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 مــدخــل
يطرح الواقع العربي أهمية استمرار الجماعة األهلية وتطووير وورهوا بعوو أو توقو      

ويوويتي كلووك مأهووو أهميووة ووقلووة ات وواا . اإليراريووة –إطوو ا الرووار لووي العووري العراقيووة 
ماعوووة األهليوووة عروووو إر وووااما علوووم الكيوواأ بتعووورك م وووترك موووو أجووو   ووويارة أعضوواا الج

. األمو الكومي العربي وروابط اقخوة اإلس مية بالرغأ مو اخت   مرطلكاتمأ ال هريوة
او تعوورك  خ ووياب عربيووة لمووا وررمووا وأخرهووا علووم مختلوو  قطاعوواب الوورأ  العوواأ مووو 

رضووس سياسووي وموقوو   ووجا  أجوو  إيكووا  العووريث قووو مخوو  بوواورة مسوواولة وعبوور عووو 
عوور  برووا أو رو  مووا مووو أجوو  ترميووة تعوواوو لعووا  بوويو قيوواواب ال هوور والعموو  األهلووي 

هموووا أو اقسوووتجابة التوووي ع وووي بموووا . لمواجموووة تعووووياب العاضووور ومخووواطر المسوووتكب 
المأتمر ال عبي الك  وعب إليه الجماعة األهلية لي الخرطوأث وتيهيو الم ارهيو موو 

ل هريوووة علوووم أرموووأ معريووووو بويكوووا  العوووري وأو تعووورهمأ يعبووور عوووو مختلووو  التيووواراب ا
ارتموواامأ إلووم مجتمعوواب يموووو اسووتمرار العووري أمرمووا ووعوووتماث قووو أ ووار إلووم اسووتعواو 

موووو أجووو  الكضوووايا كاب . طيوووي لووووا قيووواواب العمووو  األهلوووي علوووم التعووورك الم وووترك
 .التيخير اقستراتيجي علم أمو وترمية المجتمعاب العربية

الك  هو مستك  عو أيوة موأخراب سووا تويخير  _او أهمية تعرك الجماعة األهلية      
تربع مو هوره تعرها قو ضوأ بويو ألوراوم رموور لهور وعمو   –الكراعاب الكاتية أللراوها 

استطاعب أو تب ر المخاطر الم يرية قستمرار العري واو ترت وع بعوا المسواولية 
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هموا أو أهميتوه اربخكوب ايضوا موو هوروه عموو   .لوويما لووا مسوتوا اخت لاتموا السياسوية
روعيا ت وا لكضية عساسة كاب أبعاو سياسية تعتاج إلم اتخاك موق   وجا  معبور 
عو ارتماا ألراو الجماعة األهلية إلوم مجتمعواب متضوررة مبا ورة موو اسوتمرار العوري 
ة لوكلك اهتسووي تعورك الجماعووة طووابع ال ووا وسوواهأ لوي تربيووه الوورأ  العواأ إلووم خطووور 

اسووتمرار العووري واهووأ مووو كلووك اسووتطا  او يسوواعو لووي التعبيوور عووو رأ  عربووي أهلووي 
 .معسوا تجام مخاطر استمرار العري بعو سبع سرواب مو اروقعما

مووووو هرووووا بووووررب أهميووووة اسووووتمرار الجماعووووة األهليووووة وتوسوووويع اهتماماتمووووا لت ووووم       
والويمكراطيوووة لوووي مخووواطر ت هيوووك المجتمعووواب العربيوووة موووو الوووواخ ث وقضوووايا ال وووورا 

 .الب و العربية
او الطبيعووة الروعيووة لتعوورك الجماعووة األهليووة واسووتك لية ر وواطاتما تأهووو أهميتمووا      

اقسووووتراتيجية لووووي ترميووووة توجووووه عوووواأ رعووووو معالجووووة الكضووووايا الم وووويريةث األموووور الووووك  
و يستوعي مخ  هكا التطوير ال رأ مو أج  تو ي  الجموو التطوعية المتواضعة أللورا

الجماعوووة لوووي رعايوووة ر ووواطاب روعيوووة كاب تووويخير اسوووتراتيجي علوووم عاضووور ومسوووتكب  
او مخوووو  هووووكم الجموووووو التطوعيووووة المتواضووووعة يجووووي . المجتمعوووواب التووووي يرتموووووو إليمووووا

اسوووتخمارها اسوووتراتيجيا قسوووتهما  العلكووواب الم كوووووة لوووي العمووو  األهلوووي وترووواو  موووا لوووأ 
 .العربي يتراوله اآلخروو مو أج  تعكيا لعالية العم 

