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 * يف تطغٝذ اؿهِ ايطؾٝس اجملاٍ ايعاّزٚض 
The Role of Public Sphere in Consolidate Good Governance 

 
 ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ / داَع١     ز. أْٛض قُسؾطز قُٛزأ.

 

 املكس١َ: .1
اؿهِ، ٚؼسٜس زٚا٥ط اؿّهاّ ٚاحملهَٛني، ٚنٝؿ١ٝ ايتُٝٝع بُٝٓٗا، َٚعطؾ١ اآليٝات املػتدس١َ يف تعس نٝؿ١ٝ غرل ع١ًُٝ 

تٓعِٝ ايعالق١ بني ٖصٙ ايسٚا٥ط، باإلناؾ١ إىل تكِٝٝ ايٓتا٥ر املػتدطد١، ٚمتٝٝع اؿكٛم ٚايٛادبات ايٓاؾ١٦ َٔ تًو ايع١ًُٝ، َٔ 
كٍٛ ايع١ًُٝ املدتًؿ١ يف ايتاضٜذ اإلْػاْٞ. ٚؾٗست ٖصٙ ايع١ًُٝ ػاشبات األَٛض اييت سهٝت باإلٖتُاّ ٚايسضاغ١ َٔ قبٌ اؿ

نجرل٠ بني كتًـ املؿهطٜٔ ٚايؿالغؿ١، ٚاملساضؽ ايؿهط١ٜ ٚاملصاٖب اآلٜسٜٛيٛد١ٝ، ٚقٛاًل إىل بٓا٤ مناشز َٔ ْعِ غٝاغ١ٝ كتًؿ١ 
اي١ َٔ د١ٗ ٚتأغٝؼ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٚاإلزاضٟ ايؿعاٍ ؼاٍٚ إٔ ػُع بني ايكِٝ ايػٝاغ١ٝ األغاغ١ٝ َجٌ اؿط١ٜ ٚاملػاٚا٠ ٚايعس

 ٚايهؿ٤ٛ يف اإلْتاز ٚايت١ُٝٓ ٚاملػتذٝب ملطايب ايؿعب.
َٔ ٖٓا تطاٚست سها١ٜ ايػٝاغ١ باعتباضٖا اؿكٌ املؤثط يف ع١ًُٝ اؿهِ عدل ايعكٛض املدتًؿ١ بني: تكسِٜ ضؤ١ٜ )َجاي١ٝ( 

١ ٚايكِٝ ايعًٝا املطد٠ٛ َٓٗا ٖٚٞ ايػعاز٠ ٚاـرل ايعاّ َٔ د١ٗ، ٚتكسِٜ ضؤ١ٜ ملا هب إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ اؿهِ َتُج١ً يف ايعساي
)ٚاقع١ٝ( ملا نإ َٚا ٖٛ نا٥ٔ بايؿعٌ يف سٝا٠ اإلْػإ َتُج١ً يف عالقات ايك٠ٛ ٚايٓؿٛش ٚاشل١ُٓٝ املذلغد١ يف ايٛاقع َٔ د١ٗ 

ثايح ٖٚٛ )ايكإْٛ( ايصٟ ٜٛؾل ٚهُع بني )املجاٍ أخط٣، ٚنًت ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ قا١ُ٥ ست٢ بطظت ايطؤ٣ اييت تطنع ع٢ً عاٌَ 
ٚايٛاقع(، ؾُٔ خالٍ )ايكإْٛ( ٚبٓا٤ َؤغػات قا١ْْٝٛ ميهٔ إهاز منط َٔ اؿهِ، ؼه٢ بايؿطع١ٝ َٔ قبٌ ايٓاؽ ٚتتبع 

 آيٝات قاب١ً يًُػا١ً٥ ٚقازض٠ ع٢ً اإلغتذاب١ ملطايب ايٓاؽ ٚؽهع ملبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ.
( دط٣ ؾٝٗا تكسِٜ Public Sphereاإلْػاْٞ يف ب١٦ٝ تؿاع١ًٝ ٚسط٠ عطؾت بـ)اجملاٍ ايعاّ،  ْٚتٝذ١ يصيو ايتساؾع

ايطؤ٣ املتبا١ٜٓ َٔ قبٌ املؿهطٜٔ ٚايػٝاغٝني ٚخدلا٤ اإلزاض٠ ٚاإلقتكاز، باإلناؾ١ إىل بٓا٤ ايتذاضب املدتًؿ١ يف ناؾ١ أما٤ 
( سٝح مت زعُ٘ َٔ قبٌ Good Governanceايعامل، تبًٛضت مناشز يتٓعِٝ آيٝات اؿهِ، َٔ أبطظٖا )اؿهِ ايطؾٝس، 

جٌ األَِ املتشس٠، ٚاملؤغػات املاي١ٝ ايعامل١ٝ َجٌ ايبٓو ايسٚيٞ، ٚقسَت آيٝات اؿهِ ايطؾٝس مبجاب١ ٚقؿات املٓعُات ايعامل١ٝ َ
عامل١ٝ تتدط٢ اآلٜسٜٛيٛدٝات ٚاألزٜإ ٚاؿهاضات املدتًؿ١ سٍٛ ايعامل، ٚغاعس ٖصا اجملاٍ ايعاّ ع٢ً اؾُع بني ايطؤ١ٜ 

 ىل )ايكإْٛ(، عٝح أنؿ٢ سهًُا قًُٝٝا ع٢ً مماضغ١ ايػًط١ إلزاض٠ ؾؤٕٚ اجملتُع.)املجاي١ٝ( ٚاإلغتذاب١ )ايٛاقع١ٝ( ٚاإلغتٓاز إ
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 : َؿه١ً ايبشح:1:1
ع١ًُٝ اؿهِ ٚمل ٜٓؿأ اؿهِ ايطؾٝس يف نٌ ايسٍٚ مل تؿٗس اجملتُعات اإلْػا١ْٝ املدتًؿ١ ْؿؼ ايسضد١ َٔ ايتطٛض يف 

ع٢ً ايطغِ َٔ ايٛدٛز ايؿهًٞ يًُؤغػات ٚايعًُٝات ٚاإلدطا٤ات، ٖٚٓا تدلظ َؿه١ً ايبشح َٔ خالٍ ططح األغ١ً٦ 
 اآلت١ٝ:
 َايصٟ هعٌ اؿهِ ايطؾٝس يف بعض ايسٍٚ قًٜٛا بُٝٓا لس آيٝات اؿهِ ايطؾٝس يف زٍٚ أخط٣ نعٝؿ١؟ 
 ٚدٛز اجملاٍ ايعاّ ٚؾاعًٝت٘ يف تؿعٌٝ آيٝات اؿهِ ايطؾٝس يف اجملتُعات املدتًؿ١؟َا َس٣ تأثرل  
 َاٖٛ ايؿها٤ املؿذلى ايصٟ هُع بني إَها١ْٝ َػا٤ي١ اؿانِ ٚقسض٠ اإلغتذاب١ ملطايب ايٓاؽ؟ 

 
 : َتػرلات ايبشح:2:1

 ػرل تابع.ٜعتُس ايبشح ع٢ً )اجملاٍ ايعاّ( نُتػرل َػتكٌ َٚؤثط ٚ)اؿهِ ايطؾٝس( نُت
 

 : اإلطاض ايٓعطٟ:3:1
 ٜعتُس ايباسح ع٢ً ضاؾسٜٔ ْعطٜني َٔ أدٌ تبين إطاض ْعطٟ يًبشح، ُٖٚا:

 Theايعاّ،  يًُذاٍ ايبٓا٥ٞ ايتشٍَٛؿّٗٛ اجملاٍ ايعاّ عٓس اايؿًٝػٛف األملاْٞ )ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ( َٔ خالٍ نتاب٘ ) .1
Structural Transformation of the Public Sphere ٌخام، ٚإغٗاَات٘ ايٓعط١ٜ عٔ ايسميكطاط١ٝ ( بؿه

 ١ٝ بؿهٌ عاّ.ساٚيايت
َؿّٗٛ اؿهِ ايطؾٝس ٚأِٖ آيٝات٘ َٔ خالٍ تعطٜؿات َٓع١ُ األَِ املتشس٠، َٚػاُٖات بطْاَر األَِ املتشس٠ اإلمنا٥ٞ  .2

(UNDP.) 
 

 : ؾطن١ٝ ايبشح:4:1
َس٣ اْؿتاح اجملاٍ ايعاّ ٚتطغٝذ اؿهِ ايطؾٝس  ٜٓطًل ٖصا ايبشح َٔ ؾطن١ٝ أغاغ١ٝ َؿازٖا إٔ ٖٓاى عالق١ إهاب١ٝ بني

 يف اجملتُع ٚايسٚي١.
 

 : َٓٗذ١ٝ ايبشح:5:1
ؼسٜس فُٛع١ عٛاٌَ َٚؤؾطات يتٛنٝح زٚض اجملاٍ ايعاّ َٚس٣ تأثرلٙ يف تٛطٝس أضنإ اؿهِ ايطؾٝس ٚتطغٝذ آيٝات٘ 

َات َٚسخالت َؤثط٠ يف ظٗٛض آيٝات اؿهِ ع٢ً َػت٣ٛ ايسٚي١ ٚاجملتُع، أٟ ايطبط بني تًو ايعٛاٌَ ٚاملؤؾطات نُكس
 ايطؾٝس نٓتا٥ر ٚكطدات ْٗا١ٝ٥.
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 :Public Sphere. َؿّٗٛ اجملاٍ ايعاّ 2
ٚيهٔ ٜعس نتاب  االدتُاع، ٚعًِ ايؿًػؿ١ َٔ نٌ يف ايعاّ( اجملاٍميهٔ ايعجٛض ع٢ً زالالت كتًؿ١ ملؿّٗٛ )

 ايػتٝٓات يف َط٠ باألملا١ْٝ ألٍٚ ُْؿط ايعاّ" ايصٟ يًُذاٍ ايبٓا٥ٞ بـ"ايتشٍٖٛابطَاؽ( املعٕٓٛ  ايؿًٝػٛف األملاْٞ )ٜٛضغٔ
يصيو تٓطًل ايسضاغات  (1).املؿّٗٛ اإلْطالم ملٓاقؿ١ ٖصا ْكط١ املانٞ، مبٓعي١ ايكطٕ ٚتطدِ إىل اإللًٝع١ٜ يف ايجُاْٝٓات َٔ

ػؿ١ ايػٝاغ١ٝ املعاقط٠ َٔ أعُاٍ )ٖابطَاؽ( َٚؿطٚع٘ ايػٝاغ١ٝ املكس١َ َٔ أدٌ ؼسٜس َؿّٗٛ اجملاٍ ايعاّ يف ايؿً-ايؿًػؿ١ٝ
 ايػٝاغٞ املػتٓس إىل إغٗاَات٘ سٍٛ )ايعكال١ْٝ ايتٛاق١ًٝ( ٚ)أخالقٝات املٓاقؿ١( ٚ)ايسميكطاط١ٝ ايتؿاٚض١ٜ(.-ايؿًػؿٞ

 (2):يس٣ )ٖابطَاؽ( بػت١ زالالت َتٓٛع١، ٖٚٞ ّاايعاٍ َؿّٗٛ اجمليكس قاّ )ضؾٝس ايعًٟٛ( بتشسٜس 

 ؾطاز يف املس١ٜٓ ٚنٝؿ١ٝ تٓعُِٝٗ يؿؤِْٚٗ ٚاغتعُاشلِ ملٛاٖبِٗ ايص١ٖٝٓ ٚاؾػس١ٜ؛ألي: منط ادتُاع غٝاغ١ٝ 
 دتُاع١ٝ َٔ د١ٗ َهْٛاتٗا ٚٚظا٥ؿٗا ٚنٝؿ١ٝ تؿاعٌ عٓاقطٖا؛يهٌ ايبٓٝات اإل جٌ َػشًامت: دتُاع١ٝإ 
 ؛أّ اغذلابًا ؼطضًاغتعُاٍ ٚايتبازٍ ٚطبٝع١ اؾتػاشلا ْتاز ٚاإلؿٌُ كتًـ عالقات اإلت: قتكاز١ٜإ 
 ايٓاؾ١٦ًدلدٛاظ١ٜ يتعًل باإلْتادات ايطَع١ٜ ايًػ١ٜٛ ٚاألزب١ٝ ٚايؿهط١ٜ ت: ثكاؾ١ٝ. 
 يف أخالقٝات املٓاقؿ١؛ قسز١ٝ٠ كٝتبؿهٌ َعاٜرل إ ٚعُاًل ْػإ يصات٘ ؾهطًا: تٛدٝ٘ اإلٝك١ٝإت 
 تطب١ ايٛدٛز املؿذلى َٔ أدٌ ، يإلْػا١ْٝ: ٚدٛز ايؿطز زاخٌ فاٍ َؤغؼ ع٢ً َبازئ ٚقهّٛ بكِٝ ساضغ١ أْطٛيٛد١ٝ

 ايعٝـ املؿذلى.
 (3)( ايعٓاقط األغاغ١ٝ يًُذاٍ ايعاّ، ناآلتٞ:Craig Calhounبُٝٓا ـل )نطٜؼ ناشلٕٛ، 

 .ايكسض٠ ع٢ً املدايط١ ٚايتٛاقٌ اإلدتُاعٞ َابني األؾطاز، زٕٚ اعتباض يًُهاْات اإلدتُاع١ٝ اييت ٜؿػًٗا ٖؤال٤ األؾطاز 
  املٓاقؿات ايعكال١ْٝ ٖٞ اؿهِ ايٛسٝس يف أ١ٜ قه١ٝ تططح يًٓكاف ٚاؿٛاض.تعتدل 
  متجٌ املٛنٛعات ٚايكهاٜا املططٚس١ يًٓكاف يف اجملاٍ ايعاّ قهاٜا مل تهٔ َططٚس١ ملجٌ ٖصا ايٓكاف ٚايٓكس، َجاٍ ايكهاٜا

 ٚاملٛنٛعات املطتبط١ باؿه١َٛ ٚاملؤغػات ايس١ٜٝٓ ٚغًط١ ايسٚي١.
 جملاٍ ايعاّ ع١ًُٝ استٛا٥٘ يعسز نبرل َٔ األؾطاز يف إطاض ع١ًُٝ ْكاف ٚسٛاض ٚاسس، ٜسٚض ٖصا اؿٛاض سٍٛ َٔ أِٖ زلات ا

 قه١ٝ ٚاسس٠ تِٗ مجٝع األؾطاز )املؿاضنني ٚغرل املؿاضنني يف اؿٛاض(.
 (4)ٚـكت )ْاْػٞ ؾطٜعض( املبازئ األغاغ١ٝ ألططٚس١ )ٖابطَاؽ( سٍٛ )اجملاٍ ايعاّ( يف:

 ملكاحل اـاق١ ٚايٓكاؾات اـاق١.ٜتعاضض َع ا 
_____________________________________________________________________________________________ 

