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دور منظمات المجتمع المدني في ترسیخ 
مبادئ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في العراق

جاسم محمد حمزة. م
كلیة القانون

.الخالصة
ــــــــــــــــ

أحزاباً، واتحادات، وإذاع( المؤسسات المدنیة 
)…ریاضیة، الخ

.  دور فاعل بال أدنى شك في الحیاة الدیمقراطیة و السیاسیة في البالد

والمھجرین إلى آخره، لكن غالبیة ھذه المنظمات تعیش في حالة شبیھة بوقف التنفیذ لغیاب الموارد الضروریة ألداء 

.أو المنبثقة عن التنظیمات الدینیة

2003
واتجاھاتھ

1958المحسوسة ھنا وھناك إلبعاد سیطرة العسكر والفرد الواحد والقلة الذین ال یمثلون إال أنفسھم، وحتى عام 
عاماً من دون دس45تاله من أحداث جعلت العراق یعیش طوال 

. المجتمع معاً في اتخاذ القرارات التي تخدمھما وتنفعھما
المدني كا

. ة االختیار أو حریة القرارترتبط وتتلقى معلوماتھا من الدولة بكل التفاصیل ولیس لھا حری
 .

فإننا ن
الكثیر من ھذه المؤسسات مفقودة ألن بعضاً منھا تعودت على تلقي التعلیمات وتنفیذھا من دون أن تكون لدیھا حریة 

اتخاذ القرار ألنھا طبعت بطابع اإلتكالیة والتبعیة، لذا فإن عم
.تستقر األوضاع السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة و األمنیة

: حث إلى مجموعة من االستنتاجات منھا وصل البت
، ـ 1
.ى منظمات مھنیة واجتماعیة سابقة عل

: وفي ضوء النتائج وضع الباحث مجموعة من التوصیات منھا 
1

. تساعد على ترسیخ مبادئ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان متخصصة
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.المقدمة 
ــــــــــــــــــــــــــــ

ة أو التسلط والھیمنة من قبل الدولة على المجتمعالتوازن واالتساق في العالق
رغم ان العالم عرف مؤسسات المجتمع المدني منذ عقود من السنین بل ان العدید من معالم المجتمع المدني كانتو

قائمة منذ قرون ولكن االھتمام الدولي بمؤسسات المجتمع المدني بدأ یتعاظم
آلیةباعتبارھاع المدني ترسخ كیانھا مناھضة العولمة والحروب واخذت مؤسسات المجتم

.المسارات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وتعزیز الدیمقراطیة 

الصعوبة والتعقید 
كمنظمات المجتمع المدني في العراق وقد برزت

یتعامل معھا كحالھ حضارییجعلھ 

.معنا الیوم مجتمع مدني فأن شروط ھذا المجتمع التزال بعیدة المنال السیما في المرحلة التي یمر بھا مجت
ان المجتمع العراقي حالھ حال الدول العربیةكما 

مؤسسات تمثلھ وتدافع حقوقھ وتطالب بھ
االمدني ھي الوسیلة الفعالة للحد من ھیمنة الس

ي وتكریس الوعي ورغم كل ذلك فأن ھناك فرصا لتعزیز المجتمع المدن9/4/2003في العصر الجدید عصر مابعد 
دوره في الممارسة الدیمقراطیة وملء الأداءواھمیة المجتمع المدني وضرورة تمكینھ مناالجتماعي بما ھیة

اشریكأن یكونوالسؤال ھل یستطیع المجتمع المدني
؟

ومؤسساتھ وتعزیز فرص النمو والمشاركة والقاء الضوء على
.المجتمع المدني في العراق 

.عناصر البحث الرئیسة / الفصل األول ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.البحث وأھمیتھ مشكلة/ المبحث األول ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجابات و

وھو ھل یوجد مجتمع مدني عراقي؟: نحاول اإلجابة عن ھذا التساؤل

وسیكون لد. ومؤسساتھ

.فیة واإلصالح لھذه المؤسساتالدیمقراطیة وحقوق اإلنسان وسلطة مؤسسات المجتمع الممثلة لھ و إعادة العا

. یمكن تحقیقھ في فسحة زمنیة محددة
 .

.القاعدة االجتماعیة سھلت تصفیتھ
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 ..
العامة وفلسفة الوجود والحیاة، كما ینبغي االنتقال من العام إلى ینبغي الحدیث عن نظریة المعرفة بأصولھا وفلسفتھا

الخ المتفرعة عن فلسفة .. والحدیث عن نظریات المعرفة في مجال السیاسة واالجتماع والقانون والحضارة. الخاص
منا األفكار والمفاھیم المعرفة والعلوم العامة وعندما تحدد نظریة المعرفة ببنیتھا التكاملیة العامة والخاصة تتبلور أما

 .. .

 .
 .

لمشروعة، وعلى سبیل المثال النظریة أو تلك إال بعد أن یعرف ویعي طبیعة كل منھا وعالقتھا بإنسانیتھ ومصالحھ ا

وأرسطو وسقراط، وآراء ونظریات الكنیسة األوربیة ونظریات روسو ولوك وھوبز ونظریات ھیغل وماركس، كما 

.المذاھب الكبرى في اإلسالم
) المجتمع المدني(إن المالحظة النقدیة لفكرة 

توافر عناصره وقواه أو القیود المفروضة على فعالیتھ من قبل الدولة 
، ف

.  ت المجتمع المدنيوالتصادم مع مؤسسا
ان المشكلة الكبرى للجنس البشري ، الذي تجبره الطبیعة على البحث عن حل لھا ، ھي مشكلة ایجاد مجتمع مدني 

.)234،ص2007جون ارنبرغ ، (تنجزه االنسانیة إال في المجتمع 
و

في المجتمع العراقي والعربي و إبراز الفائدة الفعلیة التي یمكن أن تنجم عن اس
)12،ص2000، الصبیحياحمد شكر(والسیاسي والمدني في مجتمعاتنا وتسریع تلك التحوالت

السیاسیة والشعبیة والمھنیة العراقیة القام
.الفھم العمیق لظروف البیئتین السیاسیة واالجتماعیة وواقعھما

Conceptsالمفاھیم تحدید :المبحث الثانيـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Societyالمجتمع ـ 1
Civil Societyالمجتمع المدني ـ2
Stateالدولةـ 3

Societyالمجتمع-1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .

وعرفھ اوكست كونت  بأنھ عبارة .).550، ص1999، الحسندإحسان محم(طموحاتھم وأھدافھم القریبة والبعیدة
عن مجموعة من األفراد

.)14، ص1994.د(إغفال السعي وراء بعض األغراض الفردیة
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.الزمان والمكان
ویعد مصطلح المجتمع من اكثر مصطلحات علم االجتماع غموضاً وأكثرھا عمومیة فقد یشیر إلى أي شئ ابتداًء 
من الشعب األمي البدائي إلى الدولة القومیة الصناعیة الحدیثة أو ابتداًء من النوع اإلنساني كلھ إلى جماعة صغیرة 

.)203-202ص،1983،الجوھريعبد الھادي(مة نسبیاً من الناس منظ
) ھوبھاوس(ویعرف البروفیسور 

المشتركة 

والجماعات التي لھا بنیات دائمة منظمة یمكن دراستھا دراسة موضوعی
 .

