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 ص:امللخ

َؼزرب اجملزّغ ادلذين ِٓ أُ٘ ادلىامُغ       

  ادليشوؽخ ػًٍ غبٌت ادلغزىَبد، ؽُش أْ اٌذوٌخ

اٌذديمشاىُخ رؼيُٗ ثؼذا ٘بِب، وّب رؾغغ ػًٍ  

رؼُُّ ٔؾبىبرٗ ادلذُٔخ اٌيت رؼىد ػًٍ و ريىَشٖ

اجملزّغ ثبٌفبئذح. ٌىٓ ٔؾبه اجملزّغ ادلذين يف 

اٌذوي اٌغشثُخ َؼيُٗ أثؼبدا خبفخ ِضبٌُخ 

ِمبثً  ،ِٕؼضٌخ ػٓ لُُ اجملزّغ األخاللُخ

ُخ اجملزّؼبد اإلعالُِخ اٌيت رؼزرب اٌمُُ األخالل

 أعبعب ٌٍؾُبح،  

َغٍو ٘زا اٌجؾش اٌنىء ػًٍ ريىس         

ِبصاٌذ يف و ادلٕظّبد اٌيت ِضٍذ اجملزّغ ادلذين

ادلّبسعخ اإلعالُِخ، مث االخزالي احلبفً ثؼذ 

 ِربساد رٌه.  و دخىي اجملزّغ ادلذين اٌغشيب

Résumé:

 

La société civile est l'un des 

thèmes les plus importants de la plupart 

des niveaux, où l'Etat donne une dimension 

importante de la démocratie, et encourage 

le développement et la diffusion des 

activités de la société civile qui sont 

d'intérêt. Cependant, l'activité de la société 

civile dans l'Ouest donne les proportions 

idéales, particulièrement isolé de  la 

valeurs morales de la société, par 

opposition aux sociétés islamiques, qui 

sont essentiellement les valeurs morales de 

la vie. 

Cette recherche met en lumière 

l'évolution des organisations qui 

représentent la société civile et en est 

encore à la pratique islamique, et le 

déséquilibre de la société civile après 

l’Ouest et pourquoi.     
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 مقدمة:
 ًُ ػًٍ األدثُبد اٌؼشثُخادلؼبفش دخو ِقيٍؼ اجملزّغ ادلذين دبفهىِٗ احلذَش

وجذاَخ فؼٍُخ  -فًٍ اهلل ػٍُٗ وعٍُ-ؽُش ال جيذ أفىٌٗ ِٕز دوٌخ اٌشعىي ،اإلعالُِخو

فىضًن ِٓ اٌذساعبد واٌمشاءاد ٔفذ  ،-سغُ ااٍلخزالف احلبفً يف رٌه -ٌٍذوٌخ اإلعالُِخ

ُب ٍ٘ ربسخي -ػًٍ ؽذ رؼجًن٘ب  -اػزربد  اٌذوٌخ اٌؼشثُخ اإلعالُِخ و ٘زا األِش سببِب

وّب  ،دَٕبُِىُزٗو دوٌخ ىبغُخ سبزذ غٍجزهب ِٓ اٌغٍجخ اٌؼغىشَخ ٔبفُخ اعزمالٌُخ اجملزّغ

رىعذ دساعبد أخشي وؾفذ اٌؼىظ ؽُش وعذد شلبسعبد اعزّبػُخ ؽجُهخ دبّبسعبد 

ؽىت ادلؼبفش ثىعىد ِإعغبد األِخ وّب َقيٍؼ ػٍُهب، اٌيت مل و اجملزّغ ادلذين احلذَش

ئمبفخ ئىل دوس اٌؼٍّبء  ،وبٔذ سببسط رٕظُّب أٍُ٘ب زلىّبو دوس٘بو رىٓ ِذرلخ يف اٌذوٌخ

فؼبٌُبد اٌىلف  وفىال ئىل دخىي اجملزّغ ادلذين اٌغشيب اٌغبؽخ اٌؼشثُخ و يف ادلغبعذ

 ِىالف ِزجبَٕخ ػٓ أعغٗ اٌغشثُخ.و اإلعالُِخ ثفؼً ػىاًِ

ادلفهىَ  ٍف دخىيفىُف وبٔذ ومؼُخ ادلٕظّبد اٌؾجُهخ ثبجملزّغ ادلذين؟و ً٘ خ

 اٌغشيب ِٓ آصبس؟

عذد يف اٌغبؽخ و ذلزا اٌغشك مت اٌزيشق يف ٘زٖ اٌذساعخ ئىل اٌفؼبٌُبد اٌيت

 اإلعالُِخ ثذءا ثبدلٕظّبد األٍُ٘خ ِشوسا ثبألولبف مث اٌزشوُض ػًٍ اجملزّغ ادلذين اٌغشيب

 خٍفٗ ِٓ آصبس. ِبو

 :اجملتمع األهلي -1
 ُِخ اٌذوٌخ اإلعالو رأعُظ اجملزّغ األٍٍ٘ -1-1

رغُّخ اجملزّغ ادلذين هبزٖ اٌؼجبسح رفشك ِفبسلخ ِٕهغُخ ِؼمذح، ؽُش ثزؼجًن 

عٍيخ و َذي ػًٍ اسرجبىٗ ثبٌزغشثخ اٌغشثُخ اٌيت رؼين ِؼبسمخ اإلليبع civil--ادلذُٔخ

اٌزغشثخ اٌؼشثُخ اإلعالُِخ،  فبدلقيٍؼ ادلىعىد يف و ٘زا ِب َزؼبسك ِغ ادلجبدب،اٌىُٕغخ

