، الجزائر1، ج القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بكالشعير،  (2)

 .139، ص 2007
، 2006دار الكتاب الحديث، : ، الجزائرالمبادئ األساسية لمنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرةسعيد السيد عمي،  (3)

 .238ص 
 .239سعيد السيد عمي، مرجع سابؽ، ص  (4)
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كمنو نخمص إلى أف كظيفة الدكلة االشتراكية تيدؼ أساسا إلى تحقيؽ العدالة كذلؾ عف طريؽ 

تدخميا كتممكيا لكسائؿ اإلنتاج كالقضاء عمى االستغالؿ كالمنافسة بيف األفراد كتكزيع اإلنتاج بينيـ مف 

 .خالؿ إعالء مصمحة الجماعة عمى مصمحة الفرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماىية المجتمع المدني: المبحث الثاني

إف المجتمع المدني كمفيـك كثيؽ االرتباط بالحضارة الغربية، كىذا ما انعكس عمى مدلكلتو مف 

خالؿ المدارس الفكرية المتعددة التي ساىمت في صياغة مفيـك المجتمع المدني كلذا سنحاكؿ في ىذا 

 .إلخ....المبحث تحديد المفاىيـ األساسية لممجتمع المدني مف أىداؼ كخصائص ككظائؼ
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 تطور مفيوم المجتمع المدني: المطمب األول

عرؼ مفيـك المجتمع المدني كغيره مف المفاىيـ في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية تغيرا كتطكرا في 

معناه كداللتو منذ ظيكره في منتصؼ لقرف السابع حتى اآلف، كتطكر المفيـك في الفكر المبيرالي بالمكازاة 

مع التطكرات السياسية كاالقتصادية التي عرفيا العالـ الغربي، كبدأ يتبمكر المفيـك الحديث لممجتمع 

 .المدني مف خالؿ المدارس الفكرية الكالسيكية كالحديثة في الفكر السياسي األكربي

 :التصورات الكالسيكية لمفيوم المجتمع المدني: أوال

يسكد اإلجماع بيف مختمؼ الباحثيف في مجاؿ الفكر السياسي عمى اعتبار التجربة التي مرت بيا 

 خاصة في فرنسا كانجمترا ككذا األفؽ الثقافي كالفكرم الجديد 18 ك17المجتمعات األكربية في القرنيف 

الذم ساىـ فالسفة عصر األنكار في رسـ معالمو األساسية، بمثابة اإلطار العاـ الذم احتضف بركز 

 .(1)فرضية ظيكر المجتمع المدني ألكؿ مرة بكيفية كاضحة كمميزة

كفي ىذا الصدد فإنو يمكف التعرض ألىـ المدارس الفكرية التي ساىمت في صياغة مفيـك المجتمع 

 .المدني في إطار الفكر الغربي مف خالؿ مراحؿ تاريخية متتالية في تطكر المفيكـ

 :مدرسة العقد االجتماعي -1

تقكـ ىذه المدرسة عمى فكرة أساسية كىي أف المجتمع المدني ىك مقابؿ لممجتمع الطبيعي 

كيتطابؽ مع الدكلة أك المجتمع السياسي الحديث، ظيرت مدرسة العقد االجتماعي كاستخدمت لمقاكمة 

 ـ؛ كقد حققت نظرية 16مطالب األمراء كالممكؾ بالحكـ المطمؽ كاالستبداد برعاياىـ في أكاخر القرف 

لقد كانت المشكمة الرئيسية *. العقد االجتماعي إحالؿ العالقات المدنية محؿ العالقات الطبيعية

المطركحة في القرف السابع عشر كالثامف عشر ىي إعادة بناء السياسة عمى أسس غير دينية كغير 

                                                           

:  الثامف حكؿالممتقى الدولي، كرقة مقدمة إلى "مفيـك المجتمع المدني بيف العالمية كالخصكصية"عبد اهلل ىكادؼ،  (1)
 .2، ص 2005 نكفمبر 22-20دكر المجتمع المدني في تنمية الدكلة، الجزائر، جامعة أدرار، أياـ 
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كمف أبرز مفكرم ىذه . (1)ارستقراطية أم ال ترتبط بتكميؼ إالىي كال بإرث عائمي كلكف بالمجتمع نفسو

 .النظرية تكماس ىكبز كجكف لكؾ كجكف جاؾ ركسك

 :كسيتـ التطرؽ لكؿ مفكر عمى حدا فيما يمي

  لقد كاف جكف لكؾ مف أكثر مفكرم مدرسة العقد االجتماعي اىتماما (: 1704- 1632)جون لوك

بمفيـك المجتمع المدني، كالذم قصد بو كصؼ ذلؾ المجتمع الذم دخمو األفراد لضماف حقكقيـ المتساكية 

التي تمتعكا بيا في ظؿ القانكف الطبيعي، لكف غياب السمطة القادرة عمى الضبط في المجتمع الطبيعي 

لذلؾ اتفؽ ىؤالء األفراد عمى تككيف ذلؾ المجتمع المدني ضمانا ليذه . كاف ييدد ممارستيـ ليذه الحقكؽ

الحقكؽ، ثـ تخمكا عف حقيـ في إدارة شؤكنيـ العامة لسمطة جديدة قامت برضاىـ كالتزمت بصيانة حقكقيـ 

كالتـز أفراد ذلؾ المجتمع المدني بطاعة تمؾ السمطة طالما التزمت . األساسية في الحياة كالحرية كالتممؾ

بعناصر ذلؾ االتفاؽ معيـ، أما إذا خرجت عميو، فإنيا تفقد كؿ أسس طاعتيـ ليا، كيصبح مف حقيـ أف 

 .(2)يثكركا عمييا كيحمكا محميا سمطة أخرل أكثر اتساقا في احتراميا لحقكقيـ

إف جكف لكؾ يعادؿ بيف المجتمع المدني كالمجتمع السياسي أك الدكلة، فكالىما لديو مترادفيف 

 .(3)كمعيريف عف شيء كاحد، ىك االختالؼ كاالنتقاؿ مف حالة الطبيعة إلى حالة االجتماع السياسي

  معتبرا لكؿ إنساف كامؿ الحؽ *  فقد جاء بفكرة القانكف الطبيعي(: 1679- 1588)توماس ىوبز أما

ف حياة اإلنساف ال تستقيـ مف دكف تشريعات كتنظيـ لممارسة حريتو فيك .(4)قي ممارسة قدراتو الشخصية كا 

 .يعتبر أف أصؿ المجتمع ىك ضركرة الخركج مف الصراع الالمتناىي الذم يتكلد عف قانكف حالة الطبيعة

                                                           

كيقصد بيا تمؾ الحالة التي يعيش فييا األفراد تجربة تامة كؿ عمى حد كمستقؿ عف األخرل، كغير : العالقات الطبيعية*
 .مرتبط بو كىي أيضا حالة نما قبؿ المجتمع

 .20، ص 2004دار المحركسة، : ، مصرمفيوم المجتمع المدني قراءة أوليةعمي عبد الصادؽ،  (1)

شكاليات العالقة"محمد زاىي المغربي،  (2) :                                                                                                متحصؿ عميو" المجتمع كالدكلة دالالت المفيـك كا 
                                                                  www.mshwashi.2om.com/dirasat-04htm. 

 .17ىشاـ عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص  (3)

 .كيقصد بو القانكف المنبثؽ معاييره كأسسو كمبادئو مف طبيعة اإلنساف الفطرية: القانكف الطبيعي*
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  ،أم مف حؽ كؿ شخص في أف يفعؿ ما يظير لو مناسبا لحماية نفسو كالكصكؿ إلى الغاية المنشكدة

 .(1)كىي شيكع األمف في المجتمع كتحقيؽ الطمأنينة في إطار التعاقد الذم يخمقو االتفاؽ

كبناءا عمى تحميؿ ىكبز فإف الكجكد الممكف الكحيد لممجتمع في رأيو ىك إذا المجتمع المدني 

كيعني المجتمع السياسي المظـ في الدكلة كعندما يتعاقد األفراد متنازليف عف كامؿ حريتيـ ينشأ ىذا 

الجسـ االصطناعي كىك الدكلة كيمثمو حاكـ أك ىيئة ليا سمطة مطمقة تمثؿ كافة الحريات التي تـ التنازؿ 

 .(2)عنيا مجتمعة كمتالحقة في إراة كاحدة ىي إرادة الحاكـ صاحب السيادة

كبيذا فالمجتمع المدني عند ىكبز ىك المجتمع القائـ عمى التعاقد، كلك اتخذ شكؿ الحكـ المطمؽ كعد ذلؾ 

 :قفزة كبيرة في اعتبار السمطة قائمة عمى ما يأتي

 .عمى إرادة أفراد مؤسسة عمى قانكف العقؿ - أ

 . عمى احتراـ التعاقد - ب

كنتيجة ليذا حكرب ىكبز بسبب عدـ اشتقاقو لمسمطة المطمقة مف الحؽ اإلليي ككذا اعتبارىا كائنا 

 .(3)اصطناعيا أك إالىا اصطناعيا مف صنع البشر كليست معطى قائمة في الطبيعة أك بالطبيعة

يعني المجتمع السياسي القائـ عمى أساس إرادم " المجتمع المدني" "لتكماس ىكبز"إذف بالنسبة 

ناشئ عف إرادة األفراد لمتنازؿ عف كامؿ حريتيـ كتجسيدىا في إرادة كاحدة ممثمة في شخص الحاكـ الذم 

نما كجكده كاف نتيجة لتكقيع العقد كىك غير ممتـز بأم عالقة متبادلة كىك غير مقيد بأم  لـ يكقع عقدا كا 

التزاـ تجاه األفراد المشاركيف في العقد، كالمجتمع المدني ىك مجتمع عديـ مف المكاطنيف ألنيـ يممككف 

اإلرادة مرة  كاحدة كبمكجب التنازؿ ال يجكز ليـ الثكرة عمى الحاكـ كىذا ما أجازه جكف لكؾ خالفا لما 

 ".ىكبز"نادل بو 

                                                                                                                                                                                     

 .38، 37عبد الحسيف شعباف، مرجع سابؽ، ص ص  (4)

 .17ىشاـ عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص  (1)

 .25عمي عبد الصادؽ، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 .19أحمد شكر الصبيحي، مرجع سابؽ، ص  (3)
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  فقد دعا إلى عقد اجتماعي بيف األفراد داخؿ المجتمع، (:1788- 1713)جون جاك روسو أما 

كعمى ىذا فإف العقد يجب أف يككف يؤسس . (1)لتنظيـ حياة الناس االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية

رادة عامة ال تتجزأ كال تنقؿ، كال يمكف التنازؿ عنيا، إال إذا تنازؿ  شعب قائـ، بكسائمو أك مف دكنيـ، كا 

ف الصالحية المطمقة لمحاكـ تنقمب كتصبح سيادة الشعب كلكنيا تبقى مطمقة  الشعب عف ككنو شعبا، كا 

كىي سيادة كمية تستند إلى اإلرادة العامة كىي إرادة الجميع كليست مجمكع اإلرادات، فالسيادة لمشعب كىي 

 .(2)ليست محؿ تنازؿ أك تفكيض

يتضح مف خالؿ ما سبؽ أف نظرية العقد االجتماعي ىي تعبير عف تطكر الفرد االجتماعي 

كالسياسي في أكربا في إطار صياغة جديدة لمفيـك المجتمع السياسي أك المجتمع المدني كمحاكلة 

لتأسيس نظاـ يتجاكز عالقات الصراع كالحرب كيؤسس لمجتمع جديد قائـ عمى اإلرادة الحرة، كتعبير عف 

 .الحالة المدنية كالتي تتجسد في كجكد ىيئة سياسية قائمة عمى التعاقد ال عمى القانكف الطبيعي أك اإلليي

 :كيمكف إجماؿ أىـ إسياـ نظريات العقد االجتماعي لممجتمع المدني في ثالث نتائج ىامة

 .قيمة الفرد المكاطف كما يؤسسو ىذا المفيـك مف حقكؽ ىامة كالحياة كالممكية كحرية التفكير -1

 .قيمة المجتمع المتضامف الممتـز بالقكانيف كالمقتضيات األخالقية -2

 .قيمة الدكلة ذات السيادة المستمدة مف المجتمع -3

 :كما أنيا أسست لعناصر أخرل أىميا

 .تجاكز المنظكر الديني الكنسي لمدكلة -1

ضركرة طاعة السمطة مادامت ممتزمة بحماية حقكؽ األفراد كفؽ طرؽ مشركعة، أم االمتثاؿ مع  -2

 .كجكد حرية

                                                           

 .37عبد الحسيف شعباف، مرجع سابؽ، ص  (1)

 .20أحمد شكر الصبيحي، مرجع سابؽ، ص  (2)
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 .(1)كضع المبنات األكلى لممنظكر السياسي المبرالي ككذا الحداثة السياسية -3

 :(الميبرالي والماركسي)المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث : ثانيا

لقد قامت نظرية العقد االجتماعي عمى افتراضات كأسس تفصؿ بيف المجتمع الطبيعي كالمجتمع 

المدني، كتقكـ عمى اإلرادة العامة لممجتمع أك السيادة الشعبية في إطار تطكر لمفاىيـ الحرية كالمساكاة 

 .كاألمف كالسالـ في المجتمع خالؿ القرف السادس عشر

كمع بزكغ القرف السابع عشر دخمت أكربا عصر التنكير أك عصر النيضة بعد أف أغرقت 

السمطة الدينية كالحكـ اإلقطاعي لممجتمع األكربي في ظالـ التخمؼ كالجمكد طكاؿ العصكر الكسطى، 

حيث بدأ االنتقاؿ مف اقتصاد اإلقطاع الزراعي إلى الصناعة؛ كأظيرت الثكرة الصناعية كانقسـ المجتمع 

إلى طبقتاف إحداىما تعمؿ لدل األخرل، كبدأ التعارض يتضح بيف مصالح العماؿ كأصحاب المصانع، 

كذلؾ ارتبط ىذا الكضع الجديد بظيكر حؽ الممكية الخاصة، كىك ما دفع كؿ مجمكعة مف األفراد إلى 

تأسيس ركابط كاتحادات لمدفاع عف حقكقيـ كمصالحيـ الخاصة كالمشتركة كأصبحت ىذه الركابط تحظى 

 .(2)إلخ...بالكالء كاالنتماء بغض النظر عف االختالفات في ركابط طبيعية كالقرابة كالديف كالحسب، كالمكف

شكاليات عمى مفكرم كفالسفة القرف التاسع عشر في أكربا، حيث  ىذه التحكالت فرضت قضايا كا 

برزت النظرية الميبرالية كالنظرية الماركسية لتؤسس لمفيـك المجتمع المدني في العصر الحديث بالرغـ مف 

 .االختالفات في تناكؿ المفيكـ

صاحب الصياغة األكلى لممجتمع المدني " ADAM FERGUSON"آدم فيرغستون يعتبر 

في الفكر االجتماعي كالسياسي حيث قامت نظرية آدـ فيرغسكف عمى أساس انتقاد نظريات العقد 

عممية تطكر مف "، فيك يرل أف المجتمع المدني ىك 1767االجتماعي في رؤيتيا لممجتمع المدني، في 

الطفكلة إلى النضج عكس الخشكنة المدنية، أم أف العقد االجتماعي كجكده غير مبرر أصال، فاإلنساف 
                                                           

جامعة )، رسالة ماجستير، "المجتمع المدني العالمي كتأثيره عمى المجتمع المدني الجزائرم"عبد المطيؼ بارم،  (1)
 .16، ص (2007الجزائر، كمية العمـك السياسية كاإلعالـ، قسـ العمـك السياسية كالعالقات الدكلية، سبتمبر 

 .69عمي عبد الصادؽ، مرجع سابؽ، ص  (2)
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منذ كجكده كاف ضمف المجتمع ال الفرد، كما يقابؿ المجتمع المدني الخشف البدائي، فالمجتمع المدني ىك 

 .(1 )"مجتمع طبيعي

في ىذا السياؽ عمى أف المجتمع المدني ىك مضاد لمبدائية ال غير، كىك مقابؿ " فيرغسكف"يركز 

 .لمدكلة كمميز عنيا، كأف فعاليتو تكمف في كجكد النظاـ الديمقراطي

حكؿ المجتمع المدني المرحمة األكلى لتطكر  (1831- 1770)" ىيجؿ"شكؿ فكر فريدريؾ 

، خاصة بعد ترسيخ الديمقراطية بالمفيـك الغربي كما تبعو مف تطكرات سياسة كانت كميا تصب  المفيـك

 .(2)في خانة تدعيـ الديمقراطية

أف تشكيؿ المجتمع المدني يتـ بعد بناء الدكلة، كىك مثؿ الحيز االجتماعي " ىيجؿ"يرل 

تحتؿ مكقعا كسطا بيف مؤسسة " ىيجؿ"فالمؤسسات المدنية عند . (3)كاألخالقي الكاقع بيف العائمة كالدكلة

العائمة كمؤسسة الدكلة كىذا يعني أف تشكيؿ المجتمع المدني يتـ بعد بناء الدكلة كىك في حاجة مستمرة 

إلى المراقبة الدائمة مف طرؼ الدكلة التي ليا دكرا ميما في تحقيؽ الكحدة داخؿ المجتمع في مقابؿ نفيو 

 .(4)أف يككف لممجتمع المدني أم قدرة عمى تحقيؽ تماسكو دكف أف تكسبو الدكلة ىذا التماسؾ

كبيف المجتمع المدني، فاألكؿ يمثؿ اإلرادة  (الدكلة)إذف ىيجؿ يفرؽ بيف المجتمع السياسي 

" العائمة"كيعتبر ىيجؿ . العامة، في حيف إف الثاني يمثؿ اإلرادة الخاصة، حيث يعتبر عف مصالح األفراد

التي يستند عمييا " العائمة"إحدل أسس المجتمع المدني، فالدكلة ال يمكف أف تكجد بدكف األساس الطبيعي 

 .(5)"المجتمع المدني"

                                                           

 .89، ص 2008، 3مركز دراسات الكحدة العربية، ط: ، بيركتالمجتمع المدني دراسة نقديةعزمي بشارة،  (1)

، عدد مجمة المفكر، "أىمية كدكر المجتمع المدني في الحياة السياسية كاالجتماعية"عمر فرحاتي كعبد العالي دبمة،  (2)
 .90، ص 2006، جامعة محمد خيضر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، مارس 1

 .105ثامر كامؿ محمد الخزرجي، مرجع سابؽ، ص  (3)

 .20ىشاـ عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص  (4)

 .38عبد الحسيف شعباف، مرجع سابؽ، ص  (5)
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يعتبر ىيجؿ أكؿ مف تحدث بصراحة عف كجكد فصؿ بيف ما ىك سياسي كما ىك مدني، ففي 

 .ميز بيف المجتمع المدني كالمجتمع السياسي" 1821فمسفة الحؽ "كتابو 

 في نقده ألفكار ىيجؿ، يرل أف المجتمع المدني ىك الكاقع :1883- 1818كارل ماركس أما 

المتبدؿ، كالمتنكع، كىك الذات المتطكرة في التاريخ، كالتي تفعؿ فعميا كتؤثر في شكؿ الدكلة ، المميز

 .(1)كنظاميا

فيك يتضمف مجمكع العالئؽ المادية لألفراد في مرحمة معينة : يقدـ ماركس تعريفو لممجتمع المدني

مف التطكر، تحددىا القكل اإلنتاجية كتشمؿ الحياة التجارية كالصناعية لمرحمة ما، لتتجاكز كبالتالي مف 

 .(2)ىنا الدكلة نفسيا كحتى األمة

إذف نظر ماركس إلى المجتمع المدني عمى أنو األساس الكاقعي لمدكلة، ك شخصو في مجمكع 

العالقات المادية لألفراد في مرحمة محددة مف مراحؿ تطكر قكل اإلنتاج، أك القاعدة التي تحدد طبيعة 

 .(3)البنية الفكقية لما فييا مف دكلة كنظـ كحضارة كمعتقدات

يعتبر ماركس المجتمع المدني مجاال لمصراع الطبقي كىك شكؿ كؿ الحياة االجتماعية قبؿ نشكء 

 .بكصفو مستكل تطكر العالقات االقتصادية (الدكلة)الدكلة، كيحدد المستكل السياسي 

 فقد اعتبر المجتمع المدني فضاء لمتنافس اإليديكلكجي؛ فإذا كاف المجتمع "انطونيو غرامشي"أما 

السياسي حيزا لمسيطرة بكاسطة القكة أك السمطة، فالمجتمع المدني ىك فضاء لمييمنة عف طريؽ الثقافة 

 .(4)كاإلديكلكجيا

                                                           

 39المرجع نفسو ، ص  (1)

 .219، ص 2004دار اليادم، : ، بيركتالمجتمع المدني حججو، مفارقاتو ومصادرهمحمد الغيالني،  (2)

 .22أحمد شكر الصبيحي، مرجع سابؽ، ص  (3)

، مجمة عموم اإلنسان والمجتمع، "مكرفكلكجية المجتمع المدني في الجزائر"عبد الرحماف برقكؽ كجييدة شاكش اخكاف،  (4)
 .25، ص 2012، الجزائر،جامعة بسكرة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جكاف 2العدد 



 التأصيل النظري والمفاىيمي لمدولة والمجتمع المدني:                                  الفصل األول

 

- 40 - 
 

إذف غرامشي ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره جزء مف البنية الفكقية التي تنقسـ إلى قسميف 

عمى خالؼ ما ذىب إليو كارؿ ماركس حيث اعتبر أف المجتمع . ىما المجتمع المدني كمجتمع سياسي

 .(1)المدني يتطابؽ مع البنية التحتية بينما البنية الفكقية تضـ اإلديكلكجيا كالمؤسسات السياسية

 :كقد تمحكر الرؤية الفراسشية لممجتمع المدني حكؿ فكرتيف رئيسيتيف ىما

نظرة غرامشي إلى المجتمع المدني عمى أنو بناء فكقي يمثؿ حمقة كصؿ بيف البنية االقتصادية  -1

كالدكلة، خرج غرامشي بمصطمح المنظكمة السياسية في المجتمع، كىي منظكمة تنصير فييا كفؽ آلية 

براغماتية كؿ مف الدكلة كمنظمات المجتمع المدني، فمف ناحية تعمؿ الدكلة عمى تعزيز مشركعيتيا مف 

خالؿ كسب رضا ككد المجتمع، كمف ناحية أخرل تعمؿ منظمات المجتمع المدني عمى تنفيذ أىدافيا 

 .بشكؿ مستقؿ نسبيا عف الدكلة

ربط كظيفة المجتمع المدني بالييمنة، كيقصد بيا غرامش أنيا مكقع في الصراع االجتماعي، ألف في  -2

كؿ المجتمعات تقريبا تكجد طبقة سائدة تمارس الييمنة عبر المجتمع المدني كالسيطرة عبر المجتمع 

 .(2)السياسي

 

 :المجتمع المدني في الفكر العربي: ثالثا

يطرح الحديث عف مفيـك المجتمع المدني في الفكر العربي العديد مف اإلشكاليات كالصعكبات في الخبرة 

 :العربية كالتي يمكف إيجازىا فيما يمي

 إشكالية المفيوم  (1

 .ضعؼ التأصيؿ النظرم لمفيـك المجتمع المدني - أ

                                                           

 .22أحمد شكر الصبيحي، مرجع سابؽ، ص  (1)

 .23ىشاـ عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص  (2)
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االختالؼ في تكييؼ طبيعة مفيـك المجتمع المدني، كانعداـ التحديدات الدقيقة لممصطمحات عند  - ب

 :تكييفو، كمف ثـ عدـ ثبات المعنى، كيعكد ذلؾ إلى ثالثة أسباب

جدة استخداـ المصطمح، كافتقار مستخدميو أنفسيـ لمعرفة جميع المعاني كالسياقات التي ارتبط  -

 .(1)بيا

التبدؿ السريع في المضمكف النظرم لممصطمح الناجـ عف تبدؿ الترجمة العممية السريعة أيضا  -

 .لممجتمع العربي

السياؽ الجديد الذم تستخدـ فيو المصطمحات، كالذم ال شؾ يرتبط ارتباطا كثيقا بالسياؽ السياسي ك  -

 العقيدم كالعممي

المكاقؼ المتباينة بشأف كجكد المجتمع المدني مف عدمو في الكطف العربي، كفي ىذا الصدد يمكف - ج

 :التمييز بيف مكقفيف

األكؿ ينفي كجكد المجتمع المدني في الكطف العربي بينما يقر الثاني بكجكده مع إبداء بعض 

 .(2)التحفظات

مف جية أخرل فإنو لف يككف مف الممكف استخداـ المفيـك بصكرة عممية كاالستفادة منو في التحميؿ - د

 :النظرم لممجتمع العربي مف دكف تحريره مف االختالطات الثالثة التالية

كالذم يجعؿ المجتمع رصيد قيـ الحرية كالتحرر ككضعو في مكضع نقيض مف السمطة : االختالط األول

 .كالدكلة كما تنطكياف عميو مف قيـ استبدادية

مطابقة مفيـك المجتمع المدني مع المفيـك المتعمؽ بالفرد كحياتو الشخصية مقابؿ الدكلة : االختالط الثاني

 .كالشأف العاـ التي تيتـ باألمكر الكطنية

                                                           

 .25أحمد شكر الصبيحي، مرجع سابؽ، ص  (1)

بحكث كمناقشات الندكة الفكرية التي نظميا : بناء المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطيةحسيف تكفيؽ إبراىيـ،  (2)
 .787، ص 1992المركز، : ، بيركت 1مركز دراسات الكحدة العربية، ط 
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كىك نابع مف محاكلة جديدة لكضع المجتمع المدني مقابؿ المجتمع األىمي كتكظيؼ ىذا : االختالط الثالث

المفيـك تكظيفا سياسيا في مختمؼ الحركات كالتيارات كاستخدامو كآلة حرب ضد بنى المجتمع الدينية أك 

 .(1)القبمية أك الجيكية

خالصة القكؿ أف مفيـك المجتمع المدني في الكطف العربي يكاجو العديد مف المشكالت المرتبطة 

 .بيذا المفيكـ عمى المستكييف الفكرم كالكاقعي التطبيقي

 :تطور مفيوم المجتمع المدني (2

يذىب بعض الباحثيف إلى القكؿ بأف بكادر المجتمع المدني كأشكالو األكلى نشأت منذ أكاخر 

القرف التاسع عشر كبدايات القرف العشريف، حيث تشكمت النقابات العمالية كالمينية في بداية القرف 

العشريف، ككذلؾ الجمعيات التعاكنية كسكاىا مف المنظمات التي تدخؿ في إطار تعريؼ المجتمع 

 .(2)المدني

ف كانت غربي األصؿ، إال انو برز في الخطابات العربية في السنكات األخيرة،  كأف ىذا المفيكـ كا 

كارتبط ارتباطا كثيقا بإرساليـ لمديمقراطية كمكاجية االستبداد بكؿ أشكالو كتكريس حقكؽ اإلنساف كالدفاع 

 :غف الحريات كيعكد تأخر الحديث عف المجتمع المدني في العالـ العربي إلى أسباب عديدة منيا
لنمك اقتصادم   أف الدكلة العربية القطرية بشكميا القانكني عندما ظيرت لـ تكف إفرازا طبيعيا - أ

