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 :ممخصال
التأثير و تتحدد اىمية البحث مف خالؿ ابراز دور منظمات المجتمع المدني          

السمبطة و السمطة  التنفيذية و ىي السمطة التشريعية و عمى السمطات الرئيسية لمدولة 
عد في ضماف حقوؽ االفراد سواء سياسية اـ مف ثـ  تعتبر عامؿ مساو القضائية 

مف ثـ تعتبر قوة دافعة لترسيخ المفاىيـ الديمقراطية التي و اقتصادية اـ اجتماعية 
يفترض اف تسعى الييا الدولة الديمقراطية عمى اساس التوازف بيف حقوؽ االنساف مف 

إلى  عدـ تغميب حقوؽ االنساف عمى السمطة سيؤديو السمطة مف جية اخرى و جية 
انتياؾ ليا، عميو إلى  فوضى، اما اذ غمبت السمطة عمى حقوؽ االنساف فانو سيؤدي

 .يتطمب اف يكوف توازف بيف االثنيف 
 الكممات المفتاحية: الديمقراطية، المجتمع، السمطة، التشريعية

ABSTRACT 

The importance of the research is by highlighting civil 

society organizations and their role in influencing the three main 

authorities, namely legislative, executive and judicial. Thus, they 

are considered an auxiliary factor in guaranteeing the rights of 

individuals, whether political, economic or social. To seek a 

democratic state on the basis of the balance between human rights 

on the one hand and power on the other hand, and the non-
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superiority of human rights to power will lead to chaos. If the 

power overcomes human rights, it will lead to a violation of it. It 

requires a balance between them. 

Key words: democracy, society, power, legislative 

 المقدمة
إلى  متطورة تظيرو ىي فكرة متجددة  ونفسالوقت في و تعد الديمقراطية مفيوـ قديمة 

السطح كمما حاولت الدولة اف تقيـ نظامًا لمحكـ تجعؿ مف خاللو دورًا ما ألبناء الشعب 
ور الرئيسي في الحكـ كاف الحكـ ديمقراطيًا اما اذا كانت سمطة الحاكـ فاف كاف ليـ الد

تعتبر و ىي المغمبة عؿ حقوؽ االفراد اصبح العكس اي الحكـ غير ديمقراطي، 
ىذا االساس و الديمقراطية فكرة فمسفية قانونية يمكف اختصارىا بمبدأ سيادة األمة، 

الذي و ادى بيا الفيمسوؼ )روسو( نظرية العقد االجتماعي الذي نإلى  الفمسفي يرجع
اف ىذه االرادة ابرمت عقدًا تنازلت فيو عف و جعؿ االمة شخصًا معنويًا لو ارادة واحدة 

 .ارادتيا 
سمطة الحكـ  و ألجؿ ذلؾ كانت منظمات المجتمع المدني حمقة الوصؿ بيف الشعب و 

ة )موضوع لذلؾ توجب البحث عف دور تمؾ المنظمات في ترسيخ المفاىيـ الديمقراطي
 البحث(

تكمف اىمية البحث مف خالؿ تأثير منظمات المجتمع المدني اهمية الدراسة: : اولً 
 .دورىا في ترسيخ المفاىيـ الديمقراطية في المجتمع و 

بالنظر ألىمية الدور الذي تمارسو منظمات المجتمع المدني اشكالية الدراسة: : ثانياً 
 .المفاىيـ الديمقراطية  توجب البحث عف ىذا الدور في ترسيخ

لإلحاطة بموضوع البحث توجب الدراسة االجابة عمى التساؤالت فرضية الدراسة: : ثالثاً 
 األتية: 
مػػػػا ىػػػػي الديمقراطيػػػػة،  تعريفيػػػػا، التطػػػػور التػػػػاريخي لمديمقراطيػػػػة، خصػػػػائص  (1

 الديمقراطية 
 االصطالحي و ماىية المجتمع الحديث مفيومو المغوي  (2
 ني خصائص المجتمع المد (3
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 دور المجتمع المدني في ممارسة الياتو (4
 وسائؿ المجتمع المدني في التأثير عمى السمطة  (5

 .منهجية الدراسة نعتمد في دراستنا عمى المجتمع الوصفي التحميمي القانوني : رابعاً 
مبحث تمييدي يضـ ماىية الديمقراطية إلى  تـ تقسيـ الدراسةهيكمية الدراسة: : خامساً 

التميز بما و تطورىا التاريخي فضاًل عف خصائص الديمقراطية و يفيا مف حيث تعر 
ماىية المجتمع المدني مف إلى  يخالفيا مف مصطمحات، اما المبحث االوؿ فخصصناه

الخصائص اما المبحث الثاني فخصصناه لدور منظمات المجتمع و حيث التعريؼ 
 المدني في ترسيخ مفاىيـ الديمقراطية 

 مبحث تمهيدي 
 الديمقراطية" "ماهية

اليزاؿ محط انظار الدوؿ المتطمعة و بالتأكيد اف موضوع الديمقراطية كاف 
 لمديمقراطية باعتبارىا حكـ الشعب بواسطة الشعب لذلؾ توجب عمينا تقسيـ ىذا المبحث

 مطمبيف إلى 
 تطورىا التاريخي و تعريؼ الديمقراطية : المطمب االوؿ
 عف غيرىا مف المصطمحات تميز الديمقراطية: المطمب الثاني
 الديمقراطية عناصر : المطمب الثالث

 المطمب الول
 تطورها التاريخيو تعريف الديمقراطية 

لمديمقراطية تعاريؼ مختمفة نتناوليا فضاًل عف التطور التاريخي الذي مرت بو، عميو 
 فرعيف إلى  نقسـ المطمب االوؿ

عددت التعاريؼ الخاصة بالديمقراطية منيا لقد ت الفرع الول: تعريف الديمقراطية: 
 "اف االدارة المتعددة لممدينة ىي مصدر السيادة"  (1)تعريؼ افالطوف 

                                                           

 13ص 2002داس انذٕساٌ، ديشك،  1( فائض ْشاو انشاص٘، َؼى نهذًٚمشاطٛح ال نهذًٚمشاطٛح، ط1)
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نوع و لوف مف الواف الحكـ و طو حسيف "مظير مف مظاىر الحياة السياسية .كما عرفيا د
 بنفسو مف يحكمو"و مف انواع النظـ التي يجعؿ الحكـ لمشعب يختار لنفسو 

ابعد االزمنة إلى  تمتد جذور الديمقراطية: ني: التطور التاريخي لمديمقراطيةالفرع الثا
لكنيا تختمؼ مف حيث المعنى الحديث لمديمقراطية مثؿ و الروماف و حث عرفيا االغريؽ 

يعد الفرنسي فميب بوف و  .الحريات الرئيسية بسبب سمطة الدولة المطمقة عمى االفراد 
 (1)طية لتأكيد سيادة الشعب اوؿ مف اعتمد عمى مبدأ الديمقرا

االدارة المتعددة لممدينة اي و كذلؾ فقد ذكرىا افالطوف حيث قاؿ اف مصدر السيادة ى
كما و ثالث انواع  ممكية، ارستقراطية، دستورية، إلى  الحكوماتو الشعب كما قسـ ارسط