الٍِ ٘ى اجملزّغ األٍٍ٘ لجً ظهىس اٌذوٌخ اٌمىُِخ أو ِإعغبد األِخ اٌزشاس اٌؼشيب اإلع

 .(1)ٌٍخشوط ِٓ ادلأصق ادلٕهغٍ ٘زا

ِّش اٌزأعُظ ٌٍّغزّغ األٍٍ٘ أو ثذًَ ادلذين ثبدلفهىَ اٌغشيب ثؼذح ِشاؽً ِٕز دوٌخ 

ٌُظ و اٌشعىي ػٍُٗ اٌغالَ، ؽُش سثو وأعظ ٌفىشح اٌذوٌخ اٌيت ِٕؾإ٘ب اجملزّغ األٍٍ٘

زلال و ِشوضا ٌٍزغّغو ظ. أوي خيىح ٌٍزأعُظ وبٔذ ادلغغذ اٌزٌ ِضً ِذسعخ ٌٍزؼٍُُاٌؼى

ؽً اخلالفبد، ٌزٌه اػزرب أوي ِإعغبد أٍُ٘خ سغُ ِب و ِىبٔب الٔؼمبد اٌؾىسيو ٌٍّإسبشاد

حلمهب اٌُىَ ِٓ ربُُذ.اخليىح اٌضبُٔخ سبضٍذ يف ادلإاخبح اٌيت ػمذ٘ب إٌيب ػٍُٗ اٌغالَ 

اٌزنبِٓ ثٌن و اٌزغبِؼو ِب َمزنُٗ رٌه ِٓ خٍك سوػ احملجخو ٔقبساألو ثٌن ادلهبعشَٓ
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غًنُ٘ و إٌبط. أِب اخليىح اٌضبٌضخ ٍ٘ ئفذاس اٌىصُمخ اٌيت رٕظُ احلُبح ثٌن ادلغٌٍّن

 خبفخ اٌُهىد.

حيبفظ ػًٍ اٌذوس األٍٍ٘ يف اخلالفخ اٌشاؽذح،ئال أْ ادلٕؾً َزغًن ِٕز اٌذوٌخ 

 مُمذ اجملبي أِبَ اجملزّغ األٍٍ٘و فخ ئىل اٌىساصخاألِىَخ اٌيت ؽىٌذ ِفهىَ اخلال

فؼىد و رىافٍذ ٘زٖ اٌظب٘شح ِغ رغُُت ٌٍذوس األٍٍ٘ ورغُُظ ٌٍّغزّغو فبػٍُزٗو

ادلُّض يف ٘زٖ ادلشؽٍخ صىساْ اجملزّغ األٍٍ٘ ػًٍ  .اٌيجمخ اٌؼغىشَخ وّب يف احلىُ اٌؼضّبين

 .ازببرٖ اٌؾىً اٌؼُٕفو احلىُ

 ألٍٍِ٘إعغبد اجملزّغ ا -2 -1

وّب رمذَ اٌزوش فٍبْ ادلغغذ ِضً أوي ِإعغخ ٌٍؼًّ األٍٍ٘ يف ػهذ اٌشعىي ػٍُٗ 

ىشػ احلبعبد ِجبؽشح ئىل سئُظ و ادليبٌجخو احملبوسحو اٌغالَ ؽُش وبْ ِىبٔب ٌٍٕمبػ

ِؼبجلخ أِىس إٌبط، ِغ رٌه رىعذ ِإعغبد أخشي ِىاصاح ِغ و اٌذوٌخ ئْ فؼ اٌزؼجًن

ؽىت اٌمجبئً اٌيت و اٌيشق اٌقىفُخ،اٌيىائف،أً٘ احلشف،بءاٌغٍيخ ادلشوضَخ ِضً اٌؼٍّ

ٌىٓ ِب وبْ ديُض  ،ُ٘ئبهتب ثؾىً وٍٍو وبٔذ رزجىن لنبَب٘ب يف وضًن دبؼضي ػٓ اٌذوٌخ

اجملزّغ األٍٍ٘ يف ئىبس و اٌؼهىد األوىل ِٓ اٌذوٌخ اإلعالُِخ ٘ى رىبًِ اٌؼًّ ثٌن اٌذوٌخ

رٕبصػبد ؽىت يف هنبَخ اخلالفخ اٌشاؽذح و ؽشػٍ خبالف ِب ظهش فُّب ثؼذ ِٓ أؾمبلبد 

 . (2)ػٍٍ سمٍ اهلل ػٕهّب. رٌه ِب ُِض ثذاَخ اٌزٕبلل ثٌن اٌذوٌخ واٌشػُخو ِغ ػضّبْ

 عظ اٌيت َمىَ ػٍُهب اٌؼًّ األٍٍ٘ األ -1-3

َشرجو اٌؼًّ األٍٍ٘ يف اٌؾشَؼخ اإلعالُِخ دبمبفذ٘ب اخلّغخ اٌنشوسَخ  ؽفظ 

 ديىٓ ئمجبي أعظ اٌؼًّ األٍٍ٘ يف ػٕبفش و ٌؼشك،او اٌذَٓ، اٌؼمً، إٌغً، إٌفظ

رشرجو  فشوك اٌىفبَخ راد اٌجؼذ   وادلغإوٌُخ اجلّبػُخ ٌألِخو فشوك اٌىفبَخ -أ 

اجلّبػٍ اٌزٌ َزؼذي ؽذود اٌفشد اٌىاؽذ ثبٌىاعجبد ااٍلعزّبػُخ وّب اٌزؼجًن احلذَش، 

اجلضاء َمغ ػًٍ اٌىً ئْ مل ئال فٍبْ و ؽُش ئرا لبَ هبب أفشاد عمو ااٍلٌزضاَ ػٓ اِخشَٓ

 َٕغض٘ب رلّىع األفشاد ادلؼٌُٕن.

