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 يَسْأألُونَكُ َ اَأأ يُن يِقْونَنأأََْ َنأأَن اَأأ  مُكنوَُنأأينرْ انأأ ْ  َ ْأأ      )               

فُلنلنََنونأأيَيْ و اَنونأألَُن َ وََ اَنون َيُأأ اَْ اَنونَِسَأأ بنَن اَن ْأأ و نوس أأ و َو 

 البقرة سورة( 512)اَاَ  تُونعَلنَن ان ْ  َ ْ   فُإوْ  نولَّهَ  وهن عَلن رٌ 
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 قال أمري املؤمننيومما 

 ( :عليه السالم)علي بن أبي طالب اإلمام  

 

اِت ِمْنَك ِقْسمًا ُتَفرُِّغ َلُهْم اَجوي احَلَذاْجَعْل ِلَو)               

يِه اَضُع ِفَوَتَتاّمًا َفوَتْجِلُس َلُهْم َمْجِلسًا َع, يِه َشْخَصَك ِف

اَنَك ِمْن ْعَوَأُتْقِعَد َعْنُهْم ُجْنَدَك َووَِ, ي َخَلَقَك ِذهلِل الَّ

ى ُيَكلَِّمَك ُمَتَكلُِّمُهْم غرَي تََّح, ُشَرِطَك اِسَك َوَرْحَأ

آلِه ليِه َواهلُل َع لََّص -وَل اهلِل ُسإنِّي َسِمْعُت َرَف, ٍع ُمَتَتْعِت

ٌة ال ُيْؤَخُذ َس ُأمََّلْن ُتَقدَّ ": ِر َمْوِطٍن ي َغْيوُل ِفُقَي -ْم َسلََّو

 .  "َغْيَر ُمَتَتْعِتٍع  يِِّوا َحقُُّه ِمَن الَقيَهيِف ِفِعِللضَّ
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 املقدمة

 

اإلنسانية , وتتعدد  تتعدد اجتاهات احلقوق ضمن اجملتمعات              

اجتاهات أداء تلك احلقوق مبضامينها املادية وغري املادية والنفسية , 

الــت تذخــذ طابعهــا الر ــي وغــري الر ــي , أو احلكــومي وغــري  

ــة    ــة التقييمي ــة والرقاب ــن املتابع ــه م ــا يعتــب علي احلكــومي , وم

 ..الفاعلة  األدائية والتقومييةالوظيفية 

ضمِّ الدراسات ووضع اخلطـ  اإلسـعاتيجية املرحليـة    خويف                

ومـا  , واملتواصلة , مبا ُتمليه األهـداف والاايـات املرسـومة لطنشـطة     

واألداء املطلوب , وما تتطلب من حقـوق وواجبـات ,    الصياغةتتطلبه 

تظهر أهمية منظمات اجملتمع املدني , والسيما فيما يتعلـ  بوجـود   

ــة  د  ــات تات العالق ــا   املؤسس ــات , ومنه ــوق اجملتمع ــة وأداء حق م

, الشرائح الفقرية وتوو العوز , ومـنهم األيتـام واملشـردين بـال مـذو       

 ..حيفظ كرامة اإلنسان املواطن داخل بلده 

, وما يوليه القرآن الكريم  مما يوجِّه بهويف تراثنا اإلسالمي و            

مجتمع , ومـنهم  ة للواالهتمام بالشرائح املتنوع الفائقة , من العناية

 ..األيتام والفقراء 

 : ومما ورد يف كتاب اهلل العزيز                
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َوَلا َتَحاضُّـوَن َعَلـى َطَعـاِم    ( 71)َكلَّا َبل َلا ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم  )             

  .       سورة الفجر( 71)َوَتْذُكُلوَن التَُّراَث َأْكًلا َلمًّا ( 71)اْلِمْسِكنِي 

 : يقول تعاىل و              

ســورة ( 71)َوَأمَّـا السَّــاِئَل َفَلـا َتْنَهـْر    ( 1)َفَذمَّـا اْلَيِتـيَم َفَلــا َتْقَهـْر     )            

 . الضحى

َوَلا ( 2)َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم ( 7)َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب ِبالدِّيِن )             

 . سورة املاعون (3)َعاِم اْلِمْسِكنِي َيُحضُّ َعَلى َط

وال تقربوا مال اليتيم إاّل بـالت هـي أحسـن حّتـى يبلـّ أشـّده       )             

 .سورة األنعام 752من اآلية ( وأوفوا بالعهد إّن العهد كان مسئواًل 

 ( : اهلل عليه وآله وسلم  صل) ويقول الرسول األكرم              

؛  بإصـبعيه وأشـار  , ( و كافل اليتيم يف اجلّنة كهـاتني  أنا )             

 . يعين الّسّبابة والوسطى

 ( : عليه السالم)ومما قال أمري املؤمنني اإلمام علي              

يف الطبقة السـفلى مـن الـذين ال حيلـة نـم مـن        اهلل ثم اهلل)              

وبـذلك يشـمل    ؛( و أهـل البؤسـى و الّزمنـى    املساكني و احملتاجني 

 ... للكسب أصحاب العاهات املانعة حتى 

 ( : عليه السالم ) ويف قول لإلمام الصادق              

:  إتا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول اهلل تبـارك وتعـاىل   )             

من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه يف صـاره   فـو عزتـي    

 يسكته عبد مؤمن إال وجبـت لـه   وجاللي وارتفاعي يف مكاني ال

 .( اجلنة 

وما مؤشر املسؤولية األخالقية حلماية احلقوق وأداء الواجبـات              

ـ  ر إليهـا  لطيتام واملشردين من الفقراء , إاّل املشكلة الت يتوجب النظ

 ..مبنظار إنساني وأخالقي 

ــن أن              ــاد وال ميكـ ــكل أحـ ــها بشـ ــع ي , إاّل اجملتيتحملـ مـ

ومؤسساته الت نا كيانها وصفتها املعنوية املستقلة البعيـدة عـن   
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تذثريات الدولة واحملسوبية وترويج ومحاية مـا ططـذ بـه املؤسسـات     

 ..احلكومية وغري احلكومية 

وتلعب منظمات اجملتمع املـدني بشـكل مراقـب تقييمـي                     

تمع , وتقوميي , للكشف عن كـل مـا هـو يـؤدي لإلضـرار بـاجمل      

 ..ل واأليتام واملطلقات واملشردين ومنهم الضعفاء من األرام

ــة                  ــام , والبيئ ــكل ع ــة بش ــة البيئ ــك حلماي ــد  تل ــل يتع ب

 ..العبوية واالجتماعية واألسرية بشكل خاص  -األخالقية 

أهمية هذا البحث بشـقيه النظـري وامليـداني ,    , وينبع من هنا             

معاجلات ما يتعل  مبنظمات اجملتمـع املـدني مـن جهـة ,     متطلبات و

وما يتعل  باحلقوق بشكل عـام , ومـا يتعلـ  حبقـوق اإلنسـان ,      

ــة     ــات العمري ــن الفئ ــيما م ــردين , والس ــام واملش ــوق األيت ــه حق ومن

 ..الصارية , وما ُتعانيه هذه الفئة من قسوة احلياة وشظف العيش 

 مهمــة مــن بجوانــلضــوء علــى ف البحــث , تســلي  اويســتهد            

من شرائح اجملتمع , وما تتطلبه مـن معاجلـات آثارهـا     معاناة شرحية

 ... اآلنية واملستقبلية 

 .. التوفي ونستمد العون ومن اهلل 
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 القسم األول
 اجلانب النظري

 
يبدأ البحث باجلانب النظري من خالل املصادر واملراجع العربية              

ـ املها واألجنبيـة الـت طـ     من املتطلبـات  , وتلـك لإلحاطـة ب   وعوض

 ..ثم التحول إىل اجلانب امليداني  , ومن األساسية

, البد من مدخل ومفـاهيم  بداية اخلوض يف غمار البحث قبل و            

ضوعات مـن خـالل املباحـث    , وبعدها يتم معاجلة املو ط  املوضوع

 ..وحماورها 

 ...من اخلال  عز وجل أن أيف مبتطلبات البحث  راجيًا           
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 املبحث األول
 االجتاهات الفكرية ملنظور اجملتمع املدني 

 

 اإلشــارة إليــه يف مقدمــة ومـا    لآلنــف الــذكرواسـتكمااًل             

 :ستكون لنا وقفة ضمن احملاور اآلتية , البحث 

 .مدخل ومفاهيم : أواًل 

 . اإلسالم ملنظمات اجملتمع املدني نظرة : ثانيًا 

 .نظرة الشرق والارب ملنظمات اجملتمع املدني : ثالثًا 

 حقوق اإلنسان واجملتمع املدني: ًا رابع

 .دور منظمات اجملتمع املدني يف جماالت العبية والتعليم : خامسًا 

 

 

 ومفاهيم مدخل:  أوالا 
 

,  Civil Societyدني اجملتمــع املــ فاعليــة ممــا يتضــمن                 

يقـوم يف صـميم    وما, ومؤشراته  اإلحساس العام بالضعف اإلنساني

, ومــا يــدور حولــه , وســبل الوقايــة  جملتمــع املــدنيا مكونــاتفهــم 

 .. واملعاجلة لبؤر املشاكل واألزمات 

ــزز                  ــوعي احمللـــي يعـ ــا  التطـ ــة إن النشـ ــرة القائلـ والنظـ

فهـم اجملتمـع املـدني ,     مـن ريقـة واحـدة   الدميقراطية , هي جمـرد ط 
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ــة    ــرة بلا ــية املعاص ــاة السياس ــز احلي ــوم إىل مرك ــذا املفه ــل ه ونق

 ..خمتلفة 

مطلـع عقـد الثمانينـات مـن القـرن العشـرين ,        عند, بدأت و             

سلسلة ضخمة من املنتديات املدنية والنقابات املستقلة واحلركات 

ـ    بلــدان الا  السياســي يف االجتماعيـة بشــال مسـاحات حــرة للنش

قادة هذه احلركـات   أشاراالشعاكية القائمة يف أوربا الشرقية , و

ــد   إىل ــدني ض ــع امل ــة اجملتم ــات انتفاض ــدولحكوم ــا  ال واجتاهاته

.. اإليديولوجية

7

 

ـ               اني وظهر تعبري اجملتمع املدني يف الفرنسية خالل النصف الث

ـ )  للقرن السادس عشر , ويدل علـى  حتديـدًا   )للبلـد  ( و  احليـة  الق

مقابل رجال السياسـة الـذين   , ( األشخاص يف احلياة املهنية اخنرا  

 ..ُينظر إليهم كمحعيف السياسة 

ــر                 ــل   وي ــك هيج ــاني فردري ــوف األمل , (  7137 -7111) الفيلس

جمموعة الرواب  القانونية واالقتصادية الت إاّل  ما هو اجملتمع املدني

..مع األفراد يف عالقات التبعية جت

2

 

 وف  وقد صاغ األوربيون الشرقيون مفهوم اجملتمع املدني على             

 ..حمدودة ال أساس احلد من سلطة الدولة ال

أما ما يعرب عنه األمريكيون بلاة توكفيليـة جديـدة عـن                 

مكـان   فإتا كان اجملتمـع املـدني يعـين يف    ,التنظيمات الوسيطة 

                                                 
0
منظمات المجتمع المدني ودورها السياسيي ييي الايرا     / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

/  4/  25 -24مين   لميد  المناقيد ل الكويي    اي  جام / اآلداب لكليي   الدوليالمؤتمر الالمي شارك يي / 

2103 . 

حسين  . علي حاكم صالح ، د. ترجم  د/ المجتمع المدني ؛ التاريخ النقدي للفكر  / جون إهرنبرغ  -

وأيضيا  راجيع    06 – 05ص /  2118/ لبنيان   –يييروت  / المنظمي  الارييي  للترجمي     /  0ط/ ناظم 

 .وما يادها  29من ص 
2
مكتبيي  لبنييان  /  0ط/ قيياموا الملييتلحات السياسييي  والدسييتوري  والدولييي     / ن أحمييد سييايفا . د - 

 . 315ص /  2114/ لبنان  -ييروت/ ناشرون 
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معني ؛ النزعة اجلمهورية الدستورية , فإنـه يعـين يف مكـان آخـر ؛     

الروح الطوعية احمللية املدعومة مبعـايري غـري ر يـة مـن التضـامن      

إىل  بنظره, فإن كال التوجهني الفكريني , يتجه  والتعاون املتبادل

لفعل احلر الـدميقراطي الـذي حيـد    , ااجملتمع املدني بوصفه ميدانًا 

..تدخل سلطة الدولة  وِّمن غل

7

 

وهـو واحـد مـن    ,  George Sorosلقد قضى جورج سـوروس                

أهم املدافعني عن اجملتمعات املفتوحة , وأنف  من املال , لدعم اجملتمع 

ضاربة يف كون الال مساواة و ,دني ضد سلطة الدولة املتمركزة امل

ــة  ــلطة اخلاص ــزات الس ــ  , وتركي ــم خ , العم ــف أه ــى تؤل ــر عل ط

..الدميقراطية واجملتمع املدني سواء بسواء 

2

   

لـه  أن اجملتمع املدني مفهـوم ضـبابي و   ,من املشكلة  جانبو              

على حنو ال مناص منه , حبيث انه ال يوافر بسهولة  خاصية املطاطية

وسـي   اليـدان  املوصفه بذنـه   ال يكفيكبري من الدقة , إت القدر ال

ية املدعمة مبعايري اجلماعة , تلك ألن العديد مـن  لالحتادات الطوع

املنظمات مدمرة للسلوك املدني , والعديد مـن املعـايري احملليـة أدلـة     

..للدميقراطية 

3

   

وأول من صاغ بصورة دقيقة , الفهم الربجوازي للمجتمع املدني            

خللـ    هو آدم  يث , وبّين بذّن اجملتمع املدني يتحـول اآلن إىل آليـة  

الثروة أكثر منه ألساس حياة خلقية ومدنيـة , وبهـذا يـر   يـث     

..ينظمها السوق , اجملتمع املدني , شبكة من االعتماد املتبادل 

 

 

اجملتمـع املـدني يـدخل للتـاري  مـن أبوابـه       مفهـوم  وعمومًا ف             

القدمية , لكنه يف حينها ال يدخل بهذا املصـطلح , وإاـا يتضـمن    

                                                 
0
 . 05ص /  نفسهالملدر / جون إهرنبرغ  - 
2
 . 469ص /  نفسهالملدر  - 
3
 . 441ص /  نفسهالملدر   - 
4
 .وما يادها  092ص /  نفسهالملدر :  راجع  - 
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ات ومتطلبــات أو احتياجــ حبســبمــن مضــامينه وفعالياتــه جوانــب 

 .. وما ميليه التطور احلضاري واإلنساني, األمر  مقتضيات

وتبقى املسـؤولية األخالقيـة املعتبـة علـى أنشـطة اجملتمـع                    

املدني ومنظمات اجملتمع املدني , ومنها ما يتعلـ  بضـعاف اجملتمـع    

لــب األيتـام واملشــردين الـذين ُيط  مـن الطفــل واملـرأة , وباخلصــوص   

 ..محايتهم باملمكن من املتوافر 

منها ما يتعل  بالعبية والبنـاء األخالقـي   ف وتتعدد األساليب ,            

 ..د ملتطلبات احلياة , وبال مشاكل وبناء شخصيتهم بال تعقي

اته خماطر امتدادو, الفكر ااملذساوي ا يؤدي بهم إىل واحلد مم              

 ..طمراض النفسية ل

لـئال يكونـوا بعـوز وحاجـة ,     احلماية من تنوع خمـاطره ,  و              

والرتيلة , وتعاظم تلك للوصول واخلطيئة وجينحوا صوب االحنراف 

إىل مرحلة معقـدة تـؤدي بهـم لسـبل ارتكـاب اجلـرائم مـن اجلـنح         

 ..واجلنايات 

 

 دنياجملتمع امل نظرة اإلسالم ملنظمات: ثانياا 
 

الشريفة ؛ عصـر  اتصف عصر الرسالة النبوية  , بشكل عام              

بعدم الشمولية , وعدم , ( اهلل عليه وآله وسلم صل)الرسول األكرم 

 ..األعمى التسل  على الناس وتقييدهم 

مـن اخلالفــة   همـا تــال بشـكل عـام , رمبــا اتصـف بــذلك ,    و              

, وعمـوم    الناس يف إدارة شـؤونهم  نشاطوعية  مما جعل,  الراشدة

, واجلعـل التشـريعي   أحكـام الشـريعة اإلسـالمية     االجتاه حبسب

 ..بشكل ال ميس تلك األحكام  لحياةتدبريهم لتوجه و
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فســحة  إنــه حيقــ  النظــام اإلســالمي , اجتــاه حقيقــةومــن                