 (2) يقصد بالحكومة الجميورية الحكومة التي يتولى زماـ االمور فييا جميور الشعب

 المطمب الثاني
 تيمقراطية عن غيرها من المصطمحاتميز الد

غيرىا مف المصطمحات و ثمة اختالفات عديدة بيف مصطمحات الديمقراطية        
 المشابية ليا سنتناوليا وفقًا لما يأتي: 

قد يطمؽ عميو بعض و الثيوقراطية: حيث ترجع اصؿ السمطة "السيادة" الو اهلل   - أ
" اال اف ىذه التسمية قد القت انتقادًا شديدًا مف قبؿ بعض النظريات "الدينية

الفقياء ألف التسمية ال تعتبر ترجمة صحيحة لالصطالح الفرنسي مف ناحية 
طغيانيـ مف ناحية اخرى ليذا فاف و ألنو استخدمت لتسويغ استبداد الحكاـ و 

 (3)الديف بؿ ىي في الحقيقة ضد الديف إلى  الثيوقراطية ال تستند

تقود و ( 1679-1588توماس ىوبز)إلى  تنسبو ىي ايدولوجية و : تبداديةاالس - ب
 فترة القروف الوسطى التي شيدت مذىب الحؽ االليي لمممؾ الداعإلى  جذورىا
 يعود جذورىاو ضرورة الغاء القيود عمى تصرفات الحكومة متمثمة بالممؾ إلى 

                                                           

، داس انُشش ٔ انرٕصٚغ، انماْشج، 1يذًذ َصش يُٓا، ذطٕس انُظشٚاخ ٔ انًزاْة انفكشٚح، ط.( د1)

 214، ص2006

 171، ص2005ٔائم ػثذانهطٛف انماضٙ انفضم، اصٕل انؼًم انُٛاتٙ،  .( د2)

، داس انًذٖ نهُشش، 1ػثذانْٕاب دًٛذ سشٛذ، انرذٕل انذًٚمشاطٙ ٔ انًجرًغ انًذَٙ، ط .( د3)

 90، ص2003عٕسٚا، 
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نوف ة ال تتقيد يقصد بيا الدولة التي ال تخضع لمقاو الحضارة السومرية ى إل
  (1)بأحكامو 

عمة انفراد شخص واحد و حيث تقوـ عمى الممكية المطمقة : الدكتاتورية - ج
لكف الدكتاتور ال يتولى الحكـ بالوراثة بؿ يصؿ بجيوده الشخصية و بالسمطة 

  (2)نفوذ و احيانًا اخرى عف طريؽ ما يتمتع بو مف انصاره مف قوة و 

 المطمب الثالث 
 ة""خصائص الديمقراطي

مف خالؿ تعريؼ الديمقراطية نستطيع استخالص العناصر المكونة ليا تتمثؿ         
 ثالثة عناصر الحرية، المساوة، التعددية

التي تعني اف يعامؿ كؿ االفراد ـ دوف اي تفرقة عمى قدـ المساواة  داخؿ و  : المساواة
ة االنساف لغيره التي تتطمب نفي عبوديو االعتراؼ بكرامتيـ االنسانية و المجتمع 

ال و ال حؽ و مف خمؽ اهلل تعالى فكؿ البشر عباد اهلل فال سيادة لفرد عمى اخر 
 (3)وصاية ألحد عمى االخر 

ىي المكنة التي تقود لكؿ انساف لكي يتصرؼ عمى وفؽ يتصوره مف غير اف و : الحرية
ىذا التعريؼ و يخضع ألي ارغاـ غير ذلؾ ضروري لضماف حرية االخريف 

بالتالي يستبعد كؿ المناقشة و ببساطة بطرح الحرية كمعطية موجودة يتميز 
 (4)حوليا فاإلنساف حر طالما ال يخضع اال لنفسو 

النقد  و فكري يمارس الناس فيو الحوار و ىي تعني وجود مجاؿ اجتماعي و : التعددية
 بالتالي التعايش في اطار السمـ القائـ عمى الحموؿو العطاء و االخذ و االعتراض و 

 (5)الوسطى المتنامية 

                                                           

 191، ص2003، االعكُذسٚح، 4( ػثذانغُٙ انثغَٕٛٙ، انُظى انغٛاعٛح، يُشأج انًؼاسف، ط1)

َؼًاٌ ادًذ انخطٛة، انٕعٛظ فٙ انمإٌَ انذعرٕس٘ ٔ انُظى انغٛاعح، داس انثمافح نهُشش ٔ  .( د2)

 289، ص2006، ػًاٌ، 1انرٕصٚغ، ط

 214ػثذانغُٙ تغَٕٛٙ، يصذس عاتك، ص .( د3)

 47ػثذانغُٙ تغَٕٛٙ، يذس عاتك، ص  .( د4)

انؼشتٙ، يشكض انذساعاخ  ػهٙ خهٛفح انكٕاس٘، ٔ اخشٌٔ، انًغأنح انذًٚمشاطٛح فٙ انٕطٍ .( د5)

 88، ص1984، تٛشٔخ، 1انؼشتٙ، ط



 ىى(0202لعامى)ا(/53(/العددى)9لمجلدى)/اوالسواسوةىمجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

452 

 المبحث الول
 ماهية المجتمع المدني

 المطمب الول: المفهوم المغوي لممجتمع المدني
التعريؼ المغوي لممجتمع المدني يقتضي البحث في الجذور المغوية لكممات ىذا       

 ىي: و المصطمح 
 ضـ بغضو متفرؽ لتوحيدهو جمعا، وصؿ ما ىو كممة مشتقة مف جمع المجتمع: : اولً 

وحد و ألفيا و وصؿ ما انقطع: "اهلل يجمع شممنا، جمع القموب و بعض  إلى 
 (1)بينيا"

مراتبو و الجتماع: حياة اجتماعية خاصة بالمجتمع إلى  اجتماعي: منسوب
المجتمع جمعيا مجتمعات، و المختمفة "النظاـ االجتماعي، الفئات االجتماعية" 

وجوه  .روابط مشتركة و يـ بمصالح جماعة مف الناس يرتبط اعضاؤىا فيما بين
 (2)اعيانو و المجتمع: سادتو 

يقصد بكممة مدني، ساكف و ىي جمع مدينة، و كممة مشتقة مف مدف ثانيًا: المدني: 
بتنظيـ العالقات بيف مواطنييا مثؿ "زواج و مدينة ابف مدينة، خاص بالدولة 

 .ف مدإلى  مدني منسوبو    (3)مدني / دفاع مدني / مسؤولية مدنية"
المجتمع اإلنساني المثالي الذي يسير عمى ىدى االخالؽ و المجتمع المدني: ىو 

 .(4)التي ال تتوفي في عامة الناس 
 المطمب الثاني 

 .مفهوم المجتمع المدني اصطالحاً 
تنوعػػت ىػػذ التعريفػػات حسػػب االخػػتالؼ و تعػػددت التعريفػػات الخاصػػة بػػالمجتمع المػػدني، 