كاجتماعي كثقافي ذاتي ، بؿ ظيرت بكصفيا الجزئي مف الميراث االستعمارم، لذا فقكتيا مستمدة مف 

قدرتيا القمعية بما امتمكتو مف آليات العنؼ كاستعماؿ القكة كأداة مف أدكات حفظيا ك بقائيا كبما أف 

                                                           

 .27أحمد شكر الصبيحي، مرجع سابؽ، ص  (1)

 رسالة ،"دراسة حالة الجزائر–دكر المجتمع المدني في بناء األمف اليكياتي في العالـ العربي "أكشف سمية،  (2)
في العمـك السياسية كالعالقات الدكلية، فرع سياسات عامة كحككمات مقارنة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )ماجستير

 .33، ص(2010- 2009
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نما بقدرتيا عمى االختراؽ  مفيكـ الدكلة القكية، ليس بما تممكو مف كسائؿ السيطرة كالرقابة عمى المجتمع كا 

 (1).الفاعؿ لممجتمع مف خالؿ قنكات كمؤسسات كاضحة كمعترؼ بشرعيتيا مف قبؿ قكل المجتمع

 إف المثقفيف العرب قبمكا  الدكلة كالدكر الذم قامت بو منفردة في قيادة المجتمع لفترة  - ب

طكيمة امتدت مف مرحمة ما بعد االستقالؿ كحتى أكائؿ السبعينات مف القرف العشريف 

فكتاباتيـ لتمؾ الفترة كانت منصة عمى مكضكعات صارت مثؿ الدكلة كالمجتمع، الدكلة 

عمى حساب االىتماـ بالمجتمع المذنب كحركاتو ....كالتنمية، الدكلة كالكحدة، الدكلة كاألمة

 .(2)االجتماعية

لكف بعد التطكرات الحديثة في المجاالت المختمفة لممجتمعات العربية كظيكر العكلمة كتداعياتيا 

عمى دكؿ العالـ، أدل إلى ظيكر فئات اجتماعية فاعمة مثؿ نقابات العماؿ كجمعيات مينية كأحزاب 

حصؿ المجتمع المدني عمى حد . سياسية في إطار تدفؽ المعمكمات عبر الحدكد كتطكر تقنيات االتصاؿ

 .أدنى مف حيز االستقالؿ عف النظـ القائمة

 بناءا عمى ما سبؽ فإننا نستنتج أف االستعمار الشائع لمفيـك المجتمع المدني في الكطف العربي 

ففي إطار النسبة يذىب بعض الكتاب إلى جعؿ المفيكـ مفتكحا . يطرح تحديدات متباينة بنية كمضمكنا

يتضمف بيف كمؤسسات تقميدية كحديثة كيعرؼ عمى انو مجمكعة المؤسسات كالفعاليات كاألنشطة التي 

تحتؿ مركزا كسيطا بيف العائمة باعتبارىا الكحدة األساسية التي ينيض عمييا البناء االجتماعي كالنظاـ 

 (3 ).القيمي في المجتمع مف ناحية كالدكلة كمؤسساتيا كأجيزتيا ذات الصيغة الرسمية مف ناحية أخرل 

يركز ىذا التعريؼ عمى اعتبار المجتمع المدني صمة كصؿ بيف الدكلة كالعائمة ككجكد المجتمع 

 .المدني مرتبط بالدكلة
                                                           

طاره التنظيمي"عبد الغفار شكر،  (1) : ، متحصؿ عميو"نشأة كتطكر المجتمع المدني كمككناتو كا 
www.aheruar.org/debat.show.art.asp?aid=24930                                                                               

 .34أكشف سمية، مرجع سابؽ، ص  (2)

 .29أحمد شكر الصبيحي، مرجع سابؽ، ص  (3)

http://www.aheruar.org/debat.show.art.asp?aid=24930
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كمنيـ آخر يختصر المفيـك في البنى الحديثة فقط كاتجاه آخر يطرح المفيـك في شكؿ قيكد تحد 

 .مف سمطة الدكلة في كؿ المجاالت كفضاء لمتنافس اإليديكلكجي بيف الدكلة كالمجتمع المدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف المجتمع المدني: المطمب الثاني

 :التعريف المغوي واالصطالحي: أوال

 .لقد تعددت كاختمفت تعاريؼ المجتمع المدني بيف التعاريؼ المغكية كاالصطالحية

 :التعريف المغوي - أ
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" CIVIS" كممة التينية مشتقة مف Civil، فكممة "Societé " et"CIVIL"كممة مركبة مف مصطمح 

 ".المكاطف"كتعني 

أف " مدني"مف المدينة، أك التمدف، كما يقصد بمفظ " مدني" ىك ترجمة عربية كتعني CIVISكلفظ 

 .(1)يرتبط المجتمع المدني بأكاصر مدنية فقط ال عكامؿ سياسية أك إيديكلكجية

 :التعريف االصطالحي - ب

يعرؼ المجتمع المدني مف الناحية العممية صعكبة في إيجاد تعريؼ جامع كمتفؽ عميو كدقيؽ 

ليذا المفيكـ، حيث اتجو الباحثكف إلى استخداـ مفاىيـ متباينة لإلشارة إلى داللة المفيـك كمككناتو كلعؿ 

 :مف بيف أىـ ىذه التعريفات نذكر ما يمي

عبارة عف مجمكعة األبنية السياسية كاالقتصادية : " يعرؼ حسيف تكفيؽ المجتمع المدني بأنو

كاالجتماعية كالثقافية كالقانكنية التي تضـ في إطار شبكة معقدة مف العالقات كالممارسات بيف القكل 

السياسية كالتكنكلكجية كاالجتماعية في المجتمع، كيتـ ذلؾ في إطار ديناميكي مستمد مف خالؿ مجمكعة 

 .(2)"مف المؤسسات التي تنشأ كتمارس نشاطيا بصفة مستقمة

مختمؼ التنظيمات : "أيضا عمى انو" حسيف تكفيؽ إبراىيـ"كما يعرؼ المجتمع المدني مف قبؿ 

كالييئات التطكعية التي تنشأ بمقتضى اإلرادة الحرة ألعضائيا بقصد حماية مصالحيـ كالدفاع عنيا، 

األحزاب السياسية، التنظيمات النقابية، االتحادات المينية، جماعات المصالح، : كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ

 .(3)"الجمعيات األىمية

في إطار : "المجتمع المدني بأنو( Rayomond A. Hinnebuch)ريمكند ىينيبكش "كيعرؼ 

بشبكة االتحادات الطكعية "ككنو تعبيرا أساسيا في االنتقاؿ التعددم المستقر فإف المجتمع الحيكم يتمثؿ 
                                                           

 .254، ص 2004، لبناف، مكتبة لبناف، ، قاموس المصطمحات السياسية والدستورية والدوليةأحمد سعيفاف (1)
، ص 2000مركز دراسات الكحدة العربية، : ، لبنافمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكر الصبيحي،  (2)

30. 
، العدد مجمة السياسة الدولية، -"قضايا كاشكاليات- التطكر الديمقراطي في الكطـ العربي"حسيف تكفيؽ إبراىيـ،  (3)

 .22، ص (2000أكتكبر )، 142
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التككيف كالتي تبدكا مستقمة عف الدكلة كالجماعات األكلية، كلكنيا في الكقت الذم تعمؿ فيو عمى احتكاء 

االنقسامات االجتماعية كتشكيؿ منطقة عازلة بيف الدكلة كالمجتمع فإنيا تعمؿ عمى ربطيا بالدكلة 

 .(1)"كسمطتيا

التي نظميا مركز دراسات الكحدة العربية " المجتمع المدني"كما يعرؼ المجتمع المدني كفقا لندكة 

يقصد بو المؤسسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي تعمؿ في ميادينيا : " عمى أنو1992

المختمفة في استقالؿ عف سمطة الدكلة لتحيؽ أغراض متعددة، منيا أعراض سياسية كالمشاركة في صنع 

القرار عمى المستكل الكطني كالقكمي، كمثاؿ ذلؾ األحزاب السياسية، كمنيا أغراض نقابية كالدفاع عف 

مصالح أعضائيا كمنيا أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب كالمثقفيف كالجمعيات الثقافية التي تيدؼ 

إلى نشر الكعي الثقافي، كفقا التجاىات أعضاء كؿ جماعة، كمنيا أغراض لإلسياـ في العمؿ 

 .(2)"االجتماعي لتحقيؽ التنمية

ىك كؿ ما ىك غير حككمي كبعيدا عف : "المجتمع المدني" سعد الديف إبراىيـ"في حيف يعتبر 

المنظمات الكراثية التي تشغؿ الميداف المدني ما بيف األسرة كالدكلة كالتي تبنى مف اإلرادة الحرة ألعضائيا 

لتعزيز المصالح كالمنافع العامة أك لمتعبير عف الرأم العاـ كما يجب أف يتقيدكا بقيـ االحتراـ المستحؽ، 

 .(3)التنازؿ، التسامح، كاإلدارة السممية لمخالؼ كالتعارض

ىك مجمكعة التنظيمات التطكعية : "المجتمع المدني بأنو" عبد الغفار شكر"كما يعرؼ األستاذ 

الحرة التي تمأل المجاؿ العاـ بيف األسرة كالدكلة، أم بيف مؤسسات القرابة كمؤسسات الدكلة التي ال مجاؿ 

ىذه التنظيمات التطكعية الحرة تنشأ لتحقيؽ مصالح أفرادىا أك لتقديـ خدمات " لالختيار في عضكيتيا

                                                           

دراسة مقارنة إلشكالية المجتمع المدني في ضوء : المجتمع والديمقراطية والدولة في البمدان العربيةمتركؾ الفالح،  (1)
 .27، ص 2002مركز دراسات الكحدة العربية، : ، بيركتتريف المدن

 .26المرجع نفسو، ص  (2)
(3) Hammdy Abdel Rahman Hassan , The state and civil society in Africa 

perspective,African Journal of political scienceand International Relations, Full length 

Research paper, political science, faculty of Economics and political science, cairo University, 

12 Januaray, 2009, p 69. 
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لممكاطنيف أك لممارسة أنشطة إنسانية متنكعة، كتمتـز في كجكدىا كنشاطيا بقيـ كمعايير االحتراـ 

 .(1)كالتراضي كالتسامح كالمشاركة كاإلدارة السممية لمتنكع كاالختالؼ

 :كلممجتمع المدني بيذا المفيـك أربعة مقكمات أساسية

 .الفعؿ اإلرادم الحر التطكعي -أ 

 .التكاجد في شكؿ منظمات -ب 

 .قبكع التنكع كاالختالؼ بيف الذات كاآلخريف -ج 

 عدـ السعي لمكصكؿ إلى السمطة -د 

 :مف خالؿ ما تـ ذكره مف تعاريؼ لممجتمع المدني يمكف تقديـ تعريؼ إجرائي  لممجتمع المدني باعتباره

مجمكعة التنظيمات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي تمارس نشاطاتيا باستقالؿ "

نسبي عف السمطة أك مؤسسات الدكلة كتنتيج الكسائؿ السممية بناءا عمى اإلرادة الحرة كالعمؿ التطكعي 

 ".دكف االستناد عمى مبدأ الربحية

 :كعمى ضكء التعريفات السابقة الذكر يمكف رصد أىـ مككنات المجتمع المدني فيما يمي

 النقابات المينية. 

 النقابات العمالية. 

 الحركات االجتماعية. 

 الجمعيات التعاكنية. 

 الجمعيات األىمية. 

 نكادم ىيئات التدريس بالجامعات. 

 النكادم الرياضية كاالتحادات الطالبية. 

 الغرؼ التجارية كالصناعية كجماعات رجاؿ األعماؿ. 

                                                           

طاره التنظيمي: نشأة وتطور المجتمع المدنيعبد الغفار شكر، ( 1)   . مرجع سابؽمكوناتو وا 
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 المنظمات غير الحككمية الدفاعية كالتنمكية كمراكز حقكؽ اإلنساف كالمرأة كالتنمية كالبيئة. 

 الصحافة الحرة كأجيزة اإلعالـ كالنشر. 

 مراكز البحكث كالدراسات كالجمعيات الثقافية 

كىناؾ مف يضيؼ إلى ىذه المنظمات ىيئات تقميدية كالطرؽ الصكفية كاألكقاؼ التي كانت بمثابة 

 .(1)أساس المجتمع المدني في المجتمعات العربية منذ مئات السنيف قبؿ ظيكر المنظمات الحديثة

 المفاىيم ذات الصمة بالمجتمع المدني: ثانيا

لممجتمع المدني عالقة كثيقة ببعض المفاىيـ األخرل كالمجتمع السياسي كالمجتمع األىمي كفيما 

 :يمي سيتـ تكضيح ىذه العالقة

 ىك تمؾ المنظمات كالتجمعات التي تعمؿ في المجاؿ الخيرم :المجتمع األىمي - أ

كالجمعيات الدينية كالجمعيات الخدمية المحمية، كىي بالمناسبة تجمعات كبيرة كتعمؿ في مجاؿ أكسع مف 

 .(2)مجاالت عمؿ المجتمع المدني

فالمجتمع األىمي مجتمع عفكم كطبيعي كتمقائي بحكـ االنتماء العائمي أك العشائرم أك القبمي أك 

 .الجيكم أك غير ذلؾ

كاف كال يزاؿ يشتمؿ عمى األسر كالعائالت كالعشائر كالقبائؿ " غريغكر حداد"كىك أيضا حسب 

أما ... كاألعراؼ، التي تستند إلييا أك تنبع منيا، ككاف غالبا ما تستكحييا في المذاىب الدينية كعاداتيا

 .(3)المجتمع المدني فيشتمؿ عمى المؤسسات الطكعية التي تعبر عف إرادة الناس كمصالحيـ

 .إذف فالمجتمع األىمي سبؽ انتشار كظيكر المجتمع المدني

 :كفيما يمي سنكضح الفرؽ بيف المجتمع المدني كالمجتمع األىمي في الجدكؿ اآلتي

                                                           

 . عبد الغفار شكر، مرجع سابؽ(1)
، ص 2013، يكليك 51، العدد مجمة األىرام، "قراءة تحميمية لقانكف الجمعيات األىمية الجديدة"مجدم عبد الحميد،  (2)

122. 
 .43، ص 2009دار الركاد األردنية، : ، عمافالمجتمع المدني الوجو اآلخر لمسياسةعبد الحسيف شعباف،  (3)
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 :جدكؿ يكضح التمايز كالتقاطع بيف المجتمع المدني كالمجتمع األىمي

 التقاطعات األشكاؿ التنظيمية المميزات نكع المجتمع

 المجتمع المدني

قاعدة تنظيمية مؤسساتية، سمطة 

عمكمية معركضة لمتداكؿ، مبدأ 

 المصمحة، العالقة الديمقراطية

النقابة، الرابطة الحقكقية 

االتحاد الطالبي، الجمعية 

النسائية، المنتدل 

 االقتصادم كالثقافي

المجتمع  مؤسسات إن

  األهلي المدوي والمجتمع

 بحسباوها المؤسسات

 االجتماعية التضامىية

 بغية يىشؤها المجتمع التي

 عىه بالقدر الدفاع

استقالله  الضزوري عه

التدخل  فاعلية واجهة في

 السياسي واالجتماعي

 للسلطة للدولة أو

 هذا تشتزك في .المزكزية

المؤسستيه، مع  أهداف

 طزيقة في اختالف

  .العمل

 المجتمع األىمي

قكاـ سمطكم، تراتيبية السمطة 

 (محمية بالديف كالعرؼ)ىرمية 

التضامف العضكم قائـ عمى 

عالقة النسب الدمكم، أك الكالء 

 .(عالقة سمطكية)

القبيمة، العشيرة، الطائفة، 

المذىب، العائمة، الزكايا، 

الفتكل، التربية، التعميـ 

 .كالعمماء

رسالة ، "2010 – 1990المجتمع المدني كالعممية السياسية في دكؿ شماؿ إفريقيا "، (خير الديف) عبادم :المصدر

 .45 ـ، ص 2011، (جامعة الجزائر، كمية العمـك السياسية كاإلعالـ، قسـ العمـك السياسية كالعالقات الدكلية)، ماجستير

ىك ذلؾ الجزء مف المجتمع الذم يجعؿ مف الشأف العاـ محكر : المجتمع السياسي - ب

اىتمامو، مف حيث انو يسعى إلى امتالؾ السمطة التنفيذية بغية تطبيؽ برنامج شامؿ يعبر عف إرادة 

كمصالح جماعات مف الناس، داخؿ كجكد اجتماعي معمكـ، تكحد بينيا المصالح المشتركة كتجتمع حكؿ 

 ..ثقافي شامؿ- اقتصادم- اجتماعي–برنامج سياسي 

فالمجتمع السياسي ىك مجمكع األحزاب السياسية داخؿ المجتمع الكاحد، في فترة تاريخية 

 .(1)محددة

                                                           

 : متحصؿ عميوالمجتمع المدني والمجتمع السياسي في العالم العربيسعيد بف سعيد العمكم،  (1)
www.aawsat.com/Leader.asp?section=38issueno=12119     14/4/2014 

http://www.aawsat.com/Leader.asp?section=38issueno=12119
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أما المجتمع المدني فيك حصيمة مجمكع الجمعيات كالتنظيمات االجتماعية التي تجعؿ مف الشأف 

 .العاـ المشترؾ مجاؿ انشغاليا بغية تطبيقو دكف اليدؼ الرامي الكصكؿ إلى السمطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص ووظائف المجتمع المدني: المطمب الثالث

 :خصائص المجتمع المدني: أوال

تعتبر المؤسسية مف أىـ المعايير التي مف خالليا يمكف قياس كمعرفة درجة فاعمية المؤسسات 

كالتنظيمات، كتتحدد مؤسسية أم نسؽ في ضكء أربعة معايير يمكف استخداميا لمحكـ عمى مدل التطكر 

 في "S.Huntington"" صامكيؿ ىنتجتكف"المؤسسي الذم بمغتو مؤسسة أك منظمة ما، كالتي حددىا 

 :العناصر التالية
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كتعني قدرة المؤسسة عمى التكيؼ مع التطكرات في البيئة التي تعمؿ مف : القدرة عمى التكيؼ -1

خالليا، إذ كمما كانت المؤسسة قادرة عمى التكيؼ، كانت أكثر فاعمية، ألف الجمكد يؤدم إلى تضاؤؿ 

 :أىميتيا كربما القضاء عمييا كثمة أنكاع لمتكيؼ

 .كيقصد بو القدرة عمى االستمرار مع تعاقب أجياؿ مف الزعماء عمى قيادتيا: التكيؼ الجيمي -أ 

 .كيقصد بو القدرة عمى االستمرار لفترة طكيمة مف الزمف:  التكيؼ الزمني -ب 

كتعني بو قدرة المؤسسة عمى إجراء تعديالت في أنشطتيا لمتكيؼ مع الظركؼ : التكيؼ الكظيفي -ج 

 المستجدة

كيقصد بو أف ال تككف المؤسسة خاضعة لغيرىا مف المؤسسات أك الجماعات أك : االستقالؿ -2

 .(1)األفراد أم درجة االستقالؿ المالي كاإلدارم كالتنظيمي بعيدا عمى تدخؿ النظاـ السياسي

كتعني بو المساكيات الرأسية كاألفقية داخؿ المؤسسة أك تعدد ىيئاتيا التنظيمية مف ناحية : التعقد -3

 .ككجكد مستكيات تراتيبية داخميا كانتشارىا الجغرافي، عمى أكسع نطاؽ ممكف داخؿ المجتمع

بمعنى عدـ كجكد صراعات داخؿ المؤسسة تؤثر في ممارستيا لنشاطيا، ككمما تزايدت : التجانس -4

أنماط العالقات القائمة عمى أساس التعاكف كالتنافس عمي حساب العالقات القائمة عمى أساس 

الصراع بيف قكل المجتمع المدني كفئاتو أعتبر ذلؾ مؤشرا عمى حيكية ىذا المجتمع بالمعنى 

 .(2)اإليجابي كالعكس صحيح

كمف خالؿ محاكلة تطبيؽ أك إسقاط ىذه المعايير عمى سمات المجتمع المدني في العالـ العربي 

 :يتجمى لنا ما يمي

 .(الكاريزمية)المرحمية كعدـ القدرة عمى االستمرار أك البقاء، كارتباطيا برجؿ كاحد  -1

 .(استقاللية النشأة كالتأسيس كالحؿ، كاالستقاللية المالية)التبعية لمسمطة كعدـ االستقاللية  -2

                                                           

 .33، 32أحمد شكر الصبيحي، مرجع سابؽ، ص، ص (1)
 .111، ص 2004دار مجدالكم، : ، عمافالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامةثامر كامؿ محمد الخزرجي،  (2)
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بساطة البنية التنظيمية كالتركز في المناطؽ الحضرية كالمدف الكبرل دكف األقاليـ ك المناطؽ  -3

 .الريفية

 .(1)عدـ التجانس ككثرة الصراعات الداخمية ألسباب شخصية -4

يتضح مف جممة ما تقدـ أنو لتفعيؿ المجتمع المدني يمكف إبراز كتحديد أىـ الشركط تككيف 

 :مؤسسات المجتمع المدني فيما يمي

 .أف تككف منظمات مدنية مستقمة كغير حككمية -1

أف تككف منظمات غير إرثية، أم أف العضكية فييا ال تتكارث عبر العائمة أك العشيرة أك الطائفة  -2

 .أك المذىب أك الديف

 .أف تككف منظمات طكعية، أم أف االنتساب إلييا يتـ كفقا الختيار كاع كحر -3

 .أف تككف منظمات غير ربحية كىك ما يميزىا عف القطاع الخاص اليادؼ إلى الربح -4

 أف تككف منظمات حداثية، كذلؾ ما يميزىا عف المؤسسات التقميدية -5

أف تككف منظمات ديمقراطية كىك ما يميزىا عف المؤسسات التقميدية كتمارس الديمقراطية في  -6

 .جميع أعماليا كعالقاتيا الداخمية، بيف ىيئاتيا كأفرادىا كبينيا كبيف محيطيا الخارجي

 .(2)أف تككف منظمات تعددية أم تقبؿ باالختالؼ كالتنكع -7

يمكف القكؿ أنو إذا تكفرت ىذه الشركط كمبادئ عند تككيف المجتمع المدني يمكف أف يحقؽ 

 .األىداؼ كالكظائؼ التي قاـ عمى أساسيا كبالتالي يصبح صمو الكصؿ بيف المجتمع كالدكلة

 وظائف المجتمع المدني: ثانيا

                                                           

رسالة ماجستير غير ، "1999- 1989المجتمع المدني كدكره في التنمية السياسية بالجزائر "ىشاـ عبد الكريـ،  (1)
، ص (2009في العمـك السياسية، فرع التنظيـ السياسي كاإلدارم، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر العاصمة، )، منشورة

34 . 
 .35- 34عبد الحسيف شعباف، مرجع سابؽ، ص، ص  (2)
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تعددت كظائؼ المجتمع المدني بتعدد المجاالت التي تنشط فييا المؤسسات التابعة لو كتبعا لتعدد 

 :األىداؼ كالتي يمكف إيجازىا فيما يمي

ترتكز مؤسسات المجتمع المدني عمى مجمكعة مف األسس المختمفة التي تدعميا في كضع 

 :أىدافيا كالقياـ بكظائفيا كالتي يمكف إجماليا فيما يمي

كالمقصكد بذلؾ الدساتير كالتشريعات كقكانيف الجمعيات كاالتحادات كالنقابات : األساس القانكني -أ 

 . التي تنظـ عالقة ىذه المؤسسات بالدكلة

كالمقصكد بو إقرار النظاـ السياسي بالتعددية كحؽ تشكيؿ الجمعيات :  األساس السياسي-ب 

 .كالمنظمات المدنية

كالمقصكد بو تحقيؽ درجة مف التطكر االقتصادم كالمالي بإشباع حاجات : األساس االقتصادم -ج 

 .(الدعـ الرسمي لممشركع الخاص كالمبادرات الفردية)األساسية بعيدا عف مؤسسات الدكلة 

كيقصد بو مجمكعة األفكار كالتصكرات التي يؤمف بيا األفراد كتشكؿ محددات : األساس الثقافي -د 

لسمككيـ كعالقاتيـ، كتعبر في مجمكعة عف اإلطار المعرفي كالثقافي لممجتمع المدني الحديث انطالقا مف 

 .ىذه األسس المختمفة لممجتمع المدني

يجازىا النقاط التالية  : يمكف تحديد أىـ أىداؼ مؤسسات المجتمع المدني كا 

دعـ مشاريع كخطط التنمية الشاممة كالمستدامة، بحيث تككف شريكا لمدكلة في تنفيذىا كمراقبة  -1

 .(1)حسف أدائيا كرصد االنتياكات التي تعترضيا

 اقتراح قكانيف كأنظمة كلكائح كتقديميا إلى البرلمانات كالجيات التشريعية كالحككمات -2

السعي مف أجؿ بناء مكاطنة متساكية ككاممة دكف تمييز بسبب الديف أك المغة أك العرؽ أك  -3

 .المذىب أك الجنس أك األصؿ االجتماعي

                                                           

 .36، 35شعباف عبد الحسيف، مرجع سابؽ، ص، ص  (1)
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العمؿ عمى بناء قدرات األفراد كتنمية مياراتيـ كتدريبيـ، ليسيمكا في مجتمعاتيـ كفي مؤسساتيـ  -4

 .المينية كالنقابية لمدفاع عف مصالح منتسبييا كعف مصالح المجتمع ككؿ

تشجيع الجيكد التطكعية كالمبادرات الفردية كالجماعية، بما يعزز التضامف كالتكافؿ كالتعاكف  -5

 .(1)كالمساندة بيف جميع الفئات االجتماعية

مف خالؿ مجمكعة األىداؼ المذككرة آنفا، تتطمب مف المجتمع المدني أف يقكـ بمجمكعة مف 

 :الكظائؼ في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المسطرة كالتي يمكف ذكرىا فيما يمي

ىذه الكظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني عمى اإلسياـ في عممية : التنشئة االجتماعية والسياسية -أ 

بناء المجتمع أك إعادة بنائو مف جديد، مف خالؿ غرس قيـ الكالء كاالنتماء كالتعاكف كالتضامف كاالستعداد 

لتحمؿ المسؤكلية كالمبادرة بالعمؿ اإليجابي كاالىتماـ كالتحمس لمشؤكف العامة لممجتمع ككؿ بما يتجاكز 

 .(2)االىتمامات الخاصة كالمصالح الشخصية

حيث يتـ مف خالؿ مؤسساتو بمكرة مكاقؼ جماعية مف القضايا : وظيفة تجميع المصالح -ب 

كالتحديات التي تكاجييا، كتمكف أعضاءىا مف التحرؾ جماعيا لحؿ مشاكميـ كضماف مصالحيـ عمى 

 .أساس ىذه المكاقؼ الجماعية

يساىـ المجتمع المدني في تعزيز التطكر الديمقراطي كتكفير الشركط : تحقيق الديمقراطية  -ج 

الطرؽ التي يمكف مف " L. Diamond" "ديامكند"الضركرية لتعميؽ الممارسة الديمقراطية، كقد حدد 