ٌزٌه فبْ  ،ٕ٘ب زبـ اٌزضاَ اٌفشد وؽذٖو ادلغإوٌُخ اٌفشدَخ و فشوك اٌىفبَخ -ة 

ادلغإوٌُخ اجلّبػُخ،ثٌن و اٌشؤَخ اإلعالُِخ ٌٍؼًّ األٍٍ٘ ِزىاصٔخ ثٌن ادلغإوٌُخ اٌفشدَخ

 ً رىبِال.اخلبفخ دوْ ئمشاس ِزجبدي ثو ادلقٍؾخ اٌؼبِخ

 ؽُش رغهش ػًٍ ريجُك أؽىبَ اٌؾشَؼخ وظبئفهبو رىبًِ اٌؼًّ األٍٍ٘ ِغ دوس اٌذوٌخ -ط 

 ؽبعبهتُ دوْ ئمشاس دبقبحلهُ اٌفشدَخ أو اخلبفخ.و سػبَخ ِقبحل إٌبطو
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 لدولة:ااٍلستقاللية عن او اجملتمع الوقفي - 2  
  ػاللزٗ ثبٌذوٌخو ِفهىَ اجملزّغ اٌىلفٍ -2-1  

هىَ اٌىلف يف اإلعالَ مّٓ ٔظبَ احلغجخ اٌزٌ ٘ى عبٔت اٌؼًّ َذخً ِف  

و يف ؽذَش ػّش ثٓ اخليبة سمٍ ،سلبفخ اٌؼمبةو إٌهٍ ػٓ ادلٕىش سعبء اٌضىاةو ثبدلؼشوف

 أَهب إٌبط اؽغجىا أػّبٌىُ فبْ ِٓ اؽزغت ػٍّٗ وزت ٌٗ أعش ػٍّٗ" اهلل ػٕٗ َمىي 

ِّضً ػّش ثٓ اخليبة سمٍ اهلل ػٕٗ  دًٌُ ػًٍ ِؾشوػُزهب احلذَش اٌزٌو ."أعش ؽغجزٗو

َزقّذق و عضءا ِٕٗ ؛ ػٕذِب أرً أسمب ِٓ أسامٍ خُرب فأِشٖ إٌيب ػٍُٗ اٌغالَ أْ ربجظ

. هبزا َظهش ِؼىن اٌىلف فهى ؽجظ اٌؼٌن إلعشاء (3)هبب ػًٍ أاّل رجبع  أو رى٘ت أو رىّسس

 اخزُبسا ىجمب ٌٍّؼىن احلجغٍ.و ادلٕفؼخ ؽشه أْ َىىْ ئسادح

رقشف سلبٌف ألؽىبَ و اٌذوٌخ ٌٍىلف ػاللخ اٌشاػٍ فمو دوْ رذخًسبّضً 

ػٓ ئداسح اٌذوٌخ ئال  –ِٓ ادلفشوك  -أْ اٌىلف حيظً ثبعزمالٌُخ ربِخو اٌىلف، خبفخ

 فُّب خيزـ ثزيجُك اٌمبٔىْ 

 (4)ِجبدب فبػٍُبد اٌىلفو أعظ -2-2

 رزٍخـ ِجبدب اٌىلف يف صالس ػٕبفش أعبعب 

  ؽُش َٕيٍك ِٓ اٌمبػذح األفىٌُخ ؽشه اٌىالف وٕـ اٌؾبسع، اؽزشاَ ئسادح اٌىالف -أ 

٘زا ِب ديضً اإلسادح و فُؼرب اٌىالف ثىصُمخ يف فىسح ؽشوه رزنّٓ وً ِب َزؼٍك ثبٌىلف

 احلشح ٌٍىالف.

رٌه ٌنّبْ اعزمالٌُخ و اخزقبؿ اٌغٍيخ اٌمنبئُخ ثبٌىالَخ اٌؼبِخ ػًٍ األولبف  -ة 

 رؼزّذ ػٍُٗ يف اٌزّىًَو اٌيت رشرجو ثٗ ادلإعغبدو فبػٍُخ األٔؾيخو اٌىلف

دػُ االػزجبسَٓ و رٌه ٌنّبْ اعزمالٌُخو سبزغ اٌىلف ثبٌؾخقُخ االػزجبسَخ  -ط 

 اٌىاعجبد. و اٌؾخقُخ االػزجبسَخ رإعظ ٌٍؾمىقو اٌغبثمٌن، ؽُش أْ اٌزِخ ادلغزمٍخ

 وُفُخ رفؼًُ ِإعغبد اٌىلف ٌٍمُبَ ثذوس٘ب  -2-3

األعظ ٌزفؼًُ ؽمُمٍ ٌٍّغزّغ و ِٓ ادلجبدب الزشؽذ ػذح دساعبد رلّىػخ

 اٌىلفٍ ػرب ِإعغبرٗ أمههب 

ادلإعغُخ  ئْ ادلؾبوً األعبعُخ اٌيت اسرجيذ ثبدلإعغخ اٌىلفُخ رشعغ ئىل  -أ

و وزٌه ،ثبٌزبيل مؼف ػىائذ ٘زٖ ادلإعغخو ػذح أعجبة أمههب مؼف اٌىفبءح يف األداء

بد احلبفٍخ. رٌه وٍٗ ٔزُغخ ئدِبط ليبع اٌغشلو اٌفغبد اإلداسٌ ادلزّضً يف االخزالعبد

ٔزُغخ ٘زا وعجذ احلبعخ ئىل ادلإعغُخ اٌيت سوضد  .األولبف يف اجلهبص اإلداسٌ ٌٍذوٌخ

 أنجبه وظُفٍ.و ػٍُهب االعزهبداد اٌفمهُخ ٌفبػٍُخ أوضش
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، ؽُش سوضد 3991ػًٍ ٘زا األعبط ػمذد ٔذواد أمههب اٌيت أؼمذد ثبٌىىَذ عٕخ      