المرادؼ ليػذه و توجيو الفكري، و ليو صاحب التعريؼ في السياؽ الحضاري الذي ينتمي ا

                                                           

 14، ص1999يخراس انصذاح، يكرثح نُثاٌ، تٛشٔخ،  :( يذًذ تٍ اتٙ تكش انشاص1٘)

 545( انًصذس َفغّ، ص2)

 1337، ص2001، تٛشٔخ، 1( انًُجذ فٙ انهغح، ط3)

 1338( انًصذس َفغّ، ص4)



 دراسةىقانونوةىتحلولوةىدورىمنظماتىالمجتمعىالمدنيىفيىترسوخىالمفاهومىالدومقراطوةى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

422 

منظمػػات المجتمػػع المػػدني و اسػػتعماؿ مصػػطمح مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني او التعريفػػات ى
العراقػػػي لمفيػػػـو المجتمػػػع المػػػدني فػػػي و لفقػػػو العربػػػي و سنوضػػػح تعريفػػػات الفقػػػو الغربػػػي و 

 .الفرعيف التالييف 
نشأت فكرة المجتمع المدني في  :غربيالمجتمع المدني حسب المفهوم ال: الفرع الول

المجتمعات الغربية في تمؾ الفترة التي نشأت فييا فكرة الدولة بوصفيا احد اشكاؿ 
قد جاءت كتابات العقد و  .( 1)االجتماعي لألفراد داخؿ المجتمع و التنظيـ السياسي 

ف الذيو جاف جاؾ رسو عمى رأسيـ توماس ىوبز و االجتماعي خالؿ القرف السابع عشر 
إعالف القطيعة مع النظاـ القديـ الذي كاف يقوـ عمى أسس عدة مف بينيا إلى  نادوا

المجتمع و ذلؾ مف اجؿ تاسيس نظاـ جديد تقوـ فيو الدولة و الحؽ اإلليي لممموؾ، 
 . (2)بأدوار عدة مطموبة مف اجؿ التطور في السياؽ الديمقراطي 

وسطى التي كانت تقوـ عمى فمسفة فمنذ اف بداء الفكر الغربي ييجر افكار العصور ال
 عصر النيضة، استناداً و تبني افكار تتفؽ إلى  يتجوو استبداد السمطة، و نظاـ اإلقطاع 

نظريات العقد االجتماعي، بدأت تظير افكار تنادي باعتبار المجتمع سابقًا عمى إلى 
فقد كاف  . (3)رقييا و مصدر شرعية الدولة و قادرًا عمى تنظـ نفسو خارج الدولة و الدولة 

اتخذ شكؿ و المجتمع القائـ عمى التعاقد ولو المجتمع الدني عد المفكر توس ىوبز ى
اف الممكية المطمقة التي يزعـ إلى  اما المفكر جوف لوؾ فقد انتيى، (4)الحكـ المطمؽ

البعض انيا نمط الحكـ الوحيد، ال تتفؽ مع طبيعة المجتمع المدني فيي ليست شكاًل 
انو يمكف عزؿ و مصدر شرعية الدولة و يرى لوؾ ا المجتمع ىو مدني، مف اشكاؿ الحكـ ال

 يفضؿ لوؾ و السمطة اذا تمردت عمى العقد الذي وقعتو، 

                                                           

ٔ دٔسْا فٙ دًاٚح انذمٕق ٔ انذشٚاخ، اطشٔدح ( أدٚة يذًذ جاعى، يؤعغاخ انًجرًغ انًذَٙ 1)

 10، ص2009ياجغرٛش، كهٛح انمإٌَ، جايؼح ذكشٚد 

انًجرًغ انًذَٙ فٙ انخثشج االعٕٛٚح، جايؼح انماْشج، يشكض  :ياجذ صانخ .جاتش ػٕض، د .( د2)

 14، ص2010انذساعاخ االعٕٛٚح، 

فٙ انُظاو انمإََٙ انذٔنٙ، داس انُٓضح  انًُظًاخ انذٔنٛح غٛش انذكٕيٛح :عؼٛذ عانى جٕٚم .( د3)

 12، ص2003-2002انؼشتٛح، انماْشج، 

، يشكض دساعاخ انٕدذج انؼشتح، تٛشٔخ، 1انًجرًغ انًذَٙ )دساعح َمذٚح(، ط :ػضيٙ تشاسج .( د4)

 77، ص1998
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 ( 1)والحرب االىميةالعزؿ المنظـ عف طريؽ االنتخابات الدورية بداًل مف العصياف المدني 

السيادة ال  القوؿ بافإلى  في نظريتو عف العقد االجتماعو وذىب المفكر جاف جاؾ رس
تفويض، و تقبؿ التجزئة ألنيا في الشعب الذي يستحيؿ اف تكوف بموجبو محؿ تنازؿ ا

ىي و لكنيا تبقى مطمقة و تصبح سيادة الشعب و واف الصالحية المطمقة لمحاكـ تنقمب 
يتضح و  .ليس مجموع االرادات و ىي ارادة الجميع و االرادة العامة إلى  سيادة كمية تستند

ة مؤسسات المجتمع المدني التي استعممت في الغرب في عيد مما سبؽ اف عبار 
لتي تأسست عمى و المجتمعات التي تجاوزت حالة الطبيعة إلى  النيضة، كانت تشير

المجتمع و افرز الدولة فالعبارة كانت تدؿ عمى الدولة و عقد اجتماعي وحد بيف االفراد 
 (2)معًا 

لمجتمػع المػدني فػػي اوربػا كػؿ مػػف امػا فػي العصػر الحػػديث فقػد تصػدى لفكػػرة مؤسسػات ا
غرامشػػي، حيػػث يػػرى ىيجػػؿ اف المجتمػػع المػػدني يػػتـ و انطونيو مػػاركس و الفيمسػػوؼ ىيجػػؿ 

طػػارا طبيعيػػا ليػػا و بعػػد بنػػاء الدولػػة، وانػػو لػػيس شػػرطًا لمحريػػة  متكػػوف مػػف افػػراد ال و ىو  .ا 
يػػروف سػػوى مصػػالحيـ الخاصػػة ويتعػػامموف فيمػػا بيػػنيـ لتحقيػػؽ حاجػػاتيـ الماديػػة، اي اف 

إلػػػى  بحاجػػػةو عمػػػى ىػػػذا فيو االنانيػػػة، و مجتمػػػع الحاجػػػة و المجتمػػػع المػػػدني عنػػػد ىيجػػػؿ ى
 (3)المراقبة الدائمة مف طرؼ الدولة 

مؤسسات المجتمػع المػدني باعتبارىػا االسػاس الػواقعي لمدولػة، اي إلى  اما ماركس فنظر
يرى فيػػػػو مجػػػػاال لمصػػػػراع الطبقػػػػي و انػػػػو ربػػػػط مفيػػػػـو المجتمػػػػع المػػػػدني باالقتصػػػػاد، فيػػػػ