، َطنع اإلَاضات 2013، ْٜٛٝٛ/ 3، ف١ً ضؤ٣ إغذلاتٝذ١ٝ، ايعسز/ ايسٜٔ ٚايجٛضات ايػٝاغ١ٝ: اؿاي١ املكط١ٜ منٛشدًاز. ٖاْٞ مخٝؼ أمحس عبسٙ، ( 1)
 .37يًسضاغات ٚايبشٛخ االغذلاتٝذ١ٝ، م 

 ع٢ً َتٛؾط ،2014 ْٛؾُدل/ /8 ٚاألعاخ، يًسضاغات سسٚز بال َؤَٕٓٛ َؤغػ١ ؾطٜعض، ْاْػٞ إىل ٖابطَاؽ َٔ ايعَُٛٞ ايؿها٤ ايعًٟٛ، ضؾٝس (2)

 HTTP://MOMINOUN.COM/PDF1/2014-11/545E02A2D35592087784350.PDF ايطابط:
 ايعسز برلٚت، ايعطب١ٝ، ايٛسس٠ زضاغات َطنع )إناؾات(، ف١ً ٚايتطبٝكات، ايٓعط١ٜ األبعاز ايعاّ: اجملاٍ َؿّٗٛ زٚح، أبٛ ناظِ سخاي عٔ: ْكاًل (3)

 .142-141 م (،2011 )قٝـ/ (،15)
 ايٛسس٠ زضاغات َطنع )إناؾات(، ف١ً ؾطاٜعض، ْاْػٞ إىل ٖابطَاؽ َٔ املعاقط٠: ايػٝاغ١ٝ ايؿًػؿ١ يف ايعَُٛٞ ايؿها٤ ؼٛالت عًٛف، ٛضايسْٜٔ (4)

 .85 م (،2014 قٝـ/ -)ضبٝع (،27-26) ايعسزإ برلٚت، ايعطب١ٝ،
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 .اـرل املؿذلى ٚاملكًش١ ايعا١َ ٖٞ ايػا١ٜ 
 .ٜعتُس ع٢ً ايٓكاف ايعكالْٞ املؤزٟ إىل اإلمجاع 
 .ٜػُح بتؿهٌٝ ضأٟ عاّ َطتهع ع٢ً اؿذاز 
 .ٜهع ايالَػاٚا٠ اإلدتُاع١ٝ داْبًا يٝتِ ايٓكاف بني شٚات َتػا١ٜٚ 

ٛع إىل َؤيؿات )ٖابطَاؽ( ماٍٚ ٖٓا إٔ ْػتدًل زالالت قسز٠ ملؿّٗٛ ٚبٓا٤ ع٢ً تًو ايسضاغات ٚغرلٖا ٚبايطد
 اجملاٍ ايعاّ ٚاغتدساَات٘ املتعسز٠، ناآلتٞ:

 
 . فاٍ ٜعتُس ع٢ً اإلغتعُاٍ ايعَُٛٞ يًعكٌ ٚإدطا٤ ْكاف عكالْٞ تٛاقًٞ:1. 2

ّٞ ّّ ٖٛ ؾها٤ عكالْ ٍّٚ، (Rational) اجملاٍ ايعا ّٞ  باملكاّ األ ّٞ باعتباض أّْ٘ ٜػتبعس ؾها٤ عكالْ مبعَٓٝني: ؾٗٛ عكالْ
ـُ ؾٝ٘ َٔ سٝح زاليت٘ املعٝاض١ّٜ. ّٞ باعتباض َا ُٜٓاق ٚاجملاٍ ايعاّ يٝؼ ْعاًَا َػًكًا، بٌ ٜؿهٌ ؾبه١ َٔ  (1)غرل ايعكالْٝني، ٚعكالْ

ٓكاف ايٓكسٟ يف األَانٔ ايعا١َ ايعالقات ايعكال١ْٝ بني األؾطاز األسطاض ٚاملتػإٚٚ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بايتساٍٚ اؿط يألؾهاض ٚاي
ٚاملؿتٛس١، َع تُٗٝـ يألقٍٛ ايعطق١ٝ ٚاملها١ْ اإلدتُاع١ٝ اإلقتكاز١ٜ، ٚاؾُٝع ٜػاُٖٕٛ باعتباضِٖ َٛاطٕٓٛ َؿاضنٕٛ يف 

 (2)ايٓكاف ايعكالْٞ املػتٓس إىل أؾهٌ اؿذر، َع تٛدٝ٘ ايٓكس جملاٍ ايػًط١ ايعا١َ يف ايسٚي١.
ثٓني: املٓاؾش١ عٔ ايعكٌ باعتباضٙ املالش، َع ايٛعٞ بهطٚض٠ ػسٜسٙ، ٚشيو إأَطٜٔ  (اؽٖابطَ)تعين ايعكال١ْٝ عٓس 

بٓكٌ عٓكط ايجكٌ ؾٝ٘ َٔ املػًو األزاتٞ إىل اؿٛاض١ٜ ايتٛاق١ًٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٓكس؛ ثِ بايبشح يف ٖصا ايعكٌ شات٘ عٔ عٓاقط 
ٚع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚاألخالق١ٝ، ٚشيو بادذلاح أغؼ َٓ٘ تهٕٛ متهٓٓا َٔ ؿِ ايتُعقات اييت خًكتٗا اؿساث١ ع٢ً َػت٣ٛ املؿط

ايعكٌ إشٕ عٓسٙ ٖٛ ايعُس٠، ٚأغاؽ ايٓعط١ٜ االدتُاع١ٝ )فتُع ايتٛاقٌ( ٚايػٝاغ١ٝ )ايسميكطاط١ٝ  ن١ْٝٛ َٚتعاي١ٝ يف طبٝعتٗا.
 (3).اؿٛاض١ٜ(؛ ٖٚٛ ايػالح األق٣ٛ يف َٛاد١ٗ ايٓععات ايالعكال١ْٝ، ؾًػؿ١ٝ ناْت أٚ ع١ًُٜٛ

 . فاٍ َؿتٛح يهٌ املٛاطٓني غكٛقٝاتِٗ:2. 2
ّّ" قبٌ نٌ ؾ٤ٞ داْبًا َٔ سٝاتٓا اإلدتُاع١ٝ، ٚميهٔ ؾٝ٘ إٔ ٜتؿهٌ ؾ٤ٞ َٜكذلب ٜكٍٛ )ٖابطَاؽ(:  َِْعين بـ"اجملاٍ ايعا

ٌّ املٛاطٓني. ٜتؿهٌ دع٤ َٔ اجملاٍ ايعاّ َع إدطا٤ نٌ قازث ١ بني فُٛع١ َٔ ايطأٟ ايعاّ. إَها١ْٝ ايٛقٍٛ إيٝ٘ َهُٕٛ يُه
  (4)(.Public Bodyعاّ ) نٝإ( يتهٜٛٔ Private Individualsأؾطاز َٓشسضٜٔ َٔ اجملاٍ اـام )

_____________________________________________________________________________________________ 
 ايطابط: ع٢ً ،<26/01/2016> اضٜذبت )إنا٤ات( َٛقع سسٜح، ادتُاعٞ نُتدٌَّٝ ايعاّ" "اجملاٍ قُس، نطِٜ (1)

HTTP://IDA2AT.COM/PUBLIC-DOMAIN-AS-A-MODERN-SOCIAL-VISUALIZER./ 
(2)

-یی خنو ره گفتٌگۆٍ بۆ بٌارێك ك ًه "PUBLIC SPHERE گشتی ی"پانتای فی، ره شو شێخ ئیدریس جار، نو د حوو ئو شێرزادد. 

  (،11)  ژهاره م، ىو دًازده ساڵی ًلێر، ىو ددین، الحو سو زانكۆی راهیاری یاساً كۆلیجی راهیاری، یاساً گۆڤارٍ قاڵنی، عو

 .221 ل/ ،7112 هی/ كو یو كانٌنی
/ 8/ 13َٛقع )أْؿاؽ ْت( َٔ أدٌ ايجكاؾ١ ٚاإلْػإ، بتاضٜذ ) ،ٜٛضغٔ ٖابطَاؽ": ؾًٝػٛف أملاْٞ، بطؤ٣ ْكس١ٜ عامل١ٝ"ز. ْاقط أمحس غٓ٘،  (3)

 (، ع٢ً ايطابط:2010
http://anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/3765-q-q- 

)4  (
Jürgen Habermas, The Public Sphere: An Encyclopedia Article, in: Iostein Gripsrud, 

Hallvard Moe, Anders Molander, Graham Murdock (Edit), The Idea of the Public Sphere: A 

Reader (United Kingdom, Lexington Books, 2010), P. 114-115. 

٧٣

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CF%E1%C7%E1+%E3%CD%E3%CF%C7%DA%E6%C7%CC
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2952
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2952
http://anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/3765-q-q-
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ؾاجملاٍ ايعاّ ٖٛ ايؿها٤ اإلدتُاعٞ ايصٟ ٜعطف تبازالت عكال١ْٝ ْٚكس١ٜ بني ايصٚات )ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ( اييت تػع٢ 
 األَانٔ ايعاّ بايؿها٤ ٜكٍٛ )ٖابطَاؽ(: "ٚأقكس (1)ُاضغ١ ايسميكطاط١ٝ.إىل بًٛؽ ساي١ ايتٛاؾل سٍٛ ايكهاٜا اييت تتكٌ بامل

 بػطض ٚايكِٝ، ٚايكٛاْني ايؿؤٕٚ املؿذلن١ سٍٛ مجٗٛضًا ٜتٓاقؿٛا املػتكًٕٛ بٛقؿِٗ ٚاألؾطاز ؾٝٗا اؾُاعات هتُع اييت
ؾايتؿاعالت َع اآلخطٜٔ يف اجملتُع املسْٞ يٝػت  (2)نً٘". اجملتُع اييت تٛاد٘ ٚاؿًٍٛ ٚايتشسٜات ايػٝاغات يكٝاغ١ ايػعٞ

َٛادٗات ع١ًُٝ، تػتدسّ ؾٝٗا يػ١ ايعًِ يكٝاؽ قسم اؿكا٥ل ايعا١َ، بٌ ٖٛ خدل٠ ٜهع ؾٝٗا أْاؽ كتًؿٕٛ َعاْٞ كتًؿ١ 
 (3)سٍٛ اـدل٠ ْؿػٗا، بٗسف إهاز إتؿام سٍٛ خًل ططم كتًؿ١ يًؿِٗ.

 
 ايعا١َ اجملاٚظ٠ يًُكاحل ايؿدك١ٝ:. فاٍ تؿاٚضٟ يتشكٝل املكًش١ 3. 2

اـام. نإ اجملاٍ  اؿكٌٔ عاجملاٍ ايعاّ  بؿكٌأغاغٞ يف غٝاقٓا، بؿهٌ اـط ايؿاقٌ بني ايسٚي١ ٚاجملتُع، ٜكّٛ 
ّٕٛ َٔ  اجملاٍ اـام "فاٍ عاّ" ٜتهُٔعا١َ. ٚايػًط١ ايٛاظٟ ٜايعاّ  . ٜأتٕٛ َٔ اجملاٍ اـامْاؽ أأقٌٝ، ألٕ اجملاٍ ايعاّ َه

 (4)بني اجملايني اـام ٚايعاّ. ،امٛع٢ً ايٓاؽ اـ نإ سهطًا ايصٟعامل ايزاخٌ  ،ٚبايتايٞ ؾإْٓا منٝع َط٠ أخط٣
ٚاملٛاطٕٓٛ ال ٜتكطؾٕٛ نطداٍ أعُاٍ أٚ أْاؽ َٗٓٝني ٚؾكًا يًؿؤٕٚ اـاق١، ٚال َجٌ أعها٤ ْعاّ زغتٛضٟ ىهع 

عاّ عٓسَا ٜتؿاٚضٕٚ بططٜك١ غرل َكٝس٠، َع نُإ سط١ٜ ايتذُع  هٝإنيكٝٛز قا١ْْٝٛ َٔ برلٚقطاط١ٝ ايسٚي١. ٚإمنا ٜتكطؾٕٛ 
إٕ اجملاٍ ايعاّ ٚبٗصا املع٢ٓ ؾ (5)ٚتهٜٛٔ اؾُعٝات ٚسط١ٜ ايتعبرل عٔ آضا٥ِٗ ْٚؿطٖا، سٍٛ ايكهاٜا املتعًك١ باملكًش١ ايعا١َ.

ْٚعين عامل ايتبازٍ   ، املسْٞ يف َعٓاٙ ايهٝلٚاجملاٍ اـام ٜتهُٔ اجملتُع   ، ٜتٛغط بني اجملاٍ اـام ٚفاٍ ايػًط١ ايعا١َ
ٖٚصٙ ايتؿطق١ بني   . دتُاعٞ يف سني إٔ فاٍ ايػًط١ ايعا١َ ٜتعًل بايسٚي١ أٚ فاٍ ايؿطط١ ٚايطبك١ اؿان١ُايػًعٞ ٚايعٌُ اإل

ُاٖرل تعتدل اجملاٍ ايعاّ ٚايتذُعات ايسميكطاط١ٝ أغاغ١ٝ يف ايٓعط١ٜ ايسميكطاط١ٝ ألٕ اؾ  ، قتكاز١ٜأدٗع٠ ايسٚي١ ٚاألغٛام اإل
ايسميكطاط١ٝ ايتؿاضن١ٝ ٚنٝـ  ٢َٚٔ ٖٓا ؾإٕ زضاغ١ اجملاٍ ايعاّ البس شلا إٔ تطنع عً  ، َؤغػ١ تٓع١ُٝٝ نس غًط١ ايسٚي١
 (6) ًا.غٝاغٝ ٜتشٍٛ ايطأٟ ايعاّ يهٞ ٜكبح ؾعاًل

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
، 2013/ َاٜٛ/ 13، َؤغػ١ َؤَٕٓٛ بال سسٚز يًسضاغات ٚاألعاخ، ايطبٝع ايسميكطاطٞ ايعطبٞ ٚإَهإ ايع١َُٝٛ ايٓكس١ٜععايسٜٔ ايععَاْٞ،  (1)

 http://www.mominoun.com/pdf1/2015-01/54abc8f18d0d3683229084.pdfَتٛؾط ع٢ً ايطابط: 
)2  (

Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a 

Category of Bourgeois Society, translated by Thomas Burger, (Cambridge, MA: MIT Press, 

1991), P. 27. 
، تطمج١ ٚتكسِٜ: ضبٝع ٖٚب١، ايكاٖط٠، املطنع ايكَٛٞ يًذلمج١، املسْٞايتؿهرل ايػٝاغٞ ٚايٓعط١ٜ ايػٝاغ١ٝ ٚاجملتُع غتٝؿني زًٜٛ ٚتُٝٛثٞ زٌٜ، ( 3)

