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Résumé : 
     On ne peut nier l’importance de la société 
civile dans le processus de développement 
démocratique ou la démocratisation, 
particulièrement pour les états maghrébins, 
et ce par la participation de population 
civiles dans la formulation des politiques 
publiques et les textes législatifs, par 
conséquent, le développement des relations 
entre la société civile et le parlement et son 
institutionnalisation sont d’une importances 
capitale pour la promotion de la réforme 
politique intégrée et le développement 
durable. 
     Développement et renfoncement de la 
relation entre la société civile et le parlement 
c'est-à-dire création d’une superficie de 
participation, cela ne signifie pas en aucune 
manière, la contribution directs ou indirecte 
de la société civile dans l’action 
parlementaire ou le retour à la démocratie 
directe. 
     La réflexion sur la relation entre le 
parlement et la société civile, situe 
essentiellement dans le cadre du processus 
démocratique, la possibilité de contribution 
de la société civile dans l’action 
parlementaire (le contrôle, l’évaluation des 
politiques publiques..) constitue comme des 
indicateurs critiques pour évaluer 
l’importance fondamentale de la fonction 
parlementaire.  
 

    :الملخص
تمع املدين يف عملية التطوير      ال ميكن إنكار أمهية ا

الدميقراطي أو الدمقرطة، خاصة بالنسبة للدول املغاربية، من 
مة وسن خالل التشاركية املدنية يف صياغة السياسات العا

تمع املدين والربملان  التشريعات، لذا فإن تطوير العالقة بني ا
ومأسستها أصبحت ذات أمهية قصوى من اجل النهوض 

  .بإصالح سياسي متكامل وحتقيق التنمية املستدامة
تمع املدين والربملان، يعين       إن تطوير وتعزيز العالقة بني ا

ليت مل اعد تعين فقط خلق مساحة جديدة لفكرة املشاركة، ا
اإلدالء بالتصويت أثناء االنتخابات، ألن الربملان اآلن أصبح 
تمع املدين الذي فوضه يف مرحلة ما، وهو  متابع من طرف ا
تمع  اآلن يريد التواصل مع، هذا ال يعين التفكري يف إسهام ا
املدين يف العمل الربملاين بشكل من األشكال أو العودة إىل 

  .طية املباشرة كما عرفتها أثينا من خالل اجلمعية العمومية الدميقرا
تمع املدين، يوجد       إن التفكري يف العالقة بني الربملان وا

أساس داخل مسار العملية الدميقراطية وليس خارجها، هكذا 
تمع املدين  أصبحت دالئل العمل الربملاين القيم، مؤشر تواصل ا

تمع املدين يف والربملان، كما أن إمكان ية مسامهة هيئات وممثلي ا
كأحد ..) املراقبة، تقييم السياسات العامة( العمل الربملاين 

تقييم أمهية الوظيفة الربملاملؤشرات احلامسة واألساسية يف 
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  :مقدمة

أعضاؤه        انتخب الذي الشعب عن تنفصل ال عية شر ال يئة ال تلك ملان ال عد لم

با شرعوا إل أي البداية، نقطة إ ملان ال ذا عودة بضرورة ينادي ل ال أصبح بل عنھ، ونيابة سمھ

من نوع ن نجد كذا و ي، املد املجتمع اسم أخذت وال ومنظماتھ يئاتھ مختلف ع الشعب

ز  التعز لعملية البناءة ليات وإيجاد ما بي التفاعلية العالقة ز عز ضرورة حول وتفعيلاح

واملساءلة الشفافية   . مبادئ

خاصة الدمقرطة أو الديمقراطي التطور عملية ي املد املجتمع مية أ ينكر احد ال

عات، شر ال وسن العامة السياسات صياغة املدنية شاركية ال خالل من ية املغار للدول سبة بال

وم ملان وال ي املد املجتمع ن ب العالقة ر تطو فإن اجللذا من قصوى مية أ ذات أصبحت ا أسس

املستدامة التنمية وتحقيق امل مت سيا بإصالح وض   .          ال

لفكرة        جديدة مساحة خلق ع ملان، وال ي املد املجتمع ن ب العالقة ز عز و ر تطو إن

ال ألن نتخابات، أثناء بالصوت دالء فقط ع عد لم ال مناملشاركة، ع متا أصبح ن ملان

ام إس التفك ع ال ذا التواصل، د ير ن و و ما، مرحلة فوضھ الذي ي املد املجتمع طرف

نا أث ا عرف كما املباشرة الديمقراطية إ العودة أو ال ش من ل ش ي ملا ال العمل ي املد املجتمع

ل أو العمومية معية ا خالل   . يامن

العملية مسار داخل أساسا يوجد ي، املد واملجتمع ملان ال ن ب العالقة التفك إن

مؤشر معياري، ل ش تقدم القيم، ي ملا ال العمل دالئل أصبحت كذا و ا، خارج س ول الديمقراطية

ا ي املد املجتمع وممث يئات مة مسا انية وإم ملان، وال ي املد املجتمع يتواصل ملا ال لعمل

العمومية( السياسات تقييم املراقبة، ع، شر مية). ال أ تقييم ساسية و اسمة ا املؤشرات كأحد

ملانية ال عام. الوظيفة ، الدو ي ملا ال تحاد أعده الذي يدة ا املمارسة دليل نجد طار ذا

أن. 2006 ا ا بإم ال ال ش و الصيغ ع ن،يتحدث املواطن من أك لقدر متاحة ملانات ال تجعل

ن تمك وسائل ثم م، ونوا ن املواطن ن ب املباشر تصال أساليب ق طر عن وجماعات، أفرادا

م ملشارك يأة امل الفرص ا وأخ لھ، م عرض حالة م ع الظلم ورفع م مشكال حل من ن املواطن

من ذلك وغ عات شر ال سن القانونمراحل حكم ر لتطو ي العر املركز أما ملان، ال ان أعمال

مبادئ عة أر ع نطلع أن فيمكن ، الصا ملان ال مبادئ حول املرجعية وثائقھ إحدى ففي ة، ا وال

ة: أساسية ا وال ألداء ستقاللية، واملشاركة، يمكن. التمثيل العاموعليھ طار عن ساؤل ال

امل يمكنللعالقة ل و العالقة؟ ذه ز عز وآليات سبل وما ملان وال ي املد املجتمع ن ب مكنة

ي؟ املد ملان ال إ  الوصول
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وتطوره        ي املد املجتمع وم مف معرفة أوال علينا يجب العالقة ذه تفصيل قبل ولكن

ب املمكنة العالقة عد، فيما معرفة لنا س لي وظائفھ، وح اومبادئھ ودعم ا ز لتعز ملان ال ن و نھ

عكسية عالقة ا وجعل ا ر تطو ال ي: وملا مد برملان ـ برملان ي مد عن...مجتمع ديث ا يمكن ال ألنھ

ملان ال قوة فإن وعليھ ي، املد املجتمع يئات ضعف أو غياب دولة، أو مجتمع أي حقيقي برملان

املج قوة من قيقة ا يومصداقيتھ املد   .تمع

وتطوره .1 ي املد املجتمع وم  مف

ي؟ املد املجتمع فكرة    ما

ختالفات          يجة ن معاملھ تحديد ح وال ي املد املجتمع فكرة أمام الوقوف ل الس من س ل

من ا كب قدرا ولة س يوفر ال بحيث ومطاط ي ضبا ي املد املجتمع وم مف ون شأنھ، اصلة ا

ألنإذ. الدقة ذلك ماعة، ا بمعاي املدعمة الطوعية لالتحادات وسيط ميدان بأنھ وصفھ افيا س ل

للديمقراطي لة آ املحلية املعاي من والعديد ي، املد للسلوك مدمرة املنظمات من ذلك1،العديد ومع

ي املد املجتمع فكرة حول النظر ات وج عض إلعطاء وم املف ذا من التقرب   .يمكن

م        عض أفراده عامل الذي املجتمع ع ينطبق ي، املد املجتمع وم مف أن عتقد من ناك

مثل ا ضد يقف أن ألحد يمكن ال ال يدة ا املؤسسات من نظام مثلھ و ام، ح و باللطف البعض

معيات وا تحادات و النقابات و ية الدي واملؤسسات ومية، ا غ امل.... املنظمات أن الذيو جتمع

لق ُ ا وسوء ية بالكرا البعض م عض أفراده واملؤسسات.... عامل مدنيا مجتمعا س ل و

ي مد مجتمع مؤسسات ست ل بية واملذ ية والدي والقومية ة العنصر الفرقة غذي ال واملنظمات

  . أيضا

مج      ا خدما تقدم وال املتطوعة ماعات ا أن خرون عتقد نما عنھب ع ما و انا

ع فال باملقابل ا خدما تقدم ا أ أو ماعات ا ذه من املجتمع خلو فإن املقابل و ي، املد باملجتمع

ي املد املجتمع عن   . ذلك

ا     فوجود ي، املد للمجتمع الفع املحدد ومية ا غ املنظمات يرى ثالث رأي ناك و

عد وا مدنيا تجعلھ ي؟؟املجتمع املد صفة منھ ع ت ا   ام

حول    يدور الذي املجتمع و و السيا املجتمع مقابل ي املد املجتمع يوضع وقد

والقبيلة ة والعش العائلة مجتمع و و املجتمع أو ا، عارض أو   ...  2 السلطة

هللا    يل س متعاون ي سا إ مجتمع وجود يكمن ي املد للمجتمع تصورنا شر إن و

يجابية واملبادئ القيم شار ان ع والقيم. ا املبادئ مجتمع و حقيقتھ ي املد فاملجتمع
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خالق تأخذ  وفضائل منتظمة وجماعات أفراد وتمثلھ سان، ة ا الطبيعة ا ستدع ال

معيات وا س، والكنا واملساجد والنقابات واملنظمات املؤسسات ل يةش كي. ا..ا تطور؟لكن   ف

ي املد املجتمع وم: تطور ومف جديدة فكرة ي املد املجتمع أن إ والبحوث الدراسات معظم ش

ع السا القرن من ي الثا النصف ر، التنو عصر ية، ور ضة ال عصر بدراسات يرتبط حديث

الديمقراط ة التجر تمثلت التحوالت ذه أبرز ولعل حركةعشر، ور ظ و الدي صالح وعملية ية

وم مف ركز فقد ساس ذا وع وكرامتھ، تھ وحر الفرد سان، بحقوق تمت ا واسعة سانية إ

ش ليع املواطن ية تر وكيفية والديمقراطية املواطنة ما و ن أساسي مبدأين ع ي املد املجتمع

حقيقي ي مد   .مجتمع

املف       أن ع شانھذا والبحوث الدراسات ذه حسب ية الغر ضارة با ارتبط وم

ية الغر ضارة ا ا سب ال خرى العلوم ا و شافات ك و الفلسفي و السيا الفكر شأن ذلك

ي؟ الغر ضاري ا ستعالء و ية الغر ة باملركز عليھ اصط ما خالل من ا فكرةإل رت ظ فعال ل ف