الدميقراطيـة , وخـري مـا يتـبني منـه      مضـامني  واسعة من احلريات و

مبدأ إسـالمي   علىيتضمنه بهذا اخلصوص التضامين , هو ما يقوم و

 : القرآن الكريم يف قوله تعاىل ُيجسده

  (َِّلا ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَاي  ) 252من اآلية  /

 . سورة البقرة

 (  ـ ا َغِلـيَظ اْلَقْلـِب   َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظ 

َلاْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْاِفْر َلُهـْم َوَشـاِوْرُهْم ِفـي    

اْلَذْمِر َفِإَتا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَي 

 .سورة آل عمران ( 751)

ــذلك يف                 ــ  وك ــديث النب ــريفاحل ــم راٍع كل)  ؛ وي الش ك

 ..( وكلكم مسؤول عن رعيته 

 اهلل عليــه وآلــه صــل)رســول اهلل أبــي القاســم حممــد وقــال               

 :(وسلم

( مرت مبداراة الناس كما امرت بتبليّ الرسالةأ )

7

 

الذي  نسانية بني املعلومة والفكر والتبليّوملتقى عم  اإل              

, وبـال قيـود   ( مبـداراة النـاس   ) ت واملشـارب ؛  يعتين بكل املسـتويا 

وأخالقية , واملعاشرة اإلنسانية , حسن اخلل  ؛ , إىل جانب مصطنعة 

 ..املسؤولية وتوجهاتها 

ة واملشروعة , عاملشّر للحقوق منهج املبدأ اإلسالميتات وعلى               

ـ )أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب  قول به وّجهيت ( ه السـالم علي

 : بال حواجز وبال تعقيد مصطنع فيما يتكون منه الناس 

( إّما أخ لك يف الدين , أو نظري لك يف اخلل ) 

2
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 حتــىاإلنســان وامتــداده ليشــمل  محايــة ومنــه املوصــول يف              

 .. واستدامتهاوالفضاء واملخلوقات البيئة 

 كانت الدولة تتفهمقوق , التشريع اإلسالمي وِفقه احلوبهذا              

 ..وتتبنى حقوق اإلنسان وأخالقيته 

ؤسسات , وتتجه باجتـاه مشـعك يف   املوتدعم بشكل وبآخر              

 نتشــجيع بنــاء منظمــات اجملتمــع املــدني , وجتعلــه كصــمام أمــا

 . ملسريتها وتقويم أنشطتها 

ــادية الــذي ي               ــا فلســفة اجلوانــب االقتص ــر ضــمنها اتأم لفك

ومــا , واخلمــس اإلســالمي , كمــا هــو عليــه الزكــاة والصــدقات 

شذنها أن تعمل بشـكل فاعـل ,    والت من,  تشمله الضرائب األخر 

حلماية حقوق اجملتمع الت تتبناه املنظمات اخلريية املنضـوية حتـت   

 ..ناء منظمات اجملتمع املدني ب

ــ  مــن   منــه و             ؤدي إىل التكافــل االجتمــاعي املــ  مــا يتحق

استقاللية اجملتمع عن انيمنة احلكوميـة ومؤسسـاتها السياسـية    

 ..سلطاتها ضمن  اتقرارال وما تتخذه من

فاعليـة واضـحة    تاتحلركة االقتصـادية  تكون ا وعندها              

ومؤثرة , حتى على مستويات املنظمات الدولية ومـا تقـوم مـن دعـم     

 .. للمجتمعات املدنية

ــد                  ــة بالبعـ ــات العدالـ ــن يف أخالقيـ ــار السـ ــيم وكبـ ولليتـ

التعهُّد لقيامه , ويبدأ االهتمـام بهـم   , االجتماعي والبعد االقتصادي 

عليـه  )من أعلى رأس يف السلطة التنفيذية , وبهذا اخلصوص يقول 

  : (السالم

ـ  ي السِّـنِّ ِة ِفي الرِّقَِّّوَتَل الُيْتِم َوْهْد َأَتَعهََّو )             ال َو, يَلـَة َلـُه   ْن ال ِحِممَّ

ـ  َو, الِة َثِقيـل   لـى الـوُ  تِلـَك عَ َو, َنْفَسـُه   َلِةَيْنِصُب ِلْلَمْسَذ ُه احَلـ ُّ ُكلُّ
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, ْنُفَسـُهْم  وا َأُراِقَبـَة َفَصـبَّ  وا الَعاٍم َطَلُبْقَولى َأَثِقيل ؛ َوَقْد ُيَخفُِّفُه اهلُل َع

( وِد اهلِل َلُهْمُعوا ِبِصْدِق َمْوِثُقَوَو

7

  . 

 :ما يكامله  فضاًل عن               

, يـِه َشْخَصـَك   اِت ِمْنَك ِقْسمًا ُتَفرُِّغ َلُهْم ِفاَجوي احَلَذاْجَعْل ِلَو)               

ُتْقِعَد َعْنُهْم وَِ, ي َخَلَقَك ِذيِه هلِل الَّاَضُع ِفَوَتَتاّمًا َفوَتْجِلُس َلُهْم َمْجِلسًا َع

ى ُيَكلَِّمـَك ُمـَتَكلُِّمُهْم   تََّح, ُشَرِطَك اِسَك َوَرْحاَنَك ِمْن َأْعَوَأُجْنَدَك َو

ـ  -وَل اهلِل ُسإنِّي َسِمْعُت َرَف, ٍع غرَي ُمَتَتْعِت  -ْم َسـلَّ آلـِه وَ ليـِه وَ اهلُل َع لََّص

ا َحقُُّه ِمَن يَهيِف ِفِعٌة ال ُيْؤَخُذ ِللضََّس ُأمََّلْن ُتَقدَّ ": ِر َمْوِطٍن ي َغْيوُل ِفُقَي

َوَنـحِّ َعـْنُهُم   , ِعـيَّ  اْلَو اْحَتِمـِل اخُلـْرَق ِمـْنُهمْ    ُثـمَّ .  "َغْيَر ُمَتَتْعِتـٍع   يِِّوالَق

َك وِجُب َلُيَو, اَف َرْحَمِتِه ْكَنَك َأذِلَك ِبْيْبُسِ  اهلُل َعَلَنَف َياأَلالضِّيَ  َو

(! اٍر إْعَذَو اٍلَمي إْجآْمَنْع ِفَو, ْعَطْيَت َهِنيئًا ا َأْعِ  َمَأَو. اَب َطاَعِتِه َثَو

2

. 

ــة دون  و               ــن احليلول ــد م ــذا الب ــعوب  ال به ــري الش ــب مبص تالع

بعض السياسات واالبتعاد عن , , والسيما الضعفاء منهم  واإلنسانية

 ..بعض اجلهات الفئوية والعنصرية  عليها ةاملهيمن

يـة  يف أروقة األمم املتحدة , وباسم محا مزاولتها كما حيدث               

ــطهدة  ــعوب املض ــعف  الش ــة املق ــان يف خدم ــوق اإلنس ــل حق , فتجع

املسـلوبة , فيكـون اجملـرم يف     احلقوقاجلرمية , وجترد الضحية من 

 ..السجون معزز ومكّرم 

وهو ما جيب أن تعي إليه منظمات اجملتمع املدني يف العـراق ,               

, ومنـه مـا    وليـة لئال تنجرف وراء الشـعارات احملليـة واإلقليميـة والد   

, وبـه  والضحايا حتمي وتدافع عن حقوق األرامل واأليتام واملشردين 

علــى اإلنســان  ال الوبــال , تكـون منظمــات اجملتمــع املــدني العـون  

 .. الضعيف

                                                 
 
2
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وأشــكال الفحــش يف خمــاطر وتهديــدات تعــدد مــواطن وت               

.. ( !َوُظْلُم الضَِّعيِف َأْفَحُش الظُّْلِم  ) ..الظلم , 

7

 . 

 

 نظرة الشرق والغرب : اا لثثا
 ملنظمات اجملتمع املدني

  

أال وهي قيام ووجود ,  ًاميدانيتظهر البّد من بيان حقيقة  هناو              

 تســمية اجملتمــع املــدني , ومضــامني وأوليــات أفكارهــا حاضــرة و

 ..ومتداولة بشكل ال ميكن إخفاءه 

احلـزب  أو قيـادة  كومات الشـمولية  وهو ما جيب أن تعيه احل            

 ..     الدول العربية أو الدول النامية  ضمن كانت سواء, الواحد 

, ومـا   الدميقراطي العربي املتعثراحلراك وبطبيعة احلال ؛ فإّن            

ـ امل للمخاطر اجلّمة يف تتعرض الشعوب بـذمس  نراهـا  الراهنـة ,   ةرحل

 تهـا العمليـة انادفـة واملسـتوعبة    البناء الثقـايف وتطلعا  احلاجة إىل

, وتارياته لتعامل بتفاعل مع مفهوم اجملتمع السياسي الدميقراطيل

احملق  لالجتاه احلـر الـواعي والواضـح , ولـيس بالضـرورة االنتقـال       

ـ الو ةبهمامل لمفاهيمل ـ املوغـري   ةاامض مـع طبيعـة العالقـات     ةتفاعل

كل ما يتداخل فيـه  ها , واالبتعاد عن اتاإلنسانية اجملتمعية وتطور

..مفهومه ومضامينه على الكثري من الناس 

2

 

ــوص و              ــ ص ــة    ةدوع ــر يف النظري ــع ليظه ــطلح اجملتم مص

لتــذطري معطيــات  ــرد , السياســية الاربيــة , بعــد غيــاب طويــل  

اجملتمع املدني ضد الدولة االشـعاكية , وباخلصـوص بعـد حتـدي     

                                                 
0
 . 412ص / الملدر نفسه   - 
2
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ـ  عاكي يف بولنـدا يف نهايـة   حركة التضامن العمالية للنظام االش

ــذب    ــثقفني , وتذب ــال وامل ــني العم ــمت مالي ــت ض ــبعينات , وال الس

اعتبار اجملتمع املدني هو اجملتمع  حتى اجته يفالفكر االشعاكي 

..الربجوازي 

7

 

لكــون النظــرة , كــبري بشــكل الفهــم خــاط  يكــون و             

التـاريي   لتكوينمـبين علـى مـا يتعلـ  بـا      نـه أحادية , والدليل إ

 ..للمجتمع املدني 

ــات و              ــن توجه ــة  م ــي إيديولوجي ــروع املاركس ــرري  املش التح

, وبناء املؤسسات مبختلف توبان الدولة يف اجملتمع  يبني ,وخالصها 

 ..مهامها , والنظرة إىل العامل االفتصادي كعامل حموري 

ي , وانـدثار اجملتمـع   حاجة ملفهـوم اجملتمـع املـدن    لذا ير  أن ال             

 ..وهو توأمها السياسي , املدني نفسه مع اندثار الدولة احلديثة 

أما الفكر القومي الراديكالي فلم يـعك للمجتمـع املـدني                

رب  يف تعريفه لطمة ربطًا حمكمًا ,  من خالل مامساحة يشالها , 

..بل وعضويًا , بني الفرد واجملتمع والدولة 

2

 

وغاب مفهوم اجملتمـع املـدني مـن النظريـة السياسـية عقـودًا                   

طويلــة خــالل القــرن العشــرين , لفقــدان مــوط  قــدم يف النظريــة 

االجتماعية والسياسية والقانونية األساسـية الـت سـادت خاللـه يف     

 ..الارب ويف الشرق 
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, وبشكل عام انتقل اجملتمـع املـدني مـن مرحلـة إىل أخـر                    

 ..ومتذثر مفهومه مع الواقع , مسجاًل  ايزات جديدة 

واستيعابها يف أوربا الاربية وأمريكا , أخذ النقاش املسـتمر               

ــة,   ــة كامل ــناعة نظري ــول إىل ص ــع , وحت ــة  مي ــعب اإلحاط يص

ــا ــي ,    جوانبه ــياق الارب ــى يف الس ــطلح يبق ــإن املص ــك ف ــم تل , ورغ

رة الثقافيـة ثـم حركـات    ككيان اجتماعي سياسـي أفـرز ؛ الثـو   

ــالم      ــات الس ــوية وحرك ــات النس ــة واحلرك ــى البيئ ــاظ عل احلف

واملبادرات احمللية للمواطنني يف قضايا الصحة والبيئـة والتخطـي    

..املدني والصناعي 

7

 

ــب أن              ــذا تطل ــون توبه ــاء الك ــية يف بن ــني خصوص ــاون ب تع

أن يكـون  توجـب  , ومنظمات اجملتمع املدني مـع مؤسسـات الدولـة    

ـ وي, مبين على الـوعي      أن ال تكـون هنـاك تبعيـة ملنظمـات    عش

ــدني ــع امل ــا   اجملتم ــة , مهم ــلطات احلكومي ــا الس ــتحكم به , وال ت

تـؤدي   مـن أجـل أن  من سـطوة وسـلطة وقـوة وحتكـم ,     كانت نا 

مهامها املطلوبة على أسس صحيحة ومناسبة ومثمرة لكل األطراف 

احلرية السياسية وحرية ت , ومنها احلريا, حبيث يضمن فيها املعنية 

 ..ومحاية املظلوم من أي فئة عمرية ومن أي قومية ومذهب الرأي 

وكجانب ثقايف من أجـل الفهـم واالسـتيعاب والتفاعـل مـع                   

 .., البّد من معرفة ما يتعامل معه املؤسسات واملنظمات 

ال لبعض شـرائح  توجهه بالسؤومن هذا املنطل  كان للباحث             

ـ  , فـرد  ( 711) اجملتمع والبـالّ عـددهم    د  فهـم اجملتمـع املـدني    عـن م

 ..ومنظماته 

س لـه اطـالع   لـي  % (  1), أي نسـيتهم   فرد منهم(  1) تبني بذّن              

 ..مناسب يف تفاصيل تلك 
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, أي بنسـبة  فـرد  ( 22) أّما ما تبقى من اجملموعة البالّ عددهم               

ـ ومنقوصة , كانت إجاباتهم متذبذبة , % (  22) بتلـك الدقـة    توليس

 ..التكاملية املطلوبة 

لذا تطلب أن تشرع منظمات اجملتمع املدني بنشر الوعي لـد                

 ..واحملاضرات والندوات واملؤ رات الناس عن طري  الكراسات 

املنظمـات ,   اختيار الكادر الكـفء لقيـادة تلـك   ب واالعتناء            

ـ   حنـو اإلثـراء    اتوممن ال يكون نم أهداف شخصية وماديـة واجتاه

 ..على حساب كيان هذه املنظمات اإلنسانية 

تسهم املؤسسات واملنظمات داخـل الدولـة املدنيـة     والبد من أن             

يف بناء وإجناز املهام املتنوعة لقوة الدولة ووجودها , كبنية داخلية 

, لكون املؤسسة أو املنظمة تنطوي على ثالث  وكمحي  خارجي

:عناصر أساسية وهي 

 7

 

 .لتحقيقها  األفراد من مجاعة تسعى مشعكة فكرة :أواًل 

وهو موضـوع الفكـرة عـن    , إظهار املشاركة لد  اجملموعة : ثانيًا 

 .طري  عالقات االئتالف املؤسسي 

ققـة يف  , وفكرة العمل متحسلطة منظمة خلدمة الفكرة : ثالثًا 

, وهي  ثل العنصر الدائم يف املؤسسة أو املنظمة , وتبقـى   املشروع

 ..مستقلة عن األفراد الذين يتولون أمرها 

ويدخل جانب آخر ورابـع ميكـن أن يتجـه حبمايـة املسـرية                    

االجتماعية , وتقـويم مسـرية تات منظمـات اجملتمـع املـدني علـى       

 ..أساس إنساني وأخالقي 

املتقدِّم تكره وغريه , تقوم منظمات اجملتمع املدني  حبسبو              

بدور القنوات االتصالية املذمونة بفرز ما تستقيه من معلومات , ومنـه  

                                                 
0
البحيو   / الميؤتمر الارييي اللاليث    / البحيث الالميي المؤسسيي    / عبد القادر الشييللي  . د: راجع  - 

 05 – 04/ القياهر   / جمهوري  ملر الاريي  / المنظم  الاريي  للتنمي  اإلداري  / اإلداري  والنشر 

 . 2113/ مايو / 



 20 

حتقي  التوازن الذي يسهم يف نشر الوعي وقيادة اجملتمع , وتوجيهه 

حنو ما حيق  له مصاحله ويصون له حقوقه , واالبتعاد عن األزمـات  

 طلفها السياسة وحب التسل  , واحليلولـة دون هـدر الكرامـة    الت

اإلنسانية , ولئال يضي  ويتحـدد الفكـر اإلنسـاني ويـتحّجم مبـا      

ترغبه السلطات بشكل غري مسؤول , ورمبا ال حيق  ما يتوجب من 

..خالله صون حقوق اإلنسان وكرامته 

7

 