. االجتماعیة الموجودة في المجتمع

).330ص. 1980، میشیلدنكن(بتنظیمھا ورسم معالمھا 

بوظیفة محددة إال أن المجتمع 

.)20، ص1994منى سھیل، .د(االجتماعیة التي تقوم في المجتمع مقام األنسجة في جسم اإلنسان
)Communities (

)Associations .(
. الخاصة

ون . طبیعةالعالقات بین أفراده
، وسط مجتمعات محلیة أخرى وھكذا
وظیفة أو وظائف معینة مثل نقابات 

تقسیمھا إلى أقسام مختلفة تبعاً لطبیعة أغراضھا أو أھدافھا أو مواقعھا الجغرافیة أو حجومھا أو شروط االنتماء إلیھا 
.)331، ص1980میشیل،دنكن(

.المجتمع المدني ـ 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.اقع ارض الو

المجتمعات التي تنشأ
.االستقالل التي عاشھا الوطن العربي 

وقد اختلف الباحثین في تحدید مفھوم المجتمع المدني بسبب اختالف المنطلقات الفكریة للباحثین بینما یعود مصطلح 

م ثم 1688السابع والثامن عشر وربما یكون المفكر البریطاني جان لوك اول من استخدمھ بعد الثورة االنكلیزیة عام 

. )2،ص2005،كوثر عباس. د( ماركس وغیرھم روسو وسبیوزا وھیجل و
(وقد یعرف المجتمع المدني بأنھ 

القرار على 
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 )
) .61،ص2005،

التوا

مؤسسات المجتمع المدني قد اتسع لیشمل كل الكیانات االجتماعیة العاملة خارج اطار المؤسسات الحكومیة وان منھا 
ضیاء ( ن حیث النشأة على ظھور سلطة الحكومة الرسمیة او قد یكون ظھورھا وافق ظھور السلطةدون شك تتقدم م

) .37،ص2004الجصاني ،

االجتماعي الدیمقراطي محل الرأي القائل ان المجت

. التسلط الى الدیمقراطیة من 

العادلة كما یحمي ایضا م

یوفر فیھ التشریع الواضح وااللیات والمؤسسة في اطار الحقوق والواجبات وعلى ذلك

ام 
.)71،ص2004احسان كامل ، ( القانون 

الى المجتمع
انھ یطبق ویتسع حسب السیاق ویتبع فیھ . واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي التخضع مباشرة لھیمنة السلطة 

الفرد ذاتھ وتضامناتھ ومقدساتھ وابداعاتھ فثمة دائما ھوامش من
. د( 

) .89،ص2004،
فالمجتمع المدني ھو ذلك المجتمع المتمتع بحریة التنظیم الذاتي وفق انساق من التشكیالت الطوعیة المتن

-:ومن ھنا تقوم منظمات المجتمع المدني على عدة ركائز ،والقانونیة في البالد
.ـ التطوع االختیاري في العمل المجتمعي على تنوع حقولھ الھادفة 1
.جماعي القائم على تجمع الطاقات الفردیة وزجھا في المشاریع المختلفة ـ العمل ال2
.ـ النمط المؤسسي فب العمل القائم على التنظیم واالدارة بشكل بسیط او معقد 3
.ـ االستفاللیة في العمل والنشاط والحركة بعیدا عن ھیمنة الدولة 4
.قید بھا ـ االلتزام بمنظومة القوانین المرعیة في البالد والت5
.ـ الحریات كحق انساني وقانوني تقوم على اساس بنى الحركة والتنظیم المجتمعي 6
.ـ تحقیق الذات الفردیة والجماعیة من خالل االنشطة المجتمعیة ذاتھا 7

الم
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).156،ص2005سین عالوي ، ح(
والزال االستعمال الشائع لمفھوم ا

. . على اعادة انتاجھا وتعمیمھا 

) .92،ص2004،ثامر كامل. د( كمواطنین ینتمون الى جماعات ومؤسسات توفر لھم اكبر قدرا من الحمایة
م ( على انھا وتعرف ھذه المؤسسات

).بصورة دینامیكیة ومستمرة من خالل مجموعة من المؤسسات الطوعیة التي تنشأ وتعمل بأستقالل عن الدولة 
).دولة او المجتمع السیاسي كل العالقات والمؤسسات االجتماعیة خارج نطاق ال(وعرفھا البعض 

( وقد عرفھا فرید باسل الشباني  على انھا
 . (

. تصادیة السلطة والتستھدف ارباح اق
)

.العضویة المنتظمة او العمل الطوعي
( وعرفھا الدكتو

والتراخي والتفاھم واالختالف والحقوق والواجبات والمسؤولیات ومحاسبة الدولة في كل االوقات التي یستدعي فیھا 
).االمر محاسبتھا

ات التطوعیة الحرة التي تمأل المجال العام بین االسرة والدولة اي مجموعة التنظیم(وعرفھا عبد الغفار شاكربأنھا 
 ()

 ( ) ،
)  .89،ص2005

م 1921اما في االطار القانوني لمنظمات المجتمع المدني كما ھو الحال في العراق منذ تأسیس الدولة العراقیة سنة 
1922لسنة ) 27(فقد كان لھا وجود في قانون الجمعیات واالحزاب السیاسیة رقم 

1954لسنة 19ى صدور مرسوم الغیر سیاسیة وظل العمل فیھا حت
(ذات صفة دائمة مؤلفة من عدة اشخاص طبیعیة او معنویة موجود معلوماتھم لتحقیق اغراض مشروعة

)..www.ALsabaah.Comالبیضاني الموقع االلكتروني 
( م فقد عرفتھا بانھا1960لسنة )1(اما المادة االولى من قانون الجمعیات رقم 

).1960لســــــنة ) 1(قانون الجمعیات العراقي رقم ( ) مفھومھ تحت ھذا التعریف
اما قانون تأسیس الجمعیا

) 1981الثانیة لســـنة المادة)55(قانون تأسیس الجمعیات العلمیة رقم ( الندوات والمؤتمرات العلمیة والمساھمة فیھا 
)1 (1960)13 (

((م حیث ان ھذا القانون عرفھا على انھا 2000
).2000ـنة لس) 13(قانون الجمعیات رقم( ماعیة لغرض غیر الربح المادي وتشمل النوادي االجت

اي منظمة او (( م فقد سماھا بمنظمات غیر الحكومیة وعرفھا بأنھا 2003لسنة ) 45(اما امر سلطة االئتالف رقم 

. ا
، ، ،

، الترویج للممارسات الدیمقراطیة ، لتنمیة عملیات حمایة البیئة واالعمار االقتصادیة وا، والصیانة 
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. الترویج المساواة بین الجنسین او اي نشاط غیر ربحي یخدم المصلحة العامة، المدني 
م األولالقس) 45(أمر سلطة اإلئتالف ( حكومیة اي االھلیة واالجنبیة مالم یحدد النص ھوایة المنظمات المشار الیھا

) . 2003لســنة 
))

قانون المنظمات الغیر حكومیة ( ابات المھنیة واالتحادات المؤسسة وفق لقوانینھا تشمل ذلك االحزاب السیاسیة والنق
).2008المقترح لســنة 