الدولػة بوصػفو و يحػدد المسػتوى السياسػي او يشكؿ الحياة االجتماعيػة قبػؿ نشػؤ الدولػة و ىو 
مػاركس و وبذلؾ يتضح اف االختالؼ بيف ىيجؿ  .( 4)مستوى تطور العالقات االقتصادية 

                                                           

يصذس ح يا جذ فخش٘،َمالً ػًٍ ادٚة يذًذ جاعى،ذشجً(جٌٕ نٕن فٙ انذكى انًذَٙ،1)

 11عاتك،ص

 13يصذس عاتك، ص :عؼٛذ عانى جٕٚهٙ .د (2)

انشثكح  . 1، ص2008( دًٛذ كاظى شزس: يفٕٓو انًجرًغ انًذَٙ ٔ خصائصّ، جشٚذج انصثاح، 3)

 www.nauss.com :انؼانًٛح نهًؼهٕياخ

 2( دًٛذ كاظى شزس: يصذس عاتك، ص4)
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يػػرى و كػػاف مػػاثاًل فػػي اقػػرار االوؿ بأىميػػة الدولػػة فػػي حػػيف تعمػػؿ مػػارؾ مػػف اىميػػة الدولػػة 
 (1)حسابيا اىمية المجتمع المدني عمى 

مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني بعػػده جػػزء إلػػى  امػػا الفيمسػػوؼ االيطػػالي غرامشػػي فانػػو ينظػػر 
مجتمػع سياسػي، االوؿ وظيفتػو و مجتمػع مػدني إلػى  مف البنيػة الفوقيػة، ىػذه البنيػة تنقسػـ

 .( 2)االكراه و وظيفة الثاني السيطرة و الييمنة عف طريؽ الثقافة 

لػيس شػانا بحتػا، و المجتمع المدني مفيـو صػراعي اي اف غرامشي يؤكد عمى اف مفيـو 
الطبقػػػات الكادحػػػة اف تواجػػػو االيدولوجيػػػة الرأسػػػمالية و حيػػػث يتعػػػيف عمػػػى الطبقػػػة العامػػػة 

دورىػػا و الثقافػػة السػػائدة بثقافػػة مضػػادة، ممػػا يعػػزز اسػػتقاللية مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني و 
التضػامف الجمػاعي  قدرتػو عمػى ممارسػةو في حمايػة اإلنسػاف العػادي مػف سػطوة الدولػة، 

  .(3)التأثير عمى سياساتيا العامة  وفي مواجيتيا مما يمكنو مف الضغط عمييا 

مف المحػاوالت االخػرى التػي حاولػت تحديػد المقصػود بػالمجتمع المػدني، تعريػؼ مػارتف و 
تمػػؾ المؤسسػػات التػػي تػػنظـ داخػػؿ المجتمػػع و حيث يؤكػػد عمػػى اف المجتمػػع المػػدني ىو شػػ
يتضػػػمف المؤسسػػػات التقميديػػػة دور العبػػػادة و ولػػػة كجيػػػاز لحكػػػـ يكػػػوف دورىػػػا خػػػارج الدو 
مؤسسػػػػات حديثػػػػة كوسػػػػائؿ و كػػػػذلؾ عناصػػػػر و غيرىػػػػا و النقابػػػػات و التحػػػػادات و االحػػػػزاب و 

 . (4)الحركات االجتماعية و الصحافة و االعالـ 

وعمػػى الػػرغـ مػػف تعػػدد المسػػاىمات فػػي صػػياغة مفيػػـو المجتمػػع المػػدني فػػي اطػػار الفقػػو 
اصر مشتركة يوافؽ عمييا اغمب الذيف تحدثوا عف المجتمع المدني الغربي فاف ىناؾ عن

 -مف اىـ ىذه العناصر: و 
 .اف مؤسسات المجتمع المدني رابطة اختيارية يدخميا االفراد طواعية  -1
تمتعيا و المجتمع السياسي الزماف الستقرار مؤسسات المجتمع المدني و الدولة ا -2

 .ادائيا لوظائفيا و بوحدتيا 

                                                           

دساعاخ انششق األٔعظ، انًجرًغ انًذَٙ انًفٕٓو ٔ االتؼاد، يشكض  :ػثذانشدًٍ ادًذ ْٛجاٌ .( د1)

 www.kapi.org :، انشثكح انؼانًٛح نهًؼهٕياخ4، ص2003
 116ص،1986تغذاد، تغذاد،خ انؼايحنؼهى االجرًاع انغٛاعٙ،يطثؼحجايؼحانًالي(دغاٌ يذًذ شفٛك:2)

 16ياجذ صانخ، يصذس عاتك، ص .جاتش ػٕض، د .( د3)

 16ياجذ صانخ، يصذس عاتك، ص  .جاتش ػٕض، د .( د4)
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لكنيػا و ري اف تكوف الدولػة القائمػة فػي المجتمػع المػدني دولػة ديمقراطيػة ليس مف الضرو 
في كؿ االحواؿ غير مطمقة السمطة تخضع في اداء مياميا لقواعػد الشػرعية الدسػتورية، 
سواء وضع ىذه القواعد برلمػاف تنتخبػو اغمبيػة المػواطنيف اـ تولػدت عبػر تطػور تػاريخي 

 . (1)الحاؿ في انكمترا و طويؿ كما ى

المصطمحات و تعددت التعريفات : المجتمع المدني حسب المفهوم العربي فرع الثاني:ال
التي استخدميا الفقو العربي في تعريؼ المجتمع المدني، فقد عرفو البعض أف المجتمع 

لييا الشعبية "غير الرسمية" التي ينظـ و الروابط و الجمعيات و المدني "مجموع المنظمات  ا 
ثقافية و سياسة و ينشطوف مف خالليا لتحقيؽ اغراض اقتصادية و الناس الييا باختيارىـ 

فيما عرفو البعض االخر بانو  . (2) يفعموف ذلؾ مستقميف عف الدولة "و عامة و فئوية ا
"المجتمع الذي تنظـ فيو العالقات بيف افراده عمى اساس الديمقراطية، اي اف المجتمع 

تحتـر فيو حقوؽ و ة حزبية المدني يمارس فييا الحكـ عمى اساس اغمبية سياسي
الثقافية في حدىا االدنى عمى االقؿ، و االقتصادية و االجتماعية و المواطنيف السياسية 

بعبارة اخرى المجتمع الذي تقوـ فيو "دولة المؤسسات بالمعنى الحديث "المؤسسة" و 
 . (3) البرلماف، القضاء المستقؿ، االحزاب، النقابات، الجمعيات وغيرىا"

عرؼ المجتمع المدني بانػو " كػؿ المؤسسػات التػي تتػيح لألفػراد الػتمكف مػف  ىنالؾ مفو  
عرؼ ايضًا المجتمع المدني و ، (4) توسط الحكومة "و المنافع العامة  دوف تدخؿ او الخيرات 
التػي ترعػػى الفػػرد و غيػػر الحكوميػػة، و غيػػر اإلرثيػة و مجمػػؿ التنظيمػات االجتماعيػػة و بأنػو ى