  (5)ػًٍ ِب ٍٍَ

 ئفذاس فىىن ِمبسمخ ٌزىىَٓ سأمسبي دلؾبسَغ زلذودح ِغ ِؾبسَغ األولبف -

 اثزىبس أمنبه ِٓ اٌزّىًَ رغّؼ ٌٍٕبظش أْ َىىْ ٌٗ ؽك اإلداسح، ادلشاحبخ، ادلنبسثخ...                   -

اٌزّىًَ  ئْ مّبْ اعزمالٌُخ ادلإعغخ اٌىلفُخ ػٓ و اعزمالٌُخ اإلداسح -ة 

منبئُخ اٌيت ربٍّ ٘زٖ االعزمالٌُخ ِٓ رذخً أٌ عهخ أخشي، ٘زا ىشَك اٌغٍيخ اٌ

وزا االعزمالي ادلبيل ثبػزجبس أْ ِقبدس األِىاي ٍ٘ و االعزمالي َزنّٓ االعزمالي اإلداسٌ

 األولبف.

اٌزٕىع ثٌن ادلٕبىك و اٌاّلِشوضَخ  سبُّضد األولبف ِٕز اٌمذَ ثبٌزؼذد -ط 

ادلزا٘ت. ومل رؼشف رغًُنا ِشوضَب ئؽشافُب و ّبػبدادلٕزؾشح يف اٌذوٌخ ثبػزجبس رٕىع اجل

ِٓ ىشف اٌغٍيخ ئال يف اٌذوٌخ احلذَضخ اٌيت عؼٍذ يف وضًن األولبف رغًن ِٓ ىشف 

 اٌفبػٍُخ يف ٔؾبىهب. و أؼذاَ إٌغبػخو ثبٌزبيل اٌمنبء ػًٍ دوس٘بو اٌجًنولشاىُخ

 :وضع األنظمة العربيةو اجملتمع املدني مبفهومه احلديث - 3
ِإعغبد اجملزّغ و ىجُؼخ إٌظُ اٌغُبعُخ يف ادلٕيمخ اٌؼشثُخ اإلعالُِخ -3-1

 ادلذين   

ٌمذ أوذٔب أْ اجملزّغ ادلذين يف األدثُبد اإلعالُِخ مل َشد دبضً ٘زٖ اٌؼجبسح، ٌىٓ 

 ادلٕظّبد ادلغزمٍخ،و احملجخ وبٔذ ِىعىدح وّب ادلإعغبدو ثؼل اٌمُُ ِضً اٌزؼبوْ، اٌزغبِؼ

 .(6)غًنُ٘ ٘ى اجملزّغ األٍٍ٘و اٌزٌ رذاوٌٗ اٌؼٍّبء ئمنب االفيالػو

 ٌجؼل اٌؼىاًِ أمههب ىجُؼخ إٌظُ اٌغُبعُخو ئال أْ اٌؼمىد ادلىاٌُخ فُّب ثؼذ

ػاللزهب ثبجملزّؼبد أدد ئىل دخىي ٘زا ادلقيٍؼ هبُئزٗ احلذَضخ اٌزذاوي اٌؼشيب ادلؼبفش و

 ِؾشوػهب يف ؽّزً اجملبالدو ُِخخالي اٌضّبُُٕٔبد ثؾىً وجًن ٔزُغخ " فؾً اٌذوٌخ اٌمى

وزٌه رأصش  ،(7)غُبة اٌذديمشاىُخ "و فمذاْ اٌؾشػُخ اٌغُبعُخو ثشوص اٌؼٕف اٌغُبعٍو

ِبػبَؾىٖ ِٓ رغٍو و وضًن ِٓ ادلفىشَٓ اٌزَٓ أػغجىا ثبٌزغشثخ اٌغشثُخ اٌذديمشاىُخ

 فغبينغٍت ػٍُهُ اٌيبثغ اٌزغذَذٌ يف اإلعالَ أِضبي مجبي اٌذَٓ األو إٌظُ اٌؼشثُخ

  .غًنُ٘ شّلٓ ِّهذوا فُّب ثؼذ ٌذخىي ِقيٍؼ اجملزّغ ادلذينو سؽُذ سمبو

ولذ أمجٍذ د. صٕبء فإاد ػجذ اهلل األصِخ اٌغُبعُخ يف اٌجٍذاْ اٌؼشثُخ أو ىجُؼخ      

 (8)إٌظبَ اٌغُبعٍ وبٌزبيل 

 اٌىمغ اٌذعزىسٌ -أ

 .سعخرزجىن اٌذعبرًن إٌظبَ اٌذديمشاىٍ ِغ ػذَ وعىدٖ يف ادلّب -
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االٌزضاَ ثبٌمبٔىْ ٍِزضَ ثٗ دعزىسَب ِغ فُبغخ اٌمىأٌن ثؾٍء ِب حيفظ ٌٍّؾشع  -

 احلمىق.

