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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني ال

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 دور مؤسسات اجملتمع املدني يف بناء السالم والتعايش 
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9/2/2020 تأريخ القبول:       3/11/2019 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ضمن إطار  اواجتماعي   فاعل   اها تؤدي دور  ن  ل   ؛هميةمؤسسات المجتمع ذات أ   عد  ت          
المدني أهمية وخاصة في مجال بناء السلم ومعالجة  الدولة، إذ اكتسب مصطلح المجتمع

النزاعات، ويشير المصطلح إلى جملة واسعة من المنظمات وهي المنظمات السكانية 
 المنظمات غير الحكومية، نقابات العمال، المنظمات الخيرية... الخ. 

 عد  ذ ي  إ   ؛ضرالمسائل المهمة في وقتنا الحا ض لمفهوم المجتمع المدني هو منالتعر  و      
ن أ  لمجتمع المدني والدور الذي يمكن قياس وتطور المجتمعات من خلل وجود مؤسسات ا

 ية الكاملة والدعم المستمر من الحكومةه تلك المؤسسات في حال حصولها على الحر ؤدِّيت
همية وجود مؤسسات المجتمع المدني في الدور الكبير الذي تؤديه تلك المؤسسات وتكمن أ  

 حقيق السلم، ودورها في تجميع المصالح وتحقيق النظام والتعايش في المجتمع.في ت
مؤسسات المجتمع المدني هي تنظيمات تطوعية حرة تعمل على تعزيز قيم التسامح  ن  إ      

واحترام الرأي والرأي اآلخر، وتشمل تلك المؤسسات كل الهيئات االجتماعية والسياسية من 
ندية ومنظمات حقوق اإلنسان ومجتمعات حماية المستهلك ت وأ  أحزاب ونقابات واتحادا

 والرعاية الصحية واالجتماعية والمنتديات االقتصادية.
مدني ال تملك القدرة مؤسسات المجتمع ال ن  أ  يقوم البحث على فرضية مفادها بو       

م الدعم لهذه الة وديمقراطية لكي تقديجابية دون وجود دولة فع  إ  حدث تغييرات تالكافية ل
 .في بناء المجتمع والسلم ميز افها عامل  مالمؤسسات لكي تأخذ دورها بوص

 .تطوع، تسامح ،سلمالكلمات المفتاحية:     
 
 

                                                 

 /السياسية/ جامعة الموصل .كلية العلوم مدرس 
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 المقدمة
نتجهدددا العقدددل السدددلطة الخامسدددة فدددي السدددلطات التدددي أ  مؤسسدددات المجتمدددع المددددني  عدددد  ت       

ة ءت بعددددد السددددلطة التشددددريعية والتنفيذي ددددالبشددددري لتنظدددديم شددددؤون الحيدددداة والمجتمددددع، فقددددد جددددا
ها ظهرت بشكل ملحوظ بعدد عدام وهذه السلطة لم تكن موجودة في العراق؛ ولكن   ،ةوالقضائي  
2003. 
هدا ن  ل   ؛ة البحث حول مؤسسدات المجتمدع المددني ودورهدا فدي تحقيدق السدلمهمي  تنبع أ        

ددد عدددد  ت   خدددرا ذات االرتبددداط ولهدددا مدددن الصدددفات ال  ا لحاجدددات المجتمدددع وتطلعاتددده حقيقي ددد انبض 
ددد بدددرز ا يجعلهدددا مؤهلدددة لتحقيدددق السدددلم؛ إذ تشدددكل مسدددألة بنددداء السدددلم إ حددددا أ  بدددالمجتمع مم 

 المشكلت التي تواجه الدول المتأزمة بالصراعات.
تقوم فرضية البحث على كيفية قيام مؤسسات المجتمع المددني بددورها دون وجدود دولدة و    

ن تأخدذ ة تقدم الدعم لهذه المؤسسات، ومدن هندا يؤكدد البحدث علدى ضدرورة أ  قراطيقوية وديم
مؤسسددات المجتمددع المدددني دورهددا الكبيددر فددي بندداء السددلم فددي حددال تضددافر الجهددود لبندداء 

 مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني.
ل مفهدوم و  ال  انقسم البحدث إلدى مبحندين فضدل  عدن مقدمدة وخاتمدة، تنداول المبحدث و        

المجتمددع المدددني والتعريددء ببندداء السددلم فددي حددين تطددرق المبحددث الندداني المجتمددع المدددني 
لنخددددب فددددي خلددددق والتعددددايش السددددلمي فضددددل  عددددن تقيدددديم دور المجتمددددع المدددددني ومسددددؤولية ا

 واتبع البحث المنهج التحليلي الوصفي. التعايش بين الطوائء،
 

 لو  المبحث الأ 
 ناء السالمالمجتمع المدني وب

   :المطلب الول: ما هي مؤسسات المجتمع المدني
رئيسددا  فددي مسدداعدة الحكومددات علددى تحقيددق  سسددات المجتمددع المدددني عددامل  مؤ  تعددد        

إدارة رشديدة للحكددم مدن خددلل توسددطها فدي العلقددة بدين الفددرد والمجتمددع عبدر قدددراتها كأبنيددة 
فدراد، والتدأنير فدي السياسدة العامدة وتعميدق لى استغلل امنل لجهدود وطاقدات ال  مجتمعية ع

 اطر المسألة والشفافية.
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جدوهر مؤسسددات المجتمدع المدددني يكمددن فدي عدددم السددعي إلدى الددربح الخددا . ان  ن  إ        
 ما يميز مؤسسات المجتمع المدني هو: 

