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 المجتمع المدني في سوريا بين الماضي والحاضر

 أ محمد خليل 

 21.12.2021المركز السوري سيرز 

اجتماعية على شكك ت تجمعككات   تنظيماتتحتاج نهضة أي مجتمع وتطويره إلى جمعيات و 

ي ون لها دور مؤثر وفاعككت فككم المجتمككع علككى سافككة الميككتويات الييايككية وا  ت ككادية 

وا جتماعية والثقافية، وهذا ما يطلق عليه مفهوم المجتمع المككينم الككذي هككو عنككار  عكك  

فاعليككة هككذه   مؤييات غير ح ومية تعمت ست واحي  منها فم يياق معي ، وتختلف درجة

خككرب نحيككل شكك ت نظككام الح ككل فككم سككت دولككة، أي   ت ككون ؤييككات نككي  دولككة وأالم

م ابنظمككة مؤييككات المجتمككع المككينم فاعلككة فككم ابنظمككة ا يككتنيادية سفاعليتهككا فكك 

ظمككة ا يككتنيادية، فككم هككذه الور ككة ن ي ون دورها معيوم فم ابن الييمقراطية، أو يم   أ

وسيف سانكك    يوريا ما  نت الثور   مؤييات المجتمع المينم فم  نعض  وف نتحيث ع ي

فككم   ، وع  دورها نعي اني ع الثككور تانعة ومييطر عليها م   نت نظام ابيي ا يتنيادي

أيضاً تيككليا الضككوى علككى أنككر  ،  تعزيز التعاون والمشارسة ني  أفراد المجتمع اليوري

طق ال ككعونات التككم تواجههككا مؤييككات المجتمككع المككينم فككم و تنككا الككراه  فككم المنككا

دور فككم الذي سان يخككيل علككى حيككا  اليككوريي  هت سان لزوال حاجز الخوف  المحرر ، و 

 والييايككية لرفككرادلتعزيككز المشككارسة ا جتماعيككة    و ياد  تأثيرهككا  هذه المؤييات  تفعيت

عانككاه مكك  ويكك ت وتحفيز الشناب لتطوير مجتمعهل نعي ما  ،  والحث على العمت الجماعم

النظام ا يتنيادي م    ف وتهجير، ل    نت ذلككس يككنتطرق لتعريككف المجتمككع المككينم 

 .وتحييي مؤيياته وأهل أهيافه والعناصر الم ونة له
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عني تعريف المجتمع المينم يجل تمييزه ع  اليولة سونه منظومة م  ابطر ا جتماعيككة 

والم ونات ابيايية للمجتمع م  ناحية أخرب   الطوعية التم تتويا ني  اليولة م  ناحية

مجموعةة  علككى أنككه) ويم كك  أن نعككرف المجتمككع المككينم  ,مثككت) ألابفككراد وابيككر  ،

التنظيمات التطوعي  الحرة التي تكون كوسيط بين األسرة والدولة   أي بةين مسسسةات 

يم خدمات القراب  ومسسسات الدول   هذه التنظيمات تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها ولتقد

وتلتةز  فةي ودودهةا ونشةاطقا بقةيم    للمواطنين أو لممارس  أنشةط  انسةاني  متنوعة 

ومعةةةايير اراتةةةرا  والتراضةةةي والتسةةةامح والمشةةةارك  والدارة السةةةليم  للتنةةةو  

 1.وارختالف

ينعتمي هذا التعريككف فككم ور تنككا النحثيككة لنحككيد مكك  خ لككه مؤييككات المجتمككع المككينم 

وهككذه المؤييككات التككم ة  والنككوادي الثقافيكك   وا تحادات والفرق التطوعيككة  النقانات)  أهمها

 يت ون محور درايتنا فم هذه الور ة.