 ؽشَخ اٌشأٌ واٌزؼجًن واٌزغّغ رىفٍهب اٌذعبرًن اٌؼشثُخ ٌىٓ يف ؽذود اٌمبٔىْ دائّب. -

 مؼف اٌمنبء اٌذعزىسٌ يف محبَخ ؽمىق اإلٔغبْ. -

ادلإعغبرُخ،ففٍ اٌغبٌت و اٌذوٌخ اٌمبٔىُٔخإٌظُ اٌغُبعُخ اٌؼشثُخ مل رقً ئىل ِفهىَ  -

 .رىعذ ٔظُ ػؾبئشَخ أو ػبئٍُخ أو فشدَخ أو راد احلضة اٌىاؽذ

أزؾبس ظب٘شح ئػالْ اٌؼًّ ثبألؽىبَ اٌؼشفُخ لقذ اٌمنبء ػًٍ ادلؼبسمٌن ٌٍؾىُ ِضً  -

 اجلضائش ِٕز اٌزغؼُُٕبد. و 3991ِقش ِٕز 

 ومغ اٌذوٌخ اٌؼشثُخ  -ة

 ٔظّخ اٌؼشثُخ مل رزغًن ثشغُ اٌزغًُن اٌذائُ ٌٍؾىىِبدأومبع اٌذوٌخ يف األ

اٌشِىص، فيجُؼخ اٌذوٌخ اٌزغٍيُخ رجمً ػًٍ اٌغبؽخ وخبفخ ػًٍ رٕظُّبد اجملزّغ و

.ِضبي رٌه يف ِقش ثؼذ اغزُبي اٌغبداد (9)ادلذين واألؽضاة اٌغُبعُخ خبسط اٌغٍيخ

، ووزا يف اجلضائش ِإعغبد إٌظبَ اٌمبئُو وخالفخ ؽغين ِجبسن ؽفبظب ػًٍ ىجُؼخ

، وثؼذ وفبح اٌشئُظ ٘ىاسٌ ثىِذَٓ  وخالفخ اٌؾبريل ثٓ عذَذ فاْ 3991ثبٔمالة ػبَ 

اٌزغًُن ظً  دائّب ربذ ادلإعغبد وسِىص اٌذوٌخ ٔفغهب ادلغزٍهّخ ِٓ اٌزغشثخ اٌغشثُخ ِب 

 عُإدٌ ئىل رؼضش٘ب فُّب ثؼذ. 

وػٕبفش أمههب  وّب أْ اٌذوٌخ اٌؼشثُخ وفًنوسح احلىُ رؼزّذ ػًٍ ِظب٘ش 

ادلؾبسوخ احملذودح اٌيت رمزقش ػًٍ اٌؼٕبفش ادلإصشح يف اٌغبٌت وػذَ وػٍ ادلىاىٓ دبب 

جيشٌ يف اٌغبؽخ اٌغُبعُخ، واالعزؼبٔخ ِٓ عهخ أخشي ثىعبئً اٌغُيشح وٍ٘ أعهضح 

 األِٓ ثزفشػبهتب. 

  أصِخ األؽضاة اٌغُبعُخ -ط 

خبفخ اٌيت يف  -ادلٕؾأ ئر أهنب رؾزشن األؽضاة اٌغُبعُخ يف اٌؼبمل اإلعالٍِ يف

وبٔذ ثفؼً مجبه اجلُؼ وإٌخت ادلىعىدح يف اٌغٍيخ  ٌزٌه فهٍ رىشط   -اٌغٍيخ

عُيشهتب أو رغٍيهب شلب َإصش ثؾىً وجًن ػًٍ فؼبٌُخ األؽضاة، وصلذ ِٓ عهخ أخشي 

أؽضاة ادلؼبسمخ اٌيت رؼبسك إٌظبَ اٌمبئُ ٌٍىفىي ئىل اٌغٍيخ. أِب ِإعغبد اجملزّغ 

 ذين اٌيت وعذد فأمههب ادل

األؽضاة اٌغُبعُخ خبسط اٌغٍيخ  ورٌه سأٌ اٌىضًن ٌىٓ ثؾىً ػبَ فبألؽضاة  - 3 –ط 

 اٌغُبعُخ رٕفٍ اٌؼًّ ادلذين احلش ػٓ اٌغُبعخ 
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احملبٌِن....ولذ أفجؾذ رىزغت و إٌمبثبد ادلهُٕخ  ِضً ٔمبثخ األىجبء وادلهٌُٕن -2 –ط 

ثبٌؼٍُّخ اإلٔزبعُخ ِضً ِقش ؽُش أفجؾذ ٔمبثخ  أمهُخ وجًنح دلب ذلب ػاللخ ِجبؽشح

 اٌؼّبي سببسط مغيب ػًٍ إٌظبَ.

اجلّؼُبد األٍُ٘خ  واٌيت رزؼٍك ثبٌيبثغ اخلًنٌ، االلزقبدٌ، اٌزؼٍٍُّ...وٍ٘  -1 –ط 

 ثؼُذح ػٓ اٌؼًّ اٌغُبعٍ سغُ وعىد ادلغُّغخ ِٕهب. 