) -–( . السلطة وسلطتھا 
. ھو االبتعاد عن كونھا جھاز او فرع تابع لھا او منظمنھا 

وال تكفي ان توجد ھذه مؤسسات معینة حتى تقول عنھا انھا مطابقة لوصف المجتمع المدني بل البد من توفر سیاسیا
-:بعض الحقائق المھمة وھي 

.ـ الطوعیة 1
. ـ االستقاللیة 2
. ـ ارتباطھا بالمواطنة وحقوق االنسان 3
. ـ ان التكون مخترقة من الدولة 4
) .89،ص2005، عبد الجبار أحمد(ة ـ وجود الفرد بوصفھ ذاتا حقوقی5

البعض ویرتبط بذلك ایضا فوض
القطاع المستقل الى المجتمع المدني الى المنظمات غیر الحكومیة الى الحركات االجتماعیة وغیر ذلك مما یجعل من 

.)143،ص2003سیف الدین عبد الفتاح ،(الصعب تحدید الظاھرة وتقییمھا بدقة 

Stateة الدول-3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

stateلم تستعمل كلمة
status

أStateعلى الشيء أي الوضع الثابت ثم تحولت إلى 
1540 .

(الدولة في االستعمال اخذ بعداً جدیداً في الظھور مع 
.)21، ص2003، شيایلجاالكریم

وقد بذل الفالسفة والكتاب السیاسیون الذین اھتموا بالموضوع جھداً كبیراً في بلورة فكرة الدولة في الواقع السیاسي، 
وبعبارة أخرى إن تصور فكرة الدولة كان اسبق من التطبیق العملي 

)17، ص1969، ، درویشابراھیم(التطبیق العملي، واألولى اسبق من الثانیة، وھي باعث لتطور مفھوم الدولة
موأصبح

 .
الدولة بأنھا كیان سیاسي وقانوني منظم بل كمجال لتصارع و 

(ھذه النظرة 
.)141ص1984،وآخرونبركاتنظام ()القانونیة و الرسمیة

:ع أن نمیز ثالثة تصورات رئیسة بشأنھاوبنظرة للتصورات الرئیسة للتطور التاریخي للدولة نستطی
.یعد الدولة بمثابة النظام القانوني الذي ستترابط بداخلھ أجزاء المجتمع المختلفة ترابطاً سیاسیاً : التصور األولـ 1
ا ینظر إلى الدولة بوصفھا القوة العلیا أو السلطة المطلقة للملك أو الحكومة وبعبارة أخرى، إن ھذ: التصور الثانيـ 2

.التصور یمیل إلى فھم الدولة  بأنھا أداة سیاسیة تستخدمھا طبقة أو جماعة مسیطرة لكي تتحكم  بالمجتمع بأكملھ
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: التصور الثالثـ 3
.)258ص،1985،وآخرونحمدمحمد، علي م( األھداف العامة

:واستناداً لھذه التصورات اتجھت اآلراء بصدد التكوین البنائي للدولة إلى ثالثة اتجاھات
) () (: ـ 

)(Easton David. 1971, PP. 107لتحقیق أھداف معینة للجماعة السیاسیة
) () () جمعیة(یرى بأنھا : االتجاه الثانيـ 

.) Maciver, Robert,. 1966. P. 20(الدولةدعائم النظام في الجماعةالمقیمة في حدود
) برایرلي(ومن أنصار ھذا الرأي ) بالمؤسسة(یصفھا : االتجاه الثالثـ 

تمییزاً لھا عن المؤسسات السیاسیة الفرعیة األخرى التي تنبثق عنھا مثل الحكومة،و األحزاب، والتجمعات السیاسیة
.)92ص. 1984، عبد هللاھدیة( 

بوصفھا شكالً سیاسیاً )الدولة األمة(أو ) الدولة القومیة(وینصب الحدیث عن الدولة في الفكر الغربي في معظمھ عن 
قانونیاً متمیزاً عن األشكال التي سبقتھ 

:ومن حدیث المضمون دار معظم ھذا الفكر عن االتجاھات اآلتیة

عامة في المجتمعالدولة كونھا نظاماً متكامالً للقیم ال.
الدولة كونھا نظاماً قانونیاً مؤسسیاً تجسده بیروقراطیة عامة متجانسة.
الدولة كونھا السلطة السیاسیة أو الحكومة أو النظام السیاسي بقیاداتھ ونخبھ الحاكمة.
الدولة كونھا الطبقة الحاكمة أو التعبیر السیاسي عن الطبقة المھیمنة.

وقد اتسمت الكتابات ا
) (

وكانت الدولة ال. التشتت وانتصار اإلرادة العامة على اإلرادة الخاصة
.)64-63، ص1996، إبراھیم، سعد الدین وآخرون( المعاني والسیما البیروقراطیة

الذي عمل على ) ماكس فیبر(وتأثر بھذا النھج الفكري الكثیر من المفكرین األوربیین، ومنھم عالم االجتماع األلماني 
تحلیل الجھاز البیروقراطي ل

()(قد أكد الجانب القیمي، ووصف الدولة بأنھا ) ھیغل(وبینما كان . الحكومیة
) فیبر

) (عن الدولة فیصفھا  بكونھا جھازاً قمعیاً ) كارل ماركس(في رأي و،معینة
) ()

)40ص،2003، الشانيباسل

)
)41سعد الدین، المصدر السابق، ص

) تقالید و أعراف وعادات(قوانین،و لوائح، أو غیر مكتوبة دستوراً،و

إنھا تحاول ذلك في األنظمة الشمولیة، فأن الناس سیكون
.)1، ط1996، عبد اللطیف كمال (للدین أو األخالق

( راد والمؤسسات والجماعات بقراراتھا، فمن أولى صالحیات الدولة ھو اإللزام لألف
) میشیل فوكو(، ویرى 15/1/1995ع المدني، مجلة الحیاة المجتم

… منحت لبعضھم بل ھي االسم المستعار لوضع ستراتیجي معقد داخل مجتمع معین
. وھذا ال یعني إنھا تبتلع كل شئ بل یعني أنھا تأتى من كل شئ
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 )
.). 5المصدر السابق، ص

.)30ص2000، وطفةعلي اسعد.د(شرعیین حسب اعتقاد األشخاص الخاضعین لمشیئتھا

)
)68، ص1996، اللطیف

.الرادعة عند الضرورة عندما تھدد مصالح الدولة أو خدمة للنظام السیاسي الذي یقود الدولة

.والقاعدة الدستوریة لھا واألدوار التي تقوم بھامنظمات المجتمع المدني وعالقتھا بالدولة/ ـ الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. منظمات المجتمع المدني وعالقتھا بالدولة/  ـ المبحث األول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،) 9، ص1983جوزیف شترایر ، ( یھا الحیاةمنطقیة یمكنھا أن تعط
)

 (
.الحكومة تحدیداً 

نتاج التطور الحدیث للسلطة، تلك السلطة التي تنظم العالقات االجتماعیة بین الناس في المجتمعات تعد الدولةو
ویعید علماء . البشریة التي تشكلت مع انتقال الناس من شكل الوجود في مجموعات، إلى مجتمعات ذات سلطة