 العضوية الطوعية.  .1
 عدم السعي للربح.  .2
 استقلليتها عن الدولة. .3
 تجنب المنفعة الشخصية. .4
 مشاركتها في الشأن العام. .5

الدولدددددة والمجتمدددددع يسدددددهم فدددددي فاعليتهدددددا ين مؤسسدددددات المجتمدددددع المددددددني مدددددن تمكدددددو        
وتشددجيعها علددى تحقيددق اهدددافها منددل محاربددة الفقددر والحددد مددن البطالددة، ونشددر الديمقراطيددة 

 .(1)وتحقيق قيم العدالة والمساواة االجتماعية والدفاع عن حقوق اإلنسان
مفهددوم المجتمددع المدددني ولددد وتبلددور مددع والدة المجتمعددات البرجوازيددة والعلقددات  ن  إ          

واخددر عصددر اإلقطدداع فددي القددرنين السددابع عشددر والنددامن الرأسددمالية والصددراع الطبقددي فددي أ  
 عشر. 
والدة المجتمع المدني لم تكن ممكنة بدون نجاح النورات السياسدية والبرجوازيدة فكدان و       

ورات في القدرنين الندامن عشدر والتاسدع عشدر بمنابدة االعدلن الحقيقدي لعصدر نجاح هذه الن
لهدي إلدى المجتمدع اإل   النهضة الذي انتقلدت أوروبدا فيده مدن مجتمدع الطبيعدة المحكدوم بدالحق

 .(2)المدني
ه "مجموعة التنظيمات التطوعيدة المسدتقلة عدن الدولدة التدي ن  ء المجتمع المدني بأ  عر  ي        

سددرة والقبيلددة والعشدديرة( سددرة والدولددة أي بددين مؤسسددات القرابددة )ال  ال العددام بددين ال  تمددا المجدد
ومؤسسدددات الدولدددة التدددي ال مجدددال للختيدددار فدددي عضدددويتها هدددذه التنظيمدددات تنشدددأ لتحقيدددق 

                                                 

، دار عدددالم النقافدددة، الردن، 1محمدددد زيدددن العابددددين: مؤسسدددات المجتمدددع المددددني، الواقدددع والطمدددوح، ط (1)
 25. 

، مركددز دراسددات الغددد 1غددازي الصددوراني: تطددور مفهددوم المجتمددع المدددني وأزمددة المجتمددع العربددي، ط (2)
 .63،  2004العربي، فلسطين، 
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عضددداءها كالجمعيدددات الهليدددة والحركدددات االجتماعيدددة كمدددا تنشدددأ لتقدددديم خددددمات مصدددالح أ  
 .(1)أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة"اجتماعية ومساعدات للمواطنين 

ء المجتمدددع المددددني فدددي الفكدددر الغربددي )المدرسدددة الكلسددديكية( "هدددو كدددل مجتمدددع عددر  وي       
المجتمدع المددني هدو  ن  حالة المدنية وبهذا المعنى فد   بشري تطور من الحالة الطبيعية إلى ال

 المجتمع المنظم تنظيما  سياسيا ".
ددأ         مجتمددع المددددني فددي الفكدددر الغربددي الحدددديث )الليبرالددي( فهدددو حسدددب رأي ا مفهدددوم الم 

هيجل هو مجتمع الحاجة والنانية، وعلدى هدذا فهدو بحاجدة إلدى المراقبدة الدائمدة مدن طدرء 
 الدولة. 
دد         هددا "سلسددلة ال متناهيددة مددن ن  وكفيددل مؤسسددات المجتمددع المدددني بأ  ء الكسددي تر  لقددد ع 

ينظم إليهدا المدواطنين بكدل عفويدة" ويتضدح مدن هدذا التعريدء ان الجمعيات والنوادي التي سد
داريدة والتنظيميدة ية نسدبية مدن الندواحي الماليدة واإل  مؤسسات المجتمع المدني تتمتع باسدتقلل

عددن الدولددة فضددل  عددن كونهددا تجسددد قدددرة افددراد المجتمددع علددى تنظدديم نشدداطاتهم بعيدددا  عددن 
 :(3)ركان اساسيةالمدني على نلنة أ   مفهوم المجتمعينطوي ، و (2)تدخل الدولة
رادي الحر: ويعني أ  و  الركن ال   رادة الحرة ل   ن  ل: الفعل اإل   فراده.المجتمع المدني يتكون باإل 
المجتمددع المدددني مجموعددة مددن التنظيمددات كددل  ن  الندداني: التنظدديم الجمدداعي: ويعنددي أ  الددركن 

 رادتهم.يضم أعضاء اختاروا عضويتهم بمحض إ  تنظيم فيها 
خلقي والسلوكي: وينطوي على قبول االخدتلء والتندوع بدين الدذات الركن النالث: الركن ال  

 واآلخرين.