ٖ ادلإعغبد دوسا ٘بِب ِٕظّبد ومجؼُبد وِشاوض وجلبْ ؽمىق اإلٔغبْ رؾغً ٘ز -4 –ط 

 .(11)اٌذديمشاىٍ ومحبَخ ؽمىق اإلٔغبْيف ػٍُّخ اٌزؾىي 

 مجؼُبد سعبي األػّبي.      -1 –ط 

ويف ؽذود اٌؼاللخ ثٌن اٌذوٌخ واجملزّغ ادلذين ٍفبْ اٌمُىد ٍ٘ اٌغّخ ادلُّضح 

ً وِٓ عهخ اٌؼّ ،اإلعشاءاد اٌقبسِخ ؽىت األُِٕخ ِٕهبو ٌزٌه، عىاء ِٓ ٔبؽُخ اٌزؾىًُ

وً ،وإٌؾبه   ٌٍؾذ ِٓ فبػٍُزهب خبسط ئىبس إٌظبَ اٌغُبعٍ وػذَ ِؼبسمزٗ وخٍك ادلؾبوً

   .٘زا ثبعزخذاَ ٔقىؿ لبٔىُٔخ ٍِضِخ

 ِيبٌت اإلفالػ اٌذديمشاىٍ وأصش٘ب ػًٍ فؼبٌُبد اجملزّغ ادلذين -3-2

وّب روشٔب عبثمب ٍفبْ ِىعخ اإلفالػ اٌذديمشاىٍ وِمزنُبرٗ أٌ اٌزؾىي 

ٍ ٍ٘ أعبط ريىس دوس ِإعغبد اجملزّغ ادلذين  اثزذاء ِٓ اٌضّبُُٕٔبد وثشوص اٌذديمشاى

أُ٘  ِيبٌت اإلفالػ اٌذديمشاىٍ، االلزقبدٌ، اٌغُبعٍ  و احلشوبد االعزّبػُخ،

يف إٌظُ اٌؼشثُخ وّيٍت  -وِٓ ٕ٘ب ٕٔزمً ئىل ِىمىع اٌزؾىي اٌذديمشاىٍ-واالعزّبػٍ 

 ِؾبسوزٗ. و أعبعٍ َفؼً يف ىُبرٗ اجملزّغ ادلذين

ِشؽٍخ أزمبٌُخ ضلى دديمشاىُخ َزُ فُهب َؼشف اٌزؾىي اٌذديمشاىٍ ثأٔٗ  "

غبواح وؽشَخ ذبغُذ ؽمىق اإلٔغبْ ورفؼًُ ادلىاىٕخ ػرب اٌُِبد ادلزؼبسف ػٍُهب ِٓ ِ

. وّب أْ اٌزؾىي اٌذديمشاىٍ  "٘ى ػٍُّخ االٔزمبي ِٓ أٔظّخ (11)"وئػالء حلىُ اٌمبٔىْ

ئىل أٔظّخ دديمشاىُخ مت فُهب ؽً أصِخ –األٔظّخ اٌؼشثُخ وّب ٘ى ؽبي  –رغٍيُخ 

اٌزُّٕخ أٌ أزهبط اٌذديمشاىُخ وأعٍىة دلّبسعخ األٔؾيخ و اذلىَخو اٌؾشػُخ وادلؾبسوخ

 .(12)اٌغُبعُخ "

ٌزٌه ٍفبْ اٌزؾىي اٌذديمشاىٍ َشوض ػًٍ اٌجٕبء إٌغمٍ ٌٍٕظبَ اٌغُبعٍ وخبفخ 

رٌه ِب َغزخٍـ ِٓ آٌُبد اٌزؾىي و ادلؾبسوبيت اٌغٍيخ وؽشػُزهب وػًٍ اجلبٔت اٌىظُفٍ

  (13)اٌذديمشاىٍ

 رشؽُذ اٌغٍيخ. -3

 .اٌزّبَض اٌجُٕىٌ -2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملتنع املدني يف ظل ممارسة الدول العربية واإلسالمية

 - 250 - 

 اٌزؼذدَخ اٌغُبعُخ. -1

 ادلؾبسوخ اٌغُبعُخ واٌؾفبفُخ. -4

 ثٕبء صمبفخ عُبعُخ دديمشاىُخ. -1

ِٓ  رفؼًُ دوس اجملزّغ ادلذين اٌزٌ ٘ى سأط ادلبي االعزّبػٍ ٌزؾمُك اٌذديمشاىُخ -9

 .خالي ادلؾبسوخ اٌفؼبٌخ

 رؼضَض اإلػالَ احلش وادلغإوي. -1

 وعىد لبٔىْ أعبعٍ ٌٍّؼبسمخ.   -8

 ربمُك اٌزُّٕخ اٌجؾشَخ. -9

 –وً ٘زٖ اٌؼٕبفش رؾىً اٌجُٕخ اٌزؾزُخ ٌٍىفىي ئىل اٌذديمشاىُخ وٕظبَ ؽىُ 

 .–اٌفؼبٌخ  ؽُش َٕجغٍ االػزّبد ػًٍ رمىَخ ِإعغبد اجملزّغ ادلذين واٌغُبعٍ ثبدلؾبسوخ

ٌىٓ األٔظّخ اٌؼشثُخ رؾهذ فؼىثخ يف ٘زا اجملبي، ويف اٌىضًن َزُ اٌزجين امسُب 

فمو ٌقؼىثخ ٘زا اٌزغًُن خبفخ دبؼبسمخ اإلداسح اٌجًنولشاىُخ اٌىالعُىُخ اٌيت ال رؼًن 

 ئسادرٗ وأفزبػ ادلٕظّبد ػًٍ اٌجُئخ.و ا٘زّبِب إلعهبَ اٌفشد

 زّغ ادلذين دبفهىِٗ ادلؼبفش اإلؽىبٌُبد اٌيت َفشمهب اجمل -3-3

َفشك اجملزّغ ادلذين ثٕظشرٗ اٌغشثُخ ئؽىبٌُبد ػذَذح يف اٌجٍذاْ اٌؼشثُخ 

٘زا شلٕىع وغًن ِؼمىي يف و أمههب أْ ادلفهىَ اٌغشيب َؼين االٔفقبي ػٓ ادلّبسعخ اٌذَُٕخ

األعش ، ؽُش رغؼً (14)وضًن ِٓ إٌظُ وثبألخـ ادلٍّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ وثٍذاْ اخلٍُظ

 احلبوّخ ئىل االعزمشاس اٌغُبعٍ.

