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 املقدمة
 

ــظ                      ــا   ة ــظ اجملتم ــ ت مما  ــاأر  نش ــظنه ة ــا ان اجملتم

 ..مؤسسات احلكومة الشمولية 

خـل  مـا   منظمات اجملتما انـظنه مـ    سسات أو مؤوانبثمت                

ــاحلحق وجمــو حق  ، لنــا ا ــر ت جا ــة  دون التســل  ، لرعايــة محل

 ..احلكومه الشموله 

وتعـظد  اننظمات اخلرييـة والنما ـات    ، ةحور كما أو عليه              

 ..أو ه أنشطتحا 

مـا     و،للمحلـا  العامـة    أو الظعق وكان احملرك األساسه              

 ..ِ بظ النا  االتفاق عليه ورعايته م  

و طبيعة احلـا  ال يكـون للسـلطة أو احلكومـة ، حال  جـ                     

وضا اللوائح والر ا ة نا يتق تنفيذه ، وما يتحتق م  حشراف عام على 

تلك اننظمات ، حلمايتحا أو احلظ م  مجاجحا الفوضـو  ، واحليلولـة   

 ..ل عملنية دون تعاةق أيمنتحا ال

اسـتظامة أـذه اننظمـات ، و لـك      دورةحور ضرور  وأنا نرى                

 ..الواسا نستوى وعه الناشطني فيحا   الظعق 

  صــظر االســلم ،  تتبــا ممــامني أــذه األنشــطة انظنيــة و              

نبويــة الشــريفة ر عحلــر الرســو  و اخلحلــويف   عحلــر الرســالة ال

اخللفـة  ما أعمبه م  جكـق  و، (  عليه ولله وسلقاهلل صظ)م األكر
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 عـظم   شـكظ عـام ،     ـه أـذا العحـظ    اتحلـف فاستمراء ما الراشظ  ، 

 ر ـا   على شكظ صارم وعظم التسل  ، الشمولية االجتاه مبنحى 

 ..األعمى النا  وتمييظأق 

كان نشاط النا    حدار  شؤونحق طوعيـًا  نوعًا ما ، و حذا                 

وف  أجكام الشريعة االسلمية ، وتظ ريأق لألمـر  شـكظ ال    على

 ..ميس تلك األجكام 

   مــ جــظر كانــت منظمــات اجملتمــا انــظنه ، وا وعمومــًا                

ــاحلحق   االجتاأــات والمنــوات انتاجــة للنــا  ، مــ  أ ــظ  ايــة محل

ـ    وأجواهلق ،  ظ احلكومـة أو االدار  و اية جمو حق انظنية  ـل تظخـ

 ..الرمسية للظولة 

ـ   أ  عحلر ، وضم  انفاأيق انعاصـر  لـه ، ع  لذا نرى                  ما ظن

احلكــومه منحــاه ومســاره  واالســتيعا  والتســيري حيمــ  الــوعه

الوا ا ، يؤد  حىل اختيار أساليب جكـق    ويق الحلحيح وانتجاو  ما

مـا  مـا منظمـات اجملت   والتعـاون  وسياسة عملنية ، حتم  التـوا ن 

 مـثلً  وفسـح اجملـا   ، انظنه و ايتحا على أسـا  جمـوق االنسـان    

حلرية النما ات ، والعمظ على عظم احلظ م  حسحام اننظمات اخلريية 

ــظف ــت تح ــظ ال ــًا  و التكاف ــًا ومعنوي ــه مادي ــان ودعم ــة االنس  اي

 ..وحنسانيًا 

لـة  ألنه حبظ  اته داعق ،  شكظ مباشـر وريـري مباشـر ، للظو                  

 ..وأمنحا وسلمة النا  واستمرارأق 

االخنراط    انـب التنظـيق ريـري الرمسـه     عنظأا يكون و              

م  أ ـظ  ايـة مسـريتحا ، وفـتح  نـوات اتحلـاالت       ، لتلك اننظمات 

، ودون التماطا مـا محلـا  الظولـة     انشرتكة ختظم انحلا  العامة

ون انثمـر دون الحلـرا    ومؤسساتحا احلكومية ، ومنه ما ينتج التعا

 ..السليب  ني انؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتما انظنه 
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، أال وأـو  للمنظمـات   اآلخـر  اجلانب احليـو  وانحـق  وال ننسى               

األدائـه انـبع علـى     والتمـوميه  الوةيفه اجلانب الر ا ه التمييمه

مـا الـوعه   مثمر ، واهلادف حلماية احلمـوق  ـالتوا     أسا  حنسانه 

 ..ير انتكامظ ِلما حتتا ه الظولة والنا  للتنمية والتطو

وتكــون الر ا ــة منطلمحــا وانبــادة المائمــة عليحــا ،  نــاء                 

 أشــكا و موا ــا المــعفاألواصــر الفاعلــة للكشــف عــ  كــظ 

 ..االحنرافات واحلظ منحا 

نـف واالنتمـام ،   اال تعـاد عـ  أسـاليب الع   منه ما ينتج مـ   و               

 ..واختيار أساليب  اية انحلا  انشرتكة لتمّظم البلظ واجملتما 

ــية                  ــذه األرض ــ  أ ــة وم ــوى   واألأمي ــاور ووت ــت و ر كان

ومعاجلات أذا البحث ، وما ميك  أن تلعبه منظمات اجملتما انظنه 

ق ، م  الظور الكبري والفاعظ   البناء السياسـه التوعـو    العـرا   

ــ     ــى وفـ ــتمبلية علـ ــة وانسـ ــا اآلنيـ ــات اجملتمـ ــم  اجتيا ـ وضـ

 نـاء قمافـة   منـه  اسرتاتيجيات وفلسفة داعمة لآلليـات انطلو ـة ، و  

 ..اجرتام الرأ  والرأ  اآلخر 

مـا  ، منحـا    واور عّظ شكظ خمتحلر ،   البحث و حذا تمّم               

وسياد  ، مراطية الظمي، وجموق االنسان ، واجملتما انظنه   : يتعل 

والفلسـفات واألنظمـة   ، والتعليق  ، والرت يةوفحلظ السلطات ، األمة 

 ..واختا  المرارات والر ا ة ، السياسية 

نتا اته م  واور الظراسة ، وما ما ّ  است، البحث  وكان ختام              

 ..تطلبه م  الظور الفاعظ وللية العمظ 

  اليسـري  وضا توصيات وممرتجات لإلسحام ومبنظورأا                  

حجناح منظمات اجملتما انظنه وتطويرأا   العراق ، وأخـذ   اية و

الناشـ    البنـاء السياسـه ومسـتمبظ     اجملتمعـه  دورأا احلميمه 

 ..وم  اهلل تعاىل نستمظ التوفي   ..البلد 
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 املبحث األول
 مدخل إىل اجملتمع املدني

 

ــذا انبحــث      مب                حظوديــة البحــث ر ميكــ  أن نتنــاو    أ

 :انوضوعات اآلتية  ،  شكظ خمتحلر مفيظ

 .اجملتما انظنه ر حملة تارخيية : أواًل 

 .منظمات اجملتما انظنه واالسلم : قانيًا 

 .اجملتما انظنه  ني الشرق والغر  : قالثًا 

 

 حملة تارخيية ؛ اجملتمع املدني: أواًل 
 

ــا               ــراد   :  Society اجملتم ــ  األف ــنظق م ــو  م ،  أو النــا  جمم

ــفة    ــات ،  حل ــ  اجلماعــات واننظم ــكظ مرتا ــ  م ومتكــون  ش

رمسية وريري رمسية ، ورمبـا تعمـظ  شـكظ مشـرتك وعلـى وفـ        

محلا  معينة ، و رريبات و ظرات وظد  ، لتحميـ  أأـظاف وريايـات    

..مرسومة 

 

  

تما   ضوء العلوم االنسانية والعلوم ورمبا أختلف مفحوم اجمل             

الحلرفة ، وعل اتحا له ، كما أـو عليـه تحلـنيفات اجملتمـا علـى      

                                                 
 
 تقتصاديةواال واالجتماعيةموسوعة المصطلحات اإلدارية / هاشم حسين ناصر المحنك . د - 

 . 852ص /  2007/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون / التجارية 
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ــا     ــرو  ، واجملتم ــا الم ــظو  ، واجملتم ــا الب ــه ر اجملتم ــا  كون أس

 ..احلمر  

جمتما علمه وجمتما أمه ، أو :  وأيمًا ميك  تحلنيفه حىل             

ا  كور  وجمتما حنـاقه ،  ، وجمتم وجمتما ر مه جمتما تمليظ 

، وجمتما  راعه وجمتما صناعه  وجمتما  شر  وجمتما جيوانه

 ..، لكظ له معناه ومفحومه ودالالته وأكذا ..  وجمتما جتار 

مفحـوم  ـظيق  ـظًا ، وتطـور      Civil Societyاجملتما انـظنه   أما             

اسـه  تارخييًا خل  ألفني ومخسمائة عام م  مسـري  الفكـر السي  

الغر ه ، فمثًل ر مما يتممنه االجسـا  العـام  المـعف االنسـانه     

 .. للمجتما انظنه ( أوريسطني  ) يموم   صميق فحق

ــز                  ــه يعـ ــوعه احمللـ ــاط التطـ ــة حن النشـ ــر  المائلـ والنظـ

الظميمراطية ، أـه جمـرد طريمـة واجـظ    فحـق اجملتمـا انـظنه ،        

ــز احل  ــذا انفحــوم حىل مرك ــة  ونمــظ أ ــية انعاصــر   لغ ــا  السياس ي

 ..خمتلفة 

ففه مطلـا عمـظ الثمانينـات مـ  المـرن العشـري  ،  ـظأت                        

سلسلة ضخمة م  اننتظيات انظنية والنما ات انستملة واحلركات 

ــاجات جــر  للنشــاط السياســه    لــظان   اال تماعيــة  شــغظ مس

ــظقت    ــر ية ، وحت ــا الش ــة   أور  ــرتاكية المائم ــذه   االش ــاد  أ  

..احلركات ع  انتفاضة اجملتما انظنه ضظ الظولة 

 

 

ةحر تعبري اجملتما انظنه   الفرنسية خل  النحلف الثانه و              

حتظيـظًا  ) للبلـظ  ( المـوى احليـة   ) للمرن الساد  عشر ، ويظ  علـى  

مما ظ ر ا  السياسة الـذي   ( األشخايف اننخرطون   احليا  انحنية 

 ..حليحق كمحرت  السياسة  ُينظر

                                                 
 
. صووال، د د علووا حووا م. ترجمووة د/ المجتمووا الموو؛نا ت التوواريد النفوو؛  لل كوور  / جووون رهرنبوور   - 

وأيضووا   6  – 5 ص /  2008/ لبنووان  –بيوروت  / المنظموة الرربيووة للترجمووة  /   ط/ حسون نووا م  

 .وما بر؛ها  29راجا من ص 
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ــظ    و               ــك أيج ــانه فردري ــوف األن ــرى الفيلس ، (   38  -771 ) ي

جمموعـة الـروا   المانونيـة واال تحلـادية الـت         ّنهاجملتما انظنه 

.جتما األفراد   عل ات التبعية 

 

 

و ظ صاغ األور يـون الشـر يون مفحـوم اجملتمـا انـظنه علـى                    

 ..ا  احلظ م  سلطة الظولة احملظود  أس

أما ما يعرب عنه األمريكيون  لغة توكفيليـة  ظيـظ  عـ                  

فإ ا كان اجملتمـا انـظنه يعـع   مكـان     . التنظيمات الوسيطة 

معني ر النزعة اجلمحورية الظستورية ، فإنـه يعـع   مكـان لخـر ر     

 رمسيـة مـ  التمـام     الروح الطوعية احمللية انظعومة مبعـايري ريـري  

ألن ينظـر   يتجـه والتعاون انتباد  ، فإن كل التو حني الفكريني 

لفعظ احلـر الـظميمراطه الـذ     انيظانه ، احىل اجملتما انظنه  وصفه 

.حيظ م  ريلواء تظخظ سلطة الظولة 

 

 

وأو واجـظ مـ  أأـق     George Sorosلمظ  مى  ورج سورو  و              

معـات انفتوجـة ، وأنفـ  مبـال  مـ  انـا  ، لـظعق        انظافعني عـ  اجملت 

 .. ظنه ضظ سلطة الظولة انتمركز  اجملتما ان

الل مساوا  المـار ة   العمـ  ، وتركيـزات     تو  ه لكون               

السلطة اخلاصة تؤلف أأق خطر على الظميمراطية واجملتما انـظنه  

..سواء  سواء 
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ــ                  انشــكلة   أن اجملتمــا انــظنه مفحــوم ويكمـ   ــزء م

ر  سـحولة  ضبا ه ومطاط على حنو ال منايف منه ، حبيث انه ال يـواف 

ح  لـيس كافيـًا وصـفه   نـه ميـظان وسـي          ظرًا كبريًا م  الظ ة ،

للحتادات الطوعية انظعمة مبعايري اجلماعة ،  لك ألن العظيظ مـ   

                                                 
 
مكتبووة لبنووان  /   ط/ تقوواموا المصووطلحات السياسووية وال؛سووتورية وال؛وليووة    / أحموو؛ سووري ان  . د - 

 . 305ص /  2004/ لبنان  -بيروت/ ناشرون 
2
 . 5 ص / المص؛ر السابق /   جون رهرنبر - 
3
 . 469ص / المص؛ر السابق  - 



    

مـ  انعـايري احملليـة أدلـة     اننظمات مظمر  للسلوك انظنه ، والعظيظ 

..للظميمراطية 

 

   

ــث و               ــق  حلــور  د يمــة ، ا ، أو  مــ  صــاغ   وأــلدم مسي لفح

 ، و ّي    ّن اجملتما انظنه يتحو  اآلن حىل الرب وا   للمجتما انظنه

جيا  خلمية ومظنية ، و حذا يرى للية خلل  الثرو  أكثر منه ألسا  

ينظمحـا   ، شبكة م  االعتمـاد انتبـاد   و أمسيث اجملتما انظنه ، 

..السوق 

 

 

وعمومًا فاجملتما انظنه يظخظ للتاريخ م  أ وا ـه المظميـة ،                 

لكنه   جينحا ال يظخظ  حذا انحلطلح ، وحمنا يتمم   وانـب مـ    

 ..اج األمر له حيت ممامينه وفعالياته على وف  ما كان

 

 ني واإلسالممنظمات اجملتمع املد: ثانيًا 
  

   حىل أن   ممظمة البحـث حليه ما   االشار  واستكمااًل ِل                

ر    عحلـر الرسـالة النبويـة الشـريفة     صظر االسـلم ، و اخلحلـويف  

مـا تلتـه مـ     و( اهلل عليـه وللـه وسـلق    صـظ )عحلر الرسـو  األكـرم   

عـظم  و، عظم الشمولية  ،  على العموم فيحا اخللفة الراشظ  ، اتحلف

 ..التسل  على النا  وتمييظأق 

و حذا كان نشاط النا    حدار  شؤونحق طوعيًا على وف                  

 ال يتعـار   أجكام الشريعة االسلمية ، وتظ ريأق لألمر  شـكظ 

 ..ال ميس تلك األجكام و

                                                 
 
 . 440ص / المص؛ر السابق   - 
2
 .وما بر؛ها  92 ص / المص؛ر السابق :  راجا  - 
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و طبيعة احلا  نرى تمييظ منظمات اجملتما انظنه ضم  ما                 

 اخلحلـويف فيمـا   األوسـا ،   أـو و،  ةيظ المومية للظميمراطييتق تمي

 ..تتممنه احلركات السياسية 

 ، لكــ  نــرى  شــكظ عــام   جميمــة النظــام االســلمه                

 :انبنية على معادلة  فسحة واسعة م  احلريات والظميمراطية ،

 

 

 

ْسَعَحا َلَحا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَحا َما َلا ُيَكلُِّف اهلُل َنْفًسا ِحلَّا ُو )  و               

  .سور  البمر  /  32 م  اآلية (  اْكَتَسَبْت

 م  االنسان أداء انكلف  ه يكونانطلو   ومما يتمم  ر              

ما ميتلكه م   ظرات ، وما يكون عليه م  ر سلمة العمظ يساو  

 ..اليظ والبحلر والسما  ر اجلوارح مثظسلمة و

فاهلل سبحانه وتعاىل كل ف االنسان مبا خلـ  لـه مـ   ـظرات                  

 ..و سظية ونفسية  أنية 

ا اخلحلويف التمـامع ، أـو   وخري ما يتبني منه ويتممنه  حذ              

 :مبظأ حسلمه ُيجسظه احلظيث النبو  الشريف  ما يموم على

 (راٍ  وكلكق مسؤو  ع  رعيته كلكق ) 

 العل ات االنسانية تبيانه ، كانعلى منحج انبظأ االسلمه و             

، ( عليـه السـلم  ) و  أمري انؤمنني االمام عله  ـ  أ ـه طالـب     ضم 

 : النا  صنفان  والذ  صّنف

 ( الظي  ، أو نظري لك   اخلل  حّما أخ لك  ) 
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ـ ، اجملتمـا   -الفـرد   موصواًل  ذلك ما يمم   ه  ايـة               نحق وأم

الســتظامة  واســتظامتحاالبيئــة  واســتمرارأق ،  ــل  ييــز ، و ايــة

الحلحة العملية والحلـحة النفسـية والحلـحة اجلسـظية ، واسـتظامة      

 ..الذوق العام وقمافته 

ــون                 ــذا تك ــة  و ح ــةالظول ــى  متفحم ــان وتتبن ــوق االنس جم

ئـة  ،  ظ تكاملية جموق النا  ، وتكاملية جمـوق البي  وأخل يته

مشـرتك    اجتاهتتجه ، و مؤسساته شكظ و آخر وتظعق  ،والفماء 

، وجتعلـه كحلـمام    ناء منظمـات اجملتمـا انـظنه    لتشجيا على ل

 . نسريتحا وتمويق أنشطتحا  أمان

ــت أمــ                ــادية ال ــر ت يا فلســفة اجلوانــب اال تحل مــمنحا الفك

ا أن تعمـظ  االسلمه ، كما أو عليه الزكا  والحلظ ات ، م  شـ نح 

اجملتمعــه ، وخفــل  –فــل التــوتر النفســه  شــكظ فاعــظ ، خل

 اية جموق اجملتما الـت تتبنـاه   الحلراعات  ني الظولة واجملتما ، و

اننظمات اخلريية اننموية حتت  ناء منظمات اجملتما انظنه ، والت 

التكافظ اال تماعه انؤد  حىل استمللية اجملتما  م  حتم   انب

ة احلكومية ومؤسساتحا السياسية وانؤسسـات صـاجبة   ع  اهليمن

 أقنـاء  ، سـواء كـان  لـك     المرار واحلظ والعمظ للظولة وسـلطاتحا  

 ..السلق عنظ احلر  أو 

هلــا للحركــة اال تحلــادية  حــذا االجتــاه ، ممارنــة نــرى أن و               

 ظ فاعلية واضحة ومؤقر  ، لو تا عنا ما حيظث على مستوى عانه ، 

ــة    ــات الظولي ــتويات اننظم ــى مس ــى عل ــق   ، جت ــ  دع ــوم م ــا تم وم