                                                 

، 1اختراق المجتمع المدني في الوطن العربي )الدولة الوطنية وتحديات العولمة(، ط عبد الغفار شكر، (1)
 .177،  2004مكتبة مدبولي، 

عماد وكاع عجيدل: منظمدات المجتمدع المددني ودورهدا فدي تحقيدق الديمقراطيدة "لبندان انموذجدا"، رسدالة  (2)
 .30،  2012ماجستير غير منشورة، جامعة الموصل، كلية العلوم السياسية، 

، القاهرة، مركدز ابدن خلددون 1محمد زاهي المغيربي، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا، ط (3)
 .39،  1995للدراسات اإلنسانية، 
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لددديس مدددن السدددهل االدعددداء ان جميدددع المفكدددرين فدددي العصدددر الحدددديث خاصدددة ينظدددرون إلدددى 
مفهددوم منظمدددات المجتمددع المددددني نظددرة موحددددة، لكددن الدددرأي السددائد عندددد تعريددء منظمدددات 

مدددني بأنهددا "مجموعددة مددن الحركددات االجتماعيددة التددي تقدداوم هيمنددة الدولددة علددى المجتمددع ال
المجتمددددع وممارسددددتها للسددددلطة التعسددددفية وتتمنددددل هددددذه الحركددددات بالمؤسسددددات والمنظمددددات 

ن تفددرض لددة التددي اعتددادت أ  الطوعيددة غيددر الرسددمية التددي تعمددل باسددتقلل عددن سدديطرة الدو 
لمؤسسددددات وغيرهددددا سددددواء كانددددت حدينددددة أم هيمنتهددددا علددددى المجتمددددع بالسدددديطرة علددددى هددددذه ا

 .(1)تقليدية"
 :المطلب الثاني: بناء السالم 

ع عشددرة ربددالمفهددوم بدددأت مددع مبدداد  ويلسددون ال  ولددى لهددذا الملمددح ال   ن  يمكددن القددول إ       
لكددن  ولددى،هددا ركددائز لديمومددة السددلم بعددد الحددرب العالميددة ال  ن  التددي كددان ينظددر إليهددا علددى أ  

م بدأ يتبلور مع تقرير المين العام السبق لامدم المتحددة بطدرس غدالي فدي عدام هذا المفهو 
فريقيددا" ق السددلم والتنميددة المسددتدامة فددي أ  عددن "أسددباب الصددراع والعمددل علددى تحقيدد 1998

جدراءات المتخدذة فدي نهايدة الصدراع أقصدده بعبدارة بنداء السدلم هدو اإل   وذهب إلى القدول "مدا
المجابهدة المسدلحة". وفددي هدذا التقريدر انطلقدت فكدرة انشداء هيئددة  لتعزيدز السدلم ومندع عدودة

 .(2)مستقلة في منظومة المم المتحدة يوكل إليها مهمة بناء السلم
ه "مفهددوم يضددم العمليددات التددي يقددوم بهددا ن ددء جددون بددول ليدددرا  بندداء السددلم بأ  عددرِّ وي         

ات، والفواعددل الدوليددة مددن مؤسسددات الفواعددل المحليددة التددي هددي قددوا المجتمددع افددرادا  وجماعدد
دولية وغير دوليدة والتدي تهددء إلدى انعداش المجتمدع المددني وقدد تسدعى هدذه العمليدات إلدى 

                                                 

، بيدروت، 1حليم بركات: المجتمدع العربدي فدي القدرن العشدرين، بحدث فدي تغيدر الحدوال والعلقدات، ط (1)
 .925،  2001مركز دراسات الوحدة العربية، 

خولدددة محدددي الددددين: دور المدددم المتحددددة فدددي بنددداء السدددلم، مجلدددة جامعدددة دمشدددق للعلدددوم االقتصدددادية  (2)
 .491،  2011(، 3، العدد )27والقانونية، المجلد 
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اقامددة هددذه المؤسسددات بمددا يمندددع نشددوب الحددرب مددرة اخددرا والتدددي مددن شددأنها تدددفع لتقويدددة 
 .(1)عملية بناء السلم"

ديت         سدباب الندزاع وذلدك باشدراك تحقدق بمعالجدة أ  عمليدة بنداء السدلم ت ن  ا سدبق أ  ضح مم 
 صدلح البنيدة الهيكليدة للدولدة بمسداعدةأو المحليدة وتركيدز االهتمدام علدى إ  الفواعل الداخليدة 

خدددلل مشددداركة سياسدددية  عدددادة بنددداء العلقدددات مدددنمنظمدددات أو مؤسسدددات حكوميدددة وذلدددك ب   
 عادة بناء النقة بين الطراء المتنازعة.واقتصادية، وا   

التدددي تعطدددل هدددذه عمدددال والحدددداث ه غيددداب ال  ن دددوال ينبغدددي صدددياغة السدددلم علدددى أ         
منلدة عليهدا "إعدادة النظدر فدي بعدض ه يحقق عالما  نقيدا  سدليما  ومدن ال  ن  العملية ولكن على أ  

االضدددطرابات التدددي تحددددث فدددي عمليدددات السدددلم مندددل انهيدددار المحادندددات بدددين الحدددزاب أو 
عددددات فددددي تطددددوير بددددرامج بندددداء السددددلم أو أشددددكال معينددددة مددددن العنددددء وعدددددم رغبددددة الجما

العامددددة، وتددددرا النظريددددات النقديددددة ان منددددل هددددذه الحددددداث قددددد تنطددددوي علددددى  تاالضددددطرابا
بانهددا أقددوا إلددى حددد مددا لعددددم المقاومددة والتددي هددي ليسددت مجددرد نشدداط بددل يمكدددن االدعدداء 

العددالم اإلنسدداني والتددي هددا علددى المقاومددة بمفردهددا ولكددن لتأسيسددها عناصددر جديدددة مددن احتوائ
 .(2)و تتنافس مع تصورات بناة السلم"قد تتعارض أ  

 
   :جل بناء السالمالمطلب الثالث: التربية من أأ 

ديدددد بددده نقافدددة جدددل السدددلم فدددي خلدددق جيدددل جديدددد فدددي مندددا  جتشدددارك التربيدددة مدددن أ           
ا النظددام التعليمددي يددوفر هددذ ن   أ  ال  السددلم، التددي يمكددن أ ن تكددون نتيجددة عمليددة المصددالحة، إ  
يجدابي؛ ل   عد  لاجيال الشابة القيم والفكار والمعتقدات والهداء التي ت    ن  ضدرورة للعمدل اإل 

جدددل السدددلم هدددو الدددوعي بدددالظروء عندددد بددددء التربيدددة مدددن أ   ءشدددي التعلددديم إ لزامدددي، وأفضدددل

                                                 

، دار هوما للنشدر، الجزائدر، 1محمد أحمد عبد الغفار: فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربية، ط (1)
2003  ،22. 