وجود الشكل الجنیني من الدولة الحدیثة إلى القرن التاسع عشر، واستكمال العناصر التي تكونھا إلى االجتماع تاریخ
،شاھر أحمد نصر(فالدولة ھي صیغة حدیثة، وشكل من أشكال تطور وتنظیم المجتمعات. القرن العشرین

.)2ص،2003
كبیرة، لیس على صعید األدبیات العربیة فحسب، إّن من المثیر حقاً أن نجد أن تحدید مفھوم الدولة یشكل مشكلةً 

فعلى الرغم من أن الدولة ھي في الصمیم من التحلیل السـیاسـي بصورٍة متزایدة، فإنھ لم یتم بعد . بل بصورٍة عامة
السلطة الفعالة والمحمیة (فالكل یكاد یؤكد أن لفظة الدولة تثیر بدءاً فكرة السلطة . سـنُّ تعریٍف قیاسـي لھا

إال أن الدولة تعد نتاج التطور الحدیث للسلطة، تلك السلطة التي تنظم العالقات االجتماعیة بین الناس في ). منظمةوال
ویعید . المجتمعات البشریة التي تشكلت مع انتقال الناس من شكل الوجود في مجموعات، إلى مجتمعات ذات سلطة

الحدیثة إلى القرن التاسع عشر، واستكمال العناصر التي علماء االجتماع تاریخ وجود الشكل الجنیني من الدولة 
شاھر أحمد (. فالدولة ھي صیغة حدیثة، وشكل من أشكال تطور وتنظیم المجتمعات. تكونھا إلى القرن العشرین

.)9ص، 2003،نصر
) 1926(قد قام منذ عام R.Maciverروبرت ماكیفر وفي استعراض الستعماالت مفھوم الدولة نجد أن 

سـتة مفاھیم في األدبیات ) 1982(في عام Jessopجیسوب بینما وجد . بالكشف عن سبعة استعماالت لمفھوم الدولة
أن یزعما ) 1984(في عام Clark and Dearكالرك ودیر استطاع . ولھذا السـبب. الماركسیة الكالسـیكیة وحدھا

فھو أكثر الباحثین العالمیین تثبیطاً تیتوسأما. ـ بشكٍل مقبول ـ وجود ثماني عشرة نظریة مختلفة عن الدولة
لذلك نجد أن االستنتاج الذي وصلت إلیھ الموسوعة الدولیة . تعریفاً منفصالً للدولة) 145(للعزیمة، فقد ادعى وجود 

بین (حالیاً فإن النزاع وضیق أفق التفكیر :" لعلوم االجتماعیة وبعد استعراضھا لشتى المداخل والتعاریف، یؤكدل
وبالنتیجة، فإن من المستحیل تقدیم تعریف موحد للدولة . یحجبان االنسجام والبحث عن قواسم مشتركة) المداخل

).34، ص1987،جت قرنيبھ(یكون مرضیاً حتى ألغلبیة المھتمین جدیّـاً بالمشكلة
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الدولة بحسب المفھوم فإن)117، صقباري محمد(أن الدولة ھي وحدة میتافیزیقیةG. Hegelھیغل بینما أكد 
الماركسي ھي التنظیم السیاسي للطبقة السائدة في االقتصاد، والذي یكون غرضھ حمایة النظام القائم وقمع مقاومة 

أو . فقد عرف الدولة بأنھا المشروع السیاسي ذو السمات الدستوریةM. Weberماكس فیبر أما . الطبقات األخرى
السید الحسیني ، (ھي الجھاز اإلنساني الذي یستطیع احتكار االستخدام الشرعي للقوة داخل منطقة جغرافیة معینة

نھ وأمن فیما یرى باحث غربي آخر أن الدولة ھي نوع من التنظیم االجتماعي الذي یضمن أم.)9، ص1984
جاك (وھو یتمتع لھذا الغرض بقوة مسلحة وبعدة أجھزة لإلكراه والردع. رعایاه ضد األخطار الخارجیة أو الداخلیة

) .6، ص1982الدولة، ، : دوندیو دوفابر
)35، ص1987،بھجت قرني(ولعل أقل تعریف للدولة رداءةً ھو إنھا مجموعة القضایا التي تثیر اھتماماً عاماً . 

) (و
) (. غموضاً وإلتباساً في الوعي العربي

، أي "")() ة(
 ." ."" "

مومة والدیالثباتبعكس المفھوم في األصل الغربي، والذي یشیر إلى . عِرفھا العرب دول ال یدوم على حال لھا شأن
) (state, static, statique.)

2003<http://www.aljazeera.htm.com>.. (
لم یكن العرب في الحجاز یعرفون ھذا المفھوم المؤسسي الثابت للدولة في فترة ظھور اإلسالم وما قبلھا، إال من و

ال یلیق ) ملوك جبارون(األمم األخرى المحیطة بھم التي یملكھا ) ممالك(تمثل في حیث كونھ مفھوماً أجنبیاً خارجیاً ی
حیث ) لقاح لم یدینوا لملك ولم یملكھم سلطان(أما العرب أنفسھم، مثل قریش، فھم قوم . بالعربي الُحّر أن یخضع لھم

ي بعضھا بعضاً طاعة تأنف أن یعط(وحیث كانت العرب ! كما قال الخلیفة الثاني عمر) ال ملك على عربي(
تعني حكومة أو سلطة، حیث ) دولة(و) دولة(في العربیة تعني ) مملكة(بحسب الشافعي، ومن ھنا فإن ) اإلمارة

ذلك أن االصطالح السیاسي ).82، ص 2000محمد جابر األنصاري ، (عرف العرب الثانیة ولم یخبِروا األولى
محسن ( الغالبفیما بعد على استخدام المصطلح بمعنى الحكومة في للدولة لم یكن یعني لھم شیئاً، بل دأبوا حتى 

).63، ص 1998كدیور، 
بمعنى غیاب السلطة المنظمة وغیاب الكیان المؤسسي الشامل معاً، ) ال دولة(وإذا كان العرب قد مرواّ بمرحلة الـ 

في عصور من تاریخھم، وفي بعض مجتمعاتھم القبلیة إلى وقت قریب، فإنھم 
) إمبراطوریة الخالفة األولى واإلمبراطوریة العثمانیة(والسلطة اإلمبراطوریة تحدیداً 

.حضریة أخرى
غیر أن قیام السلطة السیاسیة شيء، وبناء كیان الدولة المؤسسیة الشاملة شيء آخر، والحدیث ھنا لیس عن مفاھیم 

یثة ومعاصرة للدولة، وإنما عن الدولة بمفھومھا الكالسیكي التاریخي العام من حیث ھي ببساطة كیان عضوي حد
شامل وثابت ومترابط على إقلیم متصل من األرض، لجماعة بشریة معینة، تحقق لھ الستقرار في المكان 

المثالالتاریخیة الصینیة على سبیل كالدولة–واالستمرار في الزمان، وفي ظل سلطة متتابعة أیّـاً كان شكلھا 
، الدولة(في كتابھ المھم G. Burdeauجورج بوردیو وكما یالحظ . )82، ص2000،محمد جابر األنصاري(