املد ؟املجتمع فقط ية ور ضة ال عصر مع   ي

مصط      إ عود ي كالسي مصط أو ي املد م،322ـ384 أرسطواملجتمع ق

وقد ية، ثي املدينة دولة ة السلطو للرابطة املرادف ن مواطن رابطة إ ترجمتھ يمكن الذي

شروناستعاد الر 42ـ106 ش الفلسفة املصط ذا م، املصطق توسع وقد ومانية،

عام شملت ح الرومانية ة اطور س* م212م القد مثل و حرار، ان الس نل ـ354 أوغسط

فلسفة430 عرفت كما رب وا الصراع ع قائمة و رضية باملدينة ي املد املجتمع تومام،

ماعة1274ـ1225 كو وا ي املد املجتمع حول يوجدم، حسبھ ي املد واملجتمع ية، ل

ية ل ماعة وا اصة ا لية امل الدائرة ن ب ما املنتصف جتماعية ال لألش املدرج كيب   . 3 ال

مع عاملوا الذين ، جتما العقد فالسفة إ قيقة ا عود املصط بروز أن إال

ن  ب والتعاونية سيقية الت ثمالعالقات الستقراره، وحافظة للمجتمع شئة م عالقات ا باعتبار فراد،

عراف و العادات ع القائمة التلقائية التفاعالت من شبكة باعتباره ليوصف وم، املف تطور

ال والقانونية السياسية املؤسسات من مجموعة ا بأ توصف ال الدولة، عن ليم والتقاليد،

شبكة ا، إطار للمجتمعتمارس ونة امل أن. العالقات إال وم، للمف خية التار ذور ا ذه ورغم

وما سعينات، وال نات الثمان عقدي ارتبط املقارنة السياسة أدبيات مكثف ل ش استخدامھ

الديمقراطية اتجاه تطور من ما   .  صاح

من        بالرغم وم باملف تمت ا ال املدارس من العديد ناك كتو اش ا أ إال ختالفات

القرن الطبي القانون مدرسة املدارس ذه ن ب من ات، التفس ن18و17عض ب ت م وال م
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املدرسة تمت ا كما ، الطبي واملجتمع ي املد يغيليةاملجتمع املجتمعاملاركسيةوال ن ب بالتمي

نمط تحديد ما اختالف من الرغم و والدولة، ي مااملد بي   .4 العالقة

ور    ظ عن سابقة أولية حالة ش ع ان سان أن ا يقصد الطبيعية الة فا

ن بمرحلت ومرت ـ: املجتمع ماعة ا داخل ش للع انتقالھ ثم املجتمع، دخولھ قبل الطبيعة حالة

وأوامره لضوابطھ وفقا ـ من. املجتمع ل كتابات إ العودة مكن زو خاللروسووكلو وو من

كتاب خالل فمن والسيادة، جتما العقد ة زنظر ن" و الكتاب": الليفيتان"أو" التن ذا يجسد

عام ز و أصدره اسم1651الذي من مستو و ف الكتاب عنوان أما والسياسية، ة الفكر فلسفتھ م

التوراة أيوب سفر عنھ ديث ا ورد بحري، أسطوري ع، * حيوان كذلك الليفيتان لمة و

نجد كذا و ، الصغ السمك ل أ من ا تمنع ح ا م صغر أو ة الصغ سماك ل تأ ة كب سمكة

بقاءه ع فاظ وا الصغ السمك يح قيقة ا و ف منھ صغر سماك لھ بأ الليفيتان أن

ا ذا ا ع ع ال للدولة بليغ يھ ش و و الضعفاءوحياتھ، حماية ا واج من وال البحري يوان

الدولة غ الوسطية املنظمات أي والنقابات سية الك مثل اء قو طش و اعتداء من ن ،5 واملساك

املجتمع بمنظمات حاليا س ما و و والدولة الشعب أفراد ن ب الوسط أي بالوسطية، واملقصود

ة م أصبحت ال املنظمات ذه ي، الديمقراطيةاملد ووحدة،. املجتمعات قدرة الدولة بت تت كذا و

التكتالت أو حزاب أو الوسيطة لألجسام موجود ان م السلطة...وال مجتمع و نا ي املد فاملجتمع

  .6 املطلقة

اللوك جون أما      ومة وا ي املد املجتمع مصط ق تفر دون و با تقر ستعمل ف

وظي أو ا دور القضاءينحصر للناس تجلب املدنية ومة وا كم، ا س ول ع شر وال دارة ا ف

ون املال ا سلم عة ود بمثابة و ف السيا كم ا أما الطبيعية، الة ا م ينقص ما ذا و س والبول

اكم(للمالكية ل ن وم ا)املح خدمة م وظيف ون إدار م نا ام وا سياسية، ثقة و ماعة،

ار زد و الراحة وتوف من تحقيق ع تقوم م م   .وم

تزول       ال ال قوق ا و سان لإل الطبيعية قوق ا ع جتما العقد ة نظر لوك ب

الطبيعية تھ حر عن ا نازل ي أن فرد ألي يمكن ال الوحيدة قة والطر املدنية ومة ا بقيام

املج امات ال تحمل تحادو و التجمع أجل من ن آخر شر مع اتفاق إجراء تكمن ي املد تمع

حمون و م أموال بأمن تمتعون و والسالم من و ية الرفا عض مع شون ع بحيث جماعة

م   . 7 ...أنفس

يرى    تھ، ج ثا،روسوومن خب يجعلھ الذي و واملجتمع طيبا ولد ي البدا سان أن

اعا الفاحش،وال ستغالل و الطبقي التفاوت خلقت ال ضطرابات و روب وا والفو ت
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املدنية ة ر ا ع باملقابل حصل و العقد الطبيعية ة حر يفقد الفرد أن ى ف العقد خصوص و

جتماعية و املع... والسياسية ة ر ا ع يحصل ي ل نانية الذاتية ة ر ا يفقد أنھ العاقلةأي ة  نو
8    

عن     شأ ي الذي السيا والنظام السلطة حول تدور روسو عند جتما العقد ة نظر إن

من مجموعة و السيادة صاحب ن عي قبل أي التعاقد ذا قبل واملجتمع م، واتفاق الناس عاقد

ير  ساس ذا وع ، الطبي القانون عدا ما قانون دون و نظام بدون الطبيعيةالناس الة ا أن ى

والتقدم وات ال للتفاوت يجة ون واملساواة ة ر ا فيھ سادت حيث سان لإل ا خ انت ألفراد

ضمان مقابل العامة رادة لصا م حقوق عن فراد نازل ي ذلك فأدى الة ا ذه سادت ي املد

م واستقرار م وحقوق م   . 9 أم

املجتمعماركس        إن لتضاربيقول مجال و ف الطبقي الصراع فكرة ع يقوم ي املد

التحتية ية الب من ون م و ف وعليھ ة، البورجواز خالقيات حسب قتصادية املصا وتصارع

شارة مع جتماعية و قتصادية ووظيفتھ حركتھ ة زاو من ي املد املجتمع و البورجوازي واملجتمع

وال املجتمع ن ب وحد عانھ تا ألنھ ي املد املجتمع من قلل ماركس أن أي ي سا املجتمع ل ش ل دولة

  .للدولة

الصراع: غرام لوجود نظرا الدولة بجانب الفوقية ية الب من ون م ي املد املجتمع

املجتمع ق طر عن ا يمن تمارس طبقة ناك و والدولة، املجتمع طبقات ن ب ط وللر يديولو

وتنظي ي   .ماتھاملد

ذي: ماس عال ي و ل ش سان حاجات ع يقوم أخال أساس لھ ي املد املجتمع

إ أساسھ م أ ي املد املجتمع فيھ عت و ي ا أملشار ل بالش س الرشيد الديمقراطي بالنظام عالقة

سان قوق اك ضمان إ اية ال تؤدي أخرى أسس  . 10 جانب

سون  غ ف عام : آدم ي املد املجتمع حول لھ من1767مقال تطور عملية أنھ يرى م

سان فاإل أصال، ر م غ ووجوده جتما العقد أي املدنية، شونة ا عكس الن إ الطفولة

املجتمع بل الطبي املجتمع س ل ي املد املجتمع يقال وما الفرد، ال املجتمع ضمن ان وجوده من

شن ا ي أيضاالبدا طبي مجتمع و ي املد   .فاملجتمع

سميت للدولة: آدم س ول عمال مجال املتبادلة العالقة فيھ يتم الذي ا و

ة املص اص ا ا امل ت و حسبھ العامة ة املص أو العام وا العالقة ذه التدخل

و  الدولة وحيادية الرأسمالية أخالق أساس ع اصة الثالثا املجتمع طبقات ن ب شأ ي امل الت ذا

والعمال ن والبورجواز   .11 النبالء
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يوم أسسھ: دفيد تضع ال رستقراطية الطبقة من ل ش ي ي املد املجتمع أن يرى

ام ل تكمن العامة ة واملص سان، ا ف شأ و قبل من قائمة جتماعية واملؤسسات

ح  و ود النظامبالع ومتانة ي املد املجتمع أساس و الذي العام با سميھ ما أو املتبادل ام

  .الديمقراطي

توكفيل دي س ا: اليكس أمر الديمقراطية حول من1839كتابھ ان مر إن يقول م

إقامة لوظيفة جمعيات ح معيات ا ونون ي م نجد مختلفة مشارب ومن واملنازل عمار جميع

ما أو التنظيمات ذه ف وعليھ واملدارس، ون وال شفيات املس يؤسسون قة الطر ذه و فالت ا

قطاع رجال أو الدولة طرف من التوجيھ بدل املبادرة قدرة لھ ون ت الذي ي املد باملجتمع   . س

ية  العر ضارة ا عن فماذا خية، التار ا مراحل ع ية الغر ضارة ا   سالمية؟ذا

د      امل انت لھ سا تأس سالمية و ية العر الدول ي املد املجتمع ا عرف خطوة أول

الرسول د ع للعمل مؤسسة أول و ف التا و وظائھ، ع) ص(لتعدد العمل ذا وقسم

سالم ة الضرور مسة ا املقاصد و : أسس، والنفس سل وال والعقل الدين . العرضحفظ

مثل القيم عض لكن العبارات ذه بمثل يرد لم سالمية دبيات ي املد املجتمع فإن للتذك

املجتمع و العلماء عند املستعمل صطالح و موجودة انت واملحبة سامح وال   . 12التعاون

امل      املجتمع ملوضوع ا عاط ية العر الدراسات فإن أخرى ة ج مختلفةومن ا نجد ي د

خلق عن يتحدث وأخر ي، املد املجتمع بناء مصط من منطلقا لدراستھ س من م فم تماما،

ساحة أن أو ية، العر الدول ي املد للمجتمع وجود وال أساس ال أن لنا يو مما ي، املد املجتمع

يح غ ذا و مدنية، ومنظمات يئات ل من خالية ية العر الدولالدول ي املد املجتمع الن

الطلبة واتحادات قتصادية و جتماعية والروابط فاألحزاب وقانونا، دستورا موجود ية العر

