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 البحث ملخص

ٞ مدذداث أظاظُت، جٝاسب  ، مشاخل أوالجخمدىس الذساظت ٘و

جىىس الّالٜت بحن الذولت واملجخمْ اإلاذوي باإلإشب التي خمّذ 

ٞ جىىس اليعٞ العىظُى العُاس ي وفي ظُاٛ  ملخىاث، ٘و

جد٢مه جٙاِلُت مخبادلت بحن الفشاُ واإلاىا٘عت والذِم 

اث ألاظاظُت اإلاادًت  2011ذوي عّذ دظخىس والاخخىاء، وجدى٥ املجخمْ اإلا هدى التراْ٘ للمىالبت بالخٝٛى والخٍش

ت في ظُاٛ جىامي الخش١اث الاخخجاحُت، أبشصها في  اةٚ املجخمْ اإلاذوي، مٝابل أصمت هقطت ثاهيتواإلاّىٍى ، حّذد ٌو

 هقطتشاث املجخمُّت، وفي زٝت املخخجحن في أدواس املجخمْ اإلاذوي ما او٢ّغ ظلبا ِلى جذبحره الاظدباقي للخىج

ُٙي بحن الذولت الخذًثت واملجخمْ اإلاذوي.       ثالثت  اظخدمشها ٘شلُت الّالٜت الخبادلُت والخذاخل الٌى

ُٙت اإلاذوي، املجخمْ الذولت، املفاجيح: الكلماث ت، الٌى   الاخخجاجي. الّٙل الخأوحًر

الدولة والهجتهع 

ٌفة الهدىي نو الوظ

التأطٌرًة إلى الترافع 
االحتجاجي

 العقراوي  هشام

 والعلىم العام القاهىن  في كخىر د

  السياسيت

 حامّت الخعً الثاوي بالذاس البُماء
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Statehood and civil society from the framing 

function to the protest pleading 

Abstract: 

Based on fixed criteria this study aims to approach 

the following points. Firstly, the principal steps of 

the relation between statehood and civil society. 

By using the improving of social and economic 

system under a context controlled by interactions, conflicts, competition, aid, and containing. 

The civil society in Morocco after 2011 has transformed to demand rights and basic freedoms 

after the big social movements. Secondly, civil society brought many new and multi-functions 

in front of the crisis of trust between the actors of civil movements in their roles. Which have 

many negative impacts on the precedent managing of social problems. Thirdly, by taking in our 

account the interactive relation between modern statehood and civil society. 

Keywords: statehood, civil society, demonstrations action, social frame. 

 متداملق

 ًمىلْ ولتيد ال ٘اِال 1ذوياإلا املجخمْ ٌّخبر

ُٙت  ،2والخىٍُم والخّبئت الخيؽئت في احخماُِت بٌى

 مً ئبخذاء الٕشبي ال٢ٙش مْ جبلىس  مٙهىم وهى

ت بشواد ومشوسا 3الُىهاهُت الٙلعٙت  الّٝذ هٍٍش

                                                             
1
ذَٙ ثكَّٕ انًجزًغ انً الذَلة فلسفة ذكحابً وقفٙ  ٌٍجل: ػشف  

 غزامشًرُظًٛب ٔسٛطب ثٍٛ انذٔنخ ٔانؼبئهخ، ٔانفٛهسٕف انًبسكسٙ 

ٍ انزُظًٛبد انخبطخ ثٕظٛفخ يجًٕػخ ي ذَٙاػزجش انًجزًغ انً

انًُٓٛخ، ٔاَزًبءِ أٔ رذاخهّ يغ انجُٛخ انفٕلٛخ ٔاػزجشِ يجبال نهزُبفس 

، ثُٗ ػابذ الجابزئانظشاع األٚذٕٚنٕجٙ، ٔانًفكش انًغشثٙ 

: انًغشة دمحم ػابذ الجابزي شظُٚٔسٛطخ ثٍٛ انذٔنخ ٔانًجزًغ، 

كض انضمبفٙ انًؼبطش: انخظٕطٛخ ٔانٕٓٚخ انذذاصخ ٔانزًُٛخ ـ انًش

انذاس  انًشكض انضمبفٙ انؼشثٙ،األٔنٗ،  طجؼخانانؼشثٙ 

 .155ص ،انجٛؼبء
2
 يسبنك ثًجهخ يُشٕس ٔانذٔنخ، ذَٙ: سًٛش ثهًهٛخ: انًجزًغ انً 

 .5 ص ،2009 ثزبسٚخ 9/10 انؼذد
3
خظٕطب يغ ؽبنٛس ٔأسسطٕ أٌ  الفلسفة الٍُواوٍة: رؼزجش  

 ٔيمبثهّ سٛبسٙ دسزٕس ّٔٚذكً َفسٓب انذٔنخ ٚشكم انًذَٙ انًجزًغ

 خال٥ العىظُىلىجي ال٢ٙش ووىسه الاحخماعي،

 بادبم ٢ٌّغ ِؽش، والخاظْ الثامً الٝشن 

ت الخّذدًت ، والخٍش  أهم مً باِخباسه والخىُى

 ،4واملجخمْ الذولت بحن الّالٜت لخىٍُم الىظاةل

                                                                                         
 الفكز ٔنذٖ ٔانمشاثخ، انمجٛهخ ػهٗ ٚشركض انمجبئم يجزًغ ٕٚجذ

 ىظيُ كًجزًغ انًذَٙ انًجزًغ أٔغسزبٌ انمذٚس اػزجش المسٍحً

 ثؼجؾ ٚخزض أسػٙ يجزًغ ٔأَّ األسع، إنٗ ٔٚشيض سٛبسٛب،

 ٕٚجذ ٔيمبثهّ األسع فٕق نهجشش االجزًبػٛخ انؼاللبد ٔرُظٛى

 ػهٗ انًسٛذٙ انفكش فٙ ٔاػذب انزُبلغ كبٌ ٔلذ اإلنّ، يجزًغ

 ٔأ٘ انًذَٙ انًجزًغ رشفغ انزٙ انكُسٛخ يمبثم انًذَٙ انًجزًغ

 وظزٌات ثشصد ػشش انسبثغ انمشٌ دهٕل ٔيغ ٔاإلنّ، ثُٛٓب ٔسبؽخ

 انزٙ ،رَسُ جاك َجُن لُك َجُن ٌُبس مغ االجحماػً الؼقذ

 ػهٛٓب كبَذ انزٙ انطجٛؼخ نذبنخ َمٛغ انًذَٙ انًجزًغ رؼزجش

سمٍز بلملٍح:  ُٚظش انسهطخ، يغ انزؼبلذ يٍ جضء ْٕٔ انجششٚخ،

 ثزبسٚخ 9/10 انؼذد يسبنك يجهخ يُشٕس ،َالذَلة ذوًالمجحمغ الم

 .6 ص ،2009
4
 انجُبء رؼضٚض فٙ انًذَٙ انًجزًغ يسبًْخ دجبجٙ: : ادمحم 

 سهسهخ انمبََٕٛخ، انؼهٕو ثًجهخ يُشٕس ثبنًغشة، انذًٚمشاؽٙ

 انذسزٕسٚخ األدٔاس دٕل خبص ػذد ٔانسٛبسٛخ، انذسزٕسٚخ بدانذساس

 chamHi EL AKRAOUI 

PhD in public law and political science 

HASSAN II UNIVERSITY, CASABLANCA 
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هىسه ها  باإلإشب ٌو اسجبي ععُاٛ الخدىالث التي ِ٘ش

الىٍام العُاس ي والاحخماعي عّذ الاظخٝال٥، 

بت في ججاوص البيُاث الاحخماُِت الخٝلُذًت التي  والٔش

 . 5ٜبل الخماًت ١اهذ جىبْ املجخمْ اإلإشبي

خٍُا مٙهىم املجخمْ اإلاذوي عّذ الاظخٝال٥، 

باهخمام مخخلٚ الٙاِلحن والباخثحن باخخالٗ 

ت والعُاظُت ، وؼهذ همىا ملٙخا 6جىحهاتهم ال٢ٍٙش

ل الخدىالث العُاظُت والاٜخفادًت ٌفي 

ها اإلإشب، أد هزه الخدىالث  ثوالاحخماُِت التي ِ٘ش

ى بشوص مجخمْ مذوي مىز بذاًت ألالُٙت الثالثت، ئل

ت اهىالٜا مً حّذد أدواسه  أـبذ ًدخل م٣اهت مدىٍس

ُُٙت داخل اليعٞ العُاس ي والاحخماعي.  الٌى

جأسجخذ الّالٜت بحن الذولت واملجخمْ اإلاذوي في 

ظُاٛ جد٢مه جٙاِلُت مخبادلت بحن الذِم 

ُت واإلاأظعت، الذظترة  والاخخىاء، زم اإلاىْ والؽِش

ْ، وجخىُص ئلى أس  احعمذ  ألاولىبّت مدىاث، والدؽَش

بهُمىت الفشاُ العُاس ي بحن اإلال٢ُت واإلاّاسلت، ما 

١ان له جأزحر ظلبي ِلى بذاًت حؽ٣ل املجخمْ اإلاذوي، 

                                                                                         
 انذًٚمشاؽٙ، انجُبء انٕظبئف، انزجهٛبد، ثبنًغشة، انًذَٙ نهًجزًغ

 .52 ص ،2015 سُخ انضبنش، انؼذد
5
ػشف انًغشة يجًٕػخ يٍ انًؤسسبد انزمهٛذٚخ، ٔظفٓب نذًبٚخ :  

جزًبػٛخ انزٙ انفشد يٍ انًخضٌ أٔ نزًشد ػهّٛ أٔ نهمٛبو ثبألػجبء اال

القبٍلة َالشاٌَة رٕانذ ػجش انؼظٕس، يٍ رنك َجذ يؤسسخ 

كبَذ   انزٙ المذرسة -الكحابٔكزا انًؤسسخ انزشثٕٚخ ) ،َالحىطة

رؼهى أٔطم انذٍٚ ٔانششٚؼخ(، ْزِ انًؤسسبد كبَذ رُجضك يٍ 

ْزا انسٛبق  انًجزًغ َظشا نذبجٛبرٓب ٔأٚؼب ألدٔاسْب انًًٓخ، فٙ

أن المجحمغ المغزبً إلى حذَد ” بثش٘: ٚزكش دمحم ػبثذ انج
الثالثٍىات مه ٌذا القزن، ٌَُ جارٌخ المٍالد الزسمً للحزكة 
الُطىٍة، كان مجحمؼا جؤطزي القبٍلة َالشاٌَة. لقذ كان ٌىاك 

أفزاد المجحمغ  إطاران اجحماػٍا َحٍذان َمحذاخالن ٌىحظمان
ما الذَلة المغزبً، ٌما القبٍلة َالطزٌقة الصُفٍة أَ الشاٌَة، أ

)دَلة المخشن قبل الحماٌة( فقذ كاوث جٍاسا فُقٍا ٌسحمذ 
َفاػلٍحً بل ََجُدي مه وُع الؼالقة الحً ٌقٍمٍا مغ  سلطحً

دمحم ػابذ  شظ، نهزؼًك دٕل انًٕػٕع ُٚاإلطارٌه المذكُرٌه

: انًغشة انًؼبطش: انخظٕطٛخ ٔانٕٓٚخ انذذاصخ ٔانزًُٛخ ـ الجابزي

 .155ص انذاس انجٛؼبء 1 انًشكض انضمبفٙ انؼشثٙ ؽ

6
ساسخ سٕسٕٛ دَٙ فٙ انًغشة ذسٕٓل: َخت انًجزًغ انً : اثٍ دمحم 

، 2015اس األيبٌ انشثبؽ، انطجؼخ األٔنٗ ُٚبٚش دسٛبسٛخ، يُشٕساد 

 .7ص 

، زم مشخلت بمرحلت السبعييياث والثماهياثمشوسا 

التي جضامىذ مْ بذاًت اهٙخاح اليعٞ  الدسعييياث

العُاس ي واِخماد ٘لعٙت ِاإلاُت مبادب خٝٛى 

ان وبذاًت خلٞ حمُّاث جىا٠ب الخىحهاث ؤلاوع

ت والخٝىُٜت للذولت  املرحلت الرابعت، زم 7الخىمٍى

 التي جخجلى في جدىله هدى الّٙل الاخخجاجي. 