، 2007، المركدددز القدددومي للترجمدددة، القددداهرة، 1ن يوسدددء: الشدددباب مدددن أجدددل نقافدددة السدددلم، ط( محسددد2)
 18. 
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وعي بمنابدة البوصدلة فهدذا الد (1)السياسية واالجتماعية التي قد تسهل أو تعوق عملية التربية
ت أي ظدرء ن "تزدهر التربيدة مدن أجدل السدلم تحدكن في المجتمع، كما يمكن أ  لما هو مم

والقددديم مواضددديعها ومحاورهدددا تددددعم اإلنسدددانية والديمقراطيدددة  ن  بمدددا فدددي ذلدددك العندددء بسدددبب أ  
المجتمعددات فمعظددم المجتمعددات ال تعتددرض علددى المفدداهيم الهامددة الساسددية المشددتركة مددن 

المجتمعات التي هي علدى  ن  ورفض العنء ومع ذلك ف    التسامح والسلم وقبول اآلخر منل
استعداد للمشاركة في عمليات السلم ومهيدأة لتغييدرات نقافيدة هامدة وصدعبة للسدلم يتطلدب 

جددل منهددا ان تددذهب لبعددد مددن ذلددك بكنيددر باإلضددافة إلددى التركيددز علددى التعلدديم العددام مددن أ  
نية، وان تعدددالج مباشدددرة السدددباب التدددي تغدددذي روح الصدددراع والدددذكريات الديمقراطيدددة واإلنسدددا

 .(2)الجماعية للصراع والتوجهات المصاحبة لها"

 :المطلب الرابع: عالقة مؤسسات المجتمع المدني ببناء السالم 
الكنير من المراقبين ارتفاع مستويات مشاركة المؤسسات المدنيدة فدي الوقايدة مدن  يعد        

 وبناء السلم فقد ساعد ذلك إلى زيادة الشفافية في صنع القرار. النزاعات
"لقدددد ظهدددرت العديدددد مدددن مبدددادرات المجتمدددع المددددني إذ اكتسدددب بنددداء السدددلم فدددي           

المجتمع المدني أهمية إضافية بالنسبة للمنظمات الدولية وأطلقت مبادرات المجتمدع المددني 
الحوار بين الديان والتعامل البناء مدع الماضدي وتونيدق لتعليم السلم وتمكين المرأة ورعاية 

جدددرائم الحدددرب، وسددداهمت بعدددض الجهدددود فدددي التغلدددب علدددى نقافدددة العندددء وتجددداوز الحددددود 
جيددال المسددتقبل مددن أجددل التغلددب شددراك أ  ؛ إل  العرفيددة والفسدداد كمددا نشددطت مبددادرات الشددباب

الشددباب علددى تحمددل علددى تفشددي الظددواهر السددلبية، ونجحددت بعددض المؤسسددات فددي تحفيددز 
فددراد رسدداء الشددعور بددان ال  المسددؤولية بوصددفهم مددواطنين فددي مجتمعدداتهم كمددا نجحددت فددي إ  

الناشدددطين يمكددددنهم إحددددداث تغييددددر، وسدددداهمت هددددذه المبددددادرات فددددي الددددتعلم فددددي إطددددار تعدددددد 
 .(3)النقافات"

                                                 

 .64-63نسرين عبد العزيز: المصدر السابق،   (1)
 .65المصدر نفسه،   (2)
مارتينددا فينشددر: المجتمددع المدددني ومعالجددة النزاعددات، ترجمددة: يوسددء حجددازي، مركددز بحددوث برغهددوء  (3)

 .8،  2009نزاعات، لإلدارة البناءة لل
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المدددني  مبددادرات المجتمددع ن   أ  ال  هددذه المبددادرات التددي ال حصددر لهددا إ   مددن رغمعلددى الدد     
المكرسة بشكل واضح لبناء السلم أو معالجدة النزاعدات أو مراقبدة حقدوق اإلنسدان مدا زالدت 
ندددادرة، إذ نشدددطت بعدددض المؤسسدددات فدددي تعلددديم السدددلم العدددابر للحددددود وسدددعت إلدددى إرسددداء 
معدددايير التسدددامح وممارسدددة الضدددغط علدددى المؤسسدددات الحكوميدددة لتحنهدددا علدددى نبدددذ الحكدددام 

 عدائية إلى جانب التوعية بالمسؤولية الجماعية.المسبقة والتصورات ال
سداس فدي بنداء السدلم وأنهدا الفاعدل الكندر حدق ال  الحكومات لهدا ال ن  أ  هم بعضيرا        

كفاءة في هذا المجدال، إذ كيدء سدتبني الحكومدات مؤسسدات ديمقراطيدة إذا عزفدت الجيدال 
حددزاب المتطرفددة، وهنددا يددأتي الصدداعدة عددن المشدداركة فددي االنتخابددات أو صددوتت لصددالح ال

ما فددي مجددال التنقيددء السددلمي ومبددادرات الشددباب دور الناشددطين فددي المجتمددع المدددني والسددي  
تعتمددد الحكومدة علدى المجتمددع المددني فدي سددبيل  ات الطدلب ونقابددات العمدال وأخيدر اواتحداد