والفنية اضية الر النوادي خرى التنظيمات جانب إ والعمالية نية امل والنقابات ساء وال

الذ و ا وفعالي ا عمل ولكن موجودة ا وغ الوالتعاونيات ش ا حول يثار  .    13 ي

ومھ   :مف

ن ب وسطا مركزا تحتل ال شطة و والفعاليات املؤسسات من مجموعة ي املد املجتمع

من املجتمع القي والنظام جتما يان الب ا عل ض ي ال ساسية الوحدة ا باعتبار العائلة

الط ذات ا ز وأج ا ومؤسسا والدولة مؤسساتناحية، فإن وعليھ ثانية، ة ج من الرسمية بيعة

إ إضافة والطائفية والقبلية ة العشائر جتماعية التقليدية املؤسسات شمل ي املد املجتمع

و النقابات معيات ا مثل ديثة ا البحثحزاباملؤسسات ومراكز والتعاونيات تحادات و ندية و
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املف و و سان، حقوق املجتمعومنظمات يحصر الضيق وم املف نما ب ي، املد للمجتمع الواسع وم

أي ألبناء رة ا باإلرادة شأ ت ال واملمارسات املنظمات من مجموعة و ديثة ا املؤسسات ي املد

أخرى  ناحية من الدولة وعن ناحية من التقليدية املنظمات عن يا س مستقلة و   .   14 مجتمع

مف        ي(ومفان املد مجموعات) املجتمع عن ع فأصبح الديمقراطي، البناء رحم ولد قد

ن ب وسطا انا م فتحتل الدولة، عن ا باستقاللي تتمتع ال ومية، ا غ جتماعية املنظمات

القاعدة إرادة عن املع التوازن دور للدولة بذلك فتحفظ أخرى، ة ج من واملجتمع ة ج من الدولة

اا ف الديمقراطية للثوابت والضمانة ومة ل جتما املؤشر وتمثل جتماعية، ذا  .لشعبية ادمف

ومنسلغمان ، جتما النظام خبايا يفتح سوف الذي التحلي املفتاح و ي املد املجتمع أن يرى

يرى تھ نج كف ر يمي وج ي املد املجتمع حسن" أن و خ املتحدة،و" أملنا مم رأت قد

املكتبة عرفتھ وقد الفقر، وتخفيف الراشد كم ا مفتاح و ي املد املجتمع أن الدو والبنك

طرف من توجيھ أو ضغط أي من خالية ن العادي ن للمواطن رادية املشاركة ع بأنھ يطانية ال

ستاذ أما مون الدولة، استعماال غ ك ف التعر أن أنفيؤكد و السياسية العلوم مجال

قتصادية و جتماعية و العائلية ل يا وال فراد ن ب الروابط مجموع عن عبارة ي املد املجتمع

الدولة وتدخل إطار خارج ن مع مجتمع شر تن ال ية والدي   .15 والثقافية

و      ومتعددة مختلفة ود ج ثمرة و ي املد املجتمع إن إ ،نخلص سانية إ شاطات

ونواد وروابط ونقابات واتحادات منظمات س تأس ع سياسية، ، ثقافية اقتصادية، اجتماعية،

وال ، حاً ر تب وال السلطة، عن مستقلة و ا، أعضاء ومصا ار وأف أراء عن ع وجمعيات

طوعية و السلطة، إ الوصول ة(س الطوع) اختيار املبادرة بروح الفرديةتتمثل ية

باألخر اف ع و وار ا مجتمع والتعاون، التضامن مجتمع ف ، ماعية   . وا

ي املد املجتمع لبناء ساسية واملبادئ ان   :ر

ك         ال مكن و ي، املد املجتمع قوة و س أصبح ما لبناء ان ر من العديد تتوفر أن يجب

التالية ساسية ان ر   :ع

ي،ـ املد املجتمع منظمات داخل نخراط لألفراد رة ا رادة بھ وتقصد رادي، الفعل توفر

والقبيلة ة والعش سرة مثل القرابة ذات ماعة ا عن يختلف و ف   ولذلك

ما ا التنظيم و: ـ و الرس وشبھ الرس التنظيم من بنوع يئاتھ خالل من ي املد املجتمع يتم

عموماما املجتمع عن ه   يم

إدارة ام ل يتمثل ي وسلو أخال ركن و و ي املد املجتمع سمات من والتنوع ختالف قبول ـ

بالوسائل ختالف ذا إدارة تم و والدولة يئات ال ذه ن و ا بي فيما يئاتھ داخل ختالف
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املجتمع قيم ست أل ة، ضار ا ساليب و والتنافسالسلمية والتعاون سامح وال ام ح ي املد

السل   . 16 والصراع

ي املد املجتمع قيام   :مبادئ

الديمقراطيةـ1 القيم ي: مبدأ مد ملجتمع وجود فال الديمقراطية، والقيم ي املد املجتمع ن ب صلة ناك

قواعد من مجموعة عن عبارة ال الديمقراطية، فيھ تتواجد ال إطار ومؤسساتھ،خارج كم ا

للمشاركة ومنظمات مؤسسات عن عبارة املعياري أساسھ الذي ي املد للمجتمع سبة بال ال ونفس

خالل من ي، املد املجتمع لة لدفع ري و ا املحرك الديمقراطية القيم أن بمع الشعبية،

والتنا ختالف و التعددية وقبول ام ح ع القائمة شئة الت التعدديةعملية يع و السل فس

الالمحدود الدعم ع ا كث عول السياسية حزاب نجد ومنھ والسياسية، والثقافية ة الفكر

الديمقراطية القيم فيھ تجري ال ن الشراي بمثابة ة خ ذه الن ي املد املجتمع ذا. ملؤسسات

الديمقر  ن ب وطيدة عالقة ناك بأنھ القول إ أنيجرنا أي سان، وحقوق ي املد واملجتمع اطية

القيم بإشاعة إال ذا ى يتأ ولن ن املواطن وقيم مصا وحماية الدفاع و ي املد املجتمع دف

الديمقراطية    17 والثقافة

املدنية2 الثقافة مبدأ تنعدم: ـ مجتمع ر وتزد الديمقراطية تنمو أن حوال من حال بأي يمكن ال

ثقا والتعدديةفيھ السلطة ع السل التداول بمبدأ قرار مثل إيجابية وسياسية مدنية فة

ختالف و التعب ن خر حقوق ام واح نخراط. واملشاركة إ باألفراد يدفع القيم ذه وجود

والكفاءات ة شر ال بالطاقات وإمداده مؤسساتھ شيط ت التا و ي املد املجتمع المنظمات ة الفكر

والقانون  ق ا دولة ناء و الديمقراطية باملمارسة الر شك بدون م   .سا

املواطنة3 مبدأ بھ: ـ ونقصد ي، املد واملجتمع املواطنة ن ب ، ا ا عصرنا خاصة وثيق، ارتباط ناك

قو  ا املساواة مبادئ من انطالقا الواجبات، قوق ا لنفس ن املواطن ل السياسيةخضوع ق

معاملة والطبقية سية وا والعرقية ة واللغو ية الدي ات املم ل وإزالة جتماعية، و والثقافية

القديمة العصور سائدة انت وال ن   .  18 املواطن

ي        املد املجتمع ان فإذا والوطنية، املواطنة مبدأ ن ب ي املد املجتمع وم ملف نا يھ التن يجب

أوو  إيديولوجية مواقف باتخاذ م يلزم وال مسبقا فراد إرادة يحدد ال الذي الوحيد املتنفس

املجتمع ذا ل تحو حصل لكن معوي، وا الفردي للعمل املحفزات ن ب من ان ما ذا و سياسية،

قضاي ا تحدد سياسية انات ر ي املد املجتمع إقحام بات لقد خادم، طرف إ منفصل طرف امن

العنف ورفض الوطنية ة واملصا اب ر ة محار ل... مثل منخرط ي املد املجتمع أصبح وعليھ

و و ي املد للمجتمع قيقي ا ان الر غطت فقد ا وم ا، عالقة لھ ست ل ال يارات وا السياسات



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البرلمان المدني ؟؟....تطوير عالقة البرلمان بالمجتمع المدني

 
145 

عن التعب كفاعل الفرد إبراز خالل من الدخل واملساواة والعدالة ة ر ستا ول املواطنة قيم

كصراعات ا وتقديم يديولوجية و خالقية عتبارات ي املد املجتمع تقحم الوطنية إن الوطنية،

خر من وطنية أك انھ اعتبار ع نفسھ يحدد طرف ل تجعل  .19 سياسية

ي املد املجتمع   مكونات

السياسية املؤسسات من مجموعة ع ي املد املجتمع قتصاديةيب و جتماعية و

من الدولة سلطة عن س ال ستقالل من إطار عمل ال نية وامل والفنية اضية والر والثقافية

دائرة يدخل أن يمكن وعليھ ثانية، ة ج من اص ا القطاع ات شر اب أر سيطرة وعن ة ج

العضو  ع يقوم منظم مجتم كيان أي ي املد املجتمع أومؤسسات عامة قطاعات التطوعية ة

ة سر التقليدية ولية الوالءات أو للقرابة ذلك دور ناك ون ي أن دون من اجتماعية أو نية م

ي املد املجتمع فعناصر ومنھ والطائفية، ة   :العشائر

 ن وامل جتماعية املجاالت ن املواطن مصا تمثل الدولة إ ت ت مؤسسات يةوجود

  املختلفة

 والسياسية ة الفكر املعارضة ن املواطن بحق   القبول

 ن املواطن ضد سلط ال ممارسة ع السلطة قلت ي املد املجتمع مؤسسات ت قو   لما

درجة مؤسساتأما فتكمناستقاللية ي املد   :املجتمع

 ي املد املجتمع مؤسسات شأة الدولة تدخل   عدم

 املا   ستقالل

  والتنظي داري   ستقالل

 السلطة ع نافس ي الذي السيا املجتمع يبدأ حيث ت ت ي املد املجتمع  .20 مؤسسات

الدول       خاصة ي، املد املجتمع مؤسسات استقاللية درجة حول املوجود ال لإلش ونظرا

قمة واشنطن قدمتھ الذي الكب وسط الشرق مشروع نص فإن ية، يؤكدالعر ي الثما الدول

أن ما و الداخل، من ي يأ أن يجب الكب وسط الشرق قيقي ا لإلصالح الدافعة القوة أن ع

يع ل س ي الثما الدول مجموعة فإن تمثيلية، منظمات ع صالح يع ل الوسائل أفضل

ا ذه ل مكن و املنطقة ي املد للمجتمع فاعلة منظمات ر املنطقةوتطو ومات ح ع أن ملجموعة

ع سان بحقوق اصة ا ومية ا غ املنظمات ا ضم ومن ي املد املجتمع ملنظمات السماح ع
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عقيدات أو مضايقة دون ومن ة بحر عمل تمة... أن امل للمنظمات املباشر ل التمو د وتز

وغ ساء وال عالم ووسائل سان وحقوق وميةبالديمقراطية ا غ املنظمات وكذلك   .  21 ...ا