م ألاهمُت اإلاتزاًذة للمجخمْ اإلاذوي في   ٔس

اةٙه، خ الشاهً للمٕشب وحّذد ٌو ٘مٝابل  الخاٍس

ُا،  ذ الجمُّاث الخٝىُٜت جدىال هِى رل٤ ِ٘ش

ها أـبدذ ٘ اِال أظاظُا في الاخخجاحاث التي ِ٘ش

، خُث جدى٥ الٙاِل اإلاذوي مً 2011اإلإشب عّذ 

زٝا٘ت الخىُى ئلى اإلاىىٞ الاخخجاجي، ما ًٝخط ي مىا 

دساظت معاس الّالٜت بحن الذولت واملجخمْ اإلاذوي 

ٞ جىىس اليعٞ العُاس ي،  التي خمّذ ملخىاث ٘و

ظىّمل ِلى جٝعُمه ئلى مىلبحن، هخفق 

لذساظت جىىس الّالٜت بحن الذولت  (ألاول  املطلب)

ألاعّاد  (املطلب الثاوي)واملجخمْ اإلاذوي، وهٝاسب في

ُُٙت للمجخمْ اإلاذوي ومعاهمخه في الّٙل  الٌى

 الاخخجاجي.

املطلب ألاول: جطىر العالقت بين الدولت 

 واملجخمع املدوي

الذولت باملجخمْ اإلاذوي عّذ جمحز معاس ِالٜت 

ىٚ الباخثحن  الاظخٝال٥ بالفشاُ واإلاىاحهت، ـو

مشاخل الّالٜت ئلى زالزت مدىاث أظاظُت، مشخلت 

زم مشخلت  املىافستومشخلت  الصراع واملىاحهت

                                                             
7
ذ ػشٔة: انًجزًغ انًذَٙ انًغشثٙ فؼبنٛخ أو أْٔبو انفؼبنٛخ : ُْ 

يُشٕساد يُشٕس ثًجهخ ٔجٓخ َظش، انًغشة فٙ يفزشق انطشق، 

، ص 2005دفبرش ٔجٓخ َظش، يطجؼخ انُجبح انجذٚذح انذاس انجٛؼبء 

261. 
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م٢ً ئلا٘ت الاحخىاء التي  املرحلت الرابعت،، ٍو

 جخجلى في جدىله هدى الّٙل الاخخجاجي.

أبان الىاْٜ ِلى أن الّالٜت بحن الذولت واملجخمْ  

ِلى الخ٣امل والاوسجام اإلاذوي لم جداَ٘ 

والخيعُٞ في ٠ثحر مً املخىاث، خُث جخللها في 

عّن الخاالث الخّاسك والخفادم خعب 

خفىـُت وواْٜ جدىالث اليعٞ العىظُى 

لىشح العإا٥: ماهي مشاخل  دّ٘ىاما ظُاس ي، 

ذولت واملجخمْ اإلاذوي عّذ جىىس الّالٜت بحن ال

 هخىلى مٝاسبت الدعاؤ٥، مً خال٥ الاظخٝال٥؟

هُمىت الفشاُ ِلى بذاًت  (الفقرة ألاولى)دساظت 

ِالٜت  (الفقرة الثاهيت)الدؽ٣ل عّذ الاظخٝال٥، و

الذولت باملجخمْ اإلاذوي ومشخلت اإلاىا٘عت، وفي 

هخىلى دساظت مشخلت الدعُّىاث  (الفقرة الثالثت)

ُٚ أو الاخخىاء داخل الىمىرج  وإِادة الخٌى

 الٝاهىوي.

اع على بداًت الفقرة ألاولى: هيمىت الصر 

 الدشكل بعد الاسخقالل

امخذث مشخلت الفشاُ داخل الىٍام العُاس ي 

اإلإشبي مً بذاًت العخِىاث ئلى خذود نهاًت 

ىذام والخىجش بحن  الثماهِىاث احعمذ بااـل

الٙاِلحن العُاظحن، جضامً رل٤ مْ البذاًت 

الجىُيُت للمجخمْ اإلاذوي باإلإشب، الزي وؽأ في 

ذ آلُاث لبي 8اظُتأخمان ألاخضاب العُ . وجىِى

الذولت للمجخمْ اإلاذوي، منها ٘شك ؼشوه ومشاٜبت 

 ٚ العلىت، وإـذاس ٜشاساث اإلاىْ والّٝىباث، وٜو

ل أو سخب الترخُق أو مداولت جٙخُتها مً  الخمٍى

                                                             
8
ذ جشيَٕٙ: انًجزًغ انًذَٙ ثٍٛ انسٛبق ٔانزجشثخ انًغشثٛخ، : سشٛ 

يُشٕساد يطجؼخ انُجبح 2014. 74/1435يجهخ انفشلبٌ، انؼذد 

 .30، ص 2014انجذٚذح انذاس انجٛؼبء، 

ل  10الذاخل، وجم ئـذاس ٌهحر  الزي  1973أبٍش

أِىى ـالخُاث ٠بحرة لإلداسة لمبي ومشاٜبت 

ى اِخباس أنها راث ـبٕت مخخلٚ الجمُّاث ِل

، ما مثل ُٜىدا ّ٘لُت ِلى مماسظت 9ومىّٙت ِامت

الّمل الجمّىي بّٙل ألاخذار العُاظُت التي 

ها اإلإشب في بذاًت العبُّيُاث ،  ؼ٣لذ 10ِ٘ش

الُٝىد التي وسدث في الٍهحر جشاحّا خُُٝٝا ًِ 

اث الّامت  الخىحه اللُبرالي الزي حاء به ٌهحر الخٍش

195811  . 

أن الذولت  (عبد هللا ساعف) الباخث اإلإشبيأؼاس 

ِملذ ِلى تهمِؾ أدواس املجخمْ اإلاذوي وبعي 

ظُىشتها ختى ال جخٝلق ظلىاتها وأِخبر أن حىهش 

الفشاُ ًتر٠ض في اهدؽاس ظلىت الذولت في املجاالث 

الاحخماُِت والاٜخفادًت، ما حّلها ِاةٝا أمام 

ى ظلىت اظخٝاللُت املجخمْ اإلاذوي ١ي ال ًخدى٥ ئل

  .12ممادة

اسجبىذ مشخلت ئٜفاء ومشاٜبت الجمُّاث بالعُاٛ 

العُاس ي والاحخماعي اإلاخىجش خال٥ مشخلت 

العبُّيُاث، الزي ١ان مدعما بالّىٚ والفشاُ 

بحن اإلال٢ُت واإلاّاسلت وجمحز بجزُو ظلىىي هدى 

ت اؼخٕا٥  اإلاىْ واإلاشاٜبت، ما أزش ِلى وؽأة وخٍش

الفشاُ الخأزحر  ح٢ّغ مشخلت املجخمْ اإلاذوي،

العلبي إلاىىٞ العلىت، ٘ارا ١اهذ والدة املجخمْ 

                                                             
9

خ ثبنًغشة، يفبسلبد انزٕسٚش ػجذ انشدٛى انؼطش٘، طُبػخ انُخج: 

ٔاالسزذمبق، يُشٕساد يشكض انؼهٕو االجزًبػٛخ ثبنشثبؽ، انطجؼخ 

 .140/141، ص 2020انشاثؼخ 
10

ذ انهطٛف كذا٘: انؼًم انجًؼٕ٘ ٔانٕسبؽخ االجزًبػٛخ َذٕ : ػج 

رطٕس جذٚذ نزطٕٚش انًجزًغ انًذَٙ، انًجهخ انًغشثٛخ نهسٛبسبد 

 .200ص ، 2009سُخ  4انؼًٕيٛخ، انؼذد 
11

ذ انهطٛف كذا٘: انؼًم انجًؼٕ٘ ثبنًغشة، ػُبطش : ػج 

اسزشارٛجٛخ يُشٕساد انفؼبء انجًؼٕ٘، يطبثغ ايجشٚبل انشثبؽ 

 .34، ص 2002
12

ذ انؼضٚض ددًبَٙ: ٔالغ انؼًم انجًؼٕ٘ ثبنًغشة ٔإشكبنٛخ : ػج 

انزأْٛم انمبََٕٙ، يُشٕساد يطجؼخ داس انسالو انشثبؽ، انطجؼخ 

 .49 ، ص2018األٔنٗ 
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اإلاذوي خال٥ الخماًت ٜذ ظاهمذ في اإلاٝاومت 

ن الاظخّماس، ٘اهه عّذ الاظخٝال٥ جم  و٘س

. مً أبشص 13الخمُِٞ ِلى أوؽىخه وجدش١اجه

ت الجمُّاث ٘شك  امٍه التراحّاث في مجا٥ خٍش

ذ واِخباسه ؼشوا لشوسي لصخت جأظِ غ الخفٍش

 .  14الجمُّت

جمحزث مشخلت العبُّيُاث بالفشاُ خى٥ العلىت، 

ما حّل الذولت خزسة مً مداوالث أي ٘اِل مذوي 

لى ١ان أو ظُاس ي، مً جدىله ئلى ظلىت ممادة، 

 ٘هي العُاس ي، الّٙل ًِ البّذ ١ل ذةألظباب عُّ

 مً مششخت الخّبئت، ِلى ٜادسة ٜىة ١ل أن حّخبر

لي ٘هاهذ ًِ جىدٗش ل٣ي اإلابذأ خُث ، ١ان 15ألـا

ٗ العلىت هى جٝلُق جدش١اث الّٙالُاث ذه

ت  د،و ذهُت ئلى أٜص ى الخذاإلا ٠ما ئن وؽأة مجمِى

د مً الجمُّاث الخٝىُٜت وظّيها إلا٣ا٘دت الٙعا

واإلاىالبت بممان خٝٛى ؤلاوعان ومشاٜبت الذولت 

في ٠ُُٙت اظخخذامها للعلىت حّلها حؽ٣ل تهذًذا 

ُت الؽّبُت للىٍام العُا س ي، ًبرص الفشاُ لؽِش

خال٥ مداوالث عّن الجمُّاث جُُٝم اإلاماسظاث 

ىذ ُٜادة مىٍماث املجخمْ اإلاذوي  ٔحر الٝاهىهُت، ِو

ل٣ل ّ٘ل اخخجاجي للمىالبت بخدعحن ألاولاُ 

ن الٝشاساث التي جفذسها الذولت،  الاحخماُِت أو ٘س

جخجعذ أزاس مشخلت الفشاُ بحن الذولت واملجخمْ 

ابت والجضاءاث، ما أدي ئلى اإلاذوي في اإلاىْ وال ٜش

ا٠دعاح الذولت إلاُادًً اؼخٕا٥ املجخمْ اإلاذوي 

واخخىاء الذًىام٢ُُت الاحخماُِت وأ٘ط ى ئلى دولىت 
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ذ انؼضٚض ددًبَٙ: ٔالغ انؼًم انجًؼٕ٘ ثبنًغشة ٔإشكبنٛخ : ػج 

 .49انزأْٛم انمبََٕٙ، يشجغ سبثك، ص 
14

 انسٕٓل: َخت انًجزًغ انًذَٙ فٙ انًغشة، يشجغ : اثٍ دمحم 

 .64سبثك، ص 
15

: فٕص٘ ثٕخشٚض: سٕسٕٛنٕجٛب انؼًم انجًؼٕ٘ ثبنًغشة يٍ  

ثشاَذ، انشثبؽ، انطجؼخ  انزطٕع إنٗ انؼًم انًأجٕس، يطجؼخ كٕصش

 .25، ص 2015األٔنٗ 

املجخمْ اإلاذوي ِبر اختراٛ الذولت وجأظِعها 

 .16لخىٍُماث احخماُِت

عّذ اهتهاء مشخلت الثماهِىاث اهخبهذ العلىت ئلى 

ذوي في الٙماء أهمُت ولشوسة جىاحذ املجخمْ اإلا

الّام ٜفذ جخُٙٚ الّبئ ِلى الذولت، ودّ٘ها هدى 

ت مً الجمُّاث مً وٗش العلىت  خلٞ مجمِى

ٜفذ مىا٘عت، حمُّاث املجخمْ اإلاذوي اليؽُىت 

 واإلاعخٝلت. 