 لودود مسسسات المجتمع المدني  أهمقا:أيضاً هناك بعض األهداف العام   

وميانيته حيث تعتنر هذه المؤييات   تنظيل العمت ابهلم وتطويره وحمايته -1

 .مؤييات أهلية

 داخت المجتمع. التنمية  عملية اإليهام فم -2

م  خ ل العمت   تم ي  المواط  وتعزيز مشارسته فم إدار  المجتمع وتطويره -3

 .الجماعم

 .تفعيت ثقافة العمت التطوعم ني  أفراد المجتمع  -4

وتعزيز المشارسة ا جتماعية والييايية ليب أفراد   تحقيق الت افت ا جتماعم -5

 .المجتمع

 2.وتفعيت دور الشناب فم المجتمع  إشاعة المماريات الييمو راطية -6
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 هي:   ومن أهم عناصر المجتمع المدني التي يجمع غالبي  البااثين عليقا

وهم الرغنة بعضائها نالمشارسة نمحككض إرادتهككل دون وجككود ومككا يجنككرهل   الطوعي :

على المشارسة، حيث ي ون ا نضمام لمؤييات المجتمع المككينم نشكك ت اختيككاري لتقككييل 

خيمة للمجتمع دون التو ع نالح ول على أجر لقاى هذا الجهي الذي نذلوه عني تأديككة هككذه 

 الخيمات.

، ست تنظيل يضل عيد مكك  نار  ع  مجموعة م  التنظيماتالمجتمع المينم هو ع  التنظيم:

هككذا ا نضككمام ي ككون اككم   ككواني  يلتككزم نهككا ا عضككاى، وت ككون الع  ككة نككي  ابفراد،  

 ا عضاى والمنظمة أو الجمعية على أياس الت افؤ واحترام ست اآلراى وا جتهادات.

  تتيل نرانطة التنعية، فعنيما ناليولة    ، والع  ةفهم منظومة ذاتية التأييس  ارستقاللي :

ي ون هناك نشاطات وورشات تياهل نها اليولة والمجتمع المككينم فككم الو كك  ذاتككه، فكك ن 

 طنيعة الع  ة هنا ت ون مننية على أياس التعاون والشراسة.

ن ت ككل المجتمككع المككينم ومنادراتككه   نككي أجميع أعمال مؤييات   خدم  الصالح العا :

فم خيمة الم لحة العامة، م  خ ل تقييل الخيمات لفائككي  المجتمككع وأفككراده مكك  الف ككات 

الميتهيفة منه، والقيام نالخيمات ا جتماعية ل ثير م  ف ككات المجتمككع وا هتمككام نقضككايا 

ومحارنة الجهت وابمية، والعمت علككى اليفاع ع  حقوق ا نيان وحماية الطفت والمرأ ،  

 3.تمع وتنميتهتطوير المج 

 

    2011المجتمع المدني في سوريا ما قبل عا   

أي فاعلية فم المجتمع منذ وصول حككاف  ا المجتمع المينم فم يوريا لل ي   لهمؤييات  

م، طيلة هذه الفتر  2011م حتى اني ع الثور  اليورية عام  1970ابيي إلى اليلطة عام  

تنظيمككات ميككيطر عليهككا مكك   نككت حككزب النعككث سان  مؤييات المجتمع المينم مجككرد  

واليلطات ابمنية، سان  ملمعة ل ور  النظككام الحككاسل وشككعاراته، سمككا تحككيثنا أن يككانقاً 

  ي ون لها تنعية لليلطة الحاسمككة، ل كك  فككم   أحي عناصر المجتمع المينم ا يتق لية أي

مككت نايككتق لية دون مجتمع مككينم تع  مؤييةأي    ا سان ابمر مختلف، فلل ي   هناكيوري 

، سانكك  النقانككات والنككوادي والمراسككز الثقافيككة الحاسمككة ر انككة وتوجيككه مكك   نككت اليككلطة
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سافة مييطر عليها م   نت حزب النعككث ومرا نككة شككييي  عليهككا عكك  طريككق وا تحادات  

ابجهز  ابمنية سم   تقوم نأي نشاط غير مرغوب نه لككيب النظككام ا يككتنيادي الحككاسل، 

الخوف فم نفوس اليوريي  ممككا جعلهككل يفضككلون ا نتعككاد عكك   عن ريي  رع هذا التشي

الضكك ا واليككيطر  علككى منظمككات أيضككاً  المشارسة فم أي نشككاط اجتمككاعم أو ييايككم،  

 ونشاطها سم تنقى خااعة له. المجتمع المينم م   نت نظام ابيي أفقيها فاعليتها

،  ككام يككه نطريقككة غيككر شككرعيةومع وصول نشار ابيي إلى اليلطة، ورث الح ككل عكك  أن 

ح والت ييككر، وعككود ناإلصكك للح ككل ن عطككاى الشككعل اليككوري    نشار ابيي نياية وصككوله