مما     ي املد املجتمع منظمات شاط ومراقبة السيطرة خيار أمام ية العر الدول نجد لذلك

لتأث ضوع ا أو ومية، ا غ واملنظمات العظ الدول طرف من ارجية ا لالنتقادات ا عرض

ية العر الدولة وجود عرض ما و و الدول سانذه حقوق ة تحت جن والتدخل طر ا إ

لھ الدولة حماية دون من ي املد للمجتمع وجود ال أنھ يقول فاملنطق وعليھ ا، وغ قليات وحماية

ستمد فالدولة متالزمان، واقعان ي املد واملجتمع فالدولة الدولة، بناء دون من ي املد املجتمع بناء وال

املد املجتمع للدولةمن السيطرة درجات من درجة وجود من فالبد تم ومن ا وسياسا ا وقوا ا قيم ي

ي املد املجتمع حركة ؤطر و يحتضن الذي طار الدولة تمثل نفسھ الوقت و ي، املد املجتمع ع

فعال الديمقراطية تتكرس ح ما بي توافق ناك ون ي أن يجب ومنھ شاطھ، أخرى. و ة ج ومن

ال ييجب املد املجتمع بل ، ابطان م ما ولك ن مستقل ن أمر س ل والدولة ي املد املجتمع أن ع ك

املجتمع مص م ف املمكن غ من انھ ذلك عن تب و والعميق الواسع ا بمعنا السياسة من جزء و

و  ية العر الدولة مص وإدراك م بف إال ن، الرا الوقت ي العر خاصة ، ي ااملد ل    . 22 مشا

حصر       يلغرض املد املجتمع وجمعياتمكونات وروابط ومية ح غ منظمات من

ي ما إ ا يف تص يمكن العام، ا وتأث ا شط أ ودراسة واتحادات، يئات و   : ومؤسسات

اصة  - أ ا املصا ال. مجموعات معيات، وا والنقابات تحادات و نية امل املنظمات و

معينةتلتئم حة شر ا   ف

العام،-ب جتما تجاه شط ت ال ي، املد املجتمع ونات م و العامة، املصا مجموعة

ل ك املجتمع يخص مكن. الذي و ، السيا الضغط جماعات من جزءا املجموعات ذه ل ش و

املجموعات ذه ل التالية ونات امل   : تحديد

 ئة الب وحماية ئة الب   .منظمات

 التعاونيةم تحادات و جتما الرفاه   .نظمات

 لك املس حماية   .منظمات

 ا م والوقاية مة ر ا من د ا   .منظمات

 الطبية دمات وا ية ال الوقاية   . منظمات
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 منظمات مثل معينة ثقافة إ تدعوا ال حماية(املنظمات املرأة، حقوق سان، حقوق

مومة سرة، رعاية   ).والطفولةالطفل،

ومية-ح ا غ ووسائلھ عالم ا. يئات رامج و ا سياسا املستقلة حية الر غ يئات ال و

ة ا شط أ عة ومتا ا ترخيص يجري أن بد ال انھ غ ، املا الدعم ع باالعتماد ا انيا وم

، جتما ستقرار و الوط من   ضوابط

املجتم-د ونات العلم لية،. ع ليات وال العلمية واملؤسسات العلمية البحثية املراكز و

ا وغ العلمية   واملجالس

دافھ وأ املعاصر ي املد املجتمع   :وظائف

 ا بي والتوفيق املصا  تجميع

  حلول عن ما ا بالبحث الصراع ة  مواج

 الفعالة مة املسا خالل من املجتمعية التنمية ز  عز

  الديمقراطيةإقرار بمبدأ شبعة م  قيادات

 الديمقراطية مفتاح و ي املد املجتمع أن ا أساس ة حضار ثقافة  شر

  :داف

 ومي ا داء ع اليومية الرقابة ن املواطن مشاركة ر  تطو

 العامة املصا ز  عز

 العامة املنفعة وخدمة ك املش الفعل خالل من املحبة قيم  شر

 ا ثقافة القراراتشر وتنفيذ صنع واملشاركة واملواطنة املؤسسات ناء و الذاتية  ملبادرات
23. 

ي املد املجتمع  دور

من        الرغم يلعبع ي املد املجتمع أن إال الدولة، نطاق داخل عمل آلية ونھ دوراً من

دفھ عتبار ن ع أخذنا ما إذا العاملية، ة الدور املراجعة حالة أساسياً ن تحس املتمثل م امل

تجري  ال البلدان الواقع أرض ع سان ا حقوق   . مراجع

الوط الصعيد ع املشاورات   املشاركة
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للمراجعة ستقدم ال املعلومات بإعداد الدول تقوم بأن سان حقوق مجلس عملية أو ع

جمي مع الوط املستوى ع واسعة املعنيةشاور ات ا ذا. ع وفر مفيدة و فرصة ي املد للمجتمع

مبكر وقت العملية تنخرط ي   للغاية

الدول  سان بحقوق املتعلقة القلق بواعث شأن املعلومات ا تقديم مراجع تم س   ال

العامل        ة الدور املراجعة عملية ي املد املجتمع ام إلس مة امل الفرص تتمثل يةإحدى

الذي البلد سان حقوق شأن مة امل القلق بواعث شأن معلومات مراجعتھ تقديم تم  . س

يمكن          مجاالتكما إضافيا أدوارا يلعب أن ي املد معللمجتمع بالتعاون وذلك أخرى

محور عت و ومية، ا غ واملنظمات الدولية يئات ال الفسادعض افحة ال م املحاور ن ب من

دول خاصة املتفشية رة الظا خطورة من د وا فيھ مة املسا ي املد املجتمع يئات ل املجال فتحت

مسائلة محل ة خ ذه وجعل السلطة أعمال ة مقار طار ذا لھ يمكن بحيث الثالث، العالم

ن املواطن طرف الد. من ع ا تدم آثارا للفساد أن شك منظماتال تلعب ففقد لذلك يمقراطية

املجتمع منظمات تقوم بحيث الفساد، من واملستفيدين املفسدين ة مواج بارزا دورا ي املد املجتمع

التنمية وتحقيق بالنفع م عل عود وال املجدية صالحات وراء م وحشد ن املواطن بتعبئة ي املد

   24 والرفاه

من      تواجھ قد املقابل منو العديد ي املد املجتمع والعراقيلظمات ات يجبالصعو ال

مع ي املد املجتمع عالقة ضعف املعوقات ذه ن ب ومن دافھ، أ تحقيق قصد ا ومواج ا تحد

الثالث العلم دول شھ ع ما ذه و ا، ل امتدادا ا وجعل ا اق الخ س وال القائمة ومات ا

وم ا تلك خاصة كمالألسف، ، أخرى، مرة ولألسف ا ل فاقدة ا ل و للشرعية، تفتقد ال ات

عرقل مما املنظمات أعضاء لدى افية ح و التنظيم عنصري غياب املنظمات ذه عمل عرقل

وجود و معوق اك أن أحد ع يخفى وال املشكالت، من الكث ة مواج فعال ل ش ا انخراط

امل منظمات داخل االفساد نفس ي املد من؟؟ 25 جتمع عا فمن إذن ،  

ي العر ي املد املجتمع تفعيل   :أسس

الذي       دوره ولتفعيل ي املد املجتمع منظمات أمام تقف ال ات والصعو العراقيل لتجاوز

أساسية اطر عدة ناك ي، ملا ال شاط ال وح والسياسيات العمليات ل ا محور اليوم أصبح

  :لتفعليھ

ي1 القانو طار لھ: ـ وفر و القانونية الشرعية إطار شاط وال بالعمل ي املد للمجتمع سمح الذي

اتھ حر ل ل الالزمة   .الضمانات
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السيا2 طار التنظيمات: ـ إقامة ة وحر ة الفكر و السياسية التعددية خالل من طار ذا يتجسد

كما جتماعية، و السياسية مبدأواملؤسسات ام واح السياسية بالرقابة القيام ي املد للمجتمع يمكن

سان وحقوق ات ر ا وضمان السلطة ع السل   .التداول

قتصادي3 طار خالل: ـ من جتما و قتصادي التطور مة املسا ي املد املجتمع ان بإم

و  ، قتصادية العملية وإدماجھ اص ا القطاع يقوميع ال الفردية املبادرات خالل من كذا

والنمو وة ال خلق إ دف وال املواطنون   .ا

يديولو4 و الثقا طار ة: ـ بو ال املؤسسات وتؤديھ تلعبھ ال الدور ع الوقوف يجب نا و

و ي املد املجتمع ر تطو أساس ا أل الثقافية، واملؤسسات عالم و والفعاليةوالتعليمية ضة ال عث

للمجتمع نتماء و والوالء املشاركة قيم شر و   .   26 شاطاتھ

ا ز عز وسبل ملان بال ي املد املجتمع   :عالقة

يد   : تم

العودة        أردت ا، ز عز وسبل ي املد واملجتمع ملان ال ن ب املمكنة العالقة عن ديث ا قبل

ي ملا ال النظام وم ملف اقليال فنجد العالم، شارا ان ك ملانية ال نظمة عت إذ وخصائصھ،

ند وال واليابان سكندنافية الدول و واسبانيا وايطاليا وأملانيا طانيا بر مثل قة عر نجد... دول وقد

الواليات ا طليع و النظام ذا ع عتمد ال أيضا قوة وأك عراقة ذات دول املتحدةباملقابل

املجل النظام ذات سرا سو نجد كما الرئا النظام ذات كية نظمة... مر أن القول مكن و

املطلقة امللكية من معلوم و كما تحول الذي ي يطا ال النظام من ا نظم مت واستل اتخذت ملانية ال

ي برملا نظام إ تم ومن املقيدة امللكية امللك 27 إ فإن وعليھ يحكم، وال يملك طانيا   .بر

طانيا عت و       ي النظام رائدة بر ملا د ال ديثة الديمقراطية وم تج العالم، ا  من ذلك و

ة عمق خالل طانيا  الديمقراطية التجر ستقرار بر كم لنظام السيا و وتمتاز ا ي، ملا طانيا ال بر

ا عن ا  العالم، دول  من غ ا الدستوري النظام يرتكز وإنما مكتًوا دستورا تملك ال أ  عراف ع ف

نواب الشعب يقوم النظام ذا و والعادات، والتقاليد م ومن مباشرة الشعب بانتخاب س ضم  رئ

قوم .الوزراء م بممارسة النواب و ع  املحددة سلطا شر ون  والرقابة ال التنفيذية وت  مسؤولة السلطة

ملانا أمام ا أو الوزارة أعضاء من عضو أي عن الثقة ب وللمجلس .الرئا النظام عكس ل ولھ ل

ا ا محاسب ا والتحقيق ومساءل ون  ما وعادة مع س ي  الصالحيات مقيد النظام ذا  امللك أو الرئ

ومة رمزي، ووجوده ا ل ش ملان  غلبية حزب من و ون  ما وعادة ال مة ت املةو  م  وقد مت

ل ومة ش  .عدة أحزاب ائتالف من ا
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ن       بمرحلت ملانية ال نظمة مرت خية التار الناحية يتمتع: من الذي ي الثنا النظام مرحلة