الفقرة الثاهيت: عالقت الدولت بالجمعياث 

 الحقىقيت ومرحلت املىافست

خال٥ أواظي الثماهُيُاث اهخبهذ العلىت ئلى 

الاهخمام اإلاتزاًذ باملجخمْ اإلاذوي، ما دّ٘ها ئلى خلٞ 

ْ هٙغ ؼّاساث وأهذاٗ باقي  ِذة حمُّاث ج٘ش

مإظعاث املجخمْ اإلاذوي، وأمذتها بجمُْ ؤلام٣اهاث 

اإلاادًت وحّلذ ِلى سأظها أُِان العلىت واإلاا٥ 

ختى جٝىي خمىسها باملجخمْ، ٠مثا٥ ِلى عّن 

هىتها ِلى الجمُّاث التي خلٝتها العلىت مْ مشا

شاٛ، حمُّت  البّذ الخىمىي مثل: حمُّت أبي ٜس

ؤلاظماُِلُت، وحمُّت الُٖ، وحمُّت املخُي، 

وحمُّت هماب وحمُّت ظهى٥، واظخىاِذ هزه 

الجمُّاث مً خال٥ أوؽىتها أن حٕىي ١ا٘ت حهاث 

، جمحزث مشخلت الثماهُيُاث ببروص 17اإلإشب

ت ب٢ثرة وؼ٣لذ بذًال  الجمُّاث اإلاهىُت والخىمٍى

ًِ الفىٚ الجمّىي الخٝلُذي، جخخلٚ ِنها مً 
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ذاَٙ: انًجزًغ انًذَٙ كٕسٛؾ فٙ انًظبنذخ : ؽّ نذًٛ 

انًجزًؼٛخ، لشاءح فٙ ثؼغ إشكبالد انذٔنخ ٔانًجزًغ انًذَٙ 

ٔانذًٚمشاؽٛخ ثبنًغشة، يمبل ػًٍ انًؤنف انجًبػٙ: انًجزًغ 

، طبدس انًذَٙ ٔإشكبنٛخ رجذٚذ انضمخ فٙ انؼًم انًؤسسبرٙ ثبنًغشة

 2ػٍ يشكض رفبػم نهذساسبد ٔاألثذبس فٙ انؼهٕو االجزًبػٛخ، انؼذد 

سهسهخ انذساسبد انسٛبسٛخ ٔانذسزٕسٚخ، انطجؼخ األٔنٗ، ٕٚنٕٛص 

 .99، ص 2019
17

ذ انشدًبٌ ددًبَٙ: ٔالغ انؼًم انجًؼٕ٘ ثبنًغشة، يشجغ : ػج 

 .16سبثك، ص 
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خُث البىاء الخىٍُمي وأهذا٘ه اإلايؽىدة ووٛش 

ْ، ٠ما جم مىذ ـٙت اإلاىّٙت  الاؼخٕا٥ وإداسة اإلاؽاَس

ت، ما ظمذ ببروص  الّامت لّذة حمُّاث جىمٍى

٘اِلحن خ٣ىمُحن مً ٜلب الّمل الجمّىي 

خفىـا عّذ أن أباهى ًِ ٜذستهم في بلىسة بشامج 

ت، واظخٙادو مً حؽىج الّالٜت بحن وظ ُاظاث جىمٍى

اث  اإلال٢ُت واإلاّاسلت ومً جىظُْ داةشة الخٍش

والخىاس والىٝاػ الّمىمي اسجباوا بٝماًا خى٥ 

الخىمُت الاحخماُِت والاٜخفادًت والثٝاُ٘ت 

والبُئُت، وإن العُاٛ والخدىالث الذاخلُت التي 

ها اإلإشب عّذ أخذار  ظاهمذ في  84و  81ِ٘ش

 ا٘عت الذولت واهخمامها بالّمل اإلاذوي.مى

 حدول ًبين قائمت بعض الجمعياث الجهىيت

 املىصب الرئيس اسم الجمعيت

م بىاوي سباه الٙخذ               مذًش ال٢خابت الخاـت للمل٤ الخعً  ِبذ ال٢ٍش

 الثاوي

شاٛ                 معدؽاس اإلال٤ دمحم ِىاد أبي ٜس

ش ظابٞ دمحم ال٢ىُذسي  بحرألاولغ ال٢               وٍص

ش أو٥ ظابٞ أخمذ ِفمان أهجا اإلإشب الؽشقي  وٍص

 معدؽاس اإلال٤ دمحم الٝباج ٘اط ظاٌغ

ش ظابٞ ِبذ الشخمان بى٘خاط ئًلُٖ  وٍص

ش ظابٞ الىُب بً الؽُخ ؤلاظماُِلُت ال٢بري   وٍص

ان ظىىشا٥  ـهش اإلال٤ بلُىه بىؼيخٗى ٠ٍش

ش الخا دمحم بىِّس ى املخُي  سحُت ظابٝاوٍص

ادوس  شة مٔى ه أصوالي الفٍى  معدؽاس اإلال٤ اهذٍس

م بً الؽشقي د١الت  بشإلااوي ِبذ ال٢ٍش

 بشإلااوي ومعدثمش مُلىد الؽّبي خىك ظبى

ض خعبي خىك أظٙي ش ظابٞ ٍِض  وٍص

 والي حهت الذاخلت ظابٝا وَشؽت دمحم أخمذ الخىفالي

 .18رغر،، مفارقاث الخىريث والاسخحقا الرحيم العطري، صىاعت الىخبت بامل در عبظاملصدر: أه
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لبد انزٕسٚش ٔاالسزذمبق، يُشٕساد يشكض انؼهٕو االجزًبػٛخ ثبنشثبؽ، انطجؼخ انشاثؼخ ػجذ انشدٛى انؼطش٘، طُبػخ انُخجخ ثبنًغشة، يفبس: 

 .613، ص 2020



51زنو الكوفٌد التعلم عو بعد بالهغرب في    0205العدد الرابع دجيبر   

جبيذ العلىت ِذة اظتراجُجُاث للهُمىت  

والعُىشة ومىا٘عت مإظعاث املجخمْ اإلاذوي، 

ِلى ا٠دعاح ذولت ِملذ ال ،خال٥ مشخلت اإلاىا٘عت

مجاالجه ِبر اختراٛ ٘اِلحن واظخٝىاب هخب 

سأث في جذخل العلىت وظُلت وجأظِغ حمُّاث 

وحّل املجخمْ اإلاذوي في  لخدعحن معخىي مِّؽتها،

ذم ججاوص الخذود  خالت جبُّت مىلٝت ومعخمشة ِو

 اإلاشظىمت له.

باإلاىاصاة مْ اِتراٗ الذولت بمشوسة اهبّار املجخمْ 

ت مً  اإلاذوي ِمذث ئلى جأزِث مجاله بمجمِى

الخىٍُماث راث الاسجباه الٝىي بها مً أحل أن 

ت واجفا٥ وزُٞ بما ًجشي داخل  جمل ِلى مّ٘ش

مْ اإلاذوي، مً بحن أبشص الجمُّاث التي املجخ

جأظعذ في خمً الذولت وخٍُذ بذِم العلىت، 

ت التي ٌهشث ابخذاء مً ظىت  الجمُّاث الجهٍى

خُث ٜام عّن اإلاٝشبحن مً العلىت  1985

ت جٝىم ِلى أظاط مضدوج  بخأظِغ حمُّاث حهٍى

، لجأث 19والاسجباه بالى٘اء الالمؽشوه للىٍام

اء ألي هضُو للمجخمْ اإلاذوي الذولت ئلى ِملُت اخخى 

، مٝابل اسجٙاُ 20هدى مىْ أي اظخٝال٥ راحي له

 الجمُّاث اإلاهىُت.

جم جأظِغ الجمُّت اإلإشبُت لخٝٛى ؤلاوعان 

خ  ، ئلا٘ت ئلى جأظِغ 197921ًىهُى  24بخاٍس

دحىبر 10اإلاىٍمت اإلإشبُت لخٝٛى ؤلاوعان في 

ًىهُى،  25ماي،  28عّذ مىّها زالزت مشاث  1988
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ذ انؼضٚض يٛبط: انجًؼٛبد انجٕٓٚخ ٔاسزشارٛجٛخ رٕسٛغ : ػج 

انًجبل انسٛبسٙ نهذٔنخ ثبنًغشة، انًجهخ انًغشثٛخ نإلداسح انًذهٛخ 

 .103، ص 1994أثشٚم/شزُجش  7/8ٔانزًُٛخ، انؼذد 
20

ذ انشدًبٌ ددًبَٙ: ٔالغ انؼًم انجًؼٕ٘ ثبنًغشة، يشجغ : ػج 

 .59سبثك، ص 
21

: َخت انًجزًغ انًذَٙ فٙ انًغشة، يشجغ : اثٍ سٕٓل دمحم 

 .71سبثك، ص 

، 22مً وٗش العلىاث الّمىمُت 1988دىبر ؼ 24

جعذ بذاًت اهٙخاح الىٍام العُاس ي اإلإشبي  ٍو

 وجٙاِله مْ اإلاىٍماث الخٝىُٜت الذولُت.

الفقرة الثالثت: مرحلت الدسعيىاث وإعادة 

 الاحخىاء والخىظيف داخل الىمىذج القاهىوي

عّذ الدعُّىاث حٕحرث اظتراجُجُت الذولت ججاه 

ذأث مشخلت اخخىاء امخذاداجه في املجخمْ اإلاذوي، وب

الٙماء الّمىمي، عّذ أن عجضث ًِ مىا٘عخه 

عؽ٣ل ٠بحر وحّل الذولت جخجه ـىب اخخىاةه 

ت مً  ٞ مجمِى ُٙه داخل املجخمْ، ٘و وإِادة جٌى

ت، وأـبذ آلا لُاث الٝاهىهُت واإلاالُت وؤلاداٍس

الخذًث ًِ ئؼشا٠ه في ئِذاد وجىُٙز البرامج 

٘ٞ وجىظُْ خمىسه في الخ٣ىمُت وجذبحر اإلاشا

الم ، ٠ما أـبذ 23ألاوؽىت الشظمُت ووظاةل ؤلِا

ت،  ٣ا في بشامج الخىمُت البؽٍش زا الاهٙخاح لم هؼٍش

ذساث  ٌّخبر او٣ّاط وبُعي إلًمان الذولت بأهمُت ٜو

املجخمْ اإلاذوي ِلى اإلاعاهمت في جذبحر الؽأن الّام، 

بل جم في ظُاٛ عجض الذولت ًِ الخفذي للمؽا١ل 

عّذ مشخلت الثماهِىاث والتي ؼ٣لذ ظببا ال٢بري 

م اله٢ُلي، الن بشهامج الخٍٝى إن ئؼشاٟ املجخمْ و  إِل

ذوي ١ان بهذٗ امخفاؿ الٕمب الؽّبي مً اإلا

اخخُاساث الذولت، وحاء الاهٙخاح الالىشاسي عّذ 

بشوص اججاه لذي الذو٥ الٕشبُت واإلاىٍماث الٕحر 

الخ٣ىمُت ًٙمل الخّامل مْ مإظعاث املجخمْ 

 .24إلاذوي اإلاعخٝلت ًِ الذولتا
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 .74: يشجغ سبثك، ص : اثٍ سٕٓل دمحم 
23

رٕفٛك ثٕػششٍٚ: يذُخ انًجزًغ انًذَٙ ثبنًغشة: انًفبْٛى :  

سُخ  7يجهخ ٔجٓخ َظش. انؼذد ، ٔانسٛبلبد ٔإشكبنٛخ انزٕظٛف

 . 4/  3، ص 2000

24
دح انزذجٛى : ٕٚسف يضٔص: انؼًم انجًؼٕ٘: اسزًشاس إسا 

ٔاالدزٕاء ٔأؽٕاس ادزجبط يٍ َٕع أخش، يمبل يُشٕس ػًٍ 
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ما ًبرص اظتراجُجُت الذولت الخخىاء املجخمْ اإلاذوي 

الخاث التي أولٝها الىٍام  ئؼشا٠ه في مخخلٚ ؤلـا

العُاس ي عّذ مشخلت الدعُّىاث، خُث جم ئؼشاٟ 

عّن الجمُّاث في اللجىت الخاـت بالتربُت 

ً التي ١لٙذ باـالح هٍام الخّلُم في  والخ٣ٍى

اٟ مىٍماث ٔحر خ٣ىمُت في جدمحر اإلإشب، وإؼش 

اإلاُثاٛ الىوني لخٝٛى ؤلاوعان، وإؼشاٟ الخش٠ت 

اليعاةُت في حّذًل مذوهت ألاخىا٥ الصخفُت خال٥ 

المخفاؿ الخىجش املجخمعي بحن  2004مشخلت 

الِعاس والخُاس املخاَ٘، ٠ما ِمل الىٍام ِلى 

ُٕت في جذبحر معألت اللٕت  ئؼشاٟ الجمُّاث ألاماَص

ٕ ُت خُث جم ئخذار اإلاّهذ اإلال٣ي للثٝا٘ت ألاماَص

جي في  ُٕت ودظترتها، وجم ئدماحها عؽ٣ل جذٍس ألاماَص

 مىاهج الخّلُم والٙماء الّمىمي.