خالليا لممجتمع المدني أف يحقؽ ىذه الكظيفة مركزا عمى التصكر المبيرالي لكظائفيا المتمثمة في كبح 

                                                           

 .35المرجع نفسو، ص  (1)
رسالة " المجتمع المدني في دكؿ المغرب العربي كدكره في التنمية السياسية، دراسة حالة"بياضي محي الديف،  (2)

في العمـك السياسية كالعالقات الدكلية، فرع دراسات مغاربية، جامعة محمد خيضر بسكرة، )، ماجستير غير منشورة
 .33، 32، ص، ص (2011-2012
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كضبط قكة كسمطة الدكلة، كتدعيـ المشاركة السياسية كمقاكمة السمطية، بما يمتمكو مف قكة عمى الضغط 

 .(1)فساعد عمى إجراءات سياسية

يتطكر المجتمع المدني بقدر ما يتكفر لو مف قيادات مؤىمة لمسير : وظيفة إفراز القيادات الجديدة -د 

عدادىا، كتككيف القيادات  بو إلى األماـ باستمرار، كليكاصؿ المجتمع تقدمو ال بد مف تكفير قيادات كا 

 .(2)الجديدة بيذا المفيـك يبدأ داخؿ مؤسسات المجتمع المدني مف نقابات مينية كعمالية كجمعيات أىمية

بمعنى القدرة عمى تكفير الفرص لممارسة نشاط يؤدم إلى : زيادة الثروة وتحسين األوضاع- ىػ 

زيادة الدخؿ مف ىذه المؤسسات نفسيا، كقد أثبتت الدراسات الميدانية أف تتمتع المكاطنيف في أكضاع 

 .(3)االقتصادية جيدة يساعدىـ عمى ممارسة النشاط السياسي كاالىتماـ بالقضايا العامة لممجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة العالقة بين المجتمع المدني والدولة: المطمب الرابع

قبؿ الخكض في استعراض طبيعة العالقة بيف الدكلة كالمجتمع المدني في النظـ السياسية العربية 

عمكما كالنظاـ السياسي المصرم خصكصا يمكف بداية التأكيد عمى بعض القضايا النظرية فيما يتعمؽ 

 .بطبيعة العالقة بيف المجتمع المدني كالدكلة
                                                           

 .36ىشاـ عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص ( 1)
: ، متحصؿ عميو3، جدور المجتمع المدني في بناء الديمقراطيةعبد الغفار شكر،  (2)

www.ahwar.org/debat/show.art.asp?  (14/04/2014).                                                                

 .المرجع نفسو (3)

http://www.ahwar.org/debat/show.art.asp
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عالقة تكامؿ كاعتماد متبادؿ، كتكزيع "إف األصؿ في العالقة بيف المجتمع المدني كالدكلة أنيا 

لألدكار كليست عالقة تناقض أك خصكمة، فالمجتمع المدني ما ىك إال أحد تجميات الدكلة الحديثة، كالتي 

تكفر شركط قيامو عف طريؽ تقنيف نظاـ لمحقكؽ، ينظـ ممارسات كافة األطراؼ كالجماعات داخؿ 

المجتمع، كما أف المجتمع المدني يعتمد عمى الدكلة في القياـ بكظائفو األساسية االقتصادية كاالجتماعية 

 .(1)كالتعميمية مف خالؿ ما تصنعو مف تنظيمات

فالدكلة كالمجتمع المدني كاقعاف متالزماف، فال كجكد لممجتمع المدني مف دكف حماية الدكلة لو كال 

بناء لممجتمع المدني مف دكف بناء الدكلة، فالدكلة تستمد مف المجتمع المدني قيميا كقكاىا كسياساتيا، 

كمف ثـ فال بد مف كجكد درجة متف السيطرة لمدكلة عمى مؤسسات المجتمع المدني، كفي الكقت ذاتو تمثؿ 

 .(2)الدكلة اإلطار الذم يحتضف كيؤطر حركة المجتمع المدني كنشاطو

عمى اعتبار أف المجتمع المدني يكجد في إطار الدكلة، كتحميمو يجب أف يتـ في إطار تحميؿ الدكلة، 

فالحديث عف العالقة بينيما مف الصعكبة بما كاف مف حيث طبيعة األىداؼ، كمف حيث طبيعة الرابطة 

 .كاالنتماء، كمف حيث الكظائؼ

كالعالقة بينيما ليا جكانب تمييزية كثيرة خاصة مف حيث "  الدكلة–المجتمع المدني "إف ثنائية 

الكظائؼ، فرغـ أف ىناؾ كظائؼ مشتركة يعتبر فييا المجتمع المدني أداة مساعدة لمدكلة كالتنمية 

 :إلخ، لكف تنفرد الدكلة بالسمات التالية....االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

 .اعتبارىا تمثؿ اإلطار السياسي ك القانكني لممجتمع المدني -

 .احتكارىا لحؽ االستخداـ الشرعي لمقكة -

                                                           

  ،"دكر المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية الشاممة في الجزائر بيف الثبات كالتغيير"محمكد قرزيز، يحياكم مريـ،  (1)
 .www.Univ-chlef.dz./Seminaires/../comdic2008pD14                    2013-2-15 تصفح المكقع

، بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، يناير، 1 ط،آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي فؤاد عبد اهلل ثناء، (2)
 .287، ص 1997
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 .(1)امتالكيا السمطة، فالدكلة كتنظيـ سياسي مركزم لو سمطة عامة في شؤكف المجتمع كمو -

 :كغالبا ما تتحدد العالقة بيف الدكلة كالمجتمع المدني في ثالث صكر كىي

يمكف أف يككف في العديد مف المجاالت، كىنا تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى التأثير : التنسيؽ -1

في الحياة السياسية كما تتخذه الحككمة  مف قرارات كسياسات في الشؤكف العامة بما تعتمده مف كسائؿ 

مباشرة كاالتصاؿ بالمسؤكليف كالمرشحيف لالنتخابات، أك كسائؿ غير مباشرة بشف الحمالت اإلعالمية 

 .لمتأثير عمى الرأم العاـ

قد يحدث ذلؾ عند االختالؼ بشأف بعض الممارسات أك القضايا، كىنا يتجسد :  التنافس كالصداـ -2

 .(2)عمؽ التناقض بيف ىذه القكل

كيحدث ىذا النمط مف العالقة بالنسبة لمنظمات حقكؽ اإلنساف بالدرجة األكلى التي تصطدـ 

بالدكلة بشأف تقييـ المصالح الحككمية كخصكصا األمنية منيا ففي مصر مثال أحيؿ األميف العاـ 

 بسبب تعدم المنظمة الخطكط الحمراء في قضية حقكؽ 1998لحقكؽ اإلنساف إلى نيابة أمف الدكلة

 .(3)األقباط كقضية كشؼ التعذيب الجماعي في إحدل قرل الصعيد

 سيطرت كىيمنة الدكلة عمى المجتمع المدني -3

. إف العالقة بيف الطرفيف تحكميا قاعدة أساسية تسند عمى الحفاظ عؿ استقاللية المجتمع المدني

حيث . (4)لكف في الكاقع يبيف أف أنماط العالقة بيف الدكلة كالمجتمع المدني لـ تحافظ عمى ىذه القاعدة

تسعى الحككمة إلى إلحاؽ منظمات المجتمع المدني بيا دكف السماح ليا بالكجكد المستقؿ، مع التحكـ 

الكامؿ في تأسيسيا كتمكيميا كحميا، كبذلؾ يصبح المجتمع المدني كيانا بال معنى كال مضمكف، حيث يفقد 

كىذا . استقاللو كيعجز عف الحركة كاإلبداع كالمبادرة، بينما تصبح الحككمة ىي المصدر الكحيد لممبادرات

                                                           

 .41ىشاـ عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .41المرجع نفسو، ص  (2)
 .69، 68، ص ص عبادم خير الديف، مرجع سابؽ "(3)
 .69عبادم خير الديف، مرجع سابؽ، ص  (4)
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نما عالقة مشاركة  كضع غير طبيعي، فعالقة الدكلة بالمجتمع المدني ليست عالقة تنافس كصراع كا 

 .(1)كتكامؿ

كعمى العمـك فأف الشيء الذم ينبغي التأكيد عميو بداية ىك أف المجتمع المدني ليس المقصكد بو 

إيجاد معارضة سياسية في مكاجية الدكلة، إذ أف فاعمية المجتمع المدني تتضمف أىداؼ أعمؽ كأكسع مف 

إذ أف ىذه المشاركة ىي التي -  اقتصادية، اجتماعية، سياسية–المعارضة، إنيا المشاركة بمعناىا الشامؿ 

تتيح لو الفرصة عمى مراقبة كضبط كتصحيح مسار كافة البنى االجتماعية بما فييا الدكلة، كبناءا عمى 

ىذا المنطؽ يصبح ليس بالضركرة أف تككف عالقة المجتمع بالدكلة تتسـ بالتناقض كالعداء، إال أف العالقة 

يجب أف تحكميا قاعدة أساسية تستند عمى الحفاظ عمى استقاللية المجتمع المدني، كمع ذلؾ فالكاقع 

العممي يبيف أف أنماط العالقة بيف الدكلة كالمجتمع المدني لـ تحافظ عمى ىذه القاعدة في الكثير مف 

 .(2)الحاالت

كالحقيقة التي ال بد مف إدراكيا إذا ىي أف المجتمع المدني كالدكلة مترابطاف، ذلؾ أف المجتمع 

المدني جزء مف السياسة بمعناىا الكاسع، كمف ثـ فال يمكف فيـ مكجات التحكؿ السياسي في النظـ 

السياسية العربية كفي الكاقع المصرم الراىف إال مف خالؿ تحديد نمط العالقة التي تحكـ المجتمع المدني 

 .كالدكلة كىذا ما سنتطرؽ إليو الحقا، في الفصؿ الثاني مف الدراسة

 

 

 

 

 
                                                           

 . 42، 41ىشاـ عبد الكريـ، مرجع سابؽ، ص ص  (1)
مجمة جامعة األنبار  ،"الكاقع كالتحديات: المجتمع المدني في الكطف العربي" محمكد مؤيد جبير، سعكد احمد ريحاف،  (2)

 .285، ص [ت.د]العدد الرابع، العراؽ، : لمعموم السياسية والقانونية
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 :خالصة

لقد سعت الدراسة في ىذا الفصؿ إلى تناكؿ اإلطار المفاىيمي لمدكلة كالمجتمع المدني انطالقا 

 :مف محكريف حيث يتبيف لنا اآلتي

يعد مفيـك الدكلة مفيكما محكريا في حقؿ العمـك السياسية نظرا ألىميتيا ككياف سياسي كقانكني  -

فالبحث في الدكلة يشكؿ المدخؿ . يعبر عف أرقى أشكاؿ التنظيـ، بما تتضمنو مف أركاف ككظائؼ

الرئيسي لتحميؿ كفيـ األزمة الشاممة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية التي تعيشيا 

 .المجتمعات العربية
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يعتبر المجتمع المدني أحد المككنات الرئيسة إلى جانب الدكلة الذم يؤثر في ديناميات العممية  -

السياسية كالتكازنات داخؿ الدكلة بفضؿ الخصائص التي يتميز بيا كالكظائؼ التي يناط بو القياـ 

 .بيا

 .إف نمط العالقة بيف الدكلة كالمجتمع المدني ىك المحدد الرئيسي لمنظاـ الديمقراطي -
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 :تمييد

 الراىنة والتحركات االحتجاجات حركة غرار عمى داخمية تحديات العربية السياسية النظـ عرفت

 ضد إلخ،...اليمف، البحريف، مصر، تونس، مف انطالقا واجتماعي سياسي حراؾ إطار في العربي لمشارع

 عمى التداوؿ مبدأ مف تتخذ حديثة دولة إقامة إلى بدعوتيا القائـ النظاـ وأسس لمرتكزات ميددة الحاكـ النظاـ

 احتكرت التي العربية السياسية النظـ إسقاط محاولة في ليا مرتكزا والمساواة والعدالة والمشاركة السمطة

. الزمف مف لعقود السمطة

 السياسية النظـ دراسة في المطروحة اإلشكاليات أىـ مف والمجتمع الدولة بيف العالقة إشكالية تعتبر

 المدني والمجتمع الدولة تعانييا مزدوجة أزمة عف يكشؼ الذي األمر وىو المدني المجتمع منظور مف العربية

 السياسي والنظاـ عاـ، كإطار العربية السياسية النظـ إلى الفصؿ ىذا في نتطرؽ سوؼ السياؽ ىذا وفي معا،

 الواقع في بالدولة عالقتو وطبيعة المدني المجتمع واقع عمى التركيز سيتـ حيث خاص، بشكؿ المصري

. الراىف المصري السياسي
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 العربية السياسية النظم طبيعة: األول المبحث

 العربية السياسية لمتحوالت الرئيسة األسباب أحد العربية السياسية النظـ وظروؼ طبيعة تعتبر

 ونوادي جمعيات مف تتضمنو بما الرسمية غير التنظيمات وحركية نشاط عمى أيضا أثر كما الراىنة،

 النظـ تصنيؼ معايير تحديد خالؿ مف العربية السياسية النظـ واقع المبحث ىذا تناوؿ لذا...ونقابات،

 .المدني بالمجتمع الدولة عالقة تحديد األخير وفي خصائصيا وكذا العربية السياسية

 العربية السياسية النظم تصنيف معايير: األول المطمب

: يمي فيما ذكرىا يمكف والتي المعايير مف لمجموعة تبعا العربية السياسية النظـ تصنؼ

 الدولة رئاسة شكل معيار: أوال

 إلى تقسـ وىي الحكـ، وشكؿ نمط عمى بناءا السياسية األنظمة بيف لمتمييز المعيار ىذا استخدـ

: أساسيتيف مجموعتيف

 تبرز أف تحاوؿ ،"أوتقراطية "أنظمة العامة اتجاىاتيا في فيي: عموما الوراثية أو الممكية األنظمة -أ

 .(1)معا البعديف أو قبمي أو إسالمي بعد عمى غالبا تنطوي تقميدية، وأصوؿ أسس عمى شرعيتيا

 بأنو النظاـ ىذا ويتسـ الحاكمة األسرة داخؿ في السمطة توارث أساس عمى يقوـ الممكي فالنظاـ

. (2)السياسية لمخالفة مستمرة قواعد يصنع

 أخيو، إلى األخ مف السعودية في مثال فنجد آخر إلى نظاـ مف الوراثة خط في الممكية النظـ وتختمؼ

 وليس األب   مف الوراثة خط في تعود العموـ وفي أنيا إال ألخيو واألخ ألبيو االبف بيف تجمع األردف وفي

                                                           

 .69 ص ،2006 لمطباعة، التمويف دمشؽ، ،أنموذجا العربي الوطن والممارسة الفكر بمن الديمقراطية عويد، عدناف( 1)

 الوحدة دراسات مركز: بيروت ،2 ط ،والتغيير االستمرار قضايا: العربية السياسية النظم مسعد، ونيفيف ىالؿ الديف عمي( 2)
 .58 ص ،2002 العربية،
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 الممكي النظاـ خصائص عف تعبر زالت ال دوؿ ثماني( 8 )ىناؾ أف نجد العربية، النظـ عمى وبالتطبيؽ األـ

. (1)والمغرب واألردف واإلمارات وعماف والبحريف وقطر والكويت السعودية: وىي

 انتقاؿ في الوراثة عمى القائمة الدولة رئاسة شكؿ معيار في الدوؿ ىذه اشتراؾ مف الرغـ وعمى

. والمممكة والسمطنة اإلمارة إلى تختمؼ أنيا إال السياسية السمطة

 :الجميورية األنظمة -ة

 وىذا السمطة لتولي كمعيار االنتخاب باعتماد الممكية النظـ عف تختمؼ العربية، الدوؿ غالبية تشمؿ

 وتتـ المنصب لتولي الالزمة الشروط بينيـ توافرت ما الفئات مختمؼ أبناء بيف متداولة السمطة تكوف أف يعني

. ومباشرة عامة انتخابات طريؽ عف المترشحيف بيف المفاضمة

 السمطة انتقاؿ نمط حيث مف الجميورية النظـ تختمؼ العربية، السياسية النظـ عمى وبالتطبيؽ

: إلى وتقسـ أخرى إلى دولة مف يختمؼ وتداوليا

 االنقالبات تركزت وقد السمطة، لنقؿ كأساس العسكرية االنقالبات عمى اعتمدت التي: األولى المجموعة 

 .1852 مصر ،1965 الجزائر مثؿ لالستقالؿ التالية الفترة في أساسا

 التعييف طريؽ عف السمطة تولي. 

 (2)السمطة النتقاؿ كنمط التنافسية االنتخابات ىنا تأتي. 

 

 

 

 

                                                           

 .59 ص سابؽ، مرجع مسعد، ونيفيف ىالؿ الديف عمي( 1)

 المجمة ،("العربية الثورات ربيع بداية وحتى االستقالؿ منذ )العربي الوطف في السمطة انتقاؿ أنماط "زرنوقة، سالـ صالح( 2)
 .120 ص ،2012 ،  العدد ،السياسية لمعموم العربية
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 الشرعية مصدر معيار: ثانيا

 توافؽ المتضمنة والمحكوـ الحاكـ بيف القائمة العالقة نمط مركزي سياسي كمفيوـ بالشرعية يقصد

 مف الطوعي القبوؿ إلى يؤدي بما لممواطنيف االجتماعية والقيـ المصالح مع لمحكـ السياسي النيج أو العمؿ،

. (1)السياسي النظاـ وتشريعات بقوانيف الشعب

 عند شرعيا يكوف الحكـ فنظاـ المعنى، ىذا عف السياسية الشرعية حوؿ فيبر ماكس مفيوـ يبتعد وال

. والطاعة التأييد ويستحؽ صالح النظاـ ذلؾ أف المواطنوف فيو سيشعر الذي الحد

: لمشرعية أشكاؿ ثالثة بيف فيبر ماكس ويميز

 المتوارثة واألعراؼ والعادات المعتقدات عمى تقوـ التي: التقميدية الشرعية -أ

 عبد جماؿ مثؿ. (2)الزعيـ بشخصية ترتبط التي المميمة الزعامة مف المستمدة: الكارزمية الشرعية -ة

 .الجزائر في بومديف وىواري مصر، في الناصر

 نطاؽ ضمف تندرج ألنيا الدستورية، المشروعية في يتمثؿ المصدر ىذا: القانونية العقالنية   الشرعية

 في تتمثؿ أنيا كما االقتصادي، التطور لمقتضيات وفقا وتنظيميا االجتماعية، الحياة وعقمنة الدوؿ تطور

. (3)السياسية العممية تسيير تضبط التي اإلجرائية والقواعد المؤسسات مجموعة

 وطريقة وحقوقيـ، ومساعديو الحاكـ منصب واجبات تحدد مقننة قواعد عمى الشرعية ىذه تقوـ   كما

خالئيا، المناصب مأل  المحكوميف حقوؽ توضيح إلى إضافة وممارستيا، وتداوليا السمطة انتقاؿ وأساليب وا 

. وواجباتيـ
                                                           

 ص ،2009 العرب، الكتاب إتحاد: دمشؽ ،(3 )دراسات سمسمة ،الدولية السياسة في التوازن مبدأ زكريا، محمد جاسـ( 1)
129. 

 ،2 ط العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،العربي الوطن في الدينقراطية المسألة وآخروف، الكواري خميفة عمي( 2)
 .131 ،130 ص ص ،2002

 الجامعية، المطبوعات ديواف: الجزائر ،والواقع األسطورة بين االسالمي – العربي العالم في القانون دولة خروع، أحمد(3)
 .57 ص ،2004
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. والمحكوـ الحاكـ بيف الفعؿ مظاىر في التكامؿ غياب إلى فيشير الراىف العربي المجتمع واقع    أما

 المذكورة، الثالثة األنواع مف نوع أي فييا وجدنا لما العربي الوطف في السمطة شرعية مصادر في دققنا ولو

. (1)السياسية الشرعية بفعؿ وليس القوة عمؿ بفعؿ األحواؿ معظـ في السمطة تقوـ إنما

 :لمجيش السياسي الدور معيار  :ثالثا

 لحفظ فاعمية أكثرىا مف أيضا فإنو بالنظاـ، اإلطاحة عمى القدرة تمتمؾ مؤسسة أىـ الجيش    يعتبر

. (2)*الرسمي غير العنؼ أعماؿ لمواجية النظاـ إليو يمجأ الذي األخير المالذ يكوف وقد وحمايتو النظاـ

 وتركيبتو نشأتو ظروؼ حيث مف البعض يميز العربية السياسية النظـ في بالجيش يتعمؽ   وفيما

. نماذج 4 بيف االجتماعية

 .1952 المصري الجيش: مثاؿ موحدة قومية دولة تكويف إلى يسعى الذي: القومي النموذج -أ

 1954 الجزائري الجيش مثؿ االستقالؿ أجؿ مف الكفاح أثناء ينشأ الذي: التحريري النموذج  -ة

 معينة وأقميات إثنيات عميو تسيطر الذي: الفئوي النموذج  -ج

 .(3)العشائرية التكوينات عميو تييمف الذي: القبمي النموذج -د

 إلى الجيش عمى إعماليا ومدى المدنية السيادة زاوية مف العربية السياسية النظـ تصنيؼ يمكف  كما

: رئيسية أنماط 3

 الخميج دوؿ وتمثميا: المدني الحكـ نظاـ -أ

                                                           

. 131 ص سابؽ، مرجع وآخروف، الكواري خميفة عمي( 1)
 النظاـ رموز بعض ضد منيـ تنظيمات أو قطاعات أو المواطنوف يمارسو الذي العنؼ ذلؾ ىو: الرسمي غير بالعنؼ يقصد*

 . واالنقالبات واالغتياالت الشغب وأحداث واإلضرابات المظاىرات: ويشمؿ السياسي

 .86 ص سابؽ، مرجع مسعد، ونيفيف ىالؿ الديف عمي( 2)

 ،1999 ،2 ط العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،العربية النظم في السياسي العنف ظاىرة إبراىيـ، توفيؽ حسنيف( 3)
 .27 ص
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 العربية النظـ بعض تمثميا: العسكري الحكـ نظاـ -ة

 .(1)الترابي- البشير تحالؼ خالؿ مف السوداف وتمثميا: العسكري- المدني التحالؼ نظاـ -ج

 يشير العربية الدوؿ حاؿ واقع لكف افتراضية وتقسيمات نظرية تصورات إال ىي ما التصنيفات  ىذه

 محايدة أنيا مف الرغـ عمى السياسية، السمطة ممارسة العسكرية المؤسسة تمعبو الذي الكبير الدور إلى

. دستوريا

 بيف العالقة )الحكـ نظاـ كمعيار السياسية النظـ لتصنيؼ المعايير مف مجموعة أيضا  ىناؾ

 ال المعيار ىذا لكف رئاسي، شبو أو رئاسي أو برلماني كنظاـ النظـ بيف التمييز يمكف بحيث ،(السمطات

 جؿ تتركز رئاسوية أنظمة تعد الدستور، في مكتوب ىو عما النظر فبغض العربية الدوؿ عمى لمتطبيؽ يصمح

. الدولة رئيس يد في السمطات

 مف ألنيا العربية، السياسية النظـ لتصنيؼ يصمح ال بدوره اآلخر ىو العربي النظاـ معيار  وكذا

نما السياسية، العممية في فعمي كشريط الحزبية بالتنظيمات تسمح ال الفعمية الناحية  سياسي ديكور مجرد وا 

 .التسمطية نظميا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .68 ،67 ص ص سابؽ، مرجع مسعد، ونيفيف ىالؿ الديف عمي( 1)
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 العربية السياسية النظم خصائص: الثاني المطمب

 وكياف النامية الدوؿ منظومة مف جزء كونيا الخصائص مف بمجموعة العربية السياسية النظـ  تتميز

 خصائص عمى أثر ما وىذا الميبرالية الغربية الدوؿ أطماع محؿ جعمتو خصوصيات مف يمتمكو بما متميز

 :  يمي فيما ذكرىا يمكف والتي القائمة النظـ ومميزات

 ىيكمو وال النظاـ قمة بتغيير تسمح ال التي النصوص مف الرغـ عمى أنيا ذلؾ: محافظة جميعيا أنيا 

 عف عربي نظاـ تغيير أي يحدث لـ إذ سممي   نحو عمى دورية بطريقة أو العاـ لمرأي استجابة األساسي

 باستثناء وىذا االنقالبات أو االغتياؿ، أو الطبيعية بالوفاة تكوف أف فإما طبيعية، سياسية عممية طريؽ

.  األخيرة الفترة في الجزائر

 أقوى ىي العربية األنظمة في التنفيذية السمطة أف المجذوب محمود الدكتور يرى اإلطار ىذا  وفي

 نصيب لو يكف لـ إف حتى وذلؾ األحزاب، أقوى ىو السمطة تسانده الذي الحزب أف نجد ثـ ومف السمطات،

 ذات حزبية حياة توجد ال انو إلى يذىب وعميو السياسية، الساحة عمى الفاعمية أو الجماىيري التأثير مف

. (1)الدستورية النصوص عف النظر بغض وىذا العربية، الحكـ أنظمة في تأثير

 إلى أدى مما مباشرة غير أو مباشرة سواءا االستعمار أشكاؿ لمختمؼ تعرضت حيث: لالستعمار الخضوع 

 .الحدودية المشاكؿ ونشوء الوحدة مظاىر غياب

 األمـ تجارب مف إال العرب يعرفو لـ ودائمة شاممة كيانية مؤسسة ىي حيث مف الدولة مفيوـ  إف

دارية اقتصادية مؤسسات األقطار ىذه إلى نقمت وقد. األخرى األجنبية  كانت التي تمؾ جنس مف وسياسية وا 

 تـ فقد الوطني، والتحرر االستقالؿ أجؿ مف نضاال المجتمع خاض عندما وحتى. المستعمرة الدوؿ في قائمة

                                                           

يجابية الثبات سمبية العربية السياسية النظـ "فرحاتي، عمر( 1)  خيضر محمد جامعة ،اإلنسانية العموم مجمة ،"التغيير وا 
 .76 ص ،2002 جواف ،2 العدد بسكرة،
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 عيد إلى االستعماري العيد مف القير مؤسسات انتقاؿ تـ األحياف مف كثير وفي المؤسسات بتمؾ االحتفاظ

 .(1)يذكر تغيير دوف مف تقريبا االستقالؿ،

 لو خضعت التي العربية الدوؿ لمعظـ العربية السياسية النظـ طبيعة في أثر قد االستعمار  إف

 ذلؾ وما الحاكمة النخبة ىوية في تأثيره عف فضال ىذا حديثة، وعسكرية مدنية أجيزة خمؽ لجية خصوصا

 .(2)االستعمار يتضمنيا التي الثقافية الييمنة مظاىر مف مظير إال

 فيما ذكرىا يمكف والتي واستقرارىا، بنائيا عمى أثرت عديدة أزمات مف العربية السياسية النظـ معاناة 

 :يمي

 اجتماعي: )عاـ اتجاه تشكؿ التي واألفكار والمبادئ القيـ مجموعة "بيا ويقصد :اليوية أزمة -أ