محدودة الدولة س رئ صالحيات حيث حادي النظام ومرحلة واسعة بصالحيات الدولة س رئ فيھ

ب ومة ا وتتمتع ة رمز وأحيانا وجدا ما ولكن التنفيذية، ـ جرائية الصالحيات ومامل ملانمف ال

ذاتھ؟   حد

ون        يت اعية، ش املؤسسة أو عية شر ال السلطة أو عية شر ال املؤسسة أو ملان ال س

ن مجلس من أو: عامة التنفيذية، السلطة قبل من ن مع ومجلس العام، اع باالق منتخب مجلس

زءمنتخب وا منتخبا أعضائھ من جزء ون ي أو ونقابية محلية يئات قبل من أو الناخبة يئة ال من

معينا مة(خر مجلس الرئا الثلث يخص فيما زائر ا ونان)حالة ي املجلسان ذان و ،

الصالحيات حيث من ان ساو املج) ايطاليا(م إ ي ا ال القرار عود بحيث ن ساو م غ لسأو

الشعبية رادة عن ع ونھ ل العام اع باالق تحادية(املنتخب أملانيا ـ طانيا زائر28 )بر ا لكن ،

يمكن نا ومن س الرئ طرف من ن املع الثلث ع يحوي الذي مة ملجلس عود ي ا ال القرار أن نجد

عات؟؟ شر و ن قوان من عنھ يتمخض وما ملان ال مية وأ مستوى   قياس

املباش       العام اع باالق املنتخب و و واحد مجلس ع عتمد الدول عض نجد أننا ( ركما

سكندنافية الديمقراطية) الدول حيث من العالم الدول م أ من رأينا حسب الدول ذه عت و

والنقابية املحلية يئات ال تمثيل مثل الظروف عض تقتضيھ ن املجلس نظام إ وء وال ية، والرفا

النواب مجلس جانب إ ملان ال أخر مجلس وجود يتطلب وقد نية نمجلس( وامل شار املس

ية املغر   ).اململكة

فنجد ألخرى دولة من املجالس ذه أسماء   : وتختلف

طانيا*  اللوردات: بر ومجلس العموم   مجلس

سا*  الشيوخ: فر ومجلس الوطنية معية   ا

الشيوخ: ايطاليا*  ومجلس النواب   مجلس

عيان: ردن*  و النواب مة(مجلس   )مجلس

ال: املغرب*  نمجلس شار واملس   نواب

زائر*  مة: ا ومجلس الوط الشع   .املجلس

وتمتاز        ملان، ال أمام سياسيا مسؤولة ومة ا أن نجد ملانية ال نظمة معاي ومن

ع طا عليھ غلب مرنا العادة ون ي الفصل ذا ولكن السلطات، ن ب الفصل بمبدأ ملانية ال نظمة
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ا ن ب الالتعاون ذا و جيد، ل ش العام الشأن إدارة اجل من التنفيذية والسلطة عية شر ال لسلطة

ا وإسقاط ومة ا أداء ع فاعلة برملانية رقابة ممارسة مع أبدا   .يتعارض

باسم       ع شر ال صالحيات تتمثل ستقاللية ذه مستقلة، ة دستور مؤسسة ملان ال

إصدار  يمكن ال انھ أي ملانالشعب، ال غ ة ج ألي يجوز وال ملان ال إقراره عد إال قانون إي

ملانية ال نظمة طبعا ذا إلغائھ، أو عديالت   .إدخال

التمثيلية و: الصفة ملان ال شأة اصل الن الشعب، يمثل العام اع باالق املنتخب املجلس

ا إ ة ج ألي يمكن وال ن املواطن أو الشعب الكلتمثيل ل ا حاالت إال ملان ال عضو والية ء

ملان   لل

ملانية ال للسلطة: الدورات يمكن كما عادية دورات ا دستور محددة دورات ملان ال عقد

املقابل و الدعوة، مرسوم ا ومد ا أعمال جدول يحدد نائية است دورة لعقد ملان ال دعوة التنفيذية

دور  فتح ملان لل أعمالھيمكن جدول وضع ة حر ملان ال مجلس ل ول كذلك نائية است ة

العادية الدورات عقد ال لسات   .ا

ن عي و ة السنو وموازنتھ الداخ نظامھ ملان ال يضع حيث ، شؤونھ إدارة ملان ال انفراد

لھ ن ع التا ن املوظف   .وترقية

ملان ال أعضاء ال: استقالل أعضاء صانةيتمتع ا رفع يجوز فال ملانية، ال صانة با ملان

نفسھ ملان ال من بقرار   .  29 إال

إيجاد       ع تلزم ال ي املد املجتمع يئات من املنحدر ملان ال ا يتمتع ال املزايا ذه

ا وإبراز ا عند الوقوف تتطلب وسبل اطر وفق ما بي مستمرة   .عالقة

القضاي      السياسيةإن ياة ا واملتمثلة والوطن الدولة م وال ية واملص امة ال ا

رأيھ ع للوقوف الشعب إ العودة تتطلب دل ا ا حول يثار وال جتماعية، و قتصادية و

إيجابا أم سلبا املعتمدة امج وال السياسات نتائج تحمل س ونھ ل ا،   .   شأ

ب      العالقة ز عز املشاركة،إن لفكرة جديدة مساحة خلق ع ملان، وال ي املد املجتمع ن

واليتھ إ مطمئنا عد لم ملان فال الناخب، املواطن ظة و حالة فقط ع عد لم ال املشاركة

املدنية وقواه املجتمع طرف من عة متا بدون ض كتفو عية شر ال. ال والالتواصل التباعد حالة إن

امل ت املمكنةم السبل عن والتق البحث مر يتطلب وعليھ ن مقبولة عد لم السابق راحل

ذه لتدعيم ا إل الرجوع يمكن عاملية تجارب ناك ل و ي؟ املد واملجتمع ملان ال ن ب العالقة ر لتطو

خالل من املرجعية" العالقة السيا" املقارنة العالم املقارنة ذه ت   ؟...إن
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العملية       للمواطن فعالة مشاركة ضمان ع قدراتھ املتمثلة التمثي النظام أزمة إن

املباشرة الديمقراطية إ التفك بنا عود أن يمكن الدمقرطة إطار من30 السياسية، بالرغم

منظمات أمام املجال فتح ولكن املوضوعية، سباب من للعديد العودة ذه ياستحالة املد املجتمع

ممثال غ أصبح الذي التمثي النظام نقائص غطية و العملية ذه من التقرب انھ الوا. بإم ومن

دي مؤ يكن لم ال الطارئة، سئلة ذه ضمن يبقى ي، املد واملجتمع ملان ال ن ب العالقة سؤال أن

ا بطرح سمح التمثي   .النظام

العالقة      التفك الديمقراطيةإن مسار داخل أساسا يوجد ي، املد واملجتمع ملان ال ن ب

وار ا وديمقراطية شاركية ال الديمقراطية اجس التفك ذا يرتبط لذلك بالتأكيد ا خارج س ول

  . * والتداول 

املواطن     ن ب الفجوة ر مظا مع وتفاعال الفكري، السياق ذا ي(داخل املد ) املجتمع

مل السيا(انوال قنوات) العالم فتح سبل عن ية الغر الديمقراطية بحثت ن، واملقرر ن الناخب ن و

ظة ر ا الناخب ن ب العالقة شكالنية خارج ن، املواطن ن و النيابية املؤسسات ن ب تواصل

الوالية مدة طوال ا بمشروعي املحصنة عية شر ال املؤسسة ن و   .اختياره

املجتمعكذا       تواصل مؤشر معياري، ل ش تقدم القيم، ي ملا ال العمل دالئل أصبحت

ي ملا ال العمل ور، املذ املجتمع وممث يئات مة مسا انية وإم ملان، وال ي ع،(املد شر ال

العمومية السياسات تقييم الوظيفة). املراقبة، مية أ تقييم ساسية و اسمة ا املؤشرات كأحد

ملانية ،. ال الدو ي ملا ال تحاد طرف من املعد يدة، ا املمارسة دليل يتحدث مثال السياق ذا

ن،. 2006عام املواطن من أك لقدر متاحة ملانات ال تجعل أن ا ا بإم ال ال ش و الصيغ ع

ن املواطن ن ب املباشر تصال أساليب أوال ق، طر عن وجماعات، نأفرادا تمك وسائل ثم م، ونوا

م ملشارك يأة امل الفرص ا وأخ لھ، م عرض حالة م ع الظلم ورفع م مشكال حل من ن املواطن

ملان ال ان أعمال من ذلك وغ عات شر ال سن   . 31 مراحل

م       حول املرجعية وثائقھ إحدى ة ا وال القانون حكم ر لتطو ي العر املركز بادئأما

أساسية مبادئ عة أر ع نطلع أن فيمكن ، الصا ملان   :ال

واملشاركة 1   التمثيل

  ستقاللية .2

 داء .3

ة .4 ا  ال
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و     املشاركة ذه من ات مستو بثالثة يتعلق مر أن نجد املشاركة ملع تحليلھ   :و

ول  الناخب: املستوى مع دوري ل ش النائب تواصل بمدى التواصليرتبط ذا ة استمرار وحدود   .ن

ي الثا اء: املستوى وا ي املد املجتمع يئات ل شارتھ واس النائب بتواصل   .م

الثالث ان: املستوى ال ي، املد املجتمع ن للمعني ة، دور استماع جلسات عقد مدى عن يبحث

ملان ال العمومية لسات   .  32 وا

العال      فإن السلإلشارة ع مقلقة اليات إش من تخلو ال ملان، وال ي املد املجتمع ن ب قة

حة للشر ي املد املجتمع منظمات تمثيلية بمدى أساسا مر تعلق و ، شر ال للعمل الطبي

أو ومة ا عن املنظمات، ذه استقاللية بمدى أو مثال، ا مصا عن الدفاع ض املف جتماعية

الق با النفوذعن ذات املنظمات عض تمارسھ قد الذي الضغط من بالقلق أو السياسية، وى

شر ال العمل اتجاه ع يد ا ل ذه 33 والتمو جسد ينخر قد الذي الفساد ذا ع ادة ز ،

ي املد املجتمع وأدوار ووظائف وم ملف عرضنا عند إليھ شارة تمت وقد   .املنظمات

العاملية التجارب ملانعض وال ي املد املجتمع ن ب   للتواصل

سنحاول         ملان، ال أعمال ي املد املجتمع بمشاركة اصة ا الصيغ من العديد ناك

التواصل سبل من عزز و ونحسن املرجعية باملقارنة القيام من نتمكن خ علنا ا م أ عند الوقوف

ملان وال ي املد املجتمع ن ب   :واملشاركة

ات ا جميع من ن املواطن مالحظات لتلقي مفتوحة دعوة يوجھ لندي النيوز ملان ال

عالم وسائل من ا غ أو افة ال خالل من ومنظمات، أفرادا   املعنية،

بموضوع املعنية ي املد املجتمع يئات إ مباشرة الدعوة توجيھ ع عمل ي ال ملان ال

للنقاش املطروح ع شر   .ال

عادةال س ما عقد ع يداوم ي شي ال ستماع"ملان أك" بجلسات إحدى عت ال

املدنية القطاعات عن ن ملمثل لالستماع تخصص ال لسات ا ذه شيوعا، املدنية املشاركة ال أش