في حيف يعؼ بعػض الكتػاب  , (5)جزية في الحياة العامة تعظـ قدراتو عمى المشاركة المو 

                                                           

صٚاد جٓاد دًذ انثٛاَٙ: يفٕٓو انذًٚمشاطٛح ٔ انًجرًغ انًذَٙ فٙ فكش االدضاب انغٛاعٛح انؼشالٛح ( 1)

 29، ص2005سعانح ياجغرٛش، كهٛح انؼهٕو انغٛاعٛح، جايؼح تغذاد،  .انًؼاصشج

( ػضخ انذجاص٘: انًجرًغ انًذَٙ ذجشتح يصش، انًجهح االجرًاػٛح انمٕيٛح، ذصذس ػٍ انًشكض 2)

 113، ص1995، 3، ع22انماْشج، يج –ذٕز االجرًاػٛح ٔ انجُائٛح انمٕيٙ نهث

( يذًذ ػاتذ انجاتش٘: اشكانٛح انذًٚمشاطٛح ٔ انًجرًغ انًذَٙ فٙ انٕطٍ انؼشتٙ، يجهح انًغرمثم 3)

 5، ص1993، تٛشٔخ، 197انؼشتٙ، يشكض دساعاخ انٕدذج انؼشتٛح، انؼذد

ذَٙ فٙ انٕطٍ انؼشتٙ ٔ دٔسِ فٙ ذذمٛك انًجرًغ انً :( عؼٛذ تٍ عؼٛذ انؼهٕ٘ ٔ آخش4ٌٔ)

 79، ص2001، يشكض دساعاخ انٕدذج انؼشتٛح، تٛشٔخ، 2انذًٚمشاطٛح، ط

انًجرًغ انًذَٙ ٔ انرذٕل انراسٚخٙ فٙ انٕطٍ انؼشتٙ، انكاذة االٔل، يجهح  :عؼذ انذٍٚ اتشاْٛى (5)

 14، ص1991انذًٚمشاطٛح، يشكض دساعاخ انرًُٛح انغٛاعٛح ٔ انذٔنٛح، انماْشج، 
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إلػى  العراقييف المجتمع المدني بأنو " كؿ تجمع بشري خارج مف حالة الطبيعة )الفطريػة(
 (1)لحالة المدنية التي تتمثؿ بوجود ىيأت سياسية قائمة عمى اتفاؽ تعاقدي" 

تمثػػػؿ مرتكػػػز الحيػػػاة المؤسسػػػات التػػػي و التنظيمػػػات و عرفػػػو اخػػػروف بأنػػػو "مجمػػػؿ البنػػػى و 
 . (2)االقتصادية التي ال تخضع مباشرة لييمنة السمطة" و السياسية و االجتماعية و الرمزية 

الدولػة و عرؼ المجتمع المدني ايضػًا بأنػو " المنظمػات التػي تعمػؿ بػيف مسػتويي العائمػة و 
  (3)  العمؿ التجاري"و في نفس الوقت تتمتع بدرجة مف االستقاللية عف كؿ مف الدولة و 

االفراد، و فضاء تقع وسطًا بيف الحكومة و في حيف يعرفو آخروف "تنظيمات تكوف حيزًا ا
والحريات ترتقب، الدور الرئيس الذي تمارسو الحكومة لصيانة الحقوؽ و تطؿ 

 (4)"االساسية
مف خالؿ التعريفات السابقة لممجتمع المدني نجد اف البعض يطمؽ عميو بالمؤسسات و 
يمكف استخالص و االفراد، و اف حيز عمميا يقع بيف الدولة و مات، التنظيو المنظمات او ا

المنظمات التي تتكوف مف االفراد بصورة و التعريؼ االتي لممجتمع المدني " المؤسسات ا
اقتصادية و تكوف ليا اىداؼ محددة سياسية او تتمتع باستقاللية عف الدولة و طوعية 

 .ثقافية"و اجتماعية او ا
 المطمب الثالث

 ظمات المجتمع المدنيمميزات من
الكيانات و يتمتع المجتمع المدني بالعديد مف خصائص التي تميزه عف غيره مف الييئات 

 يمكف اجماؿ ىذه الخصائص: و القانونية االخرى 

                                                           

، يؼٓذ انذساعاخ 1انًجرًغ انًذَٙ فٙ ػشاق يا تؼذ انذشب، ط :فانخ ػثذ انجثاس .( د1)

 11، ص2006االعرشاذٛجٛح، تغذاد، 

، يشكض 27انًجرًغ انًذَٙ ٔ انذٔنح فٙ انؼشاق، يجهح دساعاخ انذٔنٛح، انؼذد :عراس انذنًٛٙ .( د2)

 62، ص2005انذساعاخ انذٔنٛح، تغذاد، 

يغرمثم انًجرًغ انًذَٙ فٙ انؼشاق "دساعح لإََٛح فٙ اطاس دشكح انًجرًغ  :ًد انغؼذ٘( ٔعاو َؼ3)

(، يشكض انذساعاخ االلهًٛٛح، جايؼح انًٕصم، آراس 2انًذَٙ انؼشالٙ"، عهغهح أساق إلهًٛٛح )

 2، ص2007

هثمافح ٔ ، داس انًذٖ ن1انرذٕل انذًٚمشاطٙ ٔ انًجرًغ انًذَٙ، ط :ػثذ انْٕاب دًٛذ سشٛذ .( د4)

 89، ص2003انُشش، عٕسٚا، 
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عمػى االصػػح المشػاركة الطوعيػػة التػي تميػػز و تتمثػؿ فػػي فكػرة الطوعيػػة او التطػوع  -1
الجتماعيػػػػة المفروضػػػػة بنػػػػى المجتمػػػػع المػػػػدني عػػػػف بػػػػاقي تكوينػػػػات او تكوينػػػػات 

 . (1)المتوارثة تحت اي اعتبار و ا

االسػػػػػتقالؿ يقصػػػػػد بػػػػػو اال تكػػػػػوف المؤسسػػػػػة خاضػػػػػعة لغيرىػػػػػا مػػػػػف المؤسسػػػػػات  -2
توجيػو نشػاطيا و تابعػة ليػا بحيػث يسػيؿ السػيطرة عمييػا، و االفراد او الجماعات او ا

 . (2) الوجية التي تتفؽ مع رؤية المسيطر

جتمػػع المػػدني تقػػـو عمػػى المسػػاواة بػػيف تنظيمػػات المو المسػػاواة اي اف مؤسسػػات  -3
غيرىػػا مػػف و السياسػػي او عػػدـ ايجػػاد اي نػػوع مػػف التمييػػز العرقػػي او افػػراد المجتمػػع 

 .الفوارؽ 
الػػػدور الػػػذي تقػػػوـ بػػػو ىػػػذه المنظمػػػات عػػػف طريػػػؽ التػػػأثير عمػػػى الدولػػػة و الغايػػػة  -4

خاصػة و تعػود بالفائػدة عميػو و لتحقيػؽ اىػداؼ معينػة تخػص سػائر افػراد المجتمػع 
 .ؿ مراقبة السمطاتفي مجا