 خلق اجماع اجتماعي يؤسس لإلصلحات السياسية. 
النزاعددات منهجددا  كددامل  يخاطددب مؤسسددات الدولددة والمجتمددع  "يتطلددب بندداء السددلم ومعالجددة

المدني اذ ان مفهوم بناء السدلم مدا زال قدابل  للتطبيدق لكدن لديس مدن المفيدد تطبيقده بصدورة 
أفقيددة واقتصدداره علددى التحالفددات بددين فواعددل المجتمددع المدددني بددل يتمنددل التحدددي فددي تطبيددق 

مجتمددددع المدددددني علددددى المسددددتويات المحليددددة التحالفددددات بطريقددددة عموديددددة، أي بددددين فدددداعلي ال
واالقليميددددة والدوليددددة، وفددددي الوقددددت عيندددده إنشدددداء تحالفددددات بددددين الفددددراد والمجموعددددات داخددددل 

 .(1)اإلدارات الحكومية والحزاب السياسية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني"
بنداء السدلم البد لمؤسسات المجتمع المدني ان تتبع بعض اآلليدات فدي التعامدل مدع قضدية 

 :(2)المجتمعي وهي
علددى هددذه المؤسسددات االقددرار بالتعدديددة المتحققددة التددي تعنددي ان المجتمددع متكددون مددن  .1

 مختلء القوا والتكوينات العرفية والدينية والقبلية.

                                                 

 .10مارتينا فينشر، المصدر السابق،   (1)
عبداس فاضددل محمددود: دور منظمددات المجتمدع المدددني فددي تعزيددز البنداء الددديمقراطي فددي العددراق، كليددة  (2)

 .63،  2012، 203التربية/ ابن رشد، مجلة الستاذ، العدد 



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 489 

إقدددرار مبددددأ المواطندددة ومدددا يترتدددب عليددده مدددن حقدددوق وواجبدددات وذلدددك مدددن خدددلل توعيدددة  .2
 ان ما يجمعه هو العيش في الوطن الواحد.المواطن من انه مهما كان انتماءه ف

اعتماد لغة الحوار البناء والتدي تتميدز بانهدا ينبغدي ان ال تكدون لغدة التحدريض الطدائفي  .3
أو القددددومي أو العرفددددي، وعلددددى مؤسسددددات المجتمددددع المدددددني ان تلتددددزم فددددي نشدددداطاتها بقدددديم 

 قد البناء.ومعايير االحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والشفافية وتقبل الن

كل ما تقددم يعتمدد بالدرجدة السداس علدى الصديغة الساسدية المعتمددة فدي الدولدة إذ  ن  إ   .4
هدا سدتعمل بالتأكيدد علدى ترسديخ الوحددة ن  في التعبير عن هويته النقافيدة، ف   تقر حق الجميع 

 .ابعض  فتاح تكوينات المجتمع مع بعضها الوطنية ويدعو إلى ان
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 المبحث الثاني 
 ع المدني والتعايش السلميالمجتم

 
 :ل: دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الشاملة و  المطلب الأ 
مؤسسات المجتمع المدني هي "مجموعة من التنظيمات التطوعيدة الحدرة التدي تمدا         

المجال العام بين االسرة والدولة لتحقيق مصدالح افرادهدا أو مندافع جماعيدة ملتزمدة فدي ذلدك 
ومعددددايير االحتددددرام، وتضددددم المنظمددددات غيددددر الحكوميددددة واالحددددزاب والنقابددددات العماليددددة  بقدددديم

 .(1)والمعاهد والتجمعات االجتماعية والنوادي االجتماعية وغيرها"
الحددددديث عددددن المجتمددددع المدددددني فددددي العددددراق مرتبطددددا  بطبيعددددة النظددددام  لقددددد صددددار        

فدددي العدددراق وسددديلة مدددن وسدددائل السياسدددي، فهنددداك مدددن يدددرا ان مؤسسدددات المجتمدددع المددددني 
الغرب الختراق المجتمع العراقي واشغال المجتمع العراقي بمهمات نانوية منل حقدوق المدرأة 
والطفددل أي ان مؤسسددات المجتمددع المدددني فددي العددراق هددي الوجدده اآلخددر للسددلطة وتوجههددا 

غددداني وخيدددري محددددود فعيلهدددا بددددور إ  همت تلدددك المؤسسدددات فدددي بدايدددة تأ سدددذ ؛ إ  (2)السياسدددي
، وبقيددت هددذه المؤسسددات شددكلية أو 2003وبمبددادرات قددد تكددون فرديددة، وخاصددة بعددد عددام 

شخصدددية تنقصدددها الخبدددرة والتخصددد  واالعدددداد وتعددداني مدددن ضدددعء المهنيدددة، فضدددل  عدددن 
رهدداب واستشددراء الفسدداد والرشددوة لعددل أبرزهددا االحددتلل والعنددء واإل   تعرضددها لتحددديات كنيددرة

 .(3)ةالبطال فضل  عن

   :المطلب الثاني: أسس تحقيق التعايش في الموصل
مصطلح التعايش من المصطلحات المهمة في الوقت الدراهن، ويعندي التعدايش فدي  عد  ي      

اللغدة: عايشده: عداش معدده وهدو العديش علدى هددذه الرض مدن بندي قدم دون تفريدق، ويعنددي 
                                                 

، 1اءة فدددي االدوار المحليددة والدوليدددة، طريهددام احمددد خفددداجي، مؤسسددات المجتمددع المددددني الغربيددة، قددر  (1)
 .30،  2017مركز نماء للدراسات والبحوث، بيروت، 

، 2012، دار االطلسددي للنشددر، بيددروت، 1عبددد الحسددين شددعبان، المجتمددع المدددني، سدديرة وسدديرورة، ط (2)
 69. 