املدروسة ن القوان ع بمشار املعنية نية  .وامل

وحرص البيضاء، وروسيا يا سلوفي برملانات عأما ا م ي،مؤسسةا ملا ال ي املد التواصل

ن ممثل من ونة م ة شار اس مجالس و ومية، ا غ املنظمات مع اتصال مكتب ع تتوفر ا فإ

االت، ا عض و دائمة، ان مع باملوازاة املجالس ذه شتغل و اء، ا ولبعض ي املد للمجتمع

م لتلقي ضمانات فقط يقدم ال ملان قبلفال من ة مكتو آراء بتلقي سمح بل ي، املد املجتمع الحظات

قوة أك شكال ي ملا ال العمل املدنية املشاركة تتخذ البلدان من قليل عدد أنھ غ ن، املواطن



 
 3جامعة الجزائر / حاروش نور الدين .دـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
154 

سنة منذ تأسس لبنان ففي تحادية، وروسيا اللبنانية ة ور م ا ال ا و منتدى1999كما

ملا ال وار ملانا ال إ ي املد املجتمع احات واق آراء نقل إ دف ومية ح غ منظمة و و ي

ذه ن ب متبادلة شطة أ وتنظيم ومية ا غ املنظمات برنامج حول ي ملا لل املعلومات توف وضمان

سنة خالل الدوما مجلس أقر فقد تحادية روسيا أما ملانية، ال ان وال قانونا2005املنظمات ،

تحادية"ينظم لروسيا الشع من" املجلس يتألف عية، شر ال والسلطة املجتمع ن ب وسيطا باعتباره

ة مص من تحققھ ما منطلق من عية شر ال املبادرات تقييم مة م تو و ي املد املجتمع منظمات

  . 34 عامة

عام منذ قيا إفر جنوب تتوفر ل2004و ش عقد مؤسسة ع ة،، شا م داف أل سنوي

الشع" يتداولون"املؤتمر الذين والعمال، ن واملعاق ساء وال الشباب قطاعات ممث يضم الذي ،

مباشرة عالم وسائل ثھ ت عمومي   .نقاش

ع القدرة ع لية والش القانونية الناحية من يتوفر ال ي املد املجتمع ان وإذا سا، فر و

الع الديناميةالتدخل مجمل ع مباشر غ تأث ممارسة فن من يمنعھ ال ذا فإن ، شر ال مل

ي، املد املجتمع داخل ن واملعني اء ا آراء معرفة ع ملانيون ال يحرص ما غالبا حيث ملانية، ال

ة سنو انية م أو قانون مشروع أي   .اتجاه

ي ي الب النواب ملجلس يمكن تجاه نفس قصدو العمومي، للنقاش جلسات عقد

اء وا ي املد املجتمع ممث آراء  .معرفة

التعب" البوندستاغ"أما الراغبة ي املد املجتمع يئات بجميع ل ع فيتوفر ي ملا

ا ع والدفاع ا مصا   .عن

أك       بتواصل ا غ من أك تحظى القطاعات عض أن باملالحظة جديرا بدو نو ب فعالية

سان حقوق مسائل و سائية ال بالقضايا متعلقا يبقى ا أبرز ولعل ملانات، وال ي املد   .املجتمع

عام      منذ ي املكسي ملان ال ينظم كذا سنوي1998و ل ش ساء"، ال يتألف" برملان والذي

د و ي، املد املجتمع من ساء عن فضال ن ومحلي ن فدرالي ن مشرع وضعمن إ ملان ال ذا ف

جندة ع مطروحة نفس توصيات و واملرأة، الرجل ن ب املساواة بقضايا املتعلقة عية شر ال

ن مشرع عاون ز عز ع قيا، إفر جنوب ساء، بال اصة ا املوازنة مبادرة عمل با، تقر تجاه

ب ، جتما النوع ة مقار إلدخال سائية، قياوفعاليات إفر جنوب موازنة   .ناء
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أساسا يتج والذي ي، ملا ال ي املد التواصل مجاالت أك فتبقى سان، حقوق قضايا أما

ي املد املجتمع وتوصيات احات اق ع سان، قوق ملانية ال ان ال من العديد انفتاح مدى

سان بحقوق   . املع

إجمال يمكن العموم العملوع ض املف والصيغ أفضلجراءات لتواصل ضمانا ا

سبق البنود من قائمة ملان، وال ي املد املجتمع ن يدة"ب ا املمارسة تحاد" لدليل طرف من املعد

ي فيما ا حدد أن الدو ي ملا   :ال

  املوضو حسب منظم ومية ا غ املنظمات ضم و ور م ل متاح عام ل عوجود

أبجديا ومرتب املنظمات ذه تمام   .ا

 اء با خاص ل   وجود

 وجلسات القانون، بمشروعات ور م ا إلبالغ عالم وسائل باستخدام فعالة دعاية إجراء

ملانية ال  .ستماع

 مشة امل املجموعات عن املمثلون م ف بمن ن، املعني اء وا املنظمات إ دعوات توجيھ

م ذلك ان مم أدل عرضوا أو م مالحظا ليقدموا  .الئما

 للمناقشة فراد من ن املواطن مالحظات لطرح إجراءات  .وضع

 املقدمة املالحظات جميع يضم ت ن ن شبكة ع عام ل  .وجود

 املقدمة ية الشف لألدلة ة مكتو صات م وإعداد املحلية املراكز استماع جلسات  .تنظيم

ا اق يوقبل ملا ال تحاد حدده ملا إضافة ملان، وال ي املد املجتمع عالقة ز لتعز السبل عض ح

زائر وا املغرب من ل ملان وال ي املد املجتمع واقع معرفة نحاول ،   الدو

زائر ا ي املد واملجتمع ملان ال ن ب العالقات   : واقع

والسيا           عالمية الساحتان يعرفت الثا النصف ي املد املجتمع وم مف زائر ا سية

املا القرن يات ثماني النظام.  35 من فيھ ان الذي الوقت ديد ا وم املف عن ديث ا بدأ لقد

ونمط السياسية مؤسساتھ وشرعية ، قتصادية قاعدتھ حادة أزمة ش ع زائري ا السيا

الدولة ع املعتمد ا املجالسي ح بل فقط، السيا املجال س ل وحيد، كفاعل

جتما و أو. قتصادي شعبيا وما مف منھ أك رس وم كمف ان ة الف ذه وره ظ لكن

ي. معارضا املد املجتمع عن ديث با الرس عالم وسائل خالل من السياسية السلطة قامت لقد

أك اجتماعيا، لھ ج و جديدة،وال وسيلة جعلھ ية ب أخرى، سياسية أو اجتماعية قوة أي من
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زمة من روج وا نتقال عملية إنجاز ع ا ومساعد السلطة قاعدة لتوسيع وسياسية، تنظيمية

القائم حادي للنظام والسياسية القانونية.  36 قتصادية الناحية دستور  فمن أن نتج1989نجد

خ تفر منعنھ ون زائر ا عرفھ لم قص قيا وقت والنقابات حزاب و معيات ا من كب عدد

الدستور . قبل ينص ات، ر وا قوق با املتعلق ع الرا فصلھ ق33مادتھ2008و ا ع

و  سان لإل ساسية قوق ا عن معية ا ق طر عن أو الفردي أنالدفاع الفرديةع ات ر ا

نص.ةمضمون ماعيةوا أك قوق ا ذه أن 41املادةوتت ع تنص ،ال التعب ات حر

للمواطن مضمونة جتماع، و معيات، ا شاء للتمي . 37 وإ خاصة مادة الدستور يدرج نكما ب

زب وا معية املادةا و أال أن، 42، ع تنص حيث أحزاب شاء إ ق با شاءاملتصلة إ حق

ومضمون  بھ ف مع السياسية يمكن 38 حزاب ال أنھ تضيف ا أ لضربغ ق ا ذا التذرع

الوط اب ال وأمن الوطنية، والوحدة الوطنية، ة و لل ساسية ونات وامل والقيم ساسية، ات ر ا

ل وري م وا الديمقراطي ع الطا وكذا الشعب، وسيادة البالد، واستقالل ظل .لدولةوسالمتھ، و

أو عر أو لغوي أو دي أساس ع السياسية حزاب س تأس يجوز ال الدستور، ذا ام أح ام اح

وي  ج أو م أو عوعليھ،.ج تقوم ال ية ز ا الدعاية إ وء ال السياسية لألحزاب يجوز ال

ورةالعناصر منكما. املذ ل ش ل السياسية حزاب ع اتيحظر ج أو ملصا التبعية ال أش

ية أو. أجن ما طبيع انت ما م كراه أو العنف استعمال إ سيا حزب أي أ ي أن يجوز ال كما

ما ل   . ش

ذلك،     زائري عد ا الدستور أخرى،عود مادة ا ، معياتإ ا شاء إ حق عن ديث

ا ل الدولة يع و ع 43املادة.تحديدا مضمون أنتنص معيات ا شاء إ الدولة .حق ع

ة معو ا ركة ا ار معيات. ازد ا شاء إ وكيفيات شروط القانون ن.  39 يحدد ب الفروق واضعا

املادة ذه خالل من والنقابة معية أن 56املادة،ا ع تنص ميع: ال بھ ف مع ي النقا ق ا

ن الدستور . املواطن يكرس ، خ قوق و ا عن للدفاع وسيلة ضراب املادةحق جاء كما ، 57 

أن ع تنص القانون : ال إطار مارس و بھ، ف مع ضراب ق القانون.ا يمنع أن يمكن

دمات ا جميع أو من، و الوط الدفاع ميادين ملمارستھ حدودا يجعل أو ق، ا ذا ممارسة

العمومية عمال ةأو يو ا املنفعة   .للمجتمعذات

واملمارسة ي القانو النص ن ب ي املد املجتمع   : واقع

أبدت         علقد يات سعي ال بداية ت أجر ال املقارنة ية العر الدراسات عض

املدنية واملجتمعات معيات اا وا ابا ةب إ زائر ا الة املنظمة ا عات شر ال عن تتحدث و

خاصةللعمل معيات ا ن و ت عملية معوي عواصفة، 40 ا اعتمادا سامحة بامل ن القوان ذه
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س التأس شروط عن تتحدث ال معيات ا قانون من عة السا الو املادة إال ال ا نظر تتطلب

املختصة السلطات لدى ح أن. التصر نجد باملقابل وزارةلكن رقابة تحت الواقع معية ا

مباشرةا   . لداخلية

املقارنة       ية املغار الدراسات ات 41 إحدى الصعو نوعية عن الوقوف الضعفتم ونقاط

التا ل الش ع ا تختصر ال بالطبع، ة زائر ا ا ف بما ية، املغار معيات ا ا ل تتعرض  :ال