ه لليلطة وإ نككاع الشككعل ص حم سان م  أجت تيهيت عملية وصولخطانه الت ييري واإل

 ح مه يي ون مختلف ع  ح ل أنيه ا يتنيادي اليوري أن

حام ً ننر  على صعيي احتككرام الككرأي  م2000تمو  عام  17  جاى خطاب نشار ابيي فم

اآلخككر وحريككة التعنيككر وطككرح أف ككار للت ييككر، هككذا مككا يككمم ب  رنيككع دمشككق  يككارع 

صكك حم وا نفتككاح علككى نا يككتجانة لمككا أوحككاه الخطككاب اإل  وأصككحاب الككرأي  المثقفون

هككا ألهي ككة المجتمككع الرأي اآلخر، وعملوا على تأييس عيد مكك  الفعاليككات والتنظيمككات من 

المينم  ويارعوا لترخي ها م  و ار  الشككؤون ا جتماعيككة، سانكك  هككذه الهي ككة ت طيككة 

الييمقراطيككة وتعزيككز العمككت النقككانم وتفعيككت ا تحككادات والنككوادي   مثككت)  لمطالل أعمككق

الثقافية، حيث اتيع  دائر  نشاط المنتييات الثقافية وخرج  منتككييات عككي  مثككت) منتككيب 

وطنم والمنتيب الثقافم لحقوق ا نيان وغيرها م  المنتككييات التككم سانكك  حلككل الحوار ال

تطلعاتهل نحككو ط المثقفي  فم يوريا وا دادت مطالنهل و اوا داد نش  4ل ثير م  اليوريي ،

، ل   هككذه الفيككحة أو نريككق ابمككت الككذي أعطككاه نشككار ابيككي للشككعل الت يير واإلص ح

 . ير إ  لفتر  جياً  اليوري لل ي    

ردت اليطلة الحاسمة على مطالككل الحككوار الككوطنم والت ييككر نكك غ ق المنتككييات واتهككام 

المثقفي  وتخوينهل، وعود  ابجهز  ابمنية لعملهككا نم حقككة المثقفككي  و معهككل واعتقككالهل 

 الحاسمككة  ومرا نة جميع مؤييات المجتمع المككينم وخنقهككا وتوجيههككا سمككا تريككي اليككلطة

 ة لها.لت ون تانعة ومروج 

 
الىربااي لحبحاااث شمس الدين الكيالني، مدخل اي الحياة السياسية السورية من تأسيس الكيان إل  الثورة، المركااز   4

 .118-117، ص 2017، 1والدراسات، ط
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مؤييات مييطر مينم فم يوريا طيلة ح ل آل ابيي،  هذا هو وا ع مؤييات المجتمع ال

أهككياف النظككام  نمككا يخككيم مة ليس لها فاعليككة فككم المجتمككع إ عليها م   نت اليلطة الحاس

 ا يتنيادي الحاسل

عككام ينم نعككي انككي ع الثككور  فككم يككوريا دور مؤييككات المجتمككع المكك  ت يككرينرب سيككف  

م، وميب فاعليتها فم تطوير المجتمع وتنميته وأهل ال عونات التم تواجهها هككذه   2011

 المؤييات.

 

    2011المجتمع المدني في سوريا بعد اندر  الثورة السوري  عا  

ي سان نعي أعوام على انط ق الثور  اليورية اي نظام ابيي، و وال حاجز الخوف الذ

يييطر علككى اليككوريي  مكك   نككت نظككام اإلجككرام ممككا جعلهككل جامككيي  غيككر نشككيطي  فككم 

مجتمعهل، حاول  الطنقة المثقفة فم المناطق المحرر  النحككث عكك  الويككائت التككم تطككور 

المجتمع وتيعمه وتجعله أسثر تنظيمككاً وتككنهض نككه نعككي يككنوات مكك  الق ككف والتهجيككر، 

ب هذه الويائت رغل ما تعانيه المناطق المحرر  م  ف ان  مؤييات المجتمع المينم إحي

عيم ايتقرار واعف ا ت ادي، تش ل  هذه المؤييات فم ظت هككذه الظككروف ال ككعنة 

) ينيككلا الضككوى علككى أهككل هككذه المؤييككاتفم المجتمككع،  ومؤثر  وسان لها دور إيجانم  

