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  مستقبل اجملتمع املدني يف العراق 
 دراسة قانونية يف إطار حركة اجملتمع املدني العراقي

 2007منشورة يف مركز الدراسات اإلقليمية يف جامعة املوصل عام  

 الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي 

 استاذ القانون الدويل العام املساعد

 كلية احلقوق / جامعة املوص 

 املستخلص 
تعد حركة فتية وهي حباجة إىل الكثري من اجلهود اليت يف العراق  اجملتمع املدنيإن حركة 

الفاعلة يف اجملتمع من اجل التأسيس جملتمع مدني ناضج قادر على  فينبغي أن تبذل من قبل خمتلف األطرا

العدياد مان املعوقاات    مؤسساات اجملتماع املادني ب   تصطدم اتقه ، وحتمل األعباء املختلفة اليت تلقى على ع

األساسية اليت تشل أحياناً من قدرة مؤسسات اجملتمع املدني واملنظمات احلقوقية املتخصصة يف العمل 

من أن تواكب املسرية وان تتغلب على التحديات وميكن أن  خمتلفة متس حياة االنسان العراقيمبيادين 

 ملعوقات مبا يأتي : حندد ابرز تلك ا

ساواء  مان قبال اجملتماع أو مان قبال        مؤسساات اجملتماع املادني   غياب الفهم احلقيقي لطبيعة عمل  .1

املؤسسات احلكومية ، فال يزال اجملتمع يعترب ظاهرة العمل غري احلكومي ظاهرة جديدة وغري 

ي على النظر إىل واضحة أمامه بسبب عدم وجود مثل هذا النشاط يف السابق وهناك فهم آخر ينطو

هي مؤسسات لتقديم العون املادي أو املعنوي فيقع املواطن البسيط يف  اجملتمع املدني تمؤسساأن 

ال يثق كثرياً بأي عمل  لخلط بني املؤسسات االغاثية واملؤسسات احلقوقية ، ثم أن اجملتمع ال يزا

الطرف األقوى واألقدر  يتم خارج السياق الرمسي ملؤسسة احلكومية ألنه يعترب احلكومة هي

على استحصال احلق ولكن السؤال اجلوهري الذي يفاجئ به الكثريون هو ماذا لو كان احلق قد 

. أما فيما ؤسساتسلب منه من قبلها وبشكل تعسفي ؟ فهنا يتم إدراك أمهية وجود مثل تلك امل
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دون إجناا  عمال    خيص املؤسسات احلكومية فال تزال تلك املؤسسات متارس دوراً سالبياً واول  

من خالل عدم إتاحة اجملال لفتح أبواب التعاون والتنسيق يف العمل بينها وبني  مؤسسات اجملتمع املدني

مبجموعة معقدة  مكون من مكونات اجملتمع املدنيوربط العالقة اليت حتكمها بأي  ؤسساتتلك امل

واليت حتتاج فيها إىل  ؤسساتك املوطبيعة عمل تل بمن الشروط ومن اإلجراءات الرمسية اليت ال تتناس

سرعة التحرك والعمل بعيداً عن التعقيد واإلجراءات الرمسية للمؤسسات احلكومية ، إن فتح 

سيساعد كثرياً يف زيادة الثقة  ؤسساتجماالت التعاون بني القطاعات احلكومية وبني تلك امل

الية وسيعمل على تغيري النظرة اليت بعملها وسيعطيها مقداراً اكرب من االحرتام يف ظل الظروف احل

ينظر من خالهلا اإلنسان العراقي إىل العناصر الفاعلة يف اجملتمع يف غياب ترسخ فكرة اجملتمع 

 املدني لديه بسبب حداثتها. 