 .75المصدر نفسه،   (3)
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وزن تفاعدددل أي وجدددود العلقدددة االشدددتراك فدددي الحيددداة علدددى االلفدددة والمدددودة، والتعدددايش علدددى 
 .(1)المتبادلة بين الطرفين

ددأ       البددديل عددن العلقددة العدائيددة بددين الدددول فهددو ا مصددطلح التعددايش فددي عددالم السياسددة م 
ذات الدددنظم االجتماعيدددة المختلفدددة ويمكدددن اسدددتخدامه فدددي العلقدددات االجتماعيدددة بدددين اتبددداع 

 .(2)حدةالديانات المختلفة وبخاصة المقيمين في دولة وا
   -:(3)ان التعايش يستند على عدة نقاط أساسية يمكن إجمالها باآلتي

 التسامح وهو دعامة أساسية لرفد مفهوم التعايش. .1

قصاءه. .2 لغاء اآلخر وا   ضرب مفاهيم االستبداد وا 

التأكيددد علددى مفهددوم الوطنيددة العراقيددة وهددذه هددي مهمددة المنقددء العراقددي وهددي بددل شددك  .3
 مهمة صعبة.

دب والفن مدن شدعر وقصدة وروايدة وغيرهدا فدي خدمدة الواقدع والتركيدز علدى ن يكون الأ   .4
 مفهوم التعايش السلمي.

بيقاتهددا أكنددر مددن أي وقددت مضددى "واليددوم نحددن فددي العددراق نحتددار هددذه المفددردة وتط        
بلدنددا فيهددا مددن الطوائددء واالننيددات والعرفيددات الشدديء الكنيددر فدداذا لددم يكددن هندداك  ن  حيددث أ  

هددا تمنددل التنددوع لتلددك ن  ؛ ل  لددن نضددمن اسددتقرارا  فددي العددراق وخاصددة الموصددل تعددايش سددلمي
 الطوائء.
ال يتطلب بناء السلم فدي محافظدة نيندوا والمنداطق المحدررة جهددا  حكوميدا  فقدط بدل        

دور  فضدددل  عدددنيسدددتلزم جهددددا  مدددن المجتمدددع المحلدددي وخاصدددة مؤسسدددات المجتمدددع المددددني 
ا الددديني مديندة الموصددل تشدكل عراقدا  مصددغرا  فدي تنوعهد ن  ل   ن؛وسدائل االعدلم ورجددال الددي
جددل بنددداء السدددلم البددد مدددن اجدددراء عمليددات اعتدددراء متبدددادل بدددين والطددائفي والعرقدددي، فمدددن أ  

                                                 

 .540معجم المنجد في اللغة واالعلم،   (1)
، دار النقافة، مصر، 1، مشكلة الحرب والسلم، ترجمة شوقي جلل وسعد رحمي، طمجموعة مؤلفين (2)

 .210د.ت،  
ياسدددر جاسدددم قاسدددم: كيدددء يمكدددن تحقيدددق التعدددايش السدددلمي فدددي العدددراق مركدددز الجسدددور لددددعم حدددوار  (3)

 .www.siroonline.orgالحضارات. 
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جددل تحقيددق السددلم والتعددايش، ومددن هنددا نؤكددد علددى مبدددأ المكونددات الدينيددة والطائفيددة مددن أ  
 والتقدير للتنوع النقافي.التسامح فالتسامح يعني االحترام والقبول 

يحتدددار التعدددايش السدددلمي وبنددداء السدددلم فدددي مديندددة الموصدددل إلدددى ادراك عددددد مدددن          
المتطلبات التي يكتمل بها والتي يأتي في مقدمتها المتطلبات السياسدية والقانونيدة والتدي لهدا 

مشدداركة النددر الكبيددر فددي التعددايش. فسياسدديا ؛ البددد مددن وجددود عمددل سياسددي يدددرك معنددى 
المشدداركة السياسددية والقبددول بتوزيددع السددلطة يعددد  ن  أ   الجميددع ويتجدداوز خطدداب الكراهيددة كمددا

دددأساسددديا  لتحقيدددق التعدددايش الكامدددل، أ   مسدددتلزما   تطبيدددق القدددانون وعددددم التمييدددز  ن  ا قانونيدددا  فددد   م 
ضدي إلدى االنتقاليدة المدر الدذي يفتشدكل عدامل  ومتطلبدا  اساسديا ، فضدل عدن تفعيدل العدالدة 

 .(1)ي تعايش في الموصلرضية سليمة ل  إ يجاد أ  
عملية بناء السلم في مدينة الموصل تحتار عدة مددخلت أساسدية  ن  ا سبق يبدو أ  مم       

وهذه المدخلت تحتدار إلدى قليدات معيندة، كدأن تكدون خليدة ازمدة تكدون لهدا وظدائء محدددة 
اتيجية متكاملة لبنداء السدلم والتعدايش وبلدورة ستر امنل اسداء النصح بتجميع الموارد واقتراح 

 تعاون متكانء بين االطراء السياسية والمنية.