اٌزغشثخ اٌؼشثُخ، زلبوٌخ و ئرا فبإلؽىبٌُخ أْ أفً ادلفهىَ غشيب  ال َزىاءَ

ِب أدي ٌظهىس فشاػبد  ،ريجُمٗ ورىُُفٗ ِٓ لجً إٌظُ احلبوّخ وادلضمفخ صمبفخ غشثُخ

اٌفئخ و ُخاألفىٌٌُن ادلىفىفٌن ثبالٔذِبط يف ِهت اٌضمبفخ اٌغشثو أخشي ثٌن احملبفظٌن

 .اٌضبُٔخ ٍ٘ احلبوّخ ذبغُذا ٌقشاع آخش ثٌن اٌغٍيخ وفئبد وجًنح ِٓ اجملزّغ

اإلؽىبي اٌضبين ٘ى لنُخ األؽضاة اٌغُبعُخ واػزجبس٘ب عضءا ِٓ اجملزّغ ادلذين، 

وثزٌه ػذَ ٔمً ادلفهىَ اٌغشيب ثأعغٗ ادلؼبفشح ٌغجت ثمبء عُيشح احلضة اٌىاؽذ ػًٍ 

 ؽضاة األخشي ادلؼبسمخ.  احلُبح اٌغُبعُخ ووعىد األ

مث آخش ئؽىبي ٘ى فبػٍُخ اجملزّغ ادلذين اٌيت رؼين اٌزؾىي اٌذديمشاىٍ احلمُمٍ 

شلبسعخ وِٓ عهخ أخشي ثمبئُخ عٍيخ إٌخت احلبوّخ و اٌزٌ َمنٍ ثزغًن إٌظبَ ؽىال

 وػذَ اٌشغجخ يف اٌزغًُن. 
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 خاتـمة:
ىافك ِغ ِب ٔؼشفٗ ِٓ اجملزّغ ظب٘شح اجملزّغ ادلذين يف ادلّبسعخ اإلعالُِخ ال رز

ادلذين احلبيل، فشعىػٕب اٌزبسخيٍ ئىل اٌؼقىس األوىل يف رىىَٓ اٌذوٌخ اإلعالُِخ َذي 

 -أو اخلالفخ... –ػًٍ وعىد شلبسعبد ؽجُهخ ٌىٓ ثأعظ ِغبَشح؛ ِمبثً عٍيخ اٌذوٌخ 

ضً ٘زٖ وعذد ِٕظّبد أخشي ذلب دوس٘ب يف اجملزّغ ثؾىً فؼبي لذ َزغبوص رأصًن اٌذوٌخ، ِ

ادلٕظّبد صلذ اٌمجٍُخ أو اٌؼؾًنح أو اٌؼبئٍخ فُّب َقيٍؼ ػٍُٗ ثبٌزٕظُّبد األٍُ٘خ، وّب 

 ٔمقذ ثزٌه األولبف.و صلذ ِٕظّبد ِٓ ٔىع آخش رؾشف ػٍُٗ اذلُئخ اٌذَُٕخ

 رىعٗ اٌؼذَذ ِٓ إٌظُ اٌؼشثُخو ئال أْ دخىي إٌظشَخ اٌغشثُخ ٌٍّغزّغ ادلذين

ب خٍمذ ِفبسلخ وجًنح، خبفخ أْ اجملزّغ ادلذين اٌغشيب اإلعالُِخ ٌألخز ثجؼل أعغهو

ال أزمبي اٌغٍيخ ثبٌيشَمخ و الَىافك رجؼُخ ادلٕظّبد ئىل ُ٘ئبد ِؼُٕخ وبٌذَُٕخ

أظهشد و ِب زلبوٌخ اٌزؼبَؼ احلبٌُخ ٌٍّغزّغ ادلذين ئالو اٌزىاسصُخ وّب ادلٕظّبد األٍُ٘خ،

 اٌضمبفبد.و ػذَ رىافك ِغ ىجُؼخ اجملزّؼبد

 وامش:الـهـ
األٍٍ٘ ِٓ ِٕظىس ئعالٍِ"، جلٕخ ِٓ ادلإٌفٌن، و ِمبسثخ اجملزّغ ادلذين»عُف اٌذَٓ ػجذ اٌفزبػ ئمسبػًُ،  (3)

 .98، ؿ2001أثؼبدٖ اٌفىشَخ. دِؾك  داس اٌفىش، و اجملزّغ ادلذين

٘ب ٌألِخ. اٌزؼجًن اٌىاسد يف األدثُبد اإلعالُِخ ٘ى اٌشػُخ ثذي اجلّهىس، ٘زٖ اٌشػُخ اٌيت رؼٍٓ والء( 2)

 رزٕبصع فُٗ اإلَذَىٌىعُبدو اٌزٌ عُقجؼ فُّب ثؼذ رلّشد ٍاعُ أو ؽؼبس َٕبدي ثٗ -األِخ-٘زا ادلفهىَ 

ااٍلذبب٘بد. ِٓ أُ٘ ادلإٌف فُهب ؽبٌُب  اٌيُت ثشغىس، ؽشوخ ذبذَذ األِخ ػًٍ خو اٌفؼبٌُخ و

 .2004اٌزىصَغ،و االعزّبػُخ. احملّذَخ،اجلضائش  داس لشىجخ ٌٍٕؾش

، 2003، دَغّرب214ىاْ اٌغُذ، " فٍغفخ اٌىلف يف اٌؾشَؼخ اإلعالُِخ " ادلغزمجً اٌؼشيب، اٌؼذدسم( 1)

 .19ؿ

.)د َ ْ(  ِيجؼخ 34و أظش وزٌه ؽىي ِؾشوػُخ اٌىلف  احلبفظ ثٓ ؽغش اٌؼغمالين، فزؼ اٌجبسٌ...،ِظ

 .198.199، ؿ ؿ3919اٌشَبْ، 

ٍِ غبًل، " فبػٍُخ ٔظبَ اٌىلف يف رىصُك ٘زا اٌؼٕقش ِغزخٍـ يف أعبعٗ ِٓ  ئثشاُُ٘ اٌجُى( 4)

 /www.Islamonline.net/Arabic/contomporaray/politic/2000 ، 23/11/2006،اٌزنبِٓ..."