 دور الجمـاعة األهميـة
العووري العراقيووة اإليراريووة  إيكووا الجماعووة األهليووة لتعريوور جموووو "يكتضووي تطوووير      

همووووا يكتضووووي هووووكا التطوووووير " الجماعووووة األهليووووة لتعريوووور التضووووامو العربووووي" تسووووميتما"
استمرار الجماعة األهلية لي استكطاي مختل  التيواراب ال هريوة وجموع لعاليواب ال هور 
والعموو  األهلووي وت ووجيع م ووارهتما لووي عوووار جوواو ومسوواو  يرهوور علووم قضووايا األمووو 

وسووو  تعموو  الجماعووة باعتبارهووا مرتوووا لل هوور والعوووار . والترميووة لووي البلووواو العربيووة
السياسوويث تسوواروم وعوووة بعووا إلجووراا البعوووا والوراسوواب التووي يتطلبمووا العموو  األهلووي 

يا التماسك الواخلي للمجتمعاب العربيةث وقضوايا وتمتأ الجماعة ابتواا بكضا. الم ترك
 .األمو الكومي العربيث وقضايا ال ورا والويمكراطية



  

تكوأ الجماعة بطرح الكضايا كاب التيخير اقستراتيجي علم عاضر األمة العربيوة      
ومسووتكبلما بمووو  ترميووة لمووأ م ووترك ألضوو  لوووا قيوواواب ال هوور والعموو  األهلووي يسوواعو 

قواسووأ م ووترهة ومووو خووأ بلورتمووا لووي مرطلكوواب عموو  يستر ووو بمووا عيووا  علووم اهت ووا  
 .الكضايا الم يرية

 اوترطلا الجماعة لي عملما موو عكيكوة هووو المجتموع العربوي بريوة وهياروا تاريخيو     
واقعيووووا قاامووووا ي ووووترك ألووووراوم وجماعاتووووه لووووي اللمووووة والخكالووووة والتوووواري  وتجمعمووووأ وعوووووة 

لووي إوراك أهميووة الرابطووة العضووارية العربيووة ووورهووا الم ووالو والم وويرث وهووو مووا يتط
او هوووكم الرابطوووة بووويو موووواطري الووووو  العربيوووة ... لوووي  ووويارة الوجووووو وبرووواا المسوووتكب  

هووكا إلووم جارووي تهاملمووا مووع الرابطووة اإلسوو مية وعوووأ تعارضووما مووع .. رابطووة جامعووة 
رابطوووة لضووو  عوووو او هوووكم ال. ت  وووي ب وجووووو م وووالو طبكيوووة لوووي المجتموووع العربوووي

باعتبارهوووا هويوووة خكاليوووة وعكيكوووة جمراليوووةث هوووي رابطوووة توعيوووو لوووي إطوووار التروووو ث تتووويو 
لكيوواواب ال هوور والعموو  مووو مختلوو  التيوواراب ومووو مختلوو  الووب و العربيووة او تت وووا 

 .للكضايا الم يرية
او المجتمعوووواب العربيوووووة مطالبووووة ابتوووووواا او تسوووويطر علوووووم ال ووووراعاب الطاا يوووووة      

كااويووووة واو تعوووواو  إخضوووواعما لموجبوووواب العكوووو  ومكتضووووياب الم وووولعة والسوووو لية والع
او . الم ووترهةث بعووو أو أ ووبعب ال ووراعاب ت تووك ببريتمووا وت هووك عواموو  الوعوووة ليمووا

مخوو  هووكم السوويطرة أموور ضوورور  بعووو أو طمووب التراقضوواب الخارويووة بوويو أبروواا الوووطو 
عضووومأ لوووي معوووارك العربوووي علوووم التراقضووواب الرايسوووية موووع أعوووواامأ وهووووروا طاقووواب ب

 .هام ية سملب الميمرة علم الوطو والمواطو
وتسوووعم الجماعووووة األهليوووة إلووووم جمووووع قيووواواب ال هوووور والعموووو  األهلوووي لووووي الووووب و      

ويتأ كلك مو خ   تعباة طاقواب كو  الكوورة والميورة . العربية عو  اهتماماب م يرية
ا أسوووباي ال وووراعاب موووو وعووواة تماسوووك المجتمعووواب العربيوووة وتهاملموووا موووو اجووو  اعتووووا

الخاروية تمميوا للت اهأ عو  مرطلكاب م ترهة للعم  األهلي الم وتركث مرطلكواب تأهوو 
علوووم أولويوووة ال ووورا  بووويو امتروووا واعووووااماث وترهووور علوووم المطالوووي الجوهريوووة للمجتموووع 
وأولما ال ورا والويمكراطية الكاامة علوم التعوويوة السياسوية وتوواو  السولطة والم وارهة 