 :المطلب الثالث: مسؤولية النخب في خلق التعايش بين الطوائف 
االنتقددال إلددى الديمقراطيددة يحتددار إلددى نخددب سددليمة النيددة وحسددنة النقافددة وتحددر   ن  إ         

وترفدددع الشدددوائب الطائفيدددة العالقدددة فدددي نقافدددة الفدددراد، لكدددي  علدددى تهدئدددة المخددداوء المتوقعدددة
يتحولددوا مددن مرحلددة الحددذر مددن اآلخددر إلددى مرحلددة النقددة بدده والتعددايش معدده، "إذ ان فددي هددذه 
المرحلة ستكون فوضى نقافية يختلط فيها الماضدي بالحاضدر، وسدوء تدؤدي هدذه الفوضدى 

لحظدددة سدددوء يبدددرز دور النخدددب إلدددى اربددداك تفكيدددر الفدددراد وتهددديج عدددواطفهم. وفدددي هدددذه ال
االجتماعيددة والسياسددية والنقافيددة فددي تهدئددة الددرأي العددام وترتيددب القضددايا حسددب الولويددات، 
وشدددرح فوائدددد االنفتددداح والتعدددايش ومخددداطر االنغدددلق والتصدددارع وطبيعدددة تحدددديات العصددددر 

وي وحقائقدده، ولجددل ان تمددر هددذه المرحلددة االنتقاليددة بسددلم ويبددرز فضدداء نقددافي واسددع يحتدد

                                                 

لددي: اآلليددات االسددتراتيجية لبندداء السددلم فددي محافظددة نينددوا. بحددث متدداح علددى شددبكة مددروان سددالم الع (1)
 .http://www.social.fcds.comالمعلومات الدولية على الموقع: 
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جميدددع أبنددداء الطوائدددء فدددي ظدددل الهويدددة الوطنيدددة الموحددددة، وسدددينظر عنددددها إلدددى الصدددراع 
 .(1)الطائفي على انه حدث يستحق ان يرقد في متاحء التاريخ"

 ومددن نددم  فددي تطبيددع الحددوال فددي محافظددة نينددوا  ا مميددز ادور   ان العدالددة والمصددالحة تددؤدِّي
قددام التددي يجددري تنفيددذها مددن قبددل كددل جددل منددع أعمددال االنتيجددب وضددع خطددة واضددحة مددن أ  

 الجهات الداخلية والخارجية والتي سوء يكون لعملها دورا  في زيادة تعقيد الوضع.

 :المطلب الرابع: تقييم دور مؤسسات المجتمع المدني
مؤسسات المجتمع المدني ذات قدرات معينة وحددود واضدحة، ولهدذا السدبب ينبغدي  ن  إ       

التقليل من أهمية إسهاماته في الوقاية مدن العندء وبنداء السدلم وحدل  تقييمها، لكن ال يعني
 :(2)النزاعات، ويتمنل ذلك باآلتي

 الخبرات المالية واإلدارية المحدودة. .1
 القدرات المحدودة للمؤسسات. .2

 انخفاض مستويات االستدامة القائمة على الذات. .3

 االنعزال وقصور التواصل والتنسيق داخل المنظمات. .4

 في فهم السياق االجتماعي واالقتصادي. القصور .5

"ان القليددددل مددددن فدددداعلي المجتمددددع المدددددني يمتلددددك المعددددارء والوسددددائل والسددددلطة            
والمليشددديات(  –اللزمدددة لعدددلر القضدددايا المعقددددة المحيطدددة بدددالحروب )أي القدددوات المسدددلحة 

داث وتركدز علدى جدزء حدباإلضافة لذلك غالبا ال تدرا مبدادرات المجتمدع الصدورة الكاملدة لا  
واحددد مددن مجمددل الصددورة الكبيددرة ولنهددا ال تدددرس حالددة النددزاع ككددل فهددي تغفددل عددن ارتبدداط 

 .(3)ذلك بمسائل العدالة والشرعية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان"
                                                 

لدراسدات. متداح خالد عليوي العرداوي: الطائفية والتعايش السلمي في العدراق، مركدز الفدرات للبحدوث وا (1)
 .http://www.fcdrs.comعلى الموقع: 

(2) Alex Austin, Martin Fischer, Peace and conflict impact critical views 
outheory and practice, Berlin, Berchof center research, 2003.  

(3) Martin Fischer, peace building and civil society in Bosnia, ten years after 
dyton, Manster, London, 2006, P. 49. 
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تمنل مؤسسات المجتمع المدني قوة شعبية والتدي سديؤدي تقويتهدا وتعزيزهدا إلدى إقامدة سدلم 
 -:(1)س دائما  لنهادائم وهذا لي

 ن  ؛ ل  قادرة فقط على تمنيل تلدك المجموعدات القويدة التدي لدديها درجدة كافيدة مدن الدوعي .1
 تصبح قوية تاركة المجموعات الضعيفة دون تمنيل.

هدا قددد ن  لعدام والمصددلحة العامدة للمجتمدع، ف   اذا كدان تمنيلهدا بشدكل كامددل النطداق للدرأي ا .2
تكددون متعارضددة، وأحيانددا  قددد تكددون رجعيددة إلددى الحددد  تقدددم وجهددات النظددر التددي يمكددن ان

الذي يمكن ان تضم فيه تلك المؤسسات المجموعات التدي اشدتركت فدي الماضدي بالصدراع 
 العنيء.