ــدني ا               ــع امل ــات اجملتم ــى منظم ــتم عل ــذا يتح ــن ول ــاد ع البتع

السطحية والتسل  الفئوي واالنفراد بالرأي , واالنزالق يف ظـل مـا ال   

 ..عالقة له من وجودها كمنظمات اجملتمع املدني 

الدولة املدنية , و بناء اجملتمع ومقابله يتطلب أن تكون بوابة            

هو بناء الدستور على وف  األسس الرصينة الت تليب كل متطلبـات  

, وبـذات  والتقومييـة   التقييميـة  جملتمع املدني وإسعاتيجيتهودور ا

الوقت احلفاظ على متطلبـات إسـعاتيجيات الدولـة وخططهـا علـى      

 ..خمتلف املديات القصرية واملتوسطة والطويلة 

ــة                ــاء دول ــن بن ــد م ــه الب ــا الومن ــانون ينظمه  Rechtsstaatق

هـي مـن تسـتطيع أن    , و الداعمة نا احلكومـات احلازمـة املتعاقبـة   

حيـث   ,مات النظام العام تواف  بني استقاللية الفرد األخالقية ومنظ

وحتـل  , يقتضي العقل أن تتحكم املعـايري بالعالقـات اإلنسـانية    

..النزاعات العامة الكلية للفرضية املنطقية 

 2

 

 عيش حبرية , وحيعم يففذي قاعدة للسلوك تتيح للفرد أن ي             

, مع االهتمـام  املتبادل احل  هي يف منزلة , وحرية اآلخرين  الوقت تات

كيــة امحايــة قواعــد حر أال وهــو , ملهــام الدولــةمــالزم انــب آخــر  

  ..اجملتمع املدني وتهذيبها 
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تمثـل  ي, الدولة مدنية ووما يدعم اجملتمع املدني ومنظماته                

, نفسية الادية واملادية وغري ما ي  اجلوانب املمنها ة ؛ يف أمور عّد

 .. ةواجملتمعي ةواجملمعيمنها  ةالفردي

منظمـات اجملتمـع    حلمايـة تات لذا البـّد مـن الـوعي القـائم                    

يضـع أولويـة   منـه مـا   املدني , والذي يكون أمر ضروري وحيـوي , و 

وتعدديـة األحـزاب يف إدارة الدولـة    , اإلصالح واالستقرار السياسـي  

ساس وطين , ومحاية حقوق اجملتمع املدني بكـل شـرائحه ,   على أ

 ..وانتهاج املنهج املوضوعي 

ــب    يوال                ــى اجلان ــر عل ــاطفي يف قتص ــلالع  املشــاكل ح

الواضحة وضع اخلط  املتضمنة االسعاتيجيات بل ميتد ل, واألزمات 

ــالة و ــا والرس ــات الرؤي ــداف والااي ــام, األه ــوعية لقي ــة  موض املنظم

 ..طص  أنشطتها و

وأخطر ما يتداخل بني مؤسسات أو منظمات اجملتمـع املـدني                 

واملؤسسات احلكوميـة السـلطوية , هـو إعـادة هيكلـة اجملتمـع       

والعمل على إفقادها هويتها وخصوصياتها وثقافتها , والـدخول مـن   

منفذ املرأة ودورها وحتريرها والعمل للسـعي يف تشـويهها وتشـويه    

.., وهو أمر من األمور الت البّد االنتباه نا قها حقو

7

 

ــة , أو                  ــة احمللي ــات احلكومي ــه املؤسس ــج من ــر تل ــذ آخ ومنف

املؤسسات األجنبية املندسة , هو شكلية دعم مؤسسات أو منظمات 

ــع  ــدم اجملتم ــة ط ــها إىل آل ــدني , وحتويل ــة , امل ــات معين ــدم  جه وط

 ..مصاحلها 

حني يعتب ويتوجب علـى منظمـات اجملتمـع املـدني , أن      يف             

تكون يقظة حبيث هي الت تلعب دور التايري الفكري والسياسي 
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لتنمية قدرات اجملتمـع املـدني , وجعلـه املـؤثر يف قـدرات املؤسسـات       

احلكومية , واملؤثر يف القرارات بشكل عام , والقرارات السياسية 

, والتايري مـن  الوطنية  اتياس, وخدمة التنمية والسبشكل خاص 

سياسات الدولـة , وجعلـها طـدم املصـاو الوطنيـة ومحايـة الدولـة        

..والسلطات واستقالليتها 

7

 

وهــو مـــا يتحـــتم أن يكــون تلـــك ضـــمن الســـلوكيات                 

, اآلخـذة  يف العـراق  , وبالـذات  التنظيمية ملنظمات اجملتمـع املـدني   

, حبيـث طـدم بنشـاطاتها ,    اقي  صوصيات التنوع اجملتمعي العر

, واملشاركة يف وضـع  دون  ييز كل املصاو الوطنية املشعكة 

 ..املشعكة أسس وبناء السياسات اإلسعاتيجية 

التــذثري فيــه ويف املنظومــات املختلفــة ومنهــا , أو علــى األقــل              

ميـة  دفـع عجلـة التن  لإلسـهام يف  املنظومات املعلوماتيـة واملعرفيـة ,   

ـ املستدامة الفاعلة , وفاعليتها عن طريـ  الرقابـة املوجهـة      ةمبنظوم

 .. البّناء األدائي والتقويم  الوظيفي التقييممناسبة من 

مـا تـدعمها   ولكون العوملة قائمة وال مناص منهـا , وبالـذات                 

االنعنــت خمتلــف وســائل االتصــاالت , ومنهــا مؤثراتهــا عــن طريــ  

 ..ل اإلعالم وخمتلف وسائ

البــّد مــن اســتثمار إجيابيــات العوملــة وجعلــها يف خدمــة لــذا               

ك منظمـات اجملتمـع   ااملصاو الوطنية املشعكة , وبفاعليـة وحـر  

املدني , والعمل على خـ  البنـاء التوعـوي املناسـب , للحيلولـة دون      

وسـائل البنـاء ,   هـدر الطاقـات و  فوضوية احلقـوق والواجبـات الـذي ي   

, ومحاية الفئات الضـعيفة يف اجملتمـع , ومـنهم األيتـام واملشـردين      

يف خضم الصراعات وتردي الدخل  سبب هدر حقوقهمواحلماية مما ي

 ..واالقتصاد ومصادره التنموية املستدامة 
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 اجملتمع املدنيوحقوق اإلنسان :  اا رابع
  

, هـو   يجيةاإلسـعات مهام منظمـات اجملتمـع املـدني     من حدوا               

ومـا جيعـل   احليلولة دون وقوع اجملتمع يف دائرة الفصل العنصري , 

واحليلولة  التمييز بني األجناس واأللوان والقوميات , من بناء منظومة

 ..دون اخعاقاته 

وتوجهاتــه أســاس بنــاء الدســتور  ومنــه مــا يتحقــ  مــن خــالل             

 ..جملتمع ابناء ويف بناء الدولة املدنية  التشريعية 

تلـك  , يـدخل ضـمن املمارسـات العنصـرية     من خطـورة مـا   و              

ر ي أو هيئات حكومية أو غريهـا  الوظف املاألعمال الت يقوم بها 

مـن  منع األفراد أو اجلماعـات  , وهدفه من انيئات والشركات العامة 

.., وتلك ألسباب عنصرية  تعهم باحلقوق املشروعة واالمتيازات 

7

 

ميكن فصل اجملتمـع املـدني عـن     بّد من اإلشارة إىل أنه الوال             

ــي      ــبريه السياس ــدني تع ــع امل ــد اجملتم ــث وج ــان , حي ــوق اإلنس حق

إعالن حقـوق   التاري  السياسي احلديث , ضمن والقانوني األول يف

 ..واطنة يف أعقاب الثورة الفرنسية اإلنسان وامل

ىل فكرة املواطنة مبعناها احلـديث , وبـدأ   قد حتول عمليًا إو             

هـا منـذ تلـك    اتتاري  فكرة املواطنة املعاصرة , واسـتمرت يف تطور 

ــا     ــا وبريطاني ــا يف أمريك ــة ن ــالتحوالت املتايف ــرورًا ب ــت , م  الوق

  ..ومبراحلها املختلفة 

فكـرة اجملتمـع املـدني كعالقـة بـني      بناء ومنه على أساس             

دولة , و ّيز اجملتمع عـن الدولـة لقيـام اجملتمـع      –جمتمع  –مواطن 

املدني ومنظماتـه املتنوعـة , علـى الـرغم مـن أنـه مـع بدايـة تـاري           
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اجملتمع املدني كمفهوم , بدا اجملتمع ألول مرة , كذنه منفصل عن 

..رغم تطابقه وتذبذب قوته , الدولة كتجربة 

7

 

هو حتريم كل أشكال املطلب الدولي وعمومية ما يظهر من              

 بشـعة  التمييز الال إنساني , ومنه التمييز العنصرية الذي هو صورة

ووضـع القيـود والتفضـيل علـى     واالسـتبداد ,  من صـور االسـتعباد   

أساس القومية , واإلهمال والتهميش القـائم علـى أسـاس اجلـنس أو     

 أهدافــه تبنــى بهــذا االجتــاهاللــون أو اجلنســية أو األصــل العرقــي , و

منع  ومنهباشرة أو غري مباشرة , املاملقصود أو غري املقصود , اياته وغ

ــية ,     ــات األساس ــاحلقوق واحلري ــعاف ب ــل االع ــعاف أو تعطي أو إض

..واحليلولة دون التمتع بها وممارستها على وف  القوانني الدولية 

2

  

ــدني ,                  ــع امل ــات اجملتم ــن ملنظم ــذا ميك ــه بــ وبه  وعيتتوج

 مـنهج  حتقيـ  تفعيـل و الواسـع يف   ألخـذ الـدور  رهـا ,  استيعاب دوو

االبتعاد عن التمييز , وبناء ثقافة وفكر رصني علـى أسـس مبـاد     

, ومنها مـا يوافـ  البيئـة االجتماعيـة     حقوق اإلنسان املوافقة للبيئة 

 ..اإلنسانية  واجملتمعية العراقية , والت تسمح ببناء الرواب  األسرية

ــل              ــذ    وللتكاف ــذي يذخ ــاعي ال ــمان االجتم ــمونوالض ه مض

االقتصادي , أهمية للبناء اإلنساني , وصيانة كرامة اإلنسان أين ما 

, لذا فالتذكيـد  وَمْن كان من املساكني واحملتاجني وغريهم كان 

 ..املؤثر بالوقع النفسي 

ــا               ــب ممـ ــهجانـ ــذ جمالـ ــمانه  يذخـ ــي واإلداري وضـ التنظيمـ

 : (عليه السالم) هقول ون مما ورد يفمضم االجتماعي ,

ـ َلَبَقِة السُّْفي الطَّاهللَ اهلَل ِف ثمَّ)                ِمـَن  , يَن ال ِحيَلـَة َلُهـْم   ِذى ِمَن الَّ

َبَقـِة  ِه الطَّي هـذِ ِف إنََّف, ْمَنى الزَّْهِل الُبْؤَسى َوَأاجنَي َوامُلْحَتنِي َواِكامَلَس
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اْجَعـْل َلُهـْم   َو, يِهْم ا اْسَتْحَفَظَك ِمْن َحقِِّه ِفَفْظ هلِل َماْحَو, ُمْعَترًّا اِنعًا َوَق

, ي ُكلِّ َبَلٍدي اإلْسالِم ِفاِفِت َصَووِقْسمًا ِمْن َغالَّ, اِلَك ِت َمْيِقْسمًا ِمْن َب

ـ , ُه ْسُتْرِعيَت َحقَّاِد ُكلٌّ قَََو, ْدَنى ي ِلَطِذْقَصى ِمْنُهْم ِمْثَل الََّطِل إنََّف ال َف

ـ َف, ْشَاَلنََّك َعْنُهْم َبَطر  َي ـ إنَّ اِمـَك  اِفـَه إلْحكَ َذُر ِبَتْضـييِعَك التَّ َك ال ُتْع

ـ . الكَثرَي امُلِهـمَّ   ـ  َف , َك َلُهـْم  ال ُتَصـعِّْر َخـدَّ  َو, َك َعـْنُهْم  ال ُتْشـِخْ  َهمَّ

َتْحِقـُرُه  َو,  الُعُيـونُ   ِحُمُه َتْن َتْقوَر َمْن ال َيِصُل إلْيَك ِمْنُهْم ِممَّْد ُأُمَوَتَفقَّ

َك ْيَفْلَيْرَفْع إَل, اُضِع َوالتَّْهِل اخَلْشَيِة َواُل ؛ َفَفرِّْغ أُلولِئَك ِثَقَتَك ِمْن َأالرَِّج

ـ ْواِر إىل اهلِل َيَذآْعَمْل ِفيِهْم باإلْع مَُّث, وَرُهْم ُاُم ـ , اُه َم َتْلَق الِء ِمـْن  هـؤُ  إنََّف

ـ َذُكلٌّ َفَو, اِف ِمْن َغْيِرِهْم ْحَوُج إىل اإلْنَصِة َأيَِّعِن الرَّْيَب ي ْعِذْر إىل اهلِل ِف

(ِة َحقِِّه إلْيِه َيْذِدَت

7

 . 

العجيـب يف مـنهج   مما يتضمن من الـن  املبـارك , والشـيء    و            

داخـل الدولـة   ( عليـه السـالم  )إنسانية ومباد  حكومة اإلمام علي 

تمـع املـدني ,   مرئية ملنظمـة اجمل تحق  منظومة غري اإلسالمية , أن ت

بـــني مبـــاد  مؤسســـات الدولـــة ومنظماتهـــا  يف الرقابـــة جمـــعلت

, لتكـون منظمـات   وتنظيماتها , ومباد  منظمات اجملتمع املـدني  

على املؤسسات احلكومية , لتكون حاكمة اجملتمع احلكومي 

 ..تاتها حلماية حقوق الناس 

وهي , (  يِهْم َك ِمْن َحقِِّه ِفا اْسَتْحَفَظاْحَفْظ هلِل َمَو) ومما يعين ,             

أعظم بنـاء رقـابي , وأدق تطبيقـات الـذكاء العـاطفي واسـتدامته       

رقابة ومتابعة وحماسبة احلكومة لـذاتها  املستمرة , لتكون ضمن 

بالتقييم الوظيفي والتقويم األدائي , قبل أن حتاسب من غريهـا مـن   

 ..اجلهات غري احلكومية , أي كان مصدرها 

 بــاملخط  املختصـــر واملبســـ   بيـــان رؤيــا منـــه وميكــن               

 :اآلتي  التوضيحي
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  خمتصروبس  م(  7 )خمط  

 المؤسسات الحكومي  الرسمي  ومنظمات المجتمع الحكوميلدولة 

 

( احلكومـة  )  ككيان ثابـت , و  ( الدولة) وهنا مما يربز ,               

اســات واإلســعاتيجيات السيمــا يتطلــب مــن ككيــان مــتاري , و

البنــاء  تكامــل احلكوميــة والعالقــات العامــة واخلاصــة , وســبل

 ..الداخلية  –اخلارجي , وبناء العالقات اخلارجية  –الداخلي 

التوجـه يف محايـة حقـوق    , يتحقـ    ممـا  وبطبيعة احلـال ,                

فئـات  كـل  , حلمايـة  , ومشولية حقـوق النـاس   اإلنسان التطبيقي 

ـ نِي َواِكِمَن امَلَس )منهم ؛  , والسيمابضمان الدولة مع اجملت اجنَي امُلْحَت

 .. ( ْمَنىالزَّْهِل الُبْؤَسى َوَأَو

ــذه               ــعيفة  ه ــة الض ــدمتهم الفئ ــاء ,  , ويف مق ــال والنس األطف

, للحيلولـة دون   هم من خالل منظمـات اجملتمـع احلكـومي   ومحايت

 ..وقوعهم يف دائرة التشرد 

ــبح             ــا   وتص ــ  بتقييمه ــومي , أعم ــع احلك ــات اجملتم منظم

, من منظمات اجملتمـع املـدني حتـى وإن    الوظيفي وتقوميها األدائي 

 ..وجدت 

منظمات 

المجتمع 

 الحكومي

المؤسسات 

الحكومي  

 الرسمي 
الدول  

  الحكوم

الرقاي  

 المجتماي 

التقييمي  

 والتقويمي 
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  منظمات اجملتمع املدنيدور : اا خامس
 الرتبية والتعليميف جماالت 