النمككاذج مكك  والنككوادي الثقافيككة ، تعتنككر هككذه  -الفككرق التطوعيككة -ا تحككادات -ألالنقانككات

الحككث علككى العمككت ، ولككيورها فككم المؤييات ابسثككر فاعليككة فككم مجتمعنككا وأ رنهككا أليككه

، ينتحيث ع  هذه المؤييات نا يككتناد إلككى مقككان ت أجريكك  مككع شخ ككيات الجماعم

 ) فاعلة داخت هذه المؤييات

 نقاب  المقندسين السوريين األارار: .1

المهنيس عني الحم العني رئيس فرع حلل لنقانة المهنييككي   ام الناحث نأجراى مقانلة مع  

 النقانةاليوريي  ابحرار للحييث ع   

صككنح  الحاجككة أن أنعي م  المهنييي   مجموعةم   نت  ،م2014فم عام    النقانة  تش ل 

لتنظككيل العملككم  ملحة لوجككود سيككان ثككوري هنييككم نككييت عكك  نقانككات ومؤييككات النظككام

 .النقانم للمهنييي  فم المناطق المحرر 
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 من أبرز أهداف النقاب :

العمت على توحيي نظام مزاولة المهنة الهنييككية واككنا المعككايير الناظمككة للعمككت  .1

 الهنييم.

النهوض نالعمت النقانم ليواسل مراحت الثككور  ويتماشككى مككع أهككيافها الننيلككة فككم  .2

 .الحرية وال رامة

 وهم م  مهامها ابيايية.  م الح أعضائهاالحماية واليفاع ع   .3

تقوم النقانة نعيد م  ابنشطة والمشاريع ام  نظامها الككياخلم وال كك حيات الممنوحككة 

 )  لها نموجل  واني  العمت النقانم، منها

 .لى النلييات وت ييقها م   نت لجان التي يقإاانير المشاريع المقيمة أتي يق   .1

درايككة المشككاريع المقيمككة مكك  المجككالس المحليككة للنقانككة سجهككة مهنيككة هنييككية  .2

 .ومرجعية للعمت الهنييم

 .م   نت النقانةشراف إيع الهنييية م  خ ل ت ليف لجان شراف على المشاراإل .3

المتخككرجي  فككم و المهنييككي   أالمهنييي  يواى الخككريجي  الجككيد    تيريل وتأهيت .4

حككيث النككرامه الهنييككية أطكك ع علككى إوا على دراية و نحيث ي ون   ابعوام اليانقة

 المنت ر .

نقانككة  يوجي تعاون وتنييق ني  نقانة المهنييي  ومؤييات المجتمع المينم ابخرب مثككت)

، وغيرهككا مكك  مؤييككات المجتمككع سككذلس مككع نقانككة المقككاولي ،  ونقانة المحككامي ،  ابطناى

 .الفاعلة فم المنطقة  المينم

التككم تواجههككا النقانككة مكك  اككعف فككم تمويككت ودعككل المشككاريع  ككعونات  ال  نعككض  هناك

وابنشطة التم تقوم نها، واعف فم التنييق مككع المجككالس المحليككة فيمككا يخكك  يكك مة 

 العمت الهنييم وتراخي  النناى وتنظيل المخططات المعمارية.

 نقاب  ارقتصاديين: •

قيل فم نقانككة ا  ت ككاديي  للحككييث  ام الناحث نأجراى مقانلة مع اليستور ياير الحيي  ن 

 ع  نقانة  

فككم منطقككة درع   م، ل   نينل ااككطراب ابحككياث2015سان  نياية تأييس النقانة عام  

 عضو. 80ينلغ عيد أعضاى النقانة  م،2020الفرات لل يتل تفعيت عملها حتى عام 
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أطككر وااككحة  تت ككوننحيككث فم المنطقككة م  أهل أهياف النقانة) تنظيل العمت ا  ت ادي  

 .م الح أعضاى النقانةومحيد  للمه  التم تخ  الشأن ا  ت ادي، ورعاية  

تقوم النقانة نيليلة م  التيرينات وابنشطة التم تخ  الشككأن ا  ت ككادي مكك  تككيرينات 

نالواككع يوات تزيككي مكك  وعككم الشككناب ماليككة ومحايككنية، وإ امككة ورشككات عمككت ونكك 

 ا  ت ادي للمنطقة.