 ..للمجتمعات انظنية على وف  اآلليات الت ترتئيحا 

نسـانية ،  االشـعو  و المبحلـري  و حـذا اننحـى   تتلعـب   ومبا               

ــات انحيمنــ ســبو لــك  ــات الفئويــة  عليحــا ةب  عــل السياس اجلح

 ..والعنحلرية 
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و اسـق  ايـة      أرو ة األمق انتحظ  ، امتظاده كما حيظث               

مــا حيــظث لــبعل الشــعو  االفريميــة     الشــعو  انمــطحظ  ، و 

 ..واآلسيوية وأمريكا اللتينية 

وأو ما جيب أن تعه حليه منظمات اجملتما انظنه   العـراق ،               

عـول   لئل تنجرف وراء الشعارات احمللية واال ليميـة والظوليـة ، فـل ت   

 ..نحا لحا على ما ينتج متما  ثمال و، عليحا 

 

 اجملتمع املدني بني الشرق والغرب: ثالثًا 
 

خطوطحـا انيظانيـة ،   تفر   يان جميمة م  تواصًل ر ال ّظ و               

ظمات الـت  نن، سواء اعرتفت  ا  رضى اجلحات الرمسيةشفا   نه مل ي

 ..ف  ثظ اجملتما انظنه ، أم مل تعرت

ــظيات و                   ــوّن حت ــا لك ــات   ال ودأ ــامني وأولي ــائق ، ومم م

جاضر  ومتظاولة  شـكظ ال ميكـ  حخفـاءه ، وأـو مـا      ، أفكارأا 

ة  ات احلز  الواجـظ ،  احلكومات الشموليو اننظمات جيب أن تعيه

 ..     والظو  النامية الظو  العر ية أو دو  الشرق  ومنحا

ــ               ــة انت و طبيع ــة العر ي ــإّن الظميمراطي ــا  ر ف ــر    ة احل عث

االستيعا  والتعامظ  تفاعظ  مس احلا ة حىل مرجلتحا الراأنة ، أه  

، احملمـ  للجتـاه احلـر    مفحـوم اجملتمـا السياسـه الـظميمراطه     ما 

ريـامل  مـبحق و االنتمـا  نفحـوم     المـرور  ، وليس الواعه والواضح 

، وتطورأـا  اجملتمعيـة  االنسانية وريري متفاعظ ما طبيعة العل ات 

علـى   مـامني انو انفحـوم فيـه  يتـظاخظ   مـا كـظ  اال تعاد عـ   منه و

..الكثري م  النا  

 

 

                                                 
 
/ مر وز دراسوات الوحو؛  الرربيوة     / المجتموا المو؛نا ت دراسوة نف؛يوة     / عزموا بشوار    . د: راجا  - 
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ومحلطلح اجملتمـا  ـظ عـاد ليظحـر   النظريـة السياسـية                       

الغر ية ،  عظ رييا  طويظ لت طري معطيات  رد اجملتما انظنه ضظ 

حلــويف  عــظ حتــظ  جركــة التمــام  الظولــة االشــرتاكية ، و اخل

العمالية للنظام االشرتاكه    ولنظا   نحاية السبعينات ، والـت  

تذ ذ  الفكر االشرتاكه  ني ت مليني العما  وانثمفني ، وضم

 ..ما انظنه أو اجملتما الرب وا   اعتبار اجملت

والفحق خاطئ  شكظ واسـا ، و لـك اخلطـ  مـبع علـى مـا                      

 ..كوي  التارخيه للمجتما انظنه عل   التيت

 و ـان الظولـة      انشـرو  اناركسـه التحـرر  ،    جيث عـظّ                

فحــوم اجملتمــا انــظنه ، وانــظقار يــؤد  حىل  وا  احلا ــة ناجملتمــا ، 

 اجملتما انظنه نفسه ما انظقار الظولة احلظيثة وأو توأمحا السياسه ،

ــإّن ا  ــرى ، ف ــة أخ ــ   ح ــاله ،  وم ــومه الراديك ــر الم ــرتك لفك مل ي

للمجتما انظنه مساجة يشـغلحا ،  عـظ أن ر ـ    تعريفـه لألمـة      

..ر طًا وكمًا ،  ظ وعمويًا ،  ني الفرد واجملتما والظولة 

 

 

ـ                   النظريـة السياسـية عمـودًا    وريا  مفحوم اجملتما انـظنه م

ظم   النظريــة لفمــظان مــوطئ  ــ ، طويلــة خــل  المــرن العشــري 

اال تماعية والسياسية والمانونية األساسـية الـت سـادت خللـه       

 ..الغر  و  الشرق 

، و شكظ عام انتمظ اجملتما انـظنه مـ  مرجلـة حىل أخـرى                    

 ..مت قر مفحومه ما الوا ا مسجًل  ايزات  ظيظ  ، 

أمريكا ، أخـذ النمـا    استيعا حا   أور ا الغر ية وكان و               

انستمر وحتو  حىل صناعة نظرية كاملة ، يحلعب االجاطة جبميا 

                                                 
 
 . 0 ص / المص؛ر السابق / عزما بشار  . د - 
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ــا ــه    ،  وانبح ــياق الغر  ــى   الس ــطلح يبم ــإن انحل ــك ف ــق  ل ، ورري

كيان ا تماعه سياسـه أفـر  ر الثـور  الثمافيـة قـق جركـات       ك

ــلم      ــات الس ــوية وجرك ــات النس ــة واحلرك ــى البيئ ــاة عل احلف

اطنني    مايا الحلحة والبيئـة والتخطـي    وانبادرات احمللية للمو

..انظنه والحلناعه 

 

 

تطلب أن يكون تعاون  ني منظمـات اجملتمـا انـظنه     حذا و              

ما مؤسسات الظولة ،  شرط أن ال تكون أناك تبعية للمنظمـات ،  

وال تتحكق  حا السلطات احلكومية ، محما كانت هلا مـ  سـطو    

ه تـؤد  محامحـا انطلو ـة علـى أسـس      وسلطة و و  وحتكق ، لك

 فيحــا صــحيحة ومناســبة ومثمــر  لكــظ األطــراف ، حبيــث يمــم 

 ..احلرية السياسية وجرية الرأ  

وكجانب قما  م  أ ظ الفحـق واالسـتيعا  والتفاعـظ مـا                   

 ..، ال ّظ م  معرفة ما يتعامظ معه انؤسسات واننظمات 

تو حه  السؤا  لبعل شرائح ل  كان للباجث وم  أذا اننط               

لمجتما انظنه ومنظماته ، والبال  عظدأق حق لاجملتما ع  مظى فحم

 : فرد تبني   ّن( 11 ) 

..طل  مناسب   تفاصيظ  لك فرد منحق ليس له ا( 77)  -

كانـت  فـرد ،  ( 2 ) وعـة ، البـال  عـظدأق    ما تبمى م  اجملم -

 .. ة التكاملية انطلو ة ح ا اتحق متذ ذ ة وليس  تلك الظ

لذا تطلب أن تشر  منظمـات اجملتمـا انـظنه  نشـر الـوعه                      

لظى النا  ع  طري  الكراسات واحملاضرات والنظوات وانـؤ رات ،  

ما اختيار الكادر الكفء لمياد  تلك اننظمات ، ومم  ال يكون 

جسا  كيـان   هلق أأظاف شخحلية ومادية واالجتاه حنو االقراء على

 ..أذه اننظمات االنسانية 

                                                 
 
 . 4  -0 ص / المص؛ر السابق / عزما بشار  . د - 
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 املبحث الثاني
اجملتمع املدني بني الفلسفات واألنظمة 

 السياسية والدميقراطية
 

واستكمااًل نـا تمـّظم ، ميكـ  أن يتمـم  مبحثنـا أـذا ،                       

 :وعلى وف  متطلبات ووظودية البحث ، احملاور اآلتية 

 .لفلسفات واألنظمة السياسية اجملتما انظنه وا: أواًل 

 .اجملتما انظنه  ني الظميمراطية وفحلظ السلطات : قانيًا 

 .منظمات اجملتما انظنه والظولة انظنية : قالثًا 

 .اجملتما انظنه  ني الفحلظ العنحلر  وجموق االنسان : را عًا 

 

 اجملتمع املدني : أواًل 
 والفلسفات واألنظمة السياسية

  

االشار  حىل أن ضرور   ناء حسرتاتيجية واضحة ومثمر   ال ظو               

 للظولة العمظ   االخليفننظمات اجملتما انظنه ، منتحجة فلسفة 

 ..كخطى وطنية تموميية 

ــظنه   و              ــا ان ــات اجملتم ــذاتحا منظم ــة   ،   ــويق حن   الظ    

  نـاء الفكـر   م  الـظور الكـبري الـذ  يسـحق      حيفإنه انتحا حا ، 
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اآلنــه وامتظاداتــه انســتمبلية الفاعلــة و ات   ، السياســهالفكــر و

ـ يتطلـب  مـا  جميمـة  السيا ات الت تنشر  والعمـظ   ه واسـتيعا ه وعي

معارضــة وتعــار  مــا صــرا  ولــيس كــظ  أنــه ر ، أال وأــو ظاه ُحــ

البنـاء وانسـتمبظ انشـرتك    حيمـ   ، أـو  وتو حاتحـا  سياسات الظولة 

 .. لظولةلمجتما واوانشرق ل

لمظ دخلت فكـر  اجملتمـا انـظنه حىل الفلسـفة السياسـية                    

كتعبري ع  و ود عل ة  ني  طبني أما اجملتما والسياسة ، و لك 

م  خل  الحلـرا  داخـظ فكـر  احلـ  الطبيعـه ، و عـظأا فكـر         

فكـر    على األوىل ، ويبع أذا وريريه ،العمظ اال تماعه الت  نيت 

سب  تشـكيظ و نـاء    اال تماعه ، الذ  و ناء كيانهما اجملت يام 

وأـو  ـادر علـى تنظـيق نفسـه خـارج الظولـة ور يبحـا          ، الظولةو يام 

..الرمسه 

 

  

ــا                ــة ،   أم ــه انظني ــاته أو منظمات ــراق ومؤسس ــه الع ــا حيتا  م

التعـاون  الراأنـة الـت حتتـاج حىل     االسـتثنائية  خحلوصًا   الظـروف 

السياسه ، حبيث جتعظ منظمات  -ماسك اال تماعه التاحلميمه و

الواضـحة الـت تعمـظ علـى تغـيري       الوطنية تحاااجملتما انظنه  حلم

، وما سياسات الظو  وسياسات السياسيني   انؤسسات احلكومية 

 ..ُيعاجل الفساد  كظ أشكاله 

انسـتظامة ،  خظمـة التنميـة الوطنيـة     حيظد اجلميا اهلـظف و               

 كظ أشكاهلا ر السياسية واال تماعية واال تحلادية والثمافيـة  و

 .. ةوالرت وية والتعليمي

و انب لخر ال ّظ م  منظمـات اجملتمـا انـظنه   العـراق ، أن                   

تعمظ على تنشيطه ورفظه و عله مؤشر للحراك السياسـه ووجـظ    

، انبتعـظ    روح انواطنة، و لك ع  طري   ناء فلسفة  الحلف الوطع
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، وما يرتتب عليحا مـ  االسـتعظادات   ع  المومية والظينية وانذأبية 

على أسس تر وية سليمة  ات اسـرتاتيجيات   السلوكيةو النفسية

 ..أادفة ومتواصلة 

واحملاور   انب لخر    ناء فلسفة الـرأ  وتمبـظ الـرأ  اآلخـر                  

و اية انحلا  الوطنية وانسؤوليات على أسا  احلموق والوا بات 

ــاليب النافعــة والحلــحيحة       ــ  أســلق األس ــى وف ــرتكة ، وعل انش

 ..واحلمارية 

وأو ينطب  جينمـا تكـون أـذه اننظمـات داخـظ البلـظ ، أو                   

 ثظ جمتمعاتحـا خـارج احلـظود اال ليميـة والظوليـة ، وأنـا تلعـب        

ـ الكبري والفاعـظ ، خل  النخبة انثمفة الوطنية الظور   روح انبـادر   ل

  كظ االجتاأات ، ومنحا توجيظ الحلفوف اجتاه مو ف وطع معـني  

 ..أو محلا  وطنية مشرتكة داخظ البلظ أو خار ه 

 

 اجملتمع املدني : ثانيًا 
 بني الدميقراطية وفصل السلطات

  

ــة                   ــظ العون ــلة   ة ــيريات احلاص ــة التغ ــ  مواكب ــّظ م وال 

ه لنمـاط  دون الـوع ، خطاأـا  كظ انبحوري   وأيمنتحا على عمو  

االجنرار العشـوائه  م  و  حليه وما يؤ وانخاطر والتحظيظات ، المعف

 ..حنو كظ مبحر  ظيظ  ةواهلرول

يتطلـب التـوا ن   جينما ، اننظمات  خمتلف وأو أيمًا يشمظ             

 االنتخا ـات شفافية ، و االنسان وجموق الظميمراطية االجتاه حنو  

ـ الو،  تحانزاأمستوى و  عظالـة وجـزم أمـام مـا جيـر    الـظو         فوو 

وانتجحة ، الذكية والواعظ  واننتجة لوجظ  الحلف انناأمة للحرية 
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ــذه  ــتحا أ ــا   مبناأم ــو  راجمح ــة وحن ــود والعبودي ــذيبالمي  التع

 ..انتنوعة حلموق االنسان  واالنتحاكات

اجتــاه أمــام انو ــف ،  لبــاتومتطمبــا يتناســب الو ــوف منــه و             

ــة    ــمولية والظكتاتوريـ ــتبظ  والشـ ــة انسـ ــظاتحو، األنظمـ  اتحظيـ

ناط  انرئية وريـري  انكشف ع  ثمافة ال  احلاد  ، و لكالسلطوية 

، الكلمـة  أخل يـة  ، وطبيعـة اسـتثمار   انميـت   لسـتبظاد انرئية ل

 ..خل ية اننتجة لنبظ االنسانية األوالكلمة 

عمــ  األســس و نــاء وعــه الفكــر  ( عليــه الســلم)ا ويمــ            

السـلوكه   -االنسانه ، ليكـون  ميمـه و وامتـه انـنحج اننطمـه      

وعم  أ عاده وممامينه األخل يـة والـت تـنق  عـ  الـنفس      ، المويق 

  : وله  و لك م  خل ، السوية 

ُكْق َلْو َوَصْفُتْق ِكنََّول، اِ نَي ْن َتُكوُنوا َسبَّْكَرُه َلُكْق َأحنله َأ)           

ْ َلَ  ِفه الُعـْذِر  َوَأ، ْصَوَ  ِفه الَمْوِ  َكاَن َأ، َوَ َكْرُتْق َجاَلُحْق ، ْعَماَلُحْق َأ

ْصـِلْح  َوَأ، اْجِمْ  ِدَماَءَنا َوِدَماَءُأْق  ُحقَّاللَّ: اُأْق َوُ ْلُتْق َمَكاَن َسبلُكْق حيَّ، 

، ى َيْعِرَف احَل َّ َمْ  َ ِحَلُه َجتَّ، ِظِأْق ِمْ  َضلَلِتِحْق َوْأ، َ اَت َ ْيِنَنا َوَ ْيِنِحْق 

(َعِ  الَغهل َوالُعْظَواِن َمْ  َلِحَج ِ ِه  َوَيْرَعِوَ 

 

. 

عليـه  )االمـام علـه  ـ  أ ـه طالـب       هيمـع مـا   منحج مجاليةو            

اجلـاما  عمـ  األسـس و نـاء وعـه الفكـر  االنسـانه       ، أو ( السلم

 ، ليكون  ميمه و وامتهجتاأات الرمسية وريري الرمسية نختلف اال

وعمـ   ، السلوكه المويق  -اننحج اننطمه  االصلجية والتغيريية 

و لـك مـ    ، الت تنق  ع  النفس السـوية  ة أ عاده وممامينه األخل ي

  : وله  خل 

ــْو ِكــنََّول، اِ نَي ْن َتُكوُنــوا َســبَّْكــَرُه َلُكــْق َأحنلــه َأ)               ُكْق َل

ْ َلـَ   َوَأ، ْصَوَ  ِفه الَمـْوِ   َكاَن َأ، َوَ َكْرُتْق َجاَلُحْق ، ْعَماَلُحْق َوَصْفُتْق َأ

                                                 
 
 . 323ص / المص؛ر ن سه   - 
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ــْذِر  ــه الُع ــ ، ِف ــبلُكْق حيَّ ــاَن َس ــُتْق َمَك ــقَّاللَّ: اُأْق َوُ ْل ــا  ُح ــْ  ِدَماَءَن اْجِم

ـ ، ِأْق ِمـْ  َضـلَلِتِحْق   َوْأـظِ ، ْصِلْح َ اَت َ ْيِنَنـا َوَ ْيـِنِحْق   َوَأ، َوِدَماَءُأْق ى َجتَّ

(َعِ  الَغهل َوالُعْظَواِن َمْ  َلِحَج ِ ِه  َوَيْرَعِوَ ، َيْعِرَف احَل َّ َمْ  َ ِحَلُه 

 

. 

مبانه الوصـف التمييمـه الـوةيفه    وو ني التنفيذ واألداء ،                

ــه  ــويق األدائ ــة اوالتم ــا عملي ــة  ، تم ــه لعملي ــراف احلميم الستش

االصـلح مـا  ايـة     –، وأـو مـنحج للكشـف    والحلـلح   االصلح

 ..العل ات  ني كظ األطراف انعنية 

، كـ دا  حتليليـة   وختتل  وةـائف تعـبري اجملتمـا انـظنه                   

Analytical Tool  العلـــوم اال تماعيـــة والنظريـــة السياســـية  

  البعــظ  Normative Categoryأو كمفحــوم معيــار   ، انعاصــر 

   ـرامج احلركـات السياســية   مــا يـظخظ  لنمـظ  هلـذه العلـوم ، و   ا

.أو ما  عظ اليسارية والظميمراطية الراديكالية ، اليسارية 

 

 

ــام    و               ــكظ ع ــب و ش ــذا اجلان ــرى  ح ــة  ، ن ــ ن الظميمراطي  

أكثــر الــنظق حتميمــًا للعظالــة  رمبــا يكــون، كمــذأب ونظــام 

، وأسـلمحا وأد حـا   أأظاأا ممارسة حا للعمظ واننط  واالنسانية وأ ر 

ــائج ــظث  .    النت ــر  وج ــة فك ــهفالظميمراطي ــة ووع ال  ، وممارس

ميك  االستغناء عنحا أو جتاألحا ،  ظ جيـب األخـذ  كـظ أسـبا      

.وتوافر كافة شروط جناجحا ،  مويق االجتاه ، واستمرارأا 

8

  

ـ                    ا ح ا ولذا م  شـ ن أ  دميمراطيـة أن تكـون  ـظير   امسح

  فعليـة علـى أن يكونـوا مـواطنني     امتلك انواطنون   ةلحا  ـظر 

كــان انواطنــون  ــادري  علــى التمتــا حبزمــة مــ   لني ، أ  حنعافــ

                                                 
 
 . 323ص / نهج البالغة   - 
2
 . 29ص / المص؛ر السابق / عزما بشار  . د - 
3
دار الثفا وة للنشور   / الوسويط  وا الونظم السياسوية والفوانون ال؛سوتور        / نرمان أحمو؛ الططيوب   . د - 

 . 338ص /  2006/ األردن  –عمان / والتوزيا 
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احلموق الت تتيح هلق فرصة انطالبة  انشاركة الظميمراطية وعلى 

.التعامظ معحا  وصفحق أصحا حا 

 

  

عـز  الشـكظ السـلمه    ي مبكاسـبه ،  واحلظ الظميمراطه               

، جيـث تعـارف    ويعز  دور مؤسسات اجملتما انظنه، لتظاو  السلطة 

منـذ أواسـ  المـرن اننحلـرم علـى      ، واتف  الكـثري مـ  دو  العـامل    

مـ  االعـلن العـانه    ( 1 )جيـث نحلـت انـاد      ، أأمية تلك انؤسسات

 :  على أن،  473 حلموق االنسان الذ  أ رته األمق انتحظ  عام 

ــات     "              ــرتاك   اجملتمع ــة االش ــ    جري ــخق احل ــظ ش لك

ــمام حىل    ــى االنم ــظ عل ــام أج ــو  حرري ــلمية ، وال جي ــات الس واجلماع

 " . مجعية ما 

ــة                 ــظنه الوطني ــا ان ــات اجملتم ــظ دور مؤسس ــ  تفعي ــّظ م وال 

  مرا بـة السـلطة وانؤسسـات    ستملة، وأ حز  الر ا ة الشعبية وان

. سا  عليحا  انونًاواالجت

  

 

دراسـة   كانـت  ظ مناأمة الفسـاد ، يوك منو ج  ر    صع             

أسحمت   الكثري م  حجنا ات احلظ ( دولية)منظمة ريري جكومية 

ــ  الفســاد  ــه  ، م ــة  ر أال وأ  Transparency (Ti)الشــفافية الظولي

International . 