 

االسـتيعاب  باملتاحـة ,  اسـتثمار الفـرص    يظهر جانب آخر يفو              

 قوة وترصني , ودعمواملخاطر ة على التحديات والتهديدات السيطرو

محايتهـا مـن   وما  تلكه منظمات اجملتمـع املـدني للنفـع العـام ,     

 .. مكوناتهاضعف مواطن 

وضع العالجات الداعمة لقوتها , واستثمارها يف مواطن منه و             

وارد قــدرات املــ , ومنهــا تنميــة وتطــوير الفــرص املتاحــة والــت تتــاح

لتقديم أفضـل مـا   ,  الت  تلكها منظمات اجملتمع املدنيالبشرية 

 ..يتطلب يف خدمة اجملتمع 

تعل  الفاعل , والسيما منه املسعاتيجي االانب اجلمنه  يربزو             

تهديـد   حينمـا يكمـن  وباخلصوص ,  يوالتعليم ويقطاع العببال

تاحـة مجيـع أنـواع    التمييز العنصري يف حتـريم أو عـدم إ   وحتديات

 جمموعات مـن األفـراد  منح أو , ودرجات التعليم , ومنح بعض األفراد 

 ..دون أخر  

منـه  والعبية والتعليم ,  أقل يف جماالت قدر االهتمامويكون            

االهتمام مبا يتعل  حبقوق اإلنسان , والتمييز بني األفـراد يف   تراجع

نظم تعليمية مفضـلة إلفـراد أو   مراحل العبية والتعليم , وابتكار 

مجاعات بعينها دون أخر  من تات البالد , ويتعد  تلك إىل التمييز 

.. ات املتنوعةالعنصري فيما يتعل  حتى بامللكي

7

 

, , بشـكل وبـآخر    تطورةالشاخ  يف اجملتمعات امل راكواحل             

ن علـى  أداء حقـوق اإلنسـا   ه من االجتاهات والتوجهات يفحتقق مانا 
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دون انـدر  اإلسـهام الـداعم   التوجـه يف  , وبعمومياتـه  مل تكم وجه

ــة  ــدرات املتنوع ــات والق ــون  بالطاق ــا يك ــام , رمب ــة  االهتم حلماي

 ..واستدامة التنمية والتطوير 

 قيـام اجملتمـع املـدني ومنظمـات    لهم اتبتوجهرمبا يستهدف و              

 ..صية الدولة هو إضعاف مكانة وشخ,  اجملتمع املدني وتنوعه

ُيعد وجود مثل هذه املنظمـات   ولو نظرنا له من وجه آخر , رمبا             

ــة  ــاتها  املدني ــة ومؤسس ــوة للدول ــراك ل  , ق ــن ح ــا م ــا ن ــويم, ِلم  تق

قيامهـا علـى أسـس رصـينة , لتشـخ  يف      احلكومات , وتوجهها و

 ..مل املسؤولية والقيام بواجباتها حت

تاتها وتوجهاتها يف املتابعة والرقابة التقييمية  حبد واملنظمات             

قـ  إسـهام يف البنـاء    جانب منـه حي  األدائية , والتقومييةفية الوظائ

 ..العبوي والتعليمي الدافع لعجلة التطور 

ــ توجــهوال              األعبــاء األخالقيــة يف ل اجملتمــع احلضــاري , حيمِّ

 ..ليمي ناء والتكامل العبوي والتعالتقويم والب

بنــاء روح املبــادرة بــالتعلم الــذاتي يف محايــة بــالتزامن مــع و              

 ..الدولة  –منجزات اجملتمع 

ــاملة ,                  ــة وش ــ  مدروس ــة وخط ــب منهجي ــة تتطل ــي ثقاف وه

على قيام منظماته لبناء كيـان متـوازي مـع    والتواصل بوعي مثمر 

 ..ضدها ما ينهض بديل عنها وال ما يكون الالدولة , وليس 

تشـمل كـل مـا    بناء منظومة واضـحة ومتوازنـة   الدفع لمنه و            

, وبناء باحلقوق والواجبات , وبناء احلريات اإلنسانية املناسبة يتعل  

 ..أخالقيات العمل يف كل جماالت العبية والتعليم 

ـ      هنا لبلورة الوعيو               ,ل وثقافة نشـره , تبـدأ مـن محايـة الطف

ــب     ــاء املناس ــنهج البن ــه وم ــان وطفولت ــياع اإلنس ــة دون ض واحليلول

ــام    ــرحية األيت ــر بش ــ  األم ــا يتعل ــوص حينم ــحيح , وباخلص والص
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واملشردين , وعندها تكون ملنظمات اجملتمع املدني , الدور الكبري 

البنائي والوقائي ملستقبل هذه الشرحية من اجملتمع , ولتكون فئـة  

 ..ماعية نافعة يف احلياة االجت

منظمات اجملتمـع املـدني    اتأنظمة وإدارتسهم لذا البّد من أن              

, وتلـك  يف محايـة األطفـال ومـنهم األيتـام واملشـردين مـن الضـياع        

ذها يف جمــاالت العبيــة تنفيــتقــويم يم اخلطــ  وباإلســهام يف تقيــ

 ..والتعليم 

اتيجيات وطنيـة  االجتاه بفلسفة ناجحة لبناء إسـع دعم تلك و           

فاعلة , مما تقدِّم خدماتها خلدمة هذه الشرحية الت هـي حباجـة إىل   

واالســتهانة مــن االمتهــان  ايــة املناســبة نــا , وحفــاظ كرامتهــاالرع

 ..واالهانة 
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 املبحث الثاني
 األسرة بني الرتاث واملعاصرة

 

 :يف هذا املبحث سيتم تناول اآلتي              

 . عاصرةاملشاكل األسرية وسبل عالجاتها بني العاث وامل: أواًل  

 . السلوكيات والبناء األسري: ثانيًا 

 

 املشاكل األسرية : أوالا 
 ل عالجاتها بني الرتاث والعاصرةوسب

 

, اجملتمع  األسرة نواة أو خلية أو كيان أو منظومة يف جسد               

اجملتمعي , واألسرة البيئة األولية مفصلي مع البناء ومستقبلها 

قوة مستو  , بكل معنى الكلمة , احلاضنة الت يتمخض عنها 

 ..املستقبلية الوظيفية واألدائية  اسك الشخصية و

من الصعوبة أن تتخطى األسرة مسريتها ودورة حياتها و             

تكوين كل أسرة  جها املتواصل ِعربنضمستو  األسرية , و

ونضجها وانفصانا كشخصية أسرية نابعة عن األسرة  جديدة ,

األم , بدون أن يطرأ داخل بنيتها األسرية مشاكل وأزمات , كما 

 ..هو املتمثل باملشاكل املنبثقة عن عدم التفاهم واالنسجام األسري 
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وتتعدد أسباب املشاكل واألزمات األسرية , فمنها رمبا يوعز            

  والوعي املناسب , أو بساطة املكون الفكري إىل عدم وجود التواف

 ..والثقايف لطسرة 

لكن عند الوعي خلطورة ما ُيهدد األسرة , واالستعداد             

الحتواء واستدراك ومعاجلة مسببات املشكلة قبل وقوعها , قبل أن 

ـّد , مما يصعب وضع احللول  تتحول بتفاقمها لتتعاظم وتتعق

 ..رضي مجيع األطراف تات العالقة املناسبة نا الت ُت

ورمبا بتدارك أعقد مسببات املشاكل واألزمات العائلية أو              

 ..األسرية , تتحول إىل عوامل من الوئام واحملبة والتآلف 

التفاهم تدارك االحتواء وو الف تلك ؛ حينما ال ميكن ب             

األسرية , رمبا تتحول إىل  أيسر األمور املسببة للمشاكل واألزمات

أعقد املشاكل , وتتحول إىل أزمات من شذنها أن تفكك الرواب  

خلالف العبوية , ويصل ا, وتلاي كل البنى اإلنسانية  –األسرية 

..بني األزواج إىل حالة الطالق , ورمبا أخطر من تلك 

7

 

هو طري  والبّد من أول موجِّه ومسيطر على تفاقم املشاكل ,              

التفاهم األسري بالعقل املعاب  باحلكمة واملوعظة احلسنة , وآلية 

املعاجلة بوعي ومرونة أطراف املشكلة , ومستو  الشعور 

باملسؤولية , ومعرفة وثقافة التعامل باخل  الفاصل بني التشدد 

والتسيُّب , واالختيار العبوي ألنسب ما ميكن التعامل معه مع 

عمر والتوقيت واملكان واملواقف , الختيار الالنضج ومراعاة 

بعقالنية مستو  فاعلية أفراد األسرة مع اإلرادة والرغبة لتخطي 

                                                 
0
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املشاكل ومعوقاتها , ومستو  النفع يف التنازل بني أطراف األسرة , 

للحيلولة دون قيام احلواجز الال منظورة الت تدمِّر البناء األسري 

فكرية والنفسية واالجتماعية الاملتكامل , مبا فيه اجلوانب 

 ..ة وغري املادي ةاملادي والتوجه السلوكي وآثاره

وتهدد صعوبة املشاكل األسرية , حينما تتعل  مبسذلة              

األخالق والبناء العبوي واحلواجز املتعلقة بالشرف ومحاية األسرة من 

رية االحنراف , وبناء ثقافة الوعي مبا يتناسب مع البيئة األس

واجملتمعية واملؤسساتية , ومجيعها حلقات تسهم يف طبيعة مسرية 

 ..اجملتمع , ومنه ما يتعل  باألمن االجتماعي واألسري  –األسرة 

, والتعصب والعنف  كون تباين اآلراء األسريةورمبا ي             

سبيل التوُجه احنراف لالحنراف األسري , أو  والسيل اجلارف سبيلال

 ..املختلفة املشاكل 

االجتماعي يف القرآن  -ومما ورد  صوص البناء األسري              

 : الكريم , قوله تعاىل 

َواْعُبُدوا اهلَل َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي )               

اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب  اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْلَجاِر ِتي

َوالصَّاِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِإنَّ اهلَل َلا 

 .سورة النساء  (32)ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتاًلا َفُخوًرا 

املفتاح والبوابة الواسعة والسبيل األقوم فعبادة اهلل تعاىل              

صب يف ين , ليحتى يف التعامل والعالقات مع اآلخر د آثارهاملمت

 ..االجتماعية  -العالقات األسرية  جمريات

اإلحسان للوالدين , واإلحسان للقربى يف منها يتمثل و              

واحملي  اخلارجي داخل اجملتمع , لكي ال تضيع احلقوق , وال 

عالقة , وبذات الوقت ُيقّصر فيه عن الواجبات املوكلة لكل َمن له 

 ..يسهم يف الدمج األسري واجملتمعي الفاعل 
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املتناهي ي  احلساسية يف البناء الفقهي جانب أسري آخر دقو             

 ..ما يتطلبه من التطبي  العقالني , دقة ال

ضرورة حلقات املسؤولية األسرية , وأسبقية وتظهر أهمية و            

أواًل , ماديا ومعنويًا لقاة على عات  األب املسؤولية العظيمة امل

 ..ونفسيًا 

وكذلك أهمية العقالنية يف العبية والتعليم واو الطفل             

دي حلماية النفسي واملادي واملعنوي , وابتعاد األم عن التفكري املا

 ..الطفل وبناءه العبوي 

فة , لئال صراع العاطأيضًا عدم ضياع الطفل يف خضم و           

, وينقطع عقد األسرة , بشكل حقيقي أو معنوي يتشرد الطفل 

 ..والنظام األسري , وهو يذخذ منظوره من التشريع اإلني 

من  ةوتذخذ األسرة مضامينها األخالقية ومسؤولياتها التضامني            

 ..ماء األسري خالل بث روح الوعي والثقافة واالنت

يف مضامني ما ورد عن اإلمام علي بن احلسني  ويظهر تلك             

:يف رسالة احلقوق , حيث يقول ( السالم  ماعليه)

7

 

فح  أمك فذن تعلم أنها محلتك حيث ال حيمل أحد أحدا )               

وأطعمتك من مثرة قلبها ما ال يطعم أحد أحدا وأنها وقتك بسمعها 

ارحها مستبشرة وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها ومجيع جو

بذلك فرحة موابلة حمتملة ملا فيه مكروهها وأملها وثقلها وغمها 

حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إىل األرض فرضيت أن تشبع 

وجتوع هي وتكسوك وتعر  وترويك وتظمذ وتظلك وتضحى 

وتنعمك ببؤسها وتلذتك بالنوم بذرقها وكان بطنها لك وعاء 

سقاء ونفسها لك وقاء تباشر حر الدنيا  وحجرها لك حواء وثديها لك

                                                 
0
 . 052ص  /الملدر نفسه / أيو محمد الحسن ين علي ين الحسين ين شاب  الحراني   - 
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وبردها لك ودونك فتشكرها على قدر تلك وال تقدر عليه إال بعون 

 .اهلل وتوفيقه 

وأما ح  أبيك فتعلم أنه أصلك وأنك فرعه وأنك لواله مل               

تكن فمهما رأيت يف نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل 

اشكره على قدر تلك وال قوة إال النعمة عليك فيه وامحد اهلل و

 .باهلل 

وأما ح  ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك يف عاجل الدنيا               

 ريه وشره وأنك مسئول عما وليته من حسن األدب والداللة على 

ربه واملعونة له على طاعته فيك ويف نفسه فمثاب على تلك 

ره عليه يف عاجل ومعاقب فاعمل يف أمره عمل املتزين حبسن أث

الدنيا املعذر إىل ربه فيما بينك وبينه حبسن القيام عليه واألخذ له 

 .منه وال قوة إال باهلل 

وأما ح  أخيك فتعلم أنه يدك الت تبسطها وظهرك الذي              

تلتج  إليه وعزك الذي تعتمد عليه وقوتك الت تصول بها فال 

دة للظلم حب  اهلل وال تدع تتخذه سالحا على معصية اهلل وال ع

نصرته على نفسه ومعونته على عدوه واحلول بينه وبني شياطينه 

وتذدية النصيحة إليه واإلقبال عليه يف اهلل فإن انقاد لربه وأحسن 

 .( اإلجابة له وإال فليكن اهلل آثر عندك وأكرم عليك منه 

لدور األسري ومجيل بيان اخلريطة األسرية , ما يضفي من ا              

عندما يذخذ اجملال األسري منحاه يف باخلصوص ووأخالقيته , 

التماسك العبوي والسلوكي والنفسي , واحلرص الشديد على 

يتطلب وما العقلي ,  –مستقبل بقايا األسرة باجتاهها العبوي 

إىل كل مفاصل وتفاصيل  عم  املسؤولية , وامتدادهاالنظر ب

 ..وحلقات البناء األسري 
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 Socialالقيم االجتماعية يكون بناء ودعم , وبهذا االجتاه                 

Values  , السلوك االجتماعي واإلسهام يف تقويمSocial 

Behavior  السلوك املنحرف   , واحلماية واحلد من استشراء

Deviant Behavior  , القيم االجتماعية وترسي  أرفعSocial 

Values العالقات االجتماعية لقيام  , سبلتحق  املناخ املناSocial 

Relations  على األسس اإلنسانية الصحيحة والقومية.. 