فال یمكن اعتبار التعاریف التي تقرنھا بواقع التمایز بین . لیس كل مجتمع سیاسي منظم دولة" أنھ ) 1979
إّن ما تكشف عنھ ھذه التراتبیة ھو وجود السلطة، وإذا كانت ظاھرة السلطة . ةالمحكومین والحكام على أنھا صحیح

.)17، ص1985الدولة، : جورج بوردو("عالمیة، فثمة أشكال كثیرة منھا ال تمت بصلة إلى الدولة 
ئیاً أن وقد یتسع نطاق السلطة فتصبح سلطة إمبراطوریة، ولكن ھذا االتساع السلطوي اإلمبراطوري ال یعني تلقا

.Jشتیرایر فبعض السلطات اإلمبراطوریة في التاریخ، كما الحظ . بالمعنى الكیاني العضوي قد نشأت) دولة(
Strayer للدولة، حیث كان یستند إلى ) النقیض التام(ذلك بالنسبة للمملكة الجرمانیة، كان من بعض الوجوه ھو

متصل بحیاة الفرد، ینظّم لھ بعض أوجھ حیاتھ في الوالء الشخصي البعید دون وجود كیان مؤسسي من أي نوع
).35، ص 1983محمد فایز عبد أسعید ، ( المشاركة العملیة بشكٍل أو بآخراألقل، ویتیح لھ ّحداً أدنى من

) (
اإلمبرا

اختبارات السیاسة في العصر الحدیث؟
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وإذا استثنینا العرب الذین عاشوا في ظل أوضاعھم القبلیة أو خارج سیطرة السلطة العثمانیة، ولم یكونوا قلة، فإن 

.)84-82، ص2000: محمد جابر األنصاري(المجتمعیة الصغیرة، من إمارات
محدد بحیث یكون لھا سلطة ثابتة ) مجتمع(وتعرف الدولة بأنھا تشكیل قوة في أرض معینة، وفي مجال بشري 

خلیاً على النظام وتقوم خارجیاً بحمایة الكیان الجغرافي ورعایة مصالح شعبھا وكل واحد من مستقرة، فتحافظ دا
مواطنیھا، وتتم ھذه العملیة فعالً وتتحول إلى فعٍل ناجز عبر المؤسسات والمراكز اإلداریة والسیاسیة والقضائیة 

) .63، ص 1998،محسن كدیور(والعسكریة

احثین العرب الدولة بمعناھا السیاسي فقط، والذي یشیر إلى أنھا المجتمع المنظم الذي وبینما یعرفھا قسم من الب
یعیش على إقلیم معین ویخضع لسیطرة ھیئة حاكمة ذات سیادة ویتمتع بشخصیة معنویة متمیزة عن المجتمعات 

ھم الوالء لھا والخضوع وتربط بین أفراد الدولة رابطة سیاسیة قانونیة من حیث أنھا تفرض علی. األخرى المماثلة
كما تفرض على الدولة حمایة أرواحھم وأموالھم وكافة حقوقھم التي یقرھا لھم القانون الطبیعي والقوانین . لقوانینھا
) .408، ص 1978أحمد زكي بدوي ، (الوضعیة

)41، ص 1996سعد الدین إبراھیم ، (سـیادیة معترف بھا في رقعٍة جغرافیٍة محددة، على مجموعة بشـریة معینة
State

مجموعة من المؤسسات التي تضم اإلدارة التنفیذ

).400، ص 2000معن خلیل عمر ، (القانون ضد العنف

یشرف على أمور المجتمع برمتھا، ولھذا النظام أحكام وقوانین شرعیة یطیعھا األفراد، وذلك ألنھا صممت من أجل 
).127، ص1984إحسان محمد الحسن ،(ضمان سعادتھم

انتشار منظمات المجتمع المدني في المجتمع ونجاح عملھا ر وظھوان 
 .

: السلطة والمواطن وتقوم بعدة وظائف منھا تشكل منظمة عازلة بین
. ـ انھا تقوم بحمایة المواطن من بطش السلطة 1
. ـ انھا تقوم بضبط سلوك الفرد مع الخصائص الكلیة للدولة ضمن أطار قانون الدولة 2

.تاراللمواطنین في اتخاذ القر

. نشأت منظمات المجتمع المدني في العراق / ثانيـ المبحث ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج

) .الشكلي (والتبعیة واالستقالل 
1908

الكثیرین من ال
ن تحول االتحادیون الى االستبداد والتسلط اكثر مماكان في السابق عن ارادتھم لكن سرعان ماخابت تلك االمال بعد ا

ت واالتجاھات السائدة في العالم وممن اطلعوا على التیارا

والفوارق الكبیرة بین المدینة والقریة والعمل على اقامة مجتمع موحد متكاتف قادر على تحمل المسؤولیة والنھوض 
.بالبالد 
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والدینیة وال
.)23،ص2004، نوري عبد اللطیف .د(ذات نفع عام

1908ت
جمعیة االتحاد والترقي وفتحت فروعا لھا في بغداد والحلة والنجف والموصل ثم حلت لتشكل حزب الحریة واالخاء 

19111912في عام 
1913الالمركزیة العثمانیة والنادي الوطني العلمي وجمعیة البصرة االصالحیة ثم تأسست جمعیة العھد عام 

فترة االحتالل البریطاني تأسست جمعیة النھضة االسالمیة في النجف
) .8،ص2006، كامل داود( م والجمعیة الشعبیة1915وجمعیة حرس االستقالل عام م1918

(م والذي1922لسنة 27جمعیات رقم وبعد اصدار قانون ال
یلتغو أ
جمعیة سیاسیة الحكومة او مؤسسة على اساس عنصریة او مذھبیة او جمعیة سریة كما انھ الیجوز لالجانب تأسیس 

). مام الى جمعیة سیاسیة فیھداخل العراق وال انض
ة 400

-:والفنیة والمھنیة واھمھاوالدینیة والریاضیة والثقافیة 
. م 1928ـ جمعیة حمایة األطفال تأسست في عام 1
. م 1932ـ جمعیة الھالل األحمر العراقیة تأسست في عام 2
. 1935ـ جمعیة بیوت األمة تأسست في بغداد عام 3
. 1944ـ جمعیة االتحاد النسائي تأسست عام 4
. 1944التعاونیة تاسست عام ـ الجمعیات5

.م 631955ة
ي جاء بھا ھذا القانون فبلغ من تقدم منھا تأسیس الجمعیة او النادي على االسس الذطلب االذن لعلیھ التقدم من جدید ب

.جمعیة في عموم مح) 314( 

شكلت .المرافق الخدمیة بأسعار رمزیة وتقدیم القروض للبناء فأدى ذلك الى حركة البناء والعمران السكانیة وانتشار
م 1968ھذه الخدمات نشاط مؤسسا

) .105،ص2005منى حسین وخلود محمد ، ( ت حدد عمل المؤسسات المدنیة فتم عسكرتھا في بدایة الثمانینا
2003لسنة ) 45(تالف المؤقت االمر رقم صدرت سلطة االئوبعد مجيء االحتالل فقد أ

) .50، ص2004،فوزیة العطیة . د(وزارة التخطیط بھدف احصائھا وتقدیمھا الى مجلس الحكم انذاك
2004عد وب