ريري جكومية ت سسـت عـام   منظمة  (Ti)الشفافية الظولية و              

أظفحا انعلـ   (  امعة ريوتنغ  األنانية)  أنانيا و التحظيظ    448 

، وتحلوغ  ، تعمظ على تموية اجملتما انظنه أنحا منظمة أكادميية

، متخـذًا مـ  ضـق دوائـر      حتالفًا يمود اجملتما حىل احلـظ مـ  الفسـاد   

                                                 
 
/ مرهو؛ ال؛راسوات اإلسوتراتيجية    /   ط/ ترجموة  اضول جتكور    / اطيوة  نماذج ال؛يمفر/ دي ي؛ هيل؛  - 

 .   54 -540ص /  2006/ الرراق  –بغ؛اد 
2
/ منشورات اتحاد الكتاب الررب / ال ساد واإلصالح / عماد صالح عب؛ الرزاق الشيد داود   -  

 . 220ص /  2003/ سوريا  –دمشق 
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حميـ  أـذا   األعما  واحلكومات واهليئـات األكادمييـة سـبيًل لت   

. اهلظف

 

 

ويــرى ســانظ  حن مؤسســات اجملتمــا انــظنه كانــظار                     

ــات      ــات واحلرك ــظ والنما  ــائس وانعا  ــظ والكن ــاك  العم وأم

اال تماعية ، أه انوا ا اجلظيظ  للنشاط الـظميمراطه   عـامل مـا    

. عظ احلظاقة انكتظ  العظيظ م  الوالءات واهلويات والذوات 

 

 

حا فا دأار الظميمراطية اليوم مشروط  إعاد  تحلورأا  وصـف                

( حصلح ) م  ناجية ،  إعاد  صيارية  ةاأر   ات و حني اقنني ، تحتق

سلطة الظولة ، وم  الناجيـة األخـرى ،  عمليـة حعـاد   نـاء اجملتمـا       

.انظنه 

8

 

: ةشروط جناح الظميمراطي ني وم                  

 7

 

 ..لثما  لظى أفراد الشعب رفا انستوى ا -

 ..خل  روح انواطنة الحلاحلة لظى الفرد  -

 ..تنمية الشعور  مرور  اجرتام المانون  -

 ..الظ ة   اختيار األساليب الرت وية خلل   يظ واٍ   -

 ..تعمي  االعتماد   سس ومبادة الظميمراطية  -

العمظ على تمار  انستوى اال تحلاد   ني األفـراد ومراعـا     -

 ..ال تماعه  ينحق البعظ ا

 ..اجرتام مبظأ تكافؤ الفريف  -

ضرور  اطـل  الشـعب علـى كافـة انعلومـات الحلـحيحة        -

 ..والواضحة ع  شؤون الظولة الظاخلية واخلار ية 

                                                 
 
 . 242ص / المص؛ر السابق  - 
2
 . 424ص / المص؛ر السابق / ن اهرنبر  جو: راجا   - 
3
 . 538 -537ص / المص؛ر السابق / دي ي؛ هيل؛   - 
4
 .  24 -239ص / المص؛ر السابق / نرمان أحم؛ الططيب . د -  
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ــثلث     - ــلطات ال ــني الس ــة   ــة انتبادل ــائظ الر ا  ــة وس : تموي

 ..الممائية والتشريعية والتنفيذية 

 تماعيـة والثمافيـة   مراعا  ةروف اجملتما اال تحلادية واال -

عنــظ اختيــار نظــق الظســتور والسياســة الــت حتــظد عل ــة   

 ..فراد م   حة أخرى و األ، السلطات يبعمحا م   حة 

، حن توسا الظميمراطية حىل اال تحلاد والظولة واجملتما انظنه               

أو التحظ  انركز  للحيا  انعاصر  ، على الـرريق مـ  اخلطـر الـذ      

ى الظميمراطية واجملتما انظنه م  الل مسـاوا  المـار ة   يتحم  عل

..  العم  ، وتركيزات السلطة اخلاصة 

 

 

لـه  مـا  نـرى  وتواصًل نوضو  اجملتما انـظنه والظميمراطيـة ،                

د ـة   ه تنبا احملم  ِلما  شكظال ، وفحلظ السلطات  ارتباط  عل ة

مـا   نـاء السـلطات علـى وفـ      وما تموم عليه مـ   ، ما تتطلبه الظولة 

ــفة  ــ  فلس ــظ، تمــعه م ــا    تتجس ــ  م ــتور حيم ــه دس ــا حلي يتطل

على أسا  حنسانه وأخل ه راسـخ  ، وانبع يتطلبه اجملتما انظنه و

 ..وواضح 

حلظيثـة مـ  فحلـظ السـلطات     و انب منه ما تتطلبه الظولـة ا                

الســلطة  الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة و    انتمثلــة

..الممائية 

 

 

 انناسـب و الكـبري  وأنا تلعب منظمات اجملتما انظنه الـظور               

يعيشـون  ، م  كـل اجلنسـني    ،ليكون النا  أو الشعب  ،وانثمر 

 غل النظر ع  اخللفات الت  ظ تو ظ  ينحق ، معًا كمجتما واجظ 

..أو اللغة العرق أو األصظ أو اللون أو الظي   المومية أو م  جيث

8

 

                                                 
 
 . 469ص / المص؛ر السابق / جون رهرنبر   - 
2
ثفا ة للنشور والتوزيوا    دار ال/النظم السياسية والفانون ال؛ستور  / عب؛ الكريم علوان . د: راجا  - 

 .وما بر؛ها  67 ص /  2009/ األردن  –عمان /   ط/ 
3
 . 2 ص / المص؛ر السابق / عب؛ الكريم علوان . د  - 
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 ومنظماته انتنوعة ، تنظر اجملتما انظنهوجميمة تطلعات               

على أسا   اية احلموق  الظميمراطية وفحلظ السلطات حىل

انشرتكة ، لتحم ظ مسؤوليات ووا بات مشرتكة ، للنحو  

 .. البلد والعباد ،  تكافؤ الفريف و ل  ييز ووا ا  

 

 تمع املدني والدولة املدنيةمنظمات اجمل: ثالثًا 
 

تســحق انؤسســات واننظمــات داخــظ الظولــة انظنيــة    نــاء                

ــا   ــة وو ودأ ــو  الظول ــة لم ــام انتنوع ــا  انح ــة كبن، وحجن ــة داخلي ي

 ، لكـون  تعاون مشرتك ار ه اخلي  متماسكة ، تتعامظ ما احمل

:وأه تنطو  على قلث عناصر أساسية انؤسسة أو اننظمة 

  

 

 .لتحميمحا  األفراد م  مجاعة تسعى مشرتكة فكر  :أواًل 

حةحار انشاركة لظى اجملموعـة وأـو موضـو  الفكـر  عـ       : قانيًا 

 .طري  عل ات االئتلف انؤسسه 

تحممة   اننظمة خلظمة الفكر  ، وفكر  العمظ انسلطة : قالثًا 

اننظمـة ، وهلـا    ئق   انؤسسـة أو انشرو  ، وأه  ثظ العنحلـر الـظا  

 ..ع  األفراد الذي  يتولون أمرأا  االستمللية

وعلى وف  انتمظلم  كـره وريـريه ، تمـوم منظمـات اجملتمـا                   

، ان مونة  فر  ما تستميه م  معلومات المنوات االتحلالية انظنه  ظور 

، يسـحق   نشـر الـوعه و يـاد  اجملتمـا      التوا ن الذ  ومنه حتمي  

ويحلـون لـه جمو ـه ،     ، محلـاحله يحه حنو ما حيم  للمجتمـا  وتو 

أا السياسـة  والحلراعات الـت تولـظ   األ ماتو انشاكظ واال تعاد ع 

                                                 
 
البحوو   / الموستمر الرربوا الثالوث    / البحوث الرلموا المسسسوا    / عب؛ الفادر الشويطلا  . د: راجا  - 

 5  – 4 / الفواهر   / جمهورية مصر الرربية / ية المنظمة الرربية للتنمية اإلدار/ اإلدارية والنشر 

 . 2003/ مايو / 
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واحليلولــة دون أــظر الكرامــة االنســانية ، ولــئل ، وجــب التســل  

ـ    يمي  ويتحظد الفكـر  ا ترريبـه السـلطات   االنسـانه ويـتحّجق مب

و ـب مـ  خللـه صـون     ال حيم  مـا يت  ارمبو، ؤو   شكظ ريري مس

 .. جموق االنسان

ــ                  ــاد ع ــظنه اال تع ــا ان ــات اجملتم ــى منظم ــتق عل ــذا يتح ول

االنزالق   ةـظ مـا ال   السطحية والتسل  الفئو  واالنفراد  الرأ  ، و

 ..منظمات اجملتما انظنه ك أاو ود م عل ة له 

 نــاء ، أــو يــة كــون  وا ــة الظولــة انظنيتطلــب أن تمما لــه و            

ودور الظستور على وف  األسس الرصينة الـت تلـيب كـظ متطلبـات     

احلفاة علـى متطلبـات    ذات الو ت و، اجملتما انظنه وحسرتاتيجيته 

ــري      ــظيات المحل ــف ان ــى خمتل ــا عل ــة وخططح ــرتاتيجيات الظول حس

 ..وانتوسطة والطويلة 

 ( :لمعليه الس) و  االمام عله وأو مما يتممنه              

ــَو)              ــَرْظ َأَتَفمَّ ــَر اخَل ــاِج ِ ْم ــِلُح َأَم ــُه ْأا ُيحْل ــ، َل ــ إنََّف ــلِجِه ِف ه َص

 نَّأَل، ِ ِحـْق   اُأْق حالَّال َصـلَح ِلَمـْ  ِسـوَ   َو، اُأْق لجًا ِلَمْ  ِسَوَصلِجِحْق َصَو

ـ ْلَو. ْأِلِه َألى اخَلَراِج َواٌ  َعاَ  ُكلَُّحْق ِعَيالنَّ ـ َيكُْ  َنَظ ـ ُرَك ِف اَرِ  ه ِعِم

ـ ْرِ  َأاأَل ـ  ْ َلَ  ِمْ  َنَظِرَك ِف ـ  نَّأَل، اِج َره اْسـِتْجلِ  اخَل  َك ال ُيـْظَرُك حالَّ  ِل

ـ  ـ    اَرِ  ر َو الِعَم ْأَلــَك َأَو،  لَدْخـَرَ  الـبِ  اَرٍ  َأَمـْ  َطَلـَب اخَلـَراَج  َغْيــِر ِعَم

ـ  ْمـُرُه حالَّ َوَلـْق َيْسـَتِمْق أَ  ، اَدالِعَب ـ . يًل َ ِل ـ  َف ـ  ْوًل َأإْن َشـَكْوا ِقَم  ِوَأ، ًةِعلَّ

ـ اَلـَة أَ حَج ْوَأ، ٍة َ الَّ ْواَ  ِشْرٍ  َأاْنِمَط ـ  َأ ْوَأ، ا رَيـَرٌق  ْرٍ  ارْيَتَمَرَأ ا ْ َحـَف  َح

ـ  َخفَّ، َعَطٌش  ـ ْن َيحْلـُلَح ِ ـِه أَ  ا َتْرُ ـو أَ ْفَت َعـْنُحْق ِ َم  ال َيـْثُمَل َّ ُرُأْق ر َوْم

ـ ْيَلوَن ِ ِه َعُه ُ ْخٌر َيُعوُدإنََّف، ْنُحْق اَنُؤوَنَة َعْفَت ِ ِه َعَليَك َشْهٌء َخفَّ ه َك ِف

، اِئِحْق َمــَا اْســِتْجلِ َك ُجْســَ  َقَنــ، الَيِتــَك وَتــزينِي َو، اَرِ  ِ ــلِدَك ِعَمــ

ـ ، ِتِحْق ُمْعَتِمظًا َفْمَظ ُ وَّ، يِحْق ِ  ِفْظَتَبج ِحَك  اْسِتفاَضِة الَعَو ا َ َخـْرَت  ِ َم

ْدَتُحْق ِمْ  َعـْظِلَك َعَلـْيِحْق   ا َعوَّوالثلَمَة ِمْنُحْق ِ َم، اِمَك َلُحْق ِمْ  حْ َمِعْنَظُأْق 

ْلَت ِفيـِه َعَلـْيِحْق ِمـْ  َ ْعـُظ     ا َعوَّا حَ وِر َماأُلُم ا َجَظَث ِمَ َمَفُر َّ، ِرْفِمَك ِ ِحْق َو
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ـ اَن ُمْحالُعْمَر إنَّْنُفُسُحْق ِ ِه ر َفاْجَتَمُلوُه َطيلَبًة َأ ـ حنََّو، ْلَتـُه  ا َجمََّتِمٌظ َم ا َم

ْنُفـِس  اِف َأا الْشـرَ ْأُلَحا ُيْعِوُ  َأَمحنََّو، ا ْأِلَحْرِ  ِمْ  حْعَواِ  َأَتى َخَراُ  اأَلُيْؤ

( اِعِحْق   الِعَبِرِة اْنِتَفِ لََّو، اِء ُسوِء َةنلِحْق  الَبَمَو، الُوالِ  على اجَلْمِا 

 

 . 

االنســانه الــذ  يتســا كــظ مفاصــظ احليــا  وأــذا العمــ                

انتكاملة  ني النا  أو اجملتما والظولة والبيئة ، ومـا ُتمليـه عمـ     

العل ــات الكائنــة جتــى   د ــة  –الكرامــة وأخل يــة احلمــوق 

ال َو )تفاصيظ وجراك مؤقرات انعلومة والفكر  والنفس والسلوك ، 

 ..(  ِ ِحْق اُأْق حالََّصلَح ِلَمْ  ِسَو

أـه مـ    الـت   Rechtsstaatدولـة المـانون   ال ـظ مـ   نـاء    منه و              

ف   ني استمللية الفرد األخل ية ومنظمات النظـام  استطيا أن توت

ــات       ــايري  العل  ــتحكق انع ــظ أن ت ــه العم ــث يمتم ــام ر جي الع

فـ    . االنسانية وحتظ النزاعات العامة الكلية للفرضـية اننطميـة   

ـ    اعظ  للسلوك ت   الو ـت نفسـه   ويش حبريـة ،  تـيح للفـرد أن يع

 انـب لخـر نحـام    و. م جرية اآلخري  أه   منزلة احل  اجرتجمريات ا

. .جركية اجملتما انظنه وتحذيبحا   اية  واعظ وأالظولة 

 

    

تتمثـظ  وما يظعق اجملتما انظنه ومنظماته والظولة انظنية ،                

 ..ة وريري مادية ونفسية ماديكأمور عظيظ  ر   

  منظمـة مـ  منظمـات    أل الـوعه المـائق عليـه   لذا ال ّظ مـ                  

أن يمـا     وجيـو  ، ومنـه  الذ  يكون أمر ضرورواجملتما انظنه ، 

االصـلح واالســتمرار السياسـه وتعظديـة األجــزا    حدار      أولويـة 

 كـظ  الظولة على أسا  وطـع ، و ايـة جمـوق اجملتمـا انـظنه      

شرائحه ، وانتحاج اننحج انوضوعه وليس العاطفه   جظ انعملت 
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أو انشاكظ ، ووضـا اخلطـ  انتمـمنة االسـرتاتيجيات واألأـظاف      

 ..والغايات لميام اننظمة وختحلق أنشطتحا 

أخطر ما يتظاخظ  ني مؤسسات أو منظمات اجملتمـا انـظنه   و               

 اجملتمـا  أيكلـة  حعـاد  ، أـو  وانؤسسات احلكوميـة السـلطوية   

، والـظخو  مـ     والعمظ على حفمادأا أويتحا وخحلوصياتحا وقمافتحا

منفذ انرأ  ودورأا وحتريرأا والعمظ للسـعه   تشـويححا وتشـويه    

 ..جمو حا 

ــة  و                ــة احمللي ــات احلكومي ــه انؤسس ــج من ــر تل ــذ لخ أو  ، منف

أو منظمات  مؤسسات قدعشكلية  انؤسسات األ نبية اننظسة ، أو

 ..محا وختظم محلاحلحا ، وحتويلحا حىل للة ختظ انظنه اجملتما

أن  ، منظمـات اجملتمـا انـظنه      جني يرتتب ويتو ب على               

تكون يمظة حبيث أه الت تلعب دور التغيري الفكر  والسياسه 

ـ لتنمية  ظرات اجملتمـا انـظنه ، و علـه     سـات  ؤقر    ـظرات انؤس ان

والمرارات السياسية ، ؤقر   المرارات  شكظ عام ان، واحلكومية 

، وخظمة التنمية الوطنية والسياسـة ، والتغـيري مـ      شكظ خايف 

سياسات الظولـة ، و علـحا ختـظم انحلـا  الوطنيـة و ايـة الظولـة        

 ..والسلطات واستملليتحا 

ت الســلوكياضــم   لــك وأــو مــا يتحــتق أن يكــون                   

ــة ن ــا ا التنظيمي ــات اجملتم ــظم   نظم ــث خت ــراق ، حبي ــظنه   الع ن

   ا  الوطنيــة انشــرتكة ، وانشــاركةانحلــ  نشــاطاتحا ، كــظ

، أو على األ ـظ   التـ قري    ناء السياسات االسرتاتيجية و أسس وضا

، اننظومات انختلفة ومنحا اننظومات انعلوماتيـة وانعرفيـة   و   فيه

، وفاعليتحـا عـ  طريـ     تنميـة انسـتظامة الفاعلـة    والظفا  عجلة ال

 .. البّناء الر ا ة انو حة  التمييق والتمويق 

ؤقراتحا ع  مب، و الذات لكون العونة  ائمة وال منايف منحا و              

االتحلـاالت واالعـلم ، فل ـّظ مـ      وخمتلـف وسـائظ    طري  االنرتنت
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ـ كسب واستثمار حجيا يـات   على العمظ و علـحا   خظمـة    ةالعون