تسػػػاعد و االسػػػتقالؿ المػػػالي مػػػف أىػػػـ الخصػػػائص التػػػي تميػػػز المجتمػػػع المػػػدني  -5
ممارسػة الرقابػة عمػػى و مؤسسػات المجتمػع المػػدني عمػى القيػاـ بػػدورىا و منظمػات 

السػمطة فػي تمويػؿ ىػذه المنظمػات و اعماؿ سمطات الدوؿ، فكمما تدخمت الدولػة ا
توجيػو انشػطتيا بمػا يخػدـ مصػالح  التػدخؿ فػيو تصػح الموجػو لرئيسػي ألعماليػا 
 .الدولة بعيدًا عف افراد المجتمع 

 المبحث الثاني
 دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية

خاصة في ضؿ االنظمة و لممجتمع المدني دور ميـ في ممارسة السيادة        
المجتمع المدني مؤسسات و الديمقراطية، حيث تتـ ىذه الممارسة عف طريؽ منظمات 

وسائؿ عديدة في مارستيا عف و تتخذ ىذه المؤسسات طرؽ و التي تتشكؿ في الدولة، 
تستخدـ ىذه المؤسسات وسائؿ عديدة في ممارسة السيادة و طريؽ التأثير عمى السمطة 
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بالتالي ترسيخ اسس الديمقراطية مف خالؿ الضغط عمى السمطة الموجودة في الدولة و 
نيف تحقؽ المصالح التي تدافع عنيا ىذه المؤسسات مما يجعؿ قواو إلصدار قرارات ا

سيتـ في ىذا المبحث دراسة و القوانيف كأنيا صدرت عف ىذه المؤسسات، و ىذه القرارات 
الوسائؿ التي تستخدميا مؤسسات المجتمع المدني في التأثير عمى السمطة في المطمب 

مع المدني في السمطة نخصص ثالث مطاليب لبحث تأثير مؤسسات المجتو االوؿ، 
المطمب الخامس لمعوامؿ المؤثرة في و السمطة القضائية و السمطة التنفيذية و التشريعية 

 .ممارسة المجتمع المدني لدوره في السيادة
 المطمب الول

 .وسائل المجتمع المدني في التأثير عمى السمطة العامة
ى السمطة لمحصوؿ طرؽ عدة لمضغط عمو تستعمؿ مؤسسات المجتمع المدني وسائؿ 

افراد المجتمع بصورة عامة و اصدار قوانيف تفيد اعضاء ىذه المؤسسات و عمى قرارات ا
 مف اىـ ىذه الوسائؿ: و خاصة في المسائؿ التي تيـ جميع افراد المجتمع و 

يعد االعالـ مف اىـ الوسائؿ التي تستخدميا منظمات  التأثير عن طريق العالم:: اولً 
ما و في التأثير عمى الدولة عف طريؽ ما تقـو بو مف حمالت اعالمية المجتمع المدني 

تعديؿ وجيات نظر المسؤوليف و تنشره مف مطبوعات لغرض التأثير عمى السياسييف 
اذىاف إلى  ايصاؿ رغبات المجتمعو قراراتيـ مف خالؿ اعطائيـ معطيات جديدة او 

تعوف بو مف استقاللية تختمؼ عف تأثير العالف بارزًا عمى البرلماف لما يتمو يبدو السمطة 
 اعضاء الحكومة

تتـ ىذه الوسيمة عف طريؽ ما تقدمو منظمات  :المشاركةو بواسطة التشاور : ثانيا  
في حالة طمب السمطة و التنفيذية او السمطة التشريعية اإلى  المجتمع المدني مف مشورة

تشريع جديد و نوف االتشريعية مف منظمات المجتمع المدني ابداء رأييا في اصدار قا
خاصة في حالة اصدار الدساتير الجديدة حيث تقوـ المجنة التي تصوغ الدستور و 

اخذ رأييا في مواد الدستور، وكذلؾ االتصاالت و باستشارة منظمات المجتمع المدني 
التي تقوـ بيا منظمات المجتمع المدني مع اعضاء البرلماف لتوضيح وجيات نظرىا 

 .اء البرلماف ابداء المشورة ألعضو ا
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استمالتو مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني و يمعب الرأي العاـ  :دور الرأي العام: ثالثاً 
وسائؿ إلى  المجوءو دورًا ميمًا في التأثير عمى السمطة مف خالؿ االستفتاءات الشعبية 

وف قرار معيف في بعض االحياف قد يكو العالـ لبياف رأي افراد المجتمع في قانوف ا
القرارات مف قبؿ السمطة و تيييج الرأي العاـ لو دور كبير في منع تمرير بعض القوانيف ا

. 
لمؤسسات المجتمع المدني دور بارز في التأثير عمى عممية  :النتخابات -رابعًا:

دعـ لممرشحيف الذيف تعتقد بأنيـ و االنتخابات مف خالؿ ما تقوـ بو مف دعاية انتخابية 
كذلؾ مراقبة عممية و دافيا المتمثمة في تحقيؽ مصمحة المجتمع، االصمح لتنفيذ اى

االنتخابات مف خالؿ اعضاء ىذه المؤسسات، فتأييد ىذه المؤسسات لشخصيات معينة 
دخالياو فوزىا في االنتخابات و  السمطة في الدولة يساعدىا عمى تنفيذ اىدافيا، مما إلى  ا 

كما اف لمتقارير التي تقدميا بشأف  بصورة غير مباشرة،و يجعؿ ليا دور في السمطة ول
شرعية السمطة و االنتخابات ليا اىمية كبيرة لمتعبير عف مدى شرعية ىذه االنتخابات 

 .التي تنبثؽ عنيا 
 المطمب الثاني

 دورها في التأثير عمى السمطة التشريعيةو منظمات المجتمع المدني 
رلماني تمعب منظمات خاصة النظاـ لبو في ظؿ وجود االنظمة الديمقراطية       

المجتمع المدني دورًا كبيرًا في التأثير عمى السمطة التشريعية، إذ اف ىذه السمطة ىي 
الميداف الرئيسي لنشاط مؤسسات المجتمع المدني، خاصة في الدوؿ ذات النظاـ 

في الدوؿ ذات النظاـ البرلماني التي تفوؽ فييا قوة المجمس التشريعي قوة و الرئاسي، 
 .( 1) الحكومة

فكمما كانت الحكومة ديمقراطية فإنيا تجذب الييا مؤسسات المجتمع المدني، السيما 
المؤسسات التشريعية إذ تجد ىذه المؤسسات فرصتيا لتحقيؽ اىدافيا مف خالؿ العممية 

 . (2)التشريعية بالموافقة عمى مشروع قانوف اـ رفضو اـ تعديمو 
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عف طريؽ و لتشريعية" عف طريؽ انشطة اعضائو ايمكف التأثير عمى البرلماف "السمطة او 
الذي يرفض التعاوف لف يمقى مساندة عندما و العضو التحدث الييـ في داخؿ المجمس 