المدني التي یصفھا الوزیر بأنھا في ھذه المرحلة تقوم بالتنسیق بین منظ

. د( ی
.)9،ص2005،

.القاعدة الدستوریة لمنظمات المجتمع المدني في العراق/لثثاالمبحث الـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع القرن العشرین مع بواكیر عھد االستقالل في مطل

یعتبره التكوین االول في

ة
والتركیز على البعد الدستوري الذي كفل تنظیم ھذه المنظمات لعلنا ال نبالغ . )63،ص2005ستار الدلیمي ،(الحدیث
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كان اكثر التصاقا وم1925اذا قلنا ان القانون االساسي العراقي لسنة 
(انھذ الحق حیث نصت علىراقي من القانون االساسي الع) 12(

.)1925القانون األساسي العراقي لسنــــــــة ()وتالیف الجمعیات واالنضمام الیھا ضمن حدود القانون
–من مؤسسات المجتمع المدني كان سلبیا حظ ان القصور السیاسي لذلك نال

1958الدستو
ضمان اه في دیباجة الدستور من عبارة  من ذكر مؤسسات المجتمع المدني او الجمعیات او النقابات باستثاء ما وجدن

.)1958ـــــة الدستور العراقي لسنـــ( حقوق المواطنة 
1964من الدستور المؤقت لعام ) 31(اما المادة 

1968. )1964الدستور العراقي لسنــــــة (وعلى اسس وطنیة مكفولة في حدود القانون
منھ على تكوین ھذه الجمعیات ) 33(المادة 

.)1968الدستور العراقي لسنـــــــــــــــة (ابق من حیث التكوین والتنظیمھذه المادة مشابھ لما جاء في الدستور الس
) 26(م فقد كفلت المادة 1970الدستور المؤقت لسنة اما 

المادتین ترى انھ رغم سماحھا بتأسیس الجمعیات

نون ادارة 2003نیسان 9المعنى الحقیقي لھا عبر  ارتباطھا بالوطني وبعد سقوط النظام االستبدادي في 
والدولة للمرحلة االنتقالیة اطارا للعمل السیاسي الحكومي العراقي نجد حصول تط

ا( على ) ج(الفقرة ) 13(المادة الصعید الدستوري فقد نصت
جمعیات ھو حق مضمون كما ان الحق بتشكیل النق

)21 ) (
) 22(اما المادة ،) ي تطویر مؤسسات المجتمع المدنيالحكومة او حكومات او ادارات االقالیم في حق الشعب ف

)))
-:وكان الھدف من ھاتین المادتین ھو ، )للمرحلة االنتقالیة 

.لتحدید دور الدولة في التدخل فدولة النظام السابق ابتلعت مؤسسات المجتمع المدني -:اوال 
.د من تدخل الجمعیات واالحزاب السیاسیة في عمل مؤسسات المجتمع المدني ألجل الح-:ثانیا 
.االصلیین وعدم التالعب فیھا اعادة الحقوق ألصحابھا -:ثالثا 

) 56(اما المادة 
) 21() ( ع المدني قد اطلقت على مؤسسات المجتم

-:منھ على ) 37(الجدید حیث نصت المادة 2005الدولیة بأي شكل اخر اما في دستور 
. حریة تأسیس الجمعیات واالحزاب السیاسیة واالنظمام الیھا مكفول وینظم ذلك بقانون -:اوال 

-:یا ثان
 ،
) 43(القانون اما المادة 

.)2005الدستور العراقي لسنـــــــــة ( 

.االدوار التي تقوم بھا منظمات المجتمع المدني في العراق/رابعالمبحث الـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمع یمكن القول في ھذه المضمار ان المستقبل یحمل في حیاتھ كثیر من االمل في الوصول الى حالة الفھم لھذا المج
خدمة اھداف ادوارا ایجابیة نصب قيوثقافتھ ویكون لمنظمات المجتمع المدني

.المأزق االجتماعي والثقافي الذي تعیش فیھ وتضعنا في المكان المنتج االیجابي 
ولمنظمات المجتمع المدني دور في عملیة التحول الدیمقراطي في العراق یتمثل في ا
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وتلعب دور المراقب ألداء الحكومة لرصد انت. المجتمع فرص الناس للمشاركة في حیاة 
.نظمات مید من حریتھ واختیاراتھ لذلك ستتضمن ھذه الورقة اھم االدوار الذي تقوم بھا ھذه الانتھاك یق

.دور منظمات المجتمع المدني في التحول الدیمقراطي في العراق/ أوال ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح
.ویأسا من ا

 .
 .

 .
المختلفة والتي تدعي كل منھا انھا ھي الصور الحقیقیة للدیمقرا

 .

المركزي انماط متبان
فمؤسسات المجتمع المدني شأنھا شأن مختلف المؤسسات . والمؤسسیة الیؤثر في طبیعة المؤسسة للتنظیمات المدنیة 

تخضع لقواعد والیات داخلیة خاصة بھا ومن ثم فأن تكوینھا كمؤسسات تستند ال
). 23ـ22،ص2005رواء زكي الطویل ،.د(االقتصادیة والسیاسیة واالیدیولوجیة والقانونیة 

لة التي تعد من اھم الحكم عبر تعزیز المراقبة والمسآءویمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تساھم في تحسین ادارة
التعملالبدائل وألن منظمات المجتمع المدنيقیم الدیقراطیة وكذلك ابداء الرأي واقتراح 

بوب
 .

. وان كانت قد طرحت من الحكومة 
شر الثقافة التي تحملھا منظمات المجتمع المدني كفیل بأزاحة منھا في رتق ما اصاب النسیج االجتماعي من ثقوب ون

)
).   91،ص2007،

 .
 .

وجودھما لضمان مبدأ المواطنة وتطبیقھا وھي زوال مظاھر حكم الفرد او القلة من الناس وتحریر الدولة من التبعیة 
للحكم وذلك بأعتبار الشعب مصدر للسلط

اوالیاتھا الدیمقراطیة على ارض الواقع والشرط الثاني اعتب
رواء .د(مواطنین متساوین في الحقوق والواجبات) المقیمین على ارض الدولة(یحوزون على جنسیة دولة اخرى ال

.)25،ص2005بغداد ،،زكي الطویل 
ي العراق فرصة كبیرة لمألان ھذا الظرف التاریخي االستثنائي یمنح مؤسسات المجتمع المدني ف

اوتنوع ثقافتھاتھاعن الفئات والجماعات بأختالف حاجي ممارستھ بأعتباره تعبیر بكل صدقشرعیة الدور والحق ف
ااا ال

. عیةدة تشكیل العالقة بین الفئات االجتماااالختالف واالعتراف باألخر واع
الممارسة الدیقراطیة اداءتتبلور ا

انتمائ
وعلى .القناعة السائدة عن دور الدولة وواجباتھا وعالقة المواطن بالدولة في ادارة شؤنھ الخاصةوقناعات بدیلة عن

ال بد من النظر الیھا في اطار نشوئھا تاریخیا في المبلحسب الدیمقراطیھ ف
لالعراقي على اقرار البیئھ التمكینیھ لجعلھا جزء من منظمومھ ادارة المجتمع الدیمقراطي الذي یوفر
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. د( 
.)68ص،2004شالش،