تواجككه النقانككة نعككض ال ككعونات مكك  ناحيككة التمويككت والككيعل سككم تزيككي مكك  نشككاطاتها 

ومشاريعها، تيعى نقانة ا  ت اديي  إلى تعزيز التعاون والتنييق مع مؤييات المجتمككع 

ي  نشككاطات فككم المجككال المينم الموجود  فم المنطقة، و ي أ ام  فم اليككنة المااككية عكك 

 ا  ت ادي نالتعاون مع مؤييات أخرب.

 اتحاد طلب  سوريا األارار: .2

 مع ابيتاذ حيي  ع ككار رئككيس اتحككاد طلنككة يككوريا ابحككرار  مقانلة   ام الناحث نأجراى

 لحييث ع  ا تحاد  

هو منظمة ط نية شعنية ميتقلة تضككل الطلنككة اليككوريي  فككم الجامعككات والمعاهككي، مكك  ف

 أنر  أهيافها)

 م الح الط ب واليفاع ع  حقو هل.متانعة وتحقيق   -1

لتخفيف ابعناى ا  ت ككادية التواصت والتنييق مع المنظمات لتأمي  دعل للط ب   -2

 .عنهل

نالتعككاون مككع   عكك  طريككق ا نتخانككات  يقوم ا تحاد نتشكك يت م اتككل طلنككة فككم الجامعككات

مؤييات المجتمع المينم ابخرب مما يعككز  المشككارسة الييايككية لككيب الشككناب، ويعمككت 

على تيريل الط ب الجامعيي  وثقت خنراتهل فككم سافككة ا خت اصككات مكك  خكك ل إ امككة 

 .تيرينات ونيوات علمية

 يقوم ا تحاد نالتعاون والتنيككيق مككع مؤييككات المجتمككع المككينم ابخككرب) مثككت مشككارسة

النقانات فم مرا نة العملية ا نتخانية التم يقوم نها ا تحاد فككم الجامعككات، والعمككت علككى 

 التعاون إل امة مشاريع وأنشطة تيعل الط ب وتيانيهل.

يواجه ا تحاد صعونات مادية، حيث لييه نشاطات ومشاريع يريي القيام نها ل     يوجككي 

صككعونات إداريككة فككم التعامككت مككع نعككض المؤييككات تمويت لهذه المشاريع، أيضاً يوجي  

 ابخرب.
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 عالميين السوريين:اتحاد ال .3

 مع ابيككتاذ جكك ل تكك وي رئككيس اتحككاد اإلع ميككي  اليككوريي   مقانلة   ام الناحث نأجراى

 سأحي مؤييات المجتمع المينم الفاعلة فم المنطقة  للحييث ع  ا تحاد

م م   نت عيد مكك  اإلع ميككي  فككم النيايككة، وهككو 2017  فم عام  ع ميي اتحاد اإل  تأيس

ع ميككي  والمرايككلي  والشككن ات المتواجككي  فككم المنككاطق اآلن يضككل عككيد سنيككر مكك  اإل

 ،  ام ا تحاد منككذ نيايككة تشكك يله نالتنيككيق مككع المؤييككات والجهككات الفاعلككة فككم المحرر

، و ككام فككم هككذا المجككالالمنطقة، و ي أطلق ا تحككاد يليككلة دورات ليع ميككي  لتقككويتهل  

ا تحككاد فككم الفتككر  ابخيككر  نكك ط ق ميككانقة ليع مككي  فككم محككاور مختلفككة نحضككور 

 المؤييات الريمية فم المنطقة وتل ت ريل الفائزي  فم الميانقة.

يقوم ا تحاد نالتعاون والتنييق مع عيد سنير م  مؤييات المجتمككع المككينم فككم المنطقككة 

خرب، ويقوم ا تحاد ن جراى انتخانات ينوية نحيككل النظككام م  نقانات وفرق واتحادات أ

ويتل مرا نة ا نتخانات م   نت نقانككة المحككامي  له،  الياخلم ل تحاد  نتخاب إدار  جييي   

مما ييل على التعاون ني  هذه المؤييات، وتشارك إدار  ا تحاد فم مرا نككة ا نتخانككات 

 .التم تقام فم المنطقة

فم يعيه للوصول إلى أفضككت ابشكك ال   صعوناتيواجه اتحاد اإلع ميي  اليوريي  عيّ   

ت اليككيطر  فككم الشككمال جهككا  تعككيد  )، أنر هاة ليع ميي  فم المناطق المحرر التنظيمي 