 . ( 1)يحاوؿ إعادة ترشيح نفسو لالنتخابات 

ميمًا في مجاؿ سف و معموـ اف برلمانات الدوؿ الديمقراطية تمعب دورًا كبيرًا و كما ىو 
تتجسد بالمناقشات التي و ة سف القوانيف تتطمب اجراءات معينة بما اف عمميو القوانيف، 

تجري داخؿ البرلمانات، فاف مؤسسات المجتمع المدني يمكنيا اف تمعب ورًا ميمًا في 
البرلماني مف اراء تجسد رأي ىذه المؤسسات، و ىذا المجاؿ، مف خالؿ ما يقدمو العض

طة اعضاء البرلماف، األمر الذي ىكذا تساىـ ىذه المؤسسات في اقرار القوانيف بواسو 
 .(2)البرلماف و تحقيؽ التجاوب بيف ىذه المؤسسات إلى  يؤدي

بيذا تستطيع مؤسسات المجتمع المدني ممارسة دورىا في التأثير عمى السمطة و 
ممارسة عممية الضغط و التشريعية بطرؽ عديدة، مف خالؿ االتصاؿ بأعضاء البرلماف 

ممارسة الضغط و مشاريع عمى االستفتاء العاـ، كذلؾ في حالة طرح الو عمييـ، 
االعالـ عمى مناقشة ىذه المشروعات مما يجعؿ و تشجيع الرأي العاـ و االعالمي 

ىذا يجعؿ و السمطة التشريعية تأخذ ىذه الضغوط بنظر االعتبار في عممية التشريع، 
 .مؤسسات المجتمع المدني شريكًا في ممارسة السيادة 

مع المدني التي ليس ليا صالحيات مباشرة بوزارات الحكومة كما أف مؤسسات المجت
مع اعضاء البرلماف، و مصالحيا تحاوؿ بوسيمة اخرى اقامة عالقات مع االحزاب او 
تركز اىتماميا عمى اعضاء و تتجاىؿ بعض مؤسسات المجتمع المدني االحزاب ذاتيا و 

ت المجتمع المدني البرلماف بصرؼ النظر عف انتماءاتيـ الحزبية، حيث لجأت مؤسسا
انشاء مكاتب خاصة في كؿ انحاء الدولة زودتيا إلى  في الواليات المتحدة االمريكية

ميمة ىذه المكاتب ىي تزويد اعضاء و وجاؿ القانوف، و الناشريف و بطائفة مف الكتاب 
 . (3)الكونجرس بالمعمومات االزمة بشأف موضوع معيف
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اعضائيا في إرساؿ أالؼ الخطابات فضاًل عف استخداـ منظمات المجتمع المدني 
المشرعيف، فعمى سبيؿ المثاؿ قامت الجمعية الوطنية لمرماية في عاـ إلى  البرقياتو 

بإنفاؽ ما يقارب مميوني دوالر لتحث اعضائيا عمى االتصاؿ بكبار المشرعيف،  1988
المر مكاتب الكونجرس، اإلى  كانت النتيجة تدفؽ اكثر مف عشرة مالييف رسالة بريديةو 

الذي حاؿ دوف اقرار مشروع قانوف يحدد فترة مدتيا سبعة اياـ قبؿ اف يحؽ لمفرد شراء 
 . (1)ما عكسو ذلؾ الضغط البريدي و ىو بندقية، 

 المطمب الثالث
 دورها في التأثير عمى السمطة التنفيذيةو منظمات المجتمع المدني 

لتنفيذية عمى اساس اف تحاوؿ مؤسسات المجتمع المدني التأثير عمى السمطة ا      
الذي ينبثؽ عنو التشريع، بؿ بإمكانيا احيانًا إحداث التغييرات في و اقتراح القوانيف ى

 . (2)كيفية التنفيذ و التشريعات التي يصدرىا البرلماف عف طريؽ التفسير 

االتصاؿ بأعضاء السمطة إلى  مف الطبيعي اف تتجو مؤسسات المجتمع المدنيو 
يتـ ىذا و مصالحيا، و التأثير فييـ كي تصدر القرارات التي تتفؽ التنفيذية لمحاولة 

مناقشة مؤسسات إلى  االتصاؿ بطريؽ مباشر في انكمترا حيث تمجأ الحكومة ىناؾ
المجتمع المدني المختمفة في القوانيف المقترحة، اما الواليات المتحدة االمريكية فتعتمد 

اغراؽ رئيس السمطة إلى  المقترحة مؤسسات المجتمع المدني المختمفة في القوانيف
وقؼ التصديؽ عميو و البرقيات لوقؼ تنفيذ قانوف ما، او التنفيذية بفيض مف الرسائؿ 

 .(3)اضافة مواد اخرى اليو و التوصية بحذؼ بعض مواده او ا

تحشيد الرأي العاـ لمضغط عمى إلى  في احياف اخرى تمجأ مؤسسات المجتمع المدنيو 
كوف ىذه المؤسسات مقتنعة بأف الوسائؿ التي تمتمكيا عاجزة الحكومة، وذلؾ عندما ت

الضغط عمى السمطة التنفيذية إلى  بذلؾ يمكنيا دفع الرأي العاـو عف تحقيؽ اىدافيا، 
مف خالؿ ما يبعث بو مف و احتجاجات او بواسطة ما يقوـ بو الشعب مف مظاىرات 
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في صورة خبر في برقيات، كما اف ىذه المؤسسات قد تعرض وجية نظرىا و رسائؿ 
يكتبوف عنو المقاالت التي تمفت نظر الجميور و المعمقوف و الصحؼ، فيتمقفو المحرروف 

 . (1)تثير انتباىو و 

 المطمب الرابع
 دورها في التأثير عمى السمطة القضائية و منظمات المجتمع الدني 

 تستطيع منظمات المجتمع المدني التأثير عمى ىذه السمطة بصور عديدة،       
كسب التأييد في المجاؿ القضائي و خاصة في التأثير غير المباشر و طرؽ مختمفة و 

اىـ ىذه الصور و عمى الرغـ مف اف معظـ الدساتير تكفؿ استقالؿ السمطة القضائية 
 -ىي: 
يمكف لمؤسسات المجتمع المدني اف تستعمؿ نفوذىا في االجراءات التنفيذية  -1

ب اختيار القضاة مف قبؿ السمطة التشريعية ؼ الدوؿ التي تأخذ بأسمو و ا
التشريعية، لممساعدة في اختيار القضاة الذيف تكوف فمسفتيـ في و التنفيذية ا

 .( 2)الحكـ مؤاتيو ألغراض ىذه المؤسسات 

اذا استطاعت مؤسسات المجتمع المدني اف تحظى بثقة السمطة القضائية،  -2
 .( 3)صديقة لممحكمة فإنيا يمكف ا تدخؿ في نزاع قانوني قائـ بالفعؿ بوصفيا 

تنشط مؤسسات المجتمع المدني في تزويد رجاؿ القانوف بما يمزميـ في اعداد  -3
عمى االخص القضايا التي تيـ بعض المصالح الخاصة بيذه و قضاياىـ، 