ن التحول نحو الدیمقراطیھ ا
: یتطلب مایاتي 

.ادارة وطنیھ مؤمنھ بالمصلحھ العلیا للدولھ والشعب وتعمل على تحقیقھا.1
.صیاغة برنامج التغیرنحو الدیمقراطیة .2
.قیة لدى القوى واالحزاب والكیانات السیاسیة ألنجاح ھذا التحولتوفیر الرغبة الحقی. 3
.نشر الوعي بضرورة التحول الدیمقراطي الذي ھو مصلحة الجمیع. 4

:ویمكن لمنظمات المجتمع المدني  ان تلعب دورا كبیرا  في التحول الدیمقراطي في العراق من خالل 
.یمقراطي تعریف المجتمع بمزایا الخیار الدـ 1
التعریف بأھمیة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت والعمل على تصویت االخطاء التي رافقتھاـ2
التثقیف بشأن القواعد الحاكمة والراعیة للممارسة الدیمقراطیة ـ3
یادة القانون واقامة دولة المؤسسات التعریف بمزایا واھمیة سـ 4
دئ حقوق االنسان وضرورة احترامھا والدفاع عنھا التعریف بمباـ 5
نشر ثقافة التنوع ـ 6
نشر ثقافة الحوار البناء والتفاوض سبیال لحل التنازعاتـ 7
نشر ثقافة الوحدة الوطنیة وتوحید الوالءات القبلیة والعشائریة تحت رایة الوالء للوطن ـ 8
ي مؤسسات الدولة بما فیھا الفساد االداري والمالي العمل على فضح الممارسات الخاطئة فـ 9

. في نشر ثقافة حقوق االنسان في العراقدور منظمات المجتمع المدني / ثانیا ـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریزداد ھذا الدور اھمیة كلما ابتعد شكل نظام الحكم عن الشكل الدیمقراطي بمعناه 
قیقى المؤسساتیة وتعددیة سیاسیة حعلمدني سائد مستقل ونزیھ ومؤسسات حكم مبنیة

الخ ،....للتعددیة السیاسیة 
علیمیة تماما كتعلیم القیم التي یتعلمھا في حیاتھ الیومیة وعلى رغم ان تعلیم حقوق االنسان جزء اساسي من العملیة الت

والیمكن نشر ثقافة حقوق االنسان االبتوفر االرادة السیاسیة وتعاون المؤسسات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني 
. ومنظمات حقوق االنسان الوطنیة والد

 .
النسان یعتبر من منظمات حقوق االنسان كالدعوة للتغیر االجتماعي وانتقاد السیاسات الحكومیة المتعارضة لحقوق ا

ى منظمات المجتمع المدني تدعیم دور االسرة في نشر وتعمیق وفھم مبادئ ورات نشر ثقافة حقوق االنسان وعلضر
. )14،ص2008جابر أحمد عبد الباقي ،( یومیا للفردحقوق االنسان وجعلھا سلوكا 

كما یمكن ان تلعب دورا كبیرا في فھم الوالدین لتلك الحقوق عموما و

. . والفقراء 

واالخصائیین االجتماعیین والصحفیین ورجال الشرطة على مبادئ حقوق االنسان فھذه الفئات تحتاج وبشكل عاجل 
.الى ان تتعلم حقوق االنسان سواء اثناء الدراسة االكادیمیة او بعد التخرج

كما

. الالجئینمثل العتقات ومخیمات 
.ھو تعزیز مشؤولیة الدولة عن حمایة حقوق االنسان وعدم استبدال ھذه المسؤولیة

ـ: وضعھا في الحسبان واحترامھا دائما
ان الھدف من الـ 1

.من خالل تواجدھم 
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ـ 2
.االمالحظات وجمع المعلومات للعمل الفوري والستعمالھا الحق

ینبغي العضاء منضمات المجتمع المدني  وللعملیة التي یتم تعینھم فیھا بذل قصارى جھدھم للتصدي بفعالیة لكل ـ 3
حالة تنشا في ظل والیتھم 

ـ 4
.االخرى االطراف المعینة

5
الصلة والمنطبقة على بلد العملیة  

ـ 6
.جتمع المدني وفطنتھ منظمات الم

ـ 7
.ھو تشجیع السلطات على تحسین سلوكھا 

.تتبع الحكمة من المناقشة و التشاورـ 8
.مصداقیة اعضاء منضمات المجتمع المدني حاسمة في نجاح الرصد ـ 9

.احترام سریة المعلومات اساس الن أي خرق لھذا المبدا یمكن ان ینطوي على عواقب وخیمة ـ 10
الخ...كما ینبغي اتخاذ تدابیر خاصة لحمایة سریة المعلومات المسجلة بما في ذلك ھویة القضایا والشھود ـ 11
12

.اعینھم 
ـ 13

فطنتھم 
ینبغي العضاء منضمات المجتمع المدني الى فھم البلد الذین یعملون  فیھـ 14

فتھ وعاداتھ ولغتھ الحكومة وثقا
(ـ 15

.) 27، ص2006الجابري 

.ـ االستنتاجات والتوصیات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.االستنتاجات–أوال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.منظمات المجتمع المدني ظاھرة أخذة في النمو في كافة دول العالم ومنھا العراق ـ 1
ي أدت . ـ 2

 . ،
.وتخصیص المؤسسات االقتصادیة 

. أدت العولمة إلى إدخال تغییرات على اھتمامات المجتمع المدني في الكثیر من الدول ـ 1
.والھجرة والالجئین وضحایا العنف ، والفقر، دة مثل حمایة البیئة من التلوث جدیدة ومشاكل جدی

.برز تأثیر منظمات المجتمع المدني في صیاغة السیاسة العامة العالمیةـ 2
فان منظمات المجتمع المدني ھي حدیثة التكوین وان استند بعضھا على ، في ظل النظام السیاسي العراقي الجدید ـ 3

.یة واجتماعیة سابقة منظمات مھن
.استحداث برامج لتطویر وتقویة المجتمع المدني وبناء قدراتھ والمساھمة في إنشاء مراكز مھنیة متخصصة 

.التوصیات –ثانیا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أھمیة بناء مؤسسات مجتمع مدني عراقي مستـ 1
.من خالل دعم ھذه المؤسسات وتشجیع التنسیق فیما بینھا والعمل على تمثیلھا بالشبكات اإلقلیمیة والدولیة القائمة 

ـ 2
.والضغط من اجل األمن واالستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنیة 
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ـ 3
.األقلیات المتنوعة لضمان مشاركتھا الفاعلة في بناء العراق الجدید 

4
.وإشاعة قیم التسامح 

ـ 5
.القدرات وتحدید األولویات التنمویة المحلیة 

.برامج لتطویر وتقویة المجتمع المدني وبناء قدراتھ والمساھمة في إنشاء مراكز مھنیة متخصصة استحداثـ 6
.تلبیة احتیاجات المنظمات غیر الحكومیة ـ 7

.ـ المصادر العربیة 
ـــــــــــــــــــــــــــ

.1969المطبعة العالمیة، دراسة فلسفیة تحلیلیة، القاھرة،) نظریتھا وتنظیمھا(ـ ابراھیم درویش، الدولة 1
، 2بیروت ط. ـ إبراھیم، سعد الدین، وآخرون، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة2