هناك املعوق القانوني والذي يتمثل يف عدم تناسب القاوانني النافاذة حاليااً ماع الادور املرتقاب        .2

، فال يوجد من التشريعات من ومي تلك املؤسسات من بطش احلكومة أو  نيملنظمات اجملتمع املد

أي طرف أخر وال توجد قوانني تكرس أمهية دخول تلك املنظمات كشريك فاعل وحقيقي 

،فضال  عن عدم إعطاء تلك املنظمات يف إطار القوانني  احلياة العامة لإلنسان العراقييف ميادين 

لتصدي ألحد قضايا حقوق اإلنسان كحقوق كاآي شكل النافذة أي دور يف التدخل ب

الطفل وحقوق املرأة واحلقوق املدنية والسياسية وغريها ، وبالتايل تبقى تلك املنظمات وتبقى اجلهود 

اليت يبذهلا نشطائها متوقفة على حجم املبادرة الفردية وليس على ثقل قانوني حتضى به تلك املنظمات 

 اعلية أكثر . يؤهلها أن تتدخل بقوة وبف

العمل يف املعوقات الفنية واإلدارية واليت تتمثل بعدم توفر الكوادر املتخصصة واملسلحة بثقافة  .3

على القراءات السطحية لتجارب وبالتايل فان الكوادر الفاعلة كثرياً ما تعتمد  اجملتمع املدني

تمع العراقي ، وميكن أن بعض الدول اليت ختتلف يف تكوينها وبنائها عن طبيعة تكوين وبناء اجمل

التثقيفية املتخصصة واملتقدمة لكوادر تلك  تيكون قلة االحتكاك وعدم توفر الدورا
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املنظمات ، يف الوقت نفسه تعاني معظم تلك املنظمات من أزمات إدارية نامجة عن عدم توفر 

اإلدارة الرشيدة إدارة كفؤة وقادرة على أن تدير مؤسسة ملؤسسات اجملتمع املدني وفقاً ملعايري 

املتعارف عليها عاملياً، فتكون مشكلة استحواذ احد اإلفراد على عمل املنظمة وعدم تفعيل 

دور اآلخرين وعدم وجود املؤهالت الكافية لدى اجلهاز اإلداري يف تلك املنظمات سبباً يف 

 عدم جناحها يف حتقيق أهدافها اليت قامت ألجلها . 

ضاية التمويال عنصارًا حامساًا يف وجاود املنظماة ويف دفعهاا        املعوق املايل ، حيث تشاكل ق  .4

يف العراق من هذه املشاكلة   اجملتمع املدني ومتكينها من حتقيق أهدافها ، وتعاني حركة 

أحازاب تغادق عليهاا األماوال وال توجاد       داملستقلة  حيث ال توج ؤسساتوبشكل خاص امل

،وقد دفع هذا املعوق الكثري من عضائهانفسها بإمكانيات حمدودة ألمصادر متويل سوى أن تدير 

املنظمات إىل أن تتخلى عن ثوابتها وعملت حلساب بعض األطراف احلكومية أو املؤسسات احملزبة 

 امليدان  .  لغرض التسويق هلا مقابل احلصول على متويل جيد يكفل هلا الظهور والربوز يف

تعاارض وتبااين خطاري باني ماا تساعى       واملعوق األخري هو املعوق العملي والذي يتجساد بوجاود    .5

مؤسسات اجملتمع املدني لتحقيقيه وبني ما يقع ي امليدان من تطبيقات مغايرة له ونأخذ على سبيل املثال 

طرية من قبل أطراف خمتلفة وعدم قدرة مؤسسة واحدة اخلنتهاكات قضايا حقوق االنسان فان اال

هاكات ، من جهة أخرى تشعر تلك أو أكثر من أن تستوعب هذا احلجم الكبري من االنت

املنظمات بنوع من التناقض حني تبشر حبقوق اإلنسان وتدعوا إىل احرتامها ، يف حني يعكس الواقع 

هذه الدعوات شكل أخر معاكس متاماً ويتمثل بانتهاكات أكثر األمر الذي جعل تلك 

واملالبسات اليت حتيط  املنظمات تتهم بالعجز عن أداء أي ، ويبدوا أن الوضع الراهن والظروف

ظهور تلك املنظمات مجيعها كانت ال ختدم كثرياً مسريهتا بل ساامهت يف رفاض مطالاب    

هو الضحية ويبحث عن أي حل عملي خيرجه من دوامة  لالعديد منها حتى من قبل املواطن الذي ال يزا

 االنتهاكات اليومية اليت يعيشها . 
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 فإهنا تتلخص مبا يأتي :  مؤسسات اجملتمع املدنيالعاملون يف  أما عن ابرز املشكالت اليت يعاني منها

يف العراق من التضييق واملمارسات االنتقامية حبقهم من  حركة اجملتمع املدنييعاني نشطاء  .1