  

ل وووورو والجماعووووة وتعووووب م لووووة سووووياوة الكوووواروو التووووي يعميمووووا وي ووووورما قضوووواا العوووورة ل
 .مستك 
وغروي عوو الكووو  او بلوورة مرطلكوواب م وترهة للعموو  األهلوي لووي الوب و العربيووة ق      
اوجووه اقخووت   بوويو التيوواراب ال هريووة والعرهوواب السياسووية وقتمايراتمووا السوو لية  يتلموو

والعكااوية هما أرما ق تعاو  إخ اا  را  الم الو المختل ة التوي تعبور عرموا وعوواب 
رموا تخضوع اوجوه اقخوت   وموضووعاب ال ورا  إلوم مكاربوة لهريوة . العم  األهلي وا 

ة األسوووولويث يووووتأ بموجبمووووا التمييوووور بوووويو الرايسووووي سياسوووويةث عكليووووة الموووورمس وويمكراطيوووو
مكاربوة تسوعم إلوم تعويو  أوجوه اقخوت   وموضووعاب . والخارو  موو قضوايا ال ورا 

ال وورا  إلووم مسوواا  يمهووو تراولمووا بووالعوار الووويمكراطي واإلقرووا  بووالتي هووي اعسووو لووي 
يو ضوووا الم ووالو الم ووترهةث والعوورا علووم لعاليووة العموو  األهلووي وتمهيرووه مووو تر وو

 .استجابة المجتمعاب العربية للتعوياب
وقووو أ موورب مختلوو  الوراسوواب . او المجتمعوواب العربيووة تواجووه تعوووياب م وويرية     

الواقوووع الوووراهو يروووكر بترايوووو العجووور والتخلووو  ( سووويراريو)المسوووتكبلية او اسوووتمرار م ووومو 
معواب هموا يروكر أهخور موو كلوك بت هوك المجت. وتوهور مسوتوا معي وة المالبيوة الع موم

العربيووة وترايووو ال ووراعاب الومويووة بوويو الجماعوواب والعهوموواب وبوويو الجماعوواب ر سووما 
هكا لي الوقب الك  سو  تستمر ليوه الكووا . واخ  البلو الواعو وعبر المرطكة العربية

همووا أو العوووو . الهبوورا تسووعم إلووم ت ووهي  مسووتكب  الجماعوواب ومسووار الوووو  العربيووة
 .تعكيا استراتيجيته العووارية ضو األمة العربية ال ميوري لو ي وب ال ر ة لي

وجوير بالتيهيو او مواجمة هكا الواقع لو تهوو لي إمهارية الر واأ الكطور  العربوي     
هموا أو مواجموة الموقو  . الك  أ بو ممووا رتيجة ل  له لوي مجواقب األموو والترميوة
  عجوور عووو تووولير العووو المتوورو  لوووا إمهاريوواب الر وواأ اإلقليمووي العربووي الووراهو الووك

 .األورم مو العم  العربي الم ترك ال عا 
أموواأ هوو  هووكم األخطووار لوواو قيوواواب ال هوور والعموو  السياسووي مطالبووة اآلو وقبوو       

أو توجوووو مرتووووا لل هووور والعووووار السياسوووي يسوووتطيع أو ير وووو اسوووتجابة  –لوووواب األواو 
أرموووأ مطوووالبوو أو يرت عووووا . ةاألموووة العربيوووة للتعووووياب ويعبووور عوووو اهتماماتموووا الم وووتره

بعا المساولية الجماعية لوا التراقضاب الخارويةث وأو ي رعوا لي عووار برواا يسواعو 



  

علم خلا بياة رضالية للعم  األهلي ويأو  إلم ترمية تجارسوه العرهوي تجوام الكضوايا 
 .الم يرية

لسياسوي ومربور والم جاري اهتماأ الجماعة األهلية بويجاو مرتوا لل هر والعووار ا     
أهلوووي م وووتركث تعتووواج الجماعوووة األهليوووة إلوووم مسووواروة ر ووواطما بوعووووة لبعووووا العمووو  

وهوكا البعوو العلموي والخكوالي . األهلوي الم وترك تكووأ بالبعوا والوراسوة والمتابعوة والر ور
يمخوو  ضوورورة لتطوووير العموو  األهلووي الم ووترك والبعووا الموضوووعي لم ووه ته ومتابعووة 

 .ته اوره وتو ي  اهتماما
تكووووأ هوووكم الوعووووة بالبعوووا العلموووي عوووو الكواسوووأ الم وووترهة لعرهوووة العمووو  األهلوووي      