جمحزث مشخلت الدعُّيُاث باسجٙاُ الىعي بأهمُت 

الّمل الجمّىي، ما ظاهم في اسجٙاُ ِذد 

 2002الجمُّاث عؽ٣ل ممىشد ٠ما و٠ُٙا، ٘مىز 

حمُّت ٘اِلت في  35.000جدذزذ دساظت ًِ 

ئلى  2003لحرجْٙ الّذد ظىت  25مخخلٚ املجاالث

حمُّت، واظخمش الّذد في الاسجٙاُ  40.000خىالي 

عّذ اإلاشخلت ألاولى للمبادسة الىوىُت للخىمُت 

ت ظىت  اسجْٙ ئلى خىالي  2012، وظىت 2005البؽٍش

ل الّذد ئلى أ٠ثر  2019حمُّت، وظىت  90.000 ـو

حمُّت حّمل  6500لمنها  حمُّت، 209. 657مً 

اث الفلت بدٝٛى ؤلاوعان، رفي مخخلٚ املجاالث 

م مً ١ىهه ٜزه م ِلى الٔش ذ ًبذو ضخما ٘اهه ا الٜش

ألٚ  100حمُّت ل٣ل  600 ال ًمثل ئال وعبت

بشظم  1.500.000ذد الجمُّاث وعمت، خُث بلٖ ِ
                                                                                         
انزمشٚش انسُٕ٘ انظبدس ػٍ انًشكض انًغشثٙ نألثذبس ٔرذهٛم 

 .82، ص 2018انسٛبسبد سُخ 
25

ٙ كٕسٛؾ فٙ انًظبنذخ ذاَٙ: انًجزًغ انًذَ: ؽّ نذًٛ 

 101انًجزًؼٛخ، يشجغ سبثك، ص 

بالخالي ألحى الّمل الجمّىي ٌاهشة  201926ظىت 

ألا٘شاد، خُث ؼهذ همىا ومفذس اظترصاٛ إلاٍّم 

ذ أوؽىـخه بحن  ُا وال صا٥ في اسجٙاُ وجىِى ٠مُا وهِى

البّذ الاحخماعي والبُئي والخىمىي والخٝىقي 

 .27واإلانهي...

ججعذث اظتراجُجُت الذولت عّذ الدعُّيُاث في 

ت  ئوالٛ بشامج اإلابادسة الىوىُت للخىمُت البؽٍش

ت مً الجمُّاث وجدذًذ  ادة اخخىاء مجمِى إِل

دٌٕم اؼخٕالها خفىـا في الؽٞ الخىمىي، بشا

وجشحم الخىاب الشظمي الخىحه هدى اخخىاء 

مجاالث جدٟش املجخمْ اإلاذوي، خُث أ٠ذ اإلال٤ دمحم 

خ  ِلى  2005ماي  18العادط في خىاب له بخاٍس

أهمُت ئؼشاٟ الجمُّاث في اإلابادسة الىوىُت 

ت، حاء في الخىاب لٝذ ٜشسث أن « .للخىمُت البؽٍش

عؽأن ٜمُت تهم اإلإاسبت في الّمٞ ٜمُت  أخاوب٢م

حعاء٥ ١ل اإلاإظعاث والٙاِلحن العُاظحن 

ت، بل  والىٝابُحن والاٜخفادًحن والهُأث الجمٍّى

. 28 » حؽ٣ل الهاحغ اإلالح ل٣ا٘ت ألاظش واإلاىاوىحن...

٠ما جم ئوالٛ اإلاشخلت الثاهُت مً اإلابادسة الىوىُت 

خ  ت بخاٍس واإلاشخلت ، 2015ئلى  2011للخىمُت البؽٍش

خ  الثالثت أِىى اهىالٜتها اإلال٤ دمحم العادط بخاٍس

ئلى  2019وجمخذ بحن  2019ؼدىبر  19ألاسبّاء 

2023 . 

هىس مىحت مً الجمُّاث ٌهزا اإلاّىى ظاهم في 

دسة الّٙالُاث الىوىُت والعلىت أو جشجبي بمبا

حمعياث حىل الهجرة حعخُٙذ مً دِم دولي مثل، 

                                                             
26

ذ انشصاق انذُٕشٙ: انذمٕق انفئٕٚخ ثٍٛ دُٚبيٛخ انًجزًغ : ػج

انًذَٙ ٔرذذٚبد ركشٚس انذمٕق، يُشٕس فٙ يجهخ دساسبد دمٕق 

، يهف دمٕق االَسبٌ 2021ُٚبٚش  1اإلَسبٌ ٔانذًٚمشاؽٛخ، انؼذد 

  61ثبنًغشة، انُشأح ٔانزذذٚبد، ص 
27

 101ذاَٙ: يشجغ سبثك، ص ؽّ نذًٛ : 
28

 .2005يب٘  18: انخطبة انًهكٙ ثزبسٚخ  
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، وجشحم اهخمام الذولت والخىميت، وحمعياث البيئت

٣ا  ت للمجخمْ اإلاذوي باِخباسه ؼٍش ُٙت الخىمٍى بالٌى

في جُّٙل اظتراجُجُت اإلإشب في الاٜخفاد 

الاحخماعي والخمامني، وفي جُّٙل الخّلُم باملجا٥ 

الٝشوي وإؼشا٠ه في مجا٥ الصخت ومداسبت ألامُت، 

واهخمامه بالىظي الخمشي ِلى معخىي حصجُْ 

 ومىذ الٝشوك الفٕشي. الدؽُٕل الزاحي، 

ٞ آلُاث ذوي اظخمش اخخىاء الذولت للمجخمْ اإلا ٘و

ابت، وؼ٣لذ مشخلت عّذ دظخىس  الذِم اإلاالي والٜش

ادة جدذًذ أدواس املجخمْ اإلاذوي  2011 مدىت إِل

ٞ همىرج ٜاهىوي ٣ا في بلىسة 29٘و ، خُث ألحى ؼٍش

ت والخٝىُٜت ِلى  العُاظاث الّمىمُت الخىمٍى

لترابي مً خال٥ جٝىُت الّشاةن، اإلاعخىي الىوني وا

عي ِبر  مْ ئم٣اهُت معاهمخه في املجا٥ الدؽَش

جٝذًم اإلالخمعاث، ما ٢ٌّغ دوس الٝىاهحن 

الخىٍُمُت للذًمٝشاوُت الدؽاس٠ُت في اخخىاء 

 .30وجدذًذ مجا٥ اؼخٕا٥ املجخمْ اإلاذوي

ح٢ّغ مشخلت الاخخىاء اِتراٗ العلىت باملجخمْ 

أن ٣ًىن هىال٤ اجٙاٛ  اإلاذوي وبّٙالُخه ِلى أظاط

خى٥ خذود الاؼخٕا٥، ٠ما خفل مْ اإلاىٍمت 

اإلإشبُت لخٝٛى ؤلاوعان مثال، وما ًجشي الخخىاء 

املجخمْ اإلاذوي ظىاء ُ٘ما ًخق الّالٜاث بحن 

م٣ىهاجه عّمها ببّن، أو بحن م٣ىهاجه والعلىت 

                                                             
29

يٍ دسزٕس انًًهكخ  139ٔانفظم  15ٔ 12/13/14: انفظٕل  

 1.11.91انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  2011انًغشثٛخ 

يكشس  5964، انجشٚذح انشسًٛخ ػذد 2011ٕٚنٕٛص  29ثزبسٚخ 

 .2011ٕٚنٕٛص  30ك ل انًٕاف 1438شؼجبٌ  28ثزبسٚخ 

30
 انسٕٓل: َخت انًجزًغ انًذَٙ فٙ انًغشة، يشجغ : اثٍ دمحم 

 .52/53سبثك، ص 

العُاظُت، ٣ًاد ٢ٌّغ عؽ٣ل مىابٞ اإلاعاس الزي 

ه املجخمْ العُاس ي مى  .   31ز بذاًت الاظخٝال٥ِ٘ش

ما ًيبغي الخأ٠ُذ ِلُه في هزا الفذد، أن املجخمْ 

اإلاذوي ًجب أال ًخدى٥ ئلى مّاسلت ظُاظُت في 

مىاحهت الذولت، ئال أن ّ٘الُاث املجخمْ اإلاذوي 

جخممً أهذاٗ أِمٞ وأوظْ مً اإلاّاسلت، ئنها 

اإلاؽاس٠ت بمّىاها الاٜخفادي والاحخماعي 

عبد هللا ) باخث اإلإشبي، واِخبر ال32والعُاس ي

أهه لِغ هىاٟ جىاٜن بحن الخٝلحن، بل  (ساعف

ئن الّمل اإلاذوي ٌّخبر ؤلاواس ال٢ٙشي ليؽأة حُل 

بأ٠مله داخل خٝل العُاظت، وما ًجمْ خٝل 

الذولت والخٝل اإلاذوي هى الخ٣امل والامخذاد 

، بىاء ِلى هزا اإلاىىٞ جفبذ ِالٜت 33والخٙاِل

ِعذ بالمشوسة مدعمت الذولت واملجخمْ اإلاذوي ل

بالخىاٜن والّذاء وإهما هي ِالٜت جد٢مها ٜاِذة 

أظاظُت حعدىذ ِلى الخٙاً ِلى اظخٝاللُت 

  املجخمْ اإلاذوي.

ُٙي بحن  ئن ٘شلُت ُٜام هُى مً الخذاخل الٌى

حن ٌؽ٣ل س٠حزة مهمت في الّالٜت بحن الذولت  و٘ش

واملجخمْ اإلاذوي التي ًم٢ً أن جإدي ئلى هخاةج ّ٘الت 

لى املجخمْ، واِخبر الباخث لل حن ِو ى٘ش

أهه ًفّب جفىس ( عبد إلاله بلقسيس) اإلإشبي

ٜىُّت أو والٛ بحن املجخمْ اإلاذوي واملجخمْ 

ت العُاظُت الخذًثت،  العُاس ي في اإلاىٍىمت ال٢ٍٙش

خُت الخذًثت للمجخمّاث  وفي الخجشبت الخاٍس

                                                             
31

ذَٙ ٔانُخجخ انسٛبسٛخ إلظبء أو ركبيم، : دسٍ لشَفم: انًجزًغ انً 

يُشٕساد يطجؼخ إفشٚمٛب انششق، انذاس انجٛؼبء، انطجؼخ األٔنٗ 

 .88ص  ،1997
32

ٔظبئف انذٔنخ ٔأدٔاس انًجزًغ  صٍٚ انذٍٚ: انزًُٛخ ثٍٛ : دمحم 

 .61، ص 9/10انًذَٙ، يجهخ يسبنك ػذد، 
33

ذ هللا سبػف: سْبَبد انزذٕل انسٛبسٙ فٙ انًغشة، : ػج 

يُشٕساد دفبرش سٛبسٛخ، سهسهخ َمذ انسٛبسخ، يطجؼخ انُجبح انجذٚذح 

 . 19، ص 2004انذاس انجٛؼبء، انطجؼخ األٔنٗ 
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في ٠خابه ( غرامش ي) ، وأ٠ذ الُٙلعٗى34الٕشبُت