قبل األطراف املنتهكة حلقوق اإلنسان وعدم وجود محاية قانونية يتمتع هبا هؤالء متكنهم من 

عنهم وجعلهم يعملون حبرية تامة دون أن خيشون أي تصارف  إبعاد نفوذ األطراف املنتهكة 

حبقهم من قبل اآلخرين .وقد تنوعات أشاكال اإلسااءة واالنتاهاك الايت تعارض هلاا نشاطاء         

واختذت إشكاالً شتى متثلت بأعمال القتل والتصفية اجلسدية اليت تعرض  حركة اجملتمع املدني

مصادرة وثائقهم الشخصية واعتقال الكثري والتفتيش ملنازهلم و ألدهمهلا بعضهم ، وأعمال 

منهم وتعرض بعضهم لتهديدات من قبل أطراف جمهولة برتك العمل وآال تعرضوا للقتال وهنااك   

 .   شتى جماالت احلياةالكثري من القيود اليت حتد من حرية هؤالء وحتد من نشاطهم يف 

ذي يقومون به وهناك تقصري كبري من يعاني أيضا النشطاء من التهميش والتقليل من أمهية النشاط ال .2

جانب املؤسسة اإلعالمية واملؤسسات الثقافية يف إظهار أمهية األدوار اليت يقوم هبا هؤالء وواول 

هؤالء أحياناً حتاشي الظهور ألسباب أمنية حبتة بل أن بعضهم قد يضطر إىل أن يستخدم أمساء 

 عيداً عن املخاطر احملدقة به. مستعارة ينسب فيها جهده ونشاطه من اجل أن يكون ب

إما  مؤسسات اجملتمع املدنيال يوجد جتاوب مع املطالب املشروعة اليت يبديها العاملون يف جمال  .3

بسبب فشل األطراف املختلفة يف فهم طبيعة عمل هؤالء أو بسبب تعنات اإلدارة أحيانااً أو   

ضها هؤالء ، وقد يرجع السبب غريها من األطراف من التجاوب مع املطالب املشروعة اليت يعر

أحياناً إىل مشاكل لدى النشطاء أنفسهم مردها إىل أهنام ليسات لاديهم أحيانااً املتطلباات      

األمر الذي يؤدي إىل ذهاب  مكاخلطط واآلليات الفاعلة إلقناع الغري جبدوى مطا ليبه ةالضروري

 جهدهم أدراج الريا  . 

 فيمكن أن نوجزها مبا يأتي :  للمجتمع املدنيني أوضاع مثالية أما عن ابرز املقرتحات اليت متكنا من تام
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ا يتناسب مع الدور املهم ة و االمتيازات ممن احلماي اجملتمع املدني ومنحهإعادة االعتبار ملفهوم  .1

 .  الذي ميكن أن متارسه مؤسساته يف اجملاالت اإلنسانية كافة

جملتمع املدني ابتداء  من البحث عن حل تذليل الظروف املختلفة اليت حتول دون تطور حركة ا .2

عقالني لالزمة األمنية يف العراق وإبعادهم عن خماطر خمتلفة تتسبب هبا أطراف مكلفة بإنفاذ 

أو بسابب جهلاها املطباق بأبساط املبااد        اجملتماع املادني   القانون إما بسبب عدم تقبلها لفكارة  

 .  هذا املفهوم طوي عليهاينواملفاهيم اليت 

على عنصر االستقالل مبكوناتاه الاثال) ا االساتقالل اإلداري واالساتقالل املاايل       احلفاظ .3

واالستقالل يف القرار (، فاالستقاللية عنصر لتعزيز وتطاوير عمال تلاك املنظماات وضامانة      

 أساسية إلقامة مؤسسة فاعلة وناجحة . 

ساتعانة رباربات   وحماولاة اال  نشطاء حركة اجملتماع املادني  رفع مستوى التأهيل العلمي لدى  .4

الكوادر األكادميية والعلمية من اجل تطوير اجلوانب الثقافية واإلملام بشكل اكرب جبميع 

 .  مبجاالت عملهماجلوانب املعرفية املتعلقة 

تامني املتطلبات األساسية اليت تساعد يف إجنا  عمل تلك املنظمات كتوفري أجهزة الرصد  .5

 املادية اليت تكفل تنفيذ مشاريع تلك املنظمات. والوثيق املتطورة وتامني االحتياجات 
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