المؤسسات، اذا كاف مف اىـ االحكاـ التي استطاعت مؤسسات المجتمع 
ريكية الذي يقضي بعدـ حكـ المحكمة العميا االمو المدني الحصوؿ عمييا ى

كاف ذلؾ بضغط و دستورية فصؿ الممونيف عف البيض في المدارس االمريكية، 
 . (4)مف االتحاد القومي لمساعدة السود ىناؾ 

 
                                                           

 195عف كشاكش: يصذس عاتك، صكشو ٕٚ .( د1)

 104يصذس عاتك، ص :( أدٚة يذًذ جاعى2)

 159يصذس عاتك، ص  :كشو ٕٚعف كشاكش .( د3)

 158( انًصذس َفغّ، ص4)
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 المطمب الخامس
العوامل المؤثرة في ممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها في ترسيخ األسس 

 الديمقراطية
التيتػػؤثر بصػػورة سػػمبية عمػػى عمػػؿ منظمػػات المجتمػػع  ىنػػاؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ        
 -منيا: و المدني 
تعد ىذه الظروؼ مف ابرز المعوقات التي  :القانونيةو الظروف السياسية  -1

عمى الرغـ مف اف و تواجو منظمات المجتمع المدني في سبيؿ تحقيؽ عمميا، 
شكيؿ تصدر القوانيف التي تسمح بحرية تو الكثير مف الدوؿ تنص في دساتيرىا 

عمؿ مؤسسات المجتمع المدني، اال انيا تضع الكثير مف العراقيؿ تجاىيا، و 
تختمؼ درجة التدخؿ حسب طية النظاـ السياسي السائد في الدولة، ففي ظؿ و 

االنظمة الديمقراطية نجد اف مؤسسات المجتمع المدني تتمتع بحرية تامة، ال 
ر القوانيف، اما في ضؿ بؿ انيا في بعض االحياف تشترؾ مع الدولة في اصدا

اف تكوف عبارة عف و االنظمة الشمولية فإف منظمات المجتمع المدني ال تعد
المشاركة في ادارة و واجية لمنظاـ مما يفقدىا الكثير مف الحرية في العمؿ 

 .الشؤوف العامة 
تشكؿ ىذه الظروؼ عائقًا كبيرًا اماـ مؤسسات المجتمع الظروف القتصادية:  -2

إلى  بياإلى  وفر الموارد المالية الالزمة لقياميا بأنشطتيا يؤديالمدني فعدـ ت
اف تطمب و ىذا يجعميا رىينة بيد الدوؿ التي تدعميا، او جمب التمويؿ الخارجي 

في حالة و الدعـ مف الدوؿ مما يجعميا اداة بيد الدولة تنفذ سياستيا العامة 
 .تعطيؿ عمميا إلى  خروجيا عف ىذا اإلطار تقطع عنيا التمويؿ مما يؤدي

اف الوعي السياسي لدى افراد المجتمع  :درجة الوعي السياسي لدى المجتمع -3
شعورىـ بأىمية المشاركة بالحياة العامة، يسيؿ مف عمؿ منظمات المجتمع و 

تتيح ليا المطالبة بحقوؽ افراد المجتمع، فالجيود التي بذلت مف قبؿ و المدني، 
سوريا لوال الوعي السياسي و يبيا لو اليمف و ىذه المؤسسات في كؿ مف مصر 

 .الذي وصمت إليو مجتمعات ىذه الدوؿ لما تحققت اىدافيا 
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المالي دور ميـ في و لعممية التنظيـ االداري  :التنظيميةو العوامل اإلدارية  -4
عمؿ مؤسسات المجتمع المدني إذ اف تمتع ىذه المؤسسات بالتنظيـ اإلداري 

اد المجتمع تساعدىا في ايصاؿ رسالتيا القدرة عمى التواصؿ مع افر و المالي و 
الجميور، لذلؾ تعد سوء التنظيـ اإلداري في بعض الدوؿ و السمطة إلى  بسرعة

عدـ قدرتيا عمى و مف االسباب الرئيسة في فشؿ مؤسسات المجتمع المدني 
 .التواصؿ مع الجماىير 
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 الخاتمة 
تمع المدني باعتبارىا بعد االنتياء مف ىذا البحث توصمنا بأف لمنظمات المج       

ىي احدى و اقتصادي و اجتماعي او تجمعات بشرية طوعية ىدفيا قد يكوف سياسي ا
الوسائؿ الدافعة لترسيخ مفاىيـ الديمقراطية مف خالؿ تأثيرىا عمى السمطات الرئيسية 

بعض إلى  قضائية فضاًل عف الوسائؿ االخرى عميو توصمناو تنفيذية او لمدولة تشريعية ا
 ىي: و لتوصيات او النتائج 
 : النتائج
بالتالي ترسيخ و تمتاز منظمات المجتمع المدني بدور بارز في ممارسة السيادة  -1

تأثيرىا عمى السمطة سواء كانت و مفاىيـ الديمقراطية مف خالؿ مشاركتيا 
 .استقاللية و قضائية لما تتمتع بو مف حرية و تنفيذية او تشريعية ا

مدى التزاميا و ميـ في مراقبو السمطة اف منظمات المجتمع المدني لو دور  -2
بالشرعية، ففي حالة الخروج عف الشرعية تستطيع ىذه المؤسسات اف تقؼ 

 .اف تعيد السيادة لمشعب و بوجو السمطة 
إف منظمات المجتمع المدني في بعض الدوؿ اصبح بمثابة الشريؾ لمسمطة  -3

كثير مف تعطيؿ الو ففي كثير مف األحياف تستطيع ىذه المؤسسات ايقاؼ ا
مصالح المجتمع، لما تمارسو مف و القوانيف التي ال تمبي اىداؼ و المشاريع 
 .تيييج لمرأي العاـ و ضغط عمى السمطة  

خاصة في الدوؿ و لمنظمات المجتمع المدني تأثير كبير في الحياة السياسية  -4
يتوقؼ تأثير ىذه و ما يتخذ مف قرارات مف قبؿ الحكومة و الديمقراطية 

 .ما تعتمده مف وسائؿ و درجة تأثيرىا في الرأي العاـ و حجميا  المؤسسات عمى
 -التوصيات: 

يستوجب مشاركة منظمات المجتمع المدني في ابداء رأييا في القوانيف  -1
التأكد و خاصة المتعمقة بتنظيـ حقوؽ المجتمع العامة و التشريعات التي تصدر، و 

 .مف مدى مطابقتيا لمدستور 
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مع المدني رقابة حقيقية عمى اعماؿ السمطة يجب اف تمارس مؤسسات المجت -2
أال يصبح بإمكاف و التأكد مف عدـ تجاوزىا عمى حقوؽ افراد المجتمع، و 

 .رفضيا و المجتمع الخروج عمى ىذه السمطة 
ضرورة خضوع منظمات المجتمع المدني لنوع مف الرقابة الشفافة لمتأكد مف  -3

نسجـ مع طبيعة النظاـ تنفيذىا ألجندات ال تو عدـ خضوعيا لجيات خارجية ا
 .جود نظاـ ديمقراطي تعددي و خاصة في حالة و السياسي 
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