 .737، م 2010
)4  (

Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a 

Category of Bourgeois Society, Op. Cit., P. 30-31. 
)5  (

Jürgen Habermas, The Public Sphere: An Encyclopedia Article, Op. Cit., P. 114-115. 
(، ع٢ً ايطابط:   4/7/2008(، بتاضٜذ )44405، دطٜس٠ األٖطاّ، )ايعسز/ إْٗٝاض اجملاٍ ايعاّ ٚقعٛز ايؿها٤ املعًَٛاتٞايػٝس ٜػني، ( 6)

http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/7/4/WRIT1.HTM 
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 . فاٍ ٜعتُس ع٢ً ٚغا٥ٌ تٛاقٌ سط٠ َٚػتك١ً:4. 2
االتكاالت ٚغا٥ٌ قسز٠ يٓكٌ املعًَٛات ٚايتأثرل ع٢ً أٚي٦و ايصٜٔ وكًٕٛ عًٝ٘. يصا تتهٕٛ ٜتطًب ٖصا ايٓٛع َٔ 

ٚغا٥ٌ اإلعالّ يف اجملاٍ ايعاّ َٔ ايكشـ اي١َٝٛٝ ٚاجملالت ٚاإلشاع١ ٚايتًؿعٜٕٛ. مٔ ْتشسخ عٔ اجملاٍ ايعاّ ايػٝاغٞ، يف 
 ٖصٙ ايؿهط٠ (1)اقؿ١ ايعا١َ ع٢ً قهاٜا تتعًل بٓؿاطات ايسٚي١.َكابٌ اجملاٍ ايعاّ األزبٞ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، سٝح ػطٟ املٓ

 ٖٚصٙ ايؿهط٠ َٗسز٠ (،private individualsاألؾطاز اـٛام ) بني ايعا١َ املٓاقؿ١ آي١ٝ خالٍ َٔ ايػًط١ إىل تطؾٝس تسعٛ
 عكالْٞ تٓعِٝ ٚإعاز٠ ايتػٝرل، أغاؽ ع٢ً ايّٝٛ، تتشكل إٔ ٚميهٔ. ْؿػ٘ ايعاّ يًُذاٍ اشلٝهًٞ ايتشٍٛ بعسّ ايتهاٌَ َع

 يف ٚنصيو ايساخ١ًٝ بٓٝتٗا يف ايعاّ باجملاٍ املًتع١َ املتٓاؾػ١ املٓعُات َٔ َتبازي١ غٝطط٠ ؼت ٚايػٝاغ١ٝ اإلدتُاع١ٝ يًػًط١
 (2).ايبعض ٚبعهٗا ايسٚي١ َع عالقاتٗا

 ايػعٞ خالٍ َٔ َؿطٚع١ بططم ايعا١َاألَٛض  يف ٚايتساٍٚ ٚاحملادذ١، ايؿعٌ، ؾهط٠ ع٢ً ايعاّ اجملاٍ ٜٚكّٛ َؿّٗٛ
 (3).ايع١ًُٝ بٗصٙ املع١ٝٓ اؾٗات بني ايتٛاقٌ يف ايؿؿاؾ١ٝ َٔ َعكٛي١ زضد١ أٜها ٜعين َا ٖٚٛ اؾُاع١ٝ، يًُكًش١ ايعكالْٞ

زخاٍ أبعاز ايتٛاقٌ، ٚنبط ؼطنات ايؿها٤ ايعَُٛٞ إيف ْعطٜت٘ ايتٛاق١ًٝ ع٢ً أْػ١ٓ عًُٝات ايعك١ًٓ، ب )ٖابطَاؽ( ٚأحل
 (4)ْػا١ْٝ.خالق١ٝ تٓبص ٚغاطات املاٍ ٚايػًط١، ٚتؿػح ؾها٤ات ال سكط شلا يًشط١ٜ ٚيًؿاع١ًٝ اإلأاؿسٜج١ مبعاٜرل 

 :Good Governance. َؿّٗٛ اؿهِ ايطؾٝس 3
اييت ٜتِ تطمجتٗا َٔ ايًػ١ اإللًٝع١ٜ أٚ ايؿطْػ١ٝ تططح املؿاِٖٝ يف ايعًّٛ اإلدتُاع١ٝ عس٠ إؾهايٝات، خاق١ املؿاِٖٝ 

إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٖٚصٙ اإلؾهايٝات تبسأ أٚاًل يف عسّ ٚدٛز تطمج١ ٚاسس٠ َتؿل عًٝٗا يًعسٜس َٔ املؿاِٖٝ، ؾهاًل عٔ عسّ 
ؿطْػ١ٝ، ٖٚصا َا لسٙ ٚدٛز تطمج١ سطؾ١ٝ بايًػ١ ايعطب١ٝ تعهؼ ْؿؼ املع٢ٓ ٚايسالالت اييت تعهػٗا بايًػ١ اإللًٝع١ٜ أٚ اي

(، سٝح يٛسغ ٚدٛز عس٠ تطمجات ال تعهؼ زالالت املؿّٗٛ ٚأٖساؾ٘. ٚميهٔ إٔ مكٞ Governanceبايٓػب١ ملؿّٗٛ )
يف ٖصا اإلطاض ايعسٜس َٔ ايذلمجات، نذلمج١ املؿّٗٛ إىل: )اؿان١ُٝ، اؿان١ُ، اؿهِ، إزاض٠ اؿهِ، اإلزاض٠ اجملتُع١ٝ، 

 (5)اؿٛن١ُ...اخل(.
ٌ عاّ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ع١ًُٝ اؿهِ يف أٟ فتُع ٖٞ فُٛع١ ايططم املدتًؿ١ يتػٝرل األعُاٍ املؿذلن١ َٔ قبٌ بؿه

املٛدٛز٠ يف ايكٛاَٝؼ  ضٜـاتعاألؾطاز ٚاملؤغػات ايعا١َ ٚاـاق١، ٚيهٔ َٔ أدٌ ايسق١ ايع١ًُٝ هب ايطدٛع إىل اي
هِ ؼايططٜك١ اييت  :بأْ٘، سٝح ٜؿرل (Governanceملكطًح )قاَٛؽ أٚنػؿٛضز  ٚاملٛغٛعات املعطٚؾ١، َجٌ تعطٜـ

_____________________________________________________________________________________________ 
)1  (

Jürgen Habermas, The Public Sphere: An Encyclopedia Article, Op. Cit., P. 114-115. 
)2  (

Ibid, P. 119. 
)3  (

Armando Salvatore, The Public Sphere Liberal Modernity, Catholicism, Islam, (USA: New 

York, Palgrave Macmillan Ltd, 2007), P.7. 
 ايطابط: ع٢ً (،2010 /3 /22) بتاضٜذ  (،2952) ايعسز املتُسٕ، اؿٛاض ٖابطَاؽ، ٜٛضغٔ - اؿساث١ تٝاض ضا٥س ،اعٛاز قُس زالٍ (4)

HTTP://WWW.AHEWAR.ORG/DEBAT/SHOW.ART.ASP?AID=208706 
، أططٚس١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠ يف ايعًّٛ االقتكاز١ٜ، زٚض اؿهِ ايطؾٝس يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ بايسٍٚ ايعطب١ٝ: ساي١ اؾعا٥طغاٜح بٛظٜس،  (5)

-dspace.univ. َتاح ع٢ً ايطابط: 124، م 2013-2012اؾعا٥ط،  –تًُػإ  -داَع١ أبٞ بهط بًكاٜس 

tlemcen.dz/bitstream/112/2495/1/these%20bouzid%20sayeh.pdf 
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ْؿاطات اؿهِ يف زٚي١ َع١ٓٝ أٚ ايططٜك١ اييت تػٝطط ع٢ً ؾطن١ أٚ َٓع١ُ َع١ٓٝ. ٖٚصا ٜعين إٔ املِٗ ٖٛ ططٜك١ اؿهِ، ٖٚٞ 
 (1)ٙ.ْٚكطض اؿهَِعٝاض أغاغٞ يهٞ ْؿِٗ َس٣ لاح ٖصا 

 

 تعطٜـ اؿهِ ايطؾٝس:. 1. 3
اؿهِ ايطؾٝس ٜعهؼ يف ايٛقت ايطأٖ ايعسٜس َٔ املؿاِٖٝ ٚاملعاْٞ، ٜٚػتدسّ يف ايعسٜس َٔ إٕ َكطًح 

مل ٜعس يصيو  (2)ايتدككات ايع١ًُٝ، يف ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ ٚاإلزاض٠ ايع١َُٝٛ، االقتكاز املؤغػاتٞ ٚنصا ايت١ُٝٓ املػتسمي١.
 أضٚق١ يف ايعامل، ٜٚعًٛ ع٢ً قعٝس إْػاًْٝا ٚؾاغاًل فطز ضغب١ ق١ًٝ، بٌ أقبح طُٛسًا اؿهِ ايطؾٝس يف عكطْا َٛنٛع

اإلْػإ  سكٛم مجٝع ايكإْٛ، ٚاسذلاّ غٝاز٠ ٚتسعِٝ ايسميكطاط١ٝ يًشهَٛات بتععٜع املطايب١ األقٛات املتشس٠ األَِ
 يف أٚ ؾؿًٗا نٌ زٚي١ دٗٛز ؾؿٌ أٚ لاح ٜٚطتبط .ايت١ُٝٓ يف اؿل شيو يف مبا زٚيًٝا، بٗا املعذلف األغاغ١ٝ ٚاؿطٜات

 (3)سهُٗا ٚدٛزت٘. ٚثًٝكا بطبٝع١ اضتباًطا ايت١ُٝٓ تععٜع
ٖٚٛ عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايطُٛس١ املٛد١ٗ إلعا١ْ َٚػاعس٠ املػرلٜٔ يف االيتعاّ بايتػٝرل ٚبططٜك١ ؾؿاؾ١، 

تػاِٖ  يف شيو نٌ األططاف  ٚيف إطاض ٖسف املػا٤ي١ ع٢ً أغاؽ قاعس٠ ٚانش١ ٚغرل قاب١ً  يًذلزز أٚ االْتكازات، ع٢ً إ
ايؿاع١ً عدل ْؿاطات ٖؤال٤ يف فاٍ ايتػٝرل، ٚاييت أقبشت َٔ املتطًبات املج٢ً يف نٌ احملٝطات اإلقتكاز١ٜ، ٚاييت ال تػتبعس 

 (4)أٟ عٓكط َٔ ايٓؿاط اإلْػاْٞ.
ايعا١َ  ٝاغاتٚايػ ايعا١َ، اإلزاض٠ أزبٝات يف ايطؾٝس اؿهِ َؿّٗٛ إغتدساّ يصيو ٚع٢ً ايطغِ َٔ إؾاع١

 "أٚشلُا: إثٓني: بعسٜٔ ٜأخص إٕ املؿّٗٛ ايكٍٛ ب٘، ٚميهٔ املككٛز املع٢ٓ ع٢ً إمجاع ٖٓاى يٝؼ ؾإْ٘ املكاض١ْ، ٚاؿهَٛات
 ايػٝاغٞ اؾاْب ع٢ً ٜؤنس ٚايجاْٞ: .يًُؿّٗٛ ٚاإلقتكاز١ٜ اإلزاض١ٜ اؾٛاْب ٜتب٢ٓ ايصٟ ايسٚيٞ ايبٓو إغتدساّ ٜعهؼ

 يف املعطٚؾ١ ايسميكطاط١ٝ ايكِٝ َٓع١َٛ ع٢ً ايذلنٝع ٜٚؿٌُ ٚايهؿا٠٤ اإلزاض١ٜ باإلقالح اإلٖتُاّ داْب ؾإىل يًُؿّٗٛ،
 (5)".ايػطب١ٝ اجملتُعات

_____________________________________________________________________________________________ 
)1(

 A. S. Hornby, (Edit), Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7
th

 Edition, Oxford university 

press, 2007, P. 672. 
، عح قسّ يف: ؾعاي١ٝ اؿهِ ايطاؾس )اؿٛن١ُ( يف تؿعٌٝ خٛقك١ ايؿطنات: إؾاض٠ إىل ٚاقع اـٛقك١ يف اؾعا٥طاألخهط أبٛعال٤ ععٟ، ( 2)

(، َتٛؾط ع٢ً 2008تؿطٜٔ االٍٚ،  16-15املؤمتط ايعًُٞ االٍٚ سٍٛ سٛن١ُ ايؿطنات ٚزٚضٖا يف االقالح االقتكازٟ، داَع١ زَؿل، يف )
 www.kantakji.com/media/1411/918.docايطابط:  

 يألدٝاٍ ؾطم خًل :2002 ايعطب١ٝ ايت١ُٝٓ اإلْػا١ْٝ تكطٜطاإلقتكازٟ ٚاإلدتُاعٞ،  يإلمنا٤ ايعطبٞ ٚايكٓسٚم املتشس٠ يألَِ اإلمنا٥ٞ ايدلْاَر (3)

َُإ، األضزٕايكاز١َ  .101، م2002، ، أٜكْٛات يًدسَات املطبع١ٝ، ع
األخهط أبٛعال٤ ععٟ، غامل دًطٞ، اؿهِ ايطؾٝس ٚخٛقك١ املؤغػات: إؾاض٠ إىل ٚاقع االقتكاز ايٛطين ٚاملؤغػ١ اؾعا٥ط١ٜ، ف١ً عًّٛ  (4)

، َتاح ع٢ً َٛقع )مجع١ٝ ايؿؿاؾ١ٝ ايهٜٛت١ٝ( ع٢ً ايطابط: 2006، آشاض 27إْػا١ْٝ، ايػ١ٓ ايجايج١، ايعسز/ 
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/239.pdf 

، ضغاي١ َادػترل يف غٝاغات عا١َ ٚسهَٛات َكاض١ْ، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ اؿهِ احملًٞ ايطؾٝس نآي١ٝ يًت١ُٝٓ احمل١ًٝ يف اؾعا٥طٚؾا٤ َعاٟٚ، ( 5)
 .26، م2010اؾعا٥ط،  -بات١ٓ  –اؿاز اـهط 
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 َؿهط أٚ باسح َٔ ؽتًـ ٚضؤ٣ إعتباضات عس٠ ع٢ً بٓا٤كطًح اؿهِ ايطؾٝس، ملايعسٜس َٔ ايتعطٜؿات  ٖٚٓاى
غٓطنع ع٢ً أِٖ ايتعطٜؿات املكس١َ َٔ  (1)َٓٗا. نٌ ٚإٖتُاَات تٛدٗات سػب ٖٚصا إىل أخط٣، َؤغػ١ أٚ َٔ آخط إىل

 قبٌ املؤغػات ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ املٗت١ُ باملٛنٛع، بايؿهٌ اآلتٞ: 
 ( ٜٚؿٌُايكاحل ايسميٛقطاطٞ اؿهِٜٚػتدسّ َكطًح ) :(١CIPE اـاق١ )ايسٚيَٝطنع املؿطٚعات  . تعطٜـ1. 1. 3

 (2):ايتاي١ٝ األغ١ً٦ ٚتعاجل ١َٜٝٛ، بكؿ١ اؿه١َٝٛ ايكطاضات اؽاش نٝؿ١ٝ ؼسز اييت ٚايعًُٝات ٚاملؤغػات ايتكايٝس
 اي١َٝٛٝ؟ ايػٝاغات قٓع يف ضأٟ يًُٛاطٓني ٜهٕٛ َس٣ أٟ ٚإىل نٝـ،أ. 