السجً، ِلى أن الذولت هي املجخمْ هفىؿ د٘اجش 

 .35العُاس ي باإللا٘ت ئلى املجخمْ اإلاذوي

ل في الّالٜت بحن الذولت  ما ًم٢ً الٝى٥ ئن ألـا

واملجخمْ اإلاذوي أنها ِالٜت ج٣املُت واِخماد مخباد٥ 

ْ ألادواس، لِعذ ِالٜت جىاٜن أو خفىمت أو  وجىَص

ـشاُ، ٘املجخمْ اإلاذوي ما هى ئال أخذ ججلُاث 

ولت الخذًثت، التي جخى٘ش ؼشوه ُٜامه ًِ الذ

ٞ جٝىحن هٍام للخٝٛى ًىٍم مماسظاث ١ا٘ت  وٍش

 ألاوشاٗ والجماِاث 

داخل املجخمْ، ٠ما ئن املجخمْ اإلاذوي ٌعدىذ ِلى 

اةٙه الاٜخفادًت  خماًت ومشاٜبت الذولت للُٝام بٌى

ت زم  ت والخدعِعُت والتربٍى والاحخماُِت والخّبٍى

لذولت واملجخمْ اإلاذوي واّٜان دوسه في الىظاوت، ٘ا

و٠ُاهان مخالصمان، ٘ال وحىد للمجخمْ اإلاذوي بذون 

 .36خماًت الذولت له

املطلب الثاوي: وظائف املجخمع املدوي   

 واملشاركت في الفعل الاحخجاجي

ا  حّذ دساظت املجخمْ اإلاذوي ٠خىٍُم، مذخال لشوٍس

لٙهم الذًىامُت املجخمُّت ب٣ىهه سأظما٥ 

في  (أليكس ي دوجكفيل)هب اإلا٢ٙش ، ر37احخماعي

٣ا، ئلى الخأ٠ُذ ِلى أدواس  مإلٙه الذًمٝشاوُت في أمٍش

                                                             
34

جًؼٕ٘ ثبنًغشة ٔإشكبنٛخ ذ انؼضٚض ددًبَٙ: ٔالغ انؼًم ان: ػج 

انزأْٛم انمبََٕٙ، يُشٕساد يطجؼخ داس انسالو انشثبؽ، انطجؼخ 

 .49، ص 2018األٔنٗ 
35

 50ذ انؼضٚض ددًبَٙ: يشجغ سبثك، ص : ػج 
36

ذ انؼضٚض ددًبَٙ: ٔالغ انؼًم انجًؼٕ٘ ثبنًغشة ٔإشكبنٛخ : ػج 

 .50انزأْٛم انمبََٕٙ، يشجغ سبثك، ص 
37

ًجزًغ انًذَٙ ثٕطفّ سأسًبل اجزًبػٙ، ذ انًُؼى نضػش: ان: ػج 

يمبل ػًٍ انًؤنف انجًبػٙ: انًجزًغ انًذَٙ ٔإشكبنٛخ رجذٚذ انضمخ 

فٙ انؼًم انًؤسسبرٙ ثبنًغشة، طبدس ػٍ يشكض رفبػم نهذساسبد 

سهسهخ انذساسبد انسٛبسٛخ  2ٔاألثذبس فٙ انؼهٕو االجزًبػٛخ، انؼذد 

 .58 ، ص2019ٔانذسزٕسٚخ، انطجؼخ األٔنٗ، ٕٚنٕٛص 

الجمُّاث واِخبر أهه البذ للمجخمْ مً ِحن 

٘اخفت ومعخٝلت، هزه الّحن لِعذ ظىي 

ت مً الجمُّاث اإلاذهُت، الذاةمت الٍُٝت  مجمِى

ت  ت لخٍٝى الٝاةمت ِلى الخىٍُم الزاحي وهي المشوٍس

 .38الذًمٝشاوُت

ًُٙذ الخذًث ًِ املجخمْ اإلاذوي، اإلاؽاس٠ت 

والخىُى والىظاوت واإلابادسة وهي هُٝن الخفادم 

والفشاُ، ٠ما ًشمض ئلى ِذم اللجىء ئلى الّىٚ 

، واإلاعاهمت في 39واظخّما٥ الىظاةل العلمُت

ْ اإلاىالب واإلاٝترخاث  الخىمُت عؽ٣ل حؽاس١ي، و٘س

اج، ظىاء عؽ٣ل ٜاهىوي أو ِبر اللجىء ئلى الاخخج

م٢ً أن جخجعذ الّالٜت بحن الذولت واملجخمْ  ٍو

اإلاذوي ِبر ظُاٜاث جد٢مها الخّاون والىظاوت 

والخأوحر، ٠ما ئهه ٜذ ًخدى٥ املجخمْ اإلاذوي ئلى 

مدٟش لالخخجاج، أو وظُىا بحن ظلىت الذولت 

ومىالب املخخجحن ٜفذ لبي جىاصهاث اليعٞ 

رة الفق)الاحخماعي باإلإشب، بىاء ِلُه هٝاسب في 

اةٚ املجخمْ اإلاذوي، وهبرص في ٌحّذد و  (ألاولى

جدى٥ الجمُّاث الخٝىُٜت هدى  (الفقرة الثاهيت)

 .الّٙل الاخخجاجي

 الفقرة ألاولى: حعدد وظائف املجخمع املدوي

ًلّب املجخمْ اإلاذوي داخل الىٍام الاحخماعي 

اةٚ،  ت مً ألادواس والٌى والعُاس ي اإلإشبي مجمِى

ٙه بفمام ألام ان بحن الذولت واملجخمْ، ًم٢ً ـو

ُت والخدعِغ  لخجىب الخىجشاث واإلاعاهمت في الخِى

والخيؽئت اإلاذهُت للمىاوىحن ِلى مّاًحر الخىُى 
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 .7، ص 2018ذ انؼضٚض ددًبَٙ: يشجغ سبثك، : ػج 
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ت ٌواإلاعاهمت والتراْ٘، ئلا٘ت ئلى و  ُٙخه الخىمٍى

٣ا ئلى حاهب الذولت والٝىاُ الخاؿ في  وب٣ىهه ؼٍش

بلىسة وجىُٙز البرامج والعُاظاث الّمىمُت، مثل: 

امج التي جٝىم بها الذولت في مجا٥ الخىمُت البر 

الخمامىُت والاحخماُِت والترابُت وبشامج الخّلُم، 

٠برهامج جِعحر وبشهامج مداسبت ألامُت، وبشامج 

ت وبشهامج أوساػ، ًم٢ً ئحما٥  الخىمُت البؽٍش

 اةٚ املجخمْ اإلاذوي في:ٌو 

افع الحقىقي والىساطت املجخمعيت:  وظيفت التر

شاوُت والذو٥ التي ؼهذث بشوص الخجاسب الذًمٝ

اةٚ املجخمْ اإلاذوي حّخبره ئواس حّبحري  ٜىي لٌى

٤ للذولت، واِخبره  (هيجل)ًِ املجخمْ وؼٍش

مجمُى الخىٍُماث بحن الذولت والّاةلت، ٌعاهم في 

جذبحر الخىجشاث املجخمُّت زم ًتراْ٘ ًِ خاحُاث 

ُٙت الىظاوت بحن الذولت  اإلاىاوىحن، وجخجعذ ٌو

ُٙت خذًثت جشجبي واملجخمْ ا إلاذوي باِخباسها ٌو

أظاظا باإلا٣اهت التي ألحى ًدخلها املجخمْ اإلاذوي 

اةٚ  داخل الىٍام العُاس ي، ٘خىُى مهامه بحن الٌى

ت  ت والخٝىُٜت، ومىذ الذولت آلُاث دظخىٍس الخىمٍى

اهىهُت للمعاهمت في الخىمُت، ِبر جٝىُت الّشاةن  ٜو

عي، مْ اإلا عاهمت في واإلالخمعاث في املجا٥ الدؽَش

هُأث الدؽاوس الّمىمي ما ًٝىي ٘شلُت خمىسه 

، ئال أن واْٜ وؽأة 40في ٜلب اهخماماث املجخمْ

وجىىس واؼخٕا٥ املجخمْ اإلاذوي باإلإشب عؽ٣ل ٔحر 

وبُعي وفي وعٞ احخماعي وظُاس ي مّٝذ ومٕلٞ 

ومٙخىح ِلى شخفىت العلىت حّله عُّذا ًِ 

با مً مىىٞ العلىت، ٍش ما أدي  الثٝا٘ت اإلاذهُت ٜو

 ئلى خلٞ ٘ماء حمّىي ًبدث ًِ مىاْ٘ شخفُت.
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 .76، يشجغ سبثك، ص ذ انؼضٚض ددًبَٙ: ػج 

ُٙخه، البذ مً جىا٘ش   لُلّب املجخمْ اإلاذوي ٌو

زٝا٘ت مجخمُّت مذهُت ومدُي ظىظُى ظُاس ي 

ش زٝا٘ت الّٙل  ٌصجْ ِلى الخٙاِل ؤلاًجابي، وجىٍى

الخىىعي الخش، مْ لشوسة الخىٍُم الٝاهىوي ِلى 

ٞ وعٞ اإلاعخىي الذاخلي واإلاالي والبؽشي، لخل

مإظعاحي ٜىي للّمل بفىسة مىهجُت، زم لشوسة 

بى٥ باالخخالٗ والخىُى وإداسة الخالٗ  مشاِاة ٜو

داخل وبحن هُأث املجخمْ اإلاذوي وبُنها وبحن الذولت، 

ت العلمُت  .   41واظخّما٥ الىظاةل الخّبحًر

لخجاوص الخىحه الىخبىي  وظيفت التربيت والخثقيف:

الّٙلُت والخأظِغ للمجخمْ اإلاذوي هدى اإلاماسظت 

ه  له عؽ٣ل ٜىي ًنهل مً خاحُاث املجخمْ وجىِى

احي والٙئىي، البذ له أن ًمش ِبر  وحّذده الهٍى

ت حّخمذ ِلى جثُٝٚ ِىاـشه وأوشه  مىٍىمت جشبٍى

ِلى ُٜم ومبادب املجخمْ الخذًث ِبر ئواس ِملي 

و٠ٙئ ومإهال لهزا الٕشك، ًماسط دوسه ِبر دوساث 

يُت وهذواث ومدالش  اث واحخماِاث، زم خلٞ ج٣ٍى

٘ماء لىٝاػ الّمىمي، وما ٢ٌّغ أهمُت ودوس 

ت  املجخمْ اإلاذوي، ُٜامه بدمالث جدعِعُت وحّبٍى

ت آلُاث  ملخخلٚ اإلاىخشوحن وأ٘شاد املجخمْ، زم جٍٝى

الخّاون واإلاؽاس٠ت مْ الذولت ومخخلٚ مشا٠ض 

البدث اإلاخخففت، ومعاهمتها في ئِذاد بشامج 

ت، ومً مىٍىس ِم لي ومهما ١اهذ وبُّت جىمٍى

الجمُّاث اإلا٣ىهت للمجخمْ اإلاذوي وجىُى أوؽىتها، 

حمُّاث خٝىُٜت أو زٝاُ٘ت حمُّاث مهىُت أو 

ؤلاخعان...، ٘انها جخٝاظم ِذة أهذاٗ ومبادب مً 

ٜبُل الخجذًذ التراْ٘ الجماعي، وامخالٟ خعً 

الخذمت الّمىمُت، ٜذ ٘شك املجخمْ اإلاذوي هٙعه 
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ذاَٙ: انًجزًغ انًذَٙ كٕسٛؾ فٙ انًظبنذخ ؽّ نذًٛ : 
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حخماعي وأبان ًِ ٜذساث ٠م٣ىن للشأظما٥ الا 

ُُٙت مهمت ت وٌو  .42جىمٍى

افع عنها : خُث ًخىلى وظيفت ججميع املصالح والتر

املجخمْ اإلاذوي باألظاط بلىسة مىاٜٚ حماُِت 

ها  خى٥ عّن الٝماًا والخدذًاث التي ٌّ٘ش

أِماءه واملجخمْ، لخم٢نهم مً الخدٟش الجماعي 

ٜفذ خل مؽا١لهم ولمان مفالخهم ِلى أظاط 

ُٙت مً ٜبل اإلاىاٜ ٚ الجماُِت، وجماسط هزه الٌى

الخش١اث اليعاةُت والخٝىُٜت التي جتراْ٘ ِلى 

أهذا٘ها باألظاط زم الهذٗ الّام وهى الخأظِغ 

ُأت مىالب مدذدة في  لذولت الخٞ والٝاهىن، ـو

ئواس بشامجها واٜتراخاتها، زم الُٝام بالخدٟش 

 . 43الجماعي وبؽ٣ل مخمامً

ث الداخليت وظيفت حسم وحل الصراعا

ماء والخارحيت ُٙت ًخىلى ألِا ٞ هزه الٌى : ٘و

اإلاىخشوحن في هُأث املجخمْ اإلاذوي بدل عّن 

الفشاِاث الذاخلُت بحن أِماةه عؽ٣ل ودي دون 

اللجىء ئلى الذولت، هزه اإلاماسظت جخم مً خال٥ 

حّمٞ الذًمٝشاوُت الذاخلُت للمجخمْ اإلاذوي، ٠ما 

اث ِلى ًخىلى أو ٌعاهم في خل عّن الخال٘

اإلاعخىي الخاسجي بحن اإلاىاوىحن أو جىٍُم الاظخٙادة 

مً عّن الخذماث، أو الخىظي بحن املجخمْ 

ُت  44والعلىت لخلبُت عّن اإلاىالب أو جِى

 اإلاىاوىحن.