 ا ال بالقدر شفافة ست ل معيات وا الرسمية ات ا ن ب  .العالقات

 الرسمية ات وا املؤسسات قبل من ك وشر كمحاور فعليا ا ف مع غ معيات  . ا

 ات وا املؤسسات ن و معيات ا ن ب ة املطلو املتبادلة الثقة الكفاية، فيھ بما تتوفر، ال

 .الرسمية

 ممأسسة ست ل معيات وا الرسمية املؤسسات ن ب والشراكة العمل  .عالقات

 مع ا ااستفادة ال بالقدر شفافة ست ل الرسمية املالية املساعدات من  .يات

 مقرات ال أو معيات ل دائمة مقرات ع صول ا دف معروفة وإجراءات قنوات توجد

ع املشار  .الستقبال

 ارج ا من واملساعدات بات ال استقبال ة ر ا تملك ال معيات  .ا

 إجراءا من للكث تخضع معيات ا االزالت حصول عند الضرائب، من والعديد مركة ا ت

ا عمل وس املادي ا وضع ع سلبا يؤثر مما ؛ ارج ا من بات أو مساعدات  .ع

 القوة نقاط من الكث ا تقابل ال ذه الضعف نقاط ورة، املذ الدراسة نفس وقد. حسب

ن ب من أن بالتذك الدراسة قوةاكتفت انقاط ي املد مااملجتمع عد أن يمكن وجمعياتھ، زائر

  : ي

 ا قيادا رأس وع معيات ا داخل واملرأة الشباب يحتلھ الذي البارز  . الدور

 املجتمع جمعيات قيادات العلمية والنخب لة املؤ الفئات تحتلھ الذي اص ا الدور

والتنمية ئة الب بميدان ا م تمة امل تلك خاصة ي  .املد

  استمر ا اوأخ إل ن سب واملن معيات ا أعضاء ن ب التطو العمل قيم ة   .ار

ملان وال ي املد   :املجتمع
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انية       إم ألعمالھ املنظم العضوي القانون وال الداخ قانونھ ال يتضمن ال غرفتيھ ملان ال

املادة نا ن است إذا أعمالھ ان ل ش بأي ي املد املجتمع إلشراك الداخمن43قانونية القانون

أنھ ع تنص ال الشع الوط ائمةللمجلس الدّ ان لّ تدعو،يمكن أن ا، أشغال ممارسة إطار

ا امّ م أداء م لالستعانة ة خ وذوي ن مختّص اصا   . أ

ة ان47املادّ ال عمل طرق تحدد و ي ما ع ا ج من   .تنص

اجتمأن- قرارات ص ّ م ائمةيحّرر الدّ ان الّ   .اعات

الدائمة - نة ال أرشيف املسموعة شرطة   .تحفظ

نة - ال س رئ بموافقة إال ا عل طالع يمكن   .ال

عية - شر ال ة الف اية املجلس أرشيف لدى شرطة ذه   .تودع

تنص مة38املادةكما ملجلس الداخ القانون أنھمن ع ا   :بدور

لالستعانة يمكن- ة خ وذوي ن مختص اصا أ تدعو أن ا، أعمال ممارسة إطار الدائمة، ان ل

ا ام م أداء    .م

يمكن - نةلال ال مكتب ذلك مسؤولية تحمل و ا، محاضر إعالن أو شر مة مجلس  . ان

أشغا - يالت ة سر ع املحافظة مسؤولية املختصة ة دار املصا سمحتتحمل وال ان، ال ل

املختصة نة ال مكتب من بإذن إال ا ل    .ستماع

ب  ا و املادة ذه املقصود أن ع كصكمما بمختلفال ي املد املجتمع منظمات

التنظيمية ا ال  ؛أش

عية شر ال نتخابات اب اق مناسبة و ة خ املدة إليھ أت ارج ا من العمل

تواجداملنظمات سبة ع املرأة بحصول للمطالبة ة سو عن ال تقل شيحات% 30ال ال قوائم

  .لالنتخابات

أن        ا، أخ العلم ثنمع الدائمة انھ ضمن يضم ال الشع الوط ةعشر املجلس

معويواحدةنةإال  ا بالعمل وتم اأال شاط وال اضة والر الشباب ال 42 معوي نة

مثل غيب ن ح ي، املد املجتمع منظمات ع ي ملا ال العمل مراحل عض ي جز بانفتاح قامت

سع ال مة مجلس ان عن ي املد باملجتمع املرتبط تمام   .   ذا
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املختلفة ي املد املجتمع ملؤسسات انية إم يمنح الذي ي القانو النص ا،غياب رأس وع

مع والرابطاتا والنقابات ق من،يات طر عن شر ال ا عمل ملانية ال املؤسسات مع املشاركة

ذا حول تلتف أن حاولت ممارسات بروز يمنع ،لم القانونية النصوص الرأي وإبداء ا ل ستماع

من االت ا عض سمح لھ، بتفس وتقوم ال" مشاركة"القانون ان ال عمل ملانيةمعيات

جتما ع الطا ا عل غلب ال ذه.املتخصصة سمحت رؤساءلقد إ باالستماع املمارسة

م باعتبار الغالب الوطنية معيات اء"ا حصر" خ بموجبھ يتم ال خ من نوع أمام أنفسنا لنجد

إ خ ذا ل وتحو ا س رئ معية املتخصص" خب"ا نة ال لھلتتمكن ستماع من   .ة

النصوص مع العالقة ذات امللفات عض ملناقشة برملانية أيام تنظيم إ وء ال تم كما

للنقاش املطروحة ا؛القانونية صو وإسماع ا حضور من ي املد املجتمع جمعيات لبعض سمح مما

للنقاش املطروحة القضايا   . حول

املغر   اململكة ملان وال ي املد  يةاملجتمع

عالقة      أية ملان، ال ملجل ن الداخلي ن النظام أو ي، املغر الدستوري القانون ينظم ال

العمالية النقابات تمثيل ماعدا ن، شار املس ومجلس النواب مجلس ن و ي املد املجتمع ن ب ضة مف

ي الثا ن(املجلس شار املس فت). مجلس اتجاه تصب بوادر توجد ال انھ للتواصلكما قناة ح

ي املد ي ملا   .ال

ي      ملا ال العمل ورة ص ع ي املد املجتمع تأث تصور انية إم عدم بالضرورة ع ال

ي املغر ي املد املجتمع بأن القول يمكن حيث ع، شر ال ات اتجا ع املجتمع ذا تأث أو الواقع،

بـ ن الباحث أحد أسماه ما مصادر من ات"أصبح املقار إعمال حاالت تزايد مع خاصة شر ال يحاء

ي املغر ي املد املجتمع ات خ وتطور الدولة، طرف من العمومية السياسات إنتاج شاركية ال

مھ ال القضايا افع املجتمع. بال داخل ن فاعل تضم ة شار اس أو ة دستور مؤسسات وتواجد

تق ا صالحي من ون و ي ناملد مع مجال ع شر بال توصيات   . 43 ديم

الذي       اكم ال ع الوقوف يمكن ي، ملا ال ي املد للتواصل شمة املح البدايات ذه وداخل

من مجموعة بصدد عية، شر ال املؤسسة لدى ا ترافع خالل من سائية ال املدنية الفعاليات حققتھ

امل وقضية ي سا ال الشرط م ال ن أوالقوان سرة مدونة عديل ا م مسا ع سواء ساواة،

قانون عديل طرح خالل من أو ساء، لل السياسية واملشاركة ي يجا التمي فكرة عن الدفاع

سية   ...ا

صيغ إحدى لذلك، ملانية، ال الفرق طرف من املنظمة الدراسية يام صيغة وتبقى

ال إذ ي، ملا ال ي املد الالتواصل اللقاءات، ذه ي املد املجتمع فعاليات إشراك يتم ما غالب
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ي ملا ال الفضاء خارج من ن ملتدخل عادة خاللھ ستماع مدنية(يتم جمعيات ممث اء، و...)خ ،

املجتمع وممث ن ملاني ال ن ب وحوار نقاش وليدة، ا، نفس الدرا اليوم فكرة ون ت االت ا عض

ي، ياملد املد املجتمع ات ج وإحدى ي ملا ال ق الفر ن ب شراكة الدرا اليوم تنظيم يتم   .أو

أو     ومة ا أمام ا احا اق بطرح ي املد املجتمع فعاليات تمام ا مالحظة ع الوقوف إن

ا سلو يبقى ملان، ال أمام احات ق تلك بطرح ا تمام ا من أك امللكية، املؤسسة إ"عقالنيا"ح ،

مثال عمال رجال محاوالت كب حد إ شبھ سلوك و و السلطة، مواقع إ رأسا يتجھ ألنھ ما، حد

ع بالتأث م تمام ا من أك ي املل املحيط ع أو وقراطية الب وساط ع مباشر ل ش للتأث

ملان   .ال

عض     لھ خلص بما زم ا الصعب من ان اعتباروإذا انية إم عذر حول ن، الباحث

النقدي العمومي املجال لتحقق كفضاء ملان القوى44 ال عض ضغط أن و إقراره يمكن ما فإن

مدونة بلورة كحالة العمومي، وار ا امش ع مؤسسة إ ملان ال الغالب يحول جتماعية

ع ا بال العمالية النقابات تمسكت عندما عدالشغل، و ي، املؤسسا املجال خارج القانون ذا

ي أوتوماتي ل ش عليھ ليصادق ملان ال إ املشروع إحالة تمت فقط فمن. ذلك الة ا ذه مثل و

ما وإ املؤسسات، داخل الطبي للتداول ن ب انزالق إ تحول قد ي املد املجتمع ضغط أن الوا

سميتھ الفئ"يمكن ع شر ال لق لألمة" وي بم ي النيا التمثيل وم ملف مباشر   .كنقيض

خارج      مشروع، مسودة ح أو قانون مشروع حول النقاش نفاذ اس فإن أخرى حاالت و

الغالب النقاش، ذلك الواسعة املدنية املشاركة ناحية من ذلك، مية أ ع ملانية، ال املؤسسة

ال  الفعاليات عض فعل ردود يث احتضانما ي النيا املجلس وظيفة دور حول سائلة امل ملانية

السياسية القضايا مختلف حول العمومي وار     45 ا

ملان بال ي املد املجتمع عالقة ز عز ي؟... سبل املد ملان   ال

وملصا       زائر ا شر ال للعمل مفيدة ون ت أن ن الطرف ن ب العالقة تصور يمكن ال

شعاملوا وتجنيد اح اق قوة إ فعال لتتحول ا، نفس ي املد املجتمع مؤسسات قدرات ة تقو دون طن

ة وا داف بأ خاللممثل املاديةمن بالوسائل ا ودعم ضمنھ شتغل الذي ي القانو طار ن تحس

لعمل ة الضرور ة شر   .اوال

خدم،لذا      وذلك ا، وتمتي العالقة ذه ز عز سبل احاتفإن اق ع وعالوة للمواطن، ة

املتمثلة الدو ي ملا ال فعاليةتحاد مع اء با خاص وآخر ور م ل متاح عام ل وجود

لطرح إجراءات ووضع ن، املعني اء وا املنظمات إ دعوات وتوجيھ ور م ا إلبالغ عالم وسائل
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شبكة ع عام ل وجود و ن املواطن وتنظيممالحظات املقدمة املالحظات جميع يضم ت ن ن