 عبر مستمدة كونيا الماضي إطار في والمستقبؿ، التاريخ إطار في معينة قضايا حوؿ ،....(وسياسي،

 .لمجميع ممؾ ىو الذي التاريخ،

 إلى يتجو الذي الموحد الوفاء انتفاء مف ذلؾ يعنيو بما ،"المواطنة "فكرة غياب إلى اليوية أزمة وتشير

 أو قبميا الفرد والء يكوف بحيث الواحد المجتمع داخؿ السياسية الوالءات تعدد وبالتالي واحدة، قومية حكومة

 .(3)عرقيا أو لغويا

 االختالؼ عف ينجـ الحكومي، واألداء الدستوري البناء في انييار الشرعية أزمة تعتبر: الشرعية أزمة  -ب

 ناحية مف الحكـ لنظاـ األساسي الطابع أو البناء تغيير في ذلؾ ويتمثؿ النظاـ، لسمطة المالئمة الطبيعة حوؿ

 .(4)أخرى ناحية مف سمطتو منو يستمد الذي المصدر وتغيير

                                                           

 .127 ص سابؽ، مرجع الصبيحي، شكر أحمد( 1)

 .127 ص المرجع، نفس( 2)

 .71 ص سابؽ، مرجع الكريـ، عبد ىشاـ( 3)

 المعرفة دار: مصر ،2 ج ،واألىداف البنية السياسي االجتماع عمم في دراسة: السياسية التنمية الزيات، الحميـ عبد( 4)
 .64 ،63 ص ص ،2002 الجامعية،
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 مصادر مازالت اليوـ حتى لكونيا وذلؾ الشرعية أزمة مف العربية السياسية النظـ أغمب تعاني

 أو الطائفية أو العائمية أو والعشائرية القبمية العصبية عمى تقوـ تقميدية مصادر إلى تستند السمطة في الشرعية

. العربية الدوؿ في لمشرعية أنماط 3 ىنالؾ أف نجد ىذا خالؿ مف ،(1)ثورية شرعية أو المذىبية

 (.والطائفية والعشائرية، القبمية، )العصبوية الشرعية -

 .الدينية الشرعية -

 .(2)(الثورية )العربية والقومية الوطنية الشرعية -

 النظـ ليذه الموجو العنؼ مظاىر في العربية السياسية النظـ منيا تعاني التي الشرعية أزمة وتتجسد

- الضيؽ بالمعنى" –النظاـ أمف "أولوية أصبحت حيث الداخؿ، في االجتماعية والفئات القوى بعض قبؿ مف

 ممارسة عمى السياسية النظـ أغمب اعتمدت اليدؼ ىذا ولتحقيؽ الشامؿ، بالمعنى المجتمعي األمف عمى

 .(3)السمطة ىـر في ومركزىا استقرارىا تيدد معارضة كؿ لضرب* الرسمي العنؼ

 في محددة وميكانيزمات وجود بعدـ وتتعمؽ الشرعية أزمة لوجود الطبيعة النتيجة وىي :المشاركة أزمة -ج

 مف بأكثر مغمؽ نظاـ العربية الدوؿ في الحكـ ونظاـ القيادية المستويات كافة عمى السمطة لتداوؿ المجتمع

 بحيث.(4)األخرى االجتماعية والقوى الفئات سائر دوف مف تتداولو ضيقة سياسية فئة عمى قائـ أنو أي معنى

                                                           

 .80 ص ،2007 لمكتاب، العالمية الشركة: بيروت ،والديمقراطية السياسي اإلصالح في ،بمقزيز اإللو عبد( 1)

 ماي ،219 العدد ،العربي المستقبل مجمة ،" والممكنات العوائؽ: العربي الوطف في الديمقراطي االنتقاؿ: "بمقزيز اإللو عبد( 2)
. 23 ،22 ص ص ،1997

 ويشمؿ منيـ وجماعات فئات ضد أو المواطنيف ضد السياسي النظاـ يمارسو الذي ىو الحكومي، العنؼ: الرسمي العنؼ*
 .سياسية بقضايا المرتبطة اإلعداـ وأوامر أحكاـ أو الشاقة األشغاؿ مع بالحبس األحكاـ أو االعتقاؿ، حمالت

 .75 ص سابؽ، مرجع إبراىيـ، توفيؽ حسنيف( 3)

 .75 ص سابؽ، مرجع ،والديمقراطية السياسي اإلصالح في بمقزيز، اإللو عبد( 4)
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قامة قبضتيا، في السمطة تركيز إلى البمداف ىذه في السياسية القيادات تميؿ  تسمطية، ديكتاتورية نظـ وا 

 .(1)السياسية الحياة في الجماىير مشاركة عمى صارمة قيود وفرض

 أرجاء سائر عمى المركزية لمحكومة الفعاؿ التواجد عامة بصفة بالتغمغؿ يقصد": االختراؽ: "التغمغل أزمة -د

 الحكومي األداء في معينة بتغيرات التغمغؿ أزمة وترتبط داخمو، سمطاتيا ممارسة بيا يناط الذي اإلقميـ

 .(2)السياسي النظاـ مخرجات مف معينة وبأنواع

 القمة تظير حيث الدولة، في القومية الموارد توزيع في وعدالة مساواة وجود بعدـ وتتعمؽ: التوزيع أزمة  -ه

 عمى التوزيع يقتصر ال. الشأف ىذا في األصغر؛ الجزء األغمبية تناؿ بينما الموارد تمؾ مف األكبر بالنصيب

 الجماىيرية المطالب كشفت فقد كذلؾ السياسية التطمعات مف العديد يشمؿ بؿ وحسب المادية الموارد

 المساواة، حؽ "مثؿ الحاكمة والصفوة السياسي النظاـ تتحدى سياسية ومضاميف غايات عمى المعاصرة

 .(3)..."السياسية، المشاركة

 ومحاولة والطبقية العرقية الجماعات بيف الربط مشكمة حوؿ األزمة ىذه تدور: واالندماج التكامل أزمة  -و

 .(4)واحدة قومية ىوية إطار في الواحد المجتمع داخؿ سويا الجماعات ىذه إدماج

 مشتركة عوامؿ وجود عمى تركيزه خالؿ مف السياسية النظـ سمبيات عمى التأكيد إلى ىالؿ الديف عمي ويذىب

: وىي عمييا تؤثر ومازالت أثرت العربية السياسية لألنظمة

 .االستعمارية الخبرة -

 التبعية -

 .(1)توظيفيا وقدرة الموارد محدودية -

                                                           

 .73 ص سابؽ، مرجع الكريـ، عبد ىشاـ( 1)

 .73 ،72 ص ص المرجع، نفس( 2)

 .74 ص سابؽ، مرجع الزيات، الحميـ عبد( 3)

 157 ص المرجع، نفس( 4)
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 في لمحكـ معينة نخب احتكار عمى يقوـ الذي النظاـ ذلؾ ىو التسمطي بالنظاـ ويقصد: تسمطية نظم 

 يعبر ال شعبي قبوؿ نتيجة أو السافرة القمعية بالقوة االحتكار ىذا كاف سواء ليا، المنافسة مف قدر أي غياب

 وىي. (2)الديمقراطية واآلليات المدني المجتمع لدور كامؿ غياب مع إيجابية، مشاركة صورة في نفسو عف

 :كالتالي

 اآللية ىي وىذه قيود دوف السياسية والجمعيات األحزاب تشكيؿ حرية أي المفتوح، التنظيمي التعدد -أ

 .الحزبي بالنظاـ المتعمقة

 وىذه لنتائجيا وفقا السمطة انتقاؿ إمكانية تتيح تنافسية حرة انتخابات خالؿ مف السياسية السمطة تداوؿ -ة

 .السياسي بالنظاـ المتعمقة اآللية ىي

 اآللية ىي وىذه. اإلنساف حقوؽ الحتراـ مقياسا توافرىا أصبح التي العامة والحريات الحقوؽ منظومة -ج

 .(3)القانوني بالنظاـ المتعمقة

 تنظيمات بقياـ سماحيا وعدـ المجتمع عمى تييمف نجدىا العربية السياسية النظـ عمى  وبالتطبيؽ

 عمى المركزية طابع وغمبو بقياميا السماح حالة في عمييا شديدة قيود فرض أو كاألحزاب، وسطية سياسية

 وغياب العربية، الدوؿ في مختمفة وأشكاؿ متفاوتة بدرجات اإلنساف حقوؽ وانتياؾ وسياساتيا الدولة قرارات

. (4)السياسية العمميات عمى شكمي طابع إضفاء أو السياسية المشاركة

: يمي فيما العربية البمداف في الحكـ ألنظمة المشتركة والسمات المميزات أىـ إجماؿ  ويمكف
 .لمدولة المؤسس البناء عممية استكماؿ عدـ -

 .الدولة مفيوـ رسوخ وعدـ ومؤسساتيا أجيزتيا تضخـ مف الرغـ عمى الدولة وىشاشة ضعؼ -
                                                                                                                                                                                           

 .22 ص سابؽ، مرجع مسعد، ونيفيف ىالؿ الديف عمي( 1)

 .264 ص سابؽ، مرجع وآخروف، الكواري خميفة عمي( 2)

 .263 ص المرجع، نفس( 3)

 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،دراستيا في الحديثة االتجاىات العربية، السياسية النظم إبراىيـ، توفيؽ حسيف( 4)
 .65 ص ،2005
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 .بمجتمعيا القطرية الدولة عالقة عمى والتأـز التوتر طابع غمبة -

 .لمخارج الييكمية التبعية -

 .سياسي ككياف الدولة شرعية اىتزاز -

 عمى قيود وفرض المجتمع عمى وىيمنتيا العربية البمداف في الدولة عمى التسمطي الطابع غمبة -

 .حركيتو

ضفاء السياسية التعددية غياب -  .الشكمي الطابع وا 

 .(1)االقتصادية التبعية نتيجة السياسية الغدارة تقييد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .65 – 57 ص ص سابؽ، مرجع ،دراستيا في الحديثة االتجاىات العربية، السياسية النظم إبراىيـ، توفيؽ حسيف( 1)
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 العربي الوطن في المدني بالمجتمع الدولة عالقة: الثالث المطمب

 وىي أساسية فكرة إلى يقودنا العربي الوطف في المدني والمجتمع الدولة بيف العالقة عف الحديث  إف

 العربية الدراسات إطار في اختالؼ محؿ ىي والتي العربي الوطف في الحديثة العربية الدولة نشأة في النظر

: فريقيف وىنالؾ

 وذاتيا  طبيعيا مجتمعيا تطورا تكف لـ الدولة أف بمعنى أجنبي، صنع العربية الدولة أف يرى: األول الفريق -أ

  لمقوى المشروعة المصالح عف تعبر وبالتالي ومستمر مشترؾ اجتماعي لوجود الفعمية االحتياجات لتمبية 

 .(1)المجتمع في القائمة السياسية والممارسات المؤسسات مع تتطابؽ التي الرئيسة االجتماعية

 العربي، المغرب في وبخاصة كبيرة وتضحيات وطني نضاؿ ثمرة ىي الدولة أف يرى: الثاني الفريق  -ة

 إنشائيا، إعادة أو حديثة دولة تأسيس إلى واندفاعيا وحماسيا والقومية الوطنية الحركات طموح نتيجة وىي

 بديؿ سياسي كمشروع العنصرية، األمة تكويف ومسار الوطني، البناء أساس حجر وتشكؿ شكمت دوؿ فيي

 .(2)ليما ومناىض ونظاميا االستعمارية لممؤسسة

 تاريخية لكيانات معاصرا استمرارا تمثؿ حاليا القائمة العربية الدوؿ أف يرى: الثالث االتجاه أو الفريق أما -ج

نما ىويتيا في وال الدوؿ ىذه وجود في ذلؾ فميس ما، اعتباطية أدخؿ إف المستعمر وأف ثابتة،  في وا 

 اليالؿ » منطقة القاعدة ىذه مف وتستثني. وتخطيطيا تحديدىا في أساسيا دورا لعب حدودىا،حيث

 لتطمعات ال خارجية لقرارات وفقا العثمانية، السمطنة أنقاض عمى المعاصرة الدولة نشأت حيث ،«الخصيب

 .(3)العربي المشرؽ منطقة في االصطناعي غير الوحيد الكياف يعتبر إذ لبناف، حالة ذلؾ مف ويستثنى محمية،

: لمدولة نموذجاف ىناؾ العربي الوطف  ففي

                                                           

 .126 ص سابؽ، مرجع الصبيحي، شكر أحمد( 1)

 .129 ص المرجع، نفس( 2)

 .130 ص المرجع، نفس( 3)
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 (.اإلمارة – السمطنة  المممكة )الوراثية الدولة -

  الجميورية الدولة -

 الدولة رئيس بيد بعضيا السمطة، تمركز حيث مف متعددة أخرى نماذج النموذجيف ىذيف تحت  ويندرج

 وتحاسبو، تراقبو منتخبة دستورية مؤسسة غياب في المؤسسات تساعده السمطة ومصدر القرار صاحب

 مؤسسة جانبو إلى ويكوف رئيسا أو أميرا أو ممكا كاف سواء الدولة رئيس بيد فييا السمطة تتمركز وأخرى

. (1)ورقابتيا التنفيذية السمطة مساءلة وفي البالد بإدارة المشاركة في مسؤولياتيا حجـ يتفاوت منتخبة دستورية

: سمات بأربعة لمدولة" العربي النموذج "اتسـ  وبذلؾ
 .مطمقة وسمطتيا المركزية شديدة دولة أنيا -

 الفئات مصالح بيف اختالؼ وجود تفترض ال إنيا حيث تمثيمية، وغير ديمقراطية غير دولة أنيا كما -

 .ليا المكونة المختمفة

 .الموروثة والتقاليد ذاتيا عمى الحفاظ إلى تيدؼ أنيا المعنى وطنية أو قومية نزعة ذات دولة ىي كذلؾ -

 في سمطتيا عمى لمحفاظ القانونية والقواعد القانوف تستخدـ أنيا بمعنى قانونية استبدادية دولة ىي وأخيرا -
 .(2)مواطنييا مواجية

 القواعد ووضوح  رشادة عدـ في تتمثؿ أزمة وجود عمى تدؿ التي العامة السمات ىذه عمى  وبناءا

 النصوص مف   مجموعة سوى ليس العربية البمداف في فالدستور لإلدارة، المنظمة والدستورية القانونية

: بقوليا اهلل عبد فؤاد ثناء الدكتورة تشير السياؽ نفس وفي الغربية، المجتمعات دساتير مف المنقولة واألحكاـ

لى القانونية، الدولة مفيوـ إلى تصؿ لـ مجمميا في الرسمية العربية األنظمة إف»   الديمقراطية فمسفة وا 

 عائمية، أو عشائرية حكـ بنظـ إما تحكـ العربية فاألقطار والمجتمع، الدولة قيادة في الحكـ لسمطة كأسموب
                                                           

 ص ،2003 العربي، الثقافي مركز: بيروت ،المستقبل واستشفاف الواقع قراءة المعاصر، العربي النظام خداـ، الحميـ عبد( 1)
54. 

 ،المستقبل سناريوىات مشاكميا، مراحميا،: مصر السياسيفي التحول لعممية تحميمية دراسة 2013 مصر فيمي، أحمد( 2)
 .14 ص ،2012 البياف، مركز: مصر
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 غير شكمية،ألنيا قانونية أو دستورية وىيئات لمسمطة ماسكة وحيدة حزبية حكـ بنظـ أو فردية، حكـ بنظـ أو

 .(1)«حقيقيا أو حرا انتخابا منتخبة

 لمحكـ المعارضيف عمى القضاء قصد العرفية باألحكاـ العمؿ إعالف ظاىرة انتشار إلى أدى ما  وىذا

 حقوؽ حماية في الدستوري القضاء وضعؼ التسعينات منذ 1965 والجزائر 1967 منذ مصر مثؿ

. (2)اإلنساف

 اإلنساف وحقوؽ العامة الحريات محدودية العربي المجاؿ في الدستورية الفكرة ضعؼ استتبعت  وىكذا

 بيف المتوترة العالقة عف ترتب فقد السياسية، الممارسة صعيد عمى دستوريا بيا المعترؼ احتراـ وصعوبة

 ىيئات مف بيا يحيط وما الحديثة العربية الدولة بيف متوازنة عالقة بناء صعوبة والمجتمع الدولة

. (3)ومؤسسات

 التي المحدودة المشاركة: أىميا وعناصر مظاىر عمى تعتمد الحكـ وسيرورة العربية الدولة أف  كما

 واالستعانة السياسية، الساحة في يجري بما المواطف وعي وعدـ الغالب، في المؤثرة العناصر عمى تقتصر

 وجدت التي المدني المجتمع مؤسسات أما بتفرعاتيا، األمف أجيزة وىي السيطرة بوسائؿ أخرى جية مف

: فأىميا

 عالقة مف ليا لما أىمية تكتسب أصبحت وقد والمحاميف والمينييف األطباء نقابة مثؿ :المينية النقابات -

 .النظاـ عمى ضغطا تمارس العماؿ نقابة أصبحت حيث مصر، في يحدث ما مثؿ بالعممة مباشرة

                                                           

 : عميو متحصؿ ،"العربي الوطف في الدستوري الوضع وأزمة السياسية التنمية "طاشمة، بومديف( 1)

www.startimes.com/?t=22374698. 1-05-2014 

 الحقوؽ كمية بسكرة، جامعة ،المفكر مجمة ،"واإلسالمية العربية الدوؿ ممارسة ظؿ في المدني المجتمع "باري، المطيؼ عبد(2)
 .248 ص ،2011 نوفمبر السابع، العدد السياسية، والعمـو

 لمعموم العربية المجمة ،"والمواطنة العاـ المجاؿ: العربية البالد في المدني والمجتمع الدولة بيف العالقة "مالكي، امحمد( 3)
 .150 ص ،2007 ، 13العدد ،(العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت) ،السياسية

http://www.startimes.com/?t=22374698
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 العمؿ عف بعيدة وىي... التعميمي، االقتصادي، الخيري، بالطابع تتعمؽ والتي :األىمية الجمعيات -

 .منيا المسيسة وجود رغـ السياسي

 التحوؿ عممية في ىاما دورا المؤسسات ىذه تشغؿ: اإلنسان حقوق ولجان مراكز وجمعيات منظمات -
 .(1)اإلنساف وحقوؽ الديمقراطي

 الحياة مجاالت كؿ في الدولة سمطة انتشار في تتركز العربي المدني المجتمع مشكمة جوىر  إف

 – المجتمع في والسمطة القوة لمصادر الفعاؿ االحتكار لتحقيؽ سعييا في الحاكمة، الفئات إف المجتمعية،

 المجتمع لمؤسسات المادية األسس عمى تقضي عمـ دوف مف أو بعمـ كانت- استقالليتيا عمى قضت عندما

 مؤسسات واالجتماعية، السياسية والتنظيمات السياسية األحزاب والعمالية، المينية كالنقابات الحديث المدني

 كالقبيمة الرأسمالية قبؿ ما المتخمفة التنظيمات لعودة المجاؿ ويتيح  إلخ،...اإلعالـ ووسائؿ والديف التربية

. (2)العربي الوطف في بديمة كتنظيمات لظيورىا واإلقميمية والطائفية

: نتائج عدة والمجتمع الدوؿ بيف وصحيحة صحية عالقة غياب عمى ترتب  وقد

 .المجتمع عمى سيطرتيا بضماف القمعية والممارسات السياسات إلى الدولة لجوء تزايد -أ

 مف السياسية العممية عمى المركزي الطابع غمبة بسبب السياسية المشاركة مستوى تدني أو غياب -ة
 .أخرى ناحية مف والفعالة المؤسسية السياسية المشاركة قنوات ضعؼ أو وغياب ناحية،

 أعماؿ بعض في االنخراط أو ممارسة، إلى واالجتماعية السياسية والتيارات القوى بعض لجوء  -ج

 .ورموزىا الدولة تستيدؼ التي السياسي والعنؼ االحتجاج

 الطابع وغمبة ومؤسساتيا، الدولة أجيزة في واإلداري السياسي الفساد مظاىر بعض استشراء -د

 .السياسية العممية عمى البيرقراطي

                                                           

 الوطني الممتقى في قدمت ورقة ،"الجزائر في الديمقراطي والتحوؿ المدني المجتمع "،العايدي وصونيا برقوؽ الرحماف عبد( 1)
 .98 – 96 ص ص ،2005 ديسمبر 11-10: الجزائر ،"الجزائر في الديمقراطي التحوؿ حوؿ األوؿ

 الوحدة دراسات مركز: بيروت ،3 ط ،مقارنة بنائية دراسة: العربي المشرق في التسمطية الدولة النقيب، حسف خمدوف( 2)
 .173 ص ،2004 العربية،
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 فريسة ووقوعيا وتماسكو، المجتمع وحدة عمى المحافظة عمى الحاالت بعض في الدولة عجز -ه

 ما أو األىمية، الحرب فترة خالؿ لبناف في حدث ما غرار عمى الداخمية والصراعات األىمية لمحروب

 .(1)السوداف في يجري

 أو عمييا، الكاممة والسيطرة بالسمطة ممحقة أجيزة وجعميا والمنظمات واالتحادات النقابات تفكيؾ -و

 .عنيا بديمة مؤسسات تكويف

 المجتمع لمؤسسات أدوار بأية السماح دوف يحوؿ مما العرفية، واألحكاـ الطوارئ بقوانيف العمؿ -ز

 .(2)المدني

 .االستقاللية لفقدانيا نظرا المدني المجتمع منظمات فعالية عدـ -ح

 

 

 

 

 

 

 

 

: المصري السياسي النظام: الثاني المبحث

                                                           

 .60 ص سابؽ، مرجع ،العربية السياسية النظم إبراىيـ، توفيؽ حسيف( 1)

 .138 ص سابؽ، مرجع الصبيحي، شكر أحمد( 2)
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 الجزء؛ إلى الكؿ مف االنتقاؿ خالؿ مف المصري السياسي النظاـ إلى المبحث ىذا في نتطرؽ  سوؼ

 ال جزء المصري النظاـ أف باعتبار عموما، العربية السياسية النظـ إلى السابؽ المبحث في تطرقنا كنا بعدما

 المصري السياسي بالنظاـ لحؽ الذي بالتطور أوال ترتبط عامة محددات إطار وفي العربي النظاـ مف يتجزأ

. مصر في المدني المجتمع منظمات وثالثا الدولة في العامة السمطات وثانيا

 مصر في السياسي النظام تطور: األول المطمب

 فإف لذا المركزية، والسمطة والوحدة واالستمرارية، القدـ، أي أربع؛ بصفات مصر دولة تاريخ  يتميز

نما القدـ منذ قائما موحد ككياف الدولة  غاية إلى الفرعوني بالعصر بدءا وشعوب حضارات عمييا تعاقبت وا 

 خضعت ثـ األولى، العالمية الحرب غاية إلى العثماني الحكـ تحت مصر أصبحت بحيث الحديث العصر

 الممؾ نظاـ أسقطت التي ؛1952 يوليو 23 ثورة قامت ثـ ،1914 ديسمبر 18 البريطاني لالنتداب مصر

 تـ بحيث 1981- 1970 السادات أنور خمفو ثـ مصرية، لدولة أسس الذي الجميورية وأعمنت فاروؽ

. (1)2011- 1981 مبارؾ حسني محمد خمفو ثـ اغتيالو،

 

 

 

 

 

 الذي التالي الجدوؿ في إيجازىا يمكف والتي التاريخية المراحؿ مف مجموعة السياسي النظاـ شيد  وقد

(. 2011- 1917 ) السمطة انتقاؿ أنماط يحدد

                                                           

 – 200 ص ص ،1995 لمدراسات، العربية المؤسسة: بيروت ،3 ط ، 6 ج ،السياسة موسوعة الكيالي، الوىاب عبد( 1)
215. 
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 مالحظات السمطة انتقال نموذج السمطة ترك وكيف متى السمطة تسمم وكيف متى الحاكم

 بالوراثة 9/10/1917 فؤاد الممؾ
 الوفاة 28/4/1932

 الطبيعية

 مع مختمطة وراث
 التعييف

 في اإلنجميز تدخؿ
 عمى حصؿ توريثو

 الممؾ لقب

 بالوراثة 27/4/1936 فاروؽ الممؾ
 العزؿ 26/7/1952

 بالقوة
 األكبر االبف وراثة

 مجمس تحت كانت
 بو أطاحت وصاية
 1952 ثورة

 نجيب محمد
 بانقالب 11/6/1953

 ثوري

 العزؿ 14/11/1954
 بالقوة

 تحوؿ عسكري انقالب
 ثورة إلى

 كانت فترة سبقتو
 يد في فييا السمطة

 األحرار الضباط

 عبد جماؿ
 الناصر

 بانقالب 14/11/1954
 سياسي

 الوفاة 28/9/1970
 الطبيعية

 ثوري نموذج

 محمد مع االنقالب
 مف جزءا كاف نجيب

 التحوؿ إجراءات
 الثوري

 أنور محمد
 السادات

 وفؽ 10/10/1970
 الدستورية القواعد

 االغتياؿ 2/10/1981
 باستخداـ تعييف

 القانونية اإلجراءات

 اغتيالو يكف لـ
 السمطة عمى بالصراع

 حسنؾ محمد
 مبارؾ

 القواعد 14/10/1981
 الدستورية

 العزؿ 11/2/2011
 بالقوة

 باستخداـ تعييف
 القانونية اإلجراءات

 25 ثورة أطاحتو
 2011 يناير

 األعمى المجمس
 المسمحة لمقوات

 ثوري نموذج انتقالية مرحمة تعييف 11/02/2011
 األمور ترتيب يتولى

 االنتقالية المرحمة في

 ربيع بداية وحتى االستقالل منذ )العربي الوطن في السمطة انتقال أنماط زرنوقة، سالـ صالح :المصدر

. 211 ص ،2012 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،(العربية الثورات

 2011 جانفي 25 ثورة وحتى 1952 عاـ الممكي النظاـ زواؿ منذ انو لنا يتبيف الجدوؿ خالؿ  مف

 جويمية 23 األولى الثورة كانت بثورة، وانتيت بثورة الخمس الحاالت بدأت السمطة، النتقاؿ حاالت 5 ىناؾ

 إلى طريقو في كاف فاسد تسمطي نظاـ ضد 2011 جانفي الثانية وكانت الفاسد، الممكي النظاـ ضد 1952

 ىاـ نجيب محمد الرئيس ضد السياسي كاالنقالب حاالت؛ ثالث وبينا. جميوري نظاـ في السمطة توريث



 المصري السياسي النظام في المدني والمجتمع الدولة طبيعة:                              الثاني الفصل

- 81 - 
 

 عبد الرئيس وفاة بعد السادات أنور الرئيس تولى ثـ الحكـ، الناصر عبد جماؿ الرئيس وتولى 1954

 بالوفاة حاالت ثالث في بالقوة السمطة ترؾ وكاف السادات، اغتياؿ بعد الحكـ مبارؾ حسني تولى ثـ الناصر،

. السادات حالة في وباغتياؿ حالة في الطبيعية

 األعمى والمجمس الناصر، عبد وجماؿ نجيب، محمد )حاالت ثالث في بالقوة السمطة تولي  وكاف