                                                             
42

 .98ذاَٙ: يشجغ سبثك، ص : ؽّ نذًٛ 
43

: ادمحم دجبجٙ: يسبًْخ انًجزًغ انًذَٙ فٙ رؼضٚض انجُبء  

انذًٚمشاؽٛخ ثبنًغشة، يمبل يُشٕس ثًجهخ انؼهٕو انمبََٕٛخ، سهسهخ 

ٛبسٛخ، ػذد خبص دٕل األدٔاس انذسزٕسٚخ انذساسبد انذسزٕسٚخ ٔانس

نهًجزًغ انًذَٙ ثبنًغشة، انزجهٛبد، انٕظبئف، انجُبء انذًٚمشاؽٙ، 

 .46، ص 2015انؼذد انضبنش 
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ادمحم دجبجٙ: يسبًْخ انًجزًغ انًذَٙ فٙ رؼضٚض انجُبء :  

 .46انذًٚمشاؽٛخ ثبنًغشة، يشجغ سبثك، ص 

 فت جحسين أوضاعها واملساهمت في الخىميت:ظيو 

ت في مجا٥  أـبذ املجخمْ اإلاذوي ًلّب أدواسا مدىٍس

ؿ التي جمىدها الذولت الخىمُت، ِبر اظخٕال٥ الٙش 

ادة الذخل لهُأث املجخمْ اإلاذوي،  التي حعاهم في ٍص

إقامت مثل:  إقامت مشروعاث للخأهيل والخدريب و

...، اإلاعاهمت في مشروعاث صرغيرة أو حعاوهياث

ت ِلى اإلاعخىي الترابي، ما  بلىسة البرامج الخىمٍى

ُٙي  ماء وأهمُت البّذ الٌى ادة دخى٥ ألِا ٢ٌّغ ٍص

، وجٝىم معاهمت 45مجخمْ اإلاذويالخىمىي لل

املجخمْ اإلاذوي في الخىمُت ِلى جىٍُم وجُّٙل 

مؽاس٠ت الىاط في اإلاىالبت بداحُاتهم واإلاؽاس٠ت في 

العُاظاث الّمىمُت التي جإزش في مِّؽهم الُىمي 

واإلاعاهمت في وؽش زٝا٘ت خلٞ اإلابادسة الزاجُت، 

وزٝا٘ت البىاء اإلاإظعاحي والخأ٠ُذ ِلى ئسادة 

 . 46اوىحن في اإلاعاهمت في الخىمُتاإلاى 

خُث ئن أبشص  وظيفت إفراز وجكىيً القياداث:

الُٝاداث التي حؽخٕل في الخٝل العُاس ي والخٝىقي 

والاٜخفادي، مشث وج٣ىهذ ووؽأة في أخمان 

املجخمْ اإلاذوي، وجذسبذ معبٝا ِلى الُٝادة داخل 

هُئاث املجخمْ اإلاذوي التي مىدتهم الخجشبت 

ً خبرة ِملُت إلاىاحهت واإلاماسظت ال ّملُت والخ٣ٍى

مخخلٚ الخدذًاث والا٠شاهاث خال٥ جذبحر الٝماًا 

 .47الخٝىُٜت واملجخمُّت
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 .56يشجغ سبثك، ص :  
46

نًجزًغ انًذَٙ كٕسٛؾ فٙ انًظبنذخ ذاَٙ: ا: ؽّ نذًٛ 

انًجزًؼٛخ، لشاءح فٙ ثؼغ إشكبالد انذٔنخ ٔانًجزًغ انًذَٙ 

ٔانذًٚمشاؽٛخ ثبنًغشة، يمبل ػًٍ انًؤنف انجًبػٙ: انًجزًغ 

انًذَٙ ٔاشكبنٛخ رجذٚذ انضمخ فٙ انؼًم انًؤسسبرٙ ثبنًغشة، طبدس 

 2انؼذد  ػٍ يشكض رفبػم نهذساسبد ٔاألثذبس فٙ انؼهٕو االجزًبػٛخ،

سهسهخ انذساسبد انسٛبسٛخ ٔانذسزٕسٚخ، انطجؼخ األٔنٗ، ٕٚنٕٛص 

 .69، ص 2019
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وظيفت املساهمت في وشر ثقافت مدهيت جطىعيت 

اةٚ املجخمْ ودًمقراطيت : التي حّخبر مً بحن ٌو

اإلاذوي للُٝام بيؽش زٝا٘ت مذهُت جشس ي داخل 

والّمل الجماعي املجخمْ ٜىاِذ الّمل الخىىعي، 

، زم ئداسة الاخخالٗ  بى٥ ألاخش والاخخالٗ والخىُى ٜو

ٞ وظاةل وآلُاث ظلمُت، ٠ما ًجب أن ٌعدىذ  ٘و

املجخمْ اإلاذوي ِلى الُٝم الذًمٝشاوُت مً 

الؽٙاُ٘ت واإلاعاواة وجذبحر الاخخالٗ والخىا٘غ، 

ُم  خىلى املجخمْ اإلاذوي اإلاعاهمت في وؽش زٝا٘ت ٜو ٍو

باملخاوش والخٙاً ِلى البِئت  الاخترام والخدعِغ

ٞ، ما ًيخج ِىه مً جأ٠ُذ لُٝم  واإلااء ومخاوش الىٍش

هزه الُٝم اإلابادسة الزاجُت وزٝا٘ت بىاء اإلاإظعاث، 

في مجملها حّخبر ُٜم دًمٝشاوُت، وإؼاِت الثٝا٘ت 

اإلاذهُت التي ججّل املجخمْ ًىدى ـىب البىاء اإلاذوي 

والذًمٝشاوي، ألهه ًفّب جدُٝٞ مجخمْ مذوي 

دون جىا٘ش ئم٣اهُاث البِئت الاحخماُِت والعُاظُت 

ش  التي ٌؽخٕل ٘يها املجخمْ اإلاذوي، مْ لشوسة جىٍى

تراٗ ٜذساجه التراُّ٘ت  الخٝىُٜت، ولشوسة الِا

، واإلاهمت ألاظاظُت 48بالخٝٛى ألاظاظُت لإلوعان

للمجخمْ اإلاذوي لِغ في حاهبه اإلاإظعاحي وإهما في 

اظخٕشاط الُٝم وألاخالُٜاث والثٝا٘ت اإلاذهُت التي 

 ٌّمل ِلى وؽشها داخل الجعم الاحخماعي. 

اةٚ املجخمْ اإلاذوي ًم٢ىه مً  ئن حّذد مهام وٌو

ا الخٕلٕل ف ٣ا جىمٍى ي م٣ىهاث املجخمْ، وحّله ؼٍش

ت مً  مىلْ بمجمِى ئلى حاهب الذولت، ٍو

اةٚ، منها دوس الىظاوت التي حّخبر لماهت  الٌى

ت  ض وجٍٝى مهمت لجُز ٘خُل الاخخٝان املجخمعي وحٍّض

ت مً  الثٝت في اإلاإظعاث، وإن جىامي خشوج مجمِى

الهُأث اإلاذهُت والخٝىُٜت ئلى الؽاُس الّام 
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 .56انذًٚمشاؽٛخ ثبنًغشة، يشجغ سبثك، ص 

دْ٘ هدى الٝى٥ بٙشلُت أخشي وهي  لالخخجاج

جشاحْ أدواس املجخمْ اإلاذوي مٝابل اِخباسه ٘اِال في 

 الاخخجاحاث. 

وي هحى دالفقرة الثاهيت: جحىل الفاعل امل

 الفعل الاحخجاجي

أزشث ئؼ٣الُت الثٝت ِلى حهىد الىظاوت 

اإلاإظعاجُت للهُئاث اإلاذهُت 

ت مىىٞ ؤلاٜفاء وجىجش  والخٝىُٜت، واظخمشاٍس

الٜت بحن الذولت واملجخمْ اإلاذوي، ئلا٘ت ئلى الّ

ماجُت عّن الجمُّاث،  الاخخالالث الذاخلُت وبٔش

ذم ٜذستها لخخدى٥ ئلى ٜىة  ما ظاهم في ئلّا٘ها ِو

مجخمُّت ٜادسة ِلى لّب أدواس الىظاوت 

ُت ، أباهذ الاخخجاحاث التي 49والخدعِغ والخِى

ها اإلإشب عّذ  ًِ جىُى واخخالٗ مىالب  2011ِ٘ش

ملخخجحن واخخالٗ الٙاِلحن ٘يها، والٝاظم ا

اإلاؽتٟر بُنها هى الخمىس الٝىي للجمُّاث 

 الخٝىُٜت.

٘براًش،  20مجشد ـذوس البُان الخأظِس ي لخش٠ت 

ذ مً  ذ أٍص هُئت خٝىُٜت ومذهُت ئلى  20ظاِس

الاظخجابت لذِم الخش٠ت وأـذسث بالٔا مؽتر١ا 

خ  اخخميخه الجمُّت  201150٘براًش  18بخاٍس

شبُت لخٝٞ ؤلاوعان، أ٠ذوا ِلى دِمهم للخش٠ت اإلإ

ومىالبها واخخجاحاتها العلمُت مً بحن هزه 

. ما ٢ٌّغ دوس وخمىس الجمُّاث 51الهُئاث
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ذاَٙ: انًجزًغ انًذَٙ كٕسٛؾ فٙ انًظبنذخ : ؽّ نذًٛ 

انًجزًؼٛخ، لشاءح فٙ ثؼغ إشكبالد انذٔنخ ٔانًجزًغ انًذَٙ 

 .93ٔانذًٚمشاؽٛخ ثبنًغشة، يشجغ سبثك، ص 
50

ًخ انٕسٛؾ ظفجشاٚش يذبٔنخ فٙ انزٕصٛك، يُشٕساد يُ 20: دشكخ  

، 2011فجشاٚش  20ذًٚمشاؽٛخ ٔدمٕق اإلَسبٌ انشثبؽ، يٍ أجم ان

 .51/52ص 
51

َسبٌ، ٔانجًؼٛخ انًغشثٛخ ذفبع ػٍ دمٕق اإل: انؼظجخ انًغشثٛخ نه 

نذمٕق اإلَسبٌ، ٔانًُزذٖ انًغشثٙ نهذمٛمخ ٔاالَظبف، ٔيُظًخ 

انؼفٕ انذٔنٛخ فشع انًغشة، ٔانًشطذ انًغشثٙ نهسجٌٕ، انجًؼٛخ 
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٘براًش  20الخٝىُٜت في دِم وجأًُذ مىالب خش٠ت 

 وباإلاٝابل لم ًلّبىا أي دوس في الىظاوت الٝبلُت.