إ باإلضافة املقدمة، ية الشف لألدلة ة مكتو صات م وإعداد املح املستوى ع استماع جلسات

ي ما اح اق يمكن ذا   :ل

 القانون خالل من ن الطرف ن ب العالقة ن بإشراكتقن سمح بحيث ملان لل الداخ

املد املجتمع ملانمؤسسات ال ل يا داخل للنقاش املطروح باملوضوع العالقة ذات الرأي،ي وإبداء

أفراد مجموعة ي املد املجتمع منظمات ل نخ ال ح اء معيات ا رؤساء دعوة فقط س  .ول

 من وممثل، قوي ي مد مجتمع وجود املتمثلة ا دستور ا عل املنصوص التعددية تجسيد

الت عملية واتحاداتخالل ونواد جمعيات ل ش نضمام و التكتل ع فراد ودعم يع و شئة

حياء ان من والبداية ا وغ  . ورابطات

 املعادلة طر ن ب العالقة ي،مأسسة املد واملجتمع ملان ديمومة،ال أك ا وجعل

وشفافية ة   .واستمرار

  و املواطن اتجاه ي ملا ال عالم داءدعم ن تحس الفعالة ما ملشارك ي املد املجتمع

مباشرة غ أو مباشرة قة بطر ي ملا   .ال

اتمة   :ا

ار     إن أو ل ج اليوم ألحد يمكن الديمقراطي ال التطور عملية ي املد املجتمع مية أ

ا ياة الناظمة عات شر ال وسن السياسيات صياغة املدنية شاركية ال وعليھوضمان ن، ملواطن

أجل من ا، ومأسس ملان وال ي املد املجتمع ن ب ما العالقة ر لتطو ضرورة من أك أصبح مر فإن

وض   ال

العالقة ذه الستدامة حقيقية فرصة أمام اليوم ية املغار والدول امل، مت سيا بإصالح

تط ع ن الطرف ن ب ما وار وا التواصل آليات مأسسة خالل يكفلمن بحيث القانونية القنوات ر و

طراف جميع ات وحر   .حقوق
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  .440، ص 2008دراسات الوحدة العربیة،  مركز 

  2006تموز 16 شبكة النبأ المعلوماتیة، األحد ؟ العراق،  ما ھي فكرة المجتمع المدنيـ جمیل عودة،  2

، اإلمبراطور الروماني الذي سن ھذا المرسوم الشھیر الذي یقضي بمنح صفة المواطن قراقالـ مرسوم  *
  ...لرومانیة أسوة بالشعب الروماني بمدینة روماالروماني لكل رعایا اإلمبراطوریة ا



 
 3جامعة الجزائر / حاروش نور الدين .دـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
162 

مركز : ، القاھرة)عبد السالم حیدر: ترجمة(، المجتمع المدني، النظریة والتطبیق السیاسيـ فرانك آدلوف،  3
  .23، ص 2009المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات، 
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  10، ص 2008
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: ، عمانالعھد القدیم، دراسة نقدیةعلي سري محمود المدرس، : ، أنظر...حیث المحتویات إلى خمسة أقسام

  .339،  ص 2007یع، األكادیمیون للنشر والتوز

  .97، ص 2011دار المنھل اللبناني، : ، بیروتالفكر السیاسي الحدیث والمعاصرموسى إبراھیم،  – 5

مركز المحروسة للنشر والخدمات : ، القاھرةمفھوم المجتمع المدني، قراءة أولیةـ علي عبد الصادق،  6
  .20، ص 2004الصحفیة والمعلومات، 

المؤسسة الجامعیة : ، بیروت)ترجمة محمد عرب صاصیال(، ریخ الفكر السیاسيتاجان جاك شوفالییھ،  – 7
  .382، ص  1999للدراسات والنشر والتوزیع، 

، ص 1999منشورات جامعة باتنة، ): الجزائر(باتنة محاضرات في الفكر السیاسي،عبد المجید عمراني،  – 8
121  

  228، صالمرجع السابق الذكرجون جاك شوفالییھ،  – 9

دار الفكر، : ، دمشقمقارنة المجتمع المدني واألھلي من منظور إسالميـ سیف الدین عبد الفتاح إسماعیل،  10
  98، ص 2003

  .89، ص 1998مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتالمجتمع المدني، دراسة نقدیةـ عزمي بشارة،  11

، 2003دار الفكر، : ، دمشقي من منظور إسالميمقاربة المجتمع المدني واألھلـ سیف الدین عبد الفتاح،  12
  .98ص 

مركز دراسات الوحدة : ، بیروت2، طآلیات التغیر الدیمقراطي في الوطن العربيـ  ثناء فؤاد عبد هللا،  13
  282، ص 2004العربیة، 

  .12، ص المرجع السابق الذكرـ عیسى الشماس،  14

، مجلة دوریة تصدرھا وزارة العالقات مع البرلمان، "الوسیط" ـ بوزید لزھاري، المجتمع المدني،   15
  .22، ص 2008، السداسي الثاني، 06الجزائر، العدد 

  .57، ص 2003دار الفكر، : ، دمشقالمجتمع األھلي ودوره في بناء الدیمقراطیةـ محمد مورو،  16

، ، دراسات إستراتیجیةمدنيـ بن تامي رضا، المجتمع المدني والمؤسسات السیاسیة، دعائم بناء المجتمع ال 17
مجلة فصلیة علمیة محكمة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، 

  132، ص 2009، سبتمبر 8العدد 

  134، ص المرجع السابق الذكرـ بن تامي رضا،  18

دراسات دني أم مجتمع وطني، ـ یوسف حنطابلي، رھانات المجتمع المدني في الواقع العربي، مجتمع م 19
، مجلة فصلیة علمیة محكمة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلیمیة، اجتماعیة

  10، ص2009الجزائر، العدد األول، أفریل 

  .23، المرجع السابق الذكرـ عیسى الشماس،  20
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اإلصالح الدیمقراطي عبد القادر رزیق المخادمي، : ، نقال عن2004فیفري  13ـ جریدة الحیاة اللندنیة لیوم  21
، ص 2007دار الفجر للنشر والتوزیع، : ، القاھرةفي الوطن العربي بین القرار الوطني والفوضى البناءة

225.  

  287، ص المرجع السابق الذكرـ ثناء فؤاد عبد هللا،  22

غیر  رسالة ماجستیرجتمع المدني الجزائري، ـ عبد اللطیف باري، المجتمع المدني العالمي وتأثیره على الم 23
  .25، ص 2007منشورة، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر، 

دفاتر ، "نحو تفعیل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في إفریقیا" ـ صالح زیاني، عادل زقاع،  24
 األول، العدد ورقلة، جامعة ، وق والعلوم السیاسیةمجلة دوریة محكمة تصدر عن كلیة الحق السیاسة والقانون،

  65 ص ،2009 جوان

  68، ص المرجع السابق الذكرـ صالج زیاني،  25

  298، ص ، المرجع السابق الذكرـ ثناء فؤاد عبد هللا 26

منشورات الحلبي : ، بیروتاألنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق دراسة مقارنةـ عصام سلیمان،  27
  .17، ص 2010قوقیة، الح

  .20، ص المرجع السابق الذكرـ عصام سلیمان،  28

  .28، ص المرجع السابق الذكرـ عصام سلیمان،  29

: ـ اجتھد العدید من المفكرین والفالسفة في وضع العدید من التعاریف للدیمقراطیة، فمنھم من عرفھا بأنھا  30
وھو " حكم الشعب بالشعب وللشعب:"آلخر بأنھا ویرى ا" حكم الشعب بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب"

المفھوم الكالسیكي للدیمقراطیة، واألكید أن الدیمقراطیة لم تستقر على تعریف واحد جامع مانع صالح لكل 
زمان ومكان، فقد أفرزت التجارب الدیمقراطیة المختلفة عبر التاریخ  مجموعة من المبادئ والقواعد التي 

، وإذا كان المفھوم الكالسیكي السابق قد تناسب في فترة معینة مع البیئة التي ولد فیھا توصف بكونھا دیمقراطیة
وھو المجتمع األثیني، فإن التطورات التاریخیة والتحوالت المعرفیة قد عملت على تھمیش ھذا المفھوم 

قاعدة " روسو"الكالسیكي، ومثال على ذلك عندما طرحت صعوبة أن یحكم الشعب نفسھ بنفسھ، لذلك استبدل 
الدیمقراطیة النیابیة محل " روسو"اإلجماع بقاعدة األغلبیة ومع صعوبة األخذ بقاعدة األغلبیة أیضا طرح

  : أنظر...المباشرة والتي كانت بدرتھا األولى في أثینا كما ھو معلوم

امعة تعني ، مجلة مستقلة ج"المغرب الموحد"نورالدین حاروش، الدیمقراطیة حكم الشعب أم حكم الحزب، 
  .29، 27، ص ص 2011، ماي 12بشؤون المغرب العربي، تونس، العدد 

لیورغن حول المجتمع المفتوح او الفعل التواصلي والفضاء المفتوح  كارل بوبرـ یمكن االستشھاد ھنا بابحاث  *
  ...وغیرھم آلن تورینأو نقد الحداثة  ھابرماس

 Voir : « Parlement et démocratie au vingt et unième siècle : guide de bonnesـ   31
pratiques »                  in (http //www.ipu.org) 

  www.arabruleoflow.org: لمركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة ـ ا32 

 Parlement et démocratie au … » op citـ  33

  www.rarbparliaments.org" حالة لبنان: نظام اللجان النیابیة والمجتمع المدني "یاض غنام رـ  34

ـ كان الجزائریین قد عرفوا تجربة  جمعویة محدودة  في ظل الحكم االستعماري بدایة القرن الماضي،  35
رى وتركزت حول العمل الثقافي والریاضي والفني قبیل بروز الحركة اقتصرت على أبناء  بعض المدن الكب

  .الوطنیة بمطالبھا السیاسیة الواضحة

، مجلة ، الوسیطالواقع واألفاق: ـ عبد الناصر جابي، العالقات بین البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر 36
  .35، ص 2008لسداسي الثاني من سنة ، ا05دوریة تصدرھا وزارة العالقات مع البرلمان، الجزائر، عدد 
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  41، المادة 2008ـ الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الدستور  37

  42، المادة 2008ـ الدستور  38

  43، المادة 2008ـ الدستور  39

  ـ یمكن العودة إلى دراسات السیدة صارة بن نفیسة ضمن ھذا الموقع االلكتروني  40

http://www.cedej.org.eg  

unccd.org-www.gm 41  

الماّدة : ـ  لیس ھناك ما یحدد مھام اللجنة إال ما جاء في المادة المذكورة أسفلھ بالشكل العام الذي جاءت بھ  42
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