 اإلجراءات وفؽ(السادات أنور محمد حالة في الدستورية اإلجراءات مع المختمطة وبالقوة(المسمحة لمقوات

. االستفتاء( مبارؾ حسني محمد )حالة في الدستورية

 لمسادات، سنة 11 الناصر، عبد لجماؿ سنة 16 نجيب، لمحمد سنة السمطة في البقاء مدة  وراوحت

. (1)مبارؾ لحسني سنة 30و

 تفاعمية عالقة ىي السمطة انتقاؿ ونمط السياسي النظاـ بيف العالقة أف نستنتج ذكره تـ ما خالؿ  مف

 شكمو لمنظاـ يعطي لما التغيير ىذا اتجاىات ويرسـ التغييرات يحدد الذي ىو السمطة انتقاؿ نمط أف بمعنى

. النيائي

 ،1919 ثورة انعكاسات أحد يعتبر الذي 1923 دستور إلى مصر في السياسية الحياة بداية  ترجع

: بػ 1952 غاية إلى 1923 الفترة ىذه تميزت وقد

 وجود مف الرغـ عمى وىذا السمطة، إلى لموصوؿ السياسية األحزاب مف عدد بيف السياسية المنافسة -1

 .الساحة عمى حضورا األكثر الوفد حزب

 .(2)مصر عمى البريطاني االنتداب انعكاسات نتيجة الناشطة األحزاب ألغمب وفعمية حقيقية برامج غياب -2

 ولذا وظائفو أداء في السياسي النظاـ قدرة عمى سمبيا أثر مما الفترة ىذه في األحزاب لكثرة  وكنتيجة
 :ىي 1952 يوليو ثورة بعد ما مرحمة أي التالية؛ المرحمة ميز ما أبرز مف كاف

                                                           

 .212 ،211 ص ص، سابؽ، مرجع العربي، الوطف في السمطة انتقاؿ آليات ،زرنوقة سالـ صالح( 1)

 في المسمميف األخواف جماعة حالة دراسة )،"اإلسالمية والحركات تجاه العربية السياسية النظـ استراتيجيات "سياـ، زرواؿ( 2)
ستراتيجية، دولية عالقات تخصص السياسية، العمـو في ماجستير رسالة )،(واألردف مصر  الحقوؽ كمية: بسكرة جامعة وا 
 .99 ص ،2009 ،(السياسية والعمـو
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 (.1972 - 1953 )الحاكـ الحزب سيطرت نتيجة السياسية المنافسة غياب -

 .التشريعية السمطة عمى التنفيذية السمطة ىيمنة -

 .وماليا قانونيا وتقييدىا اإلخواف جماعة فييا بما والجماعات الحزبية التنظيمات مختمؼ اختراؽ -

 حكمو فترة تميزت وقد" القانوف وسيادة المؤسسات دولة "شعار رفع تـ السادات أنور محمد مفترة في أما -

 :.ىما أساسييف بمظيريف

 لمرئيس، نائبا فوزي محمد )العسكرية النخب حساب عمى الحاكمة النخبة في المدنية العناصر نسبة تزايد -

 .(1)لمخارجية وزيرا غالي لبطرس وبطرس

 :في وتتمثؿ القانونية، القيود مف بمجموعة لكف التعددية نحو السياسي النظاـ وانفتاح تطور -

 األحزاب تكويف حؽ لممصرييف(: "1 )المادة في 1977 لعاـ 40 رقـ قانوف فجاء التعددية إقرار  -أ

 إلى االنضماـ أف: "عمى فنصت 23 المادة أما الحزب، تأسيس شروط منو 40 المادة تضمف كما السياسية،

 ".السجف عقوبتو المشرع جعؿ مشروع غير تنظيـ أي

 عمى الخناؽ لتضييؽ أداة إلى ليتحوؿ باألحزاب، الخاص 1970 لسنة 40 رقـ قانوف جاء وبذلؾ  -ب
 المعارضة األحزاب وليضعؼ الحزبي، النشاط في االنخراط في حريتيا وليقيد البالد في السياسية الحركات
 لحزب حقيقي  منافس غياب وليضمف( التقدمي الوحدوي التجمع وحزب االشتراكي العمؿ حزب )القائمة

 .(2)1978 عاـ الديمقراطي الوطني الحزب إلى الحقا تحوؿ الذي" االشتراكي العربي مصر"

 لسنة 105 رقـ القانوف منيا، نذكر وحريتيـ المواطنيف لحقوؽ المقيدة القوانيف مف مجموعة إصدار -3

 .الصحافة بسمطة المتعمؽ 1980 لسنة( 148 )والقانوف الدولة، أمف بمحاكـ المتعمؽ 1980

 حسني محمد الرئيس خمفو 1981 الجياد تنظيـ جماعة طرؼ مف السادات أنور محمد اغتياؿ  وبعد

لى 1981 مبارؾ . 2011 غاية وا 

                                                           

 .103 ص المرجع، نفس( 1)

 .101 ص ،2012 الشروؽ، دار: مصر ،مصر في الثانية الجميورية ىالؿ، ومحمد بسيوني، شريؼ محمود( 2)
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 عمى" األزمة تيدئة إستراتيجية "بػ السياسية األدبيات حسب مبارؾ حسني الرئيس مرحمة وصفت  وقد

: عمى عمؿ وقد والخارجي الداخمي الصعيديف

 (.والشعب األىالي صحيفتي خاصة )1981 سبتمبر في عمقت التي المعارضة صحؼ إصدار إعادة -

 .1981 السادات الرئيس اغتياؿ حادثة في السياسييف المعتقميف عف اإلفراج -

 .المعارضة أحزاب عمى االنفتاح -

 .الفساد مكافحة ضرورة عمى وتأكيده االقتصادي االنفتاح مسار تصحيح إعادة -

 المعارضة إفراغ إلى أدى مما السياسية، الحياة عمى" الديمقراطي الوطني الحزب "السمطة حزب "ىيمنة -

 .(1)محتواىا مف

 أزمة عمقت قد مبارؾ فترة أف القوؿ وخالصة. المصري السياسي النظاـ تطور مراحؿ أىـ  وىذه

 سنتناوليا والتي 2011 يناير 25 ثورة في بو باإلطاحة األخير في أدى ما وىذا المصري السياسي النظاـ

. القادمة الدراسة مراحؿ في التفصيؿ مف بشيء

 

 

. الرسمية المؤسسات أو الدولة في العامة السمطات: الثاني المطمب

 العامة الييئات كمجموعة الدولة، في الرسمية المؤسسات المطمب ىذا في بالدراسة نتناوؿ  سوؼ

 السمطة مراقبة لألمة وتتيح السياسية الحياة في لمسعي الفعالة المشاركة تضمف والتي الدستور، بموجب القائمة

: يمي كما السمطات إيجاز ويمكف. (2)لممواطنيف األساسية االحتياجات توفير عمى وتعمؿ ومحاسبتيا الحاكمة

                                                           

 .104- 103 ص سابؽ، مرجع سياـ، زرواؿ( 1)

 .97 ص سابؽ، مرجع ىالؿ، ومحمد بسيوني، شريؼ محمود( 2)
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 جميورية أف عمى ينص الذي 2007 مارس الدستوري والتعديؿ1971 سبتمبر 11 مصر لدستور طبقا -

 عمى العربية األمة مف جزء المصري والشعب المواطنة أساس عؿ يقوـ ديمقراطي نظاميا دولة العربية مصر

 لغتيا العربية والغة الدولة ديف ىو واإلسالـ ،(الدولة األوؿ الباب مف 1 المادة )الشاممة وحدتيا تحقيؽ

 مصدر وىو وحد، لمشعب والسيادة( 2 المادة )لمتشريع الرئيس المصدر اإلسالمية الشريعة ومبادئ الرسمية

 .السمطات

 كأساس عمى القانوف وسيادة األحزاب، تعدد عمى يقوـ العربية مصر جميورية في السياسي  والنظاـ

. (1)الدولة في لمحكـ

 قبمو ومف 1971 دستور ظؿ في مصر في الحكـ نظاـ أف إلى مصر في الغربي الفقو بعض  ويذىب

 رئيس يرأسو وزراء مجمس وجود عمى ونصت التنفيذي الجياز ثنائية مبدأ تبيف قد ،1964 المؤقت الدستور

. (2)العامة السياسة وضع في اشتراكيا في تتمثؿ لموزارة فعمية اختصاصات وقرر الوزراء

: التالي النحو عمى ذكرىا يتـ سمطات لثالث المصري الدستور أسس  ولقد

 :التنفيذية السمطة: أوال

. والحكومة الدولة رئيس مف التنفيذية السمطة تتكوف لذا رئاسية دولة ىي المصرية الدولة أف  بما

 :الجميورية رئيس -1

: 1971 دستور مف 73 المادة وفؽ المصرية، الدولة ىـر قمة عمى متميزة مكانة الدولة رئيس  يحتؿ

 والعدالة الوطنية، الوحدة وحماية القانوف وسيادة الدستور احتراـ وعمى الشعب، سيادة تأكيد عمى يسير» 

. (1)«الوطني العمؿ في دورىا تأدية لضماف السمطات بيف الحدود ويرعى االجتماعية،
                                                           

صداراتيا، تعديالتيا بآخر كاممة العربية الدساتير موسوعة إدريس، وبوكرا اهلل سعد عمر( 1)  دار: الجزائر ،1 المجمد وا 
 .366- 365 ص ،2008 ىومة،

 معضالتو المسار ،2000 المصرية البرلمانية االنتخابات الصحراء باب سعده، وحافظ البرعي ونجاد عودة جياد( 2)
 ،2001 يوليو ناوماف، فريدريش مؤسسة محاموف، المتحدة، المجموعة: مصر ،سياسية قانونية دراسة لممستقبل، وتوصيات

 . 19 ص
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 انتخاب إعادة ويجوز االستفتاء، نتيجة إعالف تاريخ مف تبدأ ميالدية سنوات 6 ىي الرئاسة  ومدة

 والمباشر العاـ السري االقتراع بطريؽ الجميورية رئيس ينتخب كما( 77 المادة )أخرى لمدد الجميورية رئيس

. (2)لو الشعب مجمس ترشيح بعد

 اختصاصاتو :

 صانع جعمتو والتي االختصاصات مف واسعة بمجموعة المصري النظاـ في الدولة رئيس  يتمتع

: يمي فيما إيجازىا يمكف والتي الدولة في وقراراتيا السياسة ومحور

 .الدستور في المبيف الوجو عمى ويمارسيا التنفيذية السمطة الجميورية رئيس يتولى -

 .الوزراء مجمس رئيس مع باالشتراؾ لمدولة العامة السياسة يصنع -

 .مناصبيـ مف إعفائيـ ولو اختصاصاتيـ وتحديدي أكثر، أو نائب تعييف حؽ لمرئيس -

 .مناصبيـ مف ويعفييـ ونوابيـ والوزراء ونوابو الوزراء مجمس رئيس بتعييف أيضا ينفرد -

 كما القانوف، في المبيف الوجو عمى ويعزليـ السياسييف والممثميف والعسكرييف المدنييف الموظفيف يعيف -

 .األجنبية لمدولة السياسييف الممثميف يعتمد

 (.الضرورة- التفويضية- الضبط- التنظيمية- التنفيذية )أنواع خمسة عمى وىي الموائح إصدار حؽ لو -

 .الشعب مجمس موافقة بعد الحرب إعالف الصفة بيذه ولو المسمحة لمقوات األعمى القائد ىو -

 .الشعب لمجمس يبمغيا التي المعاىدات، إبراـ حؽ ولو -

 حؽ فممرئيس ىامة تشريعية بصالحيات مصر في التنفيذية صالحياتو جانب إلى أيضا الرئيس تمتع -

 مجمس أعضاء مف عدد تعييف حؽ ولو إصدارىا وحؽ عمييا التوفيقي االعتراض حؽ ولو القوانيف اقتراح

 .(1)القانوف قوة ليا قرارات يصدر أف األعضاء ثمثي بأغمبية الشعب

                                                                                                                                                                                           

 .350 ص سابؽ، مرجع ىالؿ، ومحمد بسيوني، شريؼ محمود( 1)

 .153 ص سابؽ، مرجع ىيبة، منصور ومحمود الفتاح عبد إسماعيؿ( 2)
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 :الحكومة -2

 لمدولة العميا واإلدارية التنفيذية الييئة ىي الحكومة دستور مف 153 المادة عميو نصت ما  حسب

. الحكومة عمى الوزراء مجمس رئيس ويشرؼ ونوابيـ والوزراء ونوابو الوزراء مجمس رئيس مف وتتكوف

  اختصاصاتو: 

 .العامة والمؤسسات والييئات ليا التابعة والجيات الوزارات إىماؿ ومتابعة وتنسيؽ توجيو -أ

 لمقوانيف وفقا تنفيذىا عمى واإلشراؼ لمدولة، العامة السياسة وضع في الجميورية رئيس مع االشتراؾ -ة

 .الجميورية والقرارات

 .تنفيذىا ومراقبة والقرارات لمقوانيف وفقا والتنفيذية اإلدارية القرارات إصدار -ج

 .والقرارات القوانيف مشروعات إعداد -د

 .لمدولة العامة الموازنة مشروع إعداد -ه

 .لمدولة العامة الخطة مشروع إعداد -و

 .الدستور ألحكاـ وفقا ومنحيا القروض عقد -ز

 .(2)الدولة ومصالح المواطنيف حقوؽ وحماية الدولة أمف عمى والمحافظة القوانيف تنفيذ مالحظة -ح

- 162- 167 )المواد تنظمو المحمية الغدارة أيضا ىنالؾ والحكومة الجميورية رئيس إلى  وباإلضافة

(. الدستور مف 163

 مف 164 ـ ) لمدولة العامة السياسة رسـ في تعاوف المتخصصة القومية المجالس ىنالؾ  وأيضا

. (3)(الدستور

: التشريعية السمطة: ثانيا
                                                                                                                                                                                           

 الحمبي، منشورات دمشؽ، ،العربية الدساتير في ومسؤوليتو الدولة رئيس سمطة بين التناسب الشكري، يوسؼ عمي( 1)
 .21-19 ص ص، ،2012

 .392 ،391 ص ص، سابؽ، مرجع إدريس، وبوكرا اهلل سعد عمر( 2)

 .393 ،392 ص ص، سابؽ، مرجع إدريس، وبوكرا اهلل سعد عمر( 3)
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 باالقتراع أعضاؤه يعيف نيابي مجمس وىو الشعب، مجمس إلى التشريعية السمطة 1971 دستور  أسند

. الدستور في 136-86 المواد مف العاـ

 جعمتو التي 2008 تعديالت غاية إلى استشاري مجمس وىي الشورى مجمس مف أيضا  ويتكوف

. القضايا بعض في الشعب مجمس يشارؾ

: يمي فيما التشريعية السمطة ومياـ مكونات وتفصيؿ بشرح ىنا وسنقوـ

 الشعب مجمس -1

 الحالي فالدستور التشريع، سمطة الشعب مجمس يتولى أف »عمى1971 دستور مف 86 المادة  نصت

 مجمس وىو. (1)األمة مجمس عميو أطمقت ذلؾ في وىو ،«الشعب مجمس األولى لممرة البرلماف عمى يطمؽ

. نيابي

 

 

  الشعب مجمس تكوين :

 األقؿ عمى نصفيـ عضو 350 عف يقؿ ال أف المنتخبيف، الشعب مجمس أعضاء عدد القانوف  يحدد

 الجميورية لرئيس ويجوز والعاـ السري المباشر االنتخابات طريؽ عف انتخابيـ ويكوف والفالحيف، العماؿ مف

 نوفمبر مف الخميس يوـ قبؿ العادي السنوي لمدور ويجتمع عشرة، عف يزيد ال األعضاء مف عدد يعيف أف

. (2)لو اجتماع أوؿ تاريخ مف سنوات 5 المجمس ومدة أشير، سبعة العادي االنعقاد دور ويدوـ

  صالحياتو :

 .واالجتماعية االقتصادية لمتنمية العامة الخطة الشعب مجمس يقر -

                                                           

 .234 ص ،2008 الجديدة، الجامعة دار: مصر ،الدستوري القانون: الحمو راغب ماجد( 1)

 .33 ص ،2010 الحمبي، منشورات: بيروت ،العربية الدول في والسياسية الدستورية النظم األحمد، الديف حساـ وسيـ( 2)



 المصري السياسي النظام في المدني والمجتمع الدولة طبيعة:                              الثاني الفصل

- 88 - 
 

، الضرائب أولوياتيا، وتحديد العامة والموازنة الميزانية تعديؿ -  المالية والتعيدات القروض والرسـو

 .الشعب مجمس موافقة تتطمب

 .2007 التعديالت خالؿ مف وذلؾ رقابي اختصاص -

 .(1)(الوزارة )الحكومة برنامج رفض أو بقبوؿ التصويت الشعب مجمس حؽ خالؿ مف وذلؾ -

 .الدستور تعديؿ وصالحية ورقابية ومالية تشريعية صالحيات الشعب لمجمس -

 المجاف إحدى إلى مشروع كؿ ويحاوؿ القوانيف اقتراح حؽ الشعب مجمس أعضاء مف عضو ولكؿ -

 مف المطمقة باألغمبية القوانيف واقتراحات مشاريع عمى المجمس ويوافؽ عنو، تقرير وتقديـ لفحصو

 .الحاضريف

 .واالجتماعية االقتصادية لمتنمية العامة الخطة الشعب مجمس يقر -

 .إلغائيا أو وتعديميا العامة الضرائب إنشاء -

 

: يمي بما فتتمتع الحكومة مراقبة مجاؿ في  أما

 إلى أسئمة توجيو حؽ الشعب مجمس أعضاء مف عضو فمكؿ الشعب، مجمس أماـ مسؤولة الحكومة -

 .عنو ينوب مف أو الوزراء مجمس رئيس

 .(2)(189 )المادة عمييا نصت كما الدستور تعديؿ -

 الشورى مجمس -2

 ىذه بعد أما استشاري دور مجرد الشورى مجمس دور كاف 2007 عاـ في الدستورية تعديالت  قبؿ

(. 211 إلى 194 المادة مف السابع الباب )تقريري دور لو فأصبح التعديالت

                                                           

 .167 ص ،2013 الحديث، العربي المكتب: مصر ،السياسية لمعموم المدخل ثابت، وعدؿ بدوي، طو محمد( 1)

-370 ص ،2010 الحمبي، منشورات: بيروت ،مقارنة دراسة: والتطبيق النظرية بين البرلمانية األنظمة سميماف، عصاـ( 2)
371. 
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 الشورى مجمس تشكيل: 

 أعضاء عدد ويبمغ عضو 132 عف قانونيا تقؿ ال األعضاء مف عدد مف الشورى مجمس  يشكؿ

 عمى نصفيـ يكوف أف عمى العاـ السري المباشر باالقتراع أعضائو ثمثا وينتخب عضو264 الشورى مجمس

. سنوات 6 لمدة ،(1)(196 المادة )الباقي الثمث الجميورية رئيس ويعيف والفالحيف، العماؿ مف األقؿ

 الشورى مجمس صالحيات :

: يمي فيما الشورى مجمس صالحيات تتمثؿ

 .واالقتصادية االجتماعية لمتنمية العامة الخطة مشروع -

 .الجميورية رئيس إليو يحيميا التي القوانيف مشاريع -

 

 سياستيا أو لدولة العامة بالسياسة تتصؿ موضوعات مف الشورى مجمس إلى الجميورية رئيس يحيمو ما -

 الشعب ومجمس الجميورية رئيس إلى األمور ىذه في رأيو المجمس ويبمغ الخارجية أو العربية الشؤوف في

 .(2)(195 المادة)

 الحزبية التعددية القوانيف؛ مشاريع وتشمؿ لمدستور المكممة القوانيف مشاريع عمى مجمس موافقة تتوجب -

بداء والترشيح االنتخاب وحؽ اإلعالـ ووسائؿ الصحافة وحرية المصرية والجنسية  .االستفتاء في الرأي وا 

 في التعديؿ عمييا يترتب التي المعاىدات وجميع والتحالؼ الصمح معاىدات عمى موافقتو تتوجب كما -

 .(3)السيادة بحقوؽ تتعمؽ والتي الدولة أراضي

: السـمطة القضائيـة: ثالثاً 

                                                           

 .373 ص ص، المرجع، نفس( 1)

 .152 ص سابؽ، مرجع ىيبة، منصور ومحمود الفتاح عبد إسماعيؿ( 2)

 .374 ،373 ص ص، سابؽ، مرجع سميماف، عصاـ(3)
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 السمطة القضائية مستقمة تتوالىا المحاكـ وتصدر أحكاميا وفقًا لمقانوف كما أف القضاة مستقموف، 

ويتألؼ النظاـ القضائي المصري مف المحكمة الدستورية العميا والمحاكـ الجنائية والمدنية عمي اختالؼ 

والمحاكـ اإلدارية والتجارية واألحواؿ الشخصية واألسرة ومحاكـ  (جزئية وابتدائية واستئناؼ ونقض )أنواعيا

ويمعب القضاء دورًا ىامًا في الرقابة . العمؿ والمحاكـ العسكرية، فضال عف المحاكـ المتخصصة األخرى

القضائية عمى دستورية القوانيف وتفسير نصوصيا التشريعية، كما يقـو بدور ىاـ في تشكيؿ األحزاب 

. السياسية بما يدعـ الديمقراطية في مصر ويحمي حقوؽ وحريات وقيـ المجتمع والمواطف المصري

 

 

 

 أىم مكونات السمطة القضائية :
 :المحكمة الدستورية العميا -1

 وىي ىيئة مستقمة في جميورية مصر العربية، وتقع حاليا في ضاحية المعادي بالقاىرة، وىي أعمى 

وورد النص عمى إنشاء المحكمة الدستورية العميا في صمب الدستور المصر . سمطة قضائية في مصر

 مف ىذا 178 – 174مف : المواد)فقد خصص الفصؿ الخامس مف الباب الخامس . 1971الصادر عاـ 

مف 174وبموجب نص المادة . لمحديث عف ىذه المحكمة وبياف اختصاصاتيا وطريقة تشكيميا (الدستور

– دوف غيرىا – ـ، فإف المحكمة الدستورية العميا ىي قضائية مستقمة وقائمة بذاتيا تتولى 1971دستور عاـ 

 وتفعياًل ألحكاـ (1).الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف والموائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية

 مف ىذا القانوف 25 بشأف ىذه المحكمة،حيث حددت المادة 1979 لسنة 48الدستور، فقد صدر القانوف رقـ 

:  اختصاصات ىذه المحكمة فيما يمي

                                                           

 .395- 394 ص ص، سابؽ، مرجع إدريس، وبوكرا اهلل سعد عمر( 1)
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 .البت في دستورية القوانيف والموائح -

 .البت في نزاعات االختصاص بيف الييئات القضائية أو السمطات ذات االختصاص القضائى -

البت في النزاعات التي قد تحدث نتيجة لتنفيذ حكميف نيائييف متناقضيف صادريف عف جيتيف قضائيتيف  -
 .مختمفتيف

تفسير لمقوانيف الصادرة عف السمطة التشريعية والقرارات الصادرة عف رئيس الدولة في حاؿ وجود أي  -

 .اختالؼ فيما يتعمؽ بتنفيذىا

وفي – ، فإنو يجوز لممحكمة الدستورية العميا 1979 لسنة 48 مف القانوف رقـ 27وبموجب نص المادة  -

أف تقضى بعدـ دستورية أي نص في قانوف أو الئحة يعرض ليا عند مباشرتيا – جميع الحاالت 

وتمارس المحكمة الدستورية العميا عمميا وفقًا لممادة . الختصاصيا، ويكوف ذا صمة بالنزاع المعروض عمييا

 . مف القانوف في مراقبة دستورية القوانيف والموائح29

 مف قانوف المحكمة الدستورية العميا، فإف األحكاـ التي تصدرىا ىذه المحكمة التي 49وطبقًا لنص المادة  -

. (1)تصدرىا ممزمة لجميع سمطات الدولة ولمكافة عمى حد سواء

 : محكمة النقض -2

 ومقرىا في القاىرة، وتقع عمى قمة اليـر القضائي في مصر، وتمثؿ أداة 1931 وتأسست في عاـ 

واليدؼ مف جعؿ محكمة النقض ىيئة واحدة عمى قمة . أساسية لتقديـ تفسير خاص وموحد وتطبيؽ لمقانوف

اختصاص محكمة . التنظيـ القضائي في مصر ىو العمؿ عمى أف تكوف أداة لتوحيد تفسير القانوف وتطبيقو

يشمؿ باألساس، النظر في الطعوف بالنقض التي قد يرفعيا إلييا أحد الخصـو أو التي ترفعيا إلييا : النقض

. النيابة العامة

 :محاكم االستئناف -3

                                                           

 .303 ص سابؽ، مرجع :الحمو راغب ماجد( 1)
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 التي يطمؽ عمييا بعض محاكـ االستئناؼ العميا، وتختص ىذه المحاكـ  بالنظر في اإلحكاـ الصادرة 

. قابمة لالستئناؼ – أى ىذه األحكاـ – عف المحاكـ االبتدائية التي تقع في دائرتيا والتي تكوف 

 :المحاكم االبتدائية -4

 وتختص ىذه المحاكـ بإصدار األحكاـ في الدعاوى المرفوعة أماميا التي تقع في نطاؽ اختصاصيا 

. المكاني والزماني واألحكاـ الصادرة منيا تكوف قابمة لمطعف عمييا باالستئناؼ

: محاكم القضاء اإلداري  -5

 يختص ىذا القضاء بالفصؿ في المنازعات ذات الطابع اإلداري أو تمؾ التي تكوف جية اإلدارة طرفًا 

. فييا

 وقد أخذت مصر بنظاـ االزدواجية في القضاء، بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء إداري، منذ عاـ 

 الذي أنشئ بمقتضاه مجمس الدولة؛ وىو الجية 1946 لسنة 112، وذلؾ بعد صدور القانوف رقـ 1946

صاحبة االختصاص العاـ بالنظر في كافة المنازعات اإلدارية وسواء أكانت تتعمؽ بإلغاء قرارات إدارية أـ 

 .(1)بالتعويض عف األضرار الناشئة عف ىذه القرارات أو غير ذلؾ

 وىناؾ محاكـ أخرى تتمتع بسمطات قضائية محدودة ىذه المحاكـ ليا صالحية إصدار األحكاـ في 

: قضايا ذات أىمية محدودة، والتي تندرج في إطار واليتيا القضائية وىي

 :محاكـ األسرة

 وحدد القانوف اختصاصيا في النظر في جميع قضايا األحواؿ 2004 تأسست ىذه المحاكـ في عاـ 

.  الشخصية

                                                           

 متحصؿ ،"سمطات الدولة واختصاصاتيا في النظاـ القانوني المصري ومتطمبات المرحمة القادمة"ايناس محمد راضي، ( 1)
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=5994: عميو

02/05/2014/10:00. 
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 :النيابة العامة

 تتولى اإلدعاء أماـ المحاكـ الجنائية وىى صاحبة االختصاص األصيؿ في تحريؾ الدعوى الجنائية 

 .وقد أعطاىا المشرع الحؽ في تحريؾ الدعوى الجنائية حتى لو تنازؿ المجني عميو

 إذف يقـو القضاء بدور ىاـ في الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف و كما يقـو بدور بارز في 

. (1)حماية حقوؽ وواجبات و قيـ المجتمع و المواطف المصري

 

 

 

 

:  المدني المجتمع منظمات: الثالث المطمب

 ولذا المدني المجتمع بمؤسسات تسمى وحديثا األىمية الجمعيات أو الحكومية غير لتنظيماتا وىي

.  الثورة قبؿ المصري المدني المجتمع مؤسسات أىـ عمى ىنا التركيز سيتـ

 المصري لمقانوف فطبقا المدني المجتمع مكونات أىـ دراسة عمى المطمب ىذا في بالتركيز سنقوـ

: وىي عديدة أشكاؿ مف يتكوف

 ـ 2002 لسنة 84 رقـ لمقانوف تخضع و األىمية والمؤسسات الجمعيات    .