وتعموووو  علووووم ترجمتمووووا عووووو طريووووا الوراسووووة وعبوووور العوووووار ال هوووور  والرأيووووة السياسووووية 
هموا يعوو  علوم و ي وة البعوا والوراسوة والر ور . الراضجة إلم مرطلكاب عم  م ترك

ك المجتمعواب العربيوة وقضوايا األموو الكوومي لي الترواو  والطورح العلموي لكضوايا تماسو
 .العربي وقضايا ال ورا والويمكراطية

هموا تكووأ هوكم الوعوووة المتخ  وة بممموة البعوا والوراسووة والمتابعوة والر ور عووو      
طريووووووا اسووووووتكطاي الوارسوووووويو المعريوووووويو بالكضووووووايا الم وووووويرية مووووووو مختلوووووو  المعاهووووووو 

علوم وعووة البعوا أو تهووو  وبهة بعوا و . والجامعاب ومراهر البعوا والتعاوو معموأ
معتموووة لووي كلووك علووم جمووار متميوور  وومير يخطووط عمليووة البعووا ويووويرها مووو خوو   

 .التعاوو مع باعخيو غير مت رغيو
وتت   بممماب البعا والوراسة مممة جمع العكااا ور و عرهة العم  العربوي      

إلووم مرعلووة الكووورة علووم ولعوو  و ووو  الوعوووة . مووو أجوو  معرلووة مواق مووا وتكووويأ أواامووا
إ وووار ووريووة ور وور هتوواي سوورو  وتكووارير مرت مووة واسووتخرااية إضووالة إلووم الوراسوواب 
والهتووووي سووووو  تعبوووور عووووو تهووووويو األواة العمليووووة التووووي يرتهوووور عليمووووا ر وووواط الجماعووووة 

 .وتتوا   مو خ لما مع الرأ  العاأ
لعموو  األهلووي لووي والبعووو األخوور لر وواط وعوووة البعوووا يتمخوو  لووي ترسوويا وترميووة ا     

ويووووتأ كلووووك مووووو خوووو   تسوووومي  اللكوووواااب وت ووووجيع تبوووواو  المعلوموووواب . الووووب و العربيووووة
والتعووووور  علوووووم التجووووواري وتكوووووويأ المسووووواعواب لوعوووووواب العمووووو  األهلوووووي لوووووي مختلووووو  

 .المجاقب



  

وارتوه       او ارت ار  اهرة العم  األهلي وتطوير معتوام وتعسويو أسواليي تر ميوه وا 
مو أج  توارو المجتمعاب العربية وتمهيو المجتمع مو أو يهووو  هلما مساا  جوهرية

 .له رأ  لعا  لي  اوره السياسية والخكالية واقجتماعية والممرية
 الخـالصـة

... أو تطوووير الجماعووة األهليووة تسووعم إلووم رعايووة وت ووجيع ر وواط أهلووي جبمووو       
ياسووووي األهلووووي ر وووواط مبوووواور علووووم مسووووتوا ال هوووور الس. وعلمووووي ورضووووالي.... لهوووور  

ومسووارو علووم مسووتوا البعووا والوراسووة والمتابعووة والر وور المتعلووا بالعموو  ... الم ووترك 
وضاغط مو أج  تر ويو اسوتجابة  العمو  العربوي للتعووياب التوي ... األهلي الم ترك 

 . تواجه أمو وترمية المجتمعاب العربية
ضووايا الم وويريةث ويموو  ر وواط الجماعوة إلووم ترميووة لموأ م ووترك ألضوو  عيوا  الك     

وت ووووجيع البعووووا عووووو قواسووووأ م ووووترهة للعموووو  العربووووي وبلورتمووووا إلووووم مرطلكوووواب عموووو  
م ووترهة يستر ووو بمووا العموو  األهلووي مووو أجوو  الو ووو  إلووم ات وواا بوويو الكوووا ال اعلووة 

اروه ر واط يسوعم إلوم إغرواا .علم وجمة للعم  األهلي العربي تجام الكضوايا الم ويرية
كة العربية ليك  أبراا أمترا متعاضوويو موو أجو   ويارة جموو العم  األهلي لي المرط

الوجووووو وتووويميو المسوووتكب  بعوووو أو يتمهرووووا موووو السووويطرة علوووم بواعوووا العوووري األهليوووة 
ال هريووة المووومرة ويرهروووا إلووم الكبووو  بمبوووأ التعوويووة ال هريووة لووي إطووار الموورمس العكلوووي 

 .واألسلوي الويمكراطي لي العوار والعم  الم ترك
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