ة الواحككي اليككوري  ً  ات وانعككيامهاواككعف اإلم انيكك  ،ونالتككالم غيككاب المرجعيككّ  ،أحيانككا

 وعككيم تككوافر، ريع المقيمة ل تحككاد مكك  المنظمككات الفاعلككةشاة المو ل،  والمخاطر ابمنية

وغيرهككا مكك  المعو ككات التككم تواجككه   فككم المنطقككة،    لناشككطي ليع ميككي  افرص العمت  

 المؤييات اإلع مية عموماً فم الشمال المحرر.

   خطى األمل التطوعي:فريق  .4

عكك   للحككييث ابمككتاآلنية ريل حيانو مككيير  فريككق خطككى   مع ام الناحث نأجراى مقانلة  

 الفريق وميب فاعليته فم المجتمع  

م نناًى على ف ر  مشروع م تنة مرسزية فم جامعة حلل فككم 2018تش ت الفريق فم عام  

المناطق المحرر  ألم تنة الشهيي علم وييم ، ل   الفريككق لككل يو ككف نشككاطه نعككي انتهككاى 

نعككي ذلككس عككي  مشككاريع م، حيث أ ككام الفريككق 2019المشروع، و ام نتنظيل عمله فم عام  

 داعمة لط ب الجامعات فم المناطق المحرر ، نعض هذه المشاريع)
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   .حملة تنرع ناليم ني  الط ب -1

   .حملة توعوية نفيروس سورونا -2

 .١جامعاتنا جمعتنا   -3

 .٢جامعاتنا جمعتنا   -4

مؤييات مجتمع مينم فاعلككة   6فريق خطى ابمت هو عضو فم شن ة وصت المؤلفة م   

اككافة للتعككاون المجتمككع المككينم، ناإل  المنطقة، يقومون نالعمت علككى مناصككر   ضككايافم  

 م اتل الطلنة فم جامعات المنطقة ومؤييات المجتمع المينم ابخرب.  والعمت مع

يواجه الشناب نش ت عام صعونات نينل عيم ا يككتقرار ا  ت ككادي ممككا يككنع س يككلناً 

يعر ككت عمككت الشككناب وايككتثمار مككواهنهل على الفريق أو على أي مؤييككة أخككرب، ممككا  

 وطا اتهل، أيضاً عيم وجود دعل وتمويت دائل.

 ت الطالبي:السارو  عبد الباسط فريق .5

مع ابيككتاذ فككراس الحيككي   ائككي فريككق عنككي النايككا اليككاروت  ام الناحث نأجراى مقانلة  

ال ككعونات التككم للحييث ع  الفريككق وأهككل النشككاطات التككم يقككوم نهككا، ومككاهم   الط نم

 يواجهها.

عضو م  ط ب وطالنككات الجامعككات،   150يتألف م   م، و 2020فم عام    تأيس الفريق

ودعمهل م  خكك ل عككيد مكك    فم سافة المجا ت  يهيف الفريق إلى تنمية مهارات الط ب

التم تنمككم خنككراتهل ومهككاراتهل، أيضككاً ميككاعي  الطكك ب مكك  خكك ل المتنوعة  التيرينات  

ومحاولككة حككت ال ثيككر مكك  المشككاست التككم يواجههككا   ،وتلنيتهاانة لنعض احتياجاتهل  ا يتج 

 وإ امة المشاريع الياعمة لهل مثت)  الطالل الجامعم،

 منارد  غوغت الط نية -1

 1أن  أملنا  -2

 2أن  أملنا  -3

 أييي الخير -4

ويعمت الفريق على توصيت الط ب مع المنظمات والمؤييككات المتواجككي  فككم المنطقككة، 

نالتعاون مع عيد م  المنظمات التم تككيعل   والحم ت التوعوية  ة عيد م  التيريناتوإ ام

الفريككق مككع عككيد مكك  مؤييككات   نككتالط ب وتزيي خنراتهل، ويوجي تعاون وتنييق مكك  

 المجتمع المينم الموجود  فم المنطقة، وإ امة مشاريع مختلفة نالتعاون معهل.