 الشركات وقانوف 2002 لسنة 84 رقـ لمقانوف تخضع و الحقوقية و الدفاعية والمنظمات الجمعيات 

.  المدنية

 وتعديالتو 100 رقـ لمقانوف تخضع و المينية النقابات  

                                                           

 .ايناس محمد راضي، مرجع سابؽ( 1)
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 العمالية النقابات لقانوف وتخضع العمالية النقابات .

 ـ2002 لسنة 84رقـ لمقانوف وتخضع األعماؿ جماعات  

 والصناعية التجارية الغرؼ لقانوف وتخضع والصناعية التجارية الغرؼ .

 (1)الخارجية وزارة مع لبروتوكوالت وتخضع واألجنبية العربية المنظمات .

: منيا أشكاؿ عدة المصرية المدني المجتمع منظمات وتتخذ    

 تتألؼ معينة غير أو معينة لمدة مستمر تنظيـ ذات جماعة كؿ الجمعية تعتبر: األىمية الجمعيات -1

 األحواؿ جميع عف عددىـ يقؿ ال معا منيما ،أو اعتبارية أشخاص أو طبيعييف، أشخاص مف

 الجمعيات تصنيؼ يمكف عاـ وبشكؿ( 2.)2002 لسنة 84رقـ قانوف مف 1 المادة عشرة، عف

 : يمي ما إلى مصر في األىمية

 :الخيرية الجمعيات -أ

 متنوعة واقتصادية صحية خدمات تقدـ أىمية منظمات وىي: االجتماعية والرعاية الخدمة منظمات  -ة

 .وغيرىا واألسرة والمسنيف والمرأة كاألطفاؿ

 .محدد محمي مجتمع في تنمية تحقيؽ إلى النمط ىذا ييدؼ أي: التنمية منظمات -ج

 عف والدفاع ، اإلنساف حقوؽ منظمات: ىذا عمى وكمثاؿ والرأي التأثير منظمات أي :دفاعية منظمات -د

 حماية ومنظمات البيئة عف الدفاع منظمات ، الطفؿ وحقوؽ ، المعاقيف حقوؽ ومنظمات ، وحقوقيا المرأة

 . المستيمؾ

 والقصة الشعر وجمعيات والفنانيف الكتاب واتحادات  األدبية كالجمعيات  :متنوعة ثقافية منظمات -ه

. (1)وغيرىا لمكبار األمية ومحو وتدريب تأىيؿ منظمات وكذا....والرواية

                                                           

مركز ابف خمدوف لمدراسات : ، القاىرةدور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي بعد الثورةمحمد مختار قنديؿ، ( 1)
 .92، ص [ف.س.ب]االجتماعية، 
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: يمي فيما األىمية الجمعيات مالمح تتحدد عاـ وبشكؿ

 شعبية لمبادرات نشأت تطوعية تنظيمات- 

ف حتى الربح إلى تيدؼ ال تنظيمات-   مادي بمقابؿ خدمات تقدـ كانت وا 

 اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أىدافا تتبنى- 

لى وتأسيسيا تكوينيا ينظـ قانوف إلى تخضع-  . اإلشراؼ وا 

 

 

 

 :المينية النقابات -2

 االشتغاؿ أساس عمى فيعو العضوية تكزف التي المدني، المجتمع أشكاؿ أحد المينية النقابات تعد

 مينية نقابة 24 حاليا مصر في وتوجد ،....وغيرىا اليندسة أو الطب أو كالتعميـ معينة مينة أو بوظيفة،

: أىميا

 1921 عاـ تأسست المحاميف نقابة. 

 1941 عاـ تأسست الصحفييف نقابة. 

 1942 عاـ تأسست الميندسيف نقابة. 

 1994 الطبيعي العالج نقابة. 

(  02 رقـ الممحؽ )في النقابات ىذه توضيح ويمكف

                                                                                                                                                                                           

 ورقة ،"العربي الربيع بعد ما مرحمة في المجتمعي الحوار إدارة في المدني المجتمع لمنظمات المنتظر الدور "عقيؿ، أيمف( 1)
 .2012 ديسمبر القاىرة األطراؼ، المتعدد المجتمعي الحوار في المدني المجتمع منظمات دور لمؤتمر مقدمة عمؿ
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 االجتماعية الحياة عمى اإليجابي والتأثير المصري الوعي بناء في ىاـ دور ليا النقابات ىذه فبعض

 تحت بعضيا لوضع المصرية الحكومة دفع مما مشيور سياسي دور لو كاف وبعضيا ألعضائيا وبخاصة

. الصحفييف ونقابة لإلغاثة ولجنتيا األطباء نقابة ىي الظاىرة النقابات وابرز الميندسيف كنقابة الحراسة

 :العمالية النقابات -3

 العامة والنقابة المائية، والثروة والري الزراعة لعماؿ العامة النقابة: ىي عمالية نقابة 23 اآلف بمصر توجد

. إلخ ...العممي، والبحث بالتعميـ لمعامميف العامة والنقابة التجارة، لعماؿ العامة والنقابة والنسيج، الغزؿ لعماؿ

 .المينية والنقابات باألحزاب مقارنة المجتمع مستوى عمى عضوية أضخـ النقابي التنظيـ ويضـ

. (1)محددة إدارية جية قبؿ مف

 ودفاعية حقوقية جمعية 32 )مف مصر في المدني المجتمع لخريطة األساسية المكونات وتتشكؿ

((. 03 الممحؽ أنظر)

 تغيير تحقيؽ إلى تيدؼ الناشطيف مف مجموعة تضـ مستقمة حركات اإلطار ىذا في ويدخؿ

: منيا والعدالة المساواة عف وتدافع اجتماعي

 (:التغيير اجل من المصرية الحركة: )كفاية حركة -أ

 جيؿ إلى األغمب في تنتمي السياسية الكوادر مف عدد بواسطة تمت كمبادرة ،2004 عاـ ظيرت

. السبعينات

 : أبريل 6 شباب حركة -ب

 عمى تالقينا مصر، حب عمى اجتمعنا الشباب مف مجموعة نحف: " كالتالي أنفسيـ يعرفوف الذيف

 في االستمرار المنا وقرر... الوسائؿ بجميع لو دعينا حيث 2008 أفريؿ 6 إلضراب الدعوة أثناء الفيسبوؾ

 .(1)"أفريؿ 6 شباب حركة تسمى تيار أو اتجاه أي عف مستقمة شبابية حكة بتكويف الطريؽ ىذا

                                                           

 .26الهيئةالعبمةلالستعالمبت،ص:،مصريناير25مستقبلالمجتمعالمدنيبعدثورة،سحر إبراىيـ الدسوقي( 1)
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 :وأىدافيا مبادئيا وأىـ

 إيديولوجيات أي بدوف جديد دستور ووضع لمحريات المقيدة االستثنائية والقوانيف الطوارئ حالة إلغاء -

 .السياسية القوى جميع مف عميو متفؽ ويكوف

 

 

 

 

: األعمال رجال جمعيات -4

 أعضاء تظـ الحكومة عف ذاتيا مستقؿ ىيكؿ ليا إدارية، منظمات مجموعة: بأنيا تعريفيا يمكف

 في اإلسياـ عمى قدرتيا إلى باإلضافة أعضائيا مصالح عف وتعبر االقتصادية، بالسياسة االىتماـ يجمعيـ

. تنموية قضايا

 ما أىميا كاف ،حيث السبعينيات في االقتصادي االنفتاح بسياسة األعماؿ رجاؿ جمعيات نشأت ارتبطت وقد 

: يمي

 .1975 األعماؿ لرجاؿ األمريكي المصري المجمس -

 .1977المصرييف األعماؿ رجاؿ جمعية -

 .1981بالقاىرة األمريكية التجارة غرفة -

. 1983 باإلسكندرية العماؿ رجاؿ جمعية -

. 2007 عاـ جمعية 97 عددىا بمغ حتى وأنماطيا الجمعيات ىذه أعداد وتنامى
                                                                                                                                                                                           

 .34 ،33 ص ص، سابؽ، مرجع سحر إبراىيـ الدسوقي،( 1)
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 وصياغة واالجتماعية، االقتصادية السياسات في التأثير آليات عمى الجمعيات ىذه واعتمدت

 مجمس في األعماؿ رجاؿ مف عدد وعضوية ، الحكومة مع المشتركة المجاف خالؿ مف التشريعات

 ، مصالحيـ وتجانس األعضاء عدد قمة إلى بالنظر ، واالنسجاـ بالتنسيؽ الجمعيات ىذه تحرؾ الشعب،وأتسـ

. (1)بالحكومة عالقتو في بالفاعمية اتسـ كما

 :والصناعة التجارة غرفة -5

 ،يوجد الحكومية السمطات لدى والصناعية التجارية المصالح تمثؿ التي الييئات ىي التجارية الغرؼ 

 .(2)2009عاـ غرفة 26 عدد بإجمالي محافظة كؿ في تجارية غرفة مصر في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .39، 38سحر إبراىيـ الدسوقي، مرجع سابؽ، ص، ص ( 1)

 .40نفس المرجع، ص ( 2)
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 .واقع المجتمع المدني و الدولة في المرحمة االنتقالية: المبحث الثالث 

لقد شيدت مصر تغييرات كبيرة في اآلونة األخيرة  أثرت عمى بنية الدولة و المجتمع المدني  و كذا 

حيث سنتطرؽ في المطمب : عمى نمط العالقة القائمة بينيما، و لذا سنتناوؿ في ىذا المبحث ثالثة مطالب

األوؿ إلى أىـ مميزات الدولة في مصر وتأثيرىا عمى المجتمع المدني، المطمب الثاني دور المجتمع المدني 

. أثناء وبعد الثورة، والمطمب الثالث العالقة بيف الدولة والمجتمع المدني

(: مبارك فترة )مصر في الدولة مميزات أىم: المطمب األول

 مبارؾ، وقبميا ثالثوف عاما مف حكـ جماؿ عبد الناصر وأنور السادات، حكـ مف عاًما فبعد ثالثيف

المصرية وىذا ما انعكس عمى العالقة بيف الدولة والمجتمع  الدولة بناء يعانييا التي األزمات قائمة تضخمت

  :المدني  والتي يمكف تمخيص أبرز فيما يأتي

 .لمدولة المؤسسي البناء استكماؿ  عدـ -

 .ومؤسساتيا أجيزتيا تضخـ مف بالرغـ وىشاشتيا، الدولة  ضعؼ -

 .بالمجتمع الدولة عالقة عمى والتأـز التوتر  غمبة -

نما محسومة، فيذه قضية النخبة، أفراد تبعية ليس ىنا والمقصود لمخارج، الييكمية التبعية -  البنية صياغة وا 

 تمقي سياسة المسمحة، القوات :مثؿ دائمة، بصورة لمخارج يجعميا تابعة بما ومؤسساتيا لمدولة الييكمية

 .إلخ ...السياحة المشروطة، القروض والمعونات

 .سياسي ككياف الدولة شرعية اىتزاز- 

 .التسمطي الطابع غمبة- 

 .(1)واإلداري السياسي  انتشارا الفساد -

                                                           

 .15  مرجع سابؽ، ص.احمد فيمي( 1)
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وفي نفس السياؽ أشار حسنيف توفيؽ إبراىيـ  إلى اف النظاـ السياسي المصري يعيش ازمة بنائية  

 :ىا  فيما يميأىـ مظاىر تتمخص

 ؛ حيث يمثؿ التفرد واالستبداد بالسمطة أحد المالمح شخصانية السمطة وغياب مبدأ التوازن بين السمطات

الرئيسة لمنظاـ السياسي، وذلؾ بسبب السمطات الدستورية الضخمة التي يتمتع بيا رئيس الجميورية سواء في 

وبحكـ رئاستو لمحزب الوطني الديمقراطي الذي يحتكر الحياة السياسية . ظؿ الظروؼ العادية أو االستثنائية

في مصر منذ تأسيسو في أواخر سبعينيات القرف العشريف، فإف رئيس الجميورية يسيطر مف الناحية العممية 

. عمى السمطتيف التنفيذية والتشريعية، وصالحياتو القضائية

 وىذه نتيجة منطقية لشخصانية السمطة واحتكارىا، غياب مبدأ التداول السممي لمسمطة أو تقاسميا ،

السيما أنو بمقتضى الدستور يستطيع رئيس الجميورية التأبيد في السمطة، أي االستمرار في الحكـ مدى 

 .الحياة

  ؛ فيذه النخبة شاخت في مواقعيا عمى حد تعبير األستاذ محمد حسنيف جمود النخبة الحاكمة وتكمسيا

  .(1)وقد اقترف ىذا الوضع بسيادة نزعة  تكنوقراطية في تعييف الوزراء. ىيكؿ

 فالحزب الوطني الديمقراطي يحتكر األغمبية البرلمانية منذ وجود خمل كبير في النظام الحزبي التعددي ،

لى جواره يوجد حالًيا   حزًبا سياسًيا، 23تأسيسو في أواخر سبعينيات القرف العشريف عمى نحو ما سبؽ ذكره، وا 

كما أف أحزاب المعارضة المعروفة مثؿ التجمع والناصري والوفد الجديد . معظميا غير معروؼ لممصرييف

والجبية الديمقراطية تعاني مف الضعؼ واليشاشة وعدـ القدرة عمى التنسيؽ الفعاؿ فيما بينيا، وذلؾ ألسباب 

. عديدة ال يتسع المجاؿ لمخوض فييا، األمر الذي يجعميا غير قادرة عمى القياـ بدور سياسي فاعؿ ومؤثر

                                                           

 :متحصؿ عمية" التوازف بيف السمطات ومعضمة الشرعية :النظاـ السياسي المصري "حسنيف توفيؽ إبراىيـ،( 1)

aljazeera.net/files/2011/08/201187105658651422.htm.studies 
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ولذلؾ فإف النظاـ الحزبي التعددي في مصر ىو أقرب إلى نظاـ الحزب المسيطر أو المييمف منو إلى نظاـ 

 .التعددية الحزبية بالمعنى المتعارؼ عميو

  وقد تـ تمديده لمدة عاميف اعتباًرا مف  دون انقطاع1981استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ عام 

ورغـ تأكيد القرار الجميوري الخاص بتمديد حالة الطوارئ عمى أف تطبيؽ األحكاـ المترتبة . 2010/ 1/6

عمى ذلؾ سوؼ يقتصر عمى حاالت مواجية أخطار اإلرىاب والمخدرات، إال أف الخبرة تؤكد أف قانوف 

الطوارئ بما يتضمنو مف قيود متنوعة عمى حقوؽ المواطنيف وحرياتيـ كثيًرا ما اسُتخِدـ في مواجية قوى 

قانوف الطوارئ مرجعية لتزايد - ويشكِّؿ-  وقد شكؿ 3.المعارضة السياسية والحركات االحتجاجية السممية

اعتماد النظاـ عمى القبضة األمنية؛ حيث أصبح جانب ميـ مف عمؿ وزارة الداخمية وأجيزتيا المتعددة 

  .(1)ينصرؼ إلى تحقيؽ األمف السياسي، الذي ىو في نياية المطاؼ أمف النظاـ الحاكـ

  عف - أو باألحرى استقالة - ؛ حيث بات المصريوف في حالة عزوؼ ضعف المشاركة السياسية

كما أف استمرار . السياسة، فاألحزاب السياسية ىي في معظميا أحزاب بال جماىير أو قواعد شعبية حقيقية

نيج تزوير االنتخابات والتالعب في نتائجيا، جعؿ قطاًعا كبيًرا مف الناخبيف عمى قناعة بأف أصواتيـ ال 

قيمة ليا، وأف نتائج االنتخابات محسومة سمًفا سواء شاركوا فييا أـ لـ يشاركوا، األمر الذي أدى إلى ضعؼ 

وقد ترسخت ىذه القناعة بعد إلغاء دور القضاء في اإلشراؼ عمى االنتخابات . المشاركة في االنتخابات

وجاءت انتخابات التجديد النصؼ لمجمس . 2007بموجب التعديالت التي ُأدخمت عمى الدستور في عاـ 

كما أف الحركات السياسية الجديدة، .  لتؤكد ىذه الحقيقة بشكؿ جمي وواضح2010الشورى في يونيو عاـ 

وعمى الرغـ مف أىمية الدور الذي تقوـ بو في عممية الحراؾ السياسي التي تشيدىا مصر، إال أنيا تظؿ 

 .(2)حركات نخبوية

                                                           

 .16  مرجع سابؽ، ص.احمد فيمي( 1)

 .، مرجع سابؽ"التوازف بيف السمطات ومعضمة الشرعية: النظاـ السياسي المصري "حسنيف توفيؽ إبراىيـ،( 2)
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 وذلؾ لوجود فجوة كبيرة بيف القوؿ والفعؿ؛غياب أو ضعف مصداقية الخطاب السياسي الرسمي ، .

وبحيث يؤكد الخطاب السياسي الرسمي عمى أف رعاية الفقراء ومحدودي الدخؿ في مقدمة أولويات الحكومة 

والحزب الوطني، فإف التفاوتات االقتصادية واالجتماعية الحادة التي تشيدىا مصر تجعؿ مثؿ ىذا القوؿ 

 .فاقًدا ألية مصداقية

 واستمرار ( عاًما82)، وبخاصة في ظؿ الحالة الصحية لمرئيس مبارؾ غموض مستقبل النظام السياسي ،

مف ىو الرئيس القادـ لمصر؟، وماذا بعد  :الجدؿ السياسي حوؿ ممؼ التوريث؛ وبذلؾ فإف أسئمة مف قبيؿ

 مبارؾ؟ أصبحت مطروحة عمى نطاؽ واسع سواء عمى المستوى الداخمي أو

والشؾ في أف مجرد اختزاؿ واقع ومستقبؿ التطور السياسي في مصر في شخص رئيس . الخارجي

الجميورية، مع ما يمثمو موقع الرئيس مف أىمية كبيرة، إنما ُيعد أحد المؤشرات الميمة عمى األزمة البنائية 

 .التي يعاني منيا النظاـ السياسي

   وقد أفرزت األزمة البنائية التي يعاني منيا النظاـ السياسي المصري جممة مف النتائج والتداعيات 

تراجع ىيبة الدولة، وتآكؿ سيادة القانوف، وحدوث حالة مف االنفالت : الخطيرة عمى الدولة والمجتمع منيا

والفوضى في المجتمع وبخاصة في ظؿ تركيز أجيزة النظاـ عمى األمف السياسي بمعناه الضيؽ، فضاًل عف 

انتشار الفساد السياسي واإلداري، وتزايد حدة التفاوتات االقتصادية واالجتماعية، واتساع نطاؽ االحتقاف بيف 

السمطة والمجتمع، وىو ما يتجمى بوضوح في تصاعد موجة االحتجاجات العامة التي تنخرط فييا فئات 

وقد لخص . اجتماعية عديدة بقصد طرح مطالب فئوية خاصة بيا، والضغط عمى الحكومة مف أجؿ تمبيتيا

. (1)لدينا أزمة عدؿ، وأزمة قانوف وأزمة إدارة، وأزمة ثقة: "األستاذ محمد حسنيف ىيكؿ ىذا الواقع بقولو

 

                                                           

 .، مرجع سابؽ"التوازف بيف السمطات ومعضمة الشرعية: النظاـ السياسي المصري"حسنيف توفيؽ إبراىيـ،( 1)
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 دور منظمات المجتمع المدني في الفترة االنتقالية: المطمب الثاني
بالتغيير، وفتح  المطالبة مصر بمواصمة في المدني المجتمع منظمات تعيدت

 النشاطات مف العديد خالؿ واإلعالمية؛ مف والثقافية السياسية الحريات مجاؿ

 حركة التوالي وىي عمى في مصر النماذج ألىـ الدراسة بالتعرض والتحركات وستكتفي

 تعتبر ، ىذه الحركات...ابريؿ، وغيرىا6 وحركة بمصر، القضاة نادي كفاية، وحركة

 مف المنطقة المسار الديمقراطي في عمى أثرت التي المدني المجتمع تنظيمات أىـ مف

 .في االتجاه الديمقراطي واإلصالح النظاـ لمتغيير عمى الضغط ممارسة خالؿ

 :(الحركة المصرية من اجل التغيير): كفاية حركة -أ
 في 2004 أوت 8 في نشأت وأكثرىا فاعمية، االحتجاجية الحركات أكثر هي 

 إلى األغمب في تنتمي السياسية الكوادر مف عدد بواسطة تمت نخبوية مصر كمبادرة

 تحدي إلى األوؿ بيانيا إلصدار تأسيسيا فور الحركة لجأت وقد. جيؿ السبعينيات

 فترة المبدأ حيث مف مبارؾ حسني الرئيس لتولي رفضا بالتظاىر، السياسي القائـ النظاـ

 بيف متقدما موقعا لنفسيا تجد أف في قصير وقت في ونجحت الحركة .خامسة والية

 لمسمطة، واحد حزب احتكار ورفض مصر، في باإلصالح السياسي المطالبة الحركات

.  (1)لمسمطة توريث نرفض أي كما البالد، عمى أمور لمقائميف الالنيائي ورفضا لمتمديد

 المصري الشارع في السياسي الحراؾ مف حالة" حركة كفاية"أحدثت  لقد

 األخرى المحافظات وفي بؿ القاىرة، مياديف مف العديد في متكررة فنظمت احتجاجات

 مف العديد وولدت.  "توريث ال...تمديد ال " الشعارات ونفس المطالب حاممة نفس

 األـ كفاية مع حركة التوازي عمى والمعارضة االحتجاجية الحركات مف المنظمات،
                                                           

 دراسات مركز: بيروت ،(البحرين- لبنان-المغرب-مصر)العربي الوطن في االحتجاجي الحركات آخروف، و وىبة ربيع( 1)
 .231ص ص ،2011 العربية، الوحدة
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 الشعبية الحماية"منيا  نذكر التغيير وىو تقريبا، النحو نفس في تصب مطالبيا وكانت

، "أجؿ التغيير مف وصحفيوف"، "الديمقراطي لمتحوؿ الوطف والتجمع "، "التغيير أجؿ مف

 :ىي مطالبيـ أىـ وكانت...."التغيير أجؿ مف ومحاموف"

 فترة الرئاسة تحديد مع الجميورية رئيس صالحيات وتقميص لمسمطة السممي لتداوؿا -

 .دورتيف عف يزيد بما ال

 قضائية سمطة ظؿ في االنتخابات عمى الكامؿ القضائي اإلشراؼ  مبدأ إعماؿ -

 .تماما مستقمة

 .الحكـ توريث وكذلؾ مبارؾ حسني لمرئيس التمديد أو رفض التجديد  -

طالؽ الطوارئ حالة إنياء -  .العامة الحريات وا 

لغاء وتداوؿ الرأي والتعبير، حرية إطالؽ  -  لمحريات السالبة العقوبات المعمومات، وا 

 .والتأليؼ في جرائـ النشر

 :المصريين القضاة نادي حركة  -ب
، ولو فروع 1939ىو أقدـ وأقوى التجمعات القضائية منذ نشأتو في سنة 

ييدؼ النادي إلى توثيؽ رابطة اإلخاء والتضامف، وتسييؿ سبؿ االجتماع . بالمحافظات

وقد قاد عمى مدى . والتعارؼ بيف جميع رجاؿ القضاء، والدفاع عف استقالؿ القضاء

تاريخو حركة المطالبة باستقالؿ القضاء، وتعرض لمحاوالت لمحد مف نشاطو، وترويض 

، وبمناسبة ما سمى بمذبحة القضاء، 1969وفي سنة . 1963مجمس إدارتو منذ سنة 

ُحؿ مجمس إدارة نادي القضاة، واستبدؿ بو مجمسًا جديدًا مف أعضاء معينيف بحكـ 

حكمت بانعداـ القرار بقانوف  (دائرة طمبات رجاؿ القضاء)لكف محكمة النقض . وظائفيـ

 الذي حؿ مجمس إدارة النادي، تأسيسًا عمى أف القانوف وطبيعة 1969 لسنة 84رقـ 
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العمؿ يفرضاف عمى رجاؿ القضاء والنيابة سموكًا معينًا في حياتيـ العامة والخاصة، 

وأف ذلؾ اقتضى أف يكوف ليـ ناد خاص يجتمعوف فيو ويباشر عنيـ بعض متطمباتيـ، 

(1)ويتولى إدارتو مجمس منتخب منيـ
. 

 يناير، نص مشروع تعديؿ قانوف السمطة القضائية الذي أعده 25وبعد ثورة 

تيار استقالؿ القضاء عمى النادي كإحدى المؤسسات الرسمية، لكف ىذا المشروع جرى 

وأثناء تولى الرئيس السابؽ . تأجيمو بسبب األزمة التي أثارىا بيف القضاة والمحاميف

محمد مرسى الحكـ، حدثت أزمات عدة بيف النظاـ الجديد ونادى القضاة برئاسة 

القاضي أحمد الزند، الذي قاد حركة المطالبة باستقالؿ القضاء في مواجية مشروعات 

اإلسالمييف بشأف القضاء، التي تمثمت في التطيير تارة، واإلصالح تارة أخرى، 

وأثناء فترة حكـ اإلسالمييف زاد انخراط النادي في . ومحاوالت عزؿ بعض القضاة

األمور السياسية، فاتخذ مواقؼ سياسية مناىضة لمنظاـ الجديد، وكانت ىذه المواقؼ 

. أحد المعاوؿ التي أسيمت في ىدـ ىذا النظاـ

، تولى النادي ميمة الدفاع عف مطالب القضاة في 2013 يونيو 30وعقب ثورة 

وفي شير ديسمبر . الدستور الجديد، واستطاع الوصوؿ إلى إقرار أىـ ىذه المطالب

، جرت انتخابات التجديد الثمثي لمجمس إدارة النادي، وأسفرت عف فوز ساحؽ 2013

لمتيار الذي يتزعمو رئيس النادي الحالي القاضي أحمد الزند، وكاف ذلؾ تتويجًا لجيود 

النادي ووقفتو الصمبة لمدفاع عف القضاء بيد أف الدفاع عف استقالؿ القضاء لـ يكف 

                                                           

" سمات التحرؾ القضائي في المرحمة الثورية :(2( )2013-2011)القضاء المصري في فترة ما بعد الثورة  "الشاذلي، فتوح( 1)
: متحصؿ عميو

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=698&folder=articles&lang=ar#.U4XAwygRTIU 
16/05/2014. 