1996.
3 :

2004بغداد ، 
.1999، 1موسوعة علم االجتماع، الدار العربیة للموسوعات، بیروت ط: سان محمد الحسن ـ إح4

.1984علم االجتماع السیاسي، الموصل، جامعة الموصل،: ـ  إحسان محمد الحسن5
.1978معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، بیروت، مكتبة لبنان، : ـ أحمد زكي بدوي6
7 :

2000.
.1984،     3علم االجتماع السیاسي، المفاھیم والقضایا، القاھرة، دار المعارف، ط: ـ السید الحسیني8
.36،2004احتیاجات مؤسسات المجتمع المدني في العراق بحث منشور في مجلة الحكمة ،ع: آمال شالش. دـ 9

، بیروت، المستقبل العربي، السنة )تناقضات الدولة العربیة القطریة: وافدة ـ متغربة، ولكنھا باقیة:(ـ بھجت قرني10
1987) نوفمبر(، تشرین الثاني )105(، العدد )10(

المجتمع المدني ودوره في بناء الدولة الوطنیة ، وقائع المؤتمر األول لمنظمات ا: ثامر كامل . ـ د11
. 2004،بغداد ،

2496: ـ جابر أحمد عبد الباقي 12
.2008،بغداد ،

.Mowaten Website2003ـ جاد الكریم الجیاشي، ، مدخل إلى مفھوم المجتمع المدني، 13
1982، 2-سموحي فوق العادة، بیروت : ولة، ترجمةالد: ـ جاك دوندیو دوفابر14

.
15 :)19221958(

www.ALsabaah.Com..
.1985عیة للدراسات والنشر والتوزیع، سلیم حداد، بیروت، المؤسسة الجام: الدولة، ترجمة: ـ جورج بوردو16
.1983االصول الوسیطة للدولة الحدیثة ، ترجمة محمد عیتاني ، بیروت ،دار التنویر ، : ـ جوزیف شترایر17
1: ـ جون ارنبرغ 18

.2007العراق ، الدراسات االستراتیجیة ،
27: ـ حسین عالوي 19

2005 .

.1980إحسان محمد الحسن، دار الرشید للنشر بغداد، . معجم علم االجتماع ترجمة د: ـ دنكن میشیل20



18

دور منظمات المجتم: ـ رضا الجابري 21
..2006األمل والسالم ،بغداد 

22. :
.2005،بغداد ،27،ع
23 :27

،2005.

.1996، 2المجتمع والدولة في الوطن العربي، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: ـ سعد الدین إبراهیم24
. ـ د35

.2003ط األولى ــ
ھل استكملت األنظمة العربیة عملیة بناء الدولة القابلة على البقاء؟، مقالة منشورة على موقع : ـ شاھر أحمد نصر26

<http://www.mowaten
website.htm.com> 2003/ 10/ 1، بتاریخ.

.1،2007دور منظمات المجتمع المدني في المصالحة الوطنیةـ الحوار المتمدن، ط:ـ شمخي جبر27
: ـ ضیاء الجصاني 28

.2004المدني ، بغداد ،
.2005،بغداد ، 31المدني في العراق ، مجلة العلوم السیاسیة ،عمستقبل مؤسسات المجتمع : ـ عبد الجبار أحمد 29

فـي قـاموس لغـة الضـاد، صـحیفة الجزیـرة، تصـدر علـى شـبكة األنترنیـت، ) الدولـة(مفهـوم : ـ عبـد العزیـز السـماوي30
..<http://www.aljazeera.htm.com>2003اكتوبر 25، السبت 11349العدد 

علي اسعد وطفة ، بنیة ا. ـ د31
.2000، بیروت، 2ط

.1983قاموس علم االجتماع ،مكتبة نھضة الشرق، القاھرة ،: ـ عبد الھادي الجوھري 32
.Arab topics. Com ،2003الشاني، المجتمع المدني، مجلة قضایا عربیة ـ فرید باسل33
2004وقائع المؤتمر األول لمنظمات المجتمع المدني ،بغداد ، : فوزیة العطیة . ـ د34
1982.علم االجتماع السیاسي، اإلسكندریة، مكتبة المعارف،  : قباري محمدـ 35
)النشأة ـالمفھوم ـ الوظیفة (المجتمع المدني : ـ كامل داود36

.2006، )  دور منظمات المجتمع المدني في ترسیخ القانون وحمایة المواطن ( بعنوان 
.1996، 55ـ كمال عبد اللطیف ، في الحكم المدني، المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة، العدد 37
، 27المجتمع المدني في العراق المفھوم والتطبیق ـ مجلة الدراسات ال: كوثر عباس . ـ د38

.2005بغداد ،

، العـدد )قضـایا إسـالمیة(نظریات الدولة في الفقه الشیعي، قم، مؤسسة الرسول األعظـم، دوریـة : ـ محسن كدیور39
)6( ،1998.

تكوین العرب السیاسي ومغـزى الدولـة القطریـة، بیـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، : ـ محمد جابر األنصاري40
2000.

.1983األسس النظریة لعلم االجتماع السیاسي، بیروت، دار الطلیعة،     : ـ محمد فایز عبد أسعید41
.1985ـ محمد، علي محمد، وآخرون، السیاسة بین النظریة والتطبیق، بیروت، دار النھضة العربیة، 42

.2000معجم علم االجتماع المعاصر، عمان، دار الشروق، : ـ معن خلیل عمر43
44 :27

2005.
:ـ منى سھیل 45

.1994. د
1984السیاسة، عمان، دار الكرمل، ـ  نظام بركات وآخرون، مبادئ علم 46



19

)  1958ـ 1900سنة ( مؤسسات المجتمع المدني في العراق من : نوري عبد اللطیف العاني .ـ د47

.2004، 36الحكمة ع
.1984ـ ھدیة عبد هللا ، مدخل األنظمة السیاسیة، الكویت، مكتبة أم القرى، 48

.الدساتیر 
ــــــــــــــــــــــــــــ

.1925القانون األساسي العراقي لسنة ـ 1
.1958الدستور المؤقت لعام ـ 2
.29/4/1964الدستور المؤقت  ـ 3
.21/9/1968الدستور المؤقت ـ 4
.1970الدستور المؤقت لسنة ـ 5
2005ـ الدستور العراقي لسنة 6

.القوانین ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

.1960لسنة ) 1(الجمعیات العراقي رقم قانون ـ 1
.1981لسنة ) 55(قانون تأسیس الجمعیات العلمیة رقم ـ 2
.2000لسنة ) 13(قانون الجمعیات رقم ـ 3
.2003لسنة ) 45(أمر سلطة االئتالف رقم ـ 4
.2008قانون المنظمات الغیر حكومیة المقترح لســنة ـ 5
.2003لسنة اقیة للمرحلة االنتقالیة قانون أدارة الدولة العرـ 6

. ـ المصادر األجنبیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Easten, David. The political Systems & injury in the state of Political Science. 2nd

edition. New York Altered Akn- pt. 1971 .
2-Maciver, Robert, the modern state. Ox Ford university press, London. 1966 .