 ايعا١َ؟ ٚاـسَات املٛاضز إزاض٠ نؿا٠٤ َس٣ ٖٛ َاب. 
 اؿه١َٛ؟ ق٠ٛ اغتدساّ غ٤ٛ َٓع ميهٔ نٝـز. 
 تكطؾاتِٗ؟ عٔ َػ٦ٛيني اؿه١َٛ َٛظؿٞ دعٌ ٜتِ نٝـز. 

 ايؿها٣ٚ؟ َع ايتعاٌَ ٜتِ نٝـٖـ. 
أْ٘ "ايططٜك١ اييت بٛاغطتٗا تػرل ايػًط١ املٛاضز اإلقتكاز١ٜ ٚاإلدتُاع١ٝ  :(IMF) ايسٚيٞقٓسٚم ايٓكس  . تعطٜـ2. 1. 3

 (3)املٓاؾع". ملٓع١ُ َا ـس١َ ايت١ُٝٓ ٚشيو باغتدساّ ططم ؾعاي١ يف ايتػٝرل بأقٌ ايتهايٝـ ٚؼكٝل أندل
ِ  خالشلا َٔ اييت ٚاملؤغػات ايتكايٝس بأْ٘ ايطؾٝس اؿهِ ٜعطفايبٓو ايسٚيٞ:  . تعطٜـ3. 1. 3 يف  ايػـًط١  مماضغـ١  تـت

 ٜؿٌُ: ايتعطٜـ ٖٚصا ايعاّ، ايكاحل أدٌ َٔ ايسٚي١
 ٚاغتبساشلِ. ٚضقسِٖ ايػًط١ ع٢ً ايكا٥ُني اختٝاض "أ.  ع١ًُٝ
 بؿاع١ًٝ. ايػ١ًُٝ ايػٝاغات ٚتٓؿٝص املٛاضز إزاض٠ ع٢ً اؿه١َٛ ب. قسض٠

 (4) "بٝٓٗا. ؾُٝا ٚاإلدتُاع١ٝ اإلقتكاز١ٜ ايتؿاعالت ؼهِ اييت ٚايسٚي١ يًُؤغػات املٛاطٓني ز. إسذلاّ
ٜعّطؾ٘ ايدلْاَر بأْ٘ مماضغ١ ايػًط١ اإلقتكاز١ٜ ٚايػٝاغـ١ٝ ٚاإلزاضٜـ١   : (UNDPاألَِ املتشس٠ اإلمنا٥ٞ ) . بطْاَر4. 1. 3

إلزاض٠ ؾؤٕٚ ايسٚي١ ع٢ً ناؾ١ املػتٜٛات، ٜٚؿٌُ اآليٝات ٚايعًُٝات ٚاملؤغػات اييت َٔ خالشلا ٜعّبط املٛاطٕٓٛ ٚاجملُٛعات 
ِ عٔ ططٜل ايٛغاط١. ٖٚٛ اؿهِ ايـصٟ  عٔ َكاؿِٗ ٚمياضغٕٛ سكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ ٜٚٛؾٕٛ بإيتعاَاتِٗ ٚواٚيٕٛ سٌ خالؾاتٗ

ٜٚكّٛ ع٢ً تٛغٝع قسضات ايبؿط ٚخٝاضاتِٗ ٚؾطقِٗ ٚسطٜاتِٗ اإلقتكاز١ٜ ٚاإلدتُاعٝـ١   ٜٚكٕٛ،ٜععظ ضؾاٙ اإلْػإ ٜٚسعِ 
 (5)ٚتُٗٝؿًا.ٚايػٝاغ١ٝ الغُٝا بايٓػب١ ألنجط أؾطاز اجملتُع ؾكطًا 

_____________________________________________________________________________________________ 
ٚضق١ً، اؾعا٥ط، عسز خام، أبطٌٜ  –زؾاتط ايػٝاغ١ ٚايكإْٛ، داَع١ قاقسٟ َطباح ، ف١ً "ايسميكطاط١ٝ ٚاؿهِ ايطؾٝس"ز. عطبٞ قُس، ( 1)

 .371، م 2011
، َطنع املؿطٚعات ايسٚي١ٝ اـاق١، ايكاٖط٠، ٚاالقتكاز٣ ايػٝاغ٢ يإلقالح ايط٥ٝػ٢ اؿهِ ايسميكطاطٞ ايكاحل: املهٕٛدٕٛ ز. غٛيٝؿإ،  (2)

 .5، م 2004
)3  (

International Monetary Fund, Good Governance: The IMF's Role, at: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govindex.htm 
)4  (

World Bank, Governance Development in Practice, World Bank Publication, Washington, 

1994, P. xiv. 
غابل  َطدع، 2002ايعطب١ٝ، ايت١ُٝٓ ٚاإلْػا١ْٝ االقتكازٟ ٚاالدتُاعٞ، تكطٜط يإلمنا٤ ايعطبٞ ٚايكٓسٚم املتشس٠ يألَِ اإلمنا٥ٞ ايدلْاَر (5)

 .101م
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أنجط سلٛاًل عٝح ٜتهُٔ نٌ اؾٛاْب ايػٝاغ١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚاإلقتكاز١ٜ، ٜٚعس اؿهِ ايطؾٝس مبجاب١  ايتعطٜـٖصا ٚ
املؤغػات ٚاآليٝات ٚايكٛاعس ايطزل١ٝ ٚغرل ايطزل١ٝ  اؿهِ ايصٟ ميهٔ اإلْػإ َٔ ايعٝـ عط١ٜ ٚإغتكطاض َٔ د١ٗ، ٚتؿاضى

  ط٣.يف ػػٝس ايطؾا١ٖٝ ٚاملكاحل ايعا١َ يف ايٛاقع َٔ د١ٗ أخ
 يصيو غٓعتُس يف ٖصا ايبشح ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ املكسّ َٔ قبٌ بطْاَر األَِ املتشس٠ اإلمنا٥ٞ، ٚشيو  يجالث١ أغباب:

ٜتعًل بؿُٛي١ٝ ايتعطٜـ ٚاستٛا٥٘ ع٢ً ايعٓاقط ٚاآليٝات ٚاملؤغػات املطًٛب١ َٔ أدٌ إهاز سهِ ضؾٝس ؾعاٍ ٚقازض  األٍٚ
 ع٢ً تٛؾرل سٝا٠ أؾهٌ يألؾطاز َع اؿؿاظ ع٢ً سكٛم ٚسطٜاتِٗ.

ايهط٠ األضن١ٝ، غٛا٤  ٜتعًل مبها١ْ األَِ املتشس٠ ٚضعا١ٜ أدٗعتٗا ملدتًـ ايتذاضب ايسٚي١ٝ يف األما٤ املدتًؿ١ َٔ ايجاْٞ
 ايتذاضب ايٓادش١ أٚ ايؿاؾ١ً أٚ اييت تهاؾح َٔ أدٌ ايٓذاح.

 ٜتعًل بإَها١ْٝ تطبٝل َؿّٗٛ اجملاٍ ايعاّ ع٢ً أِٖ ايعٓاقط ٚاآليٝات اييت وتٜٛٗا املؿّٗٛ. ايجايح
 اؿهِ ايطؾٝس: ٓاقطع. 2. 3

بٓا٤ ع٢ً ايتعاضٜـ املتتعسز٠ ٖٓاى ؼسٜسات كتًؿ١ يًعٓاقط األغاغ١ٝ امله١ْٛ يًشهِ ايطؾٝس، ٖٚٓاى اغتدساَات 
َتبا١ٜٓ يٛقـ تًو ايعٓاقط، َجٌ: آيٝات، َهْٛات، خكا٥ل، عًُٝات، عٓاقط...اخل. ْٚؿهٌ يف ٖصا ايبشح اغتدساّ 

ٖصا ايبشح يًشهِ ايطؾٝس ٚاملكسّ َٔ قبٌ ايدلْاَر اإلمنا٥ٞ يألَِ عٓاقط اؿهِ ايطؾٝس. ٚاْػذاًَا َع ايتعطٜـ املعتُس يف 
املتشس٠ ًْتعّ بايعٓاقط املػتدس١َ َٔ قبٌ األَِ املتشس٠ ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز بعض االختالؾات يف األدٗع٠ ٚاملؤغػات 

 ايؿطع١ٝ يًُٓع١ُ. 
ٝط اشلازئ ايتابع يألَِ املتشس٠، )اجملًؼ اإلقتكازٟ ٚاإلدتُاعٞ آلغٝا ٚاحمليصيو ْعتُس يف ٖصا ايبشح ؼسٜس 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific يعٓاقط )
 (1)اؿهِ ايطؾٝس يف مثا١ْٝ عٓاقط أغاغ١ٝ، ٖٚٞ:

 Participation املؿاضن١ .1
 Transparency ايؿؿاؾ١ٝ .2
 Equity and inclusivenessعساي١ ٚايؿٍُٛ اي .3
 Rule of law  ايكإْٛغٝاز٠  .4
 Consensus orientedاملٛد٘  اإلمجاع .5
 Accountability املػا٤ي١ .6
 Responsivenessكسض٠ ع٢ً اإلغتذاب١ اي .7
 Effectiveness and efficiency ٚايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ .8

_____________________________________________________________________________________________ 
)1  (

United Nations: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good 

Governance?, July 2009, (UNESCAP) website, available at: 

http://www.unescap.org/resources/what-good-governance 
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 اإلْػإ، ٚسكٛم ٚايسميكطاط١ٝ اؿهِ ايطؾٝسعٓاقط  ١ بنيٝتهاًَق١ٜٛ ٚ عالق١ٚيٛ زقكٓا ايٓعط يف ايعٓاقط يٛدسْا 
 ع٢ً ايكا٥ِ ٖٚٛ اؿهِ ايطؾٝس، اؿهِ زٕٚ َػتش١ًٝ إٔ ايسميكطاط١ٝ شيو .ٚظٝؿتِٗ اآلخطٜٔ ٜؿكس َٓٗا أٟ غٝاب ألٕ

 إطاض يف اجملتُع إستٝادات تًب١ٝ إىل ٜػع٢ ؿكٛقِٗ، تاّ ظٌ إسذلاّ يف اؾُاع١ٝ ملٛاطٓٝ٘ املؿاضن١ َٔ أٚغع قاعس٠ أغاؽ
إىل  اغتٓازًا املسْٞ اجملتُع َٚؤغػات ايسٚي١ َؤغػات بني ؾُٝا إهاب١ٝ َؿاضن١ آي١ٝ إهاز ٜؿٝس مبا ي٤،١املطاقب١ ٚاملػا َٔ

 (1.(اإلْػإ سكٛم ٚاسذلاّ ايسميكطاط١ٝ أغؼ

 ب١َٝٓٚٔ أدٌ زضاغ١ ٚؼًٌٝ تأثرل اجملاٍ ايعاّ ع٢ً اؿهِ ايطؾٝس، غٓكػِ ايعٓاقط إىل ثالخ فُٛعات، ٖٞ: اي
 .ايعساي١(ٚاملػا٤ي١ ٚ)ايؿؿاؾ١ٝ ، ٚايتكِٝٝ اإلمجاع(ٚاإلغتذاب١ ٚ)ايؿاع١ًٝ ، األزا٤ املؿاضن١(ٚغٝاز٠ ايكإْٛ ايؿطع١ٝ ٚ)

 :املؿاضن١(ٚ ،غٝاز٠ ايكإْٛايؿطع١ٝ، ) اجملاٍ ايعاّ ٚب١ٝٓ اؿهِ ايطؾٝس. 4
َايصٟ هعٌ اؿهِ ايطؾٝس يف بعض ايسٍٚ قًٜٛا بُٝٓا لس َٔ األغ١ً٦ املططٚس١ يف ٖصا ايبشح ٖٛ ايػؤاٍ سٍٛ ) 

إٔ ٖٓاى عالق١ إهاب١ٝ بني َس٣ اْؿتاح اجملاٍ ايعاّ (، ٜٚتب٢ٓ ايبشح ؾطن١ٝ )آيٝات اؿهِ ايطؾٝس يف زٍٚ أخط٣ نعٝؿ١؟ 
تُازًا ع٢ً َا غبل َٔ ٚتطغٝذ اؿهِ ايطؾٝس يف اجملتُع ٚايسٚي١(، َٔ أدٌ ضبط ٖصا ايػؤاٍ بايؿطن١ٝ املتب٢ٓ يف ايبشح ٚاع

ؼسٜس َؿاِٖٝ اجملاٍ املؿتٛح ٚاؿهِ ايطؾٝس، غٓتٓاٍٚ تأثرل اجملاٍ ايعاّ ايسميكطاطٞ يف ب١ٝٓ اؿهِ ايطؾٝس املتُج١ً يف ايؿطع١ٝ 
 ٚغٝاز٠ ايكإْٛ ٚاملؿاضن١، ناآلتٞ:

 
 ٚايؿطع١ٝ: اجملاٍ ايعاّ. 1. 4

ب، ٜٚعين ضن٢ ايؿعب يف إغٓاز ايػًط١ ٚتأغٝػٗا َٔ اؿهِ ايسميكطاطٞ يف أبػط تًدٝل بأْ٘ سهِ ايؿعٜٛقـ 
د١ٗ، ٚتكِٝٝ اؿهِ ايسميكطاطٞ مبعاٜرل تػتٓس يف َععُٗا إىل ضن٢ ايؿعب عٔ قطاضات٘ ٚغٝاغات٘ ٚاغتذابت٘ يطُٛسات 

 ايؿعب َٔ د١ٗ أخط٣، ٚيف نال ايٛدٗني ْط٣ إٔ َعٝاض انتػاب ايؿطع١ٝ اؿهِ ٖٛ ضن٢ ايؿعب.
 يًُٛاطٓني ايؿطم تٛؾرل ايهطٚضٟ َٔ إٕ )ٖابطَاؽ( أظَاتٗا، ٜط٣ ع٢ً ٚايتػًب َٚٔ أدٌ تطغٝذ ايؿطع١ٝ

 اإلعتباضات َٔ فُٛع١ أٜهًا (، ٜٚهعCommunicative Interactionايتٛاقًٞ،  ٜػُٝ٘ )ايتؿاعٌ َا يف يالنطاط
 ٖصٙ إٔ تعزٖط ؾٝٗا َجٌ ٚاييت ميهٔ (Ideal Speech Situationاملجايٞ،  اـطاب )ساي١ ٜػ٢ُ مبا املطتبط١ األخالق١ٝ

  (2).ايتؿاعالت
ٜٚدلظ زٚض اجملاٍ ايعاّ يف َٓح ايؿطع١ٝ يًشهِ ايطؾٝس َٔ خالٍ ايتعبرل عٔ ايطن٢ ٚايكبٍٛ ايؿعيب بٛاغط١ اآليٝات 

 ٚتؿعٌٝايعكال١ْٝ ايٓكس١ٜ  املساٚالتايسميكطاط١ٝ َجٌ: إدطا٤ اْتدابات ْع١ٜٗ، ٚٚدٛز تعسز١ٜ يف اـٝاضات، يٝكّٛ ايؿعب بعس 
 .مبٓح ايؿطع١ٝ ايسميكطاط١ٝ ايكطاضات ايتٛاقًٞ، باؽاش ايؿعٌ