 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=698&folder=articles&lang=ar#.U4XAwygRTIU
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ممكنا دوف مواجية السمطة السياسية التي كانت ىي أداة العدواف عمى ىذا 

 (1).االستقالؿ

 : أبريل6حركة  -ج

 ضد نظاـ الرئيس المخموع حسنى 2008 أبريؿ نشاطيا عاـ 6بدأت حركة 

مبارؾ بمدينة المحمة الكبرى، حينما دعت عماؿ المحمة لإلضراب عف العمؿ احتجاجا 

عمى تفشى الفساد وغالء األسعار، وألوؿ مرة منذ سنوات شيد ميداف الشوف وعدة 

. مناطؽ المحمة اضطرابات واسعة ومصادمات عنيفة مع الشرطة

، 2011 يناير عاـ 25 أبريؿ بشكؿ واضح بعد اندالع ثورة 6و ظيرت حركة 

حيث لعبت الحركة دورا فى حشد الشباب بعد دعوتيـ لمنزوؿ والمشاركة بالتظاىرات 

 أبريؿ مف 6إلسقاط النظاـ، رغـ أف دعوات الحممة لمشعب لإلضراب عف العمؿ يـو 

  .(2)كؿ عاـ قبؿ الثورة

 بدأت االتيامات حوؿ تمقى الحممة لتمويؿ خارجي مف دوؿ ومؤسسات 2011وفي شير أبريؿ 

 .أجنبية إلشعاؿ األوضاع في مصر وحشد الشباب إلسقاط النظاـ

تشير " ويكميكس"وثيقة مف " الجزيرة"وازدادت الشكوؾ حوؿ مصدر تمويؿ الحركة بعدما نشر موقع 

 أثناء زيارتو لمواليات المتحدة األمريكية 2008إلى أف قيادًيا بالحركة طمب أموااًل فى شير نوفمبر عاـ 

 .لتمويؿ أنشطة الحركة

 قرر مجمس الوزراء أف يتولى وزير العدؿ تشكيؿ لجنة تقصى حقائؽ حوؿ حجـ 2011وفى نوفمبر 

عمى أف , واستخدامات المعونات األمريكية الموجية لممجتمع المدني المصري ومدى مشروطية ىذه المعونات
                                                           

سمات التحرؾ القضائي في المرحمة  :(2( )2013-2011)القضاء المصري في فترة ما بعد الثورة  "الشاذلي، فتوح( 1)
 .، مرجع سابؽ"الثورية

 .http://www.akhbarak.net/articles/15282062   20/05/2014: عميو متحصؿ أبريؿ، 6 حركة( 2)

http://www.akhbarak.net/articles/15282062
http://www.akhbarak.net/articles/15282062
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 .تتولى المجنة إعداد بياف بمالحظاتيا عمى ىذه المعونات ومشروطياتيا واستخداماتيا

، وأكدت أف التمويؿ األجنبي لمجمعيات في الغالب "الجريمة"ووصفت المجنة فى تقريرىا بعض التمويالت بػ

 .يكوف ذا صبغة سياسية تتمثؿ في ابتغاء التدخؿ في شئوف الدولة عف طريؽ استخداـ المعونات

وتضمف الكشؼ عف مبالغ ىائمة تدفقت عمى مصر بشكؿ سرى ودوف عمـ السمطات، مف دوؿ أمريكية 

وأوروبية وعربية، وأف بعض منظمات المجتمع المدني المرخصة وغير المرخصة حصمت عمى تمؾ األمواؿ 

 .الطائمة

محمد . والتي وصؿ فييا لجولة اإلعادة النيائية د2012وفى االنتخابات الرئاسية المصرية عاـ 

جبية أحمد ماىر، دعـ مرسي، مرشح حزب  " أبريؿ6شباب "مرسى والفريؽ أحمد شفيؽ  بينما قررت حركة 

الحرية والعدالة، ودعت كؿ المصرييف األحرار لمتصويت ضد مرشح النظاـ المخموع وانتخاب مرسي، لموقوؼ 

 .مقاطعة جولة اإلعادة نيائيا" الجبية الديمقراطية"قررت , ضد إعادة إنتاج النظاـ البائد

وبعد تولى الرئيس المعزوؿ محمد مرسى الحكـ شارؾ أحمد ماىر المنسؽ العاـ لمحركة بالجمعية التأسيسية 

لوضع الدستور الجديد إال أنو انسحب مع باقي القوى المدنية بسبب الخالفات مع القوى اإلسالمية حوؿ مواد 

 ."المعيب"كما وصؼ الدستور بػ, الدستور

مؤكديف أف ترشحو يعنى أف ,  أبريؿ ترشح عبد الفتاح السياسي لالنتخابات الرئاسية6وترفض حركة 

 ."انقالبا عسكريا" يونيو 30ثورة 

 نشطاء ىـ كؿ مف 3وقضت محكمة جنح عابديف برئاسة المستشار أمير عاصـ مؤخرا بمعاقبة 

,  سنوات مع الشغؿ والنفاذ لكؿ منيـ وتغريميـ3، بالحبس لمدة "محمد عادؿ"، و"أحمد دومة"، و"أحمد ماىر"

 . ألؼ جنيو لخرقيـ قانوف التظاىر واعتدائيـ عمى قوات الشرطة أماـ محكمة عابديف50مبمغ , كؿ عمى حدة

 .(1) أبريؿ ومصادرة مقراتيا6وصدر حكما قضائيا بحظر أنشطة حركة 

                                                           

 .سابؽ مرجع أبريؿ، 6 حركة( 1)
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وتتمثؿ السمة الرئيسة لمتركيبة االجتماعية لمثورة المصرية في أنيا ثورة شعبية سعت لتحقيؽ تحوؿ 

 :سياسي عميؽ في الدولة المصرية، وبشكؿ عاـ تتكوف التركيبة االجتماعية مف الفئات والكيانات التالية

قمب الثورة المصرية، فيو الذي قاـ بالتمييد لبدء - بشكؿ عاـ-  يعد جيؿ الشباب:جيل الشباب    -أ

عالف موعدىا، وبالنظر لمخمفيات السياسية لجيؿ الشباب، يالحظ أف غالبيتيـ ينتمي إلى جماعة  الثورة وا 

اإلخواف المسمميف، والحركات اليسارية، وذلؾ باإلضافة إلى فئة واسعة مف غير المنتميف سياسيًا، الذيف 

 .يتطمعوف لدور سياسي

 باستثناء الحزب الوطني، شاركت معظـ التنظيمات السياسية، بشكؿ أو :التنظيمات السياسية     -ة

بآخر، وتمثمت المساىمة األساسية في جماعة اإلخواف المسمميف، والحركات اليسارية، فيما كانت مشاركة 

األحزاب السياسية المرخصة ىامشية، أو غير موجودة، وىذا الوضع سوؼ يثير إشكاالت حوؿ مستقبؿ 

النظاـ الحزبي في مصر، وبخاصة في ظؿ تبمور حركات سياسية جديدة تعبر عف الثورة والشباب، 

 .وبشكؿ ييدد األحزاب التقميدية العتيدة

 شاركت أعداد كبيرة مف األفراد غير المنتميف سياسيًا، وقد ساعد كسر حاجز الخوؼ مف :األفراد  -ج

السمطة عمى تشجيع األفراد لتأييد الثورة؛ رغبة في إصالح أحواؿ البالد في النواحى السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، وقد شكمت مشاركة ىؤالء زخمًا إضافيًا لمثورة أضفي عمييا طابعًا شعبويًا، حيث ساىـ في 

تقويض قدرة السمطة عمى إجياض الثورة، كما أنو، في الوقت ذاتو، يعد ضمانة لالستمرار في تحقيؽ 

 .اإلصالح السياسي

 شيدت تركيبة جماىير الثورة تنوعًا شديدًا شمؿ المستويات المختمفة في :الفئات االجتماعية -د

: إف الثورة ال تعبر عف فئة اجتماعية محددة، ولكنيا شممت: المجتمع المصري، بحيث يمكف القوؿ
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األغنياء والفقراء، والجامعييف والنقابييف، وبعض رجاؿ األعماؿ، وأيضًا الفئات العمرية المختمفة، فيما 

 .شكمت الطبقة الوسطى العمود الفقري لمثورة الذي ساعدىا عمى االستمرار ألكثر مف أسبوعيف

اإلسالمية والميبرالية واالشتراكية إلى :  انضمت النخبة الثقافية بتوجياتيا المختمفة:النخبة الثقافية  -ه

الثورة، وبدأت في التعبير عف مطالبيا في وسائؿ اإلعالـ المختمفة، وخالؿ أحداث الثورة ركزت النخبة 

الثقافية عمى القضايا الوطنية المشتركة، ولـ تتطرؽ لمقضايا الخالفية بيف التيارات الفكرية، غير أنو في 

الفترة القادمة مف المتوقع أف تثار القضايا الخالفية، وبخاصة ما يتعمؽ بيوية الدولة، وطبيعة النظاـ 

 .(1)السياسي

مف خريطة المجتمع المدني، و المساحة الجديدة التي شغميا بعد ثورة يناير، سوؼ  في التدقيؽ وتـ

- بقوة – نصؿ إلى نتائج جديدة و ميمة ترتبط بالصراع الثقافي و االجتماعي في مصر، و الذي صاحب 

: الصراع السياسي، يمكف إيجازىا فيما يمي

حددت  (2002 لسنة 84في إطار القانوف رقـ )الغالبية العظمى مف المنظمات التي تـ تسجيميا رسميا  -

. نشاطيا في العمؿ الخيري، وليس الحقوقي التثقيفي أو التنموي

وفي محافظة القاىرة قد جاءت في المرتبة الرابعة في عدد المنظمات التي تـ تسجيميا بعد الثورة، وىو ما  -

. (2)يخالؼ النمو العاـ أو االتجاه العاـ السائد، بشكؿ تقميدي

وبناءا ...  مف المنظمات التي تـ تسجيميا بعد الثورة أخذت الطابع الديني أساسا لعمميا%50أف أكثر مف  -

عمى ذلؾ فإف الجمعيات الجديدة يكشؼ عالقاتيا القوية بجماعة اإلخواف المسمميف مف جانب،و التيارات 

. السمفية و الجيادية مف جانب آخر

                                                           

:  عميو متحصؿ 2011أفريؿ المصرية، يناير 25 ثورة لمدراسات، األوسط الشرؽ مركز (1)
16/05/2014 .http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm  

 .100، مرجع سابؽ، ص أماني قنديؿ( 2)

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm
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قد امتد إلى الساحة سواء في المحافظات أو  (ائتالؼ شباب الثورة)فاالنشقاقات بيف ما يطمؽ عميو  -

. القاىرة

وتعد نسبة المنظمات عمى خريطة المجتمع المدني، و التي تنشغؿ بقضايا التنمية، و التمكيف،و المواطنة،  -

. وحماية الحقوؽ والحريات، والفنوف واإلبداع تتميز بأنيا محدودة الفاعمية

باإلضافة إلى تصاعد الضغوط عمى المنظمات الحقوقية، و ذلؾ مف خالؿ قضية التمويالت األجنبية في  -

. 2011عاـ 

بعد تنحي الرئيس محمد حسنى مبارؾ وتكميفو لممجمس العسكري بإدارة شؤوف البالد، أصدر المجمس 

 حيث قاـ فيو المجمس بتعطيؿ مجمسي 2011 فيفري 13األعمى لمقوات المسمحة إعالنو الدستوري األوؿ في 

، وبالتالي قد أعطى لنفسو حؽ إصدار مراسيـ بقوانيف خالؿ 1971الشعب والشورى وتعميؽ العمؿ بدستور 

كاف ىذا أوؿ إعالف دستوري يصدر عف المجمس األعمى لمقوات المسمحة ثـ بعد ذلؾ , الفترة االنتقالية

صدرت عدد مف اإلعالنات الدستورية األخرى حوؿ قضايا معينة، وجاءت كؿ ىذه اإلعالنات الدستورية 

بدوف الرجوع أو أخذ رأى المدنييف فييا بشكؿ كبير واشراؾ مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فييا بشكؿ 

  .(1)كبير

إف الوضع السياسي في مصر وصؿ إلى حالة مف التكافؤ بيف الدولة : وفي األخير، يمكف القوؿ

والمجتمع، ويتوقؼ استمرار ىذا التكافؤ عمى مدى قدرة الطرفيف عمى التالقي عمى المصمحة الوطنية، ورغـ 

 .أف التوافؽ يشكؿ السمت العاـ لمعالقة في المرحمة الحالية، إال أنو يواجو تيديدات في المدى القريب

                                                           

 والنقابات األحزاب في الجذري المنظور )والنقابات األحزاب: الديمقراطي التحوؿ في المدني المجتمع دور"، ىالة مرجاف( 1)
 ديسمبر 17 األطراؼ، المتعدد المجتمعي الحوار في العربي المدني المجتمع منظمات دور مؤتمر حالة، دراسة: المصرية

  :عميو متحصؿ" 2012

  http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/2457     20/05/2014:االطالع تاريخ

http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/2457
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واقع الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مصر : المطمب الثالث

عرفت مصر تطورات كبيرة عمى جميع المستويات و خاصة  عمى مستوى العممية السياسية،  والبناء 

 25المؤسسي لمدولة؛ و ىذا ما  تجسد في األحداث التي شيدىا النظاـ المصري في اطار ما سمي بثورة 

:    وما تمتيا مف إجراءات و تحوالت  يمكف إيرادىا في السياؽ التالي2011يناير

وتنحي الرئيس السابؽ محمد حسني مبارؾ، كمؼ المجمس األعمى لمقوات   يناير25و بعد قياـ ثورة 

عمى  المسمحة، الذي تولى إدارة شئوف مصر، لجنة لمقياـ ببعض التعديالت الدستورية، وتـ عرضيا لالستفتاء

وبعد موافقة الشعب المصري في االستفتاء، أصدر المجمس األعمى لمقوات  .2011 مارس 19الشعب في 

 مادة مشتماًل عمى أغمب التعديالت التي تـ 63مف  إعالنًا دستوريا 2011 مارس 30في يـو  المسمحة

 .إقرارىا في االستفتاء باإلضافة إلي بعض المواد األخرى

ىي الييئة المنوط بيا إعداد  ، فإف الجمعية التأسيسية2012بناء عمى اإلعالف الدستوري في مارس 

 عمي أف 2011دستور جديد لجميورية مصر العربية، وقد نصت التعديالت الدستورية التي تمت في مارس 

كما نصت عمى أف يبدأ العمؿ ..يقـو البرلماف المنتخب باختيار أعضاء ىذه الجمعية لوضع الدستور الجديد

 .عمى صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتياء االنتخابات البرلمانية والرئاسية األولى في مصر بعد الثورة

مشروع دستور "حوؿ مشروع دستور مصر الجديد  و قاـ حوار وجدؿ عميؽ استمر لمدة ستة أشير

، و تباينت ردود فعؿ الشارع المصري بيف مؤيد 2012بعد انتخابات الرئاسة المصرية في " 2012مصر 

لكتابة الدستور، حيث  ومعارض لممسودة النيائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرتو الجمعية التأسيسية

ومف ثـ تـ استفتاء الشعب المصري في استفتاء . انتقدتيا قوى المعارضة، في حيف أيدتيا فئات شعبية أخرى

 25 وفي 2012دستور " عمي الدستور الجديد لمصر 2012 ديسمبر 22 و 15عمي مرحمتيف يومي  عاـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2012
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 % 36واعتراض  % 64 حسـ الشعب المصري خياراتو مع الدستور وتـ إقراره بموافقة نحو 2012ديسمبر 

 .(% 32.9)مف الذيف ذىبوا لمجاف االقتراع 

 أعمف وزير الدفاع الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي وقتيا إنياء 2013   جواف30وقياـ مظاىرات 

تـ تشكيؿ لجنة .حكـ محمد مرسي، وتسميـ السمطة لرئيس المحكمة الدستورية العميا، المستشار عدلي منصور

 خبراء قانونييف لتعديؿ الدستور كأوؿ خطوة مف خطوات خارطة الطريؽ السياسية ، وأنيت لجنة 10مف 

 كثاني خطوات تعديؿ 2013 سبتمبر 1في  ، لتشكؿ لجنة الخمسيف2013 اوت 20العشرة عمميا في 

 يومًا مف ىذا 60، ووضعت مسودة الدستور بعد 2013 سبتمبر 8وبدأت المجنة أعماليا في . الدستور

عرضت المسودة . التاريخ، حيث قامت بتعديؿ المواد الخالفية في الدستور وخاصة في باب نظاـ الحكـ

 12 إلى 8، بدأ االستفتاء بتصويت المصرييف المقيميف في الخارج مف 2014في يناير  لالستفتاء الشعبي

% 1.9ورفض % 98.1 يناير بموافقة 18ظيرت النتيجة في .  يناير داخؿ مصر15 و14يناير، ثـ يومي 

 53.423.485 ناخبًا، مف إجمالي  20.613.677مف الذيف ذىبوا لمجاف االقتراع، بمغ عدد الحضور 

 .(1 )% 38.6ناخبًا، بنسبة 

وتمثؿ منظمات المجتمع المدني في مصر ركنا ميما مف أركاف المنظومة االجتماعية و السياسية،   

وقد كاف ليا دور مؤثر و بارزا في مرحمة ما قبؿ الثورة وأثناء الثورة،  وتتخذ منظمات المجتمع المدني 

إلخ ىناؾ ...الجمعيات األىمية و التنظيمات النقابية و مراكز الشباب والتعاونيات: المصرية عدة أشكاؿ منيا

يبمغ عددىا )نقؿ اجتماعي واقتصادي لدور الجمعيات األىمية يبرز بوضوح ليس عمى مستوى الكـ فقط 

ولكف عمى مستوى الكيؼ أيضا، رغـ ما يعترضيا مف  (2010 ألؼ جمعية وفقا لتقديرات 35700حوالي 

اإلنتاجية و الزراعية واإلسكانية و االستيالكية  )قيود و صعوبات و يمي الجمعيات مف حيث الكـ التعاونيات

                                                           

: عليه متحصل 2011 افريل". المصرية يناير 25 ثورة " ، األوسط الشرق دراسات مركز( 1)

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm20/05/2014:بتبريخ. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_30_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88_2013_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA_30_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88_2013_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2014
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_2014
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm
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و النقابات المينية و النقابات العمالية و اإلتحاد  (5410) ثـ أندية و مراكز الشباب بػ 13162بإجمالي  (

 نقابة و اتحاد، يالحظ أف الجمعيات األىمية ما تزاؿ تمثؿ األكثر 46العاـ لنقابات عماؿ مصر بإجمالي عدد 

. (1)نشاطا مقارنة مع غيرىا

وقد كشفت البيانات الرسمية مف جانب وزارة التضامف االجتماعي بعد مرور عاميف عف تصاعد عدد 

 جمعية أىمية مسجمة وفقا لمقانوف، معنى ذلؾ أف 24.600إلى  (2013مطمع عاـ )الجمعيات األىمية 

  .(2) منظمة جديدة4600الخريطة اتسعت لتشمؿ حوالي 

: وىذا ما يدؿ عمى عدة أمور وىي 

اتساع مساحة القبوؿ و التسامح مف جانب الحكومة و اإلدارة السياسية لتسجيؿ ىذا العدد مف الجمعيات  -

. األىمية 

. تتوافر كمصادر تمويؿ ليذه الجمعيات (و ليس بشرية فقط )قدرات مادية  -

. تنخرط في ىذه األطر التنظيمية الجديدة– خاصة الشباب – نخب وقيادات جديدة  -

 

 

 

 

 

 

                                                           

متحصؿ ".مرحمة ما بعد الربيع العربي الدور المنتظـ لمنظمات المجتمع المدني في إدارة الحوار المجتمعي في "عقيؿ، أيمف( 1)
: عميو مف

 http://www.maatpeace .org/node/3965   (. 2014-05-15) تاريخ االطالع      
 .100، ص 2013، جويمية51: ، العددمجمة الديمقراطية، "المجتمع المدني فالصراع المجتمعي"أماني قنديؿ ، ( 2)

http://www.maat/
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: خالصة

 تعاني التي األزمات لنفس يخضع السياسي فنظاميا العربية، الدوؿ منظومة مف جزء مصر تعتبر

 بسيطرة يتميز رئاسي، شبو أو برلماني نظاـ ىو المصري فالنظاـ العربية؛ السياسية األنظمة أغمب منيا

 عمى باألساس تقوـ تسمطية دولة إلى ىذا التوازف عدـ وأدى األخرى، السمطات عمى التنفيذية السمطة

 التداوؿ وغياب الحريات غياب و مصر، في األوضاع تردي و الفساد انتشار إلى أدى وىذا السمطة شخصية

 اإلطاحة عنو نتج ما و المصري بالدولة اجتماعيا و سياسيا حراكا ظيور دعـ و أسس ما وىو السمطة، عمى

(. المصرية الدولة حكـ سدة مف مبارؾ حسني )السابؽ النظاـ برموز

 رموز تغيير خالؿ مف تنافس و صراع عالقة بأنيا المدني المجتمع و الدولة بيف العالقة تتميز وكما

 القائمة المصرية الدولة أزمة عمى يدؿ مما المقبمة، االنتخابات ثـ مرسي محمد إلى مبارؾ حسني مف النظاـ

. مصر في المدني المجتمع عمى األمنية الدولة سيطرة أساس عمى
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يعد مفيوم الدولة مفيوما محوريا في حقل العموم السياسية نظرا ألىميتيا ككيان سياسي وقانوني 

فالبحث في الدولة يشكل المدخل . يعبر عن أرقى أشكال التنظيم، بما تتضمنو من أركان ووظائف

الرئيسي لتحميل وفيم األزمة الشاممة االجتماعية، والسياسية واالقتصادية والثقافية التي تعيشيا المجتمعات 

 .العربية

يعتبر المجتمع المدني أحد المكونات الرئيسة إلى جانب الدولة الذي يؤثر في ديناميات العممية 

السياسية والتوازنات داخل الدولة بفضل الخصائص التي يتميز بيا والوظائف التي يناط بو القيام بو،إن 

 .نمط العالقة بين الدولة والمجتمع المدني ىو المحدد الرئيسي لمنظام الديمقراطي

الخ ...إن طبيعة الحراك الشعبي و السياسي  الذي شيدتو المنطقة العربية بدءا بتونس ثم مصر 

يعد حدثا ميما لم تعرفو الشعوب العربية لعقود من الزمن،نظرا  لطبيعة األنظمة التسمطية و ما نتج عن 

 .سياستيا

وفي ظل المرحمة االنتقالية التي يمر بيا النظام السياسي الجديد في مصر بعد تنحي مبارك عن 

؛ اثر تعاظم الحركات االحتجاجية و المطالب الفئوية التي عبرت عن 2011 يناير25السمطة اثر ثورة 

و في ىذا السياق طرحت قضية نمط العالقة بين الدولة والمجتمع . نفسيا بالمظاىرات و االضرابات

 .المدني في السياق الزمني ودور المجتمع المدني في التحول السياسي المصري

 :فمن خالل الدراسة تم إثبات  الفرضيات عمى النحو التالي

توجد عالقة سببية بين و ارتباطية  بين استقاللية المجتمع المدني و وطريقة تأثيره عمى بناء الدولة في  -

مصر ومع األخذ في االعتبار دور  المجتمع المدني في إسقاط نظام مبارك و ذلك نتيجة لالستبداد الذي 

عالن حالة الطوارئ و منع أي نشاط ييدد النظام مما أدى ذلك إلى غمق  فرضو النظام عمى الحريات ،وا 

المجال أمام حرية وحركية المجتمع المدني فولد ذلك حالة  صمت لفترة زمنية لم تمبث أن تحولت إلى ثورة  
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و حركة استقالل القضاء آداءا افريل  6بعد أن كانت سمسمة مت االحتجاجات  قامت بيا حركة كفاية و

 .2005من

 عمل النظام الحاكم في مصر إلى غاية اآلن عمى تقييد حرية المجتمع المدني في إطار قانون رقم  -

ىمي أ في عيد مبارك، وأيضا في عيد الرئيس محمد مرسي الذي اقر بان ىنالك مجتمع 2002 لسنة 84

و كذا طرح قضية التمويل األجنبي . ال مدني و ىذا ما أدى أيضا إلى تنحية الرئيس محمد مرسي

وىذا ما ولد عالقة غير متوازنة بين المجتمع السياسي التسمطي و المجتمع المدني . لممنظمات الحقوقية

 .الذي يعاني بدوره أزمة بنيتو اليشة



                                01: رقم ملحق
 المـــصــــــــري السيـــاسي الــنظــام
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 الدولة مجمس العام المدعي
 رئيس نواب أو نائب الجمهورية رئيس

 189 م الجمهورية

 من مقدم اقتراح عمى بناءا
 مجمس أعضاء ثمث طرف

 يمكن األقل عمى الشعب
 الجمهورية رئيس اتهام

 محكمة) العظمى بالخيانة
 (خاصة

 القومي المجمس
 والشؤون لالنتاج

 االقتصادية

 القومي الدفاع مجمس

 المصري البرلمان

 الحكومة القضائي القسم
 مجمس رئيس -

 .الوزراء

 مجمس رئيس نواب -
 .الوزراء

 الوزراء -

 والخدمات التنمية

 األعمى المجمس
 لمصحافة

 
 

 الفتوى قسم

 النقض محكمة

 القومي المجمس
 لمبحث

 والتكنولوجيا

 المحمية المجالس

 التشريع قسم

 االستئناف محكمة

 الجزائية المحاكم

 والفنون الثقافة

 العميا الدستورية المحكمة

 االبتدائية المحاكم القضائية لمشؤون األعمى المجمس

 والخبر الرأي

 قـضــائيـة

 الشعب

 تـشـريـعيـة تـنـفيـذيـة

 مستقمة هيئة
 دور تمعب

 السمطة
 

 

 مجمس
 الشعب

 مجمس
 الشورى

 438 عضو 448
 10+ منتخب
 طرف من معين
 الجمهورية رئيس

 سنوات 6 مدة
 كل نصفي تجديد

    سنوات 3
   معين

1 
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02 رقم ملحق  
 مصر في والدفاعية الحقوقية المنظمات أهم

 سنة التأسيس الجمعية م سنة التأسيس الجمعية م

1 
 المصرية الجمعية

 بالجيزة لحقوق اإلنسان
1975 2 

 حقوق اإلنسان أنصار جمعية

 بالقاهرة
1977 

3 
 اإلنسان حقوق أنصار جمعية

 باإلسكندرية
 1983 اإلنسان لحقوق العربية المنظمة 4 1978

5 
 ةيالمصر المنظمة

 اإلنسان لحقوق
 1991 النقابية الخدمات دار 6 1985

7 
 المرأة مؤسسة دراسات

 الجديدة
1991 8 

 اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية
 البشرية والتنمية

1991 

9 
 العالج والتأهيل النفسي مركز

 (النديم)لضحايا التعذيب 
1993 10 

 اإلنسان لحقوق الفجر مركز

 الكبرى بالمحمة
1993 

11 
الحقوق النقابية  مركز

 بالمنصورة
1994 12 

 حقوق لدراسات القاهرة مركز
 اإلنسان

1994 

13 
 جمعية المساعدة القانونية

 لحقوق اإلنسان
 1996 المصرية المرأة قضايا مؤسسة 14 1996

15 
 اإلنسانمركز الحقوق 

 الوطنية لموحدة المصري
 1994 األرض لحقوق اإلنسان مركز 16 1996

 18 1995 الديمقراطية تنمية جماعة 17
 االقتصادية الحقوق مركز

 (ماعت) واالجتماعية
1995 

 1996 اإلنسان لحقوق العدالة مركز 20 1996 اإلنسان لحقوق الكممة مركز 19

21 
 المرأة لحقوق المصري المركز

1996 
1996 22 

 لنشطاء العربي البرنامج جمعية
 اإلنسان حقوق

1997 

23 
 اإلنسان حقوق جمعية

 السجناء لمساعدة
1997 24 

 القضاء الستقالل العربي المركز
 والمحاماة

1997 

 26 1999 لمقانون مبارك هشام مرآز 25
 الحقوق لرعاية شموع جمعية

 اإلنسانية
2001 

27 
 لمحقوق المصرية المبادرة

 الشخصية
 2003 السكن لحقوق المصري المركز 28 2002

29 
 لحقوق الوطنية الجمعية

 البشرية والتنمية اإلنسان
1991 30 

 عن لمدفاع المصرية الجمعية

 الطبي اإلهمال ضحايا
2004 
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 32 2004 المصري الطفل حقوق مركز 31
 لحقوق المدني المرصد جمعية