وكل تلك وغريه مؤداه وتذثريه على أفراد األسرة وأواصر               

عالقاتها , وما يعتب عليها من التزام أخالقي حلماية األسرة من 

 ..التشرد وتهديد البناء األخالقي 

 

 1السلوكيات والبناء األسري: ثانياا 
 

مؤشـر  ك   Behaviorالسـلوك  وتوجيـه  اجتـاه  تـربز أهميـة               

 ..وما ينتج عنها فاعل يف أداء األعمال واألفعال عملي 

تلك يظهر ضمن النشاطات الفردية واجلمعيـة واجملتمعيـة ,               

ـ   مبـا يكتسـبه الفـرد واجلماعـة      اومؤثر امتذثر ن ومـا يـنعكس م

ــة   ــئة االجتماعي ــا  و,  Socializationالتنش ــت حتركه ــوافز ال احل

بشكل مباشرة وغري مباشرة , وما ترس  البيئة الداخليـة  , بهات نامل

األسرة , وما تتضمنه البيئة اخلارجية وما تضـفيه املواقـف   ب املتمثلة

والظروف احمليطة , حينها قد يسبب تاريات تؤثر يف نتائج األنشـطة  

 ..الذاتية واملوضوعية ؛ املختلفة 
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, مستو  الوعي والثقافـة  ضمن موجِّه السلوك , يدخل مما و               

أو  , القناعـة  مـا تفـرزه  العبيـة و  ضـمن نظـم  لـه فاعليتـه   ليكـون  

ـ األ ودورد, وما يتحق  من فعل وأداء , مؤثرات حمددة  ـ امل, ل افع  ةوجه

 .. شعور, وما يلعب يف خضمِّه الشعور والال ةوجهاملوغري 

كمـا  ؤثر التكرار احليـوي للسـلوك ,   نه ما حيتاج من موم               

,  بإجيابياته وسلبياته,  معياجلسلوك الفردي والسلوك ال هو عليه

 .. , والقويم واملنحرفسوي السوي وغري الالسلوك وصور 

ــرف                   ــلوك املنح ــاه الس ــرد باجت ــه الف ــا يتج ــه حينم  وخطورت

Deviant Behavior  دي به إىل ؤ, قد يوقيم , وما يتبناه من معايري

 .. مبختلف صورها وقوتهاو  نحها وجناياتها , ؛ ارتكاب اجلرائم

, لــذا اهــتم علمــاء الــنفس وعلمــاء االجتمــاع بدراســة تلــك                

, وبهـذا   ء االستنتاجات والعالجـات ووضع النظريات املختلفة يف ضو

مع النظريات التقليدية واحلديثـة واملعاصـرة ,   برزت املدارس الت جت

.. وما تتبناه من مناهج تربوية وتعلمية وتعليمية 

7

 

ولتواصــل مواكبــة التاــيريات االجتماعيــة ومــا يطــرأ مــن                

مــؤثرات علــى الســلوك , توجــب االســتمرار يف الدراســات والبحــوث  

, ومـا يعتـب    ووضع اخلط  املناسبة واجملسدة للحقـائ  اإلنسـانية  

على طبيعة تقبل اجملتمع وتفاعله , ومنه مـا يكـون الوصـول لـه     

 .. عن طري  االستبيانات الشاملة لطنشطة املفتوحة واملالقة

 مــؤثراتيلعــب مسـتو  اإلدراك احلســي , و بطبيعـة احلــال  و              

ومبا تتحمل تلـك املسـؤولية   , الكلمة املسموعة واملقروءة واملرئية 
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ومـا يعقبهـا مـن    , كالتلفاز واملذياع والصـحف   ؛ ات املختلفةالقنو

الذي جعل العامل ضمن ( االنعنت)توسع يف جمال شبكات االتصال 

 ..شاشة احلاسوب وِعربها

الفهم واالستيعاب العبـوي  وبصمات وكذلك تظهر فاعلية                

ه ليكـون الـراب  املفصـلي    على السلوكيات وما تعتمـده وتتبنـا  

, والذي يذخـذ   , ليبين سلوكية أخالقية وأخالقية السلوكألخالقيا

اإلدراك احلسي السليم فذعليته مبستويات األحاسيس املاديـة وغـري   

.. , وعواقب اخلري والشر داخل البيئة اجملتمعية  املادية وسالمتها

7

 

أن لكـل جمتمـع خصوصـية وعموميـة      وال نافل حقيقة ؛              

العـرف   أو ضـاوطات وردع  ما تـؤمن بـه   قية مبحدداتنظرته األخالو

وقـوة  , , ونسبة فاعليـة كـل واحـدة منهـا      والقانون والشرع اإلني

 ..اجملتمع  -حراكها للفرد 

ــؤثرات املصــاو الفرديــة واجلماعيــة ,                     ورمبــا تكــون مب

, ومـا   اجملتمـع  -اوة األفكار احلاصـلة لـد  الفـرد    ومستو  دقة ونق

 .. بناء الشخصية من مستو عليها يعتب 

ــاء                   ــوة بن ــك وق ــتو   اس ــل , مس ــل املراح ــد ك ــر عن وتظه

الشخصية , والت تسهم يف بناء قوة احلضارة , وما يسهم مـن خالنـا   

على اخلري واحملبـة   بتوجهاتها وتعاونها ات احلضارة اإلنسانية  يف

 ..  واالستجابة اظم بناء ثقافة االنتماءوالسالم , وتع

             ّ ــال ــامهم الب ــاع اهتم ــنفس واالجتم ــاء ال ــل علم ــا  ويواص , مب

األخالق , وما يتجه من اجتاه نظـري , كمـا هـو     -يتضمنه السلوك 

احلاصل من خالل طروحاتهم , وما يـتم مـن اسـتنتاجات عمليـة مـن      

                                                 
0
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خالل الدراسات امليدانية املتنوعـة , وهـو اجتـاه يـدل علـى االهتمـام       

للنهـوض  لعبوي , ومـا يسـهم يف وضـع اخلطـ  العبويـة املناسـبة       ا

 .. باجملتمع 

جلوانـب تطـوير   ( بياجـه ) اما قام بهومنه الدراسة امليدانية الت              

املعتقدات األخالقية عـن طريـ  تقـديم بعـض القصـ  لططفـال       

, ومن خالنـا ميـز بـني مـرحلتني رئيسـيتني يف اـو        (عينة البحث)

األخالقيـة التابعـة واألخالقيـة    : م الطفل عن األخالقيـة وهمـا   مفهو

ــة     ــرية واألخالقي ــون قس ــة تك ــة التابع ــّد األخالقي ــتقلة , وع املس

 .. املستقلة تكون بصورة التعاون 

دراســته الســلوك األخالقــي كــل مــن  باجتــاه آخــر يفقــام و              

 نة مــحــدواكــان  ــة الشخصــية  , وعنــدها (هارتشــورن ومــاري)

 ..  تؤدي إىل أفعال معينة, ونتيجتها العوامل الت تتفاعل 

ما جاء به من أفكار , وعلـى الـرغم   و , (دوركيم)دراسة أما                

عد َمـْن وضـع الدعامـة    , إال أنه ُي ما كانت عليه من بعض السلبيات

 .. األساسية يف اجلانب العبوي األخالقي لعلم اجتماع الطفل 

ــال              ــن إمج ــًا ميك ــوي     وعموم ــب احلي ــذا اجلان ــدعم ه ــا ي م

 :اآلتي ب والضروري

االهتمـــام بالدراســـات والبحـــوث اخلاصـــة بالســـلوكيات  .7

اإلنسانية على مستو  الدولة , وتلك لوضـع خطـ  تربويـة    

الدراســية ,  -قوميــة ملختلــف املراحــل العبويــة    مناســبة و

ــة     ــالم املختلف ــائل اإلع ــالل وس ــن خ ــه م ــهو, وتفعيل ام إس

 .. منظمات اجملتمع املدني 

التعليميـة ,  العبويـة و بناء نظام تقوميي ملختلف الكوادر  .2

لـد   توجيـه السـلوك األخالقـي واإلنسـاني     مـا يـدعم   ومنه 

 ..خمتلف الشرائح اجملتمعية 
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بناء نظـام لتطـوير وسـائل العبيـة والتعلـيم  ومـا تتطلبـه         .3

تمـع  , ومنه ما تدعمـه منظمـات اجمل  وسائل محاية اجملتمع 

 ..املدني 

, لرفـع الـروح املعنويـة لـد       بناء نظام حوافز مادية ومعنوية . 

الكــوادر التعليميــة , وميتــد حتــى علــى مســتو  الطلبــة 

والتشـجيع   ةاخلالق ةنافس, وخل  روح املبادرة وامل والعاملني

على كل ما هو متطور وكل ما هـو جديـد يـدم التقـدم     

 ..وبناء اجملتمع 

لتطوير والتعاون والتفاعل مـع كـل مـا    بث روح التنمية وا .5

, واستثمار الطاقات حبسب خطة عقالنية لسـلوك   هو قويم

ــب  ــور ومواك ــي متط ــور  أخالق ــدر للتط ــة دون ه , واحليلول

األلفة والتماسك الداخلي للفرد  وبناء روحالطاقات البشرية , 

مـع احملـي    واملثمـر   املتبـادل  واجملتمع , وكيفيـة التعـاون  

 ..ليب متوازنة وإنسانية بذسا , اخلارجي

االهتمام بالتماسك األسري , ووضع خطـ  للـوعي املناسـب     .2

ألفــراد األســرة , مــن خــالل التكامــل الســلوكي القــويم , 

 ..احلضارية  -بذرقى السبل األخالقية 

 ن النظر إىل أهمية االهتمام باملناخواستكمااًل البّد م               

, وما  , والشعور باملسؤوليةء وتذصيل الشعور باالنتما ياألسر

تتطلبه الرعاية الصحية بالتعاون مع املؤسسات الصحية , ودراسة 

املشكالت االجتماعية للمستفيد , واإلسهام يف حل املشكالت , 

وتلك بالقيام بالدراسات والبحوث , وتفعيل نشا  الباحث 

فادة من إسهاماتها يف البحوث ستاالجتماعي , وجهات ممكن اإل

دراسات الت تعاجل املشاكل األسرية واالجتماعية , فضاًل عن وال

 ..معاجلات مسرية املؤسسات تات العالقة باألمر 
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 الثالثاملبحث 
 بني البناء األسري  

 ومنظمات اجملتمع املدني
 

 :وحماور ما سيتم اخلوض فيه ضمن هذا املبحث هو اآلتي               

 .املدني يف بناء األسرة واجملتمع  إسهام منظمات اجملتمع: أواًل 

والعالقة بني العبية ومنظمـات اجملتمـع    األخالقية املسؤولية: ثانيًا 

  املدني

 

 إسهام منظمات اجملتمع املدني : أوالا 
 يف بناء األسرة واجملتمع

 

,  و اسكه واجتاهات بناءهالتكوين األسري يسهم طبيعة              

ة اجملتمــع ومســتقبله ومســتو  قوتــه , نــوا ويؤهلــه يف أن يكــون

ــذ   ــدها تنش ــال ووعن ــور   أعم ــذنها أن تبل ــن ش ــعكة م ــاو مش مص

إسـعاتيجية  التنظيمات تات احلاجة نا , فتكـون مهامهـا وأهـدافها    

 ..مشعكة 

ــاد                ــي  املب ــ  ترس ــة وح ــى   القومي ــك مبنح ــر وارد للتماس أم

 .. العبوي البناء ستقامة الفكر واملعارف التنموية احملققة ال
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يبدأ اهتمام منظمات اجملتمع املدني باألسرة , والبناء  وعندها             

ـ القائم علـى أسـاس وحـدة األسـرة العبويـة , و      عنهـا مـن    ا يتبلـور م

 ..من األسرة  الذي يبدأ  اسك اجملتمع

مـن  وسـالمتها  وهنا ميكن االستفادة العبوية وتطبيقاتهـا                

إىل الكل األسرة , وصعوده الداعم  –املتمثل بالفرد اجلزء بناء  نظام

الدقة أعلى مستويات اجملتمع , لتحقي  مكاسب  -املتمثل باألسرة 

 ..واجلودة يف النتائج 

 , أو ميكن االستفادة منه, بشكل وبآخر  ورمبا يالئم تلك              

, JIT  (Just In Time )ظـام  نيف اجملـاالت العبويـة والتعليميـة ؛    

ـ   ( Six Sigma) نظام و يكـون  ا مـن اهتمامـات بـاجلودة , و   , ملـا ن

األخـذ بنظـر االعتبـار ,    , مـع   اخلطذ على وفقه صفري وبال خملفات

..التخصصية الئمته االعتناء مب

7

 

وكما هو عليه مثاًل ؛ إيصال املعلومـات الدقيقـة للمتلقـي                  

ضل النتائج العبوية والتعليميـة  بشكل يتفاعل معها ليتحق  أف

, املنظمـات األسـرية   ووبإسهام مشعك بني منظمات اجملتمع املـدني  

 ..الر ية وغري الر ية 

, وثقافة احلقوق والواجبات قوق احلمحاية من جهة أخر  فإن و            

وما يقوم عليه تلك الكيان االجتماعي , , وتفاعلها بدأ من األسرة ت

 ..االجتماعي  –خالل األداء األسري نس  احملق  من الجمريات و

اإلسـعاتيجيات الشـاملة    صـياغة ا يعتمـد عليـه يف   مموهو              

منـه محايـة   دعم منظمات اجملتمع املدني , وما يتطلب من , و للدولة

  ..األسرة واجملتمع 

ــذكر , أن و             ــدير بال ــى ال ج ــ  ننس ــة  اخلط ــربامج العبوي  وال

, ومـا يتوّجـب مـن محايـة حقوقـه املنظـورة وغـري        وأهميتها طفل لل

                                                 
0
 ..للباحث دراسات يهكا الللوص يي مجاالت االنتاج والتريي  والتاليم  - 
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, بـال التـذثري علـى اإلسـهامات      يف أي مكان يتواجد فيـه , املنظورة 

ــل ,    ــية الطف ــية وشخص ــك نفس ــاء و اس ــرة يف بن ــة لطس اإلجيابي

.. واستجابته ألداء السلوك القويم

7

  

 ٍء ِض اْلَخاِلَيِة َما ُأْلِقَي ِفيَهـا ِمـْن َشـيْ   ْرَوِإنََّما َقْلُب اْلَحَدِث كَاأَل)               

( َقِبَلْتُه

2

 .. 

, يــبني مــد  أهميــة ومضــمون مــن مضــامني الــن  املبــارك              

اهتمام كـل اجلهـات العبويـة , ومنهـا منظمـات اجملتمـع املـدني ,        

البنـاء   لعسي  ,باملراحل العمرية لإلنسان , والسيما مرحلة الطفولة 

 ..القويم , ليكون داعم ملرحلة التعليم املتقدِّم العبوي  – التعلمي

مبين , والسيما حينما يكون لتخطي  الدور الكبري لبهذا و             

األسس السـليمة يف   وبناء تكاملية, الدراسة والتحليل  عم  على

الذي , يف بناء األسرة واجملتمع  إسهاماتهاوها اتتلبية احلاجات وإشباع

وما يتوافر من جوانب ماديـة ومعنويـة   , ن املعلومات والبيانات يبدأ م

 .. بشريةالوارد املواستعدادات و قدرات وخربات ما  تلكه 

ـّاء الفاعل أن تذخذ منظمات اجملتمع املدني دورها وألجل             , والبن

العمل من سالمة  , وما يتطلبه عمل على االجتاه التطوعيالالبّد من 

ــريي و ــيطهاخل ــبل تنش ــات   س ــني املنظم ــاون ب ــبين التع ــكل ي بش

احليلولــة دون أن تلبيــة وإشــباع احلاجــات املتنوعــة , ول واجملتمــع ,

 .. ةخاصومكاسب موجهة لفئة معينة تكون 

بـال  , تتصف مسريتها يف خدمـة األسـرة واجملتمـع     البّد أن بل             

االجتـاه عنـد   و .نهضة اجملتمع و اسكه وتعاونـه  لدف ان ييز , و

                                                 
0
دار التليايي  للتباعيي   / المييدالل إليي  علييم االجتميياع    / إحسييان محمييد الحسيين   . د : راجييع مييلال    - 

  0988/  0ط/ لبنان / ييروت / والنشر 

 . 0989/ الارا  / يغداد / متايع التاليم الاالي / علم النف  التريوي / آمال أحمد ياقوب . د   -

.الملدر السايق / جون إهرنبرغ  -
2
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, مـدروس  بشـكل  هـا  لخـروج من طـ  ل خمبا يتطلبـه مـن   األزمات , 

..واالبتعاد عن العشوائية واالرجتالية يف العمل 

7

 

منظمات اجملتمع املدني لتكون حلقة وصل  تتطلع عندهاو              

خدمـة النـاس ومحايـة     مـنهج بني اجملتمع والدولة , فيجب أن تنـتهج  

تفـاهم مـع   ونسـانية , وتكـون حلقـة تفهُّـم     الوطنية واإل ممصاحله

 ..عنية امللدولة ل املؤسسات احلكومية

إللتقائهـا مـع   قيام هذه املنظمات وأهدافها , هـو   لكون أساس             

خدمة الصاو العام , وتعزيز تلك بالثقافة والوعي الذي من شـذنه أن  

ـ     ى أسـاس يبعث روح التعاون وجتاوز األزمات بني النـاس والدولـة عل

 انادفـة بنـاء دولـة املؤسسـات     ه يفحتققما إنساني , ومنه و تعاوني

على أساس مواكبة التطورات احملليـة  لتطبي  بنود حقوق اإلنسان 

..واإلقليمية والعاملية 

2

 

منظومـة مبسـطة   وميكن وضع خمطـ  لتوضـيح فكـرة                  

:آلتي , وكا لقيام األنظمة السياسية ومنظمات اجملتمع املدني

3
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 يبني منظومة مبسطة لقيام (  2) خمط   

 األنظمة السياسية ومنظمات اجملتمع املدني

 