 ُٖا عٓكطٜٔ، إىل ايسميكطاط١ٝ تػتٓس ايسميكطاط١ٝ، ٚايؿطع١ٝ ايؿطع١ٝ أغاؽ ع٢ً ايطؾٝس ٜكّٛ اؿهَِٔ ٖٓا 
 ٚتٓعِٝ نُإ َػاض ُٖٚا َػاضٜٔ، يف ايتكسّ خالٍ َٔ )املٓذع( املتشكل ٚعٓكط ٚايكبٍٛ( باإلْتداب عٓكط )ايطنا

_____________________________________________________________________________________________ 
 .5، م2007، َػطب، 3، ف١ً ايسٚي١ٝ، ايٓاؾط قُس ْؿطاٟٚ، ايعسز/ اؿان١ُٝ اؾٝس٠ ايسميكطاط١ٝ ٚسكٛم االْػإز. قُس ْؿطاٟٚ،  (1)
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Janet Newman, Participative governance and the remaking of the public sphere, in: Janet 
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 ٚايؿػاز. عًٝ٘ ٚايبطاي١ ايؿكط آؾات بتذاٚظ اإلدتُاع١ٝ ايعساي١ ؼكٝل َٚػاض .مماضغتٗا يتُهني ٚاؿطٜات اؿكٛم َٚأغػ١
 (1).(ايسميكطاط١ٝ ايؿطع١ٝ بسٕٚ قاحل ؿهِ بٓا٤ بإٔ )ال ٜؿٝس َا تؿذلض ايكاحل يبٓا٤ اؿهِ ايػًِٝ ايتؿهرل خاضط١ ؾإ
 ٚغٝاز٠ ايكإْٛ: اجملاٍ ايعاّ. 2. 4

: يف َٓطك١ ايؿطم األٚغط ، ؾُجاًليف اؿكٌ ايكاَْْٛٞتٓٛع١ يًتعبرل عٔ َبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ  اتسقطالٖٓاى ا
َبسأ )(، ٜٚطًل عًٝ٘ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ Law Rule ofٜٚكابً٘ يف ايؿك٘ اإللًٝعٟ ) ،)سهِ ايكإْٛ(ٜػتدسّ 

(، ٚأسٝاْا ٜطًل عًٝ٘ تعبرل )سه١َٛ قإْٛ ال The principle of Limited Government) (اؿه١َٛ املكٝس٠
(، عًًُا إٔ املكطًح ايؿا٥ع يف بًسإ سلاٍ إؾطٜكٝا A Government of Law not of Menسه١َٛ أؾدام( )

١ َٚكط ٚؾطْػا َٚٔ ٜػرل يف ؾًو ايؿك٘ ايالتٝين ايؿطْػٞ ٖٛ َكطًح )َبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ( أٚ بايًػ
 (2)(.Preeminence du Droit) ايؿطْػ١ٝ

ٖٚٞ ايسٚي١ اييت ٜػٛزٖا  ٕٛ،إٔ اؿهِ ايطؾٝس ٜػتًعّ ٚدٛز زٚي١ ايكإْٛ اييت ٜتػا٣ٚ أَاَٗا املٛاطٓٚالؾو يف 
ع خٝاضاتِٗ ٚتؿتح آؾاقِٗ، ٚسهِ ايكإْٛ ٖٛ األغاؽ ايػالّ اإلدتُاعٞ ألْٗا تتٝح ايؿطم املتػا١ٜٚ ؾُٝع َٛاطٓٝٗا ٚتّٛغ

 (3) ٚاملتذاٚب١.ٟ تب٢ٓ عًٝ٘ نٌ املبازئ ٚاملؿاِٖٝ األخط٣ مبا ؾٝٗا ايتُجٌٝ ايػٝاغٞ ٚاإلزاض٠ ايعا١َ ايؿعاي١ ايص

ٜؿرل َؿّٗٛ غٝاز٠ ايكإْٛ َٔ قبٌ األَِ املتشس٠، إىل َبسأ يًشهِ ٜهٕٛ ؾٝ٘ مجٝع األؾدام ٚاملؤغػات يصيو 
، ٚتطبل ع٢ً اؾُٝع شاتٗا، َػؤٚيني أَاّ قٛاْني قازض٠ عًًٓاٚايهٝاْات ٚايكطاعإ ايعاّ ٚاـام، مبا يف شيو ايسٚي١ 

بايتػاٟٚ ٚوتهِ يف إطاضٖا إىل قها٤ َػتكٌ، ٚتتؿل َع ايكٛاعس ٚاملعاٜرل ايسٚي١ٝ ؿكٛم اإلْػإ. ٜٚكتهٞ ٖصا املبسأ نصيو 
١ أَاّ ايكإْٛ، ٚايعسٍ يف تطبٝل ايكإْٛ، إؽاش تسابرل يهؿاي١ اإليتعاّ مببازئ غٝاز٠ ايكإْٛ، ٚاملػاٚا٠ أَاّ ايكإْٛ، ٚاملػؤٚيٝ

 (4)ٚايكا١ْْٝٛ.ٚايؿكٌ بني ايػًطات، ٚاملؿاضن١ يف قٓع ايكطاض، ٚايٝكني ايكاْْٛٞ، ٚػٓب ايتعػـ، ٚايؿؿاؾ١ٝ اإلدطا١ٝ٥ 
ٜػتًعّ ؾطض عكٛبات َتػا١ٜٚ ٜٚٚػتًعّ َبسأ سهِ ايكإْٛ محا١ٜ سكٛم االْػإ ايعا٥س٠ إىل األؾطاز ٚاؾُاعات، 

خانعني يًكإْٛ ال ملؿ١٦ٝ ايكٟٛ، ٚع٢ً ايكإْٛ إٔ و٢ُ  عٝح ٜهْٕٛٛرل ايكا١ْْٝٛ َٚعا١ًَ اؾُٝع بايتػاٟٚ ًِٜٝٗ ٚؾل املعاع
 (5)األخط٣.اؾُاعات ايهعٝؿ١ َٔ إغتػالٍ اؾُاعات 

طٞ َؿتٛح، ٚال ميهٔ َٚٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ ال ميهٔ تكٛض تطبٝل ؾعًٞ شلصا املبسأ إاّل َٔ خالٍ تٛؾرل فاٍ عاّ زميكطا
تؿعٌٝ ٖصا اجملاٍ ٚمحاٜت٘ إاّل َٔ خالٍ نُا١ْ َبسأ غٝاز٠ ٚسهِ ايكإْٛ إلقطاض اؿكٛم ٚاؿطٜات َٔ سٝح األغاؽ ٚمحاٜتٗا 

_____________________________________________________________________________________________ 
 ، م أ. 2011، 43/ عسزاي، ف١ً ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، داَع١ بػساز، ايكاحل اؿهِ يبٓا٤ عطاق١ٝ تؿهرل خاضط١ مٛ ،اضعاَط سػٔ ؾز. (1)
، َتٛؾط ع٢ً 2008، خطٜـ/ 24، ف١ً )ايتػاَح(، غًط١ٓ عُإ، ايعسز/َبسأ سهِ ايكإْٛ يف إطاض اؿكٌ ايسغتٛضٟبٛؾعٝب أٚعيب، ( 2)
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ٚؼكٝل ايعساي١ يف ايٛاقع، ؾايعالق١ بني )اجملاٍ ايعاّ( ٚ )غٝاز٠ ايكإْٛ( عالق١ الظّ ًَٚعّٚ، ؾٛدٛز أٟ َُٓٗا ٜتطًب ٚدٛز 
 اآلخط.

 ٚاملؿاضن١: اجملاٍ ايعاّ. 3. 4
سل اإلْػإ بايتكٜٛت ٚإبسا٤ ايطأٟ بؿهٌ َباؾط أٚ غرل َباؾط عدل ايٓٛاب يف اجملايؼ املٓتدب١ ٖٞ  املؿاضن١

زميكطاطًٝا بايدلاَر ٚايػٝاغات ٚايكطاضات، ٚاملؿاضن١ تتطًب تٛؾرل ايكٛاْني اييت تهُٔ سط١ٜ تؿهٌٝ اؾُعٝات ٚاملٓعُات 
ٚتعس املؿاضن١ دع٤ الٜٓؿكٌ َٔ ؾبه١ املؿاِٖٝ  (1)ن١ ايؿعاي١.يف ايتعبرل ٚنُإ املؿاضٚٚاألسعاب، ٚاؿط١ٜ يف اإلْتدابات 

املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ املكٝاؽ يُٓٛ  ٚتعسٚاملبازئ ايسميكطاط١ٝ نايتذُع ٚاملػاٚا٠ ٚغٝاز٠ ايؿعب َٚٓاقؿ١ ايكٛاْني ٚايتٓؿ١٦، 
املؿاضن١ ؾكط يػا١ٜ املؿاضن١، بٌ ٖٞ ؾعٌ ْٚؿاط ٚتأثرل َٔ أدٌ ايتػٝرل أٚ إغتُطاض ايؿطز  ٚال تهٕٛاؿهَٛات ايسميكطاط١ٝ. 

  (2)ايكا١ُ٥.أٚ املؤغػ١ 
ٚتدلظ طبٝع١ ايعالق١ بني اجملاٍ ايعاّ ٚاملؿاضن١ يف سكٝك١ إٔ ٖصٙ اؿكٛم ٚاؿطٜات الميهٔ إٔ متاضؽ إاّل يف ب١٦ٝ سط٠ 

)نطٜؼ ايٓكاف ايٓكسٟ، ٚٚدٛز قٓٛات قا١ْْٝٛ ٚؾطع١ٝ يتٓعُٝٗا ٚتطؾٝسٖا، نُا ٜكٍٛ ٚفاٍ عاّ ٜػُح بايتعسز١ٜ ٚايتساٍٚ ٚ
ْٛع١ٝ اـطاب ٚن١ُٝ نٌ َٔ سميكطاط١ٝ ٜعتُس ع٢ً ايػٝاغ١ ًي املٓاغباجملاٍ ايعاّ "( Craig Calhounناشلٕٛ، 
 (3)."املؿاضن١

ايسميكطاط١ٝ ايتُج١ًٝٝ اييت  املؿاضن١ٜٚتهح تأثرل اجملاٍ ايعاّ ع٢ً املؿاضن١ سػب )ٖابطَاؽ( يف نطٚض٠ إٔ تتذاٚظ 
 ٚايسٚي١ َٔ خالٍ اجملايؼ املٓتدب١، إىل ايسميكطاط١ٝ ايتؿاضن١ٝ اييت تكّٛ ع٢ً نيتكّٛ ع٢ً ايعالق١ غرل املباؾط٠ بني املٛاطٓ

ُٛنٛع طبٝع١ ايعالق١ بني املٛاطٔ ٚايسٚي١ ٚاجملاٍ ايعاّ وتٌ َها١ْ ْعط١ٜ ؾ (4)ٚايسٚي١. ضٚابط أنجط َباؾط٠ بني املٛاطٓني
( ٚ)اجملتُع١ٝ، Liberal Individualist: )ايؿطزا١ْٝ ايًٝدلاي١ٝ، جٌَ ٗاٚمناشد َعتدل٠، ٚؾكًا يًُؿاِٖٝ املدتًؿ١ يًسميكطاط١ٝ

Communitarian ،ايتساٚي١ٝ(ٚ )Deliberative.)  ٖٛ )ٚاملؿّٗٛ املٓاغب يتٛنٝح ايعالق١ بني )اجملاٍ ايعاّ( ٚ)املؿاضن١
قٟٛ، ٜٓبػٞ إٔ  ضزلٞ عاّ غرل فاٍ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ املططٚس١ َٔ قبٌ )ٖابطَاؽ( ٚايصٟ ٜتطًب ايتساٚي١ٝ( )منٛشز ايسميكطاط١ٝ

 (5):خكا٥ل أغاغ١ٝ ثالخ ميتًو
 ايعا١َ؛ ع٢ً املػاُٖات ٜػتدسّ يًشهِ ٚسٝس نُعٝاض ْكسٟ عكالْٞ ْكاف تأغٝؼ .1
 ".املؿذلى "االٖتُاّ فاٍ يف ايٓكاف سكط َٛنٛعات .7
 اؾُٗٛض. أعها٤ مجٝع ع٢ً اإلْؿتاح .3

_____________________________________________________________________________________________ 
ٚاؿهِ ايكاحل يف ايبالز ايعطب١ٝ، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ َع املعٗس ايػٜٛسٟ  ايؿػازسػٔ نطِٜ، َؿّٗٛ اؿهِ ايكاحل، يف: ْس٠ٚ  (1)

 .103، م 2006، 2باإلغهٓسض١ٜ، برلٚت، ط/
 .19، م2005ز. غا١َٝ خهط قاحل، املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚايسميكطاط١ٝ، نتب عطب١ٝ يًٓؿط اإليهذلْٚٞ، ايكاٖط٠،  (2)

)3  (
Craig Calhoun, Introduction: Habermas and the public sphere, in: Craig Calhoun (Edit), 

Habermas and the public sphere, Cambridge MIT Press, 1992, P.2. 
 .17، م2012ز. إبطاِٖٝ ايعٝػٟٛ، منٛشز ايت١ُٝٓ املػك١ً، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، برلٚت،  (4)

)5  (
João Carlos Correia, The Meanings of Public Sphere: is there any democratic role for 

Internet?, in: João Carlos Correia e Rousiley C. Maia (Orgs.), Public Sphere Reconsidered 

Theories and Practices, (Portugal: LabCom Books, 2011), P.39. 
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 :اإلمجاع( ،اإلغتذاب١ ،)ايؿاع١ًٝ اجملاٍ ايعاّ ٚأزا٤ اؿهِ ايطؾٝس. 5
َا َس٣ تأثرل ٚدٛز اجملاٍ ايعاّ ٚؾاعًٝت٘ يف تؿعٌٝ آيٝات اؿهِ ايطؾٝس يف يف ٖصا ايبشح ٖٛ ) املططٚحايػؤاٍ ايجاْٞ 

إٔ ٖٓاى عالق١ إهاب١ٝ بني َس٣ اْؿتاح )َٔ أدٌ ضبط ٖصا ايػؤاٍ بايؿطن١ٝ املتب٢ٓ يف ايبشح ٖٚٞ (، ٚاجملتُعات املدتًؿ١؟ 
اٍ ايعاّ ايسميكطاطٞ يف أزا٤ اؿهِ ايطؾٝس املتُج١ً يف اجملاٍ ايعاّ ٚتطغٝذ اؿهِ ايطؾٝس يف اجملتُع ٚايسٚي١(، غٓتٓاٍٚ تأثرل اجمل

 ايؿاع١ًٝ ٚاإلغتذاب١ ٚاإلمجاع، ناآلتٞ:
 