كيـة منظمـات   او لـك  فاعليـة وجر  ، انحلا  الوطنية انشرتكة 

اجملتما انظنه ، والعمظ على خـ  البنـاء التوعـو  انناسـب لكـظ      

، و ـذات الو ـت   ةرف ومو ف ، للحيلولة دون أظر الطا ات واحلمـوق  

كظ ما يطرأ م  تطور وتغيري ،  شـكظ حيمـ    مواكبة وموائمة 

 ..والبيئة  كظ تفاصيلحا م لأل يا  المادمة النفا انستظا

 

 جملتمع املدني ا: رابعًا  
 وحقوق اإلنسانبني الفصل العنصري 

   

ــظوا                ــ  ج ــو    م ــية ، أ ــظنه الرئيس ــا ان ــات اجملتم ــام منظم مح

احليلولة دون و و  اجملتما   دائر  الفحلظ العنحلر  ، الذ  جيعظ 

ن والموميات ، أسا   ناء الظستور المـائق  التمييز  ني األ نا  واأللوا

 ..انظنية    ناء الظولة وانو ه 

الــل وانطلــب الــظوله أــو حتــريق كــظ أشــكا  التمييــز                 

 صور  م  صـور االسـتعباد   الذ  أو العنحلر  التمييزمنه ، وحنسانه 

 االأما ، والمومية  على أسا التفميظ االستبعاد ووضا الميود وو

أو اجلنسـية أو األصـظ    ى أسا  اجلنس أو اللونالمائق عل لتحميشوا

 حلور  مباشـر   ، و انمحلود أو ريري انمحلود اهلظفالعر ه ، ويكون 

االعـرتاف  ـاحلموق    منـا أو حضـعاف أو تعطيـظ   ، أـو  أو ريري مباشر  

على وف  التمتا  حا وممارستحا احليلولة دون و، واحلريات األساسية 

..لموانني الظولية ا
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ويظخظ ضم  انمارسات العنحلرية تلك األعمـا  الـت يمـوم                  

 حا موةفـون رمسيـون أو أيئـات جكوميـة أو ريريأـا مـ  اهليئـات        

والشركات العامة  حظف منا األفراد أو اجلماعات ، م  احلحلو  على 

التمييـز  ، و لـك ألسـبا     احلموق واالمتيا ات والفوائظ الناجتة عنحا

.. ةعنحلريوال

 

 

وال ميك  فحلظ اجملتما انظنه ع  جمـوق االنسـان ، جيـث                  

و ظ اجملتمـا انـظنه تعـبريه السياسـه والمـانونه األو    حعـلن       

 ..  أعما  الثور  الفرنسية  ةجموق االنسان وانواطن

فمظ حتو  عمليًا حىل فكر  انواطنة مبعناأا احلظيث ، و ظأ               

واسـتمرت   تطورأـا منـذ  لـك     ، فكر  انواطنـة انعاصـر    تاريخ 

ــا      ــا و ريطاني ــا   أمريك ــة هل ــالتحوالت انتامخ ــرورًا   ــت ، م الو 

ــح ــظنه    اومبراجل ــا ان ــر  اجملتم ــا  فك ــى أس ــه عل ــة ، ومن انختلف

ـ  –جمتما  –كعل ة  ني مواط   ـ  دولة ، و ّي   الظولـة  ز اجملتمـا ع

تنوعـة ، علـى الـرريق مـ  أنـه مـا       لميام اجملتما انظنه ومنظماته ان

ك نه  ألو  مر اجملتما  ظا و،  ظاية تاريخ اجملتما انظنه كمفحوم 

..منفحلظ ع  الظولة كتجر ة رريق تطا مه وتذ ذ   وته 

 

 

، االسـتيعا  والـوعه   و حذا ميك  ننظمات اجملتما انـظنه               

، د عـ  التمييـز   دورأا الواسا   حتمي  اال تعا  زمام أخذلظورأا ، و

مبادة جموق االنسان انوافمـة   على أسسفكر رصني قمافة وو ناء 

ــاء   ــمح  بن ــت تس ــة ، وال ــك للبيئــة العرا ي ــرية و اس ــروا   األس ال

اجملتما ،  ثمافة  –األسر   –، و ناء  اسك شخحلية الفرد االنسانية 

مستميظ انشرق ، أو  الظولة ، لكون مستمبلحقالتعاون انشرتك ما 

 ..تمامع 
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 املبحث الثالث
 اجملتمع املدني 

 بني اختاذ القرارات والرقابة
 

، أمـور جساسـة    يتمم  انبحث وكما عحظنا مبحظوديتـه و               

ميكـ    مـا علـى  ، ومستمبظ األمة  اتحومحمة ، رمبا تؤقر على تو 

، وانؤقر  للمجتما انظنه ومنظماته انتنوعة ، أن ت خذ دورأا الفاعظ

وأـظفحا التمـوميه ،   كما أو عليه صنا واختـا  المـرارات والر ا ـة    

واخلطـ  النافـذ  مـ  خـل   لـك ،      ، انؤسسات االعلمية دينامية و

 :و حذا ستكون واور انبحث كاآلته 

 .اجملتما انظنه واختا  المرارات : أواًل 

 .منظمات اجملتما انظنه والر ا ة : قانيًا 

 تما انظنه وانؤسسات االعلميةمنظمات اجمل: قالثًا 

 

 اجملتمع املدني واختاذ القرارات: أواًل 
  

للمرارات أأمية  الغة   منحج جيا  اجملتمعات والشـعو  ،                  

ــية    ــاالت السياس ــتمبظ   اجمل ــر وانس ــ   احلاض ــا تتعل ــيما م والس

 .حخل .. واال تماعية واال تحلادية والرت وية والتعليمية 



 32 

 ، منظماتـه  ظق حليـه مـ   و حذا كان اجملتما انـظنه ومـا تـن                  

ومحلـاحله انشـرتكة ، أمـر حيمـ      االسـرتاتيجية  حلماية جمو ـه  

مــ  خــل  مــا تتخــذه الظولــة   يظحــر  لــك يحلوصــياتهالتــوا ن ، و

 ..  رارات حتظد مستمبظ الظولة واجملتما ومؤسساتحا م 

نـاء منظمـات اجملتمـا انـظنه ، يبـظأ مـ        واألسا  السليق لب               

الكــادر الــظاعق والــذ  ميتلــك المــظرات الكفيلــة   جنــاح       

واستمرارية وتطور ومنو مثظ أذه اننظمات و تنظـيق حدار  فاعـظ ،   

ويحلوصية األعما  التطوعية والسلوك التمويله له ، وتكاملية 

ــان     ــام اللج ــيق وانتظ ــات وتنظ ــة للمنظم ــة االداري ــك اهليئ  و اس

انطلو ة ، الت م  خلهلـا يـتق صـنا واختـا      و لسات اهليئة االدارية 

ورسق السياسات واالسرتاتيجيات انعّو  عليحا   انطلو ة ، المرارات 

 ..وضا اخلط  والربامج   ضوئحا 

فاجملتما انظنه أو الرد على سلطة احلز  الواجظ ومنه الظو                

ك  إجياد مر عية ا تماعية خارج الظولـة ،  ، و لانزعومة الشيوعية 

وأو الرد على  ريو راطية و ركز عمليـة اختـا  المـرار   الـظو      

وكذا الرد علـى سـيطر  ا تحلـاد السـوق علـى احليـا         الليربالية ،

اال تماعيــة والحلــحة والثمافــة والفــ  ، وعلــى الــظكتاتوريات   

تمليظية فيه م   حة العامل الثالث م   حة ، وعلى البنى العموية وال

أخــرى ، و حــذا مــا  ا  التطلــا حىل جمتمــا أكثــر مســاوا  وأكثــر  

ونظامـه   اجملتما انظنه منه يعع ح امةمشاركة و ثيظ وعظالة ، و

تحمي  الظميمراطيـة ولـيس   واالجتاه ل ،  الوط  العر ه  وتنظيمه

..جمرد ح امة انؤسسات انظنية احلظيثة الل مة نوا نة الربنان 

 

 

ويتــيح اجملتمــا انــظنه الفرصــة أمــام  يــام نشــاط سياســه                

معتظ  ، ف عماء اجملتما انظنه ، ليسوا منمطعني ع  السياسة ، وال 
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منغمسني انغماسًا على حنو  ـظ يفمـه حىل التشـظه السياسـه ،     

والظميمراطيــة النا حــة حبا ــة حىل التــوا ن ، ح  يتطلــب و ــود      

ن نوعـًا مـ  انشـاركة    السياسـه ، ح ا مـا كـا    خنراط   الشـ ن الا

، علــى أن ال ُيعــرل   المــرارواختــا  المــرورية ودميمراطيــة صــنا 

..اال تماعه االستمرار   لكللخطر 

 

 

وم  المرور  مشاركة النا    سلطة اختا  المـرار ، وأـو                  

، ما حيم  الكثري م  كسب اجلوانب انادية وانعنويـة والنفسـية   

فمًل ع   ناء روح انبادر  والتمام    حجناح صـنا واختـا  المـرار    

فاعلـة  مكانـة  ما يتطلبه م  وتنفيذه ، والشعور  عظم حأما  رأ  و

..الطا ات انتوافر  لظى اجملتما  رواستثما

 

 

 

 منظمات اجملتمع املدني والرقابة: ثانيًا 
 

ــا ا               ــات اجملتم ــون منظم ــ  أن تك ــّظ م ــظنهوال  ــة  ، ن اننظوم

الر ا ية التمييمية والتموميية ، الت تكون احلائـظ  ـني ارتكـا     

اجلرمية اننظمة  كـظ أشـكاهلا ، فمـًل عـ  المـب  وانسـائلة       

ـ  ارية حتمـ  هلـا   انباشر  وريري انباشر  ، و ظ تسحق   جماالت استش

السياسه المـويق   العـراق ،   اننحى و دورأا الفاعظ    ناء الفكر

يث تكـون هلـا   حب، ومما له يتطلب م  احلكومات فسح اجملا  هلا 
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 اية انحلا  الوطنية مـ  االحنـراف   تطلبات نصمام األمان احملم  

 ..والفساد االدار  واناله والسياسه 

ــاء                     ــبري    ن ــظور الك ــاتحا ال ــة ومؤسس ــب الظول ــا تلع وأن

ـ  ، نظمـات والنـا   السياسـات االسـرتاتيجية الفاعلـة  ـني ان      ةانتجح

ــظ    ــور انتكام ــة والتط ــات التنمي ــظ متطلب ــ  ك ــظ ، لتحمي  ك

ــات ــرتاتيجية واالجتاأـ ــات االسـ ــة  التو حـ ــية واال تماعيـ السياسـ

 ..واال تحلاد  والرت وية والتعليمية 

وأــو مــا يتجــه حنــو  نــاء روح انواطنــة علــى أســس احلريــة               

 ، ومنحــاوالتكــافؤ فر الفــريف واحليــا  الكرميــة وانســاوا    تــوا

 ..فريف العمظ  العظالة  

و ظ تسحق   حجنـاح  لـك  شـفافية ، و ايـة انـواط  ممـا                     

يتعر  له م  لقار الفساد االدار  واناله والسياسـه ، و ايتـه مـ     

ــات     ــا  وانؤسس ــى الن ــه وعل ــر علي ــار اخلط ــذا التي ــراف   أ االجن

رمسه للبلد م  التعر  للحنراف ع   احلكومية ، و اية ما يتق

مـا يتطلبـه مـ  اكتسـا      وما خمط  له حبيث يكفـظ لإلنسـان   

ومـا يتطلبـه   ، رفا انستوى انعاشه له منه و، جمو ه  كظ كرامة 

ــعوره      ــظ ش ــه ، ورف ــانونه والسياس ــاعه والم ــمان اال تم ــ  الم م

  .. مي  الذات على أسس حنسانية  ومية االنتماء وحتوحتسسه 

ويتو ب أن ت خـذ منظمـات اجملتمـا انـظنه دورأـا الفاعـظ                      

ــون    ــمو  لتك ــؤقر وانس ــه وان ــات  أدا   واحلميم ــة انؤسس حلماي

التمومييـــة   الر ا ـــةوانحلـــا  انشـــرتكة ، و لــك  احلكوميــة  

 ..على ما يتق ختطيطه وتنفيذه  االصلجية

، جيـث تعمــظ   جهو حـذا نـرى احلا ـة حىل التمــام  االصـل                   

علـى   National Chaptersالشفافية الظولية م  خل  أفرعحا المومية 

وضا حتالف م  احلكومة وم  أطراف أخـرى تمـق اجملتمـا انـظنه     

لكـون رسـالة   .  ور ا  األعما  والمطا  اخلـايف نناأمـة الفسـاد   
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وحمنـا  نـاء نظـق     ، الشفافية الظولية ليست محامجة األفراد الفاسظي 

، فحه تمظم انسـاعظ  وانعلومـة لإلعـلم احلـر      تماوم الفساد و ائية

يـة مماومـة الفسـاد مـ      نا تراه م  أأمية هلما   لل، وأ حز  المماء 

.. خل  التمام 

 

 

ومما يتطلب م  اننظمات انختلفة ومنحا النما ات ، أن تمـا                

خططحـا مـ    هلا اخل  الواضح واألأظاف والغايـات ، وترمسحـا ضـم     

أ ظ االجتاه   تنفيذ كـظ مـا حيمـ  ترسـيخ دورأـا الـذ  يسـحق        

ــاء    ــكظ  ن ــى ش ــظنه عل ــا ان ــة اجملتم ــح   تنمي  شــكله الواض

اسرتاتيجه ، ما األخذ  نظر االعتبـار خحلوصـية اجملتمـا العرا ـه ،     

 علته يسري   ركـب  ـرامج   ، ةروف ه م  و انب منه ما مّر ومير  

 ..رأا  عسكر  احليا  والعنف واال

مـا  و حذا يتطلب م  منظمات اجملتما انظنه  ث قمافة السلق              

ــات العســكرية  ــة  انعاجل ــظ األنشــطة الر ا ي ــالتوا   مــا تفعي   ،

التموميية و اية اجملتما انظنه م  السلوكيات التنظيمية داخظ 

 .انؤسسات احلكومية وما ُيرتكب م  فساد حدار  وماله وسياسه 

وكذلك متطلبات الكوادر ، أمر لخـر تعمـظ  اجتاأـه ودوام                

ــتمراريت ــالتمييق هاس ــوةيفه   ــويق ال ــه  والتم ــه ومتا عت ،  األدائ

و يان مسـتوى  ـود    ، واالأتمام  كظ ما يتعل   توقي  األنشطة 

ال حتظده الرريبات انتنافية  تمظما تمظمه اننظمات أذه ، و اجتاه مس

 ..ا وضوجحمظى ما األأظاف و
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 منظمات اجملتمع املدني : ثالثًا 
 واملؤسسات اإلعالمية

 

ال ميك   يام أ  نشاط أو تنظيق رمسه وريري رمسه ، و يان              

محامه والرسالة الت حيملحا والرؤيا انمتظ  داخظ انكون احلميمـه  

لألأــظاف ، وانفتاجــه علــى احملــي   ــه ، حال   بيــان فاعليــة وأداء مــا  

انرئيــة وانســموعة  ر لــه عــرب خمتلــف الوســائظ االعلميــة خمطــ 

 ..وانمروء  

ومنه ما تعمظ اآلليات وجلمات الوصظ  ني منظمات اجملتمـا                

ــطة     ــحة لألنش ــور  واض ــان ص ــة ، لبي ــات االعلمي ــظنه وانؤسس ان

 ..والفعاليات الت ختط  وتنفذ  نودأا 

اســتظامة  ، ا انــظنه   العــراق ولتكــون منظمــات اجملتمــ             

ال ّظ هلا  لذا ناسب ،انناخ انما حيي   حا م  نماو  و، ة صحتحا انتعافي

 ـظ  أل، مـا يرتتـب مـ  جمـوق     ه وم  أن ت خذ  بيـان قملـحا االنسـان   

والكشـف   ، ا اءت أو  امـت مـ  أ لـح   الت  انرسومة حتمي  األأظاف

 ..ع   لك  وضوح 

يكـون مـ  خـل  التعـاون     ، ال ـّظ أن  الت تظحـر  ـه   والظور                 

انشــرتك والتســحيلت الكافيــة وانناســبة هلــا    يئــة انؤسســات 

 .االعلمية ، فرتى دورأا فاعظ داخظ احلراك واحلملت السياسية 

تعمـظ علـى   االعلمية هلا م  خل  ما  وتسحيلت انؤسسات               

انسموعة وانمروء   ر وسائظ االعلمضم  خمتلف ، م  فريف  توافره

وانرئية ، ما تسحيظ محامحا على وف  اخلط  الت ترمسحـا منظمـات   

السياسـية مـ   انـب ،     –اجملتما انظنه للنحو  مبحامحا االنسـانية  
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وأكـذا تكـون   .. اال تماعية م   انـب لخـر    –ومحامحا االنسانية 

..معلومة وواضحة ضم  احملي   حا 

 

 

وال يمتحلر  لـك علـى الوسـائظ االعلميـة التمليظيـة ،  ـظ                     

، احلظيثـة وانعاصـر    تتعظاه حىل ما يظخظ ضم  الوسائظ االعلمية 

، وأقرأـا  والتمنيـات انتاجـة    أال وأو االنرتنت وانوا ا الفاعلـة عليـه  

، للنفتاح اننطل  مـ    الفاعظ   تغيري الشعو  واألنظمة انيظانه 

العـامل اخلـار ه ، وتبـاد  اآلراء    علـى أفـ     ةالظاخلي لية أوالبيئة احمل

وفتح احملاورات انناسبة ، واالفـاد  مـ  جتـار  اآلخـري  مـا االعتبـار       

وحرث  اخلحلوصية الت  تلكحا وما تكون عليـه مـ  خحلوصـية    

م  مستوى ، وما يتو ب ، كما أو عليه اخلحلوصية العرا ية  وطع

 ..لنفتاح على العامل اخلار ه ل ،ومنظومة قمافة متفاعلة  وعه

تستفيظ م  منظومة انعلومـات الـت تتبلـور    ميك  أن وأنا                

لظيحا ، وجتعلحا مبستوى حتمي  النمو والتطور   كـظ اجملـاالت ،   

تكـون   ، ومـا الظور انؤقر وانناسب ومبـا يتوافـ  مـا انو ـف     ما أخذ 

 ..ما انظنه عليه منظمات اجملت

ــه                 ــا يتطلب ــظ و وم ــا  والتفاع ــتمرارية االجن ــاالتاس  االتحل