، 2000، عجزّرب219ػجذ اٌؼضَض اٌذوسٌ، " ِغزمجً اٌىلف يف اٌىىٓ اٌؼشيب"،ادلغزمجً اٌؼشيب، اٌؼذد (1)

 .310ؿ

ُخ اٌؼشثُخ ااٍلذبب٘بد احلذَضخ يف دساعزهب. ثًنود  ِشوض ؽغٌٕن رىفُك ئثشاُُ٘، إٌظُ اٌغُبع (9) 

 .311، ؿ2001دساعبد اٌىؽذح اٌؼشثُخ، آراس/ِبسط

رلٍخ  ،ااٍلعزّبػُخ"و دوس اجملزّغ ادلذين يف احلُبح اٌغُبعُخو ػجذ اٌؼبيل دثٍخ، "أمهُخو ػّش فشؽبيت (1)

 .88،ؿ2009ادلفىش،اٌؼذد األوي،ِبسط

http://www.islamonline.net/Arabic/contomporaray/politic/2000/
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ٌُبد اٌزغًُن اٌذديمشاىٍ يف اٌىىٓ اٌؼشيب. ثًنود  ِشوض دساعبد اٌىؽذح صٕبء فإاد ػجذ اهلل، آ (8) 

 .94.11. ؿ ؿ3991اٌؼشثُخ، وبٔىْ اٌضبين/َٕبَش

رقٕف األؽضاة اٌغُبعُخ خبسط اٌغٍيخ يف وضًن ِٓ اٌذساعبد مّٓ ِإعغبد اجملزّغ ادلذين. ؽىت يف  (9)

 إٌىادٌ ٌنؼف ثشارلهبو لشة ِٕهب ئىل اجلّؼُبداٌجبلُخ أو اٌذوي اٌؼشثُخ فُجمً ؽضة أو ٍاصٕبْ يف اٌغٍيخ

 .398لٍخ ئِىبُٔبهتب. أٔظش  ؽغٌٕن رىفُك ئثشاُُ٘، ِشعغ عبثك، ؿ و

 ػًٍ غشاس اٌزغشثخ اجلضائشَخ فٍبْ ادلإعغبد ادلذُٔخ رنُ    (30)

ّضاسػٌن االرببد اٌىىين ٌٍ ،UGTA اٌضساع ِضً  االرببد اٌؼبَ ٌٍؼّبي اجلضائشٌَنو رٕظُّبد اٌؼّبي -3   

 ...UNPAاجلضائشٌَن 

 إٌمبثبد ادلهُٕخ -2   

 ادلٕظّبد إٌغىَخ -1   

اٌشاثيخ اجلضائشَخ ٌٍذفبع ػٓ ؽمىق اإلٔغبْ،اٌشاثيخ اجلضائشَخ حلمىق   مجؼُبد ؽمىق اإلٔغبْ -4   

 اإلٔغبْ...

 اجلّؼُبد اٌزيىػُخ -1   

 األخىَبد اٌذَُٕخو اٌيشق اٌقىفُخ -9   

 مبفُخاجلّؼُبد اٌض -1   

اٌزؾىي اٌذديمشاىٍ"، وشاعبد ادلٍزمً اٌىىين األوي ؽىي و ٍاسعغ ئىل  ػجذ اٌشمحٓ ثشلىق، "اجملزّغ ادلذين

اٌؼٍىَ اٌغُبعُخ، و اٌؼاللبد اٌذوٌُخ، وٍُخ احلمىقو اٌزؾىي اٌذديمشاىٍ يف اجلضائش، لغُ اٌؼٍىَ اٌغُبعُخ

 .98.99، ؿ ؿ 2009غ، ِبسطاٌزىصَو إٌؾشو عبِؼخ ثغىشح. اجلضائش  ؽشوخ داس ٌٍيجبػخ

 .10زلّذ األٌِن ٌؼغبي، "ِؼىلبد اٌزؾىي اٌذديمشاىٍ يف اجلضائش"، ٔفظ ادلٍزمً آٔف اٌزوش، ؿ (33)

 .19ٔفظ ادلٍزمً آٔف اٌزوش، ؿ ،ٍاذلبَ ٔبَذ عؼُذٌ، "ىجُؼخ ػٍُّخ اٌزؾىي اٌذديمشاىٍ" (32)

 .84.82ٔفظ ادلشعغ آٔف اٌزوش، ؿ ؿ (31)

 أظش  .ٍُخ اجملزّغ ادلذين يف ثٍذاْ اخلٍُظ اٌؼشيبٌٍزؼشف ػًٍ فبػ (34)

رُّٕخ اجملزّغ ادلذين يف أليبس رلٍظ اٌزؼبوْ و ؽمىق اإلٔغبْو ػجذ اٌشمحٓ إٌؼٍُّ، "ِيٍت اٌذديمشاىُخ

 .301.94، ؿ ؿ 2001-08، آة/أغغيظ 138ٌذوي اخلٍُظ اٌؼشثُخ"، ادلغزمجً اٌؼشيب، اٌؼذد