مهمددا كددان المجتمددع المدددني يجددذب الدددعم المددالي الدددولي، فاندده لددن يكددون محصددنا  مددن  .3
ه مدن الواضدح ان الكنيدر منهدا ن داسي أو المالي للمصالح الوطنيدة وعلدى الدرغم أ  التأنير السي

 الكنير منها لديها تعاليم ومباد  هادفة. ن   أ  ال  بعيدة عن السياسة، إ  

ان الحكومات والمنظمات تعتمدد علدى المجتمدع المددني فدي تقدديم الخددمات فدان الكنيدر  .4
مددن الندداس ينجددذبون إلددى هددذا القطدداع بسددبب الدددخل الددذي يحقددق ولدديس االيديولوجيددة التددي 

 وا بها.يؤمن
 

                                                 

http://www.international-سانام ناراجي وجودي البشدرا: المجتمدع المددني: متداح علدى الموقدع:  (1)
alert.org  



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 495 

 الخاتمة             
 خرر البحث بجملة من النتائج:

مؤسسدات المجتمدع المددني عنصدرا  مهمدا  فدي الحدرب وكدذلك قدوة مدن أجدل  ن  يمكن القدول إ   -
السددلم لنددده يملدددك قددددرة كامندددة قدددد تحدددث تغييدددرات ايجابيدددة وعلدددى أي حدددال ال يمكدددن للمجتمدددع 

المددن وامكانيددة التقدددير المسددبق اللددذين توفرهمددا المدددني ان يحددل محددل الدولددة فهددو يعتمددد علددى 
 دولة فعالة وديمقراطية ترأسها حكومة.

رسددداء نقافدددة السدددلم بهددددء التغلدددب علدددى نقافدددة العندددء مدددن الوظدددائء  ن  إ   - بنددداء العلقدددات وا 
لمؤسسددات الحكوميددة الهامددة التددي ال يمكددن للمبددادرات الحكوميددة ان تنفددذها وحدددها إذ ال يمكددن ل

 عنددددما تكدددون فعالدددة وبالمقابدددل فدددان تنميدددة المجتمدددع المددددني مسدددتحيلة دون ال  ة إ  ان تكسدددب النقددد
وجود حكومة تعمل بشكل جيد وفي أفضل الحوال سوء تتشكل أنظمدة مجتمدع مددني منعزلدة 
ومقابل ذلك ال يمكن للمواطنين ان يتقبلوا الكيانات السياسية بوصفها هويتهم الخاصة فدي ظدل 

 شكل جيد.غياب مجتمع مدني يعمل ب

نشدداء المجتمددع المدددني ال تعنددي انشدداء منظمددات غيددر حكوميددة جديدددة فحسددب، عمليددة إ   ن  إ   -
 وانما التعاون مع المواطنين لفسح المجال لمشاركتهم في قليات الحكم الذاتي.

 شاعة نقافة ديمقراطية قائمة على الحوار واحترام الرأي اآلخر والتسلح ونبذ العنء.إ   -

ا يلقى على عاتق الحكومة وتحويدل الدوالء بصدورة تدريجيدة مدن العائلدة تنقيء المجتمع وهذ -
والعشيرة إلى المة والدولة وهذا يتحقق من خلل تطوير علقة مؤسسات المجتمع المددني مدع 

 الدولة.

ن يكدددون هنددداك تحددداور بدددين كدددل الطوائدددء والقوميدددات وهدددذا التحددداور يجدددب ان يبندددى علدددى أ  -
واإلخدددل  ويكدددون أيضدددا  حدددوارا  مبنيدددا  علدددى المصدددالح أسدددس متيندددة مدددن الصددددق مدددع اآلخدددر 

المشدددتركة ال علدددى مصدددلحة طدددرء دون قخدددر وان يسدددبق هدددذا الحدددوار تنظيدددر علدددى المسدددتويات 
ويكدون بددين رؤسداء الطوائددء فددي البلدد وان ال يسددتننى احددد مدن هددذا التحدداور الدذي سيضددع جددوا  

المشدداحنات واالتهامددات وغيرهددا  مددن الحددب والتعددايش والتقدداء اآلخددر والقددرب مندده بعيدددا  عددن كددل
 مور.من ال  

ن تددخل فدي حيدز التنفيدذ وان ال من التوصيات ملدزم العمدل بهدا أي أ  هناك مجموعة          
 هذه التوصيات تتضمن أمور عديدة:تبقى حبر على ورق و 

 التأكيد على وحدة الطوائء. .1
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 عدم التفريق بين الطوائء حسب العرء أو المذهب. .2

زة الدولدة علدى أسداس الكفداءات بعيددا  عدن المحاصصدات الطائفيدة التدي تنيدر ن تبنى أجهدأ  .3
 النزاعات.

ن يكون رجال الدين طرفا  أساسدا  ومشداركا  فعداال  فدي المدؤتمرات والحدوارات والتركيدز علدى أ  .4
شاعة مفاهيم الرأفة والرحمة.  مسألة مهمة وهي دور الدين في التسامح وا 

يحة بين أفراد المجتمع وطرح الكتيبات والكراسات التي تحث شاعة المفاهيم الدينية الصحإ   .5
 على مناهج التعايش.

 

The Role of Civil Society Institutions in Peace Building and 

Coexistence  

Hadil Nawaf Ahmed 

  

Abstract 

        The building peace is one of the problems that some states 

suffered from struggles. This study talked about the role of civil 

society states in building peace because it achieved society needs 

and it had other adjectives that related with the society . 

      The definition of civil society issue is an important question 

now a days, it is a measure of the development of societies through 

the existence of civil society institutions. And the role that they 

obtain complete freedom, and continuous support from the 

government. The institution of civil society are important in her role 

in achieving peace. Order and peaceful coexistence in society . 

The study adopts the descriptive analytical research tools stating 

definitions and approaches . 

        This research is divided into two sections the first talked about 

the role of the civil society in building peace while the two sections 

talked about the comparison of the role of this civil society and the 

responsibility of toast to create the coexistence between the sects. 
Keywords: peace, tolerance, volunteering. 
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