مـ   جـظ  وا ليكـون م  دعق وتعاون ،  حيممه، وما انناسبة  احليوية

علـى اآلخـر ر احمللـه واال ليمـه      االنفتـاح و التمظمو النجاحمؤشرات 

 ..حام انم   منظمات اجملتما انظنه، مبا فيه ما تموم  ه  والظوله

الظور  ، نظام االتحلا  وانسيا يته وتفاعلهوميك  أن يلعب               

اليحلا  الرسالة االعلمية انتبادلة  ني اجملتمـا ومنظماتـه    الكبري
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، وأر اأا جينمـا  انتنوعة م   حة ، والظولة ومؤسساتحا م   حة أخرى 

متعاضـظ  وتمـامنية النتـائج واآلقـار     تحلبح األنشطة تكامليـة و 

 ..اآلنية وانستمبلية 

مـظى  أـو  ، والمنـا   للجحة انعنية  الرسالة فحق انرسظ ويظلظ                

األعمـ  د ـة وتفاعـظ    ، والرسـالة   ود ة وتـوى الرؤيا ولوضوح ا  و 

العمـظ   التو يـت وانكـان وانو ـف ، و   أداء محامحـا  جينما يكـون  

ميكـ   وتكـافئ   الفـريف ،   انتباد  وانوح وفتاالتحلا  ان نظام 

 : مليات االتحلا   انخط  اآلته  يان ع
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،  امـت اننظمـة    وم  أ ظ حسحام  حات متعظد ومنحا االعلم                 

 The Ti  انر ا األسا  للمنظمة  تزويظ تنزانيا ر الظولية للشفافية 

Source Book  العحلار  البحثية هلـا  إعـظادأا  ـرامج    الذ  تما فيه

،  National Chapters فساد  التعاون ما فروعحا المومية نكافحة ال

حبيث تتلئق تلك الربامج مـا ةـروف وعـادات كـظ دولـة وأطرأـا       

احملليــة

 

، و لــك ألريــرا  منا شــة الــظور الــذ  تمــوم  ــه الحلــحافة  

ـ األواجملتما انظنه نناأمة الفساد ، فمًل عـ    ات ة االصـلجي أمي

الـت مـ  شـ نحا أن حتسـ  رصـظ       الممائية والتشريعية والتنفيذية

الفساد وحتمه انبلغني ع  األخطاء ، وتعز  نظق التوريظات العلنية 

ألعماله وأخطائـه  اتيًا ،  وكذلك ر ا ة المطا  اخلايف،  الشفافة

 

 ،

.    لك البلظ

 

 

انشرتك وانخط  لـه  ـني   و حذا يتمح مظى أأمية التعاون                 

التمليظيــة وريــري  منظمــات اجملتمــا انــظنه وانؤسســات االعلميــة

 م  احملـاور انحمـة الـت جيمعحمـا     جظالتمليظية ، لكون التعاون وا

ـ    عف   األداء ، و يـان  تمحله احلمائ  والكشف عـ  اخللـظ والم

ــة واألداء      ــات احلكومي ــظ انؤسس ــري  عم ــة نس ــو  التموميي احلل

، و ايـة التنميـة   ، حلمايـة محلـا  اجملتمـا والظولـة      احلكومه

انتوافر  االنسان والبيئة وانوارد الطبيعية  اية ، مبا فيه انستظامة 

 ..هلا ، وما يتعل   احلاضر وانستمبظ داخظ احلظود اال ليمية للظولة 
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 املبحث الرابع
منظمات اجملتمع املدني بني البناء األسري 

 والرتبية والتعليمواجملتمع 
 

سيتق اخلو  فيـه ضـم  أـذا     تمّظم ، فإّن ما ماوتكامًل ما               

 :اآلته أو انبحث 

 .منظمات اجملتما انظنه واالسحام    ناء األسر  واجملتما : أواًل 

 .والرت ية والتعليق والتعلق منظمات اجملتما انظنه : قانيًا 

 

 دني منظمات اجملتمع امل: أواًل 
 واإلسهام يف بناء األسرة واجملتمع

 

ــو                      ــه ، أ ــتوى  وت ــتمبله ومس ــا ومس ــوا  اجملتم ــة ن طبيع

و اسكه وانطل ه  وعه صـو  البنـاء    ونظامه التكوي  األسر 

انثمر وانتواصظ ، وعنظأا تنش  محلا  مشرتكة م  ش نحا أن تبلور 

وأأـظافحا مشـرتكة ،    التنظيمات  ات احلا ة هلا ، فتكـون محامحـا  

ف تماسك مبنحى الفكر وانعارلح  ترسيخ انبادة أمر وارد ل حذا فو

 ..  التنموية احملممة للتطور واستمرارية االستظامة



 4  

، يبظأ اأتمام منظمات اجملتما انظنه  األسر  وريريه ، م  أنا               

اســك   ــه و، والبنــاء المــائق علــى أســا  وجــظ  األســر  الرت ويــة 

 ..اجملتما يبظأ م  األسر  

وتفاعلحا وما ، و اية جموق الفرد واجملتما يبظأ م  األسر                

الذ  ينتظـره البنـاء اال تمـاعه     االنسانه يموم عليه  لك الكيان

اال تمـاعه ،   –و اسكه ، والنس  احملم  م  خل  األداء األسـر   

ات الشـاملة للظولـة ، وال   وأو ما يعتمظ عليه   وضـا االسـرتاتيجي  

، ومـا يتوّ ـب مـ     وتنشـئته  الطفـظ   انب محق فيـه ، أال وأـو   ننسى 

  أ  مكـان يتوا ـظ فيـه ،    اننظور  وريري اننظـور    اية جمو ه 

..مبا فيه داخظ األسر  واجملتما 

 

 

ــب ال                 ــليمة ،  ويلع ــس الس ــى األس ــبع عل ــي  ان ــظور  تخط ال

تســحق    نــاء األســر   وحشــباعحا ومــاا ــات الكــبري   تلبيــة احل

الذ  يبظأ م  انعلومـات والبيانـات ومـا يتـوافر مـ   وانـب       واجملتما 

 ية واستعظادات وموارد  شرية وما  تلكه مـ   ـظرات  مادية ومعنو

 .. وخربات ، وما يكمله م  طا ات

وحشــبا  تلبيــة كــون خظمــة اجملتمــا ومــا يتطلبــه مــ   ولت             

دورأـا  منظمات اجملتمـا انـظنه   ، ال ّظ م  أن ت خذ انتنوعة  احلا ات

لتطـوعه   العمـظ اخلـري  وسـبظ     وتعمـظ علـى االجتـاه ا   الفاعظ 

 شـكظ يـبع التعـاون  ـني اننظمـات واجملتمـا ، وأن ال        تنشـيطه 

،  ـظ تتحلـف     ات نفـا خـايف  تكون  ـذلك مو حـة لفئـة معينـة و    

وتحـظف لنحمـة   ، ل  ييز مسريتحا   اجتاه خظمة األسر  واجملتما  

،  اجتاه اخلروج م  األ مات الت  ر  حا ، اجملتما و اسكه وتعاونه 
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واال تعــاد عــ  العشــوائية واالرجتاليــة   ، و شــكظ خمطــ  لــه 

..  األداء العاله  اعماألالتخطي  وتنفيذ 

 

 

وصظ  وح ا ما اطلعت منظمات اجملتما انظنه لتكون جلمة               

والظولة ، فيجب أن تنتحج أسلو  خظمـة النـا  و ايـة     جملتما ني ا

ق مــا جلمــة تفــاأق وتفح ــتكــون الوطنيــة واالنســانية ، و انحلــا 

 ..انؤسسات احلكومية والظولة 

ـ  ، أو فميام أذه اننظمات وأأظافحا               نحج خظمة الحلا  العام مب

شـ نه أن يبعـث روح   عه الذ  مـ   االو وتعزيز  لك  العمظ، احملاور  

علــى أســا  ، و لــك التعــاون وجتــاو  األ مــات  ــني النــا  والظولــة 

تطبيـ   ل حم   ناء دولة انؤسسـات احملممـة  تيومنه حنسانه نبيظ ، 

 .. نود جموق االنسان 

منظومـة مبسـطة   وميك  وضا خمطـ  لتوضـيح فكـر                   

 :وكاآلته ،  لميام األنظمة السياسية ومنظمات اجملتما انظنه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 : راجا على سبيل المثا   - 
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 يبني منظومة مبسطة لميام (   ) خمط   

 األنظمة السياسية ومنظمات اجملتما انظنه

 

وم  أذه الفكر  الت تتمح عرب انخط  ، ميكـ  االفـاد                   

و نــاء ،   معرفــة نمــاط المــو  والمــعف داخــظ األســر  واجملتمــا 

ــظد  وانتخحلحلــة ، لتمــوم  الــظور   اجملتمــا انــظنه ومنظماتــه انتع

ــره    ــا وأواص ــوا  اجملتم ــاء ن ــحق    ن ــذ  يس ــظ ال ــه والفاع احلميم

، انتكاملة لميام جمتما متعاون وواٍ  ِلما يظور جوله انتماسكة و

، لإلفاد  م  الفريف الت تسنح لـه داخـظ   وأخذ الظور اننتج وانتواصظ 

تلف التحظيظات وانخـاطر  احلظود الوطنية وخار ه ، واحلماية م  خم

 ..الت تظور جوله 

 

تقيام 

 األسر 

تقيام 

 المجتما

تقيام 

األعراف 

 والتفالي؛

 

 تقيام ال؛ولة

تقيام 

ظمة األن

 والفوانين

 

األنظمة 

 السياسية

تقيام 

المجتما 

 الم؛نا

 

الحاجة 

لل؛ اع عن 

 الحفوق

 

منظمات 

المجتما 

 الم؛نا

طبيرة 

التراون 

 والنتائج
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 منظمات اجملتمع املدني : ثانيًا 
 والرتبية والتعليم والتعلم 

  

وحتجيق والسـيطر   و انب لخر   استثمار الفريف وموا حة                

ما تحلـظر ،  يظات أي  ما كانت ، وأي  وم  أينالتحظيات والتحظعلى 

 نيتحـا   مكوناتما انظنه م   و  ودعق ما  تلكه منظمات اجملت

، للنفا العام ،  التوا   ما  ايتحا م  فجوات المعف داخظ  نيتحـا  

ـ   فوريـة ، مبـا فيـه   عل ـات  ا تتو ب م  والسعه ن ه مـ   مـا  تلك

انسـتظامة  عنوية انادية واجلود  انووخرباتحا ، بشرية ال وارد ظرات ان

 ..وانلئمة للظروف وانوا ف 

ــيق                   ــة والتعل ــا  الرت ي ــون    ط ــا يك ــر م ــا ، وأخط جينم

يكم  التمييـز العنحلـر    حتـريق أو عـظم حتاجـة مجيـا أنـوا         

 ـظر   ، ودر ات التعليق ، ومنح  عل األفراد أو جمموعات مـ  األفـراد  

ا يتعل    االأتمام مبو ظر أ ظ مالتعليق ، الرت ية واالأتمام  أ ظ م  

التعليق ، الرت ية والتمييز  ني األفراد   مراجظ وحبمو ه االنسانية ، 

دون أخرى وا تكار نظق تعليمية مفملة الفراد أو مجاعات  عينحا 

 مـا يتعلـ   عنحلـر  في التمييـز  حىل ال لـك  م   ات البلد ، ويتعـظى  

..انلكية  جتى 

 

 

ــور    و              ــارية انتط ــات احلم ــة   اجملتمع ــة الشاخحل ، احلميم

 ..حمي  أداء جموق االنسان على أكمظ و ه تالتو  ه ل

، أظفه ليس احملفز لميام اجملتما انظنه ومنظماته انتنوعة و حذا        

مثـظ أـذه   ُيعـظ و ـود   الظولـة ،  ـظ   مكانـة وشخحلـية   ف اضعحأو 

 ..ومؤسساتحا لظولة ل ممافة  و ، اننظمات 
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ام منظماته لبناء حيمظ اجملتما على  ياحلمار  ، جتاه واال                

ولـيس  ـظيظ عنحـا وال ضـظأا ، و نـاء      ، كيان متـوا   مـا الظولـة    

و نـاء احلريـات   ، منظومة واضحة ومتوا نة  ني احلمـوق والوا بـات   

 ..االنسانية انناسبة 

ـ  قمافـة  لعب وت                الـظور الكـبري والبـال       ،  االـوعه وتبلورأ

ليه م  احلريات انظنية الـت أـه   ، وما يرتتب عتو يه اجملتما انظنه 

ــا   ــة احل ــق    طبيع ــى احلك ــز عل ــا ال ترك ــية ، أ  حنح ــري سياس ري

 ..وسلطات الظولة 

شكظ   وحدار  منظمات اجملتما انظنه ، يسحق فيحاوأنظمة               

عامله التعلق امتظاده الفرد واجملتما والظولة ، ومباشر وريري مباشر ر 

أو يســبمحما معحمــا  ا أو مــا يتــزام مخل عنحمــوالتعلــيق ومــا يــت

متانتـه وعممـه واسـرتاتيجياته المائمـة     مسـتوى  اجلانب الرت ـو  و 

 ..على طبيعة الفلسفة انتبنا  

أـذا اجملـا     وم  خـل  أـذه العجالـة ، ومبـا خيـق     وعمومًا               

،  تر ويـة وتعليميـة   ومـظار   أنـاك نظريـات  الرت و  والتعليمه ، 

هلا خحلوصـياتحا   ظيثة وانعاصر  ، مبا فيحا الر مية ،التمليظية واحل

ــة      ــا اآلني ــكاليات تطبيماتح ــ  حش ــم  م ــا تتم ــا ، وم وعمومياتح

وانستمبلية على مسري  الظولة واجملتما واألسـر  ،  ـظ جتـى علـى     

 ..ومنوأا  ات الفرد وتو حاته األخل ية  
 

 

كجحـة ر ا يـة    ترب  أأمية منظمـات اجملتمـا انـظنه ،   وأنا               

تموميية وما يتوافر هلا م  فريف للعمـظ علـى انشـاركة   وضـا     

اخلط  االسرتاتيجية ، وما يتخذ م   رارات ضـم  المطـا  الرت ـو     

 ..والتعليمه ، ليحلب   محللحة اجملتما ومستمبله التنمو  
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 املبحث اخلامس
  منظمات اجملتمع املدني االفرتاضية

 والذكاء العاطفي

 

ـ   كظ  عظ              ور  يئـة تمليظيـة   ما تمّظم  يانه و كره مـ  منظ

 ..ا خيق منظمات اجملتما انظنه التمليظية وريري تمليظية ، ومب

، لكنحـا  انعاجلة و فة تستح  و شكظ خمتحلر مفيظ ، لنا             

ـ    ممك  أن تكـون مسـتمبًل    ث ، أال ودراسـة ضـم  كتـا  أو حب

ــظنه   ــا ان ــات اجملتم ــه منظم ــية  وأ ــة افرتاض ــية ،    يئ االفرتاض

، ( احلاسو   )جتمعحا وليًا وح ليميًا وعانيًا ، أذه الشاشة الحلغري  

م  خـل  الشـبكات العنكبوتيـة ، أو    : واألقري اجلاما للتحلاالت 

 ..وأشكاهلا شبكات االتحلاالت العانية ، مبختلف وسائلحا 

 :ته اآل أذا انبحث  لذا سيكون معاجلة             

 . منظمات اجملتما انظنه االفرتاضية: أواًل 

 . الذكاء العاطفه ومنظمات اجملتما انظنه االفرتاضية: قانيًا 
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  االفرتاضية منظمات اجملتمع املدني: أواًل 

 

، أنالك الزمـان وانكـان وانو ـف ، واحلمـوق      طبيعة احلا                

 يـام منظمـات اجملتمـا    خلهلـا   والوا بات وانسؤوليات ، يتبلور مـ  

 ..انظنه   احليا  الوا عية انادية التمليظية 

وتموم أذه اننظمات  رؤى ورسائظ وأأظاف وريايات تمليظيـة               

 ..وجظيثة ومعاصر  

 : وجينحا تكون منظمات اجملتما انظنه حما           

تفحلـح  أسس مستمر  ، و ناء واضـح انعـامل ،    أن تموم على -

ــتملليتحا    ــتوى اس ــة ، ومس ــيتحا انعنوي ــا وشخحل ــ   اتح ع

وما كامظ  لك م  وضا النظام الظاخله .. ومحلادر  ويلحا 

..، وكيفية التعامظ ما احملي  اخلار ه 

و نــاء واضــح انعــامل ، أن تمــوم علــى أســس ريــري مســتمر   -

ــتوى    ــة ، ومسـ ــيتحا انعنويـ ــا وشخحلـ ــ   اتحـ ــح عـ وتفحلـ

وما كامـظ  لـك مـ  وضـا     .. يلحا استملليتحا ومحلادر  و

النظام الظاخله ، وكيفية التعامـظ مـا احملـي  اخلـار ه ،     

..وتنحظ  زوا  أسبا   يامحا وانتحاء محامحا 

ورمبـا تكـون    موم على أسس عفوية أو ريـري عفويـة ،  أن ت -

مستمر  أو ريري مستمر  ، و ناء واضح انعامل أو ريري واضح ، 

ــا وشخ    ــ   اتح ــح ع ــح أو ال تفحل ــة ،  وتفحل ــيتحا انعنوي حل

وما كامـظ  لـك ،   .. ر  ويلحا ومستوى استملليتحا ومحلاد

دون وضا النظام الظاخله انكتو  ، وتـتغري  تغي ـر    لك 

انحلا  انشرتكة ، وتتغّير  كيفية التعامـظ مـا احملـي     

ـ     للمعنـيني   ةاخلار ه على وفـ  انحلـا  انشـرتكة العام

.. األمر وانشكلة واأل مة 
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ريــري وــظد  انعـــامل   رمبــا تكــون   مبعنــى حنحــا                

ــا وكســا ماتحا ،  الشــخويف ، فحــه  ا  ــة ريــري قا تــة رمب

وطارد  لألفراد واجلماعات م  اجملتما احمللـه ورمبـا أوسـا    

 ..م   لك 

واننـتمني  أذه اننظمات  سـريتحا وحعلنحـا   وأكذا تكون             

اهلا وأنشطتحا وجتمعاتحـا  و ياداتحا ومستوى تغيريأق ، وأشك، هلا 

 واصــلحق واتحلــاالتحق ، ومــا يرتتــبوتمار حــا احلميمــه وانعنــو  وت

 ..انظفاعاتحق ودفاعاتحق ع  منتمه اننظمات الظائمني وانتغريي  

نـظ    عاننـا انعاصـر ، وع   فمًل عـ   لـك ، فمـظ اسـتجظت                  

يــة  أو اخــرتا  احلواســيب ، ومــا كاملــحا مــ  الشــبكة العنكبوت

ــرى       ــائظ األخ ــ  الوس ــرت م ــا ةح ــة ، وم ــاالت العاني ــبكة االتحل ش