 

10 

 

    مققى الدومري )نادي ثقافي(: .6

للحككييث عكك    مع ابيتاذ شككادي دا تككم مككيير مقهككى الككيومري ام الناحث نأجراى مقانلة  

 المقهى سأحي النوادي الثقافية الفاعلة فم المنطقة.

عي  أنشككطة ثقافيككة   هم، هو مقهى ثقافم يعنى نال تاب تقام في 2020تأيس المقهى فم عام  

ع الككوعم لككيب الشككناب، م  نيوات، وجليات شعرية وتراثيككة، أهككل أهككياف المقهككى) رفكك 

وتشجيعهل على القراى ، مكك  أنككر  مشككاريعه) الككذاسر  اليككورية،  ضككية ورأي، صككالون 

 .ستاب نش ت دائلاجتماعم، ومنا شة  

يوجي تعاون وتنييق مع مؤييات المجتمع المينم إل امة جليات ونيوات داخت المقهككى، 

صعونات لوجيتية ومادية، أيضككاً يواجككه يواجه المقهى سأحي النوادي الثقافية فم المنطقة  

 صعونة فم جذب القُراى.

  يم ننا م  خ ل هذه الور ة النحثية أن نشككمت الحككييث عكك  جميككع مؤييككات المجتمككع 

المينم الفاعلة فم المنطقة، نرب م  خ ل المؤييات التككم تناولناهككا ي هككذه الور ككة أن 

دور فعككال فككم المجتمككع رغككل مؤييككات المجتمككع المككينم فككم المنككاطق المحككرر  لهككا 

ال عونات التم تواجهها، وأن مؤييات المجتمع المينم فككم المنككاطق المحككرر  لككل ت كك  

ستلس التم سان   نت اني ع الثككور  اليككورية، نككت هككم مؤييككات ميككتقلة تيككعى لتحقيككق 

م ككالح أعضككائها وتعمككت علككى خيمككة المجتمككع وتقككييل مككا تيككتطيع مكك  أجككت نهضككته 

أن ال ككعونات التككم تواجههككا هككذه المؤييككات متقارنككة لككذلس يككنقوم وتطويره، ووجككينا  

يم كك  أن تقلككت مكك  هككذه ال ككعونات نا تراح نعض التوصككيات ننهايككة هككذه الور ككة التككم  

   والعرا يت.

 التوصيات 

القيام نتوجيه أنظككار المنظمككات ا نيككانية الياعمككة والجهككات الريككمية الموجككود  فككم  -1

المككينم لككيعمها وميككانيتها، وإدراك أهميتهككا فككم  المنطقككة علككى مؤييككات المجتمككع

 نهضة المجتمع وتقيمه.
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أن ي ون هناك تنييق وتعاون أسنر ني  مؤييات المجتمع المينم والمجككالس المحليككة  -2

ه ذفككم سافككة المنككاطق المحككرر ، سككم تقككيم المجككالس المحليككة التيككهي ت لعمككت هكك 

ت الريككمية فككم الجهككاوخككيمات وتككأمي  تواصككت لهككا مككع المؤييككات مكك  تككرخي  

 المنطقة.

إذا نظرنا إلى اليول المتقيمة ينجي أن أحي العوامت ابيايية فم تقيمها وتطورها هو  -3

دفككع مجتمعاتهككا نحككو تشكك يت تجمعككات وتنظيمككات مجتمككع مككينم، لككذا يجككل علككى 

أن تعمت على إ امة محااككرات ونككيوات تحككث   ومراسز ابنحاث  الجامعات والمعاهي

 -وا نضككمام إلككى هككذه التجمعككات ألالنقانككاتالعمككت الجمككاعم  الشككناب علككى أهميككة

...  لزيككاد  الخنككرات والمهككارات النككوادي الثقافيككة -الفككرق التطوعيككة -ا تحككادات

 وا نخراط فم المجتمع.

أن تقام تيرينات ودورات م   نت مراسككز ومعاهككي التككيريل، تخكك  تككيريل الشككناب  -4

العمت النقانم م   واني  إدارية وتنظيميككة، الجامعم عنى سيفية تش ت النقانات وتنظيل  

 وطنيعة عمت ا تحادات والفرق التطوعية وسيفية تش يلها ودورها فم المجتمع.

 المرادع 

 الكتب:

اليي  ال ي نم، مككيخت فككم الحيككا  الييايككية اليككورية مكك  تأيككيس ال يككان إلككى شمس   -1
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