ؼ٣ل اسجٙاُ الاخخجاحاث بمخخلٚ أهىاِها  

ماءاته ا وجفاِذ وزحرة الاخخٝان الاحخماعي ٘و

اخخباسا لخُُٝم خمىس الٙاِل اإلاذوي، ألهه ١ان مً 

ت  اإلاٙترك ُ٘ه أن ٣ًىن معاهما في الّملُت الخىمٍى

٣ا مٙترلا في جذبحر الؽأن الّام، و١ان مً  وؼٍش

اإلاٙترك أن جٍهش معاهمخه في الخٝل الخأوحري 

ىجه الاٜتراخُت والتراُّ٘ت  .52ٜو

٘براًش واخخجاحاث الخعُمت  20جضامً خشاٟ 

ت مً الٙئاث اإلاهىُت  وحشادة، وخشوج مجمِى

اهشة  للمىالبت بخُٕحر وجدعحن أولاِها، ٌو

اإلاٝاوّت زم الاخخجاج بمالِب ٠شة الٝذم، هزه 

ألاخذار جٙترك في املجخمْ اإلاذوي أن ٣ًىن وظُىا 

ًمأل اإلاعاخت بحن ألا٘شاد والٙئاث الاحخماُِت مً 

حهت أخشي، جذاْ٘ ًِ همىم حهت والذولت مً 

وخاحُاث ومفالح اإلاىاوىحن، ل٢ً بّٙل أصمت 

الثٝت بحن اإلاىاوً واإلاإظعاث الىظُىت خالت دون 

لجىةه ئلى املجخمْ اإلاذوي، والعإا٥ الزي ًىشح هى: 

إلاارا ججاوصث الاخخجاحاث بالخعُمت وحشادة 

أو إلاارا لم  ؟الجمُّاث املخلُت وختى الىوىُت

ن جإوش وجٝىد خش٠ت املجخمْ حعخىْ الجمُّاث أ

                                                                                         
انذًٚمشاؽٛخ نُسبء انًغشة، ٔجسٕس نًهزمٗ انُسبء انًغشثٛبد، 

ٔانًشطذ انًغشثٙ نهذشٚبد انؼبيخ، ٔانجًؼٛخ انًغشثٛخ نهُسبء 

زمذيٛبد، ٔانجًؼٛخ انًغشثٛخ نهذفبع ػٍ اسزمالنٛخ انمؼبء، ٔجًؼٛخ ان

ػذانخ، ٔانجًؼٛخ انًغشثٛخ نًذبسثخ انششٕح، ٔانًشكض انًغشثٙ 

نذمٕق اإلَسبٌ، ٔيُظًخ دشٚخ االػالو ٔانزؼجٛش، ٔانٓٛئخ انًغشثٛخ 

نذمٕق اإلَسبٌ، ٔيُزذٖ ثذائم انًغشة، ٔيُزذٖ انًٕاؽٍُٛ، ُٚؼش 

طبة انسٛبسٙ ٔانفؼبء انؼًٕيٙ فٙ صيُٛخ يُٛش انجٕس٘: انخ

االدزجبط، يُشٕساد يشكض اثٍ غبص٘ نألثذبس ٔانذساسبد 

االسزشارٛجٛخ، يطجؼخ ػبنى انكزت انذذٚش األسدٌ انطجؼخ األٔنٗ 

 .71، ص 2018
52

دح انزذجٛى : ٕٚسف يضٔس: انؼًم انجًؼٕ٘: اسزًشاسٚخ إسا 

ٕس فٙ انزمشٚش ٔاالدزٕاء ٔأؽٕاس ادزجبط يٍ َٕع أخش، يمبل يُش

انسُٕ٘ انظبدس ػٍ انًشكض انًغشثٙ نألثذبس ٔرذهٛم انسٛبسبد 

 .69، ص 2018سُخ

في حّبحره ًِ مأٛص الخىمُت، ئصاء جٝفحر الذولت في 

، والخذًث ًِ الجمُّاث 53 ؟الُٝام بىاحباتها

ت الخاـت،  باِخباسها هُئاث جخمخْ عصخفُت مّىٍى

ال ًِ حمُّاث حؽاٟس في الاخخجاج وجٝىده، 

وجمحزث الّالٜت بحن املجخمْ اإلاذوي والاخخجاج 

بدمىس واضح، في مخخلٚ  2011باإلإشب عّذ 

اإلابادساث اإلاذهُت والخمامىُت والتي جمثلذ في 

ئلى جيعُُٝاث معاهذة لالخخجاج، ما ًأ٠ذ  مامٍالاه

م  دوس الّٙل الجمّىي في الخىىساث املجخمُّت، ٔس

١ل ؤلام٣اهُاث اإلاالُت والٝاهىهُت اإلامىىخت له مً 

 .54ٜبل الذولت أو في ئواس الؽشا٠ت

م اٜخىاُ اإلاىاوً/ املخخج بأهمُت ئال أهه الصا٥ ِذ

وحذوي الّٙل الجمّىي في جدُٝٞ الخىمُت 

املخلُت، ما ًجّلىا هدعاةل: هل ٌّخبر املجخمْ اإلاذوي 

ت  ٣ا ئلى حاهب الذولت في ٘ؽل الخجشبت الخىمٍى ؼٍش

أم أن الٙاِل  ؟2018العابٝت باإلإشب ٜبل 

الجمّىي ألحى ٘اِال اخخجاحُا مً هُى خاؿ 

تٜفذ ئخشاج ال ؟ ذولت لخدمل معإولُتها الخىمٍى

ت في اإلإشب  ًم٢ً اِخباس أن الخش٠ت الجمٍّى

ًفّب ِليها أن جخدى٥ ئلى خش٠ت احخماُِت هٍشا 

إلاشاٜبت الىٍام لها زم لُٕاب مىٜٚ اإلاّاسلت، خُث 

ئن الخش١اث الاحخماُِت خعب اإلا٢ٙش 

دب جخأظغ ِلى زالزت مبا» أالن جىٍسً «الٙشوس ي

 أظاظُت:

خُث جىىلٞ الخش١اث الاحخماُِت  ت:مبدأ الهىي

ت وإظما ٌّىيها شخفُت  هدى ئِىاء هٙعها هٍى

 خاـت.

                                                             
53

 .97يشجغ سبثك، ص : ٕٚسف يضٔس:  
54

دح انزذجٛى : ٕٚسف يضٔس: انؼًم انجًؼٕ٘: اسزًشاسٚخ إسا 

يشجغ سبثك، ، 99ٔاالدزٕاء ٔأؽٕاس ادزجبط يٍ َٕع أخش، ص 

 .98ص 
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٘الخش١اث الاحخماُِت جىالل  مبدأ املعارضت:

تراٗ  لذ خفم مّحن مً أحل ئحباسه ِلى الِا

بها وبأ٣٘اسه وبأوشوخاتها، وبذون هزه 

اإلاّاسلت ج٣ىن الخش٠ت الاحخماُِت ٔحر 

مخخلٙا مثل مىحىدة أو أنها جأخز واعّا 

ا مخخلٚ جماما ًِ زالخضب في العلىت، وه

 الخش٠ت الاخخجاحُت ودوسها.

خُث أن الخش٠ت  مبدأ الكليت/ الشمىليت:

الاحخماُِت ًجب أن ج٣ىن مىىلٝت مً خُٝٝت 

بذيهُت ومّتٗر بها مً الجمُْ، وأن ج٣ىن 

 .55ٜمُتها ِامت وتهم ١ل الىاط

أظغ ال جخ» أالن جىريً «الخش٠ت الاحخماُِت خعب

ئال في بِئت خالىت لها وحعمذ بُٝامها، التي جخجلى 

في الذًمٝشاوُت والخذاو٥ والخّاٜذ والخّذدًت، 

حّخبر خش٠ت خاملت إلاؽشُو زٝافي حُٕحري باظخمشاس 

اث  وأظاظه جىظُْ هامؾ الخٝٛى والخٍش

واإلاماسظت الذًمٝشاوُت، ما ًذْ٘ هدى الٝى٥ 

بفّىبت جدى٥ الخش٠ت الاخخجاحُت هدى خش٠ت 

 . 56احخماُِت

ئن ِذم ٜذسة الٙاِل الجمّىي ِلى اإلاؽاس٠ت 

ها  الّٙالت في جذبحر الخىجشاث الاحخماُِت التي ِ٘ش

، الصا٥ ًجذ جٙعحره في هُمىت 2011اإلإشب عّذ 

الذولت ِلى الخٝل الجمّىي التي ماصالذ حّمل 

 ْ لفالخها، وجٝص ي الجمُّاث مً الخمٜى

ت خماًت املجخمعي، والخَ اإلاخدبّحن لُٕاب حمُّ

اإلاعتهل٤ ًِ اإلاٝاوّت، خُث ئنها لم حسجل أي 
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 .99يشجغ سبثك، ص :  
56

طفٗ ثُضسٔانخ: رذٕالد انذشكخ االدزجبجٛخ ثبنًغشة، يٍ : يظ

انفؼبء انؼبو إنٗ انفؼبء انؼًٕيٙ انًؼبسع، يمبسثخ سٕسٕٛنٕجٛخ، 

 .166، ص 2020، شزُجش 7يُشٕس ثًجهخ رذٕالد يؼبطشح، انؼذد 

مىٜٚ للمٕي ِلى الؽش١اث أو الخ٣ىمت للخّاوي 

مْ مىالب خش٠ت مٝاوّىن، ما ًٙعش ججاوص 

اإلاٝاوّىن في الٙماء الا٘تراض ي لىظاوت 

الجمُّاث ومً بُنها حمُّت خماًت اإلاعتهل٤، ٠ما 

 .57ئن لّٚ أداء الجمُّاث ٜذ ٣ًىن ّ٘ال ئسادًا

ت  مً بحن الخجلُاث الاظخثىاةُت التي حّبر ًِ مدىٍس

الجمُّاث في الاخخجاج د٘اِا ًِ ٜماًا اإلاىاوً، 

بشصث اليعُج الجمّىي في ؼ٣ل الخيعُُٝت اإلاعماة 

أ١ا٥/ ألاسك، للذ٘اُ ًِ خٞ العا٠ىت في ألاسك 

امىا عّذة معحراث حمّذ ألاالٗ مً  والثروة، ٜو

بالذاس  ظا٠ىت الجىىب والجىىب الؽشقي واخخجى

البُماء والشباه، وهي حّبحر ًِ هضوح الّٙل 

غي، وحّبحر ًِ جدى٥  الجمّىي هدى البّذ ألاماَص

الّٙل الاخخجاجي هدى اإلاىالبت بالخٝٛى الثٝاُ٘ت 

واللٕت والّذالت املجالُت، مْ ُٔاب باقي اإلاىاوٞ 

غي  .58باملجا٥ الٝشوي خاسج املجا٥ ألاماَص

 الخاجمت

ال ٜت الذولت جخمحز ئؼ٣الُت جٙاِل ِو

باملجخمْ اإلاذوي وجدىله هدى معاهما في الخشاٟ 

اةٙه التي ٌالاخخجاجي، بالخّذد والخىُى في و 

جتراوح بحن الالتزام العُاس ي والذ٘اُ ًِ اإلاىالب 

ْ مً  ُت زم ال٘ش الاحخماُِت وإبذاُ مبادساث جىِى

الّمل املخلي، وجخمدىس مجاالث اؼخٕاله خى٥ 

ت والخمالث الىبُت مجا٥ التربُت ومداسبت ألامُ

ماًا الؽٕل  والخدعِعُت في اإلاىاوٞ الهؽت، ٜو

ماًا  ت ٜو الت والاؼ٣االث الخىمٍى والبِئت والٍش

ألاشخاؿ دوي الاخخُاحاث الخاـت، والتراْ٘ 
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دح انزذجٛى : ٕٚسف يضٔس: انؼًم انجًؼٕ٘: اسزًشاسٚخ إسا 

 .100يشجغ سبثك، ص  ٔاالدزٕاء ٔأؽٕاس ادزجبط يٍ َٕع أخش،
58

 .101: يشجغ سبثك، ص  
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ت جخّلٞ بالخٝٛى اللٕىٍت  خى٥ اؼ٣االث سمٍض