 ..للتحلاالت ، تغّير الشهء الكثري والكبري والواسا   عاننا 

فظحرت عنـظأا البيئـة االفرتاضـية والبيئـة انعلوماتيـة ريـري                    

 ..ريري احملظد التمليظية ، والفماء انعلوماته ريري احملظود و

الشـــظيظ  ، انعلومـــات  ـــذاتحا ريـــري التمليظيـــة  وأصـــبحت             

 ، وةحــرت الفجــوات انحولــة االتســا  توســا واالنتشــار والســريعة ال

انؤسسـات    ني الشرق والغر  ،  ظ جتـى علـى مسـتوى    وانتعاةمة

 ..واننظمات وخمتلف انشاريا الرمسية وريري الرمسية 

ر مــه االفرتاضــه ، أــو  يــام ومــ   ــني مــا ةحــر   عاننــا ال              

على ،  ة ، مبجتما مظنه افرتاضهمنظمات اجملتما انظنه االفرتاضي

 ..احمللية واال ليمية والعانية انستويات 

وعلـى سـبيظ   فكان هلا العظوى احلراكه الفائ  السـرعة ،               

ـ يسمى  الر يا العر ه ، وأدى حىل تعاةق ما أمنو ج منحا ر ما انثا   ا م

ــمى     ــا يس ــه مم ــتج عن ــة  ن ــى اخلل  ــ   ... الفوض ــك م ــا حىل  ل وم

الـت انتشـرت   العـامل االعلمـه     وانسميات انحلطلحات وانفاأيق 



 49 

م  احليز واسعة انمروء وانسمو  وانرئه ، الذ  أو  ذاته أخذ مناجه 

 ..ال ميك  السيطر  عليحا االفرتاضه ، الت 

ـ  وجينحا  امت منظمات                 ةاجملتما انظنه االفرتاضـية أو الر مي

على أسس رمبا تكون مسـتمر  ، ورمبـا تكـون  ات  نـاء واضـح      

انعــامل ، ورمبــا تفحلــح عــ   اتحــا وشخحلــيتحا انعنويــة ، ومســتوى 

وما كامـظ  لـك مـ  وضـا النظـام      .. استملليتحا ومحلادر  ويلحا 

 ..الظاخله ، وكيفية التعامظ ما احملي  اخلار ه 

ــة                    ــية ،  ا ل ــظنه االفرتاض ــا ان ــات اجملتم ــذه منظم حال حن أ

ــادر     ــات  ، محل ــظاف ورياي ــائظ وأأ ــظ ، ورؤى ورس ــة والتحاي للخظيع

ــظاتحا ،    ــة ، وأ ن ــة والفكري ــذيتحا انعلوماتي ــا ، تغ ــري حبميمتح ري

مافيـات  تمف خلفحا هلا مآر  سياسية ورمبا ، ووريري معروفة معلومة 

 ..و حات  الغة اخلطور  

وتظخظ أمور عّظ    كظ أنشطة منظمـات اجملتمـا انـظنه                  

 :االفرتاضية ، منحا ما تتعل   اجلانب 

..صظ حا وعظم صظ حا مظى و: انعلومات  -

أـذه األفكـار مـ     واستمامة وسلمة ومظى نماو  : الفكر  -

..عظمحا 

الشخحلـيات المائمـة    نفـس سـوية   مسـتوى  ومظى: النفس  -

..م  عظمه  عليحا

ومظى استمامتحا م  عـظم   :السلوكيات واألفعا  واألعما   -

..استمامتحا 

ية الشخحلـية احلميميـة   ومظى  لـور  ومحلـظا   : الشخحلية  -

انتمثلة  الفرد ، والشخحلـية انعنويـة انتمثلـة  اننظمـات     

 .وأكذا .. اتحا 

 : مات اجملتما انظنه االفرتاضيةتكون ننظوم   انب لخر 
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..ضية ، هلا خحلائق المو  والمعف  يئة داخلية افرتا -

 يئة خار ية افرتاضية ، هلـا خحلـائق الفـريف والتحـظيات      -

 ..وانخاطر والتحظيظات 

دور  جيا  م   ة ،يكون ننظمات اجملتما انظنه االفرتاضيو              

الـتعلق ، الرت يـة ، التعلـيق ، التكـوي  ، الظحـور ،      : يتحكق فيحـا  

ر ــة ، اخلــرب  ، وظوديــة جتريبيــة ، اتســا  واالنشــاء ، التجميــام ال

حن مل  ــر  حنظســة وحعــاد  أنظســة وانتشــار ، اضــمحل  وتلشــه 

 ..البنية الرتكيبية واجلوأرية هلا 

 لــك أل  ويكــون االضــمحل  والتلشــه ، كمــا حيحلــظ             

مشرو  افرتاضه ، كالتسوي  االفرتاضه ، والتسـو ق االفرتاضـه ،   

ـ واالعلم االف ا يتعلـ   رتاضه ،  ظ وجتى اننتوج االفرتاضه ، ومنه م

 ..االفرتاضية وريري االفرتاضية   انعلومة وانعلوماتية

ــم                   ــر  ض ــا جي ــبكات وم ــاعه  الش ــظ اال تم ــ  تواص ، م

جمريــات التميــيق الــوةيفه والتمــويق األدائــه ريــري اننظــور ، ومــا  

 ..، االجيا ية والسلبية يتحم  م  الت قريات اآلنية وانستمبلية 

و حذا الجتاه ميك  وضا خمط  توضيحه يبني حنشاء و يام             

 :منظمات اجملتما انظنه االفرتاضية وكاآلته 
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 يبني حنشاء و يام منظمات اجملتما انظنه االفرتاضية(  8) خمط  

 

ــ  توضــيحه              ــ  وضــا خمط ــذلك ميك ــبني البيئــة   وك ي

ــه    ــظنه االفرتاض ــا ان ــات اجملتم ــية منظم ــرتاتيجية االفرتاض واالس

 :وكاآلته 

  

 

 

 

منظمات اد  هن؛سة هن؛سة ورع

 المجتما الم؛نا

تح؛ي؛ 

المشكلة 

 واألزمة

تح؛ي؛ 

الرؤى 

والرسالة 

واأله؛اف 

 والغايات

بلور  

منظمات 

المجتما 

الم؛نا 

 اال تراضية

تح؛ي؛ الناا 

المسته؛ ة 

 الستفطابها

وسائل 

االتصاالت 

التفلي؛ية 

 واال تراضية

الستفطاب 

 الناا

اسوووتثمار أو 

اسووووووووتغال  

اال كوووووووووووار 

والووووووووووون   

وح ووووووووووووووز 

 السلوك

استثمار أو 

استغال  

النظام 

المغلق 

 والم توح
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نظمات اجملتما نيبني البيئة واالسرتاتيجية االفرتاضية (  7) خمط  

 انظنه االفرتاضه

 

ولتكامظ مـا تمـّظم مـ  انخططـني ، ميكـ  وضـا خمطـ                     

ظمــات اجملتمــا انــظنه االفرتاضــية توضــيحه يــبني دور  جيــا  من

 :وكاآلته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيئة الطارجية الحفيفية 

 واال تراضية
 

 البيئة ال؛ا لية

الحفيفية 

 واال تراضية
 

 الوسائل واآلليات
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 يبني دور  جيا  منظمات اجملتما انظنه االفرتاضية(  5) خمط  

 

و حذا انتمظلم ِ كره ، يتبني و شكظ خمتحلر مفيظ ، ما أفر ه            

ــاال  ــات واالتحل ــار  وتكنولو يــا أو تمنيــة انعلوم ت التطــور احلم

 هور 

المشا ل 

 واألزمات

استفطاب 

الناا 

الحفيفا 

 واال تراضا

تقيام 

منظمات 

المجتما 

الم؛نا 

الحفيفية أو 

 اال تراضية

انت اء الحاجة 

منظمات 

المجتما 

الم؛نا 

الحفيفية أو 

 اال تراضية

ال تلبا 

منظمات 

المجتما 

الم؛نا 

الحفيفية أو 

اال تراضية 

لمصال، 

المشتر ة 

 للناا
 

اضمحال  

وتالشا 

منظمات 

المجتما 

الم؛نا 

الحفيفية أو 

 اال تراضية

 

 

 

 

 المرلومات المرت؛ 
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وجمرياتحا انؤقر  على أشكا  وصفات منظمات اجملتمـا انـظنه ،   

 ..وحضفاء الحلفة أو السمة االفرتاضية   العامل االفرتاضه 

 

 

 الذكاء العاطفي : ثانيًا 
  االفرتاضية منظمات اجملتمع املدنيو

 

 عــظ الو فــة االســتطلعية علــى اجلوانــب التمليظيــة وريــري              

 ..ر مية أو االفرتاضية ننظمات اجملتما انظنه التمليظية وال

أنا مما يظحر ويتفاعظ ما منظمات اجملتما انظنه التمليظية             

ــو  و ــية ، أ ــظنه االفرتاض ــا ان ــات اجملتم ــذكاء   منظم ــذكاء وال ال

 Emotionalالـذكاء العـاطفه    االفرتاضـه ، ومـا يـظخظ ضـمنه    

Intelligence  ، ــاطفه االفرت ــذكاء الع ــه وال ــروء  ) اض ــري انم ( ري

له تـ قري علـى فـر  العواطـف الذاتيـة وانوضـوعية ،       ، الذ  والر مه 

 .. التمييز واالختيار ، والتمي ز   استعماالتحا 

، انتعظد  ر الوراقية وانكتسـبة    ظرات الذكاءالبظاية ما و               

ــا  ــظر  : منح ــتفكري   ــعي   ال ــوانني الوض ــق الم ــة ، فح ــق البيئ ة ، فح

ــة  ــربات ،  ، والطبيعي ــيق ، اخل ــة ، التعل ــتعلق ، الرت ي ــف ، ال التكيي

 ...، االستعماالت والتطبيمات االكتسا  التظرييب 

، ومنحا تطبيمات الذكاء نعاجلة انشاكظ واأل مات تتعظد و             

ــا ي ــه  م ــا يوا ح ــ  مب ــا تعل ــحق  و، اجملتم ــا يس ــظنه ، وم ــا ان اجملتم

 .. االفرتاضيةالتمليظية وتما انظنه مبعاجلاته منظمات اجمل

أناك الذكاء العـاد  والتمليـظ  ، والـذكاء انتميـز     يظحر و            

، فيكون وريري التمليظ  البعيظ ع  االضطرا ات والمل  والفوضى 
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الــذكاء عــاله الحلــيارية واالدار  والتطبيمــات واألداء والنتــائج     

 ..واالستظامة 

يتمثــظ   المــظر  علــى التحظيــظ فلعــاطفه أمــا الــذكاء ا              

والتمييز واالختيـار واالنتمـاء للعواطـف انناسـبة جملريـات انوا ـف       

 والتحكق  حا  شكظ  كه ومتميز  

ما ُيفرريه على الفكـر  وم  أ زاء مبانه الذكاء العاطفه                

اننبـه والشـعور واحلـوافز    : كظ م  ، ما يشمظ والنفس والتفكري 

وافا واالستجا ة ، ليحـرك  مّوتـه العاطفيـة مـا ينـتج عنـه مـ         والظ

 ..االرادية وريري االرادية وجمرياته  السلوك

: ، وما يـؤم   ـه   وأنا ي ته دور األخلق ومبانيه انفاأيمية                 

ــرد  ــة ، الف ــا ، واجلماع ــا  ) واجملتم ــراك   ( الن ــ  حب ــا يلتحل ، وم

، أال وأـه منظمـات   ميثلـحق  ، وأفكارأق وأنفسـحق وسـلوكياتحق   

ــا      ــبظ اال ن ــاج س ــية ، وانتح ــة واالفرتاض ــظنه التمليظي ــا ان اجملتم

العاطفيــة  ، وجمريــات الــذكاء انتبــاد      –والمناعــة اننطميــة  

 شكظ عام ، والذكاء العـاطفه انمـروء وريـري انمـروء ، جبوانبـه      

 ..التمليظية واالفرتاضية الر مية 

حىل  انــب الــذكاء العــاطفه ، الــذكاء     وأيمــًا يظحــر                

اال تماعه ، و كاء منظمات اجملتمـا انـظنه ، وأـو ميثـظ ، مـظى      

 ــظر  التمييــز البعيــظ عــ  االنفعــاالت ، والســيطر  عليحــا ، ومــظى 

ـ    وتطلعاتحـا   ةالمظر  الذكية وانتميـز  الدار  العل ـات اال تماعي

انشرتك ، ضم   ومستمبلحا وما يرتتب م  انحلا  انشرتكة والفحق

 ..أذه الذكاءات انلئمة للموا ف وعل اتحا 

و  أذا السياق ، رمبا تفمظ   اجملـا  الر مـه واالفرتاضـه ،                 

خاصية  راء  الحلوت وجركة اجلسـظ  بـظ وأقنـاء و عـظ التحـظ ث ،      

وجمريات الثمة  النفس ، ومستوى تباد  انشاعر انشرتكة ، ود ـة  
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شرتك ، ومستوى انحارات ، وتو ـه االنتبـاه والرتكيـز ،    التفكري ان

والتنشــئة اال تماعيــة وخحلوصــياتحا ، ومــظى تــ قريات  لــك علــى 

طبيعة المـرارات واختا أـا ، و ـراء  مـظى ارتفـا  وحلـلة الـذكاء        

 ..اال تماعه  –العاطفه 

وأنا و غـريه ممـا    كـره ، يـظخظ ر علـق الـنفس ، وعلـق                      

ال تماعه ، وعلق النفس الرت و  ، وعلـق الـنفس انعـر  ،    النفس ا

ــه    ــا حتمل ــه الشخحلــية كفــرد ومجاعــة وجمتمــا ، وم ــا حتمل وم

 ..الشخحلية انعنوية انتمثلة  اننظمات وانؤسسات انتنوعة 

كمـ   ومـا ي انخاطر والتحظيظات والتحـظيات ،  يظحر مؤشر و              

العـاطفه لـظى  ـاد     لـذكاء  ا  استغل  استعماالت وتطبيمـات  

منظمــات اجملتمــا انــظنه ، و التمليظيــة منظمــات اجملتمــا انــظنه

، لتحمي  أأظاف ريري ُمعلـ  عنحـا ، ألن الكشـف عنحـا      االفرتاضية

ــا    ــُيؤد  حىل اخنف ــو  س ــعبية   ــظنه   وش ــا ان ــات اجملتم منظم

، واتسـا  مسـاجة ضـعفحا ، واخنفـا  مسـتوى فـريف        االفرتاضية

، لتكتيكية واالسرتاتيجية انرسومةاىل األأظاف جناجحا للوصو  ح

 ..انعلنة وريري انعلنة 

ميك  مواكبة منظمات اجملتمـا انـظنه    الرريق م   لك ، و              

  كظ أشكاهلا ومحامحـا ، العرا يـة منحـا واال ليميـة  والظوليـة ،      

للستفاد  ِمما حيظث م  تغـيريات   العـامل التمليـظ  والر مـه ،     

 ..السيما   ممظمتحا شبكات التواصظ اال تماعه و
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 املبحث السادس
 االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

 

مــا ميكــ  خحلوصــية  عــظ أــذا االســتعرا  انمتمــب ، و              

ننظمات اجملتما انظنه أن ت خذ دورأا الكبري   العراق ،  ـالتوا    

مات م   حة ، وم   حة أخـرى مـا   ما  ناء الوعه الستيعا  أذه اننظ

 ..يعملون  ه ويتعاملون ويتفاعلون معه 

ميكننا أن خنلـق حىل االسـتنتا ات ، ومـ  قـق وضـا      وأنا              

التوصــيات وانمرتجــات الــت يتطلبــه موضــو  البحــث ، وســيكون 

 :كاآلته 

 .االستنتا ات : أواًل 

 .التوصيات وانمرتجات : قانيًا 

 

 تنتاجاتاالس: أواًل 
 

ميك  وضـا مؤشـرات وخلصـة مـا     انتمظلم ،  عظ انمتمب               

ورد ضم  البحث ، والت تتمثظ فيحـا اسـتنتا ات ، حتمـ  اخلطـوط     

حظد حـا علـى انمرتجـات والتوصـيات ، وسـيت     العامة الـت نسرتشـظ    

 : وانب م  االستنتا ات  اآلته 
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ســية والنفأعمــ  مــا يبحــر االجتاأــات الفكريــة     مــ   - 

ــبكة     ــل  الشـ ــ  خـ ــخ مـ ــا ترسـ ــو مـ ــلوكية ، أـ والسـ

موا عــه اال تماعيــة وك االنرتنــت ، ومــا جــرالعنكبوتيــة 

ــظد  ،  ــه  انتع ــعور اجلمع ــرك   الش ــظوى التح ــرعة ع ، وس

 فاعلية الكلمة ، وكما  ا  أمري انؤمنني االمام عله  ـ   

، ( رّ   ــو  أنفــذ مــ  صــو  : ) ( عليــه الســلم)أ ــه طالــب 

ـ عحلـف    ع  طريـ  االنرتنـت   يًا ميظان لك حتم  و ب هلي

ــورات  ــ، الث ــة   ــيطة ربق الكلم ــة البس ــةالعمل   احملرك

وانتمـظ اللـحب    كـظ شـرائحه ،   ، اجلمعـه  لنـا   شعور ال

حخل ، .. العظيق م  تونس ومحلـر وليبيـا والبحـري     التحرر  

، كية ت قريه على منظمات اجملتما انظنه اوالذ  تعّظى جر

ــظأا رؤو  األنظ  ــارت عن ــمولية ،  فط ــلطية والش ــة التس م

انواطنـة  ريـة  آلن أجكق ، وشعرت حبأنا ا)  : ليمو  الشعب

، و ه ال ّظ م  تفعيظ أذه الثمافـة علـى أسـا     ( احلميمية 

 ..التظمري واالرأا  والعنف  على أسا  البناء وليس

 ــ ّن للمجتمــا انــظنه جمــوره ر اتمــح مــ  خــل  البحــث  - 

ومـا  تلكـه   ، ماتـه  التارخيه وفاعليته عرب خمتلف منظ

مشــظ  حــذا  مــ  أدوات ولليــات متــوافر  ، وأــو مــامنظماتــه 

ــام  ــتعرا   ي ــلمهاالس ــا االس ــة  اجملتم ــه انظني ومنظمات

الـظي  االسـلمه   مساجة   ةظ انتشار انتنوعة   شكاله 

 ..حىل  انب انؤسسات احلكومية 

م  ش ن أ  دميمراطية أن تكون  ظير   امسحا ح ا امتلـك   -8

  ةلحا  ظر  فعلية على أن يكون انواط  انظنه  اجملتما

تا حبزمة مـ   على التم ، أ  ح ا كان انواط   ادر فيه فعا 

طالبـة  انشـاركة   انو،  احلريـة  فرصة احلموق الت تتيح له
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 انشـروعية التعامظ معحـا علـى أسـا      ومنه، الظميمراطية 

 .. واحلحليلة احلاصلة

ويعـز    ، السلمه للسـلطة يعز  احلظ الظميمراطه التظاو   -7

، جيث تعارف واتفـ  الكـثري    دور مؤسسات اجملتما انظنه

نحلرم علـى أأميـة تلـك    م  دو  العامل منذ أواس  المرن ان

م  االعـلن العـانه حلمـوق    ( 1 )اناد   انؤسسات ، وكانت

:  علـى أن  473 األمق انتحـظ  عـام   أيئة االنسان الذ  أ رته 

االشــرتاك   اجملتمعــات  لكــظ شــخق احلــ    جريــة)