 اإلنسان
2004 

33 
 لمتنمية الجنوب جمعية

 اإلنسان وحقوق
2004 34 

 التطور لدعم المصرية الجمعية
 الديمقراطي

2004 

 36 2004 الريفية الدراسات مركز 35
 التسامح لدراسات أندلس مركز

 التعذيب ومناهضة
2004 

37 
 لمنهوض المصرية الجمعية

 المجتمعية بالمشاركة
2004 38 

 لحقوق المصرية المنظمات تجمع
 اإلنسان

2004 

39 
 لمعمومات العربية الشبكة

 اإلنسان حقوق
 2004 األرض أوالد مؤسسة 40 2004

41 
 المصرية المؤسسة

 اإلنسان وحقوق لمتدريب
2004 42 

 وتنمية لنشر المصرية الجمعية

 القانوني الوعي
2005 

 

. 30- 28 ص ص، سابق، مرجع الدسوقي، سحر: المصدر
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 المـراجـع قــائمـة

 المصادر: أوال

. 2002 في المؤرخ- 84 رقم األىمية الجمعيات قانون من 15 المادة .1

 العربية بالمغة المراجع: ثانيا

 الكتب -1

 الوحدة دراسات مركز: بيروت ،العربية النظم في السياسي العنف ظاىرة ،(توفيق حسنين) إبراىيم .1

 .م1999 ،2 ط العربية،

 مركز: بيروت ،دراستيا في الحديثة االتجاىات العربية، السياسية النظم ،(توفيق حسين) إبراىيم .2

 .م2005 العربية، الوحدة دراسات

 ،1 ج ،العرب لسان ،(منظور ابن) المصري اإلفريقي مكرم ابن (محمد الدين عماد) الفضل أبو .3

 .م1994 صادر، دار: بيروت ،3 ط

 مراحميا،: مصر في السياسي التحول لعممية تحميمية دراسة 2013 مصر ،(فيمي) أحمد .4

 .م2012 البيان، مركز: مصر ،المستقبل سناريوىات مشاكميا،

 منشورات: بيروت ،العربية الدول في والسياسية الدستورية النظم ،(الدين حسام وسيم) األحمد .5

 .م2010 الحمبي،

 الحديث، العربي المكتب: مصر ،السياسية لمعموم المدخل ،(عدل) وثابت ،(طو محمد) بدوي .6

 .م2013

 الشروق، دار: مصر ،مصر في الثانية الجميورية ،(محمد) وىالل ،(شريف محمود) بسيوني .7

 .م2012



 - 120 -    

 ،3ط العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،نقدية دراسة المدني المجتمع ،(عزمي) بشارة .8

 .م2008

 لمكتاب، العالمية الشركة: بيروت ،والديمقراطية السياسي اإلصالح في ،(اإللو عبد) بمقزيز .9

 .م2007

 ديوان: الجزائر ،8 ط ،1 ج ،المقارنة السياسية والنظم الدستوري القانون ،(سعيد)بوالشعير .10

 .م2007 الجامعية، المطبوعات

 .م2003 والتوزيع، لمنشر العموم دار: الجزائر ،الدستوري القانون في الوجيز ،(حسين) بوديار .11

 .م2010 األمة، دار: الجزائر ،السياسي الفكر تاريخ ،(الدين نور) حاروش .12

 ومناقشات بحوث: الديمقراطية تحقيق في ودوره المدني المجتمع بناء ،(إبراىيم) توفيق حسين .13

 .م1992 المركز،: بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز نظميا التي الفكرية الندوة

 سمجمانة، مطبعة: المغرب ،2 ط ،السياسية والمؤسسات الدستوري القانون: (أحمد) حضراني .14

 .م2010

 مجدالوي، دار: عمان ،سيةاالسي العموم في األساس ،(سميمان أحمد قحطان) الحمداني .15

 .م2004

 مركز: بيروت ،المستقبل واستشفاف الواقع قراءة المعاصر، العربي النظام ،(الحميم عبد) خدام .16

 .2003 العربي، الثقافي

: الجزائر ،والواقع األسطورة بين االسالمي – العربي العالم في القانون دولة ،(أحمد) خروع .17

 .م2004 الجامعية، المطبوعات ديوان

 دار: عمان ،العامة والسياسات الحديثة السياسية النظم ،(محمد كامل ثامر) الخزرجي .18

 .م2004 مجدالوي،

 .م2010 وائل، دار: عمان ،السياسة عمم إلى مدخل ،(زكي صايل) الخطايبة .19
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. م2011 ،2 ط الثقافة، دار: عمان ،السياسية النظم في الوجيز ،(أحمد نعمان) الخطيب .20

 ،3 ط ،مقارنة بنائية دراسة: العربي المشرق في التسمطية الدولة ،(النقيب حسن) خمدون .21

 .م2004 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت

 دار: مصر ،القوة نظرية في دراسة: السياسي الصراع إيديولوجية ،(الرحمان عبد) خميفة .22

 .م1999 الجامعية، المعرفة

 .م2013 الراية، دار: عمان ،والنظريات المفاىيم السياسي الفكر ،(مدحت غسان) الخيري .23

 .م2010 والتوزيع، لمنشر الثقافة دار: عمان ،1ط ،1ج ،السياسية النظم ،(عصام) الدبس .24

 .م2008 الجديدة، الجامعة دار: مصر ،الدستوري القانون ،(ماجد) الحمو راغب .25

 .م2012 لمكتاب، الحديثة المؤسسة: لبنان ،السياسية األنظمة ،(نزيو) رعد .26

 ربيع بداية وحتى االستقالل منذ) العربي الوطن في السمطة انتقال أنماط ،(سالم صالح) زرنوقة .27

 .م2012 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،(العربية الثورات

 ج واألىداف، البنية السياسي االجتماع عمم في دراسة: السياسية التنمية ،(الحميم عبد) الزيات .28

 .م2002 الجامعية، المعرفة دار: مصر ،2

 .م2003 مجدالوي، دار: عمان ،الخمدوني الفكر في الدولة نظرية ،(عمي) اهلل سعد .29

 منشورات: بيروت ،مقارنة دراسة: والتطبيق النظرية بين البرلمانية األنظمة ،(عصام) سميمان .30

 .م2010 الحمبي،

 .م2002 ،[ن.س.ب]: القاىرة ،السياسية النظرية في دراسات ،(كامل مصطفى) السيد .31

 دار: الجزائر ،المعاصرة الحكم وأنظمة السياسية لمنظم األساسية المبادئ ،(سعيد) عمي السيد .32

 .م2006 الحديث، الكتاب

 األردنية، الرواد دار: عمان ،لمسياسة اآلخر الوجو المدني المجتمع ،(الحسين عبد) شعبان .33

 .م2009
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 ،العربية الدساتير في ومسؤوليتو الدولة رئيس سمطة بين التناسب ،(يوسف عمي) الشكري .34

 .م2012 الحمبي، منشورات: دمشق

 لمنشر صفاء دار: عمان ،المقارنة السياسية األنظمة في الوسيط ،(يوسف عمي) الشكري .35

. م2012 والتوزيع،

: الجزائر ،االقترابات المناىج المفاىيم :السياسي التحميل في المنيجية ،(محمد) شمبي .36

 .م1997[ن.م.د]

 دراسات مركز: لبنان ،العربي الوطن في المدني المجتمع مستقبل ،(شكر أحمد) الصبيحي .37

 .م2000 العربية، الوحدة

 ،"وشخصيات مفاىيم "السياسي الفكر ،(فيصل) حسن محمد وفتحي (ثناء) المنياوي الرشيد عبد .38

 .م2011 الوفاء، دار: مصر

 .2004 المحروسة، دار: مصر ،أولية قراءة المدني المجتمع مفيوم ،(عمي) الصادق عبد .39

 ،واألساليب والتقنيات األساسيات،: االجتماعية العموم في البحث مناىج ،(عمي) المؤمن عبد .40

 .م2008 أكتوبر، 7 جامعة منشورات: ليبيا

 .م2008 حمادة، مؤسسة: األردن ،السياسية العموم في مقدمة ،(زىرة) محمد عطا .41

 المصرية البرلمانية االنتخابات الصحراء باب ،(حافظ) سعده و (نجاد) والبرعي (جياد) عودة .42

 المتحدة، المجموعة: مصر ،سياسية قانونية دراسة لممستقبل، وتوصيات معضالتو المسار ،2000

 .م2001 يوليو ناومان، فريدريش مؤسسة محامون،

 التموين: دمشق ،أنموذجا العربي الوطن والممارسة الفكر بمن الديمقراطية ،(عدنان) عويد .43

 .م2006 لمطباعة،

 .م2004 اليادي، دار: بيروت ،ومصادره مفارقاتو حججو، المدني المجتمع ،(محمد) الغيالني .44
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 دراسات مركز: بيروت ،1ط ،العربي الوطن في الديمقراطي التغيير آليات ،(ثناء) اهلل عبد فؤاد .45

 .م1997 يناير، العربية، الوحدة

 .م2009 المطبوعات، ديوان: الجزائر ،اإلداري القانون شرح ،(حسن) فريجة .46

 دار: طرابمس ،2 ط خمف، محمود و شييوه أبو مالك: تر ،الدولة نظريات ،(أندرو) فنست .47

 .م2001 الرواد،

 دراسات مركز: بيروت ،العربي الوطن في الديمقراطية المسألة وآخرون، (خميفة عمي) الكواري .48

 .م2002 ،2 ط العربية، الوحدة

 إلشكالية مقارنة دراسة: العربية البمدان في والدولة والديمقراطية المجتمع ،(الفالح) متروك .49

 .م2002 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،المدن تريف ضوء في المدني المجتمع

 .م2002 الحمبي، منشورات: بيروت ،السياسية النظم مبادئ ،(الوىاب عبد) رفعت محمد .50

 إتحاد: دمشق ،(3) دراسات سمسمة الدولية، السياسة في التوازن مبدأ ،(جاسم) زكريا محمد .51

 .م2009 العرب، الكتاب

 الدولية العممية الدار: عمان ،الدستوري والقانون السياسية النظم ،(جمال محمد) الذنيبات مطمق .52

 .م2003 والتوزيع، لمنشر الثقافة ودار

 األمة، دار: الجزائر ،1 ج ،السياسية والنظم الدستوري القانون أصول ،(أرزقي محمد) نسيب .53

 .م1998

 ،2 ط ،والتغيير االستمرار قضايا: العربية السياسية النظم مسعد، (نيفين)و (الدين عمي) ىالل .54

 .م2002 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت

 ،(البحرين- لبنان-المغرب-مصر)العربي الوطن في االحتجاجي الحركات وآخرون، ،(ربيع) وىبة .55

 .2011 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت
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 :القواميس -2

 لمدراسات العربية المؤسسة: بيروت ،3 ط ،6 ج ،السياسة موسوعة ،(الوىاب عبد) الكيالي .1

 .م1995 والنشر،

 لبنان، مكتبة: لبنان ،والدولية والدستورية السياسية المصطمحات قاموس ،(أحمد) سعيفان .2

 .م2004

 ىومة دار: الجزائر ،اإلسالمية الشريعة وقواعد القانونية المصطمحات موسوعة ،(عمر) عمتوت .3

 .م2012 والتوزيع، والنشر لمطباعة

صداراتيا، تعديالتيا بآخر كاممة العربية الدساتير موسوعة ،(إدريس) وبوكرا (عمر) اهلل سعد .4  وا 

 .م2008 ىومة، دار: الجزائر ،1 المجمد

 .م2006 والتوزيع، لمنشر أسامة دار: عمان ،السياسي المعجم ،(وضاح) زيتون .5

 :(مذكرات) المنشورة غير الدراسات -3

 حالة دراسة – العربي العالم في اليوياتي األمن بناء في المدني المجتمع دور "،(سمية) أوشن .1

 وحكومات عامة سياسات فرع الدولية، والعالقات السياسية العموم في)ماجستير رسالة ،-"الجزائر

 .(م2010- م2009 باتنة، لخضر، الحاج جامعة مقارنة،

 رسالة ،"الجزائري المدني المجتمع عمى وتأثيره العالمي المدني المجتمع "،(المطيف عبد) باري .2

 الدولية، والعالقات السياسية العموم قسم واإلعالم، السياسية العموم كمية الجزائر، جامعة) ،ماجستير

 .(م2007 سبتمبر

 السياسية، التنمية في ودوره العربي المغرب دول في المدني المجتمع "،(الدين محي) بياضي .3

 دراسات فرع الدولية، والعالقات السياسية العموم في) ،منشورة غير ماجستير رسالة" حالة دراسة

 .(م2012-م2011 ،بسكرة خيضر محمد جامعة مغاربية،
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 حالة دراسة) اإلسالمية، والحركات تجاه العربية السياسية النظم استراتيجيات "،(سيام) زروال .4

 تخصص السياسية، العموم في ماجستير رسالة) ،"(واألردن مصر في المسممين األخوان جماعة

ستراتيجية، دولية عالقات  .م2009 ،(السياسية والعموم الحقوق كمية: بسكرة جامعة وا 

 – 1990 إفريقيا شمال دول في السياسية والعممية المدني المجتمع "،(الدين خير) عبادي .5

 السياسية العموم قسم واإلعالم، السياسية العموم كمية الجزائر، جامعة) ،ماجستير رسالة ،"2010

 م2011 ،(الدولية والعالقات

 ،"1999- 1989 بالجزائر السياسية التنمية في ودوره المدني المجتمع "،(ىشام) الكريم عبد .6

 بن يوسف جامعة واإلداري، السياسي التنظيم فرع السياسية، العموم في) ،منشورة غير ماجستير رسالة

 .(م2009 العاصمة، الجزائر خدة،

 والدوريات المجالت -4

 ،المفكر مجمة ،"واإلسالمية العربية الدول ممارسة ظل في المدني المجتمع "،(المطيف عبد) باري .1

. م2011 نوفمبر السابع، العدد

 مجمة ،"الجزائر في المدني المجتمع مورفولوجية "،(جييدة) اخوان شاوش و (الرحمان عبد) برقوق .2

 .2012 جوان: الجزائر ،2 العدد ،والمجتمع اإلنسان عموم

 ،"الجزائر في الديمقراطي والتحول المدني المجتمع "،(صونيا) والعايدي (الرحمان عبد) برقوق .3

. م2005 ديسمبر 11-10: الجزائر

 المستقبل مجمة ،"والممكنات العوائق: العربي الوطن في الديمقراطي االنتقال "،(اإللو عبد) بمقزيز .4

. م1997 ماي ،219 العدد ،العربي

 الواقع: العربي الوطن في المدني المجتمع"  ريحان، احمد سعود ،(مؤيد محمود) جبير .5

 .[ت.د] العراق، الرابع، العدد: والقانونية السياسية لمعموم األنبار جامعة مجمة ،"والتحديات
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شكاليات قضايا- العربي الوطن في الديمقراطي التطور "،(إبراىيم) توفيق حسين .6  مجمة ،-"وا 

 .(م2000 أكتوبر) ،142 العدد ،الدولية السياسة

 ربيع بداية وحتى االستقالل منذ) العربي الوطن في السمطة انتقال أنماط "،(سالم صالح) زرنوقة .7

 ،[ع.د] العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،السياسية لمعموم العربية المجمة ،"(العربية الثورات

2012. 

 السياسية الحياة في المدني المجتمع ودور أىمية "،(العالي عبد) ودبمة (عمر) فرحاتي .8

 مارس السياسية، والعموم الحقوق كمية خيضر، محمد جامعة ،1 عدد ،المفكر مجمة ،"واالجتماعية

 .م2006

يجابية الثبات سمبية العربية السياسية النظم "،(عمر) فرحاتي .9  ،اإلنسانية العموم مجمة ،"التغيير وا 

 .م2002 جوان ،2 العدد بسكرة، خيضر محمد جامعة

، 51:، العددمجمة الديمقراطية، "المجتمع المدني فالصراع المجتمعي"، (أماني)قنديل  .10

 .2013جويمية

 ،"والمواطنة العام المجال: العربية البالد في المدني والمجتمع الدولة بين العالقة" ،(امحمد) مالكي .11

 .م2007 ،13  العدد، العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت)  ،السياسية لمعموم العربية المجمة

 ،51 العدد ،األىرام مجمة ،"الجديدية األىمية الجمعيات لقانون تحميمية قراءة "،(الحميد عبد) مجدي .12

 .م2013 يوليو

 والممتقيات الندوات -5

 الممتقى إلى مقدمة ورقة ،"والخصوصية العالمية بين المدني المجتمع مفيوم "،(اهلل عبد) ىوادف .1

 22-20 أيام أدرار، جامعة الجزائر، الدولة، تنمية في المدني المجتمع دور: حول الثامن الدولي

 .م2005 نوفمبر
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 االلكترونية المواقع -6

سمطات الدولة واختصاصاتيا في النظام القانوني المصري ومتطمبات "، (ايناس)أحمد راضي  .1

:  عميو متحصل ،"المرحمة القادمة

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=7&pubi

d=5994 

   :عميو متحصل" العربي العالم في السياسي والمجتمع المدني المجتمع "،(سعيد) العموي سعيد بن .2

     www.aawsat.com/Leader.asp?section=38issueno=1211914/4/2014     

" التوازن بين السمطات ومعضمة الشرعية:النظام السياسي المصري "،(ابراىيم)حسنين توفيق  .3

 aljazeera.net/files/2011/08/201187105658651422.htm.studies:      متحصل عميو

شكاليات المفيوم دالالت والدولة المجتمع "،(محمد) زاىي .4  : عميو متحصل" العالقة وا 

www.mshwashi.2om.com/dirasat-04htm 

 : عميو متحصل ،3ج ،الديمقراطية بناء في المدني المجتمع دور ،(الغفار عبد) شكر .5

www.ahwar.org/debat/show.art.asp?  (14/04/2014).   

طاره ومكوناتو المدني المجتمع وتطور نشأة ،(الغفار عبد) شكر .6  :عميو متحصل ،التنظيمي وا 

                        www.aheruar.org/debat.show.art.asp?aid=24930 

طاره مكوناتو: المدني المجتمع وتطور نشأة ،(الغفار عبد) شكر .7  :                        عميو متحصل التنظيمي وا 

www.ahawar.org/debat/show.art.asp?aid=24930      

:                                    عميو متحصل ،العربي الوطن في الدستوري الوضع وأزمة السياسية التنمية ،(بومدين) طاشمة .8

www.startimes.com/?t=22374698. 1-05-2014 

 بين الجزائر في الشاممة التنمية تحقيق في المدني المجتمع دور "،(مريم) يحياوي ،(محمود) قرزيز .9

 15:الموقع تصفح  ،"والتغيير الثبات

14-2 -2013. www.Univ-chlef.dz./Seminaires/../comdic2008pD 

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/Demo.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/Demo.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/Demo.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/Demo.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/fileshare/articles/Demo.doc
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=5994
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=5994
http://www.aawsat.com/Leader.asp?section=38issueno=12119
http://www.aawsat.com/Leader.asp?section=38issueno=12119
http://www.aawsat.com/Leader.asp?section=38issueno=12119
http://www.ahwar.org/debat/show.art.asp
http://www.aheruar.org/debat.show.art.asp?aid=24930
http://www.aheruar.org/debat.show.art.asp?aid=24930
http://www.ahawar.org/debat/show.art.asp?aid=24930
http://www.startimes.com/?t=22374698
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مرحمة ما بعد  ، الدور المنتظم لمنظمات المجتمع المدني في إدارة الحوار المجتمعي في(أيمن)عقيل 

  http://www.akhbarak.net/articles/15282062 :الربيع العربي، متحصل عميو

     20/05/2014. 

 تاريخ االطالع peace .org/node/3965   http://www.maat :عميو متحصل أبريل، 6 حركة

(15-05-2014).  

سمات التحرك  (2013-2011)القضاء المصري في فترة ما بعد الثورة  "،(فتوح) الشاذلي .10

: متحصل عميو" القضائي في المرحمة الثورية
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. 

. 16/05/2014اإلطالعتاريخ 

 تاريخ: عميو متحصل 2011أفريل المصرية، يناير 25 ثورة لمدراسات، األوسط الشرق مركز  .11

  http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm 16/05/2014 اإلطالع

 المنظور) والنقابات األحزاب: الديمقراطي التحول في المدني المجتمع دور"، (ىالة)مرجان   .12
 العربي المدني المجتمع منظمات دور مؤتمر ،(حالة دراسة: المصرية والنقابات األحزاب في الجذري

  :عميو متحصل" 2012 ديسمبر 17 األطراف، المتعدد المجتمعي الحوار في

http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/2457  

      20/05/2014:االطالع تاريخ

: عميو متحصل 2011 افريل". المصرية يناير 25 ثورة " ، األوسط الشرق دراسات مركز .13

http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm20/05/2014: تاريخ اإلطالع. 

: األجنبية بالمغة المراجع: ثالثا

1- Les livres: 

1. Prelot M. et Bouloius J. Institutions politique et droit constitution, 7em 

éd, Paris: Dalloz.  
 

http://www.akhbarak.net/articles/15282062
http://www.maat/
http://www.maat/
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm
http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/2457
http://www.mesc.com.jo/Studies/Studies_Ia_20.htm
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2- Les dictionnaires: 

1. David Alcaud, Laurent Bouvet , Dictionnaire de science politique, 2em 

éd, Paris: editions Dalloz., 2010. 

3- En englais: 

1. Hammdy Abdel Rahman Hassan , The state and civil society in Africa 

perspective,African Journal of political scienceand International 

Relations, Full length Research paper, political science, faculty of Economics 

and political science, cairo University, 12 Januaray, 2009. 

 

 

 
 

 



 

- 135 - 
 

 المحتويات فهرس     
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ح- أ  .....................................................................   مقدمــة -    ح- أ 

التأصيل النظري والمفاهيمي للدولة والمجتمع : الفصل األول التأصيل النظري والمفاهيمي للدولة والمجتمع : الفصل األول
  المدنيالمدني

1010--6060  

 11 ..................................................................تمهـــــيد 

 32-12 .............................................ماهية الدولة: المبحث األول

 18-12 .................................................تطور مفهوم الدولة: المطمب األول

 21-19 .....................................................تعريف الدولة : المطمب الثاني

 25-22 .......................................................أركان الدولة: المطمب الثالث

 32-26 ..............................................أنواع ووظائف الدولة: المطمب الرابع

 60-33 ...................................ماهية المجتمع المدني: المبحث الثاني

 44-33 ........................................تطور مفهوم المجتمع المدني: المطمب األول

 50-45 .............................................تعريف المجتمع المدني: المطمب الثاني

 55-51 .................................خصائص ووظائف المجتمع المدني: المطمب الثالث

 59-56 ..........................طبيعة العالقة بين المجتمع المدني والدولة: المطمب الرابع

 60 ....................................................................خالصة الفصل 

طبيعة الدولة والمجتمع المدني في النظام : الفصل الثـاني طبيعة الدولة والمجتمع المدني في النظام : الفصل الثـاني
  السياسي المصريالسياسي المصري

6161--114114  

 62 .....................................................................تمهــــيد 

 78-63 ............................طبيعة النظم السياسية العربية: المبحث األول

 67-63 ..............................معايير تصنيف النظم السياسية العربية: المطمب األول

 73-68 ...................................خصائص النظم السياسية  العربية: المطمب الثاني
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 78-74 ...................عالقة الدولة بالمجتمع المدني في الوطن العربي : المطمب الثالث

 98-79 ................................النظام السياسي المصري: المبحث الثاني

 83-79 ....................................تطور النظام السياسي في مصر : المطمب األول

 93-84 ..................السمطات العامة في الدولة والمؤسسات الرسمية : المطمب الثاني

 98-94 ...........................................منظمات المجتمع المدني: المطمب الثالث

 114-99 ..............الدولة والمجمع المدني في المرحمة االنتقالية: المبحث الثالث

 102-99 .................................................أهم مميزات الدولة: المطمب األول

 101-103 ....................دور منظمات المجتمع المدني في الفترة االنتقالية: المطمب الثاني

 113-111 ............................واقع العالقة بين الدولة والمجتمع المدني: المطمب الثالث

 114 ....................................................................خالصة الفصل 

 ي- ط .......................................................................خاتمـــة 

 122-129 ......................................................................قائمة المراجع

 131-133 ......................................................................قائمة المالحق

 135-136 ..................................................................فهرس المحتويات

 
 



  الدراسةملخص

 يعتبر المجتمع المدني فاعال أساسيا وشريكا لمدولة في تسيير األمور العامة لممجتمع، في جميع 

 .المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

 ومن خالل الدور الذي يمارسه كجزء من الحياة المعاصرة أصبح مؤشرا مهما لقياس تطور 

وهذا ما أدى إلى اعتبار المجتمع المدني قوة . المجتمعات ونموذجا لترسيخ الديمقراطية في الدول الحديثة

 .تأثير وذلك يرجع إلى نمط عالقته بالدولة

 شهدت النظم السياسية العربية تحوالت سياسية أثرت وتأثرت بنمط العالقة بين الدولة والمجتمع 

 .المدني في العالم العربي عموما والنظام المصري خصوصا

 :ومنه تمت معالجة الدراسة بطرح التساؤل التالي

 كيف أثرت طبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع المدني عل االنتقال الديمقراطي في مصر في ظل 

 .الظروف السياسية الراهنة؟

 وقد تم استخدام منهج دراسة الحالة لتحميل بنية وهيكمة الدولة والمجتمع المدني في مصر ومدى 

 .تأثيرها عمى العالقة بينهما

 : وقد تم اإلجابة عمى التساؤل من خالل تقسيم البحث إلى قسمين هما

 .( المجتمع المدني–الدولة )تضمن اإلطار المفاهيمي وتم فيه تحديد مفاهيم الدراسة :  القسم األول

تضمن اإلطار التحميمي والذي تم فيه التعرض لمنظم السياسية العربية كإطار عام والنظام : القسم الثاني

المصري كإطار خاص، من خالل تحديد العالقة بين الدولة والمجتمع المدني وانعكاسها عمى بنية كل 

 .منهما كإطار تقييمي في الوضع الراهن
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