ت، والتراْ٘ خى٥ خٝٛى ؤلاوعان  والثٝاُ٘ت والهٍى

خ٣امت، ووشح وسهاهاث اإلاىاـٙت وجدذًاث ال

ت مً الدعاؤالث خى٥ املجخمْ  الباخثحن مجمِى

اإلاذوي، هل ًم٢ً الخذًث ًِ املجخمْ اإلاذوي 

بفُٕت الٙشد أم الجمْ؟ وماهي وبُّت جمٙفله 

الٝاةمت بحن الاخخجاحاث واملجخمْ اإلاذوي؟ ماهي 

لُاث والّىاـش اإلاٙعشة للذًىامُت وبُّت آلا

ت في ِالٜتها بخدىالث  الجمٍّى

الخدىالث املجالُت جىىس اليعٞ  «املجخمْ

الُٝمي، جىظْ اإلاىالب الاحخماُِت 

والاٜخفادًت، جشاحْ ظُاظت الادماج، جأزحر 

ماهي الؽشوه » مىاْٜ الخىاـل الاحخماعي،

اإلام٢ىت لخجاوص الخذاخل والخأزحر بحن اإلاذوي 

 والعُاس ي والىٝابي؟

 اإلاشاحْ

دساظت ظىظُى ظُاظُت، ميؽىساث داس ألامان الشباه، الىبّت ألاولى ًىاًش ابً دمحم ظهى٥: هخب املجخمْ اإلاذوي في اإلإشب 

 .7، ؿ 2015

ض البىاء الذًمٝشاوي باإلإشب، ميؽىس بمجلت الّلىم الٝاهىهُت، ظلعلت  ادمحم حجاجي: معاهمت املجخمْ اإلاذوي في حٍّض

ت للمجخمْ اإلا ت والعُاظُت، ِذد خاؿ خى٥ ألادواس الذظخىٍس اةٚ، الذساظاث الذظخىٍس ذوي باإلإشب، الخجلُاث، الٌى

 .52، ؿ 2015البىاء الذًمٝشاوي، الّذد الثالث، ظىت 

ض البىاء الذًمٝشاوُت باإلإشب، مٝا٥ ميؽىس بمجلت الّلىم الٝاهىهُت،  ادمحم حجاجي: معاهمت املجخمْ اإلاذوي في حٍّض

ت لل ت والعُاظُت، ِذد خاؿ خى٥ ألادواس الذظخىٍس مجخمْ اإلاذوي باإلإشب، الخجلُاث، ظلعلت الذساظاث الذظخىٍس

اةٚ، البىاء الذًمٝشاوي، الّذد الثالث   .46، ؿ 2015الٌى

ُٚ، مجلت وحهت هٍش. الّذد  ً: مدىت املجخمْ اإلاذوي باإلإشب: اإلاٙاهُم والعُاٜاث وإؼ٣الُت الخٌى ؽٍش ُٞ بِى ظىت  7ج٘ى

  .4/  3، ؿ 2000

خ الىٝذي للٙ : املجخمْ اإلاذوي، الخاٍس ٢شة، جشحمت ِلي خا٠م ـالح وخعً هاٌم، اإلاىٍمت الّشبُت للترحمت، حىن اهشهبٓر

 .41، ؿ 2008وؽش مش٠ض دساظاث الىخذة الّشبُت، الىبّت ألاولى 

٘براًش  20٘براًش مداولت في الخىزُٞ، ميؽىساث مىٍمت الىظُي مً أحل الذًمٝشاوُت وخٝٛى ؤلاوعان الشباه،  20خش٠ت 

 .51/52، ؿ 2011

، الذاس البُماء، خعً ٜشهٙل: املجخ ُٝا الؽٛش مْ اإلاذوي والىخبت العُاظُت ئٜفاء أم ج٣امل، ميؽىساث مىبّت ئٍ٘ش

 .88، ؿ 1997الىبّت ألاولى 

خ   .2005ماي  18الخىاب اإلال٣ي بخاٍس

ان، الّذد  ميؽىساث مىبّت 2014. 74/1435سؼُذ حشمىوي: املجخمْ اإلاذوي بحن العُاٛ والخجشبت اإلإشبُت، مجلت الٜٙش

 .30، ؿ 2014اح الجذًذة الذاس البُماء، الىج

خ  9/10ظمحر بلملُذ: املجخمْ اإلاذوي والذولت، ميؽىس بمجلت معال٤ الّذد   .5، ؿ 2009بخاٍس

وه لخمُذاوي: املجخمْ اإلاذوي ١ىظُي في اإلافالخت املجخمُّت، ٜشاءة في عّن ئؼ٣االث الذولت واملجخمْ اإلاذوي 

إلٚ الجماعي: املجخمْ اإلاذوي وإؼ٣الُت ججذًذ الثٝت في الّمل اإلاإظعاحي باإلإشب، والذًمٝشاوُت باإلإشب، مٝا٥ لمً اإلا

ت،  2ـادس ًِ مش٠ض جٙاِل للذساظاث وألابدار في الّلىم الاحخماُِت، الّذد  ظلعلت الذساظاث العُاظُت والذظخىٍس

 .99، ؿ 2019الىبّت ألاولى، ًىلُىص 



51التعلم عو بعد بالهغرب في زنو الكوفٌد    0205العدد الرابع دجيبر   

 

0272- 2510 ردند :  نعهد الدراسات االجتهاعٌة و االعالنٌة  

                      
ع   

ه
جت

ه
و ال

ون 
قاى

ة ال
جل

ن
 

4
6

 

الخت املجخمُّت، ٜشاءة في عّن ئؼ٣االث الذولت واملجخمْ اإلاذوي وه لخمُذاوي: املجخمْ اإلاذوي ١ىظُي في اإلاف

والذًمٝشاوُت باإلإشب، مٝا٥ لمً اإلاإلٚ الجماعي: املجخمْ اإلاذوي واؼ٣الُت ججذًذ الثٝت في الّمل اإلاإظعاحي باإلإشب، 

ت، ظلعلت الذساظاث الع 2ـادس ًِ مش٠ض جٙاِل للذساظاث وألابدار في الّلىم الاحخماُِت، الّذد  ُاظُت والذظخىٍس

 .69، ؿ 2019الىبّت ألاولى، ًىلُىص 

اث الخىٍسث والاظخدٝاٛ، ميؽىساث مش٠ض الّلىم الاحخماُِت  ِبذ الشخُم الّىشي، ـىاِت الىخبت باإلإشب، مٙاٜس

 .140/141، ؿ 2020بالشباه، الىبّت الشاعّت 

ت بحن دًىامُت املجخمْ اإلاذوي و  ، ميؽىس في مجلت دساظاث ِبذ الشصاٛ الخىىش ي: الخٝٛى الٙئٍى جدذًاث ج٢َشغ الخٝٛى

  61، ملٚ خٝٛى الاوعان باإلإشب، اليؽأة والخدذًاث، ؿ 2021ًىاًش  1خٝٛى ؤلاوعان والذًمٝشاوُت، الّذد 

ض دخماوي: واْٜ الّمل الجمّىي باإلإشب وإؼ٣الُت الخأهُل الٝاهىوي، ميؽىساث مىبّت داس العالم الشباه،  ِبذ الٍّض

 .49، ؿ 2018لى الىبّت ألاو 

ض دخماوي: واْٜ الّمل الجمّىي باإلإشب وإؼ٣الُت الخأهُل الٝاهىوي، ميؽىساث مىبّت داس العالم الشباه،  ِبذ الٍّض

 .49، ؿ 2018الىبّت ألاولى 

ا٥ الشباه  ِبذ اللىُٚ ٠ذاي: الّمل الجمّىي باإلإشب، ِىاـش اظتراجُجُت ميؽىساث الٙماء الجمّىي، مىاعْ امبًر

 .34 ، ؿ2002

ش املجخمْ اإلاذوي، املجلت اإلإشبُت  ِبذ اللىُٚ ٠ذاي: الّمل الجمّىي والىظاوت الاحخماُِت هدى جىىس حذًذ لخىٍى

 .200، ؿ 2009ظىت  4للعُاظاث الّمىمُت، الّذد 

ِبذ هللا ظاِٚ: سهاهاث الخدى٥ العُاس ي في اإلإشب، ميؽىساث د٘اجش ظُاظُت، ظلعلت هٝذ العُاظت، مىبّت الىجاح 

  .19، ؿ 2004لجذًذة الذاس البُماء، الىبّت ألاولى ا

ٙه سأظما٥ احخماعي، مٝا٥ لمً اإلاإلٚ الجماعي: املجخمْ اإلاذوي وإؼ٣الُت ججذًذ  ش: املجخمْ اإلاذوي بـى ِبذ اإلاىّم لِض

ظلعلت  2 الثٝت في الّمل اإلاإظعاحي باإلإشب، ـادس ًِ مش٠ض جٙاِل للذساظاث وألابدار في الّلىم الاحخماُِت، الّذد

ت، الىبّت ألاولى، ًىلُىص   .58، ؿ 2019الذساظاث العُاظُت والذظخىٍس

الّفبت اإلإشبُت للذ٘اُ ًِ خٝٛى ؤلاوعان، والجمُّت اإلإشبُت لخٝٛى ؤلاوعان، واإلاىخذي اإلإشبي للخُٝٝت والاهفاٗ، 

ذ اإلإشبي للسجىن، الجمُّت الذًمٝشاوُ ت ليعاء اإلإشب، وحعىس إلالخٝى ومىٍمت الّٙى الذولُت ُ٘ش اإلإشب، واإلاـش

اث الّامت، والجمُّت اإلإشبُت لليعاء الخٝذمُاث، والجمُّت اإلإشبُت للذ٘اُ ًِ  ذ اإلإشبي للخٍش اليعاء اإلإشبُاث، واإلاـش

ت  اظخٝاللُت الٝماء، وحمُّت ِذالت، والجمُّت اإلإشبُت ملخاسبت الشؼىة، واإلاش٠ض اإلإشبي لخٝٛى ؤلاوعان، ومىٍمت خٍش

الم والخّبحر، والهُئت اإلإشبُت لخٝىٛ ؤلاوعان، ومىخذي بذاةل اإلإشب، ومىخذي اإلاىاوىحن، ًىمش مىحر الجىسي: الِا

الخىاب العُاس ي والٙماء الّمىمي في صمىُت الاخخجاج، ميؽىساث مش٠ض ابً ٔاصي لألبدار والذساظاث الاظتراجُجُت، 

 .71، ؿ 2018مىبّت ِالم ال٢خب الخذًث ألاسدن الىبّت ألاولى 

م  2011مً دظخىس اإلامل٢ت اإلإشبُت  139والٙفل  15و 12/13/14الٙفى٥  ٚ ٜس  1.11.91الفادس بدىُٙزه الٍهحر الؽٍش

خ  ذة الشظمُت ِذد 2011ًىلُىص  29بخاٍس خ  5964، الجٍش  .2011ًىلُىص  30اإلاىا٘ٞ ٥  1438ؼّبان  28م٢شس بخاٍس

مً الخىُى ئلى الّمل اإلاأحىس، مىبّت ١ىزش بشاهذ، الشباه،  ٘ىصي بىخٍشق: ظىظُىلىحُا الّمل الجمّىي باإلإشب

 .25، ؿ 2015الىبّت ألاولى 

اةٚ الذولت وأدواس املجخمْ اإلاذوي، مجلت معال٤ ِذد،  ً الذًً: الخىمُت بحن ٌو  .61، ؿ 9/10دمحم ٍص
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مي اإلاّاسك، مٝاسبت مفىٙى بجزسوالت: جدىالث الخش٠ت الاخخجاحُت باإلإشب، مً الٙماء الّام ئلى الٙماء الّمى 

 .166، ؿ 2020، ؼدىبر 7ظىظُىلىحُت، ميؽىس بمجلت جدىالث مّاـشة، الّذد 

 ، هىذ ِشوب: املجخمْ اإلاذوي اإلإشبي ّ٘الُت أم أوهام الّٙالُت ميؽىس بمجلت وحهت هٍش، اإلإشب في مٙتٛر الىٛش

 .261، ؿ 2005ميؽىساث د٘اجش وحهت هٍش، مىبّت الىجاح الجذًذة الذاس البُماء 

ش  ت ئسادة الخحجُم والاخخىاء وأوىاس اخخجاج مً هُى أخش، مٝا٥ ميؽىس في الخٍٝش ًىظٚ مضوس: الّمل الجمّىي: اظخمشاٍس

 .69، ؿ 2018العىىي الفادس ًِ اإلاش٠ض اإلإشبي لألبدار وجدلُل العُاظاث ظىت

مً هُى أخش، مٝا٥ ميؽىس لمً ًىظٚ مضوص: الّمل الجمّىي: اظخمشاس ئسادة الخحجُم والاخخىاء وأوىاس اخخجاج 

ش العىىي الفادس ًِ اإلاش٠ض اإلإشبي لألبدار وجدلُل العُاظاث ظىت   .82، ؿ 2018الخٍٝش