أجظ علـى االنمـمام    واجلماعات السلمية ، وال جيو  حرريام

وال ـّظ مـ  تفعيـظ دور مؤسسـات اجملتمـا      . (  حىل مجعية ما

تفاعلــحا مــا أ حــز  الر ا ــة ، و انــظنه الوطنيــة وانســتملة

ــعبية  ــات  الش ــلطة وانؤسس ــرارات الس ــري  و  ــة مس   ر ا 

 .. عليحا  انونًا وواسبتحا

ظ منظمات اجملتما انـظنه مـ  ةـاأر  استشـراء الفسـاد      حت -5

االدار  واناله والسياسه ، و لك م  خل  الر ا ـة وحتظيـظ   

اخللــظ وفجــوات اخلطــ  والمــعف الــذ  خيلمحــا    ســظ 

 ..انؤسسات احلكومية 

تموم منظمات اجملتما انظنه  ـظور يسـحق   نشـر الـوعه      -2

ه محلاحله ويحلون و ياد  اجملتما وتو يحه حنو ما حيم  ل

له جمو ه ، واال تعاد ع  األ مات الت ختلفحا السياسة وجب 

واحليلولـــة دون أـــظر الكرامـــة ، والســـلطوية التســـل  

ــانه      ــر االنس ــظد الفك ــي  ويتح ــئل يم ــانية ، ول االنس

 .. ويتحّجق على وف  ما ترريبه السلطات 

الفرصة أمـام  يـام نشـاط     ، يتيح اجملتما انظنه ومنظماته -7

معتظ  ، ف عماء اجملتما انظنه ، ليسوا مـنمطعني   سياسه
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ع  السياسة ، وال منغمسني انغماسًا على حنو  ظ يفمـه  

، والظميمراطية النا حة حبا ة حىل  ةالسياسي ةحىل التشظي

التوا ن ، ح  يتطلب و ود اخنراط   الشـ ن السياسـه ، ح ا   

ما كـان نوعـًا مـ  انشـاركة المـرورية   صـنا المـرار        

  ..مراطيًا ، على أن ال ُيعرل   لك االستمرار للخطر دمي

الـظور الكـبري    نـاء    انتنوعة ، تلعب الظولة ومؤسساتحا  -3

 ، السياسات االسـرتاتيجية الفاعلـة  ـني اننظمـات والنـا      

مـا  وانسـتظامة ،  انتجه لتحمي  كـظ متطلبـات التنميـة    و

 كــظ اجتاأاتــه السياســية ، التطــور انتكامــظ يتطلبــه 

 ..والرت وية والتعليمية  ةاال تماعية واال تحلاديو

ـ     -4 وانمـروء  ،   ةلوسائظ االعـلم انختلفـة ر انسـموعة وانرئي

الظور الكـبري   الكشـف عـ  خمتلـف جمـوق اجملتمـا       

ــو      ــكظ توع ــا ،  ش ــة منظماتح ــظنه وفاعلي ــان اننحى  

على ، دون الوصو  حىل مرجلة حقار  النا  سلمه ال واحملتوى

 ..ودون خل  روح العنف واالنتمام بغماء ، احلمظ وال

مــ   ــني مــا ةحــر   عاننــا الر مــه االفرتاضــه ، أــو  يــام   -1 

ــظنه     ــا م ــية ، مبجتم ــظنه االفرتاض ــا ان ــات اجملتم منظم

احملليـة واال ليميـة والعانيـة ،    افرتاضه ، على انسـتويات  

 ..فكان هلا العظوى احلراكه الفائ  السرعة 

ــظنه   -   ــا ان ــات اجملتم ــة  منظم ــة للخظيع ــية ،  ا ل االفرتاض

والتحايظ ، ورؤى ورسائظ وأأظاف وريايات  ، محلادر تغذيتحا 

ــا ، ريــري      ــظاتحا ، حبميمتح ــة ، وأ ن ــة والفكري انعلوماتي

معلومة وريري معروفة ، ورمبا هلا مآر  سياسية وتمف خلفحا 

 ..مافيات و حات  الغة اخلطور  



 6  

التمليظيـة   مما يظحر ويتفاعظ ما منظمات اجملتما انظنه -  

ومنظمات اجملتما انظنه االفرتاضية ، أو الذكاء والذكاء 

ــاطفه    ــذكاء العـ ــمنه الـ ــظخظ ضـ ــا يـ ــه ، ومـ االفرتاضـ

Emotional Intelligence   والــــذكاء العــــاطفه ،

والر مه ، الذ  له ت قري علـى فـر    ( ريري انمروء ) االفرتاضه 

التمي ز العواطف الذاتية وانوضوعية ،  التمييز واالختيار ، و

 ..  استعماالتحا 

 

 التوصيات واملقرتحات: ثانيًا 
 

 عظ العر  انمتمب فيما تمـّظم ، وأأـق مـا اسـتخلق مـ                        

نـظرج أأـق التوصـيات وانمرتجـات ،      أن استنتا ات البحث ، ميكـ  

 :والت جنملحا  اآلته 

نحـا  تظفا  ه موا ا االنرتنت ، وماالأتمام وحتليظ ودراسة ما  - 

سيطر  على احنـراف  تو يه والانوا ا اال تماعية ، و لك لل

ولم التفاعظ معحا ، فيجعلـحا  ، مبا يممسري  وت قري الكلمة 

ــ ــظنه   نة داعم ــراق نظمــات اجملتمــا ان ، ومســري    الع

 ..انتفا  اجملتما منحا انؤسسات احلكومية ، و

وضا خطة مظروسـة لربنـامج توعـو  يحلـويف اننظمـات       - 

ــا     وانؤس ــا فيح ــة ، مب ــري احلكومي ــة وري ــات احلكومي س

منظمات اجملتما انظنه ، الستيعا  أأميتحا ودورأـا البـال    

علـى  ومنـه االنفتـاح الـواعه وانسـتمر     للمجتما والظولة ، 

مستوى دوله ، وما يتعلـ  يحلوصـيات العـراق واجملتمـا     

 ..ه التارخيية انتعا بة جمارات، وامتظاد عم  العرا ه 
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لكـظ مـا   ، روسـة لـربامج تظريبيـة شـاملة     وضا خطـ  مظ  -8

يحلوصـياتحا   ر العرا ـه انـظنه   يتعل  مبنظمات اجملتمـا 

وعمومياتحا ، وما تتعل   اجملتمعات احمللية والعانية ، ومـا  

 .تتطلبه منظمات اجملتما انظنه   العراق 

الوةيفة وعمظ أو جتزئة متمثًل  تشريح ) ر وضا توصيف  -7

انتعل   الوةـائف ومحـام منظمـات     ر، والوصف ( اننظمات 

مــا احملــي  وانمار ــة اجملتمــا انــظنه   العــراق  انمارنــة 

ــذ     ــا  ، واألخـ ــذا اجملـ ــة   أـ ــار  النا حـ ــانه والتجـ العـ

يحلوصيات جمتمعاتنا العر ية واالسـلمية ، قـق الوصـو     

الشـخق  مـؤألت  حىل مرجلة مواصفات الوةيفة الت حتظد 

ــذ  سيشــغظ الوةيفــة ، فت   تحمــ  األرضــة انناســبة ،   ال

وانو ــف ليكــون الشــخق انناســب   الوةيفــة انناســبة 

 ..انناسب 

و اخلحلـويف عـ  طريـ     ، االنفتاح على التجـار  العانيـة    -5

تباد  انعلومات وما ميك  االفاد  ممـا يـتلئق مـا البيئـة     

ــه     ــه ومذاأب ــف طوائف ــه مبختل ــا العرا  ــة واجملتم العرا ي

، كـ ن تكـون أنـاك حيفـادات      ودياناته وأجزا ه وتنوعه

ـ   ننظمات دولية مع ة ينة ، لكسب اخلـربات  عمـو  متفتح

ه التجار  واخلربات عنظ ال تشولتلئق و، وتبتعظ ع  اجلمود 

 ..تطبيماتحا 

االأتمام  العراق ،  التخحلق انتمـم  منظمـات اجملتمـا     -2

انظنه لتحمي  جناح أذه اننظمات تنظيميًا مـ  خـل  مـا    

ـ   ظرات ومــؤألت أكادمييــة ديناميــة أو   تتطلبــه مــ   ـ

 ..كية ال تميظأا مجود األفكار والنظريات واألجزا  اجر
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 ناء منظمات اجملتما انـظنه   العـراق علـى أسـا   يئـة       -7

حتم  الـظور    نـاء روح التسـامح واحملبـة واأللفـة ، ونبـذ       

وف   العنف والتحظ  ريري انثمر للبناء التنمو  والتطور على

ألـه السـتثمار طا اتـه ومـا     تـبع االنسـان وتؤ   اخلط  الـت 

 .. منحاتوافره مثظ أكذا منظمات ، والسيما انتخحلحلة 

لتكاملـحا والتنسـي     ،  عظ أناك تواصظ  ـني اننظمـات   -3

ــيق  ــة ،  والتنظـ ــ  اال دوا يـ ــظ عـ ــ  البعيـ ــا اخلطـ ووضـ

واالسرتاتيجيات انلئمة للمجتمـا العرا ـه يحلوصـياته    

 ..  ةلتوا   ما مؤسسات الظول،  ااالصلجية وعمومياته 

 حلميمـة  ائمـة  ال ّظ م   ث الـوعه انتكامـظ وانسـتوعب     -4

ــات ،    ــات اننظم ــا تطلع ــافى م ــة ال يتن ــو  الظول ــى أن   عل

فإسرتاتيجية مثظ أذه اننظمات حتميـ  العظالـة والوصـو     

حىل مكتسبات م  شـ نحا خلـ  روح الـوعه نـا يرتتـب مـ        

 ـني اجملتمـا والظولـة    ون والتعاجموق ووا بات ، والتمريب 

 .. على أسا  مبادة جموق االنسان 

 عظ منظمات اجملتما انـظنه العرا يـة  حلـمتحا الواضـحة      -1 

ـ  احنـراف  تغـيري  و حصلح الت تعمظ على  ،ة سياسـات الظول

 و لــك وسياســات السياســيني   انؤسســات احلكوميــة ،

 كــظ أشــكاهلا ر ، الوطنيــة  انســتظامة خلظمــة التنميــة

ة واال تماعية واال تحلـادية والثمافيـة والرت ويـة    السياسي

 .. ةوالتعليمي

منظمات اجملتمـا انـظنه   العـراق ، أن تعمـظ     يتطلب م   -  

و علـه  ، على تنشي  ورفظ روح االنتماء للبلظ ومسـتمبله  

مؤشر للحراك السياسه ووجظ  الحلف الـوطع ، و لـك عـ     

ـ و وسـو  الـنفس   ، روح انواطنـة  رطري   نـاء فلسـفة    ويق  
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ــلوك ، ــاءه و السـ ــليمة  ات    نـ ــة سـ ــس تر ويـ ــى أسـ علـ

 ..اسرتاتيجيات أادفة ومتواصلة 

واحملاور   انب لخر    ناء فلسفة الرأ  وتمبظ الـرأ  اآلخـر    -  

حلـا     العراق على أسا  احلموق والوا بـات و ايـة ان  

أسـلق األسـاليب النافعـة     الوطنية انشرتكة ، ومبا يتطلبه

وأو ينطب  جينمـا تكـون أـذه     والحلحيحة واحلمارية ،

اننظمات داخظ البلـظ ، أو  ثـظ جمتمعاتحـا خـارج احلـظود      

، اال ليمية والظولية ، وأنا تلعـب النخبـة انثمفـة الوطنيـة     

خلـ  روح انبـادر    كـظ    منـه  الظور الكبري والفاعظ ، و

االجتاأات ، ومنحا توجيظ الحلفوف اجتاه مو ف وطـع معـني   

  ..كة داخظ البلظ أو خار ه أو محلا  وطنية مشرت

يتحتق على منظمات اجملتما انظنه اال تعاد ع  السطحية  -8 

والتسل  الفئو  واالنفراد  ـالرأ  ، واالنـزالق   ةـظ مـا ال     

عل ة له   و ود منظمـات اجملتمـا انـظنه ، ويتطلـب أن     

 ناء الظستور على وف  األسس ، يكون  وا ة الظولة انظنية 

يب كـــظ متطلبـــات اجملتمـــا انـــظنه الرصـــينة الـــت تلـــ

وحسرتاتيجيته وحسرتاتيجيات الظولة وخططحا على خمتلف 

 .انظيات المحلري  وانتوسطة والطويلة 

يتو ــب علــى منظمــات اجملتمــا انــظنه العرا يــة أن ت خــذ  -7 

مكانحا الفاعظ وانؤقر   جمـاله صـنا واختـا  المـرارات ،     

 يـة التمييمر ا ـة  ية منحـا ، مـا تواصـلحا  ال   والسيما انحلري

 ..احلمار  لظولة واجملتما لبناء ا يةوالتمومي

منظمــات اجملتمــا انــظنه و ــظرات عــظم االســتحانة  تــ قري  -5 

االفرتاضية ،  التوا   ما اجملتما انـظنه االفرتاضـه ، علـى    

 تـ قريات  انستويات احمللية واال ليمية والعانية ، ِلما هلا مـ  
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ــرعة    ــائ  الس ــه الف ــظوى احلراك ــا  الع ــظ اجملتم ،    س

وت قريأا على استمرار أمـ  الظولـة واجملتمـا ، و انـب منـه      

 ..االأتمام  التوعية اجملتمعية 

مبنظمـات اجملتمـا انـظنه     العملنه انخطـ  لـه   االأتمام -2 

االنتبـاه  التمليظية ومنظمات اجملتما انظنه االفرتاضـية ، و 

ــ قري  ــذكاء حىل ت ــات ال ــ ، جمري ــه ، وم ــذكاء االفرتاض ا وال

ــاطفه    ــذكاء الع ــاطفه ، وال ــذكاء الع ــمنه ال ــظخظ ض ي

والر مه ، الذ  له تـ قري علـى فـر     ( ريري انمروء ) االفرتاضه 

العواطف الذاتية وانوضوعية ،  التمييز واالختيار ، والتمي ز 

 ..  استعماالتحا 

 ني  ةامعوحشاراته اجلوأكذا كان وتوى البحث انمتمب              

التمليظيـة واحلظيثـة وانعاصـر  للمجتمــا    األسـاليب  مـا يـظور مـ     

 ..  العراق والعامل ومنظماته انظنية 

اخلالية م  انسميات الحلـرحية للمنظمـات    وطروجات البحث             

  العراق وريريه ، لئل يتحو  أذا البحث وتو حاته وا حـة حعلميـة   

 ..وحعلنية 

و ظ أن يكـون البحـث  ـذر  تتحـو      وأ نى م  اخلال  عز               

 نتا حا حىل مثر  يانعة ، يمتطفحا الباجث وانثمف للنتفـا  منحـا ،   

 ..واحلمظ هلل ر  العانني 
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 : البحوث واملشاركات يف املؤمترات والندوات العلمية

 . ؛انية الهيا ل التنظيمية  ا المشاريا الصناعية ما دراسة مي - 

 983 رك  ا المستمر الرلما على مستوى الجامرة المستنصرية اش  -أ

–  984  . 

 رك  ووا مووستمر علمووا علووى مسووتوى جامرووات الفطوور الرراتقووا   اشوو  -ب 

 983 –  984  . 

 . دراسة السوق والسلرة  ا الفطاع الصناعا ما دراسة مي؛انية  -2

  –984  نصورية رك  ا المستمر الرلما على مستوى الجامرة المستاش  

 985   ( حصل على شهاد  تف؛يرية ) 

نظوام تصووميم الرموول وتفووويم األداء ودوري  ووا المشوواريا اإلنتاجيووة مووا دراسووة   -3

 مي؛انية 

 رك  وووا الموووستمر الرلموووا علوووى مسوووتوى الجامروووة المستنصووورية    اشووو   

 985–  986  . 

و ا ضوءي تم توأليف الكتواب السوالف الوذ ر وأعلمتنوا ثوال  وزارات         

 . ترميمه على الجهات التابرة لها ب

 . اتجاهات شرر الصا ا ألنج ا  ا تغيير المجتما  -4

 وا   د رك  ا المهرجان الفطور  الرلموا الوذ  أتقويم  وا النجوف األشورف       اش        

 .  993 تموز 

 . تأثير الجوانب االتقتصادية واالجتماعية الرتكاب الجريمة ما دراسة مي؛انية  -5

تمر الرلما األو  المشترك بوين وزار  الترلويم الروالا    رك  ا المساش      

 .. 993 / 2ت /      -9 والبحث الرلما ووزار  ال؛ا لية  ا

  ( حصل على شهاد  تف؛يرية ) 

عليه ) ا عه؛ اإلمام علا  (الكو ة ) األوضاع االتقتصادية للراصمة اإلسالمية  -6

 (السالم

الذ  أتقامتوه  ( الكو ة  ا التاريد ) رك  ا المستمر الرلما الثانا اش      

 28جامرة الكو وة مون   /  لية اآلداب بالتراون ما مر ز دراسات الكو ة 

 .  994 تشرين الثانا /  29  –

 نظام األسر  وتنظيمها بين الترا  والمراصر  ما دراسة مي؛انية  -7

التوا أتقامتووه  رك ضومن مووستمر األموموة المأمونووة وتنظويم األسوور     اشو       

ة تنظوويم اأُلسوور  الرراتقيووة وبالتروواون مووا اإلتحوواد الوو؛ولا لتنظوويم        جمريوو
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وبرنوامج اأُلموم    الرربوا  اأُلسور  للووطن   ا لتنظويم تقليمالمكتب اإلواألُُسر  

 ووا   ومنظمووة اليونيسوويف دومنظمووة الصووحة الرالميووة   المتحوو؛  اإلنمووائا

 .994 /   ك/  8 – 6 بغ؛اد

  ( حصل على شهاد  تف؛يرية ) 

 .وبر؛ها االتقتصاد  ما دراسة مي؛انية لم؛يرية شرطة محا ظة النجف الجريمة -8

  رك ضوومن نوو؛و  التحليوول الرلمووا للجريمووة التووا أتقامتهووا  ليووة التربيووة   اشوو      

مر وووز البحوووو   / جامروووة الكو وووة بالترووواون موووا وزار  ال؛ا ليوووة     / للبنوووات 

 .  995  / آذار / 29وال؛راسات بتاريد 

الط؛مات  ا  نادق محا ظوة النجوف األشورف وتطويرهوا      السياحة ال؛ينية وواتقا -9

 . د ما دراسة مي؛انية 

واتقوا السوياحة ال؛ينيوة  وا محا ظوة      : ) رك ضمن الن؛و  الرلميوة الثانيوة   اش     

 جامروة الكو وة بتواريد   / التا أتقامها مر ز دراسات الكو وة  ( النجف األشرف 

 .  995  / نيسان/  9

تما ومشاريره المطتل ة وتنميتها ما دراسة مي؛انيوة  دور وأهمية اإلعالن للمج -0 

 . ا محا ظة النجف األشرف 

 / 2  -  رك  ا الموستمر الرلموا األو  لجامروة الفادسوية والمنرفو؛  بتواريد       اش    

 . 995  / نيسان

 موا دراسوة مي؛انيوة  وا      –التفادم اإلدار  و طورته علوى مسوتفبل المشواريا     -  

 .جامرة الكو ة 

/  5  – 4  ك  ووا المووستمر الرلمووا األو  لجامرووة الكو ووة المنرفوو؛ بتوواريد  راشوو    