معرفـة  و حتديـد , ميكـن  املختصـر واملبسـ    املخط  بهذا و               

وبناء اجملتمـع املـدني   , نقا  القوة والضعف داخل األسرة واجملتمع 

تخصصة , لتقوم بالـدور احلقيقـي والفاعـل    ومنظماته املتعددة وامل

داخــل البيئــة الشــاملة الــت تعمــل مبنظومــة الفــرص والتحــديات , 

يف بناء نواة اجملتمع وأواصـره املتماسـكة واملتكاملـة    واملواكبة 

قياا 

 األسر 

قياا 

 المجتمع

قياا 

األعرا  

 والتقاليد

 

 قياا الدول 

 قياا

األنظم  

 والقوانين

 

األنظم  

 السياسي 

قياا 

المجتمع 

 المدني

 

حاج  

لدياع عن 

 الحقو 

 

منظمات 

المجتمع 

 المدني

طبيا  

التااون 

 والنتائج

 مؤثرات التنمي  والتتوير

مي  والتقويمي  يوالمالومات التقي

 المرتد  والمستجد  والمستدام 
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الكفيل يف فاعليـة  الدور حيوية  , واستدامة لقيام جمتمع متعاون

 .. واملخاطرالتهديدات  ي  بهم منمما حيية الوقا, و األداء

وكجانب توضيحي ؛ يظهر عند فقدان أي حلقة من حلقات                 

وما له عالقة بها , وما يعتب عليها , األسرية  –املنظومة االجتماعية 

ـ  اك العالقـات األسـرية   من تهديد لطخالقيات , يؤدي إىل اخللل وإرب

 ..واإلنسانية 

ــ                 ــيابية ومـ ــدان انسـ ــا فقـ ــات ورمبـ ــوق والواجبـ واطن احلقـ

واملسؤوليات الر ية وغري الر ية , يـربز حينهـا تفكـك األسـرة     

ــل لط  ــدان املعي ــان , وفق ــرد واحلرم ــاء  والتش ــيهم النس ــا ف ــرة , مب س

 .. واألطفال

 

 املسؤولية األخالقية : ثانياا 
 الرتبية ومنظمات اجملتمع املدنيوالعالقة بني 

 

الركيـزة  , وانادفـة  العملية املستمرة  Education لعبيةا              

ــة ــات يف  الفاعلـ ــةمتطلبـ ــارات و الشخصـــيات وتطـــوير تنميـ املهـ

ــنظم  املكتســبة ــاء ال ــا األهميــة البالاــة يف بن ــت ن ــلوكية ال  الس

 ..وتنظيمها , األخالقية واالجتماعية واإلنسانية 

فكـري  المفهوم العبية يـدل علـى تنشـئة اجليـل     ولكون              

تنميــة والتخطــي  لاالهتمــام منــه يتوجــه بو, لقــي اخلو والنفســي

 .. , وبالتدريب والتثقيف التعلم والتعليمبقدرات العقلية ال

ــة و             ــؤثر بال العبي ــذثر وت ــلتت ــر عوام ــ اأُلخ ــا يت ا, ومنه ــ م  عل

 . .منظمات اجملتمع املدني املتبادلة مع العالقات ب
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 تشـعك  وعند البناء العبـوي ومسـتو  سـالمته , يتوجـب أن                

ومنظمــات ر يــة وغــري جمموعــة مؤسسـات   بتحمـل املســؤولية , 

مـن قـّوة    ينبثـ   , , لكـون قـوة اجملتمـع وتنميتـه وتطـوره     ر ية 

اإلسـعاتيجية املسـتمرة    ر أسـاليب العبيـة وخططهـا   يوتنمية وتطو

, ومـا يعمـل مبوجبهـا وفاعليتهـا وديناميـة      واملواكبة للتاـيريات  

 , ومـا يتطلبـه مـن    أساليبها ووسائلها املادية وغري املاديـة والبشـرية  

.. لكاملناسبة لذو ات املتوافقةاآللي

7

 

ـ والعبدعم الربامج واخلط  ليتطلب و                عمـ  اسـتيعابي  , ة ي

االتصــال الثقــايف   و Cultureملتطلبــات الثقافــة   وحــراك الــوعي 

Cultural Contact  ــع ــر ل Societyللمجتم ــع النظ ــدات م لمعتق

Beliefs  ــيم ــل     Fluesوالق ــينة لك ــى رص ــن ُبن ــه م ــا يتطلب , وم

تطويرهـا ,  وتنميتهـا   من اجتاهـات  , وما ميكناملستويات والبيئات 

 ..ء السليم البنااملعرفة و كاحلر

عمليـة   , فهـي  ثـل حـراك   ن الثقافة تتطـور وتنمـو   كولو              

هـم  الرافـد امل يوي واحل الداعم ي, وه نيالعقال Reciprocityالتبادل 

 ثـل مـا ميكـن مـن     ,  , ومفصـلية الثقافـة العبويـة   لعبية ت اذال

.. الشعوب واحلضارات اكخالنا أن يتم به حر

2

 

   :ت العبوية منها ظهر مؤشرات داعمة يف اجملاالتو                

 ..التعلم والعبية والتعليم تكاملية ؛ مستو   -

ومــا اكتســبه مــن العبيــة الشــخ  القناعــة مبــا تعلمــه  -

 ..والتعليم 

                                                 
0
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 ..واالختيار واملالئمة التمييز  -

 ..العمل مبا اكتسبه من التعلم والعبية والتعليم  -

 ..للشخ  مستجدات البيئة الداخلية  -

 ..مستجدات البيئة اخلارجية  -

ردود مـا يـرد مـن    ومات املرتدة , أو املعلوالتاذية العكسية  -

عال والسلوك , وما يعتب من البناء اإلسعاتيجي املستدام األف

 ..واملستمر 

 :وميكن أن جنمل حراكها باملخط  املبس  اآلتي                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القناعة على مستو   –يبني مد  تذثري مستو  العبية (  3) خمط  

 أخالقية وجودة العمل

 

لثقافة العبوية فهي الت تهدف إىل خل  كـادر أو جيـل   أّما ا                

عـن طريـ     سواء كان, ية والعب ةسؤوليامل أعباء حملت, ي إنساني

املؤسســات الر يــة واملتمثلــة باملــدارس واالحتــادات والنقابــات      

أو باألساليب  ,ملؤسسات الثقافية والعبوية واجلمعيات واجلامعات وا

مستوى 

 التريي  

مستوى 

القناع  

 يالتريي 

مل مستوى الا

 يالقناع 

مستوى 

جود  

الامل 

 واألداأل

مستوى 

أالالقيات 

 الامل 

 

 ثقاي  التمييز واالالتباريناأل 
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غري الر ية الت ال تضمها قـوانني وأنظمـة    غري الر ية والعالقات

 .. , كما هو عليه يف البناء الر ي مكتوبة

؛ باآلبـاء واألبنـاء واألخـوة     وتتمثل هذه القو  غـري الر يـة                

احملــددات التوجيهــات وال بــ, ألقربــاء واألصــدقاء ومــا حيــي  بهــم وا

 .. القانونية الر ية

 وهذا بدور ُيظهـر لنـا أهميـة التعـاون والتفاعـل بـني البنـاء                      

ــي   ــري الر  ــاء غ ــي والبن ــبة , الر  ــة واملناس ــاليب املختلف ,  وباألس

 .. وحتديد املوارد البشرية املطلوبة واألدوات املطلوبة واملتوافرة

لعبيــة الثقافيــة ومبختلــف وا الثقافــة العبويــةتتكامــل و              

,  , مــع  هيــد األرضــية املناســبة للفــرد واجملتمــع  وســبلها أبعادهــا

ــتقب   ــتيعاب أو اس ــتعداد الس ــة ال   واالس ــورة واعي ــات بص ال املعلوم

 .. عشوائية

ا ميكن إمجاله بعـد مـا تقـدم    أهم م من بني وميكن إمجال              

 :  ياآلتب

تبــدأ احلالــة العبويــة واللبنــة األساســية للعبيــة والســلوك   -7

ــرة ــن األس ــايف م ــالتوازي , و الثق ــة ب ــدأ املســؤولية العظيم تب

ــل  ــية الطف ــاء شخص ــبرية لبن ــة والك ــية والعقلي ,  ؛ النفس

مــن خــالل قنــوات األحاســيس , املناســبة نــا وباالســتعدادات 

ــددة ــالمة     احمل ــب س ــت تتطل ــرية , ال ــمعية والبص , كالس

 ..  مؤدياتها إاّل وهو األتن والعني واللسان واألنف

للحــد دون ,  احليلولـة دون وقـوع ازدواجيــة ثقافيـة وتربويـة     -2

بـني الفــرد واألســرة   يف املهــام واألدوار واملســؤوليات التنـاقض 

نية , وتلك بإتبـاع أفضـل األسـاليب اإلنسـا     واجملتمع والدولة

 ..  والعنف الصراعو الكراهية توليدللحيلولة دون 
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, الت باإلمكان التذثري إجيابيًا  االهتمام باألساليب التقوميية -3

, وتقـويم أسـاليب العبيـة الـت تتواصـل       على الفرد واألسرة

 ..  مع العبية املدرسيةوتتكامل 

 االهتمام بتنمية القـدرات العبويـة والثقافيـة لـد  الكـادر      - 

وكـل املراحـل   , على كل املسـتويات  ,  عليميالتو العبوي

التعاون بني الطالب واملدرسـة   روحو العالقات , وبناء الدراسية

 . . أو اجلامعة

إجناز املؤ رات والندوات الفاعلة الت تؤدي باألسرة واجملتمع  -5

ــة  ــول الناجحـ ــاليب احللـ ــات إىل أسـ ــالل   واملؤسسـ ــن خـ , مـ

 .  االستنتاجات والتوصيات املناسبة

ــائ -2 ــام وس ــؤثرة يف  قي ــيات امل ــام بالشخص ــالم وباالهتم ل اإلع

, لعـرض   , وتلك من خالل اللقـاءات اليوميـة   اجملتمع واألسرة

, ممـا يتـيح    اإلجنازات العلميـة والعمليـة والسـرية الذاتيـة    

 .. لطسرة وأفرادها إىل اإلقتداء بهم وتقويم تربيتهم

للمؤسسات العبويـة بشـكل عـام , ومنظمـات اجملتمـع      و               

جمموعـة أنظمـة   املتكونة مـن  الثقافة دني , دور يف بناء وتقويم امل

خصائصـها  و خلصوصـياتها , و اجملتمع والدولـة  داخلعاملة وفاعلة 

 ..واملوروثة  املكتسبة والفطرية

 الـوظيفي  قيـيم تإاّل املوازنـة لل  عواملها املستقلة والتابعـة ما و             

ــويم  ــي  والتق ــي  -األدائ ــوعي  , واألخالق ــتو  ال ــن مس ــب م ــا يتطل م

 .. انفتاحها وتعاونها املشعك مع الثقافات اإلنسانية تطلباتمل

ــع                ــهال واجملتم ــذاتي  ميكن ــاء ال ــ  االكتف ــراء ل أن حيق لث

االحتفــاظ باخلصوصــيات   ولكــن ميكــن ,  العبــوي - الثقــايف

, كما هو احلال ملنظور الثقافة وبصمات اجملتمع احلضاري األصيل 
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بناء شخصية  يفيوي بشكل ح اأثره, والعربية والثقافة اإلسالمية 

 ..  وكمجتمعوكجماعة اإلنسان كفرد 

ملسـتو   باخلصوصـيات والعموميـات   ومنه مؤشر ما يتعلـ                  

ــر   ــ  مبؤش ــا يتعل ــا , وم ــا وال مادياته ــات مبادياته ــتقرار اجملتمع اس

االهتمام مبستقبل السلوك اإلنساني والتكافل االجتمـاعي , ومـا   

ي تتحملــه الدولــة ميتــد ويتكامــل مــع الضــمان االجتمــاعي الــذ 

 ..ومؤسساتها املتخصصة 

أعبـاء هـذه املسـؤولية     بشكل مشعك , حتمُّللذا البّد من و              

صفة نا  منظمات جمتمع مدني واالهتمام ببناء,  ثقافيةالعبوية وال

ملعاجلة التطورات , ومبا فيه ما  املرونة والفاعلية واالنسيابية املناسبة

, خلط  الشاملة واحليوية لبنـاء اإلنسـان   او الدراسات ضعيتعل  بو

 ..بشكل مستدام , وومحاية حقوقه املنظورة وغري املنظورة 

خلدمـة   وهنا تربز أهمية وفاعليـة منظمـات اجملتمـع املـدني                   

ما السليم و ويالعب, ومنه أنشطته يف البناء  ه اسكوتات اجملتمع 

علـى نسـ     , واحلفـاظ  األصيلة قوميةالثقافة اليتطلب من الوعي و

اإلسهام يف دعم ما حيمـي مواقـع الضـعف والفجـوات الـت      انسيابية 

ــا     ــع ن ــعاق , ووض ــن االخ ــعوب م ــارع للش ــور املتس ــن التط ــد ع تتوّل

 .. العالجات املناسبة 

تكون منظمات اجملتمـع املـدني ,   البد أن  وحلماية اجملتمع ,             

يعتب عليـه  وما ,  ن يتحمل املسؤولية العبويةَم العني الرقيب على

 مسـرية  يفمن مسـتو  ثقـايف طصصـي شـامل , ليـؤثر باإلجيـاب       

, واستيعاب اآلخر والشعور باملسؤولية تنمية القدرات واإلمكانيات 

املـرأة الضـعيفة الـت    الطفـل و متطلبات األخالقية لذوي احلاجات , و

 ..  معيل نا يسل
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 القسم الثاني
 اجلانب امليداني

 

نظـري , ومنـه مـا يتعلـ  مبحـاور      بعد استكمال اجلانـب ال               

منـه  موضوعات البحث ملنظمات اجملتمع املدني واألسرة واجملتمـع , و 

 ..  ما يعتب عليها من املسؤولية األخالقية حلماية األيتام واملشردين

نتناول يف هذا القسم من البحث , ما يتعل  باجلانب امليـداني                

الزيـارات امليدانيـة ,   الذي   معاجلته من خالل اسـتمارة االسـتبيان و  

الدولـة يف النجـف األشـرف , التابعـة      مؤسسات بدورمنها ما يتعل  و

لوزارة العمل والشؤون االجتماعية , وما يتعل  باستمارة االستبيان 

 : آلتي كااستطراده سيكون ومعطياتها , و

 . ومؤسساتها ما يتعل  بدور الدولة: أواًل 

 .املقابالت الشخصية واستمارة االستبيان : ثانيًا 
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 ومؤسساتهاعلق بدور الدولة ما يت: أوالا 
 

وبهذا كان جانب من الدراسة امليدانية , هو زيـارة دار الدولـة                 

, وكـان اللقـاء مـن    ( حي املثنى ) لرعاية الرباعم يف النجف األشرف 

مدير الدار والعاملني فيه واملستفيدين مـن دار الدولـة مـن األطفـال ,     

ــ   ــي عل ــث , واطالع ــ  بالبح ــا يتعل ــدي م ــكر يف تزوي ــم الش ى ون

 ..اخلدمات القائمة يف الدار 

ــرباعم                 ــة ال ــة لرعاي ــادر دار الدول ــ  بك ــائية تتعل ويف إحص

 :األيتام يف النجف األشرف كانت كاآلتي 

 : التحصيل الدراسي للعاملني يف دار الدولة : أواًل 

 

 األعداد التحصيل الدراسي

 1 سبكالوريو

 1 دبلوم

 2 معهد 

 7 إعدادية

 2 مركز تدريب

  7 توسطة فما دونم

 31 اجملموع
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 :العنوان الوظيفي : ثانيًا 

 األعداد  العنوان الوظيفي

   باحث اجتماعي 

 7 مدير حسابات

 7 رئيس مالحظني

 7 رئيس مهندسني. م

 7 حماسب

 7 مربمج نظم ومعلومات

 7 أمني خمزن. م

 7 مدرس

 7 معلم أول

 7 معلم رابع 

 2 معلم

 3 مدير فين

   ون مدير فينمعا

 3 مالحظ فين

 7 كاتب

 2 رئيس حرفيني أقدم

 2 رئيس حرفيني

 7 حريف أول 

 2 حريف

 3 خدمات أقدم. م 

 7 سائ 

 2 موظفة خدمة

 31 اجملموع
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 :املستفيدون من دار الدولة لرعاية الرباعم 

 