 ٚايؿاع١ًٝ: اجملاٍ ايعاّ. 1. 5

 نؿؤ٠ إزاضات عدل اـس١َٝ املؿاضٜع تٓؿٝص ع٢ً ايكسض٠ تتهُٔأخط٣ َٔ آيٝات اؿهِ ايطؾٝس ٚ آي١ٖٝٞ إٕ ايؿعاي١ٝ 
أٚ ايكسض٠ ع٢ً ؼكٝل األٖساف املؤغػ١ٝ أٚ ايؿطز١ٜ، ٖٚٞ تتطًب َٗاض٠  (1)اشلسض. َٔ املٛاضز ع٢ً ٚؼاؾغ ٚعكال١ْٝ

ٚسػاغ١ٝ ػاٙ األَٛض احملسز٠ ٚاملًُٛغ١ اييت تؿػٌ باٍ ايٓاؽ ٚاإلغتذاب١ شلا، ٚايكسض٠ ع٢ً تٛنٝح ٖصٙ اشلُّٛ ٚٚنع 
تًيب  ْتا٥ر عٔ ٚاملؤغػات ايعًُٝات تػؿط إٔ أٖساف ملعاؾتٗا ٚتٓؿٝص إغذلاتٝذٝات تؤزٟ إىل ؼكٝل تًو األٖساف. ٜٚٓبػٞ

 (2)يًُٛاضز. إغتدساّ أؾهٌ ؼكٝل
هٕٛ ٖٓاى ضؤٜا ٚانش١ ٚأٖساف قسز٠ ٚإغذلاتٝذٝات َٚبازئ ٚقِٝ ٚت١ُٝٓ ٚتطٜٛط تتتشكل عٓسَا  ايؿعاي١ٝيصيو ؾإ 

هٕٛ تٚعٓسَا  يًٛقت ٚضقاب١ َٚتابع١،ٚغرل شيو َٔ زلات ايكٝاز٠، ٚتتشكل ايهؿا٠٤ عٓسَا ٜهٕٛ ٖٓاى ؽطٝط ٚتٓعِٝ ٚإزاض٠ 
ٛدس نؿا٠٤ ؾإٕ ايطؤ٣ ٚاألٖساف ال ػس َٔ وككٗا بكٛض٠ قشٝش١، ٚيف ساي١ عسّ ٚدٛز ؾعاي١ٝ ٚٚدٛز تٖٓاى ؾعاي١ٝ ٚال 

 (3).ش١ناٚ األٖسافنؿا٠٤ ؾإٕ األعُاٍ تٓذع ٚيهٔ بسٕٚ 
ايٛنع اإلقتكازٟ يًُٛاطٔ َٔ غرل َؤغػات ؾاع١ً ٚنؿ٠٤ٛ، ؾايطخا٤ ٚدٛز٠ َؤغػات ايسٚي١  ؼػنيٚال ميهٔ 

اييت تتُتع مبؤغػات تتػِ باملػؤٚي١ٝ ٚدٝس٠ اإلزاض٠ ٖٞ األنجط قسض٠ ع٢ً  اَطإ ٜتشككإ عاز٠ بؿهٌ َتٛاظ، ؾاؿهَٛات
 (4).ٛتٛؾرل غًع ايٓؿع ايعاّ ٚتسعِ ب١٦ٝ ميهٔ إٔ تٛيس ؾطم ايعٌُ ٚؼكل ايُٓ

ٚالؾو إٔ إهابٝات ٚدٛز اجملاٍ ايعاّ املؿتٛح ال ٜكتكط ع٢ً تٛؾرل َٓار ايٓكاف ٚاملؿاضن١ ٚايتساٍٚ اؿط املٛاطٓني 
ؾكط، ٚإمنا ٚدٛز شيو املٓار ٜػاعس ٜؿذع املؤغػات ع٢ً تكسِٜ اـسَات بؿاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ ألْٗا غتهٕٛ َتٝك١ٓ َٔ 

ب١ٝ أٚ املؤغػات١ٝ ٖٚصا بؿهٌ اجملاٍ ايعاّ املؿتٛح أَاّ املٛاطٓني ٚاملعًَٛات املتاس١ إخهاعٗا يًطقاب١ ٚايتكِٝٝ ٚاملػا٤ي١ ايؿع
 سٍٛ األزا٤ ايعاّ يف َؤغػات ايسٚي١ ناؾ١.

 
_____________________________________________________________________________________________ 

، ف١ً ايػٝاغ١ٝ ايٓعاّ ايػٝاغٞ األَجٌ: بني ايٛاقع ٚايطُٛح زضاغ١ يف ايعالق١ بني اؿهِ ايكاحل ٚسكٛم اإلْػإقذٛب،  غعس ّیايهط عبس (1)
 .346-335، م2012، 20ٚايسٚي١ٝ، اؾاَع١ املػتٓكط١ٜ، ايعسز/ 

 .10، م1997، املػتسا١َ ايبؿط١ٜ ايت١ُٝٓ ـس١َ اؿهِ إزاض٠اإلمنا٥ٞ،  املتشس٠ األَِ بطْاَر (2)
 أمحس غٝس نطزٟ، ايؿطم بني ايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ، َتاح ع٢ً ايطابط: (3)

 http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/09/blog-post_4189.html 
 ، َتٛؾط ع٢ً َٛقع )ايبٓو ايسٚيٞ(ع٢ً ايطابط:   ايػبٌٝ يًدطٚز َٔ ايؿكط َٚٓع ايؿػاز ميٗسٙ اؿهِ ايطؾٝسغطٟ َٛيٝاْٞ إْسضاٚاتٞ،  (4)

http://blogs.worldbank.org/voices/ar/way-out-poverty-and-corruption-paved-good-governance 
٨٢
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 ٚاإلغتذاب١: اجملاٍ ايعاّ. 2. 5
دسٜس احملذلؾني، ٚإمنا ٖٓاى َؿّٗٛ  ايػٝاغٝني يف عٌُ ٚال املػًك١ املؤغػات يف املعاقط٠ اؿٛن١ُ سكط ميهٔ ال

 فُٛع١ يف ػطٟ اييت ايكطاض قٓع أمناط إىل ٜٚؿرل (،Participative Governanceايتؿاضن١ٝ،  َططٚح ٖٚٛ )اؿٛن١ُ
 ايع١ًُٝ يف سازلًا زٚضًا ايتؿاضن١ٝ( ٚتًعب )اؿٛن١ُ .ٚايعًُٝات ايؿاع١ً اؾٗات َٔ ٚاغع١ فُٛع١ َع املؤغػات، َٔ أندل

 ططٜك١ عٔ أ١ُٖٝ تكٌ َها١ْ ال املتعًك١ بايؿطع١ٝ ٚؼتٌ األغ١ً٦ املعكس٠، اجملتُعات استٝادات تٓاغب اييت اؿسٜج١ ايػٝاغ١ٝ
 ٜتِ اييت املٛاط١ٓ مناشز غُٝا ٚال ايعاّ، اجملاٍ قٝاغ١ بإعاز٠ املتعًك١ ايط٥ٝػ١ٝ ايكهاٜا ٚتؿتح. املؿانٌ سٌ يف ايعًُٞ اـبرل

 (1).إْتادٗا
ايتٛد٘ يف اؿٛن١ُ ع٢ً تكسِٜ اغتذابات أؾهٌ ملطايب املٛاطٓني َٔ خالٍ إؾطانِٗ أؾطازًا ٚمجاعات  ٖصاٜٚػاعس 

تعين اإلغتذاب١ يف املؤغػات ٚايعًُٝات اييت ػطٟ بؿهٌ عاّ تكًٝسًٜا بعٝسًا عٔ َؿاضن١ املٛاطٓني ؾٝٗا، ٚاْطالقًا َٔ شيو 
٢ إغتكطا٤ ٚتٛقع سادات املٛاطٓني ٚأٚيٜٛاتِٗ يف كتًـ ْٛاسٞ اؿهِ ايطؾٝس قسض٠ ايػًطات اؿان١ُ عً َعاٜرلنإسس٣ 

اؿٝا٠ ٚايعٌُ ع٢ً تًبٝتٗا طبكًا ـطط عٌُ ٚبطاَر ظ١َٝٓ مبا وكل َػتٜٛات َكبٛي١ َٔ ضنا٤ املٛاطٓني، ٚمبا وكل ايتٛظٜع 
 (2) :اآلت١ٝٚميهٔ ؼكٝل ٖصٙ اإلغتذاب١ َٔ خالٍ بعض ايٓكاط . ايت١ُٝٓايعازٍ يعٛا٥س 

 ضقس إستٝادات املٛاطٓني ٚضغباتِٗ ٚأٚيٜٛاتِٗ اؿاي١ٝ ٚايتٓبؤ بٗا يف املػتكبٌ.  .1
 َؿطٚعات ٚبطاَر يًُطاؾل ٚاـسَات اجملتُع١ٝ. إىلتطمج١ تًو اإلستٝادات ٚايتٛقعات   .2
 ككرل٠ األدٌ طبكا شلصٙ املؿطٚعات.ايط١ًٜٛ األدٌ ٚايٚنع اـطط   .3
 طط ٚاملؿطٚعات بٓا٤ ع٢ً األٚيٜٛات ٚيف ن٤ٛ املٛاضز املتاس١.ؼسٜس اإلعتُازات املاي١ٝ يتٌُٜٛ ٖصٙ اـ  .4
 تٓؿٝص املؿطٚعات طبكا يًدطط ٚاملٛاظْات املعتُس٠ يتًب١ٝ االستٝادات احمل١ًٝ يهٌ املٓاطل اؾػطاؾ١ٝ.  .5

ٚمما الؾو ؾٝ٘ ؾإٕ قسض٠ َؤغػات اؿهِ ايطؾٝس ع٢ً اإلغتذاب١ تكع يف ايٛغط بني ؾطع١ٝ َؤغػات اؿهِ َٔ د١ٗ 
َؤغػ١  عٔسػٔ اإلغتذاب١ مبععٍ ٚخهٛع َؤغػات اؿهِ يًُػا٤ي١ ٚاحملاغب١ َٔ د١ٗ أخط٣، أٟ ال ميهٔ اؿكٍٛ ع٢ً 

 آيٝات أخط٣ نايؿؿاؾ١ٝ ٚاملػا٤ي١ؾطع١ٝ ْابع١ َٔ َؿاضن١ ايؿعب يف إغٓاز ايػًط١ إيٝٗا زميكطاطًٝا َٔ د١ٗ، َٚٔ غرل ٚدٛز 
اإلػاٙ مٛ إَا َؿاضن١ قٛض١ٜ ؾإٕ ايبسٌٜ ٖٛ  سني ملؤغػات اؿهِ ٚعًُٝاتٗا،ٜتِ تٛؾرل ٖصٜٔ اؾٓا، ٚإشا مل َٔ د١ٗ أخط٣

تهٕٛ قسٚز٠ دسًا إٕ مل تهٔ  ملطايب املٛاطٓني ِإغتذاب١ اؿهٚايطػٝإ، ٚايٓتٝذ١ ٖٞ إٕ ايسنتاتٛض١ٜ  ٚأغس اؾٚسهِ 
 َعس١َٚ.

 ٚاإلمجاع: اجملاٍ ايعاّ. 3. 5
ع٢ً خًل )اإلمجاع املٛد٘( بني ؾ٦ات ايؿعب املدتًؿ١ ْكط١ ١َُٗ َٚطنع١ٜ إلثبات ؾاع١ًٝ اؿهِ  اؿهِتعس قسض٠ 

ٚآيٝات٘ املػتدس١َ يف األزا٤ ايؿعاٍ ٚاملػتذٝب ملطايب غايب١ٝ ايٓاؽ، ٚال ميهٔ إلاظ تًو امل١ُٗ َٔ غرل ٚدٛز قٓٛات تؤَٔ 

_____________________________________________________________________________________________ 
)1  (

Janet Newman, Participative governance and the remaking of the public sphere, Op. Cit., 

P.123. 
 ، َتٛؾط ع٢ً َٛقع )أٖطاّ املػا٥ٞ ايطقُٞ( ع٢ً ايطابط:َعاٜرل اؿهِ ايطؾٝس، قُٛز أمحس اـطٝب( 2)

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=848877&eid=7748 
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تٛدٗاتِٗ ٚآضا٤ِٖ سٍٛ َاهطٟ، ٚعاز٠ َاٜتِ شيو عٔ ططٜل تٛؾرل  تٜٓٛط املٛاطٓني مبا هطٟ ؾعاًل ٚإؾطانِٗ يف ايتعبرل عٔ
 ٚغا٥ٌ سط٠ يًتعبرل ٚايٓكس ٚاملؿاضن١ يف فاٍ عاّ َؿتٛح ٚزميكطاطٞ.

 بعباض٠ ايتهاٌَ، ْكسٟ. ٜٚكّٛ عكالْٞ خطاب إىل املػتٓس اإلدتُاعٞ املجايٞ اإلْسَاز ايعاّ اجملاٍإهاز  ٜتطًبَٔ ٖٓا 
 ٜعطؾْٛ٘، أٚ ٜؿهطٕٚ ؾٝ٘ ايٓاؽ َا إٔ ٜتكاغِ ؾكط ٜعين ال ايػٝام ٖصا يف ٚايتٛاقٌ .اشل١ُٓٝ َٔ بساًل ايتٛاقٌ ع٢ً أخط٣،
 ٜتشكل إٔ ميهٔ ال اشلسف ٖصا .ٚاؾساٍ ع٢ً اإلضتكا٤ ْتٝذ١ املٓاظط٠ تػاعس ايعكٌ اييت احملتٌُ ايتشٍٛ ع١ًُٝ ٜعين أٜهًا ٚيهٔ

 خٛام أؾطاز ؾكط ٜؿػً٘ عاّ فاٍ ؽٌٝ خالٍ َٔ ٚاغع، ْطام ع٢ً تُاع١ٝاإلد يًُٓعُات املذلتب١ اآلثاض إْهاض ططٜل عٔ
نُا تكذلح  ايعاّ، ايكاحل ع٢ً ايتعطف زٕٚ ؼٍٛ يًُكًش١ أ١ٜ إْكػاَات ٚزٕٚ نبرل٠ َٓعُات ٚدٛز عسّ َع َػتكًني،

 (1).ايٓعط١ٜ ايًٝدلاي١ٝ
، ٜعتدل َؿّٗٛ اؿهِ ايطؾٝس بأْ٘ 2015تكطٜط ايؿطٜل ايطؾٝع املػت٣ٛ سٍٛ بطْاَر عٌُ ايت١ُٝٓ ملا بعس ايعاّ ٚٚؾكًا ي

قسض٠ اجملتُع ع٢ً نُإ غٝاز٠ ايكإْٛ، ٚسط١ٜ ايتعبرل، ٚاؿه١َٛ املٓؿتش١ ٚاملػؤٚي١. ٚيف املكابٌ، ٚبؿهٌ أٚغع ؾإٕ سط١ٜ 
يف ٚضقس ٚتطبٝل ايكطاضات  املػا١ُٖٕ ٖصا اؿل ميّهٔ أندل عسز َٔ املٛاطٓني َٔ ايتعبرل تعتدل ضنًٓا أغاغًٝا يف اؿٛن١ُ، أل

ايعا١َ سٍٛ ايت١ُٝٓ. ٚأنست األعساز املتعاٜس٠ َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ يسِٜٗ إَها١ْٝ ايٛقٍٛ اىل املٓابط اإلعال١َٝ ع٢ً أ١ُٖٝ سط١ٜ 
 (2)ايكشاؾ١ يف تععٜع اؿهِ ايطؾٝس.