 .  996  / نيسان

 .اإلعالم  ا نبذ الرنف دور  -2 

 لمحا ظوات جنووب الوسوط    األو  اإلعالموا اإلتقليموا  رك  وا الموستمر   اش            

والُمشار ة  يه المحا ظوات ت  د الذ  نظمه مجل  محا ظة  ربالء المف؛سة 

 وا   والمنرفو؛ د األشرف وبابل وال؛يوانية وواسط و وربالء المف؛سوة   النجف 

ومثووووّّل البحووووث د  2008 /تشوووورين األو   / 29 يوووووم األربروووواء الموا ووووق 

  .من ردا   المذ ور محا ظة النجف األشرف

 .جوانب من  لس ة البناء ال كر   ا شرر الصا ا النج ا  -3 

جامرة الكو ة المنرفو؛  / راسات الكو ة مر ز درك  ا المستمر الرلما لاش           

 ( حصل على شهاد  تف؛يرية )   . 2009/ آذار /  2 -  بتاريد

 .ودوري  ا تحفيق الت وق التنا سا (  ( JITاستط؛ام نظام  -4 
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 -29المستمر الرلما الحاد  عشر لجامرة بابل والمنرف؛ للم؛  من رك  ا اش    

 ( شهاد  تف؛يرية حصل على )     . 2009/ نيسان  30

( تقووب  موون ت سووير الفوورآن    ) الوو؛را اللغووو   ووا الت سووير الفرآنووا ت  توواب       -5 

 .ُأنموذجا 

مون   ل تور  د المنرفو؛ ل  الكو ةجامرة / كلية ال فه المستمر الرلما الرابا لشارك  ا   

 7-  8  /5  /2009  .      ( حصل على شهاد  تف؛يرية ) 

 .ومضامين أتقواله الرلمية ( يه السالم عل) اإلمام جر ر الصادق  -6 

د المنرفو؛   الكو وة جامرة / كلية ال فه المستمر الرلما ال؛ولا الطام  لشارك  ا     

  .  2009/  2 /  2  -  من  ل تر ل

      ( حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 

 .الجامرات وترسيد ثفا ة الرأ  اآل ر  -7 

الجامرووة / السوونو  الثالووث لكليووة الرلوووم السياسووية    الرلمووا المووستمر شووارك  ووا     

  .  2009/ تشرين األو  /  23المستنصرية والمنرف؛ بتاريد 

 .مرا ز ال؛راسات والبحو  بين الواتقا وتقو  الطموح  -8 

ت لمر وز  المستمر الرلموا الووطنا لمرا وز البحوث الرلموا  وا الروراق       شارك  ا    

 .  0 20/  3/  6 د المنرف؛ بتاريد   ةالكوجامرة / دراسات الكو ة 

      ( حصل على شهاد  تف؛يرية ) 

 .أنموذجا  " الرلم " هبة ال؛ين الشهرستانا بين اإلصالح والتج؛ي؛ ت  مجلة  -9 

المووستمر الرلمووا األو  ل؛راسووة جهووود السووي؛ هبووة الوو؛ين الشهرسووتانا شوارك  ووا     

بالترواون  ( لنو؛ن  ) الميوة للرلووم اإلسوالمية    ال كرية واإلسالمية د أتقامتوه الجامروة الر  

والمنرفو؛  وا جامروة الكو وة للمو؛  مون        الكو وة جامروة  / مر وز دراسوات الكو وة    ما 

 (  درع المستمرحصل على )      .0 20/ نيسان /    –آذار /  3

 .الصحا ة بين الواتقا وطموح الرالمة هبة ال؛ين الشهرستانا  -20

لما التاريطا ت صحا ة النجوف األشورف رنجواز مرر وا     شارك  ا المستمر الر     

ورب؛اع  كر  د الذ  أتقامته  لية اآلداب بالتنسيق ما نفابوة الصوح يين  ورع النجوف     

 (  شهاد  تف؛يريةحصل على )   .  0 20نيسان /  5  -4 األشرف للم؛  

 .أثر بيئة النجف األشرف  ا بناء شطصية الشيد الوائلا  - 2

لمستمر الرلما ت الشيد الووائلا وأثوري اإلصوالحا وال كور  د الوذ       اشارك  ا     

د والكليووة اإلسووالمية الجامرووة  ووا    الكو ووةجامرووة / مر ووز دراسووات الكو ووة  أتقامووه 

 .  0 20/  4/  30 -29النجف األشرف د والمنرف؛ بتاريد 

      ( حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 
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 ووا الوسووائل اإلعالميووة ت مرجووم تصووحي، لغووة اإلعووالم   سووالمة اللغووة الرربيووة   -22

 ( .ما دراسة مي؛انية لبرض الفنوات الرربية والرالمية / ) أنموذجا  ( الرربا 

 الكو وة جامروة  / كلية التربية األساسية المستمر الرلما ال؛ولا األو  لشارك  ا     

    . 0 20/  5/  0  -9من  ل تر د المنرف؛ ل

  (تف؛يرية ما درع المستمر حصل على شهاد   ) 

 ( .عليه السالم)األبراد التربوية واالجتماعية  ا أتقوا  اإلمام جر ر الصادق  -23

د المنرفو؛  الكو وة جامروة  / كليوة ال فوه   المستمر الرلموا الو؛ولا الثوانا ل   شارك  ا      

مرجرية ال كور اإلسوالما  وا تورا  اإلموام جر ور بون محمو؛ الصوادق          )تحت شرار 

 .م    20/ شباط /  23 -22من  ل تر ل( السالم عليه)

    ( حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 

 .األبراد اإلستراتيجية المت؛ا لة بين الجامرات والمجتما  -24

) د تحووت شوورار   البصوور جامرووة ت لمووستمر الترلوويم المسووتمر األو    شووارك  ووا     

جتما  وا الجامروات الرراتقيوة د المنرفو؛     رصالح وتطوير الترليم المستمر و ؛مة الم

 ( حصل على شهاد  تف؛يرية )      .    20/  3/  7  -6 بتاريد 

 أ التقيووات الر؛الووة  ووا عهوو؛ أميوور المووسمنين اإلمووام علووا بوون أبووا طالووب      -25

 (رضا اهلل عنه)لألشتر النطرا 

و وة د و ليوة   المستمر الرلما ال؛ولا د الذ  أتقامه مر ز دراسوات الك شارك  ا      

نهج البالغة سوراج ال كور   ) د المنرف؛ تحت شرار   الكو ةجامرة /  التربية األساسية

 .م    20/ آذار /  28 -27من  ل تر د ل( وسحر البيان 

    ( حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 

 .شرر الشيد عب؛ الكريم الجزائر  مضامينه وأغراضه  -26

 ل تر د المنرف؛ ل الكو ةجامرة / كلية ال فه مستمر الرلما الثانا لالشارك  ا        

 ( حصل على شهاد  تف؛يرية )       . م   20/  4/  9  -8 من 

) أثر النجوف األشورف اإلعالموا والصوحا ا  وا اإلصوالح والتج؛يو؛ت مجلوة          -27

 أنموذجا  ( النجف 

أتقامتووه الكليووة اإلسووالمية    شووارك  ووا المووستمر الرلمووا السوونو  الثالووث د الووذ          

 .م   20/ نيسان /  23 -22الجامرة  ا النجف األشرف  د بتاريد 

           ( حصل على شهاد  تف؛يرية ) 

  األبراد التربوية  ا أتقوا  اإلمام الكا م  -28

شارك  ا الموستمر الرلموا الثوانا الوذ  أتقامتوه األمانوة الراموة للرتبوة الكا ميوة               

         .م   20/  6/    -0 د بتاريد المف؛سة 

  ( حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 
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 أنموذجا  ( سور  طه ) المضامين الن سية  ا الفرآن الكريم ت  -29

د الووذ  ( الفورآن الكوريم وتقضووايا الرصور    ) شوارك  وا المووستمر الرلموا الثالووث         

  .م   20/  2 /  2  -  كو ة  د بتاريد جامرة ال/ أتقامته  لية التربية األساسية 

   ( حصل على شهاد  تف؛يرية ) 

 .الرف؛ االجتماعا وبناء ال؛ولة اإلسالمية  ا وثيفة الم؛ينة  – 30

مر وز  الموستمر الرلموا األو  ت وثيفوة الم؛ينوة المنوور  د الوذ  أتقاموه        شارك  وا      

 .  2 20/  2/  3  -2 د والمنرف؛ بتاريد  الكو ةجامرة / دراسات الكو ة 

     (  حصل على درع المستمر ) 

 .األداء الرالا وتح؛يات ال ساد اإلدار   - 3

الترلويم  )د تحت شورار   البصر جامرة ت لمستمر الترليم المستمر األو  شارك  ا    

 .  2 20/  3/  7 -6د المنرف؛ بتاريد ( المستمر طريق الجامرة رلى المجتما 

 . ن سية  ا أتقوا  اإلمام الكا م المضامين ال  -32

شوارك  ووا الموستمر الرلمووا السونو  الثالووث الو؛ولا الووذ  أتقامتوه األمانووة الرامووة          

 م2 20/  5/ 26 -25للرتبة الكا مية المف؛سة د بتاريد 

           ( حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 

 الغة وال كر المراصر هن؛سة ورعاد  هن؛سة المجتما بين نهج الب  -33

شارك  ا المستمر الرلما لمهرجوان الغو؛ير الروالما األو  الوذ  أتقامتوه األمانوة           

 .م 2 20/    /  9 -5الرامة للرتبة الرلوية المف؛سة د بتاريد 

   (  حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 

اإلنسووانية ت مجلتووا   –تو يووف اإلعووالم و لسوو ته  ووا وحوو؛  الرفيوو؛  اإلسووالمية     -34

 أنموذجا ( النجف)و ( الرلم )

المنرف؛  الكو ة جامرة / التربية لكليةاألو   ال؛ولاالمستمر الرلما شارك  ا      

وشهاد   حصل على درع المستمر)            . 3 20/  4/  5  -4 من  لم؛ ل

 (  تف؛يرية

 . منظمات المجتما الم؛نا ودورها السياسا  ا الرراق -35

المنرف؛ بتاريد  الكو ة جامرة / اآلداب لكلية  ال؛ولاالمستمر الرلما شارك  ا      

24- 25  /4  /20 3 .            ( شهاد  تف؛يريةحصل على  ) 

رسوووتراتيجية الترلووويم المسوووتمر  وووا الت كيووور اإلبووو؛اعا واألداء الروووالا لط؛موووة    -36

 المجتما 

الترليم المسوتمر د بتواريد   / مته جامرة البصر  شارك بالمستمر الرلما الذ  أتقا     

29  /4  /20 3 .           ( شهاد  تف؛يريةحصل على  ) 
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( عليه السالم)تكامل البناء التربو  واإلنسانا  ا أتقوا  اإلمام علا الهاد   -37

 ( .عليه السالم)واإلمام الحسن الرسكر  

ذ  أتقامتووه األمانووة الرامووة للرتبووة شووارك  ووا المووستمر السوونو  الرابووا الوو؛ولا الوو     

 .م 3 20/  5/ 8  -7 الكا مية المف؛سة د بتاريد 

           ( حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 

 .علم الن   االتقتصاد  بين نهج البالغة وال كر المراصر  -38

/ 30اريد شارك  ا المستمر الرلما ال؛ولا الثانا للرتبة الرلوية الشري ة بت     

 0 –    /     /20 3 . 

           ( حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 

المسسولية األ التقية لمنظمات المجتما الم؛نا  ا حماية حفوق األيتام  -39

 ( .ما دراسة مي؛انية ) والمشردين ت 

جامروة  / شارك  ا المستمر السنو  الثانا الذ  أتقاموه مر وز دراسوات الكو وة          

 ( حصل على شهاد  تف؛يرية )  .م 3 20/    / 28 -27الكو ة د بتاريد 

 . الثفا ة السياحية ورستراتيجية تنمية الموارد البشرية  -40

/ شارك  ا الموستمر الرلموا الو؛ولا الثوانا الوذ  أتقامتوه  ليوة الرلووم السوياحية               

  .م 4 20/  3/ 2  -  جامرة  ربالء د بتاريد 

 .ام وتنظيم األسر  بين رسالة الحفوق وال كر المراصر نظ - 4

شارك  ا المستمر الرلما السنو  ال؛ولا الطوام  الوذ  أتقامتوه األمانوة الراموة           

 .م 4 20/  5/ 9 -8للرتبة الكا مية المف؛سة د بتاريد 

      (حصل على شهاد  تف؛يرية ودرع المستمر ) 

 .  ا ملحمة الغ؛ير لبول  سالمة( السالم عليه)اإلمام علا بن أبا طالب  -42

شارك  ا مهرجان الغ؛ير الروالما السونو  الثالوث الوذ  أتقامتوه األمانوة الراموة             

 م 4 20/  0 /  2 -9 للرتبة الرلوية المف؛سة د بتاريد 

      (وشهاد  تف؛يرية  حصل على درع المستمر ) 

ة ورعاد  هن؛سة ال كر الرياد  دور الجامرات والمسسسات البحثية  ا هن؛س -43

 . واإلستراتيجا

/ شارك  ا المستمر الرلما ال؛ولا الرابوا الوذ  أتقاموه مر وز دراسوات الكو وة            

الجمهوريوووة اإلسوووالمية / جامروووة الكو وووة بالترووواون موووا أ اديميوووة الحكموووة الرفليوووة   

  (حصل على شهاد  تف؛يرية )      .م 5 20/   / 8 -7اإليرانية د بتاريد 

دور الجامرات والمسسسات البحثية  ا هن؛سة ورعاد  هن؛سة ال كر الرياد   -44

 . واإلستراتيجا
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 وا الموستمر الرلموا الو؛ولا الرابوا الوذ  أتقاموه مر وز دراسوات           البحوث  شارك     

الجمهورية اإلسالمية / جامرة الكو ة بالتراون ما أ اديمية الحكمة الرفلية / الكو ة 

 ( حصل على شهاد  تف؛يرية )      .م 5 20/   / 8 -7يد اإليرانية د بتار

 .مضامين البناء ال كر  وال لس ا  ا شرر السي؛ الشريف المرتضى  -45

 ا المستمر الرلما السنو  ال؛ولا الطوام  الوذ  أتقامتوه األمانوة      البحثشارك      

 .م 5 20/  4/  24 -23الرامة للرتبة الكا مية المف؛سة د بتاريد 

  ( حصل على شهاد  تف؛يرية ما درع المستمر ) 

 (مجلة النجف أنموذجا ) ال كر اإلنسانا ومرالجاته عن؛ الرالمة الشيد المظ ر  -46

 ا المستمر الرلما ال؛ولا حو  التج؛ي؛  وا  كور الرالموة الشويد      البحثشارك      

ون موا الرتبوة   محم؛ رضا المظ ر الذ  أتقامه مرهو؛ الرلموين لل؛راسوات الرليوا بالتروا     

 . م 5 20/ آذار /  25 -24الرباسية المف؛سة د بتاريد 

  ( حصل على شهاد  تف؛يرية ) 

( تقووب  موون ت سووير الفوورآن    ) الوو؛را اللغووو   ووا الت سووير الفرآنووا ت  توواب       -47

 .ُأنموذجا 

/  ا المستمر ال؛ولا دراسات اللغة الرربية وآدابها  البحثشارك         

 . 6 20/ مارا /  7 -4يزيا مال – وااللمبور 

 .األساليب الرلمية لتحفيق المططوطات ت تواصل بين الماضا والمستفبل  -48

 ا المستمر ال؛ولا األو  للمططوطات والوثائق التاريطية  ا  البحثشارك         

 الذ  أتقامته جامرة الرلوم اإلسالمية الماليزية  6 20/  4/  28 -27ماليزيا 

 .ضرائب وردارتها بين نهج البالغة وال كر المراصر رنسانية ال -49

الوذ  أتقامتوه  ليوة    ( نهج البالغة الثانا ) ت   ا المستمر الرلما البحثشارك         

التربيووة األساسووية  ووا جامرووة الكو ووة د بالتروواون مووا الرتبووات المف؛سووة الحسووينية         

 . 6 24/4/20 -23والرباسية وأمانة مسج؛ الكو ة د بتاريد 

 (  حصل على شهاد  تف؛يرية ) 

 رستراتيجية ال؛راسات الرليا والبحث الرلما  ا جامرات ال؛و  النامية – 50

 3 ا المستمر ال؛ولا تطوير البحث الرلما  ا الترليم الرالا  البحث شارك       

االمارات الرربية  -الشارتقة  بالمشار ة ما جامرة الزرتقاء  ا - 6 20مايو 

 المتح؛  

سووتراتيجية المرر يووة وثفا ووة الجووود  الشوواملة والمسووت؛امة  ووا المسسسووات       اإل - 5

 التربوية والترليمية 

 األ واديما  واالعتمواد  والجوود   التفيويم شارك البحث  ا المستمر الو؛ولا ت            

د  6 20أ تووبر  /  3 –  األردن  وا   -عموان  / لجامرة الزرتقاء  الرالا الترليم  ا
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/  6 – 4 وا   ماليزيوا  –  وااللمبوور / والتططويط   اإلدار  االو؛ول  الموستمر و وذلك  

 . 6 20/ أ توبر 

 . اللغة الرربية وتكنولوجيا المرلومات -52

المستمر الو؛ولا دراسوات اللغوة الرربيوة وآدابهوا بالمشوار ة       شارك البحث  ا        

االمووارات الرربيووة   -الشووارتقة  6 20/ أ توووبر  7  -4 مووا جامرووة الزرتقوواء  ووا   

 . تح؛ الم

 استراتيجية تحفيق المططوطات  ا البناء الحضار  -53

ضمن المستمر ال؛ولا الثانا للمططوطات والوثائق شارك البحث         

  .م 6 20/أ توبر 26 - 25تر يا د بتاريد  –( جامرة بارتين)التاريطيةد عف؛ي  ا 

 .الجامرات الرراتقية  ا رستراتيجية ال؛راسات الرليا  – 54

الموستمر الو؛ولا تطووير البحوث الرلموا  وا الترلويم الروالا         شارك البحوث  وا          

 . البحرين -المنامة  6 20/ ديسمبر  20 -8 بالمشار ة ما جامرة الزرتقاء  ا 

 .المنبر الحسينا و لس ة البناء التربو  واالجتماعا  -55

بر الحسينا د د حو  التج؛ي؛  ا المن الثاناال؛ولا المستمر شارك البحث  ا        

بالتراون  مره؛ الرلمين لل؛راسات الرليا/ مسسسة بحر الرلوم الطيرية الذ  أتقامته 

جمادى  7  -6 م الموا ق  7 20اذار  7  – 6 الرتبة الرباسية المف؛سة  ا ما 

 ( حصل على شهاد  تف؛يرية )    .هّ 43 8اال ر 

 رونا اإللكت ردار  المرر ة وتفنيات الترليم والترليم -56

ال؛ولا ت المستمر ال؛ولا تكنولوجيا وتفنيات الترليم المستمر شارك البحث  ا        

 3 -  االمارات الرربية المتح؛   -د الذ  أتقيم  ا الشارتقة  والترليم االلكترونا

 . 7 20أبريل 

للمؤلف أكثر  منشورمؤمترات علمية أخرى ، ومشاركات يف  وهناك
 ..داخل العراق وخارجه وقصة ، وشعر حبث وموضوع ( 011) من

 

 
 
 

 

 