سبب دخول 

 الدار 

تاري  دخول 

 الدار

املرحلة  التولد 

 الدراسية 

تفكك 

 ريأس

 ثاني ابتدائي  211/ 5/71 1/2177/ 

تفكك 

 أسري

 ثاني ابتدائي  211/ 5/71 1/2177/ 

تفكك 

 أسري

 ثاني ابتدائي 31/1/2113 71/2177/ 7

 ثالث ابتدائي 25/7/2117 31/3/2177 وفاة األب

 ثالث ابتدائي 77/77/2112 31/3/2177 وفاة األب

 ئيثالث ابتدا 2113/ 21/1 1/71/2172 وفاة األب

 رابع ابتدائي 2112/ /31 1/71/2172 وفاة األب

 رابع ابتدائي 21/1/2113 2111/ /21 وفاة األب

 رابع ابتدائي 27/3/2112 31/1/2172 وفاة األب

خامس  25/1/7111 1/3/2172 وفاة األب

 ابتدائي

خامس  21/1/2117 1/1/2171 وفاة األب

 ابتدائي

 خامس 72/2/2111 1/71/2177 وفاة األب

 ابتدائي

تفكك 

 أسري

 أول متوس  7111/ /2 21/2/2112

 أول متوس  25/72/7111 1/1/2171 وفاة األب
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 أول متوس  5/1/7111 3/72/2112 وفاة األب

 أول متوس  2/7111/  3/72/2112 وفاة األب

تفكك 

 أسري

 ثاني متوس    21/5/7111 27/72/2171

 

, نتطلـع ِلمـا ورد يف   ولفهم جانب مما يتحمله من مسـؤولية                 

الــدليل ؛ بــذّن دور الدولــة هــي مؤسســات اجتماعيــة إيوائيــة تقــوم  

ــاالت    ــن ح ــانون م ــذين ُيع ــداث ال ــاار واألح ــال أو الص برعايــة األطف

التفكك األسري أو من فقدان أحد األبوين أو كالهما , وعلى وف  

:أواًل  21املادة  7111لسنة  722قانون الرعاية االجتماعية 

7

 

األجواء السليمة نـم للتعـويض عـن احلنـان العـائلي       توافر -

 .الذي افتقدوه 

 .جعلهم يشعرون باملساواة مع اآلخرين من األطفال  -

تستقبل من كان عمره بني حديث الـوالدة والثامنـة عشـر     -

 . 37من العمر وتلك على وف  املادة 

تؤمن نم املذكل وامللبس جمانًا مع مصروفات جيب وكافـة   -

 .احتياجاتهم 

 .توافر الوسائل العفيهية والثقافية والرياضية والفنية  -

ــة    - ــة واجلماهريي ــات الر ي ــع اجله ــاون م ــم بالتع ــل ن تعم

كـوزارات  , املختلفة من أجـل تقـديم أفضـل اخلـدمات نـم      

ــباب ــحة والش ــة والص ــات  العبي ــالم ومنظم ــة واإلع والثقاف

 ..أخر 

                                                 
0
/ وزار  الامل والشؤون االجتماعي  / دليل الامل يي دور الدول  / قسم دور الدول  : راجع  - 

 . 0988/ متبا  الامال المركزي  /   دائر  الرعاي  االجتماعي
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م إحلاق املستفيدين مبراحـل التعلـيم املختلفـة حسـب فـآته      -

 .العمرية 

ــة     - ــية واالجتماعي ــة والنفس ــواحي البدني ــن الن ــئتهم م تنش

ــوية    ــية الس ــاء الشخص ــة وبن ــة والكرام ــة باحلري والعقلي

 .املتكاملة للطفل 

 .سنوات    –دور الدولة لططفال ؛ من مرحلة الرضاعة  -

سنة , ويشمل مرحلة الروضـة   72 –  دور الدولة للصاار من  -

 .سنوات  2 -  بني 

سنة , وجيوز  ديدها سـنة   71 – 72لطحداث بني دور الدولة  -

الدراسـة  ) أخر  وتلك يف حالة املستفيد يف املرحلـة املنتهيـة   

أو مــا ُيعادنــا , وهنــاك دور خمصصــة للبــنني  ( اإلعداديــة 

 ..وأخر  للبنات 

 ..تنمية القدرات لد  املستفيد وبرامج تدريبية  -

 .ات النفسية برامج ترفيهية لتايري الواقع األليم والضاوط -

التعاون مع اجلهات املعنية من الوزارات واملؤسسـات الر يـة    -

 .ومؤسسات اجملتمع املدني 

ودور الدولة التابع لدائرة اخلدمات االجتماعية يف املؤسسـة                   

لسـنة  ( 5)العامة للرعاية االجتماعية , وعلى وف  صدور قانون رقـم  

انية من نظام دور الدولة ؛ هو , فمن أهدافه الذي ورد يف املادة الث 7112

رعاية األطفال والصاار واألحداث الذين يعانون من حاالت التفكك 

وتـوافر األجـواء نـم    , األسري أو فقـدانهم أحـد الوالـدين أو كليهمـا     

ــا , للتعــويض عــن احلنــان العــائلي الــذي فقــدوه   وجتنــب كــل م

ــرين  ــعرهم بـــذنهم دون اآلخـ ــيًا , يشـ ــًا ونفسـ ــربيتهم اجتماعيـ وتـ

, وتعميــ  االجتاهــات والقــيم االجيابيــة يف شخصــياتهم يــًاوتعليم
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وأااطهم السلوكية , واسـتثمار أوقـات فـراغهم مـن خـالل منـاهج       

..منظمة تؤكد صلتهم باجملتمع 

7

 

وكــذلك تنظــيم أوقــاتهم بــني أنشــطة ثقافيــة وترفيهيــة ,                

وتنمية وتطوير املواهب والقابليات نم ؛ كالرسم والنحت والنجـارة  

ياطة , وما يتطلبه من إنشـاء نـادي ومكتبـة مبـا يتوافـ  مـع       واخل

ــار  , أعمــارهم  ــر االعتب ــال , مــع األخــذ بنظ ــة ؛ لططف بــذن دور الدول

والصاار واألحداث , وتعويض مـا فقـدوه مـن رعايـة تويهـم , ويـتم       

قبونم من خالل جلنة مشكلة للنظر بذلك , لذا عند زوال األسـباب  

..يتم ضمه إىل أسرته 

2

  

 

 الت الشخصية واستمارة االستبياناملقاب:  ثانياا 
 

على دار الدولة لرعايـة الـرباعم    واإلطالعوفضاًل عن الزيارة               

,   استكمال الدراسة امليدانية مـن  ( حي املثنى ) يف النجف األشرف 

وأسواق الكوفة املقدسـة , والدراسـة   , أسواق النجف األشرف ؛ خالل 

 :متكونة من حمورين 

 .خصية لططفال املقابالت الش -

ــا    - ــتبيان , وم ــتمارة االس ــيني   اس ــئلة املعن ــوض يف أس اخل

 . بالبحث

وتلك للكشف عن بعض اجلوانـب الـت تسـهم يف معانـاة                      

األطفال والعائالت , والسيما مـنهم الفقـراء واحملتـاجني مـن األيتـام      

واملتشردين , وَمن ليس لديهم مذو  , وليس لديهم دخـل مناسـب , أو   

                                                 
0
 . 51ص / الملدر نفسه  - 
2
 . 54 -50ص / الملدر نفسه  - 
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يفي يف املتطلبات واحلاجات املتنوعة للحياة والضـرورية   دخل ثابت

 ..لصيانة كرامة وحقوق اإلنسان 

 

 استمارة استبيان
 

ـ  كشـف عـن     عمل هـذه االسـتمارة نـدف ال                   ا جوانـب مم

ــرّ  ــيم أو املش ــه اليت ــدة  ُيعاني ــرية أو الفاق ــائالت الفق ــاة الع د , ومعان

 ..امُلعيل من عجز  للمعيل , أو الفاقدة أحد الوالدين , أو ما ُيعانيه

ــا                 ــن أجــل أن تســهم فيم وتقــديم املقعحــات والتوصــيات , م

الدولـة ,  مؤسسـات  ميكن أن تسهم به مؤسسات اجملتمـع املـدني أو   

ـ   وز وحاجـة الفـرد العراقـي ,    وما ميكن وضع عالجات للحد مـن الع

 .. ومحاية حقوق اإلنسان , والسيما األطفال منهم 

 

 نوع اإلجابة السؤال ت

 سنة 77 -5 العمر 7

 سنة 71 -72

 نعم - هل أنت يف املدرسة   2

 ال -

دون ســـــن  -

 السادسة

ــد   3 ــى قيـ ــل األب واألم علـ هـ

 احلياة   

 نعم -

 ال -

ماتا يعمـل األب , إن كـان     

 على قيد احلياة  

 

 أعمال حرة -
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 موظف  -

 بال عمل -

ماتا تعمـل األم , إن كانـت    5

 على قيد احلياة  

 أعمال حرة  -

 موظفة  -

 ربة بيت -

لســـــــــد   - أنت تعمل   ملاتا 2

 حاجتك 

ــة  - حاجــــــ

 أسرتك 

هـــل يكفـــي املبلـــّ الـــت  1

 حتصل عليه  

 نعم  -

 ال -

هل يتعرض لـك أحـد خـالل     1

 عملك بسوء  

 نعم  -

 ال -

 نعم  - هل ولي أمرك راٍض عنك   1

 ال -

 هل طاف من ولي أمرك   71

 

 نعم  -

 ال -

ــت    77 ــل ال ــاعات العم ــدد س ع

 تعملها  

5- 2 

 فذكثر -1

عيل بك , إتا هل ُيحاسبك امُل 72

 تذخرت عن احلضور للبيت  

 نعم  -

 ال -

 النهار - أكثر أوقات عملك يف 73

 الليل -

 نهار وليل -
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 :وكانت نتائج اإلجابة على ورقة االستبيان كاآلتي 
 

 اجملموع االجابة نوع اإلجابة السؤال ت

 سنة 77 -5 العمر 7

 سنة 71 -72

 % 2 أي  22

 % 1 أي  2

51 

هل أنت يف  2

   املدرسة

 نعم -

 ال -

دون ســن  -

 السادسة

 % 2أي  3

 % 12أي  3 

 % 1أي   

51 

هــــل األب واألم  3

علـــــى قيـــــد 

 احلياة   

 نعم -

 ال -

 %  21أي   3

 % 32أي  72

51 

ماتا يعمل األب   

, إن كان على 

 قيد احلياة  

 

ــال  - أعمــ

 حرة

 موظف  -

 بال عمل -

املشمولني 

72 

1 

 -

 عاجز 1

72 

ماتا تعمـل األم   5

, إن كانــــــت 

 علـــــى قيـــــد

 احلياة  

ــال  - أعمــ

 حرة 

 موظفة  -

 ربة بيت -

 % 72أي  2

 -

 % 11أي    

51 

لســـــــد  -  ملاتا أنت تعمل 2

 حاجتك 

ــة  - حاجـــ

 % 22أي  77

 % 11أي  31

51 
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 اسرتك 

هـــل يكفـــي  1

املبلـــــّ الـــــت 

 حتصل عليه  

 نعم  -

 ال -

 % 31أي  75

 % 11أي  35

51 

هل يتعرض لك  1

ــالل   ــد خــ أحــ

 عملك بسوء  

 نعم  -

 ال -

 % 12أي  32

 % 21أي   7

51 

هل ولـي أمـرك    1

 راٍض عنك  

 نعم  -

 ال -

 %   أي  22

 % 52أي 21

51 

ــن  71 ــاف م ــل ط ه

 ولي أمرك  

 

 نعم  -

 ال -

 %  2أي  32

 % 32أي  71

51 

عـــدد ســـاعات  77

ــت  العمــــل الــ

 تعملها  

5- 2 

 فذكثر -1

 %   أي  22

 % 52أي  21

51 

ــبك   72 ــل ُيحاس ه

امُلعيل بـك , إتا  

ــن  ــذخرت عــ تــ

احلضور للبيـت  

  

 نعم  -

 ال -

 % 12أي  31

 %  2أي  72

51 

أكثــر أوقــات   73

 عملك يف

 النهار -

 الليل -

نهار  -

 وليل

 % 51أي  25

 % 32أي  71

 %  7أي  1

51 
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 املبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 

ية , سيكون كا ما تقّدم من اجلوانب النظرية وامليدانبعد و              

 :اآلتي  البحث حمتو  ختام

 . االستنتاجات: أواًل 

 . التوصيات واملقعحات: ثانيًا 

 

 :اجات االستنت: أوالا 

 

وبعد أن استطلعنا جانيب البحث ؛ النظري وامليداني , تبني لنا                

 :من بني أهم االستنتاجات اآلتي 

ُيعاني الصاار الذي حيددهم قانون الرعاية االجتماعية مـن   -7

ممــــن   % 52ســــنة , الــــذين يشــــكلون  72 - 5العمــــر 

ــة      ــانون الرعاي ــددهم ق ــذي حي ــداث ال ــتطالعهم , واألح اس

% 1 سـنة , الـذين يشـكلون     71 -73ن العمـر  االجتماعية م

ممن   استطالعهم , والذين هم يعملون يف ميادين العمـل  

مــن األيتــام واملشــردين , املشــاكل املتعــددة يف ( األســواق)

 ..داخل أسرهم , ألسباب عوز األسر , وحاجاتهم إىل معيل 
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 % 12لكثري من املخاطر , ونسبتهم يواجه الصاار واألحداث ا -2

ك لتعرضـهم إىل أبشـع أنـواع االسـتاالل والقسـوة يف      , وتل

ــرد , أو      ــة   ــا يف حال ــهم ؛ إم ــا جيعل ــل , مم ــادين العم مي

 ..استسالم لطمر الواقع , لكسب األموال 

يدلل غالبًا , أن الصاار واألحداث الذين يعملون , الرغبة يف  -3

, % 22كسب أرزاقهم وأرزاق أسرهم , ونسبة سد حاجتهم هـو  

, ويدلل على سالمة االجتاه وحالـة  % 11سرهم وسد حاجات أ

صحية , وهو ما يوجب علـى اجلهـات املعنيـة مـن مؤسسـات      

الدولة ومنظمات اجملتمع املدني والبيئة الت يعيشـون فيهـا   

علــى الطريــ   مللنظــر بــاألمر مــن بــاب التشــجيع الجتــاهه 

ال يكفي % 11الصحيح واألخالقي , وباملقابل اخلطورة بذّن 

 ..سد حاجتهم 

, إن %   2ضعف الصاار واألحداث أمام ما يواجهونه من قسوة  - 

مل يكن من بعض األفراد , فإن مواجهتهم لطبيعة األعمال , 

 ..والكيفية الت يكتسبون فيها األموال من حالل وحرام 

مل %  11رمبا يتم استاالنم يف األنشـطة املنحرفـة , لكـون     -5

س لـه انـم إاّل   يسد حاجة أسرتهم , لكون احملتـاج مـنهم لـي   

الكسب , وإاّل   معاقبته من األشخاص الذين أرغموه على 

 ..مثل هكذا عمل وكسب 

رمبــا ال يــتم يف غالبيــة األحــوال ســؤال تويهــم عــن مصــدر   -2

الكسب , لنظـرتهم لكسـبه , أكثـر مـن نظرتـه مصـدر       

الكســب يف حــالل أو غــري حــالل , أو حتــى يف خمــاطر مــا  

ذا كانت نسبة عدم الرضـى  يعملون فيه , أو األماكن , به

52 .. % 
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مــن ناحيــة أخــر  , حبســب مــا رأيتــه , بــذّن أضــمن ســبيل    -1

ــدة      ــات املعتم ــة أو املؤسس ــوم الدول ــا تق ــحه , حينم وأوض

ــة    ــة يف محاي ــا األخالقي ــانيتها واجتاهاته ــمونة بإنس واملض

وتشــايل الصــاار واألحــداث , كمــا هــو عليــه مؤسســات 

تتحمـل مسـؤوليتها   األيتام واملشـردين الـت تشـرف عليهـا و    

ــت     ــة ال ــن دور الدول ــاًل ع ــيدة , فض ــة الرش ــة الديني املرجعي

 ..تتكفل رعايتها الدولة 

خطورة وحساسية هذه املرحلة من العمـر للصـاار واألحـداث     -1

يف احنرافهم أو جذبهم بشكل أو بآخر يف جماالت منحرفة أو 

هو أن يكون سلوك يتطّبـع عليـه   إرهابية , وأخطر ما فيها 

 % .. 12واألحداث , وباملقابل ما يتعرضون نم  الصاار 

من املخاطر األخر  هو االحنراف بـاملرض النفسـي والعقلـي ,     -1

ومــا قــد يتعرضــون إىل عاهــات مــن جــراء األعمــال , ورمبــا  

تتصف بالعاهات املنظـور أو العاهـات غـري املنظـورة لتخلـ       

منهم لاـم سـرعان مـا ينفجـر يف وسـ  اجملتمـع وبيئـتهم ,        

عـن  %  12واملسؤول عن األسرة ال حياسبهم بنسبة  وخصوصًا

 ..مصدر رزقهم 

لويالت على تويهـم  ا , هؤالء الصاار واألحداث, رمبا جيرون  -71

لني نــم , أو هــم بــذاتهم يســتالون أقــرانهم ثوبيئــتهم واملمــا

وخصوصـًا يف أوقـات االنسـياق    , البعيدين عن هذه األجـواء  

العمل يف الليـل   ,%   7, الليل %  51وراء كسبهم يف ؛ النهار 

, وهذا بطبيعته يؤثر على سـلوكية األشـخاص    32والنهار 

 ..الذي حيتك بهم 
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 :التوصيات واملقرتحات : ثانياا 
 