ٜٚتٝح يًؿطز ايتعبرل اؿط عٔ ، ػٌٗ ايتؿاٚض ايعكالْٞ سٍٛ ايكاحل ايعاّ بني املٛاطٓنييٝاجملاٍ ايعاّ ٖٚٓا تتذ٢ً أ١ُٖٝ 
آضا٥٘، زٕٚ نػط أٚ إدباض َٔ داْب اجملتُع، سٝح ٜتِ ؾٝ٘ َٓاقؿ١ قهاٜا اجملتُع َٚؿهالت٘ املدتًؿ١، َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل 

ا املؿّٗٛ ع٢ً أ١ُٖٝ ايٓكاف اؿط، غٛا٤ يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ أٚ غرلٖا، فتُع أنجط سط١ٜ ٚعكال١ْٝ. َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣، ٜؤنس ٖص
نٛغ١ًٝ يتهٜٛٔ ضأٟ عاّ سط، ٚنصيو َٓاقؿ١ ايكهاٜا ٚاملؿانٌ اجملتُع١ٝ املًش١، اييت ؼتاز إىل ضأٟ عاّ َػتٓرل 

 (3)ٚزميٛقطاطٞ.

 :ايعساي١(، ٚاملػا٤ي١ ،)ايؿؿاؾ١ٝ اجملاٍ ايعاّ ٚتكِٝٝ اؿهِ ايطؾٝس. 6
َاٖٛ ايؿها٤ املؿذلى ايصٟ هُع بني إَها١ْٝ َػا٤ي١ اؿانِ ايػؤاٍ ايجايح املططٚح يف ٖصا ايبشح ٖٛ ايػؤاٍ سٍٛ )

إٔ ٖٓاى عالق١ إهاب١ٝ بني َس٣ اْؿتـاح اجملـاٍ ايعـاّ    (، ٚاْػذاًَا َع ؾطن١ٝ ايبشح ايكا١ً٥ )ٚقسض٠ اإلغتذاب١ ملطايب ايٓاؽ؟ 
يسٚي١(، غٓتٓاٍٚ زٚض اجملاٍ ايعاّ ايسميكطاطٞ يف تكِٝٝ اؿهِ ايطؾٝس َـٔ خـالٍ ايذلنٝـع    ايطؾٝس يف اجملتُع ٚا اؿهِٚتطغٝذ 

 ع٢ً عٓاقط )ايؿؿاؾ١ٝ ٚاملػا٤ي١ ٚايعساي١(، ناآلتٞ:
 

_____________________________________________________________________________________________ 
)1  (

Craig Calhoun, Introduction: Habermas and the public sphere, Op. Cit., 1992, P.29. 
، َتٛؾط ٚغا٥ٌ اإلعالّ اؿط٠ تػاِٖ يف اؿهِ ايطؾٝس، ٚايتُهني ٚايكها٤ ع٢ً ايؿكطاألَِ املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًِ ٚايجكاؾ١ )ْٜٛػهٛ(،  َٓع١ُ( 2)

-http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-andع٢ً َٛقع )ْٜٛػهٛ( ع٢ً ايطابط: 

celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2014-themes/free-media-

contribute-to-good-governance-empowerment-and-eradicating-poverty/ 
 َتاح ع٢ً َٛقع )َكاتٌ(، ع٢ً ايطابط:، اجملاٍ ايعاّ، َٛغٛع١ َكاتٌ َٔ ايكشطا٤( 3)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AlMjalAlam/sec01.doc_cvt.htm 
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 ٚايؿؿاؾ١ٝ: اجملاٍ ايعاّ. 1. 6
ٔ  ؽؿ٢ ايعاّ ايؿإٔ يف أَٛض عسّ ٚدٛزبػٝط ٖٛ " َبسأ ع٢ً ايطؾٝس، ٚتكّٛ اؿهِ عٓاقط٣ متجٌ ايؿؿاؾ١ٝ إسس  عـ

 (1)تعين: ؾٗٞ ٚبٗصا "،املٛاطٔ
 .زٚضٙ أزا٤ املػؤٍٚ ٚغبٌ غرل املعاَالت،ٚاملكازض، ٚايٛادبات، ٚايٛظٝؿ١،  يف ايٛنٛح .أ 
 ٚٚانشا. اؾُٝع َتٓاٍٚ يف ٚاملعًَٛات املعطٝات مجٝع إٔ ٜهٕٛ .ب 
 .ايؿػاز ٚقاضب١ ايعَُٛٝني يًُػا٤ي١ املٛظؿني إلخهاع ٚغ١ًٝ .ز 

اجملاٍ ايعاّ ٚايؿؿاؾ١ٝ ٖٞ َٔ األَٛض اييت ال ؼتاز إىل أٟ بطٖإ، إش ال ميهٔ إٔ متاضؽ ايؿـؿاؾ١ٝ إاّل  ٚطبٝع١ ايعالق١ بني 
يف فاٍ عاّ َؿتٛح أَاّ املٛاطٓني ٚاملؤغػات اإلعالَٝـ١ ٚايطقابٝـ١ ٚٚدـٛز َعـاٜرل يًؿـؿاؾ١ٝ ٚإدـطا٤ات ايعُـٌ ٚايعٛاقـب         

 يتشكٝـل  عٓاقـط تػـع١   تـٛاؾط  نـطٚض٠  ايسٚي١ٝ( عًـ٢  املاي١ٝ يًُؤغػات ايؿؿاؾ١ٝ ايسٚي١ٝ )َٝجام املعاٜرل تٓلايكا١ْْٝٛ، ٚ
 (2)ايؿؿاؾ١ٝ:

 .(ايكا١ْْٝٛ املػؤٚي١ٝ ،َٛاعٝس ْؿطٖا ،املعًَٛات)ْٛع١ٝ  :ؾٝٗا ؼسز ٚاإلؾكاح يًٓؿط ٚانش١ قٛاعس ٚنع .أ 
 أزا٥ٗا. َطاقب١ ٚتػٌٗٝ عًُٗا يؿِٗ ناؾ١ٝ َعًَٛات اؿه١َٝٛ املؤغػات تٛؾط إٔ .ب 
 املػتكب١ًٝ. اـطط يٛنع اـام ٚايكطاع املٛاطٔ وتادٗا اييت ايبٝاْات اؿه١َٝٛ املؤغػات تٛؾط إٔ .ز 
 األعُاٍ. ٚأقشاب املٛاطٔ َتٓاٍٚ يف ٚايتعًُٝات ٚاإلدطا٤ات ٚايًٛا٥ح ايكٛاْني ْكٛم تهٕٛ إٔ .ز 
 َٚال٥ِ. غطٜع ٚقت يف اإلقتكازٟ األزا٤ عٔ األغاغ١ٝ ايبٝاْات تٛؾرل ٜتِ .ٙ 
 ٚغطٜع. ٚزقٝل َؿكٌ بؿهٌ ايعا١َ باملاي١ٝ املتعًك١ ايط٥ٝػ١ٝ ايبٝاْات تٛؾرل ٜتِ .ٚ 
 بإعسازٖا. اؿه١َٝٛ ايسٚا٥ط تكّٛٚ َباؾط بؿهٌ املٛاطٓني سٝا٠ متؼ اييت ايسضاغات ْكٛم تٛؾرل ٜتِ .ظ 
 .اؾُٗٛض يف َتٓاٍٚ تتبٓاٖا اييت ٚاـطط ٚاإلدطا٤ات ايػٝاغات ْكٛم بٛنع اؿه١َٝٛ ايسٚا٥ط تكّٛ .ح 
 َٚٓؿٛض٠. َهتٛب١ قا١ْْٝٛ قٛاعس َع ٜتؿل مبا اؿه١َٝٛ ٚايتعًُٝات اإلدطا٤ات تكُِٝ .ط 

 
 ٚاملػا٤ي١: اجملاٍ ايعاّ. 2. 6

إٔ ٜهٕٛ مجٝع املػؤٚيني ٚاؿّهاّ َّٚتدـصٟ ايكـطاض يف ايسٚيـ١ أٚ ايكطـاع اــام أٚ َؤغػـات       املػا٤ي١ "ٜككس بآي١ٝ 
ٚبؿهٌ كتكط تعين )اؿػاب عـٔ أعُـاٍ    (3)اغتجٓا٤".اجملتُع املسْٞ، خانعني ملبسأ احملاغب١ أَاّ ايطأٟ ايعاّ َٚؤغػات٘ زٕٚ 

_____________________________________________________________________________________________ 
، 2011اـًٌٝ،- ، ؾًػطنيزٚض املؤغػات اجملتُع املسْٞ يف تععٜع َؿاِٖٝ اؿهِ ايطؾٝساملطنع ايؿًػطٝين يالتكاٍ ٚايػٝاغات ايت١ُٜٛٓ، ( 1)

 .14م
داَع١ ، 10، ف١ً ايباسح، ايعسز/ ايعطب١ٝ ايسٍٚ يف ايطاؾس اؿهِ ٚمتهني ايؿػاز ملهاؾش١ ٚايؿؿاؾ١ٝ املػا٤ي١ تععٜع غبٌ، بٛظٜس ايػا٥ح( 2)

 .55، م2012ٚضق١ً، اؾعا٥ط،  –قاقسٟ َطباح 
  ن١ًٝ إىل َكس١َ  َٓؿٛض٠غرل  دػترلَا  ضغاي١، آيٝات اؿهِ ايطؾٝس يف إزاض٠ ايتٓٛع ايجكايف: زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ َكاض١ْعًٞ قُس أَني،  ثيَشرةو(3)

 .33 م ،2014 ايػًُٝا١ْٝ، ظاَع١ ٚايػٝاغ١ ايكإْٛ

٨٥
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ّ  َـٔ ايؿػـاز   ٖـٛ اؿـس   املػا٤ي١ ػطض َٔٚاي (1)(.َع١ٓٝ( أٚ )املػؤٚي١ٝ عٔ أزا٤ ايعٌُ أٚ تٛيٞ املٓكب  املٛقـع  ٚاغـتدسا
 (2)ايعاّ. اإلتؿام قٌ َٚعاٜرل ايػًٛى املع١ًٓ ٚايًٛا٥ح ايكإْٛ كايؿ١ قٛض تتبعٚ ،ؾدك١ٝ ألغطاض ايٛظٝؿٞ

 (3):اآلت١ٝ بايكٛاعس ٚاـام( ايعاّ ايكطاعني )يف املػؤٚيني قبٌ َٔ اإليتعاّ :انيبأ املػا٤ي١ املتشس٠( األَِ (ٚتعطف
 تتدصٖا. اييت ايكطاضات َٚدلضات ملٗاَٗا ايسا٥ط٠ تٓؿٝص نٝؿ١ٝ تٛنٝح .أ 
 إيٝٗا. تكسّ اييت ٚاملطايب اإلْتكازات َع املباؾط ايتؿاعٌ .ب 
 ايكطاضات. تًو عٔ ٜٓتر ايصٟ ايؿؿٌ أٚ تكع اييت األخطا٤ عٔ املػؤٚي١ٝ َٔ دع٤ قبٍٛ .ز 
 .ي٘ املدطط ايٛد٘ ع٢ً مبٗاَٗا ايسا٥ط٠ َٔ إيتعاّ ايتشكل يًُٛاطٔ تتٝح ٚانش١ آي١ٝ ٚدٛز .ز 
 .ايؿؿٌ أٚ األخطا٤ َع يًتعاٌَ ٚانش١ آي١ٝ ٚدٛز .ٙ 

 أَط ايؿػاز َٔ ؾاؿس ،سهَٛٞ تسبرلبَؿه١ً تتعًل  باعتباضٖا ايؿػاز َػا٤ي١ يألَِ املتشس٠ اإلمنا٥ٞ ايدلْاَر ٜٚتٓاٍٚ
ٍ  ٚاملتُشـٛض٠  املػتسا١َ اإلدتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ ايؿكط ٚتععٜع سس٠ ؽؿٝـ يف املتُجٌ ايؿاٌَ اشلسف يتشكٝل ساغِ ايٓـاؽ،   سـٛ
 يًتسابرل املالظ١َ املعاٜا ايؿطٜس٠ ؾعاي١ٝ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ األبعاز ٚع٢ً األَس ايطٌٜٛ ايٓػكٞ ايتػٝرل ايدلْاَر ع٢ً تطنٝع ٜٚؤنس

 (4).اؿه١َٝٛ ٚاملػا٤ي١ ايطؾٝس اؿهِ تععٜع تتٛخ٢ اييت
 (5)ٖٞ: ١،ض٥ٝػ قاٚض ثالث١ يف املػا٤ي١ سكط ٚيًُشاغب١ قٛض ؾت٢، ٚيهٔ ميهٔ

ٔ  ايؿانـ١ً  ٚاألخالم ٚاملبازئ ايس١ٜٝٓ ايعكا٥س تعضع٘ ؾُٝا ٚتتذ٢ً (:ايصات١ٝ )ايؿطز١ٜ . املػا٤ي1١ ٌ  ايؿػـاز  ػٓـب  َـ  بهـ
 َٔ املػت٣ٛ ؾٗصا شات١ٝ، ٚضقاب١ يًؿػاز ضازع١ ق٠ٛ ايعكٝس٠ ٖصٙ هعٌ األَط ايصٟ ايجٛاب ٚايعكاب، زا٥طتٞ ٚتٛغٝع قٛضٙ،
 .نًؿ١ ٚأقًٗا يًُػا٤ي١ قٝػ١ أضق٢ ٖٛ يف ثٛاب٘، ٚايطغب١ اهلل َٔ اـٛف َٔ ايٓابع١ ايصات١ٝ املػا٤ي١

ٌ  ٚاْتدـاب  تعبرلايسط١ٜ  َٔ ايؿاع١ً ايػٝاغ١ٝ املؿاضن١ تتشكل سني ١:متعٝلمجا املػا٤ي١. 2  ٚؾـؿاؾ١ٝ  يألسـعاب  ٚتؿـهٝ
 .باملػا٤ي١ تتكـ قش١ٝ ب١٦ٝ أَاّ غٓكبح ؾإْٓا يإلعالّ، ٚؼطٜط ايعاّ يًُاٍ ٚسط١َ يًكها٤ يًكطاضات ٚاغتكالي١ٝ

ـ  ٚؾطٚط ايكالسٝات تعطٜـ َٔ املؤغػات أزا٤ ؼهِ اييت ايهٛابط فُٛع١ يف ٚتتُجٌ :ايساخ١ًٝ . املػا٤ي3١  ايتٛظٝـ
ٌ  اييت اآليٝات َٔ ٚغرلٖا ٚايؿؿاؾ١ٝ ٚاـاضدٞ ايساخًٞ ٚايتسقٝكني ٚايتسضٜب املػتُط ٔ  تكًـ ٍ  غـ٤ٛ  إَهاْٝـ١  َـ  اغـتػال

 املػؤٚي١ٝ.
ٖٚصٙ املطاسٌ ايجالخ تتؿاعٌ ؾُٝا بٝٓٗا ٚتهٌُ بعهٗا ايبعض ٚتػاِٖ يف ؼكٝل اشلسف َـٔ املػـا٤ي١. ٚميهـٔ تكـٓٝـ     

ٚاملػا٤ي١ ايدلملا١ْٝ َٔ خـالٍ   ،ٖصٙ احملاٚض بؿهٌ آخط بايذلنٝع ع٢ً بعس آخط ٖٚٛ: املػا٤ي١ ايتٓؿٝص١ٜ َٔ قبٌ اؾٗاظ ايتٓؿٝصٟ
 (1)ايكها٥ٞ.ٚاملػا٤ي١ ايكها١ٝ٥ َٔ خالٍ اؾٗاظ  ،َطاقبات ايدلملإ يًُؤغػات

_____________________________________________________________________________________________ 
 .95، م2012، 18، ف١ً املٓكٛض، بػساز، ايعسز/ ايؿؿاؾ١ٝ َٚطاقب١ ايؿػاززاٚز،  ايؿٝذ عُاز .ز (1)
 .7، م2005، 10، غًػ١ً َؿاِٖٝ، املطنع ايسٚيٞ يًسضاغات املػتكب١ًٝ ٚاالغذلاتٝذ١ٝ، ايعسز/اؿٛن١ُغاَح ؾٛظٟ،  (2)
 .58، َطدع غابل، م ايعطب١ٝ ايسٍٚ يف ايطاؾس اؿهِ ٚمتهني ايؿػاز ملهاؾش١ ٚايؿؿاؾ١ٝ املػا٤ي١ تععٜع غبٌ، بٛظٜس ايػا٥حْكاًل عٔ:  (3)
 ايػٝاغات اؿهِ َهتب ٚإزاض٠ اإلزاضٟ ايتطٜٛط ، ؾعب١اؿهِ إزاض٠ يتشػني ايؿػاز َهاؾش١، (UNDP)اٍ إمنا٥ٞ  املتشس٠ األَِ بطْاَر (4)

 .16-15، م1998اإلمنا١ٝ٥، 
 .59، َطدع غابل، م ايعطب١ٝ ايسٍٚ يف ايطاؾس اؿهِ ٚمتهني ايؿػاز ملهاؾش١ ٚايؿؿاؾ١ٝ املػا٤ي١ تععٜع غبٌ، بٛظٜس ايػا٥ح (5)

٨٦
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 ٚايعساي١: اجملاٍ ايعاّ. 3. 6
تعس ايعساي١ ايجُط٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًشهِ ايطؾٝس، غٛا٤ ايعساي١ يف تػاٟٚ ايؿطم أٚ ايعساي١ أَاّ ايكإْٛ أٚ ايعساي١ ايتٛظٜع١ٝ 

ٖٚٛ  ،ًشهِ ايطؾٝسي ١تطًبات اؿكٝكٝمتاز إىل ػػٝس امليعساي١ اؿس األز٢ْ َٔ ايهُإ ؼكٝل ٚاإلَتٝاظات، ٚ يف اؿكٛم
ايؿطط١، اؿطَإ َٔ  َٔ قبٌٝ: قػ٠ٛ ،ايكإْٛعٔ مطاؾات اإلؾهؿا٠٤. ايؿعاي١ٝ ٚاياؿهِ ايصٟ ٜتػِ بايؿؿاؾ١ٝ ٚاملػا٤ي١ ٚ

 سكٛم اإلْػإ أغاغًااإليتعاّ مبعاٜرل  ستعٚ ،ايتعػؿ١ٝ، تجرل ايهُرل اإلْػاْٞ عتكاالتاإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايٛادب١، ٚاإل
 (2)ملُاضغ١ ٚاسذلاّ نطا١َ اإلْػإ.

ع٢ً تطبٝل املػا٤ي١ ٜػتطٝع نُإ ايتكسّ مـٛ ؼكٝـل ايعسايـ١     ٜعٌَُٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ أٟ فتُع أٚ ْعاّ غٝاغٞ 
ٚايتكسّ غٝاغًٝا ٚاقتكازًٜا ٚادتُاعًٝا، ٚنجرّلا َا ٜطز َكطًح اؿهِ ايطؾٝس َطتبًطا مببسأٟ ايؿؿاؾ١ٝ ٚاملػا٤ي١ ايًصٜٔ ٜؿهالٕ 

ز ٚايبرلٚقطاط١ٝ املتالظَني َـع اإلغـتبساز   زعاَتني َٔ زعا٥ِ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ، ؾؿٞ ظٌ اْتؿا٤ املػا٤ي١ ٚايؿؿاؾ١ٝ غٝػٛز ايؿػا
 (3)ٚغٝاب اؿطٜات.

ؾإٕ اؿهِ ايطؾٝس ايسميكطاطٞ  (4).ايسميكطاطٝاِت اؿسٜج١ِ يفنعٓكط ساغِ  ،ٚاغع طامع٢ً ْ ،اجملاٍ ايعاّٚنُا ٜٓعط إىل 
خرل نُإ يتشكٝل ايعساي١ بني املٛاطٓني، ٚعًٝ٘ ؾإٕ أسس َؤؾطات تكِٝٝ اؿهـِ ايطؾـٝس ٖـٛ     ٚاملػتٓس إىل اجملاٍ ايعاّ املؿتٛح

 َس٣ ؼكٝك٘ يًعساي١ مبعٓاٖا ايعاّ بني مجٝع املٛاطٓني.
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)4  (
Mike S. Schäfer, Digital Public Sphere, (Cambridge, MA: MIT Press, 1989), P. 27. 
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 اـامت١:
 

ايػٝاغٞ سٍٛ )ايعكال١ْٝ -ميهٔ تًدٝل َسيٛالت اجملاٍ ايعاّ ٚؾكًا ألعُاٍ )ٖابطَاؽ( َٚؿطٚع٘ ايؿًػؿٞ
ايتٛاق١ًٝ( ٚ)أخالقٝات املٓاقؿ١( ٚ)ايسميكطاط١ٝ ايتؿاٚض١ٜ(، يف أْ٘: )فاٍ ٜعتُس ع٢ً اإلغتعُاٍ ايعَُٛٞ يًعكٌ ٚإدطا٤ ْكاف 
عكالْٞ تٛاقًٞ، فاٍ َؿتٛح يهٌ املٛاطٓني غكٛقٝاتِٗ، فاٍ تؿاٚضٟ يتشكٝل املكًش١ ايعا١َ اجملاٚظ٠ يًُكاحل ايؿدك١ٝ، 

 سط٠ َٚػتك١ً(. فاٍ ٜعتُس ع٢ً ٚغا٥ٌ تٛاقٌ
 ٚايػٝاغ١ٝايػًط١ اإلقتكاز١ٜ  مماضغ١ٜعين  (UNDPدلْاَر األَِ املتشس٠ اإلمنا٥ٞ )ٚؾكًا ي إٕ اؿهِ ايطؾٝس

ٚاإلزاض١ٜ إلزاض٠ ؾؤٕٚ ايسٚي١ ع٢ً ناؾ١ املػتٜٛات، ٜٚؿٌُ اآليٝات ٚايعًُٝات ٚاملؤغػات اييت َٔ خالشلا ٜعّبط املٛاطٕٓٛ 
 ٚاجملُٛعات عٔ َكاؿِٗ ٚمياضغٕٛ سكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ ٜٚٛؾٕٛ بإيتعاَاتِٗ ٚواٚيٕٛ سٌ خالؾاتِٗ عٔ ططٜل ايٛغاط١.

غٝاز٠ عساي١ ٚايؿٍُٛ، اي، ايؿؿاؾ١ٝ، املؿاضن١١ عٓاقط أغاغ١ٝ، ٖٞ: )عٓاقط اؿهِ ايطؾٝس ٜتهٕٛ َٔ مثاْٝإٕ 
 (.ٚايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝكسض٠ ع٢ً اإلغتذاب١، اي، املػا٤ي١املٛد٘،  اإلمجاع، ايكإْٛ

َٚٔ أدٌ زضاغ١ ٚؼًٌٝ تأثرل اجملاٍ ايعاّ ع٢ً اؿهِ ايطؾٝس، قػِ ٖصا ايبشح عٓاقط اؿهِ ايطؾٝس إىل ثالخ  
 ١، ٖٞ: فُٛعات أغاغٝ

: ؾُٔ املؿاضن١(ٚغٝاز٠ ايكإْٛ ايؿطع١ٝ ٚ)اؿهِ ايطؾٝس  ب١ٝٓٚميجٌ اجملاٍ ايعاّ ايب١٦ٝ ايهطٚض١ٜ ٚايالظ١َ يذلغٝذ 
ايٓاس١ٝ ايؿهط١ٜ ٜٛؾط اجملاٍ ايعاّ باإلغتٓاز إىل ايؿطع١ٝ ايسميكطاط١ٝ إلغٓاز ايػًط١ يف ايٓعِ ايسميكطاط١ٝ، ٚتسٍ غٝاز٠ ايكإْٛ 

املؤغػٞ ٚعال١َ ع٢ً سؿغ اؿكٛم ٚاؿطٜات األغاغ١ٝ، نُا تًعب املؿاضن١ ايؿعب١ٝ زٚضًا قٛضًٜا يف اْعهاؽ ع٢ً االغتكطاض 
اؿهِ يطغبات َٚطايب ايؿعب. َٚٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚاالدطا١ٝ٥ البس َٔ ٚدٛز اجملاٍ ايعاّ املؿتٛح ست٢ ٜتِ ايتعبرل عٔ 

ٜٚتِ َطاقب١ َٚتابع١ آيٝات غٝاز٠ ايكإْٛ ٚاملػاٚا٠ أَاّ أسهاّ  ايؿطع١ٝ ٚاملؿاضن١ َٔ قبٌ ايؿعب بأغًٛب سط َٚؤثط
 ايكإْٛ.

تكع يف ايٛغط بني ؾطع١ٝ ، اإلمجاع(ٚاإلغتذاب١ ٚ)ايؿاع١ًٝ زا٤ ٚمما الؾو ؾٝ٘ ؾإٕ قسض٠ عٓاقط اؿهِ ايطؾٝس ع٢ً األ
سػٔ ميهٔ اؿكٍٛ ع٢ً َؤغػات اؿهِ َٔ د١ٗ ٚخهٛع َؤغػات اؿهِ يًُػا٤ي١ ٚاحملاغب١ َٔ د١ٗ أخط٣، أٟ ال 

َؤغػ١ ؾطع١ٝ ْابع١ َٔ َؿاضن١ ايؿعب يف إغٓاز ايػًط١ إيٝٗا زميكطاطًٝا َٔ د١ٗ، َٚٔ غرل ٚدٛز  عٔاإلغتذاب١ مبععٍ 
 َٔ د١ٗ أخط٣. آيٝات أخط٣ نايؿؿاؾ١ٝ ٚاملػا٤ي١

اؿهِ ايطؾٝس املػتٓس ؾ ١(ايعسايٚاملػا٤ي١ ٚ)ايؿؿاؾ١ٝ يف ب١٦ٝ اجملاٍ ايعاّ ٜتِ تكِٝٝ اؿهِ ايطؾٝس عٔ ططٜل عٓاقط 
َطتبط مببسأٟ ايؿؿاؾ١ٝ ٚاملػا٤ي١ ايًصٜٔ ٜؿهالٕ خرل نُإ يتشكٝل ايعساي١ بني املٛاطٓني، ٚؼكٝل ايعساي١ إىل اجملاٍ ايعاّ 

ٚعًٝ٘ ؾإٕ أسس َؤؾطات تكِٝٝ اؿهِ ايطؾٝس ٖٛ َس٣ ؼكٝك٘ يًعساي١ مبعٓاٖا ايعاّ بني  زعاَتني َٔ زعا٥ِ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ،
 مجٝع املٛاطٓني.
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 .10، م1997، املػتسا١َ ايبؿط١ٜ ايت١ُٝٓ ـس١َ اؿهِ إزاض٠اإلمنا٥ٞ،  املتشس٠ األَِ بطْاَر .37
، َتٛؾط ٚغا٥ٌ اإلعالّ اؿط٠ تػاِٖ يف اؿهِ ايطؾٝس، ٚايتُهني ٚايكها٤ ع٢ً ايؿكطاألَِ املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًِ ٚايجكاؾ١ )ْٜٛػهٛ(،  َٓع١ُ .38

-http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-andع٢ً َٛقع )ْٜٛػهٛ( ع٢ً ايطابط: 

celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2014-themes/free-

media-contribute-to-good-governance-empowerment-and-eradicating-poverty 
 .2011اـًٌٝ،- ، ؾًػطنيزٚض املؤغػات اجملتُع املسْٞ يف تععٜع َؿاِٖٝ اؿهِ ايطؾٝساملطنع ايؿًػطٝين يالتكاٍ ٚايػٝاغات ايت١ُٜٛٓ،  .39
 ايػٝاغات اؿهِ َهتب ٚإزاض٠ اإلزاضٟ ايتطٜٛط ، ؾعب١اؿهِ إزاض٠ يتشػني ايؿػاز َهاؾش١، (UNDP)اٍ إمنا٥ٞ  املتشس٠ األَِ بطْاَر .40

 .1998اإلمنا١ٝ٥، 
 

 :اإللًٝع١ٜب . ب
41. International Monetary Fund, Good Governance: The IMF's Role, at: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govindex.htm 

42. World Bank, Governance Development in Practice, World Bank Publication, Washington, 

1994. 

43. United Nations: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good 

Governance?, July 2009, (UNESCAP) website, available at: 
http://www.unescap.org/resources/what-good-governance 

 

 
 
 
 

٩١

http://www.jstor.org/stable/41855810
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CF%E1%C7%E1+%E3%CD%E3%CF%C7%DA%E6%C7%CC
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2952
http://www.un.org/ar/ruleoflaw
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=7748
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=7748
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govindex.htm
Abbas - DCRT
Rectangle

Abbas - DCRT
Rectangle



 27 -21: ص ص  7112أذار   1.العدد  3.وجلدالهجلة جاهعة التنویة البشریة / 

DOI: 10.21928/juhd.20170315.04, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765 

 

 خاَػًا: َٛاقع اإلْذلْٝت:
، َتٛؾط 2014/ ْٛؾُدل/ 8ضؾٝس ايعًٟٛ، ايؿها٤ ايعَُٛٞ َٔ ٖابطَاؽ إىل ْاْػٞ ؾطٜعض، َؤغػ١ َؤَٕٓٛ بال سسٚز يًسضاغات ٚاألعاخ،  .44

 http://mominoun.com/pdf1/2014-11/545e02a2d35592087784350.pdfع٢ً ايطابط: 

، ع٢ً ايطابط: <26/01/2016>بتاضٜذ نطِٜ قُس، "اجملاٍ ايعاّ" نُتدٌَّٝ ادتُاعٞ سسٜح، َٛقع )إنا٤ات(  .45
http://ida2at.com/public-domain-as-a-modern-social-visualizer./ 
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