ومما تقّدم من املباحث واالستنتاجات , ميكن حتديد من بني                

 :واملقعحات اآلتي التوصيات أهم 

ورات ممكــن أن يســتفيد املعــين بــدور الدولــة مــن خــالل د .7

تؤهلهم لالخنرا  يف خمتلف األعمال ومبا يرغبونه , وتلك 

أثناء العطلة الصيفية وبشكل طـوعي ولـيس إجبـارهم ,    

وتنمية وتطوير واستثمار طاقاتهم ومنحهم مبالّ تشجيعية 

حتددها الوزارة , وممكن أن يكون بالتعاون مع وزارات أو 

كـد  ؤمنحهم شهادات تقديرية وتذهيليـة ت جهات معينة , و

قدراتهم وتذهيلهم على جانب معني مـن احلـرف أو   سالمتهم و

 ..اجملاالت الفكرية 

مــن خــالل الــدورات والتذهيــل جلانــب معــني , جعــل هنــاك   .2

نتوج  ـودة مناسـبة ,   املتطبيقات ِلما يتعلمونه , ليتحق  

وممكن أن تكون بالتوجيه من توي العالقة به , بذداء عاٍل 

واهب لديهم , ومنه مبرونة ابتكارية يف تنمية القدرات واملو

فائدة ما يتحق  من و, ما يتحق  من جودة تات مستو  عاٍل 

 ..نم وللمجتمع 

ميكن إفادتهم ماديًا ومعنويًا من خالل ما ُينتجونه , وتلـك   .3

بإقامة معارض لعـرض وبيـع منتوجـاتهم , إن مل يكـن مـن      

خالل املعـرض دائـم يف كـل حمافظـة , فلـيكن املعـرض       

ابه لدور الدولة دوري كذن يكون فصلي أو سنوي , واحتس

واملستفيدين منـه , نشـا  يوضـح مـد  اإلفـادة مـن الفـرد        

 .. والوقت وإدارته وتطوير القدرات واملواهب 



 67 

ممكن اإلفـادة مـن القـدرات املتميـزة ومـن خـالل الـدورات         . 

ا , ومنه ما ُيسمى اآلن بتنمية هاخلاصة يف تنميتها وتطوير

 ..وتطوير اخليال العلمي يف خمتلف االختصاصات 

الشعور واإلفادة من جعـل املسـتفيد مـن دور الدولـة بذّنـه لـه        .5

شخصــيته املتميــزة , ومــا جيعــل منــه شــخ  نــافع داخــل 

اجملتمع , ومما حيق  هذا الدمج اجملتمعـي املتميـز واملميـز    

الشعور  , فيجعل من الشخ , لقدراتهم والتميز بني أقرانهم 

يتفاخر بهـم تويهـم , وهـو بذاتـه     ما منه حيق  , ومبكانة 

 ..االندماج األسري يف التآلف واحملبة  جيعل ما يًُحق 

ــاار .2 ــوص الصـ ــة   ,   صـ ــانون الرعايـ ــددهم قـ ــذي حيـ الـ

والـذين هـم يعملـون يف    , سـنة   72 - 5االجتماعية من العمر 

, البـّد مـن أن يكـون نـم رعايـة      ( األسواق)ميادين العمل 

خاصة , تسهم من انتشـانم مـن خطـورة مـا يتعرضـون لـه ,       

, بإدخـانم يف مـدارس   ويصدر نـم نظـام خـاص حلمـايتهم     

خاصة تدفع نم فيهـا خمصصـات وتاذيـة , ومحـايتهم مـن      

كـان مـا   العنف ومما ُيعانونه من الظروف الصـعبة , سـواء   

 .. يلقونه من أسرهم أو الناس

أما األحداث حيددهم قانون الرعايـة االجتماعيـة مـن العمـر      .1

, (األسواق)عملون يف ميادين العمل سنة والذين هم ي 71 -73

بّد من وضـع نظـام يكفـل نـم خمصصـات وتاذيـة مـع        ال

دورات خاصة يتعلمون فيها أعمال معينـة هـم يتارونهـا ,    

ومـا شـابهها مـن احلـرف ,     .. كاحلدادة والنجـارة واخلياطـة   

 علـيهم  وفتح نم مشاريع خاصة فردية أو مجاعيـة , تشـرف  

, وتتابعهم فيها الدولة , للحيلولة دون تسـربهم مـن األعمـال    

ـ و ,  لكسـب احلـالل  لون نفسـيًا وسـلوكيًا   جعلهم يتوجه
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ــة , أو     ــاميع منحرف ــبوهة أو جم ــات مش ــتالهم جه ــئال تس ول

 ..جماميع إرهابيهم 

البّد من مجع الصـاار واألحـداث مـن ِقبـل مؤسسـات الدولـة        .1

ــدني  ــع امل ــات اجملتم ــاني ومنظم ــكل إنس ــة  , بش , ومعرف

املســببات احلقيقيــة لكــل مــنهم , لاــرض وضــع احللــول  

اإلنسانية , ومحـايتهم مـن املخـاطر املتنوعـة مـن أي مصـدر       

 ..أسرهم قسوة ه من ا يتعرضون لمب ما يتعل  حتىكان , 

تشرع منظمات اجملتمع املدني بنشر الـوعي لـد    يتوجب أن  .1

النـــاس عـــن طريـــ  الكراســـات واحملاضـــرات والنـــدوات 

ــ ــادر الكفــ  وامل ــار الك ــع اختي ــك   ؤؤ رات , م ــادة تل لقي

املنظمات , وممـن ال يكـون نـم أهـداف شخصـية وماديـة       

تمع املضطهد , وعلـى  اجمل حنو اإلثراء على حساب اتواجتاه

 ..كيان هذه املنظمات اإلنسانية  حساب
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 املراجع واملصادر 
 

  املراجع واملصادر العربية : أوالا: 
 : العربيةب الكتب -
 .القرآن الكريم  +

ضـب   / نهـج البالغـة   ( / عليـه السـالم  )اإلمام علي بن أبي طالـب  + 

/ لبنـان  / بـريوت   / ناني دار الكتاب اللب/ 7 / نّصه صبحي الصاو 

7121. 

جلد, انتشارات سيد   ابن أبى مجهور احسائى, عوالي الآللي,  - 7

 . هـ  15 7/ إيران / قم ( ع)الشهداء 

دار الطليعة / املدخل إىل علم االجتماع / إحسان حممد احلسن . د  -2

  . 7111/  7 / لبنان / بريوت / للطباعة والنشر 

مطابع التعليم / علم النفس العبوي / قوب آمال أمحد يع. د   -3

  .7111/ العراق / باداد / العالي 

حتف / أبو حممد احلسن بن علي بن احلسني بن شعبة احلراني  - 

 –بريوت / األمرية للطباعة والنشر والتوزيع / العقول عن آل الرسول 

 . 2177/ لبنان 

الدسـتورية  قـاموس املصـطلحات السياسـية و   / أمحد سـعيفان  . د - 5

 .  211/ لبنان  -بريوت/ مكتبة لبنان ناشرون /  7 / والدولية 



 71 

ــِدْنز  -2 ــوني ِغ ــاعي / أنت ــم االجتم ــة / عل ــّياغ . د: ترمج ــايز الُص / ف

 . 2115/ لبنان  –بريوت /  7 / املنظمة العربية للعمجة 

ترمجة / اجملتمع املدني ؛ التاري  النقدي للفكرة / جون إهرنربغ  -1

ــي. د ــاو , د عل ــاكم ص ــاظم . ح ــن ن ــة /  7 / حس ــة العربي املنظم

 .2111/ لبنان  –بريوت / للعمجة 

الفلســفة االجتماعيــة ؛ / حسـني عبــد احلميــد أمحـد رشــوان   . د  -1

/ املكتب اجلامعي احلديث / واالجتاهات النظرية يف علم االجتماع 

 .  7111/ مصر / اإلسكندرية 

إحســان . د: ترمجــة / مــاع معجــم علــم االجت/ ديــنكن ميشــيل  -1

 . 7111/ باداد / دار احلرية للطباعة / حممد احلسن 

/ موسوعة علم النفس والتحليـل النفسـي   / عبد املنعم احلفين . د -71

 .7111/  لبنان/  بريوت/ دار العودة /  2ج

مركز دراسات / اجملتمع املدني ؛ دراسة نقدية / عزمي بشارة . د -77

 . 2111/  7 / لبنان  –وت بري/ الوحدة العربية 

ترمجـة  / احلمايـة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان     / كلوديو زاناـي   -72

 . 2112/ لبنان  –بريوت /  7 / مكتبة لبنان ناشرون / فوزي عيسى 

ــل  . د  -73 ــد إ اعي ــاري حمم ــاع اإلداري / قب ــم االجتم ــذة / عل منش

 .  7117/ مصر / اإلسكندرية / املعارف 

ــة  - 7 ــم دور الدول ــة  د/ قس ــل يف دور الدول ــل العم ــل / لي وزارة العم

مطبعـة العمـال   / دائرة الرعاية االجتماعية / والشؤون االجتماعية 

 . 7111/ املركزية 

جمموعة مـن الدراسـات   / جمموعة أساتذة من اجلامعات املصرية  -75

 / www. Kotobarabia.com/ والبحوث يف علم االجتماع 

ــد . د -72 ــي حمم ــد عل ــم اجتمــ /  حمم ــيمعل ــة /  اع التنظ دار املعرف

 . 7111/  اإلسكندرية/  اجلامعية
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أخالقيـات العدالـة يف عهـد أمـري     / هاشم حسني ناصر احملنـك  . د -71

دار ( رض ) لطشـع النخعـي    املؤمنني األمام علي بـن أبـي طالـب    

 .العراق / النجف األشرف / أنباء للطباعة والنشر 

/ الجتمـاع يف نهـج البالغـة    علم ا/ هاشم حسني ناصر احملنك . د -71

 .العراق / النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر 

 

 :املؤمترات واجملالت  -
 

املــؤ ر / البحــث العلمــي املؤسســي / عبــد القــادر الشــيخلي . د -71

/ املنظمة العربية للتنمية اإلداريـة  / البحوث اإلدارية / العربي الثالث 

 2113/ مايو /  75 –  7/ رة القاه/ مجهورية مصر العربية 

العبية الثقافية والثقافة العبويـة  / هاشم حسني ناصر احملنك . د -21

العدد الثاني / السنة  األوىل / العراق  -النجف األشرف / جملة ينابيع  /

 .  211آتار   -شبا  / 

السـلوكيات األخالقّيـة وبنـاء    / هاشم حسـني ناصـر احملنـك    . د -27

/ السـنة الثانيـة   / النجـف األشـرف   / جملة ينـابيع  / ع األسرة واجملتم

 . 2115أيار   -نيسان / العدد اخلامس 

نظام األسرة وتنظيمها بني العاث / هاشم حسني ناصر احملنك . د -22

رك ضـمن مـؤ ر األمومـة املذمونـة     اش /واملعاصرة مع دراسة ميدانية 

لعراقية وبالتعـاون  الت أقامته مجعية تنظيم اأُلسرة اوتنظيم األسرة 

اأُلسرة  ي لتنظيمقليماملكتب اإلومع اإلحتاد الدولي لتنظيم األُُسرة 

ومنظمــة الصــحة  وبرنــامج اأُلمــم املتحــدة اإلاــائي العربــي للــوطن

 .  711/  7ك/  1 – 2 يف باداد  ومنظمة اليونيسيف ,العاملية 
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 منظمات اجملتمـع املـدني ودورهـا   / هاشم حسني ناصر احملنك . د -23

 لكلية الدولياملؤ ر العلمي حبث شارك يف / السياسي يف العراق 

 2173/   /  25 - 2من  لمدةاملنعقد لالكوفة  جامعة / اآلداب

 

  األجنبية  املراجع: ثانياا: 
 

24 - Perry John and erna " the Social web ; an 

Introduction to Sociology " 2ed , adepartment of 

Harrper and Row publisher's , Inc. , new York , 1989 

. 

 25 - popenone , David "Sociology" 3
rd

 , prentice – 

Hall , Inc. , New Jersey , 1987. 

26 - Robertson , Iam "Sociology" , worth publish Inc. 

, America , 1987. 
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  حمتويات البحث من املخططات
 

 
 الصفحة لالتفاصيـــــــ

المؤسسات مبس  وخمتصر لدولة (  7) خمط  

 الحكومي  الرسمي  ومنظمات المجتمع الحكومي

21 

يـبني منظومـة مبسـطة لقيـام األنظمـة      (  2)خمط  

 . السياسية ومنظمات اجملتمع املدني

 5 

ــ   ــبني (  3) خمط ــة   ي ــتو  العبي ــذثري مس ــد  ت  –م

 .القناعة على مستو  أخالقية وجودة العمل 
 1 

 

 
 

 الصفحة التفاصـيـــــــــــــل

 2 املقدمة

  1 .اجلانب النظري : القسم األول 

  ــث األول ــور : املبحـ ــة ملنظـ ــات الفكريـ االجتاهـ

 .اجملتمع املدني 

71 

 71 ..مدخل ومفاهيم :أواًل 

 73 .نظرة اإلسالم ملنظمات اجملتمع املدني :ثانيًا 

 71 .ني نظرة الشرق والارب ملنظمات اجملتمع املد:ثالثًا 

  2 .حقوق اإلنسان واجملتمع املدني :رابعًا 

 21دور منظمــات اجملتمــع املــدني يف جمــاالت : خامســًا 
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 .العبية والتعليم 

  37 األسرة بني العاث واملعاصرة: املبحث الثاني 

املشاكل األسرية وسبل عالجاتها بني الـعاث  : أواًل 

 عاصرةوامل

37 

 32 السلوكيات والبناء األسري: ثانيًا 

  ــث ــث املبح ــات  : الثال ــري ومنظم ــاء األس ــني البن ب

 اجملتمع املدني

 7 

إسهام منظمات اجملتمع املدني يف بنـاء األسـرة   : أواًل 

 .واجملتمع 

 7 

والعالقــة بــني العبيــة  األخالقيــة املســؤولية: ثانيــًا 

 ومنظمات اجملتمع املدني

 2 

  52 .اجلانب امليداني : القسم الثاني 

 53 .ومؤسساتها بدور الدولة  ما يتعل : أواًل 

 51 .املقابالت الشخصية واستمارة االستبيان : ثانيًا 

 23 االستنتاجات والتوصيات:  رابعاملبحث ال 

 23 االستنتاجات: أواًل 

 22 التوصيات واملقعحات: ثانيًا  

 21 املراجع 

 21 املراجع العربية

 12 األجنبية املراجع

 13  حمتويات البحث من املخططات 
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  سطوراملؤلف يف
 العراق/  درس االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف .. 

     درس يف جامعة بريوت العربية , وأكمـل دراسـته اجلامعيـة يف

 .. 7112 – 7115العراق عام  –اجلامعة املستنصرية 

        حصل علـى شـهادات املاجسـتري والـدكتوراه والربوفيسـور  مـع

 :مرتبة الشرف وشهادات التفوق من جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات , واللجان العلمية.. 

 الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر  حاصل على.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  ويف  ةمنشــوروموســوعة ومعــاجم كتــاب (  711) لــه أكثــر مــن

 .. ويف خمتلف التخصصات, للنشر  ادوره

  مؤ ر علمي وطين ودولي ويف خمتلف (  51) مشارك بذكثر من

 .., داخل العراق وخارجه التخصصات 

  حبث وموضوع , داخل وخارج العراق (  711) منشور له أكثر من.. 

       منشور له الكثري مـن القصـ  القصـرية والشـعر يف الصـحف

 ..واجملالت , وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

 الكــثري واملنــوع مــن الكتــب والبحــوث والقصــ    منشــور لــه

 ..االنعنت  يف والشعر  على مواقع

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

  مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 الشؤون العلمية, /  امعةاجلرئاسة :  جامعة بابل :سابقًا عمل يف

واحد من مؤسسـي  , و مركز دراسات الكوفة:  جامعة الكوفةو

وعمـل يف  / ومدير اإلدارة ,   711املركز , ومدير املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه / رئاسة جامعة